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ภาคผนวก 1
การกระจายตัวของแหล่งธรรมชาติประเภทต่างๆ ของประเทศไทย
ประเภทแหล่ง
ธรรมชาติ
เกาะ
แก่ง
ภูเขา
ถ้า
น้าตก
โป่งพุร้อน
แหล่งน้า
ชายหาด
ซากดึกด้า
บรรพ์
ธรณีสัณฐานฯ
รวม

ภาคเหนือ
จานวนแห่ง

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
จานวนแห่ง

ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก
จานวนแห่ง

ภาคใต้
จานวนแห่ง

รวมแหล่ง
ธรรมชาติ
จานวนแห่ง

28
333
241
387
67
101
11

17
290
145
240
279
13

146
10
186
159
191
13
127
85
4

578
10
165
190
275
29
39
262
2

724
65
974
735
1,093
109
546
347
30

33
1,201

33
1,017

12
933

6
1,556

84
4,707
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ภาคผนวก 2
จานวนร้อยละการกระจายตัวของแหล่งธรรมชาติประเภทต่างๆ ของประเทศไทย
ประเภทแหล่ง
ธรรมชาติ

เกาะ
แก่ง
ภูเขา
ถ้า
น้าตก
โป่งพุร้อน
แหล่งน้า
ชายหาด
ซากดึกด้า
บรรพ์
ธรณีสัณฐานฯ
รวม

ภาคเหนือ
จานวน
แห่ง
28
333
241
387
67
101
11

ร้อยละ
0.59
7.07
5.12
8.22
1.42
2.15
0.23

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
จานวน ร้อยละ
แห่ง
17
0.36
290
6.16
145
3.08
240
5.10
279
5.93
13
0.28

33
1,201

0.70
25.50

33
1,017

0.70
21.61

ภาคกลางและภาค
ภาคใต้
รวมแหล่ง
ตะวันออก
ธรรมชาติ
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
แห่ง
แห่ง
แห่ง
14.6
3.10
578
12.28 724 15.38
10
0.21
10
15.38
65
1.37
186
3.95
165
3.51
974 20.69
159
3.38
190
4.04
735 15.62
191
4.06
275
5.84 1,093 23.22
13
0.28
29
0.62
109
2.32
127
2.70
39
0.83
546 11.61
85
1.81
262
5.57
347
7.38
4
0.08
2
0.04
30
0.63
12
933

0.25
19.82

6
1,556

0.13
33.07

84
4,707

1.78
100
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ภาคผนวก 3
จานวนแหล่งธรรมชาติในแต่ละภาคของประเทศไทยที่ได้รับการประกาศให้เป็นแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ของ
ท้องถิ่นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 จานวน 263 แห่ง
ประเภทแหล่ง
ธรรมชาติ
เกาะ
แก่ง
ภูเขา
ถ้า
น้าตก
โป่งพุร้อน
แหล่งน้า
ชายหาด
ซากดึกด้า
บรรพ์
ธรณีสัณฐานฯ
รวม

ภาคเหนือ
จานวนแห่ง

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
จานวนแห่ง

ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก
จานวนแห่ง

ภาคใต้
จานวนแห่ง

รวมแหล่ง
ธรรมชาติ
จานวนแห่ง

1
6
13
29
2
3
1
-

6
19
9
16
10
-

1
1
5
7
16
2
19
-

4
6
14
23
1
5
33
1

5
8
36
43
84
3
20
53
1

5
60

2
62

2
53

1
88

10
263
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ภาคผนวก 4
รายชื่อแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ของท้องถิ่นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 จานวน 263 แห่ง
ภาคเหนือ
1. ทุ่งบัวตอง (ดอยแม่อูคอ)
2. ดอยกองมู
3. ถานาลอด**
4. นาตกผาเสื่อ
5. ถาปลา
6. นาตกแม่สุรินทร์
7. ถาเชียงดาว
8. ถาเมืองออน**
9. นาตกห้วยแก้ว
10. นาตกแม่ยะ
11. นาตกแม่กลาง
12. นาตกแม่สา
13. โป่งเดือดป่าแป๋*
14. บ่อนาร้อนฝาง
15. ออบหลวง
16. ผาจ้อ*
17. ถาหลวงนางนอน
(เขานางนอน)**
18. นาตกขุนกรณ์
19. นาตกปูแกง
20. หาดทรายริมแม่นากก
(พัทยา 2)
21. นาตกภูซาง
22. นาตกจาปาทอง
23. กว๊านพะเยา
24. ฝั่งต้า
25. ถาหลวง
26. นาตกแม่ก้อ
27. ถาผาไท
28. นาตกวังแก้ว
29. นาตกแจ้ซ้อนนาพุร้อนแจ้ซ้อน
30. แก่งหลวง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงราย

31. ถาผานางคอย จังหวัดแพร่
32. นาตกห้วยโรง จังหวัดแพร่
33. แพะเมืองผี
จังหวัดแพร่
34. ถาผาตูบ
จังหวัดน่าน
35. ถาผามอง-ถาผาเวียจังงหวัดน่าน
36. นาตกศิลาเพชร จังหวัดน่าน
37. เสาดิน-ฮ่อมจ๊อม จังหวัดน่าน
38. นาตกธารารักษ์ จังหวัดตาก
39. ถาแม่อุสุ
จังหวัดตาก
40. นาตกลานสาง จังหวัดตาก
41. นาตกพาเจริญ* จังหวัดตาก
42. นาตกทีลอซู
จังหวัดตาก
43. เขาสน
จังหวัดกาแพงเพชร
44. นาตกคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร
45. นาตกคลองนาไหล จังหวัดกาแพงเพชร
46. ถานเรศวร*
จังหวัดพิษณุโลก
47. นาตกชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย

48. นาตกแก่งโสภา จังหวัดพิษณุโลก
49. นาตกปอย
จังหวัดพิษณุโลก
50. ถาลม-ถาวัง
จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดพะเยา
จังหวัดพะเยา
จังหวัดพะเยา
จังหวัดพะเยา
จังหวัดลาพูน
จังหวัดลาพูน
จังหวัดลาปาง
จังหวัดลาปาง
จังหวัดลาปาง

51. นาตกสายรุ้ง
จังหวัดสุโขทัย
52. นาตกตาดดาว จังหวัดสุโขทัย
53. บึงสีไฟ*
จังหวัดพิจิตร
54. นาตกศรีดิษฐ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
55. นาตกตาดหมอก จังหวัดเพชรบูรณ์
56. ลานหินปุ่ม-ลานหินจัแตก
งหวัดเพชรบูรณ์
57. เขาแก้ว-เขาหน่อ**จังหวัดนครสวรรค์
58. บึงบอระเพ็ด** จังหวัดนครสวรรค์
59. เขาฆ้องชัย*
จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดแพร่

60. นาตกหินลาด

จังหวัดลพบุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรี
จังหวัด

76. ถาเขาบิน
77. ถาจอมพล
78. เขาเจ้าลาย
79. เขาวัง
80. ถาเขาหลวง

จังหวัดอุทัยธานี

ภาคกลาง
61. นาตกวังก้านเหลือง
62. บึงแม่ลา
63. นาตกมวกเหล็ก
64. นาตกเจ็ดสาวน้อย
65. บึงพระราม

จังหวัดราชบุรี
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
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66. ถาธารลอด
114. ผาเกิง

67. ถาพระธาตุ
68. ถาดาวดึงส์
69. ถาละว้า
70. นาตกเขาพัง
(นาตกไทรโยคน้อย)
71. นาตกไทรโยคใหญ่
72. นาตกห้วยขมิน
73. นาตกเอราวัณ
74. สวนหิน
75. เขางู**

พระนครศรีอยุธยา
จังหวัดกาญจนบุรี 81. หาดเจ้าสาราญ** จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดชัยภูมิ
145. บึงใหญ่
จังหวัดนครพนม

จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี

82. หาดชะอา**
83. นาตกห้วยยาง
84. หาดวนกร*
85. หาดหัวหิน*

จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดราชบุรี

86. เขาเต่า*
87. ดอนหอยหลอด*
88. นาตกนางรอง**
89. นาตกสาริกา**

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดนครนายก
จังหวัดนครนายก

จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
จังหวัดชลบุรี

102. หาดแม่พิมพ์*
103. นาตกพลิว
104. นาตกกระทิง
105. หาดคุ้งวิมาน

จังหวัดระยอง
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี

จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดระยอง

106. แหลมเสด็จ
คุ้งกระเบน
107. แหลมสิงห์
108. หาดทรายแก้ว*
109. หาดบานชื่น*
110. หาดสุขสาราญ

จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง

111. อ่าวตาลคู่
112. แหลมงอบ

จังหวัดตราด
จังหวัดตราด

จังหวัดระยอง

113. เสาหินเหลีย่ ม**

จังหวัดตราด

ภาคตะวันออก
90. แก่งสลัดได*
91. นาตกเขาอีโต้
92. นาตกห้วยเกษียร
93. เขาหินซ้อน
94. เกาะสีชัง
95. หาดบางแสน*
96. หาดพัทยา
97. หาดจอมเทียน
98. นาตกเขาชะเมา
(นาตกคลองนาใส)
99. นาตกธรรมรส
100. หาดทรายแก้ว
(เกาะเสม็ด)
101. หาดแม่ราพึง*

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดตราด
จังหวัดตราด
จังหวัดตราด
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115. ถาวัวแดง
116. นาตกตาดโตน
117. หนองแวง
118. บึงละหาน
119. ป่าหินงาม
120. แก่งฟ้า
121. บึงแก่นนคร
122. ถาผาพวง
123. ผานกเค้า
124. ถาเอราวัณ*
125. นาตกเฒ่าโต้
126. นาตกยูงทอง
127. หอนางอุษา
128. ภูทอก
129. นาตกเจ็ดสีภูวัว
130. นาตกธารทอง
131. นาตกธารทิพย์
(นาตกตาดเสริม)
132. แก่งคุดคู้
133. ภูกระดึง
134. ภูเรือ
135. ภูหลวง
136. ถาผาพวง
137. ถาผาปู่
138. ถาพระทอง
139. นาตกคาหอม
140. นาตกตาดโตน
141. หนองหาร
142. ถาพระเวทย์
143. นาตกตาดขาม
144. นาตกนาโพธิ์

จังหวัดชัยภูมิ
146. แก่งกะเบา
จังหวัดชัยภูมิ
147. ภูผาเทิบ
จังหวัดชัยภูมิ
148. ภูถาพระ
จังหวัดชัยภูมิ
149. ถาฝ่ามือแดง
จังหวัดชัยภูมิ
150. นาตกตาดโตน
จังหวัดขอนแก่น 151. ภูสิงห์
จังหวัดขอนแก่น 152. ภูปอ
จังหวัดขอนแก่น 153. นาตกตาดทอง
จังหวัดขอนแก่น 154. สะพานหิน*
จังหวัดหนองบัวลาภู155. หนองบัว
จังหวัดหนองบัวลาภู156. หินร่อง
จังหวัดอุดรธานี 157. ผานาย้อย
จังหวัดอุดรธานี 158. บึงพลาญชัย
จังหวัดบึงกาฬ 159. ภูถาพระ
จังหวัดบึงกาฬ 160. นาตกเหวสุวัต
จังหวัดหนองคาย 161. นาตกหลังเหว
จังหวัดหนองคาย 162. บึงกระโทก

จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดยโสธร
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดนครพนม
จังหวัดนครพนม
จังหวัดนครพนม

จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดบุรีรมั ย์
จังหวัดบุรีรมั ย์
จังหวัดบุรีรมั ย์
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอานาจเจริญ

163. ถาวัวแดง
164. ภูกระโดง
165. ภูพนมรุ้ง
166. ภูพระอังคาร
167. มออีแดง
168. นาตกสาโรงเกียรติ
169. นาตกห้วยจันทน์*
170. หนองไพรบึง
171. แก่งสะพือ**
172. แก่งตะนะ
173. ผาแต้ม*
174. เสาเฉลียง
175. หนองสามขา

ภาคใต้
176. ถาเขาเกรียบ
177. นาตกกะเปาะ

จังหวัดชุมพร
จังหวัดชุมพร

211. หาดตะโละกาโปร์ จังหวัดปัตตานี
212. แหลมตาชี
จังหวัดปัตตานี
(แหลมโพธิ์)
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178. นาตกทุ่งตะโก
179. หาดอรุโณทัย
180. หาดทรายรี
181. ทะเลใน
(หมู่เกาะอ่างทอง)
182. นาตกเขาแพง
183. นาตกหินลาด**
184. นาตกหน้าเมือง**
188. หาดเฉวง**
186. หาดละไม**
187. หินตา-หินยาย**
188. นาตกพรหมโลก
189. นาตกโยง
190. หาดสิชล
191. หาดขนอม*
192. เขาอกทะลุ
193. นาตกบ้านโตน
194. นาตกหม่อมจุ้ย
195. ทะเลน้อย
196. เกาะหนู-เกาะแมว*
197. เขาตังกวน-เขาน้อย
198. นาตกโตนงาช้าง
199. นาตกบริพัตร
200. ทะเลสาบสงขลา
201. อุทยานนกนาคูขุด
202. หาดปากบางสะกอม
203. หาดสมิหลา**
204. หาดเก้าเส้ง*
205. หาดม่วงงาม
206. แหลมสนอ่อน
207. นาตกทรายขาว
208. หาดรัชดาภิเษก
(หาดสายหมอ)
209. หาดแฆแฆ
210. หาดชลาลัย
247. ถาเสด็จ*
248. ถาไวกิง
249. อ่าวพระนาง
250. สุสานหอย 75 ล้านปี
251. ถาผีหัวโต
252. ถาเพชร
253. ถาเขาปินะ
254. นาตกโตนเต๊ะ
255. ทะเลสองห้อง

จังหวัดชุมพร
จังหวัดชุมพร
จังหวัดชุมพร

213. ถาคูหาภิมุข
214. ถากระแซง
215. นาตกสุขทาลัย
(นาตกกือลอง)
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 216. นาตกธารโต

จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 217. นาตกละอองรุ้ง จังหวัดยะลา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 218. ถาโต๊ะโม๊ะ
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 219. นาตกฉัตรวารินทร์ จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 221. นาตกซีโป
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 222. หาดนราทัศน์
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 223. ถาพระขยางค์
จังหวัดระนอง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
224. นาตกหงาว
จังหวัดระนอง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
225. นาตกปุญญบาล จังหวัดระนอง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
226. หาดแหลมสน
จังหวัดระนอง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
227. หาดประพาส
จังหวัดระนอง
จังหวัดพัทลุง
228. บ่อนาร้อนแร่ธรรมชาติ
จังหวัดระนอง
จังหวัดพัทลุง
229. เขาพิงกัน-เขาตะปู จังหวัดพังงา
จังหวัดพัทลุง
230. ถาสุวรรณคูหา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพัทลุง
231. ถาพุงช้าง
จังหวัดพังงา
จังหวัดสงขลา
232. ถาลอด
จังหวัดพังงา
จังหวัดสงขลา
233. นาตกลาปี
จังหวัดพังงา
จังหวัดสงขลา
234. อ่าวไม้งาม
จังหวัดพังงา
จังหวัดสงขลา
235. อ่าวแม่ยาย
จังหวัดพังงา
จังหวัดสงขลา
236. หาดท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
จังหวัดสงขลา
237. นาตกโตนไทร
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดสงขลา
238. หาดไนยาง
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดสงขลา
239. หาดป่าตอง
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดสงขลา
240. หาดสุรินทร์
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดสงขลา
241. หาดไนหาน
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดสงขลา
242. เขารัง
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดปัตตานี
243. แหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดปัตตานี
244. เกาะพีพีเลจังหวัดกระบี่
เกาะพีพีดอน
จังหวัดปัตตานี
245. เขาขนาบนา
จังหวัดกระบี่
จังหวัดปัตตานี
246. ถาพระนางใน
จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่
256. หาดเจ้าไหม
จังหวัดตรัง
จังหวัดกระบี่
257. หาดปากเมง
จังหวัดตรัง
จังหวัดกระบี่
258. เกาะไข่
จังหวัดสตูล
จังหวัดกระบี่
259. ผาโต๊ะบู
จังหวัดสตูล
จังหวัดกระบี่
260. อ่าวพันเตมะละกา จังหวัดสตูล
จังหวัดกระบี่
261. หาดหินงาม
จังหวัดสตูล
จังหวัดตรัง
262. หาดปากบารา
จังหวัดสตูล
จังหวัดตรัง
263. หาดราไว
จังหวัดสตูล
จังหวัดตรัง
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หมายเหตุ *แหล่งธรรมชาติที่ได้มีการจัดท้าแผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติเฉพาะแหล่งไว้แล้ว
**แหล่ งธรรมชาติ ที่ ได้ มี ก ารจั ด ท้ าแผนการจั ด การอนุ รัก ษ์ สิ่ งแวดล้ อ มธรรมชาติ เฉพาะแหล่ ง ไว้ แ ล้ ว และได้ ส นั บ สนุ น เงิ น
งบประมาณเบืองต้นบางส่วนให้แก่จังหวัดหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลพืนที่เพื่อ เป็นการขับเคลื่อนในการด้าเนินงานตาม
แผนการจัดการฯ นันๆ

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 85
ภาคผนวก 5
แหล่งธรรมชาติที่ได้มีการจัดทาแผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติเฉพาะแหล่ง จานวน 38 แผน
1. แผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณถาเมืองออน จังหวัดเชียงใหม่
2. แผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณแก่งสะพือ จังหวัดอุบลราชธานี
3. แผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณเสาหินเหลี่ยม จังหวัดตราด
4. แผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณเขางู จังหวัดราชบุรี
5. แผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณธารนาร้อนบ่อคลึง จังหวัดราชบุรี
6. แผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณนาตกสาริกา จังหวัดนครนายก
7. แผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณนาตกนางรอง จังหวัดนครนายก
8. แผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณชายฝั่งสมเด็จพระนเรศวรฯ
(หาดนเรศวร) จังหวัดเพชรบุรี
9. แผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี
10. แผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณหาดแม่พิม จังหวัดระยอง
11. แผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณหาดแม่ราพึง จังหวัดระยอง
12. แผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณซากไดโนเสาร์ภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
13. แผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี
14. แผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณบึงบอระเพ็ด
จังหวัดนครสวรรค์
15. แผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
16. แผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณชายฝั่งสมเด็จพระนเรศวรฯ
17. แผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณเขาแก้ว - เขาหน่อ
จังหวัดนครสวรรค์ และเขาสมโภชน์ จังหวัดลพบุรี
18. แผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณถานาลอด
จังหวัดแม่ฮ่องสอน และถาหลวงนางนอน จังหวัดเชียงราย
19. แผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณดอนหอยหลอด
จังหวัดสมุทรสงคราม
20. แผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณโป่งเดือดป่าแป๋ ผาจ้อ และ
21. แผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณหาดสมิหลา หาดเก้าเส้ง และ
22. แผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณนาตกพาเจริญ จังหวัดตาก
23. แผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณสะพานหิน จังหวัดกาฬสินธุ์
24. แผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณถาเสด็จ จังหวัดกระบี่
25. แผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร
26. แผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณนาตกห้วยจันทน์
จังหวัดศรีสะเกษ
27. แผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณถาเอราวัณ
จังหวัดหนองบัวลาภู
28. แผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณเขาปลาร้าและเขาฆ้องชัย
29. แผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณหาดขนอม
จังหวัดนครศรีธรรมราช
30. แผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณแก่งสลัดไดและนาตกตะคร้อ
จังหวัดปราจีนบุรี
31. แผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณเขาหินเนินมะปราง

(ตอนล่าง) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผาวิ่งชู้ จังหวัดเชียงใหม่
เกาะหนู - เกาะแมว จังหวัดสงขลา

จังหวัดอุทัยธานี
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จังหวัดพิษณุโลก
32. แผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณหาดทรายแก้ว หาดบานชื่น
และหาดสุขสาราญ จังหวัดตราด
33. แผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณซากช้างดึกดาบรรพ์และซาก
ไม้กลายเป็นหิน จังหวัดนครราชสีมา
34. โครงการจัดทามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน
35. โครงการจัดทามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและ
ภู มิ ลั ก ษณวรรณา พร้ อ มคู่ มื อ มาตรฐาน
คุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติประเภท
ธรณี สัณฐานและภูมิลักษณวรรณา
36. โครงการเตรียมรับมือและป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศที่อาจมีต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม โดย
จัดทามาตรฐานคุณภาพ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติประเภทภูเขา พร้อมคู่มือมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติประเภทภูเขา
37. โครงการเตรียมรับมือและป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศที่อาจมีต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมแหล่ง
ธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ประเภทนาตก พร้อมคู่มือมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติประเภทนาตก
38. โครงการเตรียมรับมือและป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศที่อาจมีต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมแหล่ง
ธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ประเภทถา พร้อมคู่มือมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติประเภทถา
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ภาคผนวก 6
แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ที่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู จานวน 18 แห่ง
1. ถานาลอด
2. ถาเมืองออน
3. ถาหลวงนางนอน
4. เขาแก้ว - เขาหน่อ
5. บึงบอระเพ็ด
6. เขางู
7. หาดเจ้าสาราญ
8. หาดชะอา
9. นาตกสาริกา
10. นาตกนางรอง
11. เสาหินเหลี่ยม
12. แก่งสะพือ
13. นาตกหินลาด
14. นาตกหน้าเมือง
15. หาดเฉวง
16. หาดละไม
17. หินตา - หินยาย
18. หาดสมิหลา

จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดนครนายก
จังหวัดนครนายก
จังหวัดตราด
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสงขลา

นอกจากนี มีแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นที่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูอีกจานวนหนึ่ง ได้แก่
1. ซากไดโนเสาร์ภูเวียง
2. ธารนาร้อนบ่อคลึง
3. เขาสมโภชน์

จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดลพบุรี

