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คํานํา 

 
 จากอดีตเมื่อ ปี พ.ศ. 2516 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งหมด 138,566,875 ไร่ หรือร้อยละ 43.21 
ของพ้ืนที่ประเทศ จนถึง ปี พ.ศ. 2556 – 2557 ประเทศไทยเหลือพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งหมด 102,285,400.62 ไร่ หรือ
ร้อยละ 31.62 จากสถิติดังกล่าวอัตราการลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้เฉลี่ยปีละ 884,914.01 ไร่ หากนําตัวเลขการ
ลดลงของพ้ืนที่ดังกล่าวมาวิเคราะห์ สามารถสรุปได้ว่าทุกๆ 1 นาที ประเทศไทยเสียพ้ืนที่ป่าไม้ไปเป็นจํานวน 
1.68 ไร่ อย่างต่อเน่ืองในช่วงที่ผ่านมา การจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศไทยจําเป็นอย่างย่ิงที่
จะต้องมีการจัดทําข้อมูลรายปี เพ่ือให้ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของประเทศได้ใช้
เป็นข้อมูลหลักสําคัญในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติที่ทันต่อสภาวการณ์ในปัจจุบัน เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายของการมีพ้ืนที่ป่าไม้ร้อยละ 40 ของประเทศ ตามเจตนารมณ์ของนโยบายการป่าไม้แห่งชาติ ปี
พุทธศักราช 2528 
 

 สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ เล็งเห็นถึงความจําเป็นในการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ดังกล่าว 
จึงได้ดําเนินงานโครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2557 – 2558 เพ่ือใช้สําหรับเป็นข้อมูลสภาพ
พ้ืนที่ป่าไม้ต่อเน่ืองจากเม่ือ ปี พ.ศ. 2556 – 2557 อันจะเกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนในการนําข้อมูลสภาพ
พ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศไปใช้งานและอ้างอิงต่อไป 
 
 สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ 

กรมป่าไม้ 
กุมภาพันธ์ 2559 
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1 อุปกรณ์บันทึกข้อมูลของดาวเทียมไทยโชต 11 
2 ความยาวช่วงคลื่นที่บันทึกและวัตถุประสงค์ของการใช้งานภาพดาวเทียม Landsat 8 13 
3 รายละเอียดไฟล์ข้อมูลภาพดาวเทียม Landsat 8 สําหรับใช้ประกอบการจัดทําข้อมูล 

สภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2557 - 2558 
 

14 
4 จํานวนจุดตรวจสอบภาคสนาม โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 

2557 – 2558 
 

21 
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29 
7 รายละเอียดข้อมูลภาพดาวเทียมไทยโชตครอบคลุมพ้ืนทีภ่าคตะวันออกของประเทศไทย 31 
8 รายละเอียดข้อมูลภาพดาวเทียมไทยโชตครอบคลุมพ้ืนทีภ่าคใต้ของประเทศไทย 31 
9 รายละเอียดข้อมูลภาพดาวเทียมไทยโชตครอบคลุมพ้ืนทีภ่าคเหนือของประเทศไทย 32 
10 รายละเอียดข้อมูลภาพดาวเทียมไทยโชตและภาพดาวเทียม Landsat 8 ทีใ่ช้สําหรับ 

การจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2557 - 2558 
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ครอบคลุมพ้ืนที่ภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศไทย 
 

34 
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1 แถบความถ่ีของระบบบันทึกภาพของดาวเทียม Landsat 8 14 
2 ความคลาดเคลื่อนทางตําแหน่งราบของภาพดาวเทียม Landsat 8 Path 129 Row 50 

เปรียบเทียบกับแผนที่ภูมิประเทศ มาตราสว่น 1: 50,000 ลําดับชุด L7018 ของ 
กรมแผนที่ทหาร 

 
 

17 
3 ภาพดาวเทียม Landsat 8 ครอบคลุมพ้ืนทีป่ระเทศไทย บันทึกภาพ ปี พ.ศ. 2558 18 
4 กระบวนการและขั้นตอนการดําเนินงาน 26 
5 ตัวอย่างขั้นตอนการดําเนินการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิตภาพดาวเทียมไทยโชต 

ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป 
 

39 
6 ภาพดาวเทียมไทยโชต ปี พ.ศ. 2557 – 2558 ครอบคลุมพ้ืนที่ภาคกลางและภาคตะวันตก 

ของประเทศไทย 
 

40 
7 ภาพดาวเทียมไทยโชต ปี พ.ศ. 2557 – 2558 ครอบคลุมพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ของประเทศไทย 
 

40 
8 ภาพดาวเทียมไทยโชต ปี พ.ศ. 2557 – 2558 ครอบคลุมพ้ืนที่ภาคตะวันออกของประเทศ 

ไทย 
 

41 
9 ภาพดาวเทียมไทยโชต ปี พ.ศ. 2557 – 2558 ครอบคลุมพ้ืนที่ภาคใต้ของประเทศไทย 41 
10 ภาพดาวเทียมไทยโชต ปี พ.ศ. 2557 – 2558 ครอบคลุมพ้ืนที่ภาคเหนือของประเทศไทย 42 
11 ตัวอย่างการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บริเวณจังหวัดพิษณุโลก 65 
12 ตัวอย่างการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บริเวณจังหวัดลพบุรี 66 
13 แผนที่ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2557 – 2558 71 
14 แผนที่ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดกําแพงเพชร ปี พ.ศ. 2557 – 2558 72 
15 แผนที่ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดชัยนาท ปี พ.ศ. 2557 – 2558 73 
16 แผนที่ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดนครนายก ปี พ.ศ. 2557 – 2558 74 
17 แผนที่ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดนครปฐม ปี พ.ศ. 2557 – 2558 75 
18 แผนที่ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดนครสวรรค์ ปี พ.ศ. 2557 – 2558 76 
19 แผนที่ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดพิจิตร ปี พ.ศ. 2557 – 2558 77 
20 แผนที่ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดพิษณุโลก ปี พ.ศ. 2557 – 2558 78 
21 แผนที่ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี พ.ศ. 2557 – 2558 79 
22 แผนที่ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดลพบุรี ปี พ.ศ. 2557 – 2558 80 
23 แผนที่ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดสมุทรปราการ ปี พ.ศ. 2557 – 2558 81 
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24 แผนที่ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดสมุทรสงคราม ปี พ.ศ. 2557 – 2558 82 
25 แผนที่ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดสมุทรสาคร ปี พ.ศ. 2557 – 2558 83 
26 แผนที่ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดสระบุรี ปี พ.ศ. 2557 – 2558 84 
27 แผนที่ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดสิงห์บุรี ปี พ.ศ. 2557 – 2558 85 
28 แผนที่ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดสุโขทัย ปี พ.ศ. 2557 – 2558 86 
29 แผนที่ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดสุพรรณบุรี ปี พ.ศ. 2557 – 2558 87 
30 แผนที่ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดอุทัยธานี ปี พ.ศ. 2557 – 2558 88 
31 แผนที่ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดกาฬสินธ์ุ ปี พ.ศ. 2557 – 2558 89 
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คําอธิบายศัพท์ 
 

คําเต็ม ความหมาย คําอธิบายศัพท์ 

Accuracy ความละเอียดถูกต้อง 
1) ระดับของคา่ที่ถูกวัด เทียบกับค่าจริงหรือค่าที่ยอมรับ 
2) Accuracy เป็นการวัดค่าความถูกต้องซึ่งจะแตกต่างจาก
คําว่า Precision ซึ่งต้องการวัดความแม่นยํา 

Attribute 
ข้อมูลอรรถาธิบาย/ 
ลักษณะประจาํ 

1) ข้อมูลที่ไม่ใช่เชิงพ้ืนที่ซึ่งเก่ียวข้องกับข้อมูลในระบบ GIS 
มักเก็บไว้ในรูปของตารางและเช่ือมโยงกับข้อมูล GIS โดย
คีย์ที่เป็น Unique ตัวอย่างเช่น Attribute ของแม่นํ้า 
จะประกอบด้วย ช่ือ ความยาว เป็นต้น 
2) ในข้อมูลแบบแรสเตอร์ จะหมายถึงค่าเฉพาะของแต่ละ
เซลล ์
3) ข้อมูลซึ่งระบุว่าวัตถุน้ันจะแสดงอย่างไร และแสดง
ตัวอักษรอย่างไรบนแผนที ่ตัวอย่างเช่น Attribute ของ
แม่นํ้า อาจประกอบด้วย ความหนาของเส้น ความยาว ส ี
และแบบอักษรท่ีใช้แสดง เป็นต้น 

Attribute Table  

1) ฐานข้อมูลหรือไฟล์ตารางซึ่งประกอบด้วยข้อมูลในเชิง
ภูมิศาสตร์ แต่ละแถวจะเช่ือมกับ Feature หน่ึงๆ ส่วน
คอลัมน์จะแสดงข้อมูลประกอบหรือข้อมูลอรรถาธิบาย เช่น 
ช่ือ ประเภท 
2) ในระบบ GIS Attribute Table มักเช่ือมโยงหรือมี
ความสัมพันธ์กับช้ันข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ซึ่งค่า Attribute จะใช้
ในการสืบค้น ค้นคืน และแสดงสัญลักษณ ์

Band แถบความถ่ี 

ชุดของความยาวคลื่นหรือความถ่ีที่มีคุณลักษณะร่วมกัน 
ตัวอย่างเช่น แสงที่ตามองเห็น เป็นแบนด์ๆ หน่ึงของการแผ่
รังสีของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึง่ประกอบด้วย คลื่นวิทยุ 
คลื่นแกมม่า และคลื่นอินฟาเรด 

Control Point จุดควบคุม 

1) ตําแหน่งพิกัดของลักษณะทางกายภาพที่สามารถ
ตรวจสอบหรือเห็นชัดเจนบนภาคพ้ืนดินที่ได้รับการสํารวจ
ค่าพิกัดอย่างละเอียด Control Point จะถกูใช้ใน 
การปรับแก้ลีทสแควส์เพ่ือเพ่ิมความถูกต้องให้กับจุดต่างที่
เช่ือมโยงกันอยู่ 
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คําเต็ม ความหมาย คําอธิบายศัพท์ 
  2) ตําแหน่งต่างๆบนแผนที่กระดาษหรือแผนที่ดิจิตอลซึ่ง

ทราบค่าพิกัดและใช้ในการแปลงค่าพิกัดของข้อมูลอ่ืนๆ 

Coordinate พิกัด 

1) ชุดของค่าทีถู่กแสดงโดยอักษร x, y และ/หรือ z หรือ m 
(Measure) ซึ่งระบุถึงตําแหน่งการอ้างอิงเชิงพ้ืนที่ 
2) Coordinate ใช้ในการแสดงตําแหน่งเชิงสัมพัทธ์เทียบ
กับจุดอ่ืนๆ 

Coordinate 
System 

ระบบพิกัด 

ข้อมูลในการอ้างอิงตําแหน่ง ได้แก่ ตําแหน่งของจุด เส้น 
และ/หรือ พ้ืนผิว และกฎต่างๆ ที่ใช้ในการกําหนดตําแหน่ง
ของจุดในพ้ืนที่สองมิติหรือสามมิติ เช่น ระบบพิกัด 
Cartesian และระบบพิกัดภูมิศาสตร์ เป็นต้น 

Datum มูลฐาน/พ้ืนหลกัฐาน 

คุณลักษณะอ้างอิงของระบบการรังวัดซึ่งมักใช้กับระบบ
พิกัดที่ใช้อ้างอิงตําแหน่งบนพ้ืนผิว (มลูฐานทางราบ) หรือค่า
ความสูงเหนือหรือใต้พ้ืนผิว (มูลฐานทางดิ่ง) ปัจจุบันมูลฐาน
ที่นิยมใช้สําหรบัประเทศไทยคือ Indian 1975 และ 
WGS84 

DEM  

1) คําย่อของ Digital Elevation Model ซึ่งหมายถึงการ
นําเสนอค่าระดับความสูงที่ต่อเน่ืองของพ้ืนผิวภูมิประเทศ
โดยแถวลําดับของค่า z ซึ่งอิงกับพ้ืนหลักฐาน 
2) รูปแบบ (Format) ของข้อมูลระดับสูง ซึ่งแบ่งออกเป็น
ระวางๆ ผลิตขึน้โดย USGS 

Digital Image  

1) ภาพที่ถูกจดัเก็บในรูปแบบ Binary และถูกแบ่งออกเป็น
เมตริกของจุดภาพ แต่ละจุดภาพจะประกอบด้วยค่าดิจิตอล
หน่ึงบิตหรือมากกว่าซึ่งกําหนดโดย Bit Depth 
2) Digital Image จะถูกจัดเก็บในลักษณะของข้อมูล 
แรสเตอร์และอาจมีแบนด์หน่ึงแบนด์หรือมากกว่า 

Elevation ระดับสูง 
ระยะทางด่ิงของจุดหรือวัตถุเหนือหรือใต้พ้ืนหลักฐานอ้างอิง
หรือมูลฐาน (สว่นมากมักหมายถึงระดับนํ้าทะเลปานกลาง) 

Format รูปแบบ/ฟอร์แมต 
วิธีที่ข้อมูลถูกจดัอย่างมีระบบเพ่ือการส่งข้ามระหว่าง
คอมพิวเตอร์หรือระหว่างคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ชนิดหน่ึง 
รูปแบบมาตรฐานใช้ในวัตถุประสงค์หลายชนิด 
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Landsat  
ช่ือทั่วไปของกลุ่มดาวเทียมเพ่ือการกราดตรวจทรัพยากร
โลกที่ส่งขึ้นโดยประเทศสหรฐัอเมริกา 

Map แผนที ่

การทําแผนที ่เอกสารเขียนด้วยมือหรือพิมพ์ซึ่งบรรยายการ
กระจายทางพื้นที่ของสาลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ในรูปของ
สัญลักษณ์ทีส่ามารถเข้าใจได้และเป็นที่ตกลงกันแล้ว แผนที่
ดิจิทัล ได้แก่ ขอ้สนเทศเชิงตัวเลขเกี่ยวกับส่วนหน่ึงของ
พ้ืนผิวโลก 

Map 
Generalization 

การวางนัยทั่วไปกับ
แผนที ่

กระบวนการลดรายละเอียดบนแผนที ่ซึ่งเป็นผลมาจากการ
ลดมาตราส่วนแผนที ่กระบวนการน้ีอาจเป็นแบบ
ก่ึงอัตโนมัติได้สําหรับข้อมูลบางชนิด เช่น สาลักษณ์ทาง
ภูมิศาสตร์ แต่ในกรณีของแผนที่เฉพาะเรื่อง ผู้ทํางานต้องใช้
วิจารณญาณทีล่ึกซึ้งในรายละเอียดให้มากขึ้น 

Map Projection เส้นโครงแผนที่ 
ระบบพ้ืนฐานของค่าพิกัดซึ่งใช้ในการบรรยายการกระจาย
ทางพ้ืนที่ขององค์ประกอบใน GIS 

Pixel จุดภาพ 

1) หน่วยที่เล็กที่สุดของข้อมูลภาพหรือแรสเตอร์ มักเป็นรูป
สี่เหลี่ยม อาจใช้คําว่าเซลล์แทนได้ 
2) หน่วยทีส่ําคัญของการรวบรวมข้อมูลในการสํารวจจาก
ระยะไกล โดยแสดงในลักษณะของเซลล์ทีม่ีเป็นแถวแนวที่มี
ค่าข้อมูลประจาํอยู่ 
3) องค์ประกอบที่เล็กที่สุดของเคร่ืองมือแสดงผล เช่น 
หน้าจอวีดีโอ 

Pixel Size ขนาดของจุดภาพ 
มิติหรือขนาดของจุดภาพแรสเตอร์มีหน่วยวัดเป็นหน่วย
แผนที ่คําที่ใช้แทนกันได้คือ Cell Size 

Polynomial พหุนาม นิพจน์ซึ่งมีพจน์จํานวนจํากัดในรูปแบบของ ax+bx²+... 

Raster แรสเตอร ์

แบบจําลองข้อมูลเชิงพ้ืนที่ซึ่งกําหนดให้พ้ืนที่เป็นชุดของแถว
ลําดับของเซลล์ที่มีขนาดเท่าๆ กันแบ่งออกเป็นแถวและ
สดมภ์ และประกอบด้วยแบนด์เด่ียวหรือหลายๆ แบนด์ 
แต่ละเซลล์จะมีค่าประจําและค่าพิกัด 
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คําเต็ม ความหมาย คําอธิบายศัพท์ 

Resolution การแยกต่าง 

รายละเอียดของแผนที่ในการแสดงรูปร่างต่างๆ ซึ่งย่ิงแผนที่
มาตราส่วนใหญ่จะย่ิงมี Resolution มากขึ้นเท่าน้ัน หาก
มาตราส่วนลดลง Resolution ก็จะลดลงด้วย ทําให้
รายละเอียดจําเป็นจะต้องทําให้ดูเรียบลง หรือดูง่ายขึ้น เช่น 
พ้ืนที่เล็กๆอาจแสดงด้วยจุด เป็นต้น 

Resampling  
กระบวนการคํานวณหาค่าของเซลล์ใหม่เมื่อมีการแปลง
ข้อมูลแรสเตอร์ไปยังระบบพิกัดใหม่หรือขนาดเซลล์ใหม ่

Scale มาตราส่วน ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของวัตถุบนแผนที่กับขนาดจริง 

Scale Bar  
องค์ประกอบของแผนที่ซึ่งใช้กราฟฟิคในนําเสนอมาตรา
ส่วนของแผนที ่มีลักษณะคล้ายกับไม้บรรทัดซึ่งจะมีหน่วย
แสดงไว้ให้เลือกใช้ 

Sensor เครื่องรับรู้ 
เครื่องมืออิเล็คทรอนิกส์สําหรบัการวัดค่าพลังงานท่ีสะท้อน
หรือแผ่รังสีออกมาแล้วแปลงเป็นสัญญาณซึง่สามารถบันทึก
และแสดงผลเป็นภาพได้ 

Shapefile  

รูปแบบข้อมูลเวกเตอร์ซึ่งใช้ในการจัดเก็บตําแหน่ง รูปร่าง 
และข้อมูลอรรถาธิบายของข้อมูลภูมิศาสตร ์Shapefile 
เป็นรูปแบบที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัท ESRI ประกอบด้วยชุด
ของไฟล์ต่างๆที่เก่ียวข้อง และมีเพียงหน่ึงช้ัน (Class) 

Spheroid สเฟียรอยด์ รูปทรงรีหมุนทีใ่ช้ในการแสดงรูปทรงของโลก 

Transformation การแปลง 
กระบวนการการแปลงค่าพิกัดของแผนที่หรอืภาพจาก
ระบบหน่ึงไปสู่อีกระบบหน่ึง โดยการเลื่อน หมุน ย่อ-ขยาย 
บิด 

UTM Coordinates พิกัดยูทีเอ็ม 
คําย่อของ Universal Transverse Mercator ซึ่งเป็นระบบ
พิกัดแผนที่แบบหน่ึง โดยการแบ่งโลกออกเป็น 60 ส่วน 
ทั้งทางเหนือและใต้ โดยแต่ละโซนกว้าง 6 องศา 

WGS84  

คําย่อของ World Geodetic System 1984 ซึ่งเป็นพ้ืน
หลักฐานหรือมลูฐานแบบหน่ึงที่นิยมใช้กันทั่วไป U.S. 
Department of Defense พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้แทน WGS72 
การรังวัดด้วย GPS มักจะอ้างอิงอยู่บนพ้ืนหลักฐาน 
WGS84 

 

ที่มา:  อรรถวุฒิ เกียรติวัฒน์, 2550. บัญชีคําอธิบายศัพท์ภูมิสารสนเทศ. ศูนย์ข้อมูลทางแผนท่ี. กรมแผนที่ทหาร, กรุงเทพฯ. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 
 

 พ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากมีการบุกรุกเข้าครอบครองพื้นที่
ป่าไม้เพ่ืออยู่อาศัยและทํากิน ทําการแผ้วถางป่าเพ่ือทําการเกษตร และการส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนพลังงาน
ที่มีความต้องการใช้พ้ืนที่ขนาดใหญ่ เป็นต้น ในปัจจุบันการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้พบกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของ
ประเทศ ส่งผลกระทบก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรติดตามมาอย่างมากมาย 
ทั้งปัญหาการเกิดพิบัติภัยที่มีความถี่และความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น จากสาเหตุดังกล่าวหากมีการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ดีจะช่วยแก้ไขปัญหาการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยได้อีกทางหนึ่ง จากข้อมูลล่าสุด
ของกรมป่าไม้พบว่า ปี พ.ศ. 2556 – 2557 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งสิ้น 102,285,400.62 ไร่ หรือร้อยละ 
31.62 ของพ้ืนที่ประเทศ 
 

  กรมป่าไม้ได้จัดต้ังสํานักจัดการที่ดินป่าไม้ ให้เป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่บริหารงานด้านการจัดการที่ดิน
ป่าไม้ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีภารกิจหลักในการสํารวจวิเคราะห์    และประมวลผลข้อมูล
ทรัพยากรป่าไม้ เพ่ือใช้ในการกําหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมาย ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ การประเมินผล
และติดตามการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ และนโยบายการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในเรื่องที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
หรือการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ  จากภารกิจของสํานักจัดการที่ดินป่าไม้ดังกล่าว จําเป็นต้องมีข้อมูลด้านสภาพ
ทรัพยากรป่าไม้ที่เป็นปัจจุบันต่อเน่ืองในทุกๆ ปี เพ่ือใช้ประกอบในการปฏิบัติงานด้านการจัดการทรัพยากร 
ป่าไม้ของหน่วยงาน รวมถึงหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องทั้งภาคราชการ เอกชน สถาบันการศึกษา รวมถึงประชาชน
ทั่วไปที่สนใจ จึงได้จัดทําโครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2557 - 2558 เพ่ือสํารวจและวิเคราะห์
สถานภาพของทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน  โดยเฉพาะการจัดทําแผนที่ป่าไม้ของประเทศไทยและจัดทํา
ฐานข้อมูลป่าไม้ เพ่ือรองรับและสนับสนุนการดําเนินการจัดการป่าไม้ของประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เป็นจริง รวมทั้งสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อการติดตามและเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรป่าไม้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์การดําเนินงาน 
 

 1.2.1 เพ่ือสํารวจและจัดทําขอ้มูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2557 – 2558 ที่เป็นมาตรฐานและมีความ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 

 1.2.2 เพ่ือให้ได้ข้อมูลพ้ืนที่ป่าไม้ที่เป็นปัจจุบัน 
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 1.2.3 เพ่ือรองรับและสนับสนุนการจัดทํานโยบายในการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
 

 1.2.4 เพ่ือใช้ในการติดตามเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรป่าไม้ 
 
1.3 ขอบเขตการดําเนินงาน 
 

 การดําเนินการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2557 – 2558 ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้ง 77 จังหวัดของ
ประเทศไทย โดยใช้เทคนิคการแปลตีความข้อมูลภาพดาวเทียมด้วยสายตาเป็นส่วนสําคัญ ร่วมกับการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับการประมวลผลข้อมูลภาพดาวเทียม 
 
1.4 ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 

 กรมป่าไม้มีข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2557 – 2558 ที่จัดทําขึ้นจากการจําแนกข้อมูลภาพ
ดาวเทียมไทยโชต (Thaichote) ร่วมกับข้อมูลภาพดาวเทียม Landsat 8 โดยจัดเก็บข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ใน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สามารถนําไปใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการวางแผนการจัดการทรัพยากรป่าไม้ใน
ภารกิจของกรมป่าไม้ได้ 
 
1.5 ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
 

 270 วัน นับต้ังแต่วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที ่23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
 
1.6 งบประมาณ 
 

 2,500,000 บาท 
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บทที่ 2 
การจัดทําข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย 

 
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมและมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของประชากรมากขึ้นทุกปี ทําให้ความ

ต้องการพ้ืนที่เพ่ือทําการเกษตรเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว การบุกรุกแผ้วถางป่า ทําไร่เลื่อนลอย การจับจองยึดถือ
ที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้บางแห่งกระทําในพ้ืนที่ป่าต้นนํ้าลําธาร ส่งผลกระทบในหลายๆ ด้าน เช่น การขาดแคลนนํ้า
ในฤดูแล้ง และเกิดนํ้าป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่มในฤดูฝน นับวันพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเน่ือง ดังน้ันการได้มาซึ่งข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ที่เป็นปัจจุบันรวมถึงการจัดทําแผนที่ป่าไม้ที่มีความ
ถูกต้องในระดับที่ยอมรับได้ จะทําให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องในทุกระดับสามารถวางแผนจัดการพ้ืนที่ได้อย่าง
ถูกต้องและเป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

การจัดทําแผนที่ป่าไม้ของประเทศไทยมีพัฒนาการมาเป็นลําดับ โดยเริ่มจากการเดินสํารวจแบบ 
การรังวัดที่ดินในการสํารวจรังวัดพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโครงการ วนอุทยาน เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า และ 
การสํารวจบริเวณที่เป็นป่าเสื่อมโทรมเพ่ือเตรียมวางแผนเตรียมการปลูกสร้างสวนป่า แต่ก็ทําได้ในวงจํากัด
เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่ป่าเขา มีสภาพพ้ืนที่ที่ยากต่อการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังต้องใช้กําลังคนและเวลามาก (ศุภชัย, 
2531) ด้วยเหตุน้ีเองเทคนิคด้านการรับรู้ระยะไกล (Remote Sensing) จึงเร่ิมเข้ามามีบทบาทด้านการบริหาร
จัดการเชิงพ้ืนที่มากขึ้น และเมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆ ประเทศไทยได้เริ่มใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายทาง
อากาศ (Aerial Photograph) ในการแปลสภาพพ้ืนที่และจัดทําแผนที่ป่าไม้ เน่ืองจากภาพถ่ายทางอากาศ 
ภาพหนึ่งๆ ถ่ายทําครอบคลุมพ้ืนที่ต้ังแต่ 1.3 - 190.4 ตารางกิโลเมตร (มาตราส่วน 1: 5,000 – 1: 60,000) 
โดยที่ภาพถ่ายทางอากาศให้รายละเอียดได้เกือบครบถ้วนและครอบคลุมบริเวณกว้าง ทําให้ทราบถึงสภาพของ
ป่าไม้ ชนิดพันธ์ุไม้ และขอบเขตท่ีแน่นอน ตลอดจนการวางแผนโครงการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านของ
การจัดการป่าไม้ (Forest Management) และการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use) 
 

ศุภชัย (2517) ได้ลําดับเหตุการณ์ และแนวทางการแปลภาพถ่ายทางอากาศเพื่อทําแผนที่ป่าไม้ของ
ประเทศไทยนับต้ังแต่อดีตไว้ดังน้ี งานแปลภาพถ่ายทางอากาศเพื่อหาเน้ือที่และทําแผนที่ของป่าชนิดต่างๆ ซึ่ง
แต่เดิมเป็นงานที่ดําเนินควบคู่ไปกับการสํารวจทรัพยากรป่าไม้ของหน่วยงานสํารวจทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งในระยะ
เริ่มแรกน้ันมีการสํารวจทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2496 โดย Mr. Grongryp ผู้เช่ียวชาญ
จากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO (Food and Agriculture Organization of the 
United Nations) ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2498 Prof. Dr. Loetsch ผู้เช่ียวชาญชาวเยอรมันจาก FAO ได้เริ่มทําการ
สํารวจทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทย โดยใช้ระบบเทคนิคการสํารวจแบบ Camp Unit ในช่วงเวลาดังกล่าว
งานแปลภาพถ่ายทางอากาศเพ่ือหาเน้ือที่ป่าไม้ชนิดต่างๆ และการทําแผนที่ป่าไม้โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศยัง
มิได้ดําเนินการอย่างจริงจังเท่าที่ควร จนกระทั่งใน ปี พ.ศ. 2509 งานสํารวจทรัพยากรป่าไม้ได้ถูกกําหนดไว้ใน



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
บทที่ 2 การจัดทําข้อมูลพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพ่ือสํารวจทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่ 16 จังหวัดภาคเหนือ งานแปล
ภาพถ่ายทางอากาศเพ่ือหาพ้ืนที่และจัดทําแผนที่ป่าไม้จึงได้เริ่มขึ้นอย่างจริงจัง แต่ทว่าภาพถ่ายทางอากาศที่ใช้
ยังเป็นภาพถ่ายที่มีมาตราส่วนเล็กมาก คือ มาตราส่วน 1: 60,000 เป็นภาพถ่ายที่ถ่ายระหว่าง ปี พ.ศ. 2504 – 
2505 ซึ่งถือได้ว่าทันต่อสภาพที่เป็นจริงในขณะน้ัน 
 

การแปลภาพถ่ายทางอากาศเพื่อหาพื้นที่และจัดทําแผนที่ป่าไม้ในเวลาต่อมา คือ ภาพถ่ายทางอากาศ
โครงการสํารวจวัตถุดิบเพ่ือทําเย่ือกระดาษ (Pulp and Paper Material Survey Project) ซึ่งเป็นภาพถ่าย
ทางอากาศที่มีมาตราส่วน 1: 20,000 ถ่ายทําระหว่าง ปี พ.ศ. 2506 - 2507 หลังจากนั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
กับการสํารวจทรัพยากรป่าไม้ได้ต้ังงบประมาณเพ่ือว่าจ้างกรมแผนที่ทหารทําการบินถ่ายทําภาพถ่ายทาง
อากาศโดยใช้งบประมาณปีละ 750,000 บาท รวมระยะเวลา 5 ปีต่อเน่ืองกัน ด้วยมาตราส่วน 1: 15,000 ถ่าย
ทํา ปี พ.ศ. 2509 และ 2510 มาตราส่วน 1: 20,000 ถ่ายทํา ปี พ.ศ. 2514 - 2515 ด้วยฟิล์ม Panchromatic 
และมาตราส่วน 1: 20,000 ถ่ายทํา ปี พ.ศ. 2512 และ 2513 - 2514 ด้วยฟิล์ม Infrared ส่วนใหญ่เป็นการ
ถ่ายทําภาพถ่ายทางอากาศบริเวณพ้ืนที่ภาคเหนือของประเทศ แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าการถ่ายทําภาพถ่ายทาง
อากาศในครั้งน้ัน มิได้กําหนดจุดควบคุมภาคพ้ืนดินไว้เท่าที่ควร ทําให้ลดขีดความสามารถในการนําภาพถ่าย
ทางอากาศไปใช้ในงานสาขาป่าไม้ ส่วนการแปลภาพถ่ายทางอากาศเพื่อหาพื้นที่และจัดทําแผนที่ชนิดป่าไม้ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคอ่ืนๆ น้ัน ได้ใช้ภาพถ่ายทางอากาศจากหลายโครงการ เช่น โครงการ 
VAP61 โดยภาพถ่ายทางอากาศโครงการน้ีส่วนใหญ่ถ่ายทําที่มาตราส่วน 1: 50,000 โดยที่แต่เดิมได้
ต้ังเป้าหมายในการแปลภาพถ่ายทางอากาศปีละประมาณ 20,000 ตารางกิโลเมตร และจัดทําแผนที่ชนิดของ 
ป่าไม้ปีละประมาณ 50 ระวาง แต่มีอุปสรรค อาทิ พนักงานเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน งบประมาณ
ถูกปรับลด และภาพถ่ายทางอากาศมีไม่ครบทั้งพ้ืนที่ ซึ่งผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน ได้แก่ 1) การจัดพิมพ์แผนที่
ชนิดป่าไม้ จํานวน 225 ระวาง ส่วนใหญ่บริเวณจังหวัดภาคเหนือ และภาคตะวันออกของประเทศ 2) ถ่ายทอด
รายละเอียดลงบนแผนที่ต้นร่างเพ่ือรอการส่งมอบให้กรมแผนที่ทหารดําเนินการพิมพ์แยกสีแล้วเสร็จ จํานวน 
300 ระวาง เป็นจังหวัดในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ส่วนพ้ืนที่ภาคใต้ของประเทศยังมิได้
ดําเนินการ 
 

การแปลภาพถ่ายทางอากาศเพื่อจัดทําแผนที่ชนิดป่าไม้ (Forest Types Map) แต่เดิมเป็นงานท่ีทํา
ควบคู่กับการสํารวจทรัพยากรป่าไม้ เมื่อได้มีการจําแนกแจกแจงตําแหน่งงาน (Position Classification) ใหม่
ภายในองค์กร ทําให้งานแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศมีขอบข่ายงานท่ีกว้างขึ้น ในการแปลภาพถ่ายทาง
อากาศเพ่ือให้ได้มาซึ่งพ้ืนที่ป่าไม้ ศุภชัย (2531) ได้กําหนดหลักการสําหรับวินิจฉัยสภาพป่าไม้ และชนิดของ
พันธ์ุไม้จากภาพถ่ายทางอากาศ ดังน้ี 
  1) รูปร่างของวัตถุ (Shape) 
  2) ขนาดของวัตถุ (Size) 
  3) สีของวัตถุ (Tone) 



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทที่ 2 การจัดทําข้อมูลพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศไทย 
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4) ความละเอียดหรือความหยาบของวัตถุ (Texture) 
5) เงาของวัตถุ (Shadow) 
6) ลักษณะแบบอย่างการทรงตัวของวัตถุ (Pattern) 
7) ที่อยู่และสิ่งที่อยู่ใกล้เคียงวัตถุ (Site and Association) 
8) สิ่งแวดล้อม (Environment) 

 

หลักการดังกล่าวใช้เป็นแนวทางในการจําแนกพื้นที่ป่าไม้ออกจากการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอ่ืนๆ 
รวมถึงใช้ในการจําแนกป่าไม้ชนิดต่างๆ โดยชนิดของป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินที่จําแนกได้ ได้แก่ สวนสัก 
สวนป่าไม้กระยาเลย สวนป่าไม้สน ป่าดงดิบที่ความหนาแน่นในระดับต่างๆ ป่าผสมที่ความหนาแน่นในระดับ
ต่างๆ ป่าแดงที่ความหนาแน่นในระดับต่างๆ ป่าสนที่ความหนาแน่นในระดับต่างๆ ไร่ร้าง ไร่เลื่อนลอย 
ป่าละเมาะ ป่าไผ่ พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่อ่ืนๆ ป่าชายเลน ป่านํ้าท่วม และทุ่งหญ้า แต่เน่ืองจากระยะเวลา และ
ค่าใช้จ่ายที่สูงในการดําเนินการถ่ายทําภาพถ่ายทางอากาศเมื่อเปรียบเทยีบกับพ้ืนที่ที่ได้จากการแปลภาพ ทําให้
นักวิชาการทางด้านแผนที่ป่าไม้ในหลายประเทศเริ่มนําภาพดาวเทียมซึ่งมีค่าใช้จ่ายต่อหน่วยพ้ืนที่ตํ่ากว่ามา
ประยุกต์ในการจัดทําแผนที่ป่าไม้ โดยมีการพัฒนาหลักคิด และปรับปรุงเทคนิควิธีการต่างๆ จนทําให้แผนท่ี 
ป่าไม้ที่ได้จากการแปลภาพดาวเทียมเป็นที่ยอมรับมากขึ้นในปัจจุบัน ในอดีตหลังจากที่องค์การบริหารการบิน
และอวกาศแห่งชาติ (National Aeronautics and Space Administration: NASA) ส่งดาวเทียมสํารวจ
ทรัพยากรขึ้นสู่วงโคจรแล้ว ได้มีการนําภาพดาวเทียมซึ่งมีมาตราส่วนขนาดเล็ก มาแปลด้วยสายตาเพ่ือหาพ้ืนที่
ป่าไม้ที่ยังคงเหลืออยู่ และติดตามการเปล่ียนแปลงพ้ืนที่ป่าไม้ในแต่ละช่วงเวลา นับต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2521 เป็นต้น
มา มีดาวเทียมที่ถูกส่งขึ้นโคจรเพ่ือทําการสํารวจทรัพยากรต่างๆ บนผิวโลกได้แก่ ดาวเทียม Landsat 3 ระบบ
กล้อง Multispectral Scanner (MSS) ที่ให้ค่าความละเอียดจุดภาพ 80 เมตร หรือเท่ากับพ้ืนที่ 6,400 ตาราง
เมตร ดาวเทียม Landsat 5 ถูกส่งขึ้นโคจรรอบโลกเมื่อ ปี พ.ศ. 2525 ให้ค่าความละเอียดจุดภาพ 30 เมตร 
หรือเท่ากับพ้ืนที่ 900 ตารางเมตร และดาวเทียม SPOT ของประเทศฝรั่งเศสที่ถูกส่งขึ้นโคจรรอบโลกใน ปี 
พ.ศ. 2527 ให้ค่าความละเอียดจุดภาพ 10 เมตร หรือเท่ากับพ้ืนที่ 100 ตารางเมตร ซึ่งถือว่ามีค่าความละเอียด
ที่สูงมาก (สมเดช, 2529ก) 
 

ข้อมูลที่ได้จากดาวเทียมต่างๆ ในอดีตเป็นภาพขาวดํา และยังได้ข้อมูลในรูปแบบของเทป CCT 
(Computer Compatible Tape) บริเวณพ้ืนที่เดียวกันอีกด้วย ซึ่งเทป CCT น้ีสามารถนํามาใช้ประโยชน์
สําหรับการวิเคราะห์และแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์เท่าน้ัน คอมพิวเตอร์ได้ถูกพัฒนาและออกแบบมาเพ่ือ
แก้ไขข้อจํากัดของสายตามนุษย์ที่ไม่สามารถวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลที่มีมาตราส่วนขนาดเล็กมากได้ และ
การวิเคราะห์ข้อมูลภาพดาวเทียมด้วยคอมพิวเตอร์น้ัน เป็นที่ยอมรับว่ามีศักยภาพในการจัดทําแผนที่ป่าไม้ได้
อย่างดี เน่ืองจากไม่เพียงแต่จะลดจํานวนหรือปริมาณของภาพต่อหน่วยพ้ืนที่แล้ว ยังมีความรวดเร็วในการแปล
และประมวลผลอีกด้วย อีกทั้งยังให้ค่าความถูกต้องสูง (Kalensky, 1976) นอกจากนี้ระบบ Hardware และ 
Software ได้รับการพัฒนาขึ้นให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ และเป็นที่นิยมใช้ในกลุ่มประเทศท่ีพัฒนา
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แล้ว เช่น อเมริกา แคนาดา ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เป็นต้น และจากรายงานการใช้ประโยชน์ของ NASA ในด้านป่าไม้มี
จํานวนตัวอย่าง 8 โครงการ (Williams and Miller, 1979) ได้แก่ 

1) การสํารวจประเมินการเปลี่ยนแปลงเรือนยอดป่าไม้ (Forest Canopy) 
2) การเปลี่ยนแปลงการใช้ทีดิ่นในบริเวณป่าต้นนํ้าลําธารในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
3) การสํารวจพ้ืนที่ผ่านการทําไม้ในเขตป่าสงวนในสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย 
4) การสํารวจความหนาแน่นและความแน่นประชิดของเรือนยอดในป่าสน รัฐคาโรไรน่าตอน 
    เหนือ 
5) การสํารวจความเสียหายป่าไม้เน่ืองจากแมลงกินใบในรัฐเพนซิลวาเนีย 
6) การสํารวจทําแผนที่ดัชนีพ้ืนที่ป่าไม้ในรัฐโคโรราโดตอนเหนือ 
7) การทําไร่เลือ่นลอยในพ้ืนที่ป่าไม้ในภาคเหนือของประเทศไทย 
8) การสํารวจพ้ืนที่ที่ผ่านการทําไม้แถบเฮติและสาธารณรัฐโดมินิกัน 

 

นอกจากน้ีประเทศญี่ปุ่นได้ใช้เทคนิคน้ีในการสํารวจสภาพพ้ืนที่ป่าไม้โดยใช้ข้อมูลจากภาพดาวเทียม 
เช่น การสํารวจสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ชนิดป่า การใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้และสภาพแวดล้อม การประเมินปริมาตร
ไม้ และการเจริญเติบโตรายปี การสํารวจพ้ืนที่ที่ผ่านการตัดฟันไม้ในแต่ละช่วงเวลา การสํารวจความเสียหาย
ของพ้ืนที่ป่าไม้เน่ืองจากการทําลายของโรค แมลง และไฟป่า ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของ 
Remote Sensing Technology Center of Japan (RESTEC) ที่กล่าวถึงประโยชน์ของการแปลข้อมูลป่าไม้
จากภาพดาวเทียมด้วยคอมพิวเตอร์ในการสํารวจทรัพยากรป่าไม้ การสํารวจการเจริญเติบโตและการกระจาย
ของพืชพรรณ การสํารวจตรวจตราไฟป่า การสํารวจความเสียหายของป่าไม้อันเน่ืองจากการทําลายของโรค 
การสํารวจสถานการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ โดยเฉพาะการประเมินสถานภาพการปลูกพืชเศรษฐกิจใน
บริเวณพ้ืนที่ป่าไม้ที่ถูกทําลาย และใช้ในการจัดทําแผนที่ป่าไม้ (Forest Mapping) (สมเดช, 2529ข) 
 

เทคนิคด้านการรับรู้ระยะไกลโดยใช้ภาพดาวเทียม Landsat มีทฤษฎีการจําแนกพ้ืนที่ป่าไม้โดยทั่วไป
สองเทคนิคหลัก ได้แก่ วิธีการจําแนกประเภทข้อมูลแบบกํากับดูแล (Supervised Classification) และวิธีการ
จําแนกประเภทข้อมูลแบบไม่กํากับดูแล (Unsupervised Classification) โดยการจําแนกประเภทข้อมูลแบบ
กํากับดูแล ผู้วิเคราะห์ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถ และประสบการณ์อย่างสูงในการกําหนดพ้ืนที่ตัวอย่าง 
(Training Area) ภาคสนาม ในขณะที่การจําแนกประเภทข้อมูลแบบไม่กํากับดูแลจะใช้ความเช่ียวชาญใน 
การวิเคราะห์กลุ่มการสะท้อนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นหลัก อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์และจําแนกพ้ืนที่ 
ป่าไม้น้ัน ถ้าหากใช้ทั้งสองวิธีก็จะให้ประโยชน์และความถูกต้องที่ดีกว่า (Kalensky, 1976) 
 

สําหรับประเทศไทยน้ัน บุญชนะ (2524) สรุปไว้ว่าได้เริ่มนําภาพดาวเทียมมาประยุกต์เพ่ือจัดทํา 
แผนที่ป่าไม้ของประเทศไทยอย่างจริงจังใน ปี พ.ศ. 2516 ภายหลังจากที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ส่งดาวเทียม
สํารวจทรัพยากร Landsat 1 ขึ้นสู่วงโคจรได้เกือบหน่ึงปี โดยผลการแปลตีความภาพดาวเทียมดังกล่าว 
ประกอบกับการตรวจสอบภาคพื้นดินระหว่าง ปี พ.ศ. 2516 - 2517 ทําให้กรมป่าไม้สามารถจัดทําแผนที่แสดง
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พ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศไทยขึ้นใช้ในราชการเมื่อ ปี พ.ศ. 2518 และทําให้ทราบถึงบริเวณพ้ืนที่ที่ยังคงมีสภาพป่า
ไม้เหลืออยู่ (Existing Forest) ทั่วประเทศในขณะน้ัน ต่อมาเมื่อดาวเทียม Landsat 2 ถูกส่งขึ้นโคจรใน ปี พ.ศ. 
2518 กรมป่าไม้ได้รับข้อมูลภาพดาวเทียม Landsat 2 ซึ่งถ่ายในช่วงระหว่าง ปี พ.ศ. 2518 – 2521 มา
เปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้จากภาพดาวเทียม Landsat 1 เพ่ือสํารวจศึกษาหาสภาพความเปล่ียนแปลงของ
พ้ืนที่ป่าไม้ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 5 ปี โดยดําเนินการในภาคตะวันออกเป็นลําดับแรก ภาคเหนือเป็นลําดับ
ถัดมา โดยผลจากการศึกษาสภาพความเปล่ียนแปลงของพ้ืนที่ป่าไม้ และการจัดทําแผนที่ป่าไม้ในพ้ืนที่
ภาคเหนือที่สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทําให้คณะรัฐมนตรีในขณะน้ันอนุมัติให้ดําเนินการจัดต้ังสถานีรับสัญญาณ
ดาวเทียมขึ้นในประเทศไทย ส่งผลให้ประเทศไทยมีการนําภาพดาวเทียมมาใช้ในการจําแนกพ้ืนที่ป่าไม้กันอย่าง
แพร่หลายมากขึ้น 
 

สมเดช (2529ก) ได้ประยุกต์ภาพดาวเทียม Landsat 4 และระบบโปรแกรม MOA-RecogX ใน 
การวิเคราะห์จําแนกสภาพพ้ืนที่ป่าไม้และการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าไม้ในท้องที่จังหวัดเลย ครอบคลุมจังหวัด
เพชรบูรณ์ แบ่งประเภทการใช้ประโยชน์ออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ป่าทึบ (ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ป่าดิบเขา ที่มี 
ป่าดิบแล้งปะปนบางส่วน) ป่าโปร่ง (เป็นพ้ืนที่ป่าเต็งรัง และมีป่าเบญจพรรณผลัดใบปะปนบ้าง) พ้ืนที่ไร่ พ้ืนที่
ป่าไม้ที่ถูกทําลาย และพ้ืนที่นาข้าว โดยผลการตรวจสอบความถูกต้องพบว่ามีค่าความถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 
89.50 นอกจากน้ียังได้ใช้เทคนิคเดียวกันสําหรับการจําแนกสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ที่ถูกทําลาย และการใช้ที่ดินใน
ท้องที่จังหวัดจันทบุรี สามารถจําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ 5 ประเภท ได้แก่ ป่าดิบช้ืน ป่าถูกทําลาย สวน
ยางพารา ไร่มันสําปะหลัง และแหล่งนํ้า โดยมีค่าความถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 80 (สมเดช, 2529ข) 
 

วิธีการจําแนกพ้ืนที่เพ่ือจัดทําแผนที่ป่าไม้ นอกจากการใช้ภาพถ่ายทางอากาศและภาพดาวเทียมแล้ว 
สมเดช และ วัลลภ (2529) ยังทําการวิจัยเก่ียวกับการสํารวจจําแนกสภาพ ชนิด และการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ 
ป่าไม้ บริเวณพ้ืนที่สะแกราช อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยเทคนิค Airborne MSS Data ซึ่งให้
รายละเอียดภาพค่อนข้างสูง ภาพถ่ายที่ได้เป็นภาพขาวดํา มาตราส่วน 1: 40,000 สามารถจําแนกพื้นที่ป่าไม้
ด้วยสายตาได้หลากหลายกลุ่มมากย่ิงขึ้น ได้แก่ ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง สวนป่า (ไม้ขนาดโต) สวนป่า (ไม้ขนาด
เล็ก) พ้ืนที่ป่าไม้ที่ถูกทําลาย (มีไผ่ขึ้น) สวนป่า พ้ืนที่ว่างเปล่า และพ้ืนที่ที่มีต้นไม้สองฝั่งลําห้วย แต่เน่ืองจากมี
ความยุ่งยากในขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูล และต้องดําเนินการนําส่งข้อมูลที่จัดเก็บได้ไปแปลผลยังต่างประเทศ 
จึงทําให้วิธีการน้ีไม่ได้ถูกนํามาพัฒนาต่อ 
 

 กรมป่าไม้ (2543) ดําเนินโครงการจัดทําแผนที่ป่าไม้ โดยแปลตีความพ้ืนที่ป่าไม้จากข้อมูลภาพ
ดาวเทียม Landsat 5 ระบบบันทึกภาพ Thematic Mapper (TM) ด้วยเทคนิคการแปลตีความจากแผนที่ 
ภาพดาวเทียมที่พิมพ์ลงบนกระดาษที่มาตราส่วน 1: 50,000 แล้วจึงแปลตีความด้วยสายตา จากน้ันนําเข้า
ข้อมูลผลการแปลตีความด้วยสายตาโดยใช้เครื่องกราดภาพ (Scanner) และใช้เทคนิควิธีการแปลงข้อมูลภาพ
เป็นข้อมูลเส้น (Vectorization) พ้ืนที่ป่าไม้ที่แปลตีความได้คิดเป็นร้อยละ 33.15 ของพ้ืนที่ประเทศ นับว่าเป็น



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
บทที่ 2 การจัดทําข้อมูลพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 

 
 8 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

ก้าวสําคัญของการจัดทําแผนที่ป่าไม้โดยใช้เทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกล ต่อมาภายหลังจากการประกาศใช้
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ปี พ.ศ. 2545 จึงได้โอนภารกิจของโครงการดังกล่าวให้แก่ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช เป็นผู้ดูแล 
 

ใน ปี พ.ศ. 2551 กรมป่าไม้ได้ดําเนินโครงการจัดทําแผนที่ป่าไม้โดยแปลตีความพ้ืนที่ป่าไม้จากข้อมูล 
ภาพดาวเทียม Landsat 5 ระบบบันทึกภาพ TM โดยใช้เทคนิคการแปลตีความด้วยสายตากับข้อมูลภาพ
ดาวเทียมเชิงเลขแสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ และจัดทําข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่ป่าไม้จากหน้าจอคอมพิวเตอร์ 
(On-screen Digitizing) โดยข้อดีของการแปลตีความพ้ืนที่ป่าไม้จากข้อมูลภาพดาวเทียมที่แสดงผลผ่านหน้าจอ 
คอมพิวเตอร์คือ การได้เห็นข้อมูลพ้ืนที่ป่าไม้ที่ละเอียดมากข้ึน สามารถแปลตีความและจําแนกข้อมูลพ้ืนที่ 
ป่าไม้ได้ดี โดยพ้ืนที่ป่าไม้ที่แปลได้ใน ปี พ.ศ. 2551 คิดเป็นร้อยละ 33.44 ของพ้ืนที่ประเทศ (กรมป่าไม้, 2551) 
 

 ใน ปี พ.ศ. 2556 กรมป่าไม้ได้ดําเนินโครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2555 – 2556 
โดยใช้ข้อมูลภาพดาวเทียมไทยโชตเป็นหลักในการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ร่วมกับข้อมูลภาพดาวเทียม 
Landsat 8 ในบริเวณที่พ้ืนที่ที่ไม่มีภาพดาวเทียมไทยโชตครอบคลุม เทคนิคการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ใช้
หลักการจัดแบ่งส่วนข้อมูลที่ปรากฏในภาพดาวเทียม (Segmentation) ผลการศึกษาพบว่า ปี พ.ศ. 2555 – 
2556 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งสิ้น 102,119,539.55 ไร่ หรือร้อยละ 31.57 ของพ้ืนที่ประเทศ 
 

 ล่าสุดเมื่อ ปี พ.ศ. 2557 กรมป่าไม้ได้ดําเนินโครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2556 – 
2557 โดยใช้ข้อมูลภาพดาวเทียมไทยโชตเป็นหลักในการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ร่วมกับข้อมูลภาพ
ดาวเทียม Landsat 8 โดยใช้เทคนิคการแปลตีความข้อมูลพ้ืนที่ป่าไม้ด้วยสายตา ผลการศึกษาพบว่า ปี พ.ศ. 
2556 – 2557 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ป่าไม้เหลืออยู่ทั้งสิ้น 102,285,400.62 ไร่ หรือร้อยละ 31.62 ของพ้ืนที่
ประเทศ เพ่ิมขึ้นจากข้อมูลเมื่อ ปี พ.ศ. 2555 – 2556 จํานวน 165,861.07 ไร่ 
 
เอกสารอ้างอิง 
 

กรมป่าไม้.  2543.  โครงการจัดทําแผนที่ปา่ไม้ระบบมาตรฐาน. ส่วนวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ 
สํานักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ. 

 

           .  2551.  โครงการจัดทําแผนที่ปา่ไม้โดยแปลตีความพืน้ที่ปา่ไม้จากข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม. 
สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ. 

 

           .  2557. โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ปา่ ปี พ.ศ. 2555 – 2556. สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ 
กรมป่าไม้, กรงุเทพฯ. 

 
 



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทที่ 2 การจัดทําข้อมูลพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศไทย 
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           .  2558. โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ปา่ไม้ ปี พ.ศ. 2556 – 2557. สาํนักจัดการที่ดินป่าไม้ 
กรมป่าไม้, กรงุเทพฯ. 

 

บุญชนะ กลั่นคําสอน.  2524.  การใช้ภาพถ่ายดาวเทียมสํารวจความเปลีย่นแปลงพื้นทีป่่าไม้. 
กองจัดการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ. 

 

ศุภชัย เช้ือสมบูรณ์.  2517.  แนวทางการแปลรูปถ่ายทางอากาศเพื่อทําแผนที่ป่าไม้. กองจัดการป่าไม้ 
กรมป่าไม้, กรงุเทพฯ. 

 

ศุภชัย เช้ือสมบูรณ์.  2531.  เทคนคิการทาํแผนท่ีป่าไม้จากภาพถ่ายทางอากาศ. ฝา่ยแผนที่ภาพถ่ายทาง
อากาศและดาวเทียม. กองจดัการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ. 

 

สมเดช ทิฆัมพรวโรกาศ.  2529ก.  รายงานผลการศึกษา การใชเ้ทคนคิคอมพิวเตอรใ์นการประเมินสถาน
การใช้ประโยชน์พืน้ที่ปา่ไม้และการเกษตร จังหวัดเลย. ฝ่ายแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศและ
ดาวเทียม กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ. 

 

                           .  2529ข.  รายงานผลการศึกษา การสํารวจสภาพพ้ืนที่ปา่ไม้ที่ถูกทําลายและการใช้
ที่ดินด้วยคอมพิวเตอร์จากขอ้มูลระยะไกลท้องที่ จังหวัดจันทบุรี.  ฝ่ายแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 
และดาวเทียม กรมป่าไม้, กรงุเทพฯ. 

 

สมเดช ทิฆัมพรวโรกาศ และวัลลภ บังเกิดผล.  2529.  เอกสารการวิจัย การวิจัยการสํารวจจําแนกสภาพ
ชนิดและการใช้ประโยชนพ์ืน้ที่ป่าไม้จากข้อมูลมัลติสเปคตรลัจากเครื่องบิน. ฝ่ายแผนที่ภาพถ่าย
ทางอากาศ และดาวเทียม กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ. 

 

Kalensky Z. J.M. Wightman.  1976.  Automatic Forest Mapping Using Remote Sensed Data, 
Invited Paper XVI IUFRO World Congress. Oslow, Norway. 

 

Williams, D.L. & L.D. Miller. 1979.  Monitoring Forest Canopy Alteration Around The World 
With Digital Analysis of Landsat Imagery. NASA, USA. 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
บทที่ 3 วิธีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
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บทที่ 3 
วิธีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 

 
เพ่ือให้การดําเนินงานโครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2557 – 2558 ในครั้งน้ีเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ จึงแสดงรายละเอียดวิธีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 
3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง 
 

 ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จําเป็นสําหรับนํามาใช้ในการปฏิบัติงาน ดังน้ี 
 

 3.1.1 ข้อมูลขอบเขตการปกครอง จัดทําโดยสํานักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย เมื่อปี พ.ศ. 2556 จัดเก็บในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นรูปหลายเหลี่ยม (Polygon) 
แบบเวกเตอร์ (Vector) พ้ืนหลักฐาน Indian 1975 ทั้งน้ีข้อมูลขอบเขตการปกครองจะถูกแปลงเป็นพ้ืน
หลักฐาน WGS 1984 (World Geodetic System 1984) โดยใช้ค่าตัวแปร (Parameter) คือ ΔX เท่ากับ 
204.5 เมตร ΔY เท่ากับ 837.9 เมตร และ ΔZ เท่ากับ 294.8 เมตร อ้างอิงจากประกาศกรมแผนที่ทหาร 
เรื่อง ค่าตัวแปรที่เหมาะสมในการแปลงพ้ืนหลักฐาน เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2551 
 

 3.1.2 ข้อมูลขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2556 - 2557 จัดเก็บเป็นข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ของกรมป่าไม้ โดยใช้สําหรับเป็นข้อมูลอ้างอิงประกอบการปฏิบัติงานแปลข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ในครั้งน้ี 
 

 3.1.3 ข้อมูลภาพดาวเทียมจากโปรแกรม Google Earth โดยใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงประกอบการ
ปฏิบัติงานแปลข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
 

 3.1.4 ข้อมูลภาพดาวเทียมอ่ืนๆ ที่สํานักจัดการที่ดินป่าไม้มีอยู่ เพ่ือใช้สําหรับเป็นข้อมูลสนับสนุนการ
แปลตีความและจําแนกข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้จากภาพดาวเทียม 
 
3.2 การจัดหาข้อมูลภาพดาวเทียม 
 

 ในการทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ในคร้ังน้ี ได้พิจารณาเลือกใช้ข้อมูลภาพดาวเทียมที่บันทึกภาพในระบบ 
Passive เน่ืองจากภาพดาวเทียมดังกล่าวสามารถนํามาแปลตีความและจําแนกประเภทข้อมูลด้วยสายตาได้เป็น
อย่างดี รองรับการผสมแถบความถ่ีเพ่ือสร้างภาพผสมสีเท็จ (False Color Composite) และรองรับการจําแนก
ประเภทข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําหรับการดําเนินงานในคร้ังน้ีได้เลือกใช้ข้อมูลภาพดาวเทียมไทยโชต 
(Thaichote) ระบบถ่ายทํ าแบบหลายช่วงคลื่น  (Multi-spectral: MS) จํานวน  4 แถบความถ่ี  (Band) 
รายละเอียดจุดภาพ (Spatial Resolution) เท่ากับ 15 เมตร เป็นหลัก (ตารางที่ 1) โดยกําหนดให้มีร้อยละของ



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทที่ 3 วิธีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 
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การบดบังของเมฆน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ต่อหน่ึงภาพ ข้อมูลภาพดาวเทียมไทยโชตที่สั่งซื้อมีระดับการปรับแก้
ไข 1A กล่าวคือ ข้อมูลภาพดาวเทียมได้รับการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนเชิงรังสี (Radiometric Correction) 
ปรับระดับการตอบสนองสัมพัทธ์ของตัวตรวจวัด (Detector Equalization) และกําจัดความผิดพลาดเชิงคลื่น
แถบความถ่ี Panchromatic และแถบความถ่ีสีแดงของระบบ MS ซึ่งเรียกว่า “แถบความถ่ีอ้างอิง” จะไม่ได้รับ
การปรับแก้เชิงเรขาคณิต ส่วนแถบความถ่ีที่ 3 และแถบความถ่ีที่เหลือจะได้รับการขยับ (Shifted) เพ่ือทดแทน
การเย้ืองกันของข้อมูลในแต่ละแถบความถ่ี 
 
ตารางที่ 1  อุปกรณ์บันทึกข้อมูลของดาวเทียมไทยโชต 
 
 Panchromatic 

(ช่วงคลื่นเดียว) 
Multi-spectral 
(หลายช่วงคลื่น) 

แถบความถ่ี P: 0.45 - 0.90 ไมครอน นํ้าเงิน: 0.45 - 0.52 ไมครอน 
เขียว: 0.53 - 0.60 ไมครอน 
แดง: 0.62 - 0.69 ไมครอน 

อินฟราเรดใกล้: 0.77 - 0.90 ไมครอน 
รายละเอียดจุดภาพ 2 เมตร 15 เมตร 
ความกว้างแนวถ่ายภาพ 22 กิโลเมตร (ในแนวด่ิง) 90 กิโลเมตร (ในแนวด่ิง) 
จํานวนจุดภาพต่อแถว 12,000 จุดภาพ 6,000 จุดภาพ 
ความกว้างของแนว 
ที่สามารถบันทึกภาพ 

1,000 กิโลเมตร 
(มุมเอียง ± 30 องศา) 

1,100 กิโลเมตร 
(มุมเอียง ± 30 องศา) 

 

ที่มา: สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (2559) 

 
  จากการตรวจสอบข้อมูลภาพดาวเทียมไทยโชตกับสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน) (สทอภ.) เก่ียวกับสถานภาพข้อมูลภาพดาวเทียมในคลังข้อมูลพบว่า การดําเนินงานโครงการ
จัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ในคร้ังน้ี มีภาพดาวเทียมไทยโชตครอบคลุมประเทศไทย ที่สามารถส่ังซื้อได้ จํานวน
ทั้งสิ้น 105 ภาพ บันทึกภาพระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2558 แต่ละ
ภาพครอบคลุมพ้ืนที่ขนาด 90 x 90 ตารางกิโลเมตร ที่รายละเอียดจุดภาพ 15 เมตร จํานวน 4 แถบความถี่ โดย
มีรายละเอียดดังน้ี 

� ภาพดาวเทียมไทยโชตครอบคลุมบริเวณภาคกลางและภาคตะวันตก บันทึกภาพระหว่างวันที่ 
28 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2558 จํานวน 36 ภาพ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
บทที่ 3 วิธีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
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� ภาพดาวเทียมไทยโชตครอบคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บันทึกภาพระหว่างวันที่ 22 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 จํานวน 36 ภาพ 

� ภาพดาวเทียมไทยโชตครอบคลุมบริเวณภาคตะวันออก บันทึกภาพระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 
ถึงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557 จํานวน 3 ภาพ 

� ภาพดาวเทียมไทยโชตครอบคลุมบริเวณภาคใต้ บันทึกภาพระหว่างวันที่ 18 มกราคม ถึงวันที่ 
6 เมษายน พ.ศ. 2558 จํานวน 12 ภาพ 

� ภาพดาวเทียมไทยโชตครอบคลุมบริเวณภาคเหนือ บันทึกภาพระหว่างวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 
ถึงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2558 จํานวน 18 ภาพ 

 

 ดังน้ันจากการตรวจสอบข้อมูลภาพดาวเทียมไทยโชตในคลังข้อมูลของ สทอภ. แล้ว พบว่าข้อมูลที่มีอยู่
ไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ของประเทศท้ังหมด ทั้งน้ีเน่ืองจากในบางพ้ืนที่อาจมีเมฆบดบังมากกว่าร้อยละ 20 หรือไม่มี
การบันทึกข้อมูลภาพในบริเวณดังกล่าว ดังน้ันเพ่ือให้การจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้มีข้อมูลภาพดาวเทียมมา
สนับสนุนการดําเนินงาน จึงจําเป็นต้องนําข้อมูลภาพดาวเทียมดวงอื่นมาทดแทนพ้ืนที่ที่ไม่มีข้อมูลภาพดาวเทียม
ไทยโชต โดยได้พิจารณาเลือกข้อมูลภาพจากดาวเทียม Landsat 8 มาใช้ 
 

 ดาวเทียม Landsat 8 สร้างขึ้นจากความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ 
(National Aeronautics and Space Administration: NASA) และสํานักงานสํารวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐ 
(United States Geological Survey: USGS) ถูกนําส่งขึ้นสู่ วงโคจร ณ  Vandenberg Air Force Base รัฐ 
California เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 และเร่ิมปฏิบัติการเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถือเป็น
อีกทางเลือกหน่ึงสําหรับนํามาใช้ประกอบการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ร่วมกับข้อมูลดาวเทียมไทยโชต 
ถึงแม้ว่าดาวเทียม Landsat 8 จะมีรายละเอียดจุดภาพเท่ากับ 30 เมตร แต่ด้วยจํานวนแถบความถี่ที่มีมากกว่า
ดาวเทียมไทยโชต โดย Landsat 8 มีสองระบบบันทึกภาพ ได้แก่ 1) ระบบ Operational Land Imager (OLI) 
มีรายละเอียดจุดภาพในแถบความถ่ีที่ 1 – 7 และแถบความถ่ีที่ 9 เท่ากับ 30 เมตร และรายละเอียดจุดภาพ 15 
เมตรในแถบความถี่ที่  8 และ 2) ระบบ Thermal Infrared Sensor (TIRS) แถบความถ่ีที่  10 และ 11 
รายละเอียดจุดภาพ 30 เมตร การจัดเก็บข้อมูลของดาวเทียม Landsat 8 จัดเก็บในลักษณะข้อมูล 16 บิต (Bits)  
ทําให้สามารถจําแนกวัตถุที่ปรากฏในภาพดาวเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดความยาวช่วงคลื่นที่
บันทึกและวัตถุประสงค์ของการใช้งานแต่ละแถบความถ่ีของข้อมูลภาพดาวเทียม Landsat 8 แสดงตามตารางที่ 
2 และภาพที่ 1 แสดงแถบความถ่ีของระบบบันทึกภาพของดาวเทียม Landsat 8 
 

 แหล่งข้อมูลสําหรับดาวน์โหลดข้อมูล Landsat 8 คือ http://glovis.usgs.gov/ โดยข้อมูลภาพ
ครอบคลุมประเทศไทยที่ดาวน์โหลดได้เป็นข้อมูล Level 1T (Precision and Terrain Correction) หมายถึง 
ข้อมูลภาพดาวเทียม Landsat 8 ได้รับการปรับแก้ไขความคลาดเคลื่อนเชิงคลื่น และเชิงเรขาคณิตแบบเป็น
ระบบ (Systematic Radiometric and Geometric Accuracy) โดยใช้ข้อมูลจุดควบคุมภาคพ้ืนดิน (Ground 



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทที่ 3 วิธีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 
 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
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Control Point: GCP) จากชุดข้อมูล Global Land Survey 2000 (GLS2000) ร่วมกับแบบจําลองความสูง
เชิงเลขจากหลายแหล่งข้อมูล ได้แก่  Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) National Elevation 
Dataset (NED)  Canadian Digital Elevation Data (CDED)  Digital Terrain Elevation Data (DTED) และ 
Global 30 Arc-second Elevation (GTOPO 30) 
 
ตารางที่ 2  ความยาวช่วงคลื่นที่บันทึกและวัตถุประสงค์ของการใช้งานภาพดาวเทียม Landsat 8 
 

แถบความถ่ี 
ความยาวช่วงคลื่น 

(ไมครอน) 
วัตถุประสงค์ของการใช้งาน 

1 (Coastal Aerosol) 0.43 - 0.45 ศึกษาชายฝั่งและละอองลอย (Aerosol) 

2 (Blue) 0.45 - 0.51 
การทําแผนที่ช้ันความลึก (Bathymetric Mapping) 
แยกความแตกต่างของดินจากพืชพรรณและแยกความ
แตกต่างของพืชพรรณท่ีผลัดใบจากไม้สน 

3 (Green) 0.53 - 0.59 
เน้นพืชพรรณซึ่งจะมีประโยชน์สําหรับประเมินความ
แข็งแรงของพืชพรรณ (Plant Vigor) 

4 (Red)  0.64 - 0.67 แยกแยะพืชพรรณในแต่ละความลาดชัน 
5 (Near Infrared) 0.85 - 0.88 เน้นปริมาณมวลชีวภาพและแนวชายฝั่งทะเล 

6 (Short-wave Infrared 1) 1.57 - 1.65 
แยกแยะองค์ประกอบความช้ืนในดินและพืชพรรณ
และการผ่านทะลุของเมฆช้ันบาง 

7 (Short-wave Infrared 2) 2.11 - 2.29 
ปรับปรุงการตรวจวัดองค์ประกอบของความช้ืนในดิน
และพืชพรรณ และการผ่านทะลุของเมฆช้ันบางให้ดี
ย่ิงขึ้น 

8 (Panchromatic) 0.50 - 0.68 ทําให้ภาพมีความคมชัดมากย่ิงขึ้น 

9 (Cirrus) 1.36 - 1.38 
ปรับปรุงการตรวจจับการปนเป้ือนของเมฆเซอรัส
(Cirrus Cloud) 

10 (Thermal Infrared 
Sensor 1) 

10.60 – 11.19 การทําแผนที่ความร้อนและคาดการณ์ความช้ืนของดิน 

11 (Thermal Infrared 
Sensor 2) 

11.50 - 12.51 
ปรับปรุงการทําแผนที่ความร้อนและคาดการณ์
ความช้ืนของดินให้ดีย่ิงขึ้น 

 

ที่มา: United States Geological Survey (2016) 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
บทที่ 3 วิธีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
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ภาพท่ี 1  แถบความถ่ีของระบบบันทึกภาพของดาวเทียม Landsat 8 
ที่มา: United States Geological Survey (2016) 

 
 ผลการดาวน์โหลดข้อมูลภาพดาวเทียม Landsat 8 ครอบคลุมทั้งประเทศไทย เพ่ือใช้สําหรับจัดทํา
ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2557 – 2558 ในพ้ืนที่ที่ดาวเทียมไทยโชตไม่มีการบันทึกภาพ และใช้สําหรับเป็น
ข้อมูลสนับสนุนการจําแนกพ้ืนที่ป่าไม้จากภาพดาวเทียมไทยโชต แสดงตามตารางที่ 3 ทั้งน้ีภาพดาวเทียม 
Landsat 8 ที่ใช้สําหรับการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ครั้งน้ี มีจํานวน 48 ภาพ บันทึกภาพระหว่างวันที่ 2 
มกราคม ถึง วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ถือได้ว่าภาพดาวเทียม Landsat 8 มีความทันสมัย เหมาะสําหรับ
นํามาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 
ตารางที่ 3  รายละเอียดไฟล์ข้อมูลภาพดาวเทียม Landsat 8 สําหรับใช้ประกอบการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ 
               ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2557 - 2558 
 

ช่ือไฟล์ข้อมูล Path Row
วันเดือนปี 

ที่บันทึกภาพ 
ร้อยละ 

การบดบังของเมฆ 
LC81260492015031LGN00.tar 126 49 31 มกราคม 2558 2.72 
LC81260502015031LGN00.tar 126 50 31 มกราคม 2558 0.01 
LC81270472015022LGN00.tar 127 47 22 มกราคม 2558 3.31 
LC81270482015038LGN00.tar 127 48 7 กุมภาพันธ์ 2558 0.36 
LC81270492015038LGN00.tar 127 49 7 กุมภาพันธ์ 2558 0.03 
LC81270502015022LGN00.tar 127 50 22 มกราคม 2558 0.03 



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทที่ 3 วิธีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 
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ตารางที่ 3  (ต่อ) 
 

ช่ือไฟล์ข้อมูล Path Row
วันเดือนปี 

ที่บันทึกภาพ 
ร้อยละ 

การบดบังของเมฆ 
LC81270512015022LGN00.tar 127 51 22 มกราคม 2558 0.01 
LC81270522015022LGN00.tar 127 52 22 มกราคม 2558 3.13 
LC81270552015070LGN00.tar 127 55 11 มีนาคม 2558 7.44 
LC81270562015070LGN00.tar 127 56 11 มีนาคม 2558 15.24 
LC81280472015077LGN00.tar 128 47 18 มีนาคม 2558 9.74 
LC81280482015077LGN00.tar 128 48 18 มีนาคม 2558 4.85 
LC81280492015077LGN00.tar 128 49 18 มีนาคม 2558 0.30 
LC81280502015029LGN00.tar 128 50 29 มกราคม 2558 2.00 
LC81280512015109LGN00.tar 128 51 19 เมษายน 2558 4.69 
LC81280522015109LGN00.tar 128 52 19 เมษายน 2558 12.94 
LC81280542015125LGN00.tar 128 54 5 พฤษภาคม 2558 9.40 
LC81280552015077LGN00.tar 128 55 18 มีนาคม 2558 0.81 
LC81280562015077LGN00.tar 128 56 18 มีนาคม 2558 0.47 
LC81290462015004LGN00.tar 129 46 4 มกราคม 2558 4.50 
LC81290472015004LGN00.tar 129 47 4 มกราคม 2558 0.19 
LC81290482015004LGN00.tar 129 48 4 มกราคม 2558 0.01 
LC81290492015036LGN00.tar 129 49 5 กุมภาพันธ์ 2558 0.01 
LC81290502015036LGN00.tar 129 50 5 กุมภาพันธ์ 2558 0.07 
LC81290512015020LGN00.tar 129 51 20 มกราคม 2558 0.25 
LC81290522015020LGN00.tar 129 52 20 มกราคม 2558 2.76 
LC81290532015132LGN00.tar 129 53 12 พฤษภาคม 2558 7.46 
LC81290542015068LGN00.tar 129 54 9 มีนาคม 2558 7.01 
LC81290552015068LGN00.tar 129 55 9 มีนาคม 2558 3.81 
LC81290562015020LGN00.tar 129 56 20 มกราคม 2558 7.68 
LC81300462015075LGN00.tar 130 46 16 มีนาคม 2558 0.89 
LC81300472015091LGN00.tar 130 47 1 เมษายน 2558 0.01 
LC81300482015027LGN00.tar 130 48 27 มกราคม 2558 0.03 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
บทที่ 3 วิธีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
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ตารางที่ 3  (ต่อ) 
 

ช่ือไฟล์ข้อมูล Path Row
วันเดือนปี 

ที่บันทึกภาพ 
ร้อยละ 

การบดบังของเมฆ 
LC81300492015027LGN00.tar 130 49 27 มกราคม 2558 0.17 
LC81300502015075LGN00.tar 130 50 16 มีนาคม 2558 0.04 
LC81300512015027LGN00.tar 130 51 27 มกราคม 2558 0.47 
LC81300522015027LGN00.tar 130 52 27 มกราคม 2558 1.01 
LC81300532015107LGN00.tar 130 53 17 เมษายน 2558 3.19 
LC81300542015075LGN00.tar 130 54 16 มีนาคม 2558 1.73 
LC81300552015043LGN00.tar 130 55 12 กุมภาพันธ์ 2558 3.25 
LC81310462015066LGN00.tar 131 46 7 มีนาคม 2558 0.17 
LC81310472015066LGN00.tar 131 47 7 มีนาคม 2558 0.06 
LC81310482015002LGN00.tar 131 48 2 มกราคม 2558 0.10 
LC81310492015018LGN00.tar 131 49 18 มกราคม 2558 0.10 
LC81310502015018LGN00.tar 131 50 18 มกราคม 2558 0.00 
LC81320462015073LGN00.tar 132 46 14 มีนาคม 2558 0.01 
LC81320472015057LGN00.tar 132 47 26 กุมภาพันธ์ 2558 0.00 
LC81320482015105LGN00.tar 132 48 15 เมษายน 2558 9.32 
 
3.3 การเตรียมข้อมูลภาพดาวเทียมก่อนการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 3.3.1 การปรับแก้ความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิต (Geometric Correction)   
 ขั้นตอนแรกในการเตรียมข้อมูลภาพดาวเทียมก่อนการวิเคราะห์ข้อมูล คือการปรับแก้ความ
คลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิตให้กับภาพดาวเทียม ด้วยวิธี Image to Image Registration โดยเก็บรวบรวมจุด
ควบคุมภาคพ้ืนดิน (Ground Control Point: GCP)  จากแผนที่ภูมิประเทศเชิงเลข มาตราส่วน 1: 50,000 
ลําดับชุด L7018 ของกรมแผนที่ทหาร โดยใช้สมการพหุนาม (Polynomial Equation) ลําดับที่ 4 เป็นสมการ
การแปลงข้อมูลภาพดาวเทียมเข้าสู่ระบบพิกัดแผนที่ที่แท้จริง ในแต่ละภาพดาวเทียมกําหนดให้มี GCP ไม่น้อย
กว่า 15 จุด ข้อมูลเพ่ิมเติมที่ต้องนํามาใช้ประกอบการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิตให้กับภาพ
ดาวเทียมไทยโชต ได้แก่ ไฟล์ Metadata และข้อมูลแผนท่ีความสูงระดับโลกเชิงเลข (Global Digital 
Elevation Map: GDEM) เน่ืองจากดาวเทียมไทยโชตมีการเอียงกล้องขณะบันทึกข้อมูลภาพ ทําให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนจากความสูงต่างของภูมิประเทศ (Relief Displacement) 
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 ผลลัพธ์จากการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิต ได้กําหนดค่าเส้นโครงแผนที่  (Map 
Projection) และระบบพิกัด UTM (Universal Transverse Mercator Coordinate System) เขตโซน 47 
เหนือ ให้กับข้อมูลภาพดาวเทียมไทยโชต อ้างอิงตามแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1: 50,000 ลําดับชุด L7018 
ของกรมแผนท่ีทหาร สําหรับขั้นตอนการ Resampling หรือ กระบวนการคํานวณหาค่าของจุดภาพใหม่เมื่อมี
การแปลงข้อมูลภาพดาวเทียมไปยังระบบพิกัดใหม่ ได้เลือกวิธี Nearest Neighbor เพ่ือให้ข้อมูลผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
หลังจากขั้นตอนการ Resampling มีค่าการสะท้อนแสงใกล้เคียงกับข้อมูลภาพดาวเทียมต้นฉบับมากที่สุด 
 

 สําหรับข้อมูลภาพดาวเทียม Landsat 8 ระดับการปรับแก้ 1T (Precision and Terrain Correction) 
ที่ได้ดาวน์โหลดจาก http://glovis.usgs.gov/ เมื่อนํามาตรวจสอบควบคู่กับแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 
1: 50,000 ลําดับชุด L7018 ของกรมแผนท่ีทหาร พบว่ามีความคลาดเคลื่อนทางตําแหน่งราบตํ่า (ภาพที่ 2) 
ดังน้ันในการปฏิบัติงานจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ ป่าไม้ในครั้งน้ี จะไม่ดําเนินกระบวนการปรับแก้ความ
คลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิตให้กับข้อมูลภาพดาวเทียม Landsat 8 เพราะในอนาคตหากกรมป่าไม้มีความ
ประสงค์จะนําข้อมูลภาพดาวเทียม Landsat 8 มาใช้สําหรับจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศ ภาพ
ดาวเทียม Landsat 8 ที่บันทึกภาพในตําแหน่งเดียวกัน จะมีตําแหน่งของจุดภาพตรงกับข้อมูลภาพดาวเทียม 
Landsat 8 ที่ได้เคยบันทึกภาพในอดีต ภาพที่ 3 แสดงผลข้อมูลดาวเทียม Landsat 8 ครอบคลุมพ้ืนที่ประเทศ
ไทย บันทึกภาพ ปี พ.ศ. 2558 
 

 
ภาพท่ี 2  ความคลาดเคลื่อนทางตําแหน่งราบของภาพดาวเทียม Landsat 8 Path 129 Row 50 
             เปรยีบเทียบกับแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1: 50,000 ลําดับชุด L7018 ของกรมแผนทีท่หาร 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
บทที่ 3 วิธีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
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ภาพท่ี 3  ภาพดาวเทียม Landsat 8 ครอบคลุมพ้ืนที่ประเทศไทย บันทึกภาพ ปี พ.ศ. 2558 



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทที่ 3 วิธีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 
 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 19 

 

 3.3.2 การเน้นคุณภาพข้อมูล (Image Enhancement) คือการเน้นข้อมูลภาพดาวเทียมไทยโชต และ 
Landsat 8 ให้มีความคมชัดมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลต้นฉบับ ทําให้ผู้ปฏิบัติงานจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่
ป่าไม้ สามารถแยกความแตกต่างของวัตถุเป้าหมายกับพ้ืนที่รอบข้างได้เป็นอย่างดี การผสมภาพสีเท็จ (False 
Color Composite) และเทคนิคการเน้นคุณภาพข้อมูลแบบ Histogram Equalization ถูกนํามาใช้จําแนก
ความแตกต่างระหว่างพ้ืนที่ป่าไม้ พ้ืนที่ที่ไม่ใช่ป่าไม้ และพ้ืนที่แหล่งนํ้า การผสมภาพสีเท็จของข้อมูลภาพ
ดาวเทียมจะใช้รูปแบบการผสมแบบเน้นวัตถุที่เป็นพืชพรรณในภาพดาวเทียมปรากฏสีแดง เพราะพืชพรรณที่
ปรากฏสีแดงจะสังเกตเห็นเด่นชัดกว่าวัตถุรอบข้าง 
 
3.4 การวิเคราะห์และจําแนกข้อมูลสภาพพื้นท่ีป่าไม้ 
 

 ดําเนินการวิเคราะห์ภาพดาวเทียมเพ่ือจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ โดยใช้เทคนิคการแปลตีความด้วย
สายตา (Visual Interpretation) เป็นหลัก ผสมผสานกับการนําคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยประมวลผล 
(Computer Assisted Approach) เพ่ือสนับสนุนการแปลตีความวัตถุที่ปรากฏในภาพได้อย่างรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ และถูกต้องมากท่ีสุด โดยกําหนดรูปแบบของข้อมูล (Nomenclature Identification) สําหรับ
การจําแนกพื้นที่ออกเป็น 3 รูปแบบที่สําคัญ ได้แก่ พ้ืนที่ป่าไม้ (Forest Area) พ้ืนที่ที่ไม่ใช่ป่าไม้ (Non-forest 
Area) และพ้ืนที่แหล่งนํ้า (Water Body) ทั้งน้ีเทคนิคการแปลตีความภาพดาวเทียมด้วยสายตา อาศัยหลักการ
และปัจจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องโดยเฉพาะองค์ประกอบของการแปลภาพจากการรู้จําวัตถุ (Object Recognition) 
ได้แก่ 

� รูปทรง (Shape) 
� รูปแบบ (Pattern) 
� ขนาด (Size) 
� พ้ืนที่ (Site) 
� แหล่งที่ต้ัง (Location) 
� สี (Color) 
� ความสว่างของสี (Tone) 
� ความหยาบละเอียด (Texture) 
� ความสูงและเงา (Height / Shadow) 

การจําแนกประเภทข้อมูล (Data Classification) จะจําแนกขอบเขตของแต่ละรูปแบบข้อมูล โดย
พิจารณาจากลักษณะที่ปรากฏ (Object Recognition) ในภาพดาวเทียม ผสมผสานกับข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
ทั้งทางด้านกายภาพและส่ิงแวดล้อม ทั้งน้ีที่ปรึกษาฯ จะใช้ข้อมูลภาพดาวเทียมรายละเอียดสูงจากโปรแกรม 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
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Google Earth ข้อมูลภาพดาวเทียมปีล่าสุดที่สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้มีอยู่ และข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่า
ไม้ ปี พ.ศ. 2556 – 2557 มาสนับสนุนการตัดสินใจด้วย 
 

สําหรับนิยามการแปลพ้ืนที่ป่าไม้ในคร้ังน้ี จะใช้นิยามเดียวกับที่ใช้ในการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
ปี พ.ศ. 2555 – 2556 กล่าวคือ “พื้นที่ป่าไม้ หมายถึง พื้นที่ปกคลุมของพืชพรรณท่ีสามารถจําแนกได้ว่า
เป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่องขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถึงทุ่งหญ้าและลานหินที่มี
อยู่ตามธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพื้นที่ที่จําแนกได้ว่าเป็นพื้นที่ป่า โดยไม่รวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือ
พื้นที่ที่มีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการดําเนินการไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ พื้นที่วนเกษตร สวน
ผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม” 
 

ในการดําเนินงานโครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2557 – 2558 ครั้งน้ี ได้จัดทําข้อมูล
พ้ืนที่แหล่งนํ้าขึ้นใหม่จากข้อมูลภาพดาวเทียม Landsat 8 เน่ืองจากมีข้อมูลครอบคลุมทั้งประเทศ โดยพ้ืนที่
แหล่งนํ้าได้รวมถึง แหล่งนํ้าธรรมชาติ (Natural Water Body) ได้แก่ แม่นํ้าลําคลอง (River, Canal) หนอง บึง 
ทะเลสาบ (Natural Water Resource) และ แหล่งนํ้าที่มนุษย์สร้างขึ้น (Artificial Water Body) ได้แก่ อ่าง
เก็บนํ้า (Reservoir) บ่อนํ้าในไร่นา (Farm Pond) เป็นต้น พ้ืนที่แหล่งนํ้าถูกจัดทําขึ้นโดยอาศัยเทคนิคการ
จัดแบ่งส่วน (Segmentation) ของภาพดาวเทียม Landsat 8 แล้วกําหนดรหัสพ้ืนที่แหล่งนํ้าให้กับข้อมูลแต่ละ
รูปปิด (Polygon) ผลลัพธ์ที่ได้ในการวิเคราะห์และจําแนกข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รวมถึงข้อมูลพ้ืนที่แหล่งนํ้าจะ
ถูกจัดเก็บเป็นข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ รูปแบบเวกเตอร์ (Vector) ชนิดรูปปิด 
 

 สําหรับการวางแผนการดําเนินงาน ได้แบ่งพ้ืนที่เป้าหมายโดยใช้หลักเกณฑ์การจัดกลุ่มจังหวัดของ
ราชบัณฑิตยสถาน ดังมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

 ช่วงที่ 1: ดําเนินการในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กําแพงเพชร ชัยนาท 
นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ลพบุรี 
สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี รวม 22 
จังหวัด 
 

 ช่วงที่ 2: ดําเนินการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น ชัยภูมิ 
นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร สุรินทร์ 
ศรีสะเกษ หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี อุบลราชธานี และอํานาจเจริญ รวม 20 จังหวัด 
 

 ช่วงที่ 3: ดําเนินการในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกและภาคตะวันตก ได้แก่ กาญจนบุรี จันทบุรี 
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ตาก ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ระยอง ราชบุรี และสระแก้ว รวม 12 
จังหวัด 
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 ช่วงที่ 4: ดําเนินการในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ได้แก่ กระบ่ี ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส 
ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สตูล สงขลา สุราษฎร์ธานี และยะลา รวม 14 จังหวัด 
 

 ช่วงที่ 5: ดําเนินการในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ 
แม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพูน และอุตรดิตถ์ รวม 9 จังหวัด 
 
3.5 การประเมินความถูกต้องของการแปลข้อมูลสภาพพื้นท่ีป่าไม้ 
 

เมื่อได้ขอบเขตแสดงสภาพพื้นที่ป่าไม้ในแต่ละจังหวัด จัดเก็บในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นที่
เรียบร้อย จะเริ่มขั้นตอนของการสํารวจข้อมูลภาคสนาม เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของการจําแนกพ้ืนที่ป่าไม้ 
และพื้นที่ไม่ใช่ป่าไม้ โดยกําหนดจํานวนจุดที่ใช้ในการตรวจสอบภาคสนามไม่น้อยกว่า 500 จุด กระจายลงใน
พ้ืนที่ที่ได้รับการจําแนกว่าเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ แต่เน่ืองจากในช่วงเริ่มต้นของการดําเนินงานคร้ังน้ี จําเป็นที่จะต้อง
กําหนดแผนการตรวจสอบข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ภาคสนามเพ่ือรายงานให้กรมป่าไม้ได้ทราบ จึงได้อ้างอิงข้อมูล
สภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2556 - 2557 จํานวน 102,285,400.62 ไร่ ของกรมป่าไม้มาใช้สําหรับการคํานวณ
จํานวนจุดตรวจสอบภาคสนาม ทั้งน้ีจังหวัดที่มีพ้ืนที่ป่าไม้ เมื่อ ปี พ.ศ. 2556 - 2557 มาก จะมีจํานวนจุด
ตรวจสอบภาคสนามมาก โดยเทียบสัดส่วนกับพ้ืนที่ป่าไม้ของท้ังประเทศ ในอัตราส่วนพ้ืนที่ 204,570.80 ไร่ ต่อ
หน่ึงจุดตรวจสอบภาคสนาม หากจังหวัดใดคํานวณพ้ืนที่จุดตรวจสอบภาคสนามเสร็จสิ้นแล้วมีจํานวนจุดเป็น
เศษทศนิยมจะได้รับการปัดเศษขึ้น จากการคํานวณดังกล่าวจะมีจุดตรวจสอบภาคสนามที่ต้องดําเนินการทั้งสิ้น 
528 จุด (ไม่นับรวม 10 จุดตรวจสอบในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานี) ตารางที่ 4 แสดงผลการ
คํานวณจุดตรวจสอบภาคสนามในแต่ละภูมิภาคของประเทศ สําหรับตําแหน่งของจุดตรวจสอบข้อมูลสภาพ
พ้ืนที่ป่าไม้ภาคสนามในครั้งน้ี จะพิจารณาไม่ให้ทับซ้อนกับตําแหน่งจุดตรวจสอบภาคสนามของโครงการจัดทํา
ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2555 – 2556 และ ปี พ.ศ. 2556 – 2557  
 
ตารางที่ 4  จาํนวนจุดตรวจสอบภาคสนาม โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 

ช่ือจังหวัด 
พ้ืนที่จังหวัด 

(ไร่) 
พ้ืนที่ป่าไม้ 

ปี 2556 – 2557 (ไร่) 
จํานวนจุด 

ตรวจสอบภาคสนาม 
ภาคกลาง 

กรุงเทพมหานคร 979,994.56 3,211.09 1 
กําแพงเพชร 5,320,031.36 1,237,695.38 7 
ชัยนาท 1,566,998.72 37,249.21 1 
นครนายก 1,338,049.28 396,466.72 2 
นครปฐม 1,338,954.06 ไม่มีพ้ืนที่ป่าไม ้ 0 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
บทที่ 3 วิธีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
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ตารางที่ 4  (ต่อ) 
 

ช่ือจังหวัด 
พ้ืนที่จังหวัด 

(ไร่) 
พ้ืนที่ป่าไม้ 

ปี 2556 – 2557 (ไร่) 
จํานวนจุด 

ตรวจสอบภาคสนาม 
ภาคกลาง (ต่อ) 

นครสวรรค ์ 5,953,551.03 551,150.95 3 
นนทบุรี 397,750.15 ไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้ 0 
ปทุมธานี 950,750.46 ไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้ 0 
พระนครศรีอยุธยา 1,592,091.82 ไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้ 0 
พิจิตร 2,699,382.43 8,674.31 1 
พิษณุโลก 6,622,222.46 2,394,712.33 12 
เพชรบูรณ์ 7,712,296.35 2,409,184.43 12 
ลพบุรี 4,064,195.84 563,304.31 3 
สมุทรปราการ 604,447.40 14,866.34 1 
สมุทรสงคราม 258,369.34 19,292.59 1 
สมุทรสาคร 541,530.13 23,048.88 1 
สระบุรี 2,180,109.95 486,007.91 3 
สิงห์บุรี 510,762.73 249.56 1 
สุโขทัย 4,165,271.27 1,235,460.93 7 
สุพรรณบุร ี 3,379,169.46 382,934.64 2 
อ่างทอง 594,060.36 ไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้ 0 
อุทัยธานี 4,155,596.94 2,138,610.99 11 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กาฬสินธ์ุ 4,335,189.92 463,584.52 3 
ขอนแก่น 6,662,172.80 730,582.20 4 
ชัยภูมิ 7,937,062.18 2,381,816.57 12 
นครพนม 3,521,753.71 613,585.71 3 
นครราชสีมา 12,959,362.54 1,920,525.40 10 
บึงกาฬ 2,501,076.60 172,610.83 1 
บุรีรัมย์ 6,299,566.41 538,563.45 3 
มหาสารคาม 3,504,859.92 141,918.34 1 
มุกดาหาร 2,578,830.67 863,198.96 5 



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทที่ 3 วิธีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 
 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที่ 4  (ต่อ) 
 

ช่ือจังหวัด พ้ืนที่จังหวัด (ไร่) 
พ้ืนที่ป่าไม้ 

ปี 2556 – 2557 (ไร่) 
จํานวนจุด 

ตรวจสอบภาคสนาม 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ) 

ยโสธร 2,580,853.62 250,526.97 2 
ร้อยเอ็ด 4,920,278.51 191,750.31 1 
เลย 6,562,561.92 2,153,295.07 11 
ศรีสะเกษ 5,584,425.22 639,276.57 4 
สกลนคร 5,987,354.71 1,059,636.98 6 
สุรินทร ์ 5,533,920.55 393,689.97 2 
หนองคาย 2,047,437.01 137,974.64 1 
หนองบัวลําภู 2,562,080.28 281,765.33 2 
อํานาจเจริญ 2,057,495.44 222,183.76 2 
อุดรธานี 6,919,819.11 769,542.96 4 
อุบลราชธานี 9,766,988.19 1,822,903.69 9 

ภาคตะวันออก 
จันทบุรี 4,009,254.59 1,304,016.84 7 
ฉะเชิงเทรา 3,231,115.76 495,100.61 3 
ชลบุรี 2,817,362.19 339,683.18 2 
ตราด 1,791,109.07 562,858.24 3 
ปราจีนบุรี 3,140,817.46 882,705.19 5 
ระยอง 2,290,804.53 176,427.14 1 
สระแก้ว 4,269,562.13 919,055.64 5 

ภาคตะวันตก 
กาญจนบุร ี 12,117,425.33 7,572,995.53 38 
ตาก 10,814,832.07 7,792,576.02 39 
ประจวบคีรีขันธ์ 4,008,263.15 1,470,326.08 8 
เพชรบุรี 3,857,409.46 2,208,321.68 11 
ราชบุรี 3,243,779.00 1,081,387.54 6 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
บทที่ 3 วิธีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
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สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
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ตารางที่ 4  (ต่อ) 
 

ช่ือจังหวัด พ้ืนที่จังหวัด (ไร่) 
พ้ืนที่ป่าไม้ 

ปี 2556 – 2557 (ไร่) 
จํานวนจุด 

ตรวจสอบภาคสนาม 
ภาคใต้ 

กระบ่ี 3,327,024.33 548,648.33 3 
ชุมพร 3,747,629.09 808,097.62 4 
ตรัง 2,956,311.25 665,183.36 4 
นครศรีธรรมราช 6,175,495.70 1,082,970.58 6 
นราธิวาส * 2,807,001.68 738,957.59 4 
ปัตตานี * 1,235,481.35 64,713.18 1 
พังงา 3,433,497.58 1,083,257.48 6 
พัทลุง 2,412,830.06 384,622.91 2 
ภูเก็ต 342,841.25 69,603.36 1 
ยะลา * 2,796,884.02 938,385.15 5 
ระนอง 2,015,637.73 1,079,017.82 6 
สงขลา 4,838,350.85 536,840.12 3 
สตูล 1,869,752.15 733,484.09 4 
สุราษฎร์ธานี 8,174,771.27 2,325,694.74 12 

ภาคเหนือ 
เชียงราย 7,235,954.86 3,000,725.57 15 
เชียงใหม่ 13,775,600.98 9,660,828.54 48 
น่าน 7,601,880.49 4,659,641.72 23 
พะเยา 3,867,337.73 2,008,648.00 10 
แพร่ 4,051,909.93 2,593,778.11 13 
แม่ฮ่องสอน 7,987,808.27 6,958,612.23 35 
ลําปาง 7,805,139.48 5,528,861.99 28 
ลําพูน 2,798,993.46 1,595,073.31 8 
อุตรดิตถ์ 4,920,200.37 2,763,248.36 14 
 

หมายเหตุ: * พ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา ไม่ได้ดําเนินการตรวจสอบภาคสนาม 
 



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทที่ 3 วิธีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 
 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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การประเมินความถูกต้องของการแปลข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ในครั้งน้ี กําหนดให้ค่าความถูกต้องรวม 
(Overall Accuracy)  มากกว่าร้อยละ 80 แต่หากผลลัพธ์ของการดําเนินงานที่ได้ ไม่ถึงร้อยละ 80 จะพิจารณา
จัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ขึ้นใหม่ และตรวจสอบซ้ําใหม่อีกคร้ังหน่ึง ทั้งน้ีในการตรวจสอบพ้ืนที่ภาคสนามได้
จัดทําแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลที่มีรายละเอียดของการตรวจสอบ ได้แก่ ชนิด และสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ หรือการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินรูปแบบอ่ืนๆ ที่ปรากฏ เขตโซน UTM  พิกัด UTM เหนือ (Northing) และ พิกัด UTM 
ตะวันออก (Easting) ลักษณะอ่ืนๆ ที่พบปรากฏ ณ ตําแหน่งจุดตรวจสอบ รูปภาพดิจิตอล ข้อมูลตําบล/
อําเภอ/จังหวัดของจุดตรวจสอบ วันและเวลาท่ีเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งจัดทําฐานข้อมูลของจุดตรวจสอบ
ทั้งหมดที่ได้ดําเนินการในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์รูปแบบจุด (Point) 
 
3.6 การจัดทําแผนท่ีขั้นสุดท้าย 
 

ภายหลังจากที่ได้ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลภาคสนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะได้ดําเนินการจัดทํา 
แผนที่ขั้นสุดท้าย (Final Mapping) ในรูปแบบดิจิตอล โดยดําเนินการปรับแก้ข้อมูลในส่วนที่คลาดเคลื่อนจาก
สภาพพ้ืนที่จริงที่ได้ดําเนินการตรวจสอบ และจัดทําแผนที่แสดงขอบเขตพ้ืนที่ป่าไม้ พ้ืนที่ที่ไม่ใช่ป่าไม้ และพื้นที่
แหล่งนํ้า ตามหลักเกณฑ์การทําแผนที่เฉพาะเรื่อง (Thematic Map) ทั้งน้ีแผนท่ีขั้นสุดท้ายที่จัดทําขึ้นจะแสดง
ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้รายจังหวัด โดยอ้างอิงขอบเขตในแต่ละระวางจากแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วนเดียวกัน
ของกรมแผนที่ทหาร รูปแบบการจัดทําข้อมูลบริเวณขอบระวางจะปรับใช้รายละเอียดการแสดงผล การรายงาน
ผล การลงที่หมาย และสัญลักษณ์ต่างๆ จาก กมร. 103-2551 มาตรฐานระวางแผนที่ 
 
3.7 การจัดทําฐานข้อมูลสภาพพื้นท่ีป่าไม้ 
 

ดําเนินการจัดทําฐานข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ในครั้งน้ี ให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับระบบฐานข้อมูล
สภาพพ้ืนที่ป่าไม้ เมื่อ ปี พ.ศ. 2556 – 2557 ที่กรมป่าไม้มีอยู่ โดยผลลัพธ์ของข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 
2557 – 2558 จะถูกบันทึกและจัดเก็บในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยกําหนดเส้นโครงแผนที่แบบ UTM 
สเฟียรอยด์ (Spheroid) และพื้นหลักฐาน (Datum) เป็น World Geodetic System 1984 (WGS 1984) เขต
โซน 47 เหนือ 
 

  2.7.1 กําหนด หรือระบุลักษณะข้อมูลที่ ต้องการจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล (Defining Data 
Requirement) ซึ่งในการศึกษาจะทําการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบที่สามารถสนับสนุนการจัดการ และการ
ติดตามเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ได้อย่างเหมาะสม 
 

  2.7.2 ออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) ให้สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูลที่ได้
ดําเนินการ โดยมีความถูกต้องทั้งในส่วนของเนื้อหา พิกัดทางภูมิศาสตร์ แหล่งที่มา และความละเอียดของ
ข้อมูล สามารถเช่ือมโยงในรูปแบบของฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Database) ได้เป็นอย่างดี 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
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  2.7.3 จัดทําพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) เพ่ือใช้สําหรับอธิบายโครงสร้างของ
ฐานข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่ได้จัดทําขึ้น โดยระบุช่ือฟิลด์ข้อมูล รูปแบบของข้อมูล 
และความกว้างของข้อมูลที่รองรับการนําเข้าข้อมูล เพ่ือให้กรมป่าไม้ได้ทราบ และเข้าใจถึงข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ได้
อย่างถูกต้อง 
 

 สรุปกระบวนการและขั้นตอนการดําเนินงานโครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2557 – 
2558 แสดงตามภาพที่ 4 
 

 
 
ภาพท่ี 4  กระบวนการและขั้นตอนการดําเนินงาน 



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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บทที่ 4 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการดําเนินงานโครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2557 – 2558 มีรายละเอียดทั้งหมด

ในแต่ละกิจกรรม ดังน้ี 
 
4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง 
 

 ที่ปรึกษาฯ ได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จําเป็นสําหรับนํามาใช้ในการปฏิบัติงานจากสํานักจัดการ
ที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ ดังน้ี 
 

4.1.1 ข้อมูลขอบเขตการปกครอง จากสํานักบริหารการปกครองท้องที่  กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย เมื่อปี พ.ศ. 2556 จัดเก็บในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นรูปปิด (Polygon) แบบ
เวกเตอร์ (Vector) พ้ืนหลักฐาน  Indian 1975 ทั้ งน้ีข้อมูลขอบเขตการปกครองได้รับการแปลงเป็น 
พ้ืนหลักฐาน WGS 1984 (World Geodetic System 1984) โดยใช้ค่าตัวแปร (Parameter) คือ ΔX เท่ากับ 
204.5 เมตร ΔY เท่ากับ 837.9 เมตร และ ΔZ เท่ากับ 294.8 เมตร อ้างอิงจากประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง 
ค่าตัวแปรที่เหมาะสมในการแปลงพ้ืนหลักฐาน เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2551 โดยประเทศไทยมีขนาดพ้ืนที่ 
323,528,699.65 ไร่ 
 

 4.1.2 ข้อมูลขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2556 - 2557 จัดเก็บเป็นข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ของกรมป่าไม้ โดยใช้สําหรับเป็นข้อมูลอ้างอิงประกอบการปฏิบัติงานแปลข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ในครั้งน้ี 
 

 4.1.3 ข้อมูลภาพดาวเทียมรายละเอียดสูงจากโปรแกรม Google Earth โดยใช้สําหรับเป็นข้อมูล
อ้างอิงประกอบการปฏิบัติงานแปลข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ในครั้งน้ี 
 
4.2 การจัดหาข้อมูลภาพดาวเทียม 
 

 ได้ดําเนินการสั่งซื้อข้อมูลภาพดาวเทียมไทยโชต ระบบบันทึกภาพหลายช่วงคลื่น (Multispectral 
Scanner) จํานวน 4 แถบความถ่ี (Band) ได้แก่ แถบความถ่ีนํ้าเงิน เขียว แดง และอินฟราเรดใกล้ รายละเอียด
จุดภาพเท่ากับ 15 เมตร ระดับของการปรับแก้ไข 1A รปูแบบข้อมูล GeoTiff จากสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) จํานวนหมด 105 ภาพ ครอบคลุมพ้ืนที่ภาคกลางและ
ภาคตะวันตก จํานวน 36 ภาพ (ตารางที่ 5) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ 36 ภาพ (ตารางที่ 6) ภาค
ตะวันออก 3 ภาพ (ตารางที่ 7) ภาคใต้ 12 ภาพ (ตารางท่ี 8) และภาคเหนือ 18 ภาพ (ตารางที่ 9) 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
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สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

ตารางที่ 5  รายละเอียดข้อมูลภาพดาวเทียมไทยโชตครอบคลุมพ้ืนที่ภาคกลางและภาคตะวันตก 
     ของประเทศไทย 

 
วัน/เดือน/ปี  
ที่บันทึกภาพ 

เวลาท้องถิ่น 
ที่บันทึกภาพ 

ดัชนีภาพ 
(K/J) 

จังหวัด 

28 ธันวาคม 2557 10:23:07 258/315 ลําปาง 
28 ธันวาคม 2557 10:23:19 258/316 สุโขทัย 
18 มกราคม 2558 10:19:55 261/323 ราชบุรี 
18 มกราคม 2558 10:20:07 261/325 เพชรบุรี 
7 กุมภาพันธ์ 2558 10:34:10 259/317 กําแพงเพชร 
7 กุมภาพันธ์ 2558 10:34:22 259/319 นครสวรรค ์
7 กุมภาพันธ์ 2558 10:34:34 259/320 อุทัยธานี 
7 กุมภาพันธ์ 2558 10:34:46 259/321 กาญจนบุร ี
8 กุมภาพันธ์ 2558 10:15:21 262/320 ลพบุรี 
8 กุมภาพันธ์ 2558 10:15:32 262/321 พระนครศรีอยุธยา 
8 กุมภาพันธ์ 2558 10:15:44 262/323 กรุงเทพมหานคร 
17 กุมภาพันธ์ 2558 10:41:59 256/315 ตาก 
17 กุมภาพันธ์ 2558 10:42:11 256/316 ตาก 
27 กุมภาพันธ์ 2558 10:49:36 255/315 ตาก 
28 กุมภาพันธ์ 2558 10:29:59 260/315 เพชรบูรณ์ 
28 กุมภาพันธ์ 2558 10:30:11 260/317 เพชรบูรณ์ 
28 กุมภาพันธ์ 2558 10:30:23 260/318 นครสวรรค ์
28 กุมภาพันธ์ 2558 10:30:34 260/320 อุทัยธานี 
28 กุมภาพันธ์ 2558 10:30:46 260/321 กาญจนบุร ี
28 กุมภาพันธ์ 2558 10:30:58 260/322 ราชบุรี 
10 มีนาคม 2558 10:37:00 258/315 ตาก 
10 มีนาคม 2558 10:37:12 258/317 ตาก 
10 มีนาคม 2558 10:37:24 258/318 ตาก 
10 มีนาคม 2558 10:37:36 258/319 กาญจนบุร ี
10 มีนาคม 2558 10:37:48 258/321 กาญจนบุร ี
16 มีนาคม 2558 10:21:18 262/315 เลย 
16 มีนาคม 2558 10:21:30 262/317 เพชรบูรณ์ 



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที่ 5  (ต่อ) 
 

วัน/เดือน/ปี  
ที่บันทึกภาพ 

เวลาท้องถิ่น 
ที่บันทึกภาพ 

ดัชนีภาพ 
(K/J) 

จังหวัด 

16 มีนาคม 2558 10:21:41 263/318 เพชรบูรณ์ 
16 มีนาคม 2558 10:21:53 263/320 ลพบุรี 
16 เมษายน 2558 10:24:44 261/313 อุตรดิตถ์ 
16 เมษายน 2558 10:24:55 261/315 พิษณุโลก 
16 เมษายน 2558 10:25:07 261/316 พิจิตร 
16 เมษายน 2558 10:25:19 261/317 นครสวรรค ์
16 เมษายน 2558 10:25:31 261/319 สุพรรณบุร ี
16 เมษายน 2558 10:25:43 261/320 นครปฐม 
16 เมษายน 2558 10:25:55 261/322 ราชบุรี 

 
ตารางที่ 6  รายละเอียดข้อมูลภาพดาวเทียมไทยโชตครอบคลุมพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

     ของประเทศไทย 
 

วัน/เดือน/ปี  
ที่บันทึกภาพ 

เวลาท้องถิ่น 
ที่บันทึกภาพ 

ดัชนีภาพ 
(K/J) 

จังหวัด 

22 พฤศจิกายน 2557 10:15:23 267/313 บึงกาฬ 
22 พฤศจิกายน 2557 10:15:34 267/315 สกลนคร 
22 พฤศจิกายน 2557 10:15:46 267/316 กาฬสินธ์ุ 
22 พฤศจิกายน 2557 10:15:58 267/317 มหาสารคาม 
22 พฤศจิกายน 2557 10:16:10 267/319 มหาสารคาม 
22 พฤศจิกายน 2557 1016:22 267/320 บุรีรัมย์ 
22 พฤศจิกายน 2557 10:16:34 267/322 บุรีรัมย์ 
13 ธันวาคม 2557 10:11:48 269/314 นครพนม 
23 ธันวาคม 2557 10:19:13 266/313 อุดรธานี 
23 ธันวาคม 2557 10:19:25 266/314 หนองคาย 
13 มกราคม 2558 10:15:02 262/314 เลย 
29 มกราคม 2558 10:07:08 271/318 อุบลราชธานี 
29 มกราคม 2558 10:07:20 271/319 อุบลราชธานี 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
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สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

ตารางที่ 6  (ต่อ) 
 

วัน/เดือน/ปี  
ที่บันทึกภาพ 

เวลาท้องถิ่น 
ที่บันทึกภาพ 

ดัชนีภาพ 
(K/J) 

จังหวัด 

29 มกราคม 2558 10:07:32 271/320 อุบลราชธานี 
3 กุมภาพันธ์ 2558 10:11:38 269/319 ศรีสะเกษ 
1 มีนาคม 2558 10:10:22 270/316 นครพนม 
1 มีนาคม 2558 10:10:34 270/317 มุกดาหาร 
1 มีนาคม 2558 10:10:46 270/319 อํานาจเจริญ 
1 มีนาคม 2558 10:11:09 270/320 ศรีสะเกษ 
6 มีนาคม 2558 10:14:04 268/316 สุรินทร ์
6 มีนาคม 2558 10:14:16 268/317 สุรินทร ์
6 มีนาคม 2558 10:14:28 268/318 ยโสธร 
6 มีนาคม 2558 10:14:40 268/320 ยโสธร 
6 มีนาคม 2558 10:14:52 268/321 สกลนคร 
1 เมษายน 2558 10:14:12 267/321 บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
6 เมษายน 2558 10:17:18 265/316 สระแก้ว 
6 เมษายน 2558 10:17:30 265/318 นครราชสีมา 
6 เมษายน 2558 10:17:42 265/319 นครราชสีมา 
6 เมษายน 2558 10:17:54 265/321 ขอนแก่น 
6 เมษายน 2558 10:18:06 265/322 ขอนแก่น 
7 พฤษภาคม 2558  10:20:21 264/314 เลย 
7 พฤษภาคม 2558 10:20:32 264/315 เลย 
7 พฤษภาคม 2558 10:20:44 264/317 เลย 
7 พฤษภาคม 2558 10:20:56 264/318 ชัยภูมิ 
7 พฤษภาคม 2558 10:21:08 264/319 นครราชสีมา 
7 พฤษภาคม 2558 10:21:20 264/321 นครราชสีมา 

 
 
 
 
 



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที่ 7  รายละเอียดข้อมูลภาพดาวเทียมไทยโชตครอบคลุมพ้ืนที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย 
 

วัน/เดือน/ปี  
ที่บันทึกภาพ 

เวลาท้องถิ่น 
ที่บันทึกภาพ 

ดัชนีภาพ 
(K/J) 

จังหวัด 

18 ธันวาคม 2557 10:16:41 267/322 สระแก้ว 
18 ธันวาคม 2557 10:16:53 267/324 จันทบุรี 
22 ธันวาคม 2557 10:17:10 267/326 ตราด 

 
ตารางที่ 8  รายละเอียดข้อมูลภาพดาวเทียมไทยโชตครอบคลุมพ้ืนที่ภาคใต้ของประเทศไทย 
 

วัน/เดือน/ปี  
ที่บันทึกภาพ 

เวลาท้องถิ่น 
ที่บันทึกภาพ 

ดัชนีภาพ 
(K/J) 

จังหวัด 

18 มกราคม 2558 10:20:19 261/326 ประจวบคีรีขันธ์ 
18 มกราคม 2558 10:20:31 261/327 ประจวบคีรีขันธ์ 
13 กุมภาพันธ์ 2558 10:20:26 261/331 ชุมพร สุราษฎร์ธานี 
13 กุมภาพันธ์ 2558 10:20:38 261/332 สุราษฎร์ธานี 
13 กุมภาพันธ์ 2558 10:20:50 261/333 กระบ่ี 
6 มีนาคม 2558 10:16:57 268/337 นราธิวาส 
16 มีนาคม 2558 10:23:32 262/331 สุราษฎร์ธานี 
16 มีนาคม 2558 10:23:44 262/332 สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 
16 มีนาคม 2558 10:23:56 262/334 กระบ่ี นครศรีธรรมราช 
16 มีนาคม 2558 10:24:08 262/335 ตรัง 
6 เมษายน 2558 10:19:32 265/335 สงขลา 
6 เมษายน 2558 10:19:44 265/336 สงขลา 

 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
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สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

ตารางที่ 9  รายละเอียดข้อมูลภาพดาวเทียมไทยโชตครอบคลุมพ้ืนที่ภาคเหนือของประเทศไทย 
 

วัน/เดือน/ปี  
ที่บันทึกภาพ 

เวลาท้องถิ่น 
ที่บันทึกภาพ 

ดัชนีภาพ 
(K/J) 

จังหวัด 

23 มกราคม 2558 10:22:36 258/309 เชียงราย 
27 กุมภาพันธ์ 2558 10:49:00 255/310 เชียงใหม่ 
27 กุมภาพันธ์ 2558 10:49:12 255/312 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 
27 กุมภาพันธ์ 2558 10:49:24 255/313 เชียงใหม่ 
28 กุมภาพันธ์ 2558 10:29:11 260/310 เชียงราย 
28 กุมภาพันธ์ 2558 10:29:23 260/311 น่าน 
28 กุมภาพันธ์ 2558 10:29:35 260/313 น่าน 
28 กุมภาพันธ์ 2558 10:29:47 260/314 แพร่ อุตรดิตถ์ 
5 มีนาคม 2558 10:33:18 257/310 เชียงราย 
5 มีนาคม 2558 10:33:30 257/311 เชียงใหม่ 
5 มีนาคม 2558 10:33:41 257/313 เชียงใหม่ 
5 มีนาคม 2558 10:33:53 257/314 ลําพูน ลําปาง 
5 มีนาคม 2558 10:34:05 257/315 ตาก 
31 มีนาคม 2558 10:32:37 258/311 เชียงราย 
31 มีนาคม 2558 10:32:49 258/312 ลําปาง 
31 มีนาคม 2558 10:33:01 258/314 ลําปาง 
16 เมษายน 2558 10:24:16 261/310 น่าน 
16 เมษายน 2558 10:24:28 261/312 น่าน 

 
4.3 การเตรียมข้อมูลภาพดาวเทียมก่อนการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 ข้อมูลภาพดาวเทียมไทยโชตได้นําเข้าสู่โปรแกรมประมวลผลข้อมูล โดยมีการเปล่ียนแปลงนามสกุล
ของไฟล์ข้อมูลจาก GeoTiff (.tiff) เป็นไฟล์ข้อมูล Image (.img) จากน้ันในขั้นตอนการปรับแก้ความ
คลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิตของภาพดาวเทียมไทยโชต จําเป็นต้องเตรียมข้อมูลประกอบการดําเนินการ ได้แก่ 
1) ข้อมูลไฟล์ DIMAP ของภาพดาวเทียมไทยโชต (ได้รับจาก สทอภ.) 2) แผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 
1: 50,000 ลําดับชุด L7018 ของกรมแผนท่ีทหาร และ 3) ข้อมูลแผนที่ความสูงระดับโลกเชิงเลข (Global 



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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Digital Elevation Map: GDEM) รายละเอียดจุดภาพ  30 เมตร ขั้นตอนการดําเนินการปรับแก้ความ
คลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิต แบบ Image to Image ร่วมกับการเน้นคุณภาพ (Image Enhancement) ด้วย
เทคนิคการผสมภาพสีเท็จ ทําให้พ้ืนที่ที่มีพืชพรรณปกคลุมในภาพดาวเทียมปรากฏสีแดง (B2 G1 R4 ) จากน้ัน
ดําเนินการกําหนดจุดควบคุมภาคพ้ืนดิน (Ground Control Point: GCP) จากแผนที่ภูมิประเทศ จํานวนไม่
น้อยกว่า 15 จุดต่อหน่ึงภาพดาวเทียม เพ่ือใช้ในการสร้างสมการพหุนาม (Polynomial Equation) ลําดับที่ 4  
กําหนดค่าความคลาดเคล่ือนทางตําแหน่งราบเฉลี่ยรวมไม่เกิน 1 จุดภาพ หรือเท่ากับ 15 เมตร ข้อมูลไฟล์ภาพ
ผลลัพธ์ถูกกําหนดให้มีค่าเส้นโครงแผนที่ (Map Projection) แบบ UTM (Universal Transverse Mercator) 
สเฟียรอยด์ (Spheroid) และพื้นหลักฐาน (Datum) เป็น World Geodetic System 1984 (WGS 1984) เขต
โซน 47 เหนือ และกําหนดวิธีการ Resampling แบบ Nearest Neighbor สําหรับพ้ืนที่ใดที่ไม่มีข้อมูลภาพ
ดาวเทียมไทยโชต ได้ใช้ข้อมูลภาพดาวเทียม Landsat 8 Level 1T (Precision and Terrain Correction) ใน
การปฏิบัติงาน โดยไม่ดําเนินการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิต 
 

ผลการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิตของภาพดาวเทียมไทยโชต พบว่าในภาคกลางมี
ข้อมูลภาพดาวเทียมไทยโชตครอบคลุม จํานวน 56,536,772.36 ไร่ จากพ้ืนที่ภาคกลางทั้งสิ้น 56,912,645.90
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 99.34 สําหรับพ้ืนที่ส่วนที่ เหลือของภาคกลาง จํานวน 375,873.54 ไร่ ใช้ข้อมูลภาพ
ดาวเทียม Landsat 8 มาทดแทน สําหรับภาคตะวันตกมีข้อมูลภาพดาวเทียมไทยโชตครอบคลุมพ้ืนที่ 
29,743,229.59 ไร่ จากพ้ืนที่ภาคตะวันตกทั้งสิ้น 34,038,210.43 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 87.38 ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือมีข้อมูลภาพดาวเทียมไทยโชตครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งสิ้น 104,698,759.65 ไร่ จากพ้ืนที่ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ทั้งสิ้น 104,823,709.22 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 99.88 ภาคตะวันออกมีข้อมูลภาพดาวเทียมไทยโชต
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งสิ้น 3,298,324.10 ไร่ จากพ้ืนที่ภาคตะวันออก ทั้งสิ้น 21,550,883.56 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
15.30 ภาคใต้มีข้อมูลภาพดาวเทียมไทยโชตครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งสิ้น 29,039,575.12 ไร่ จากพ้ืนที่ภาคใต้ ทั้งสิ้น 
46,154,901.40 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 62.92 ภาคเหนือมีข้อมูลภาพดาวเทียมไทยโชตครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งสิ้น 
53,106,669.16 ไร่ จากพ้ืนที่ภาคเหนือ ทั้งสิ้น 60,048,349.14 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 88.44 สรุปได้ว่าการจัดทํา
ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2557 – 2558 ใช้ภาพดาวเทียมไทยโชต ครอบคลุมพ้ืนที่ 276,423,329.98 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 85.44 พ้ืนที่ส่วนที่เหลือ 47,105,369.67 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.56 ใช้ข้อมูลภาพดาวเทียม 
Landsat 8 ในการปฏิบัติงาน (ตารางที่ 10) 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
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สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
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ตารางที่ 10  รายละเอียดข้อมูลภาพดาวเทียมไทยโชตและภาพดาวเทียม Landsat 8 ทีใ่ช้สําหรับการจัดทํา 
                 ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2557 - 2558 
 

รายละเอียด 
พ้ืนท่ีท้ังหมด 

(ไร่) 
พ้ืนท่ีท่ีภาพดาวเทียมบันทึกภาพได้ครอบคลุม (ไร่) 

ดาวเทียมไทยโชต ร้อยละ ดาวเทียม Landsat 8 ร้อยละ 
ภาคกลาง 56,912,645.90 56,536,772.36 99.34        375,873.54  0.66
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 104,823,709.22 104,698,759.65 99.88        124,949.57  0.12
ภาคตะวันออก 21,550,883.56 3,298,324.10 15.30    18,252,559.46  84.70
ภาคตะวันตก 34,038,210.43 29,743,229.59 87.38     4,294,980.84  12.62
ภาคใต้ 46,154,901.40 29,039,575.12 62.92    17,115,326.28  37.08
ภาคเหนือ 60,048,349.14 53,106,669.16 88.44     6,941,679.98  11.56

รวม 323,528,699.65 276,423,329.98 85.44    47,105,369.67  14.56
 

ตารางท่ี 11 - 15 แสดงจํานวนจุดควบคุมภาคพ้ืนดินที่ใช้ในขั้นตอนของการปรับแก้ความคลาดเคลื่อน
เชิงเรขาคณิตและค่ารากกําลังสองเฉลี่ยผิดพลาด (Root Mean Square Error: RMSE) ของข้อมูลดาวเทียม
ไทยโชตแต่ละภาพครอบคลุมพ้ืนที่ภาคกลางและภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก 
ภาคใต้ และภาคเหนือ ตามลําดับ ภาพท่ี 5 แสดงตัวอย่างขั้นตอนการดําเนินการปรับแก้ความคลาดเคล่ือนเชิง
เรขาคณิตด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป สําหรับภาพดาวเทียมไทยโชต บันทึกภาพระหว่าง ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
บริเวณพ้ืนที่ภาคกลางและภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคเหนือของ
ประเทศไทย แสดงตามภาพที่ 6 – 10 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 11  ผลการดําเนินการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิตของภาพดาวเทียมไทยโชตครอบคลุม 
                พ้ืนที่ภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศไทย 
 

ดัชนีภาพ 
(K/J) 

จังหวัด 
จํานวน GCP 

(จุด) 
ค่า RMSE 
(จุดภาพ) 

255/315 ตาก 41 0.679 
256/315 ตาก 40 0.744 
256/316 ตาก 33 0.663 
258/315 ลําปาง 41 0.768 
258/315 ตาก 40 0.645 
258/316 สุโขทัย 42 0.678 
258/317 ตาก 44 0.661 
258/318 ตาก 40 0.634 



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
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ตารางที่ 11  (ต่อ) 
 

ดัชนีภาพ 
(K/J) 

จังหวัด 
จํานวน GCP 

(จุด) 
ค่า RMSE 
(จุดภาพ) 

258/319 กาญจนบุร ี 40 0.659 
258/321 กาญจนบุร ี 40 0.744 
259/317 กําแพงเพชร 51 0.671 
259/319 นครสวรรค ์ 41 0.652 
259/320 อุทัยธานี 40 0.663 
259/321 กาญจนบุร ี 41 0.696 
260/315 เพชรบูรณ์ 50 0.668 
260/317 เพชรบูรณ์ 62 0.676 
260/318 นครสวรรค ์ 59 0.587 
260/320 อุทัยธานี 54 0.621 
260/321 กาญจนบุร ี 48 0.666 
260/322 ราชบุรี 50 0.709 
261/313 อุตรดิตถ์ 40 0.685 
261/315 พิษณุโลก 41 0.653 
261/316 พิจิตร 42 0.655 
261/317 นครสวรรค ์ 49 0.681 
261/319 สุพรรณบุร ี 48 0.671 
261/320 นครปฐม 40 0.652 
261/322 ราชบุรี 43 0.683 
261/323 ราชบุรี 42 0.677 
261/325 เพชรบุรี 40 0.675 
262/315 เลย 50 0.693 
262/317 เพชรบูรณ์ 41 0.671 
262/320 ลพบุรี 52 0.652 
262/321 พระนครศรีอยุธยา 51 0.660 
262/323 กรุงเทพมหานคร 44 0.633 
263/318 เพชรบูรณ์ 47 0.736 
263/320 ลพบุรี 51 0.670 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
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สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

ตารางที่ 12  ผลการดําเนินการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิตของภาพดาวเทียมไทยโชตครอบคลุม 
                พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
 

ดัชนีภาพ 
(K/J) 

จังหวัด 
จํานวน GCP 

(จุด) 
ค่า RMSE 
(จุดภาพ) 

262/314 เลย 33 0.648 
264/314 เลย 40 0.690 
264/315 เลย 40 0.669 
264/317 เลย 40 0.664 
264/318 ชัยภูมิ 42 0.608 
264/319 นครราชสีมา 41 0.676 
264/321 นครราชสีมา 41 0.659 
265/316 สระแก้ว 41 0.677 
265/318 นครราชสีมา 42 0.674 
265/319 นครราชสีมา 44 0.663 
265/321 ขอนแก่น 42 0.659 
265/322 ขอนแก่น 20 0.639 
266/313 อุดรธานี 44 0.687 
266/314 หนองคาย 40 0.653 
267/313 บึงกาฬ 40 0.636 
267/315 สกลนคร 40 0.635 
267/316 กาฬสินธ์ุ 42 0.671 
267/317 มหาสารคาม 43 0.664 
267/319 มหาสารคาม 44 0.649 
267/320 บุรีรัมย์ 43 0.668 
267/321 บุรีรัมย์ สุรินทร์ 42 0.675 
267/322 บุรีรัมย์ 40 0.672 
268/316 สุรินทร ์ 40 0.686 
268/317 สุรินทร ์ 44 0.607 
268/318 ยโสธร 43 0.664 
268/320 ยโสธร 44 0.663 
268/321 สกลนคร 42 0.636 



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที่ 12  (ต่อ) 
 

ดัชนีภาพ 
(K/J) 

จังหวัด 
จํานวน GCP 

(จุด) 
ค่า RMSE 
(จุดภาพ) 

269/314 นครพนม 41 0.612 
269/319 ศรีสะเกษ 41 0.561 
270/316 นครพนม 39 0.657 
270/317 มุกดาหาร 41 0.693 
270/319 อํานาจเจริญ 40 0.683 
270/320 ศรีสะเกษ 44 0.654 
271/318 อุบลราชธานี 41 0.671 
271/319 อุบลราชธานี 43 0.680 
271/320 อุบลราชธานี 40 0.666 

 
ตารางที่ 13  ผลการดําเนินการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิตของภาพดาวเทียมไทยโชตครอบคลุม 
                พ้ืนที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย 
 

ดัชนีภาพ 
(K/J) 

จังหวัด 
จํานวน GCP 

(จุด) 
ค่า RMSE 
(จุดภาพ) 

267/322 สระแก้ว 32 0.690 
267/324 จันทบุรี 34 0.688 
267/326 ตราด 40 0.692 

 
ตารางที่ 14  ผลการดําเนินการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิตของภาพดาวเทียมไทยโชตครอบคลุม 
                พ้ืนที่ภาคใต้ของประเทศไทย 
 

ดัชนีภาพ 
(K/J) 

จังหวัด 
จํานวน GCP 

(จุด) 
ค่า RMSE 
(จุดภาพ) 

261/326 ประจวบคีรีขันธ์ 40 0.680 
261/327 ประจวบคีรีขันธ์ 33 0.674 
261/331 ชุมพร สุราษฎร์ธานี 40 0.686 
261/332 สุราษฎร์ธานี 44 0.674 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
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สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
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ตารางที่ 14  (ต่อ) 
 

ดัชนีภาพ 
(K/J) 

จังหวัด 
จํานวน GCP 

(จุด) 
ค่า RMSE 
(จุดภาพ) 

261/333 กระบ่ี 49 0.653 
262/331 สุราษฎร์ธานี 33 0.678 

262/332 
สุราษฎร์ธานี 

นครศรีธรรมราช 
42 0.681 

262/334 กระบ่ี นครศรีธรรมราช 48 0.652 
262/335 ตรัง 33 0.686 
265/335 สงขลา 40 0.661 
265/336 สงขลา 46 0.579 
268/337 นราธิวาส 44 0.641 

 
ตารางที่ 15  ผลการดําเนินการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิตของภาพดาวเทียมไทยโชตครอบคลุม 
                พ้ืนที่ภาคเหนือของประเทศไทย 
 

ดัชนีภาพ 
(K/J) 

จังหวัด 
จํานวน GCP 

(จุด) 
ค่า RMSE 
(จุดภาพ) 

255/310 เชียงใหม่ 31 0.694 
255/312 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 37 0.694 
255/313 เชียงใหม่ 34 0.684 
257/310 เชียงราย 36 0.622 
257/311 เชียงใหม่ 41 0.655 
257/313 เชียงใหม่ 41 0.654 
257/314 ลําพูน ลําปาง 40 0.683 
257/315 ตาก 33 0.659 
258/309 เชียงราย 34 0.683 
258/311 เชียงราย 39 0.686 
258/312 ลําปาง 40 0.696 
258/314 ลําปาง 41 0.614 
260/310 เชียงราย 23 0.658 



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที่ 15  (ต่อ) 
 

ดัชนีภาพ 
(K/J) 

จังหวัด 
จํานวน GCP 

(จุด) 
ค่า RMSE 
(จุดภาพ) 

260/311 น่าน 40 0.677 
260/313 น่าน 40 0.672 
260/314 แพร่ อุตรดิตถ์ 40 0.693 
261/310 น่าน 30 0.683 
261/312 น่าน 36 0.659 

 

การกําหนดจุด GCP บนภาพดาวเทียมไทยโชต 
K 267 J 317 

การกําหนดจุด GCP บนแผนท่ีภูมิประเทศ 
มาตราส่วน 1: 50,000 ลําดับชุด L7018 

การกําหนดจุด GCP บนภาพดาวเทียมไทยโชต 
K 262 J 321 

การกําหนดจุด GCP บนแผนท่ีภูมิประเทศ 
มาตราส่วน 1: 50,000 ลําดับชุด L7018 

 
ภาพท่ี 5  ตัวอย่างขั้นตอนการดําเนินการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิตภาพดาวเทียมไทยโชต 
             ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป 
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บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
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ภาพท่ี 6  ภาพดาวเทียมไทยโชต ปี พ.ศ. 2557 – 2558 ครอบคลุมพ้ืนที่ภาคกลางและภาคตะวันตกของ 
             ประเทศไทย 
 
 

 
 
ภาพท่ี 7  ภาพดาวเทียมไทยโชต ปี พ.ศ. 2557 – 2558 ครอบคลุมพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ 
             ประเทศไทย 



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน 
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ภาพท่ี 8  ภาพดาวเทียมไทยโชต ปี พ.ศ. 2557 – 2558 ครอบคลุมพ้ืนที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย 
 

 
 
ภาพท่ี 9  ภาพดาวเทียมไทยโชต ปี พ.ศ. 2557 – 2558 ครอบคลุมพ้ืนที่ภาคใต้ของประเทศไทย 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
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ภาพท่ี 10  ภาพดาวเทียมไทยโชต ปี พ.ศ. 2557 – 2558 ครอบคลุมพ้ืนที่ภาคเหนือของประเทศไทย 
 
4.4 นิยามการแปลพื้นท่ีป่าไม้ 
 

 การดําเนินงานในคร้ังน้ีได้นํานิยามการแปลพ้ืนที่ป่าไม้จากโครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี 
พ.ศ. 2555 – 2556 มาใช้เป็นหลักปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงานจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
โดยนิยามพ้ืนที่ป่าไม้ ได้แก่ “พ้ืนที่ปกคลุมของพืชพรรณที่สามารถจําแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้น ปกคลุมเป็นผืน
ต่อเน่ืองขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ (0.5 เฮกตาร์) และหมายรวมถึงทุ่งหญ้าและลานหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่
ปรากฏล้อมรอบด้วยพ้ืนที่ที่จําแนกได้ว่าเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ โดยไม่รวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือพ้ืนที่ที่มีต้นไม้ แต่
ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการดําเนินการไม่ใช่เน้ือไม้ ได้แก่ พ้ืนที่วนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และ
สวนปาล์ม” 
 

 จากนิยามดังกล่าวพบว่า พ้ืนที่ปลูกยูคาลิปตัสไม่นับรวมเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ เน่ืองจากยูคาลิปตัสมีการปลกู
อย่างแพร่หลายในหลายจังหวัดและเป็นต้นไม้ที่มีรอบตัดฟันสั้น สําหรบัพ้ืนที่สวนป่าประเภทอ่ืนๆ ยกตัวอย่าง
เช่น สวนป่าสัก สวนป่ากระถินณรงค์ จะได้รับการจําแนกเป็นพ้ืนที่ป่าไม้เน่ืองจากผลผลิตหลักของการ
ดําเนินการคือเน้ือไม้ สําหรับป่าชุมชนได้รับการจําแนกเป็นพ้ืนที่ป่าไม้เช่นเดียวกัน 
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4.5 การวิเคราะห์และจําแนกข้อมูลสภาพพื้นท่ีป่าไม้ 
 

 ที่ปรึกษาฯ ได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลภาพดาวเทียมไทยโชตร่วมกับข้อมูลภาพดาวเทียม Landsat 
8 ด้วยเทคนิคการแปลตีความด้วยสายตา (Visual Interpretation) เป็นหลัก ผสมผสานกับการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยประมวลผล (Software Computer Assisted Approach) เพ่ือสนับสนุนการแปลตีความ
วัตถุที่ปรากฏในภาพดาวเทียมได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง ทั้งน้ีได้ใช้ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
ปี พ.ศ. 2556 – 2557 ที่จัดเก็บไว้ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นหลัก โดยนําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ของปี
ดังกล่าวมาวางซ้อนทับกับข้อมูลภาพดาวเทียมไทยโชตที่ได้ดําเนินการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิต
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในพ้ืนที่ที่ไม่มีข้อมูลภาพดาวเทียมไทยโชต ได้ใช้ข้อมูลภาพดาวเทียม Landsat 8 
ทดแทน สําหรับข้อมูลภาพดาวเทียม Landsat 8 ที่ปรึกษาฯ ได้นําข้อมูลจากระบบบันทึกภาพ OLI แถบ
ความถี่ Panchromatic ความละเอียดจุดภาพ 15 เมตร มารวมกับแถบความถ่ีที่เหลือของระบบบันทึกภาพ
เดียวกัน ความละเอียดจุดภาพ 30 เมตร เพ่ือสร้างเป็นข้อมูลภาพใหม่ ความละเอียดจุดภาพ 15 เมตร และ
สามารถสร้างภาพผสมสีเท็จได้ ทําให้การจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ในครั้งน้ี มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากย่ิงขึ้น 
เน่ืองจากข้อมูลภาพดาวเทียม Landsat 8 มีการบันทึกภาพครอบคลุมทั้งประเทศไทยใน ปี พ.ศ. 2558 
ประโยชน์ที่ได้รับจะทําให้สามารถใช้ตรวจสอบคู่ขนานกับผลลัพธ์จากการจําแนกสภาพพื้นที่ป่าไม้บนภาพ
ดาวเทียมไทยโชตในบริเวณเดียวกันได้อีกด้วย ข้อมูลเพ่ิมเติมที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานในคร้ังน้ี ได้แก่ 
ข้อมูลภาพดาวเทียมรายละเอียดสูงจากโปรแกรม Google Earth 
 

 การกําหนดรูปแบบของข้อมูล (Nomenclature Identification) สําหรับการจําแนกพ้ืนที่จะแบ่ง
ออกเป็นสามรูปแบบ ได้แก่ พ้ืนที่ป่าไม้ (Forest Area) พ้ืนที่ไม่ใช่ป่าไม้ (Forest and Non-forest Area) และ
แหล่งนํ้า (Water Body) โดยใช้เทคนิคการแปลตีความภาพดาวเทียมด้วยสายตา ซึ่งอาศัยหลักการและปัจจัย
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องโดยเฉพาะองค์ประกอบของการแปลภาพจากการรู้จําวัตถุ (Object Recognition) ได้แก่ 

� รูปทรง (Shape) 
� รูปแบบ (Pattern) 
� ขนาด (Size) 
� พ้ืนที่ (Site) 
� แหล่งที่ต้ัง (Location) 
� สี (Color) 
� ความสว่างของสี (Tone) 
� ความหยาบละเอียด (Texture) 
� ความสูงและเงา (Height/Shadow) 
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สําหรับข้อมูลพ้ืนที่แหล่งนํ้า จัดสร้างขึ้นจากข้อมูลภาพดาวเทียม Landsat 8 ระบบบันทึกภาพ OLI 
ความละเอียดจุดภาพ 30 เมตร ด้วยวิธีการจัดแบ่งส่วน (Segmentation) เน่ืองจากมีข้อมูลภาพดาวเทียม 
Landsat 8 ครอบคลุมประเทศไทย เมื่อได้พ้ืนที่ที่ถูกจัดแบ่งส่วนแล้ว ผู้ปฏิบัติงานจะกําหนดรหัสสําหรับพ้ืนที่
แหล่งนํ้าให้แต่ละรูปปิด (Polygon) 
 

 ผลการดําเนินงานวิเคราะห์และจําแนกข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2557 – 2558 พบว่า ประเทศ
ไทยมีพ้ืนที่ป่าไม้อยู่ทั้งสิ้น 102,240,981.88 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 31.60 ของพ้ืนที่ประเทศ แบ่งเป็นพ้ืนที่ 
ป่ าไม้ ในภาคกลาง 11,984,339.30 ไร่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15,660,166.47 ไร่ ภาคตะวันออก 
4,691,143.23 ไร่ ภาคตะวันตก 20,112,232.71 ไร่ ภาคใต้ 11,074,005.20 ไร่ และภาคเหนือ 38,719,094.97 
ไร่ ทั้งน้ีพบมี 4 จังหวัดที่ไม่พบพ้ืนที่ป่าไม้ ได้แก่ จังหวัด นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง 
สําหรับจังหวัดนครปฐม ซึ่งเดิมไม่มีการรายงานข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้มาก่อน แต่ในครั้งน้ีได้ตรวจพบข้อมูล
สภาพพ้ืนที่ป่าไม้ของจังหวัดนครปฐม จํานวน 89.69 ไร่ ทั้งน้ีเน่ืองจากได้นําข้อมูลภาพดาวเทียมจากโปรแกรม 
Google Earth มาประกอบการพิจารณา ทําให้สามารถจําแนกข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ของจังหวัดนครปฐมได้
ชัดเจนขึ้น รายละเอียดสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ที่พบในแต่ละจังหวัดมีดังน้ี 
 

 ภาคกลาง 
 

กรุงเทพมหานคร: พบพ้ืนที่ป่าไม้บริเวณเขตบางขุนเทียนซึ่งเป็นพ้ืนที่ใกล้อ่าวไทย 
 

กําแพงเพชร: พบพ้ืนที่ป่าไม้บริเวณอําเภอพรานกระต่าย อําเภอโกสัมพีนคร อําเภอเมือง อําเภอคลอง
ลาน อําเภอปางศิลาทอง อําเภอคลองขลุง และอําเภอขาณุวรลักษบุรี พ้ืนที่ป่าไม้ที่พบอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองสวนหมากและป่าคลองขลุง ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองขลุงและป่าคลองแม่วงก์ ป่าสงวนแห่งชาติป่าไตรตรึงษ์ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาสนามเพรียง อุทยาน
แห่งชาติคลองวังเจ้า อุทยานแห่งชาติคลองลาน และอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 
 

ชัยนาท:  พบพ้ืนที่ป่าไม้บริเวณอําเภอมโนรมย์ อําเภอหนองมะโมง อําเภอวัดสิงห์ อําเภอเมือง อําเภอ
สรรพยา อําเภอเนินขาม และอําเภอหันคา  พ้ืนที่ป่าไม้ที่พบอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาช่องลมและ 
ป่าเขาหลัก และป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาราวเทียน 
 

นครนายก: พบพ้ืนที่ป่าไม้บริเวณอําเภอบ้านนา อําเภอเมือง และอําเภอปากพลี โดยมีพ้ืนที่ป่าไม้
บางส่วนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
 

 นครปฐม: พบพ้ืนที่ป่าไม้เป็นบริเวณเล็ก ในอําเภอกําแพงแสน และอําเภอเมืองนครปฐม 
 

นครสวรรค์: พบพ้ืนที่ป่าไม้บริเวณอําเภอแม่วงก์ อําเภอลาดยาว อําเภอเมือง อําเภอท่าตะโก อําเภอ
หนองบัว อําเภอแม่เปิน อําเภอชุมตาบง อําเภอโกรกพระ อําเภอไพศาลี อําเภอพยุหะคีรี อําเภอตากฟ้า และ
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อําเภอตาคลี พ้ืนที่ป่าไม้ที่พบอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติแม่วงก์–แม่เปิน ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาหลวง ป่าสงวน
แห่งชาติป่าเขาหลวง แปลงที่สอง ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสูงและป่าเขาพระ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสนามชัย 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาคอก ป่าเขาโลมนางและป่าเขาสอยดาว เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด และอุทยาน
แห่งชาติแม่วงก์  
 

พิจิตร: พบพ้ืนที่ป่าไม้บริเวณอําเภอเมือง อําเภอวังทรายพูน อําเภอตะพานหิน อําเภอทับคล้อ และ
อําเภอดงเจริญ พ้ืนที่ป่าไม้ที่พบอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเจ็ดลูก ป่าเขาตะพานนาคและป่าเขาชะอม และ
ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาทรายและป่าเขาพระ  
 

พิษณุโลก: พบพ้ืนที่ป่าไม้บริเวณอําเภอชาติตระการ อําเภอพรหมพิราม อําเภอวัดโบสถ์ อําเภอนคร
ไทย อําเภอเมือง อําเภอวังทอง และอําเภอเนินมะปราง พ้ืนที่ป่าไม้ที่พบอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่านํ้าภาค
ฝั่งขวา ป่าสงวนแห่งชาติป่านํ้าภาคและป่าลําแควน้อยฝั่งซ้าย ป่าสงวนแห่งชาติป่าโป่งแก ป่าสงวนแห่งชาติป่า
สองฝั่งลํานํ้าแควน้อย ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงตีนตก ป่าสงวนแห่งชาติป่าสวนเมี่ยง ป่าสงวนแห่งชาติป่านํ้าภาค
น้อย ป่าแดงและป่าชาติตระการ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขากระยาง ป่าสงวนแห่งชาติป่าเนินเพ่ิม ป่าสงวน
แห่งชาติป่าลุ่มนํ้าวังทองฝั่งซ้าย ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่นํ้าเข็ก พ้ืนที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้อย-เขาประดู่ 
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ําผาท่าพล เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูเมียงและภูทอง อุทยานแห่งชาตินํ้าตกชาติตระการ 
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า และอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง 
 

เพชรบูรณ์: พบพ้ืนที่ป่าไม้ในทุกอําเภอของจังหวัดน้ี พ้ืนที่ป่าไม้ที่พบอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่า
โคกซําซาง ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มนํ้าป่าสัก ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มนํ้าป่าสักฝั่งซ้าย ป่าสงวนแห่งชาติป่านํ้า
หนาว ป่าสงวนแห่งชาติป่าตะเบาะและป่าห้วยใหญ่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาโปกหล่น ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขา
บางก่อและป่าวังชมภู ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังโป่ง ป่าสงวนแห่งชาติป่าชนแดนและป่าวังกําแพง ป่าสงวน
แห่งชาติป่าห้วยนํ้าโจนและป่าวังสาร ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยหินและป่าคลองตีบ ป่าสงวนแห่งชาติป่าสองข้าง
ทางสายชัยวิบูลย์ ป่าสงวนแห่งชาติป่าลํากงและป่าคลองตะโก ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่นํ้าป่าสัก เขตห้าม
ล่าสัตว์ป่าเขาค้อ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าวังโป่ง-ชนแดน  เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูหลวง เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูผา
แดง เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าซับลังกา อุทยานแห่งชาตินํ้าหนาว อุทยาน
แห่งชาติตาดหมอก อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า และอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง 
 

ลพบุรี: พบพ้ืนที่ป่าไม้ในทุกอําเภอของจังหวัดน้ี  พ้ืนที่ป่าไม้ที่พบอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่ง
ซ้ายแม่นํ้าป่าสัก ป่าสงวนแห่งชาติป่าซับลังกา ป่าสงวนแห่งชาติป่าสองข้างทางสายชัยวิบูลย์ ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลํานารายณ์ ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงกระสังและป่าลําพญากลางป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าชัยบาดาล ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเพนียด ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าฤทธ์ิ ป่าลําทองหลางและป่าลําพญากลาง 
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าซับลังกา  
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
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สมุทรปราการ: พบพ้ืนที่ป่าไม้บริเวณอําเภอพระประแดง อําเภอพระสมุทรเจดีย์ อําเภอเมือง
สมุทรปราการ และอําเภอบางบ่อ 
 

สมุทรสงคราม: พบพ้ืนที่ป่าไม้บริเวณอําเภออัมพวา และอําเภอเมืองสมุทรสงคราม โดยพบบริเวณ
พ้ืนที่ที่อยู่ติดกับอ่าวไทย 
 

สมุทรสาคร: พบพ้ืนที่ป่าไม้เฉพาะบริเวณอําเภอเมืองสมุทรสาคร พ้ืนที่ป่าไม้ที่พบอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติป่าอ่าวมหาชัยฝั่งตะวันตก และป่าสงวนแห่งชาติป่าอ่าวมหาชัยฝั่งตะวันออก 
 

สระบุรี: พบพ้ืนที่ป่าไม้บริเวณอําเภอวังม่วง อําเภอมวกเหล็ก อําเภอพระพุทธบาท อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ อําเภอแก่งคอย อําเภอเมือง อําเภอหนองแค และอําเภอวิหารแดง พ้ืนที่ป่าไม้ที่พบอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติป่าท่าฤทธ์ิ ป่าลําทองหลางและป่าลําพญากลาง ป่าสงวนแห่งชาติป่าทับกลางและป่ามวกเหล็ก แปลงท่ี 
1 ป่าสงวนแห่งชาติป่าพระพุทธบาทและป่าทับแค ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพระ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาโป่งและ
ป่าเขาถํ้าเสือ ป่าสงวนแห่งชาติป่ามวกเหล็กและป่าทับกวางแปลงที่ 2 อุทยานแห่งชาติพระพุทธฉาย และ
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
 

สิงห์บุรี: พบพ้ืนที่ป่าไม้บริเวณบริเวณอําเภออินทร์บุรีเพียงเล็กน้อย ภายในสวนรุกขชาติคูเมือง 
 

สุโขทัย: พบพ้ืนที่ป่าไม้บริเวณอําเภอศรีสัชนาลัย อําเภอทุ่งเสลี่ยม อําเภอสวรรคโลก อําเภอศรีสําโรง 
อําเภอบ้านด่านลานหอย อําเภอเมือง และอําเภอคีรีมาศ พ้ืนที่ป่าไม้ที่พบอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสุเม่น 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สิน ป่าแม่สานและป่าแม่สูงฝั่งซ้าย ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยทรวง ป่าแม่สํา ป่าบ้านตึก
และป่าห้วยไคร้ ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยช้างและป่าปู่เจ้า ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ท่าแพ ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าสวนสักท่าไชย ป่านครเดิฐ ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงข่า ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พันลําและป่าแม่หมอก 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาหลวง เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าถ้ําเจ้าราม อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย และอุทยาน
แห่งชาติรามคําแหง 
 

สุพรรณบุรี: พบพ้ืนที่ป่าไม้บริเวณอําเภอด่านช้าง อําเภอเดิมบางนางบวช อําเภออู่ทอง และอําเภอ
สองพี่น้อง พ้ืนที่ป่าไม้ที่พบอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยขาแข้ง ป่าสงวนแห่งชาติป่าองค์พระ ป่าเขาพุ
ระกําและป่าเขาห้วยพลู ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยท่ากวยและป่าห้วยกระเวน ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพระฤาษี
และป่าเขาบ่อแร่ แปลงที่สอง ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยขมิ้น ป่าพุนํ้าร้อนและป่าหนองหญ้าไทร ป่าสงวน
แห่งชาติป่าดอนแสลบและป่าเลาขวัญ ป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านโข้ง ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาทุ่งดินดําและป่าเขา
ตาเก้า ป่าสงวนแห่งชาติเขาตะโกปิดทองและป่าเขาเพชรน้อย และอุทยานแห่งชาติพุเตย 
 

อุทัยธานี: พบพ้ืนที่ป่าไม้ในทุกอําเภอของจังหวัดน้ี ส่วนใหญ่พบในอําเภอบ้านไร พ้ืนที่ป่าไม้ที่พบอยู่ใน
พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยขาแข้ง ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยทับเสลาและป่าห้วยคอกควาย ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าไผ่เขียว ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาบางแกรกและป่าทุ่งโพธ์ิ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาหลวง ป่าสงวนแห่งชาติป่า



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน 
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เขาหลวงแปลงที่สอง ป่าสงวนแห่งชาติป่าปลายห้วยกระเสียว ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาตําแยและป่าเขาราว
เทียน ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาช่องลมและป่าเขาหลัก ป่าห้วยท่ากวยและป่าห้วยกระเวน และเขตรักษาพันธ์ุ
สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง 
 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

กาฬสินธุ์: พบพ้ืนที่ป่าไม้ในทุกอําเภอ พ้ืนที่ป่าไม้ที่พบอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูพาน ป่าสงวน
แห่งชาติป่าแก้งกะอาม ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงห้วยฝา ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมู ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมู 
แปลงที่สาม ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงด่านแย้ ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบังอ่ี แปลงที่สอง ป่าสงวนแห่งชาติป่า 
ภูโหล่ย ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมูล ป่าสงวนแห่งชาติป่านาจารและป่าดงขวาง ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกกลาง
หมื่น ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงระแนง ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงแม่เผด ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงนามน เขตห้ามล่า
สัตว์ป่าลําปาว เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ําผานํ้าทิพย์ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูสีฐาน อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก และ
อุทยานแห่งชาติภูพาน 
 

ขอนแก่น: พบพ้ืนที่ป่าไม้ในทุกอําเภอของจังหวัดน้ี พ้ืนที่ป่าไม้ที่พบอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขา
สวนกวาง ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยเสียว ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมูล ป่าสงวนแห่งชาติป่าโสกแต้ ป่าสงวน
แห่งชาติป่าสาวดี ป่าสงวนแห่งชาติป่าสําราญ ป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านอุบลและบ้านหัวลิง ป่าสงวนแห่งชาติป่า
ดงซํา ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงลาน ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเวียง ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุดนํ้าใส ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าหัวฝาย ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเม็ง ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกตลาด ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหลวง ป่าสงวน
แห่งชาติป่าหนองเม็กและป่าลุมพุก ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหลวงแปลงที่สาม ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูระงํา 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าโนนนํ้าแบ่ง อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน อุทยานแห่งชาติภูเวียง อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพาน
คํา และอุทยานแห่งชาตินํ้าพอง 
 

ชัยภูมิ: พบพ้ืนที่ป่าไม้ในทุกอําเภอของจังหวัดน้ี ยกเว้นอําเภอจัตุรัส พ้ืนที่ป่าไม้ที่พบส่วนใหญ่อยู่ใน
เขตพ้ืนที่ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูเขียว พ้ืนที่ ป่าไม้ที่พบอยู่ในพ้ืนที่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูซําผักหนาม 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกใหญ่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูตะเภา ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหลวง ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าภูผาดําและป่าภูผาแดง ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูหยวก ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ ป่าสงวน
แห่งชาติป่าภูแลนคาด้านทิศใต้ ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูแลนคาด้านทิศใต้บางส่วนและป่าหมายเลขสิบแปลงที่สอง 
ป่าสงวนแห่งชาติป่านายางกลัก ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกซาดและป่าหนองแสง เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า 
ตะเบาะ-ห้วยใหญ่ อุทยานแห่งชาตินํ้าหนาว อุทยานแห่งชาตินํ้าพอง อุทยานแห่งชาติภูแลนคา อุทยานแห่งชาติ
ตาดโตน อุทยานแห่งชาติไทรทอง และอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม 
 

นครพนม: พบพ้ืนที่ป่าไม้ในทุกอําเภอ พ้ืนที่ป่าไม้ที่พบอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงเซกา ป่าดงสี
ชมพู ป่าภูทอกใหญ่ภูวัวและป่าดงซําบอนเซกา ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูลังกา ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงเมา 
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ป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านโพนตูมและป่านางุม ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงเชียงยืน ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงเซกา 
แปลงที่หน่ึง ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบ้านโพนสว่างและป่าปลาปาก ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองบัวโค้ง ป่าสงวน
แห่งชาติป่าห้วยศรีคุณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าสักหนองห้าง ป่าสงวนแห่งชาติป่าสักพุ่มแก ป่าสงวนแห่งชาติป่า 
ดงหมู และอุทยานแห่งชาติภูผายล 
 

นครราชสีมา: พบพ้ืนที่ป่าไม้ในทุกอําเภอ โดยพบมากบริเวณอําเภอสีคิ้ว อําเภอปากช่อง อําเภอปัก
ธงชัย อําเภอวังนํ้าเขียว อําเภอครบุรี และอําเภอเสิงสาง พ้ืนที่ป่าไม้ที่พบอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่า 
โคกหลวง ป่าสงวนแห่งชาติป่ามาบกราด ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงกะสัง และป่าลําพญากลาง ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าหนองแวง และป่าดงพญาเย็น  แปลงที่สอง ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงพญาเย็น  ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าหนองเต็ง และป่าจักราช ป่าสงวนแห่งชาติป่าพิมาย ป่าสงวนแห่งชาติป่าพิมาย แปลงที่สอง ป่าสงวน
แห่งชาติป่าท่าช้าง และป่าหินดาษ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเตียน และป่าเขาเข่ือนลั่น ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาภู
หลวง ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาซับประดู่ และป่าเขามะกอก  ป่าสงวนแห่งชาติป่าสูงเนิน ป่าสงวนแห่งชาติป่าดง
อีจานใหญ่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาจอมทอง ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเสียดอ้า ป่าเขานกยูง และป่าเขาอ่างหิน 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังนํ้าเขียว ป่าสงวนแห่งชาติป่าครบุรี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และอุทยานแห่งชาติทับ
ลาน 
 

บึงกาฬ: พบพ้ืนที่ป่าไม้ในทุกอําเภอ พ้ืนที่ป่าไม้ที่พบอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูวัว ป่าสงวน
แห่งชาติป่าดงหนองตอ และป่าดงสีชมพู ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงสีชมพูโพนพิสัย ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงชมภูพร 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ ป่าดงสีชมพู ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงเซกา ป่าดงสีชมพู ป่าภูทอกใหญ่
ภูวัว และป่าดงซําบอนเซกา เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง พ้ืนที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูวัว และอุทยานแห่งชาติ
ภูลังกา 
 

บุรีรัมย์: พบพ้ืนที่ป่าไม้ในทุกอําเภอของจังหวัดน้ี พ้ืนที่ป่าไม้ที่พบอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนอง
ข่า ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาอังคาร ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงพลอง ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกโจด ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าโคกโจดแปลงที่สอง ป่าสงวนแห่งชาติป่าริมฝั่งชี ป่าโคกงอย ป่าหนองตะคร้อ และป่าหนองย่างหมู ป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติป่ารอบอ่างเก็บนํ้าห้วยจระเข้มาก ป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านบัวถนน ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเมืองไผ่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองก้านงา ป่าโคกหนองเต็งและป่าโคกหิน ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกใหญ่ 
ป่าหนองพระสรวล และป่าหนองหมี ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาอังคาร ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพนมรุ้ง ป่าสงวน
แห่งชาติป่าละหานทราย ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาคอก ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงใหญ่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้าน
กรวด แปลงที่ห้า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระโดง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บนํ้าห้วยจระเข้มาก เขตรักษาพันธ์ุ
สัตว์ป่าดงใหญ่ และอุทยานแห่งชาติตาพระยา  
 

มหาสารคาม: พบพ้ืนที่ป่าไม้กระจายอยู่ในทุกอําเภอ พ้ืนที่ป่าไม้ที่พบอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าโคกข่าว ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกไร่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าดินแดงและวังกุง ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุดรัง 
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ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกขามป้อม ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงเค็งและป่าหนองหญ้าปล้อง ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคก
หินลาด ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกสําโรงและป่าปอพาน ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกผักกูดและป่าโป่งแดง และป่า
สงวนแห่งชาติป่าหนองคูและป่านาดูน 
 

มุกดาหาร: พบพ้ืนที่ป่าไม้ในทุกอําเภอ พ้ืนที่ป่าไม้ที่พบอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูพาน 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมู ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมู แปลงที่หน่ึง ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมู แปลงที่สอง 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมู แปลงที่สาม ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูสีฐาน ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบังอ่ี แปลงที่หน่ึง 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบังอ่ี แปลงที่สอง ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบังอ่ี แปลงที่สาม ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบังอ่ี 
แปลงที่สี่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบังอ่ี แปลงที่ห้า ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบังอ่ี แปลงที่เจ็ด เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ํา
ผานํ้าทิพย์ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูสีฐาน อุทยานแห่งชาติภูผายล อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ และอุทยาน
แห่งชาติภูสระดอกบัว 
 

ยโสธร: พบพ้ืนที่ป่าไม้ในทุกอําเภอ พ้ืนที่ป่าไม้ที่พบอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองหว้า ป่าสงวน
แห่งชาติป่าโคกหนองบัว และป่านาทม ป่าสงวนแห่งชาติป่าโพธ์ิไทร ป่าสงวนแห่งชาติป่าโพนงาม และป่าดงปอ 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอนตาแต้ม ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงปอ และดงบังอ่ี ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุดชุม ป่าสงวน
แห่งชาติป่าดงบังอ่ี ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหัวกอง และป่าดงบังอ่ี ป่าสงวนแห่งชาติป่าตําบลเดิด ป่าสงวน
แห่งชาติป่าบ้านขั้นไดใหญ่ และป่าเชียงหวาง ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมะไฟ ป่าสงวนแห่งชาติป่าทรายมูล และ
ป่าทุ่งแต้ ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยปอ ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยแสนลึก และป่าหนองหิน ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าโคกนาโก ป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านนาดี ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองแดง ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมะพริก 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านหนองตุ และป่าคูสองช้ัน ป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านพะเสา ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงพัน
ชาด ป่าสงวนแห่งชาติป่าผือฮี ป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านแจนแลน ป่าสงวนแห่งชาติป่าฟ้าห่วน และอุทยาน
แห่งชาติภูสระดอกบัว 
 

ร้อยเอ็ด: พบพ้ืนที่ป่าไม้ในเกือบทุกอําเภอ พ้ืนที่ป่าไม้ที่พบอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงนามน 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงแม่เผด ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหันและป่าโคกสูง ป่าสงวนแห่งชาติป่าไม้ล้มและป่าโคก
หนองบ่ัว ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมะอ่ี ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูเงินและป่าดงหนองฟ้า ป่าสงวนแห่งชาติป่าดง
ขี้เหล็ก ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหนองกล้า ป่าสงวนแห่งชาติป่าคําใหญ่และป่าคําขวาง ป่าสงวนแห่งชาติป่าอุโมง
และป่าหนองแวง ป่าสงวนแห่งชาติป่าเป็ดก่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ําผาน้ําทิพย์  
 

เลย: พบพ้ืนที่ป่าไม้ในทุกอําเภอ พ้ืนที่ป่าไม้ที่พบอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเก่ากลอยและป่านา
กลาง ป่าสงวนแห่งชาติป่าเก่ากลอยและป่านากลาง ป่าภูห้วยหมาก ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกซําซาง ป่าสงวน
แห่งชาติป่าโคกผาดําป่าโคกหนองข่าและป่าภูบอบิด ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกภูเหล็ก ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคก
หินนกยูง ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกใหญ่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ป่าภูผาแง่มและป่าลาดค่าง 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงซําทอง ป่าดงหนองไผ่และป่าดงผาสามยอด ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงซําผักกาด ป่าสงวน
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แห่งชาติป่าดงซําแม่นาง ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงลาน ป่าสงวนแห่งชาติป่าแดงและป่าชาติตระการ ป่าสงวน
แห่งชาติป่านายูงและป่านํ้าโสม ป่าสงวนแห่งชาติป่านํ้าภาคและป่าลําแควน้อยฝั่งซ้าย ป่าสงวนแห่งชาติป่านํ้า
หนาว ป่าสงวนแห่งชาติป่าเนินเพ่ิม ป่าสงวนแห่งชาติป่าพรานพร้าวและป่าแก้งไก่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเขา
แก้วและป่าดงปากชม ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูค้อและป่าภูกระแต ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูช้างและป่าภูนกกก 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูทอกและป่าภูบ่อบิด ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเปือย ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า
และป่าภูเรือ ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูผาขาวและป่าภูผายา ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูหงส์ ป่าสงวนแห่งชาติป่า 
ภูหลวงและป่าภูหอ ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูห้วยปูนและป่าภูแผงม้า ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูห้วยหมาก ป่าภูทอก
และป่าภูบ่อบิด ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มนํ้าป่าสัก ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองเรือ ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยส้ม
และป่าภูผาแดง เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูหลวง อุทยานแห่งชาติภูเรือ อุทยานแห่งชาตินาแห้ว อุทยานแห่งชาติ 
ภูหินร่องกล้า อุทยานแห่งชาติภูกระดึง และอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน 
 

ศรีสะเกษ: พบพ้ืนที่ป่าไม้ในทุกอําเภอ พ้ืนที่ป่าไม้ที่พบอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงแดง ป่าสงวน
แห่งชาติป่าโนนจาน ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภู ป่าสงวนแห่งชาติป่าโนนหัวภู ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงใหญ่ 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าโนนซาด ป่าสงวนแห่งชาติป่าโนนลาน ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาห้วยทับทัน ป่าสงวน
แห่งชาติป่าโนนทราย ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยสําราญ แปลงที่สาม ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยสําราญ แปลงที่สี่ 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแตงแซง ป่าสงวนแห่งชาติป่ายางชุมน้อยและป่าทุ่งมั่ง ป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านหนองม่วง 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยขยุง ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองดง ป่าสงวนแห่งชาติป่าสนบุสูง ป่าสงวนแห่งชาติป่าสน
ละเอาะ ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยทาและป่าห้วยขยุง ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาห้วยศาลา ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าเขาพระวิหาร ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาห้วยขยุง เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยศาลา เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า
พนมดงรัก และอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร  
 

สกลนคร: พบพ้ืนที่ป่าไม้ในทุกอําเภอ พ้ืนที่ป่าไม้ที่พบอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหม้อทอง 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงอีบ่าง ป่าดงคําพลูและป่าดงคําก้ัง ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงผาลาด ป่าสงวนแห่งชาติป่าดง
จีนและป่าดงเชียงโม ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงพันนาและป่าดงพระเจ้า ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกศาลา ป่าสงวน
แห่งชาติป่ากุดไห ป่านาในและป่าโนนอุดม ป่าสงวนแห่งชาติป่าอุ่มจาน ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุสุมาลย์ แปลงที่
หน่ึง ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุสุมาลย์ แปลงที่สอง ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูวง ป่าสงวนแห่งชาติป่าแก่งแคน ป่าสงวน
แห่งชาติป่าโคกภูและป่านาม่อง ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงชมภูพานและป่าดงกะเฌอ ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูล้อม
ข้าวและป่าภูเพ็ก ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองบัวโค้ง อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก อุทยานแห่งชาติภูพาน และ
อุทยานแห่งชาติภูผายล  
 

สุรินทร์: พบพ้ืนที่ป่าไม้ในทุกอําเภอ พ้ืนที่ป่าไม้ที่พบอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่นํ้ามูล 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าหินล้ม ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูดิน ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงสายทอ ป่าสงวนแห่งชาติป่าผักไหม 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสว่างและป่าเพ้ียราม ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองเยีย แปลงที่หน่ึง ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าจารพัด ป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านเดียก ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองเหล็ก ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสวาย 
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ป่าสงวนแห่งชาติป่าแสวงพัน ป่าสงวนแห่งชาติป่ากําใสจาน ป่าสงวนแห่งชาติป่าเนิกเหียรดัดสันตุด ป่าสงวน
แห่งชาติป่าฝั่งซ้ายห้วยทับทัน แปลงที่หน่ึง แปลงที่สองและแปลงที่สาม ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายห้วยกําโพด 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาห้วยเสน ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายห้วยสําราญ ป่าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งมน ป่าบักได 
และป่าตาเบา แปลงที่สอง ป่าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งมน ป่าบักไดและป่าตาเบา แปลงที่สาม ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าฝั่งซ้ายห้วยเสน แปลงที่หน่ึงและแปลงที่สอง และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสําราญ  
 

หนองคาย: พบพ้ืนที่ป่าไม้ในทุกอําเภอ พ้ืนที่ป่าไม้ที่พบอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าพรานพร้าว 
และป่าแก้งไก่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งหลวง และป่าสงวนแห่งชาติป่าดงสีชมพูโพนพิสัย 
 

หนองบัวลําภู: พบพ้ืนที่ป่าไม้ในทุกอําเภอ พ้ืนที่ป่าไม้ที่พบอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเก่ากลอย 
และป่านากลาง ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองเรือ ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเก้า และอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคํา  
 

อํานาจเจริญ: พบพ้ืนที่ป่าไม้ในทุกอําเภอ พ้ืนที่ป่าไม้ที่พบอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหัวกอง 
และป่าดงบังอ่ี ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงคําเดือย แปลงที่หน่ึง ป่าสงวนแห่งชาติป่ารังงาม ป่าสงวนแห่งชาติป่าดง
หัวกองและป่าดงปอ ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองหลุบและป่าดงปู่ตา ป่าสงวนแห่งชาติป่าดง ป่ายางและป่าดงปู่
ตา ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองลุมพุก ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกสองสลึง ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงใหญ่ (หัวตะพาน) 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝนแสนห่า ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกโสกใหญ่ ป่าสงวนแห่งชาติป่านาชีและป่าขี้แลน 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหนองบัว แปลงที่หน่ึง และอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว 
 

อุดรธานี: พบพ้ืนที่ป่าไม้ในทุกอําเภอ พ้ืนที่ป่าไม้ที่พบอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุดจับ ป่าสงวน
แห่งชาติป่าเก่ากลอยและป่านากลาง ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสวนกวาง ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขือนํ้า ป่าสงวน
แห่งชาติป่าโคกทับถ่านและป่าโคกวังเดือนห้า ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกนํ้าเค็มและป่าโคกดอนโพธ์ิ ป่าสงวน
แห่งชาติป่าดงจีนและป่าดงเชียงโม ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมูล ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงสีชมพูโพนพิสัย ป่าสงวน
แห่งชาติป่าดงหนองขุ่นและป่าดงหนองไฮ ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหม้อทอง ป่าสงวนแห่งชาติป่าตําบลเชียง
หวาง ป่าตําบลเพ็ญและป่าตําบลสุมเส้า ป่าสงวนแห่งชาติป่าทมและป่าข่า ป่าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งหลวง  
ป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่านํ้าโสม ป่าสงวนแห่งชาติป่าบะยาว ป่าหัวนาคํา ป่านายูง ป่าหนองกุงทับม้า 
และป่าหนองหญ้าไชย ป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านจัน แปลงที่หน่ึง ป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านจัน แปลงที่สอง 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านจีต ป่าไชยวาน ป่าหนองหลักและป่าคอนสาย ป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านดุง ป่าดงเย็น
แปลงท่ีหน่ึงและแปลงที่สอง ป่าสงวนแห่งชาติป่าปะโค ป่าโพธ์ิศรีสําราญและป่าแสงสว่าง ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าไผทและป่าโคกไม้งาม ป่าสงวนแห่งชาติป่าพรานพร้าวและป่าแก้งไก่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าพันดอนและป่าปะ
โค ป่าสงวนแห่งชาติป่าโพธ์ิศรีสําราญ ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเขาแก้วและป่าดงปากชม ป่าสงวนแห่งชาติป่า 
ภูพาน ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูวง ป่าสงวนแห่งชาติป่าเวียงคําและป่าศรีธาตุ ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองบุและป่า
หนองหาน ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองหญ้าไซป่าท่าลาด ป่าวังชัยและป่าลําปาว ป่าสงวนแห่งชาติป่าหมากหญ้า 
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าลําปาว และอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก 
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อุบลราชธานี: พบพ้ืนที่ป่าไม้ในทุกอําเภอ พ้ืนที่ป่าไม้ที่พบอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ากลางใหญ่ 
ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุดกระเสียนและป่าดงชี ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุดชมพู ป่าสงวนแห่งชาติป่าคันหินขวาง 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกนํ้าคํา ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกโสกใหญ่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหินอ่าง ป่าสงวน
แห่งชาติป่าช่องเม็ก ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงกระบูน ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงเก้าต้น ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงขุมคํา 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงคันไทร ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงคําเดือย แปลงที่หน่ึง ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงแดง 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงตาดไก่แปลงที่หน่ึง แปลงที่สองและแปลงที่สาม ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงตาหวัง ป่าสงวน
แห่งชาติป่าดงนาแก ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงน่าชีและป่าขี้แลน ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงน้ําคํา ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าดงบ้านนํ้าคําน้อย ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงเปือย ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงผักขา ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงฟ้าห่วน 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูเมย ป่าเขาสวนตาลและป่าพรานไหแตก ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูโหล่น ป่าสงวน
แห่งชาติป่าดงสคามหรือดงกะบาก ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหนองบัว แปลงที่สอง ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหนอง
บัวแปลงที่หน่ึง ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหินกอง ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงใหญ่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอนเม้า 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าตุงลุง ป่าสงวนแห่งชาติป่าทรายพูล ป่าสงวนแห่งชาติป่าโนนโหนน ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าบุณฑริก ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝนแสนห่า ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาห้วยขยุง ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายลํา
โดมใหญ่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายห้วยตองแวด ป่าสงวนแห่งชาติป่ายางชุมน้อยและป่าทุ่งมั่ง ป่าสงวน
แห่งชาติป่ารังงาม ป่าสงวนแห่งชาติป่าสีสุก ป่าสงวนแห่งชาติป่าสุวรรณวารี ป่าสงวนแห่งชาติป่าโสกชัน 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองฮี ป่าสงวนแห่งชาติป่าหลังภู ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยขยุง ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วย
แม่นนท์ ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยยอดมน ป่าสงวนแห่งชาติป่าหินนํ้ารอบ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเหนืออ่างเก็บนํ้า 
หนองเหล่าหิน ป่าสงวนแห่งชาติป่าแอวมอง เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่ายอดโดม อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อุทยาน
แห่งชาติแก่งตะนะ อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร และอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย 
 

ภาคตะวันออก 
 

จันทบุรี: พบพ้ืนที่ป่าไม้ในทุกอําเภอ พ้ืนที่ป่าไม้ที่พบอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนซ่อง ป่าสงวน
แห่งชาติป่าจันตาแป๊ะและป่าเขาวังแจง ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาฉกรรจ์ ป่าโนนสาวเอ้ ป่าปลายคลองห้วยไคร้ 
และป่าพระสทึง ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสอยดาว ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงกะสือ ป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านนา 
และป่าทุ่งควายกิน ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาทะลาย ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาลูกช้าง ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าเลนปากนํ้าพังราด ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาแกลดและป่าเขาสุกริม ป่าสงวนแห่งชาติป่าคุ้งกระเบนและ 
ป่าอ่าวแขมหนู ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองบางกะจะ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนบางกะไชย ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าเลนคลองพล้ิว ป่าสงวนแห่งชาติป่าปัถวี ป่าสงวนแห่งชาติป่าตกพรม ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนปากนํ้าเวฬุ 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสอน เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เขตรักษาพันธ์ุ
สัตว์ป่าเขาสอยดาว เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง 
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ และอุทยานแห่งชาตินํ้าตกพลิ้ว 
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ฉะเชิงเทรา: พบพ้ืนที่ป่าไม้บริเวณอําเภอบางปะกง อําเภอบ้านโพธ์ิ อําเภอพนมสารคาม อําเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา อําเภอแปลงยาว อําเภอสนามชัยเขต และอําเภอท่าตะเกียบ พ้ืนที่ป่าไม้ที่พบอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติป่าแควระบมและป่าสียัด ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าบุญมีและป่าบ่อทอง และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขา
อ่างฤาไน 
 

ชลบุรี: พบพ้ืนที่ป่าไม้ในทุกอําเภอ พ้ืนที่ป่าไม้ที่พบอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพุ ป่าสงวน
แห่งชาติป่าเขาเขียว ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาชมภู่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเรือแตก ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาหิน
ดาดและป่าเขาไผ่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าบุญมีและป่าบ่อทอง ป่าสงวนแห่งชาติป่าแควระบมและป่าสียัด 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองตะเคียน ป่าสงวนแห่งชาติป่าแดงและป่าชุมนุมกลาง ป่าสงวนแห่งชาติป่าบางละมุง 
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บนํ้าบางพระ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอน เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่ และ
เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 
 

ตราด: พบพ้ืนที่ป่าไม้ในทุกอําเภอ พ้ืนที่ป่าไม้ที่พบอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าโสม ป่าสงวน
แห่งชาติป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่และป่าเขาไฟไหม้) ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่ากุ่มและป่าห้วยแร้ง ป่าสงวน
แห่งชาติป่าหินเพิงทึบทิวเขาบรรทัด ป่าสงวนแห่งชาติป่าชุมแสง ป่าสงวนแห่งชาติป่าเสม็ด ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าเลนบางกระดาน ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงธรรมชาติ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนบ้านธรรมชาติ ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าแหลมมะขาม ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าตะเภาและป่าเลนนํ้าเช่ียว ป่าสงวนแห่งชาติป่าปากคลองบางพระ 
ป่าเกาะเจ้าและป่าเกาะลอย ป่าสงวนแห่งชาติป่าท้องอ่าว ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาบรรทัด อุทยานแห่งชาติ
นํ้าตกคลองแก้ว และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง 
 

ปราจีนบุรี: พบพ้ืนที่ป่าไม้ในอําเภอเมืองปราจีนบุรี อําเภอประจันตาคม อําเภอนาดี และอําเภอ
กบินทร์บุรี พ้ืนที่ป่าไม้ที่พบอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่านํ้าตกเขาอีโต้ ป่าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งโพธ์ิ ป่าสงวน
แห่งชาติป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่และป่าเขาสะโตน ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยไคร้ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแคว
ระบมและป่าสียัด อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลาน และอุทยานแห่งชาติปางสีดา 
 

ระยอง: พบพ้ืนที่ป่าไม้ในทุกอําเภอ พ้ืนที่ป่าไม้ที่พบอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาห้วยมะหาด 
ป่าเขาน่ังยอง และป่าเขาครอก ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองสนม ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองระเวิงและป่าเขาสม
เส็ด ป่าสงวนแห่งชาติป่ากะเฉด ป่าเพและป่าแกลง ป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านนาและป่าทุ่งควายกิน ป่าสงวน
แห่งชาติป่าเลนประแสและป่าพังราด ป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านเพ ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเขาหินต้ัง เขตรักษา
พันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง และอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด 
 

สระแก้ว: พบพ้ืนที่ป่าไม้ในทุกอําเภอ พ้ืนที่ป่าไม้ที่พบอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแก่งดินสอ 
ป่าแก่งใหญ่และป่าเขาสะโตน ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่ากะบาก ป่าสงวนแห่งชาติป่าวัฒนานคร ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าท่าแยก ป่าสงวนแห่งชาติป่าตาพระยา ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกสูง ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาฉกรรจ์ฝั่งเหนือ 
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ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยไคร้ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาฉกรรจ์ ป่าโนนสาวเอ้ป่าปลายคลองห้วยไคร้และป่าพระ
สทึง เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน อุทยานแห่งชาติปางสีดา และอุทยานแห่งชาติตาพระยา 
 

ภาคตะวันตก 
 

กาญจนบุรี: พบพ้ืนที่ป่าไม้ในทุกอําเภอ พ้ืนที่ป่าไม้ที่พบอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาช้างเผือก 
ป่าสงวนแห่งชาติป่านํ้าโจน ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพระฤาษีและป่าเขาบ่อแร่ แปลงที่หน่ึง ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าเขาพระฤาษีและป่าเขาบ่อแร่ แปลงท่ีสอง ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยเขยง ป่าสงวนแห่งชาติป่าโรงงาน
กระดาษไทย แปลงที่หก ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังใหญ่และป่าแม่นํ้าน้อย ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาท่าละเมาะ 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองรี ป่าสวงนแห่งชาติป่าองค์พระ ป่าเขาพุระกําและป่าเขาห้วยพลู ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าดอนแสลบและป่าเลาขวัญ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาช่องอินทรีย์ด้านตะวันออก ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาแสลง
พัน ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองโรง ป่าสงวนแห่งชาติป่าพระแท่นดงรัง ป่าสงวนแห่งชาติป่าชัฎใหญ่และป่าเขาสูง 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าซําสาม เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงเกริงกะเวียงและหนองนํ้าซับ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ําละว้า-ถ้ํา
ดาวดึงค์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอุทยานสมเด็จพระศรีนครินทร์ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร เขตรักษาพันธ์ุ
สัตว์ป่าสลักพระ อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ อุทยานแห่งชาติเขาแหลม อุทยานแห่งชาติลําคลองงู อุทยาน
แห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ อุทยานแห่งชาติไทรโยค และอุทยานแห่งชาติ
เอราวัณ 
 

ตาก: พบพ้ืนที่ป่าไม้ในทุกอําเภอ พ้ืนที่ป่าไม้ที่พบอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง ป่าสงวน
แห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่นํ้าปิง ป่าสงวนแห่งชาติป่าสามหมื่น ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ระมาด ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าแม่ละเมา ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต่ืน ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม้ท้อและป่าห้วยตากฝ่ังขวา ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าแม่สลิดและป่าโป่งแดง ป่าสงวนแห่งชาติป่าประจํารักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติป่าลานสาง ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า ป่าสงวนแห่งชาติป่าช่องแคบและป่าแม่โกนเกน ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าอมก๋อย เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่ต่ืน 
เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าอุ้มผาง เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อุทยาน
แห่งชาติแม่เมย อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อุทยานแห่งชาติแม่วะ อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช อุทยานแห่งชาติ
ลานสาง และอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า  
 

ประจวบคีรีขันธ์: พบพ้ืนที่ป่าไม้ในทุกอําเภอ พ้ืนที่ป่าไม้ที่พบอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาน้อย ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองเก่าและป่าคลองคอย ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอนเต็งรัง 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งกระต่ายขัง ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนบางปู ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเขียว ป่าสงวน
แห่งชาติป่าเขาน้อยห้วยตามา ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาทุ่งมะเม่า ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาตาม่องล่าย ป่าสงวน
แห่งชาติป่าคลองวาฬ ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังด้วนและป่าห้วยยาง ป่าสงวนแห่งชาติป่าทับสะแก ป่าสงวน
แห่งชาติป่าเขาไชยราชและป่าคลองกรูด ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองแม่รําพึง ป่าสงวนแห่งชาติป่าพุนํ้าเค็ม 
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เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเสด็จในกรมหลวงชุมพร (ทิศเหนือ) อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อุทยานแห่งชาติกุยบุรี 
อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด อุทยานแห่งชาตินํ้าตกห้วยยาง และอุทยานแห่งชาติหาดวนกร  
 

เพชรบุรี: พบพ้ืนที่ป่าไม้ในทุกอําเภอ พ้ืนที่ป่าไม้ที่พบอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ายางนํ้ากลัดเหนือ
และป่ายางนํ้ากลัดใต้ ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองกระทุ่ม ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองหญ้าปล้อง ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่ายางลําห้วยแม่ประจันต์ ป่าสงวนแห่งชาติป่ายางหัก-เขาปุ้ม ป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านแหลม ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าปากทะเล ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาถ้ํารงค์และป่าหนองช้างตาย ป่าสงวนแห่งชาติป่ายาง ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าชะอําและป่าบ้านโรง ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอนมะทราง ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาถ้ําเสือและป่าเขาโป่งแย้ 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าหมายเลขแปดสิบเจ็ด เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระปุก-เขาเตาหม้อ และอุทยานแห่งชาติแก่ง
กระจาน  
 

ราชบุรี: พบพ้ืนที่ป่าไม้ในทุกอําเภอ ยกเว้นอําเภอดําเนินสะดวก พ้ืนที่ป่าไม้ที่พบอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติป่ายางด่านทับตะโก ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่นํ้าภาชี (หมายเลขแปดสิบห้า) ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าซําสาม ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาบิน ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขากรวดและป่าเขาพลอง ป่าสงวนแห่งชาติป่าพุยาง
และป่าพุสามซ้อน เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาประทับช้าง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าวัดถ้ําระฆัง-เขาพระนอน และเขตรักษา
พันธ์ุสัตว์ป่าแม่นํ้าภาชี  
 

ภาคใต้ 
 

กระบี่: พบพ้ืนที่ป่าไม้ในทุกอําเภอของจังหวัด พ้ืนที่ป่าไม้ที่พบอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาต่อ 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาแก้วและป่าควนยิงวัว ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาใหญ่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าปลายคลอง 
พระยา ป่าสงวนแห่งชาติป่าปากลาวและป่าคลองบากัน ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาแก้ว ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขา
หน้าวัว ป่าเขาหน้าแดง ป่าเขาอ่าวป่องและป่าเขาไม้แก้ว ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพนมเบญจา ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองกาโหรดและป่าคลองหิน ป่าสงวนแห่งชาติป่าที่ดินของรัฐ แปลงที่ ร.9 ป่าสงวนแห่งชาติป่าด่านยางคู่ 
ป่าบางเหรียงและป่าเขาขวาง ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาช่องเสียด ป่าเขากลมและป่าเขาช่องบางเหรียง ป่าสงวน
แห่งชาติป่าสินปุน ร.12 ป่าสงวนแห่งชาติป่าในท้องที่ตําบลทับปริกและตําบลเขาคราม ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขา
ทอง ป่าไสไทยและป่าอ่าวนาง ป่าสงวนแห่งชาติป่าอ่าวนางและป่าหางนาค ป่าสงวนแห่งชาติป่าในช่องฝั่ง
ตะวันตกถนนสายสาม ป่าสงวนแห่งชาติป่าไสโป๊ะ แปลงที่หน่ึงและแปลงที่สอง ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาอ่าว
นํ้าเมาและป่าเขาอ่าวนาง ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองจิหลาด ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองกระบี่ใหญ่และป่าคลอง
เหนือคลอง ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาขวาง ป่าโคกยางและป่าช่องบางเหรียง ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาประ 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองเหนือคลองและป่าแหลมกรวด ป่าสงวนแห่งชาติป่าแหลมกรวดและป่าคลองบางผึ้ง 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าชายเลนคลองบางผึ้งและป่าคลองพ่อ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะสีบอยา ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าเกาะปู ป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะตุหลัง ป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะฮ่ัง ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองลัดปันจอ 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองพนและป่าบากัน ป่าสงวนแห่งชาติป่าช่องศิลาและป่าช่องขี้แรต ป่าสงวนแห่งชาติ 
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ป่าบางคราม ป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะกลาง ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองร่าปู แปลงที่หน่ึงและแปลงที่สอง 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองยาง ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองพนและป่ากลาเสน้อย ป่าสงวนแห่งชาติป่าหลัง
สอดและป่าควนบากันเกาะ ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองโหนดและป่าลัดบ่อแหน ป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะลันตา
ใหญ่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าคลองพระยา เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาประ-บางคราม 
อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 
และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา  
 

ชุมพร: พบพ้ืนที่ป่าไม้ในทุกอําเภอของจังหวัด พ้ืนที่ป่าไม้ที่พบอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ารับร่อ
และป่าสลุย ป่าสงวนแห่งชาติป่านํ้าตกกะเปาะ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาใหญ่บางจากและป่าควนทุ่งมหา 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาช้างตายและป่าเขาสีเสียด ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนอ่าวทุ่งมหา ป่าสงวนแห่งชาติป่าพรุ
กะชิง ป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะเตียบ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเสียบยวนและป่าท่าสาร ป่าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งระยะ
และป่านาสัก ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนอ่าวพนังตัก ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนอ่าวทุ่งคาและป่าอ่าวสวี ป่าสงวน
แห่งชาติป่าเขาตังอาและป่าคลองโชน ป่าสงวนแห่งชาติป่าพะโต๊ะป่าปังหวานและป่าปากทรง ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเลนคลองตะโก ป่าเลนคลองท่าทองและป่าคลองบางมุด ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองท่าทองและป่าเลน
คลองบางละมุด ป่าสงวนแห่งชาติป่าพรุใหญ่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองริ่ว ป่าสงวนแห่งชาติป่าละแม 
ป่าสงวนแห่งชาติป่านาพญา เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเสด็จในกรมหลวงชุมพร (ทิศเหนือ) เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า
เสด็จในกรมหลวงชุมพร (ทิศใต้) เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าทุ่งระยะ-นาสัก เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน 
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร และอุทยานแห่งชาตินํ้าตกหงาว  
 

ตรัง: พบพ้ืนที่ป่าไม้ในทุกอําเภอของจังหวัด พ้ืนที่ป่าไม้ที่พบอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าใสป่าแก่ 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาบันทัดแปลงที่หน่ึง ตอนที่สาม ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาบรรทัดแปลงที่หน่ึง 
ตอนที่สอง ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขารังสาด ป่าทะเลสองห้องและป่าพยอมพอก ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองชีและ
ป่าทอนแจ้ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาขาด ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองกะลาเสและป่าคลองไม้ตาย ป่าสงวน
แห่งชาติป่าสายคลองร่มเมือง ป่าสายควนและป่าเกาะอ้ายกลิ้ง ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนขวางและป่าเขาโอน 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองเนียงแตก ป่าห้วยเคี่ยมและป่าหนองหนักทอง ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาน้ําพราย 
ป่าเขาหน้าแดง ป่าควนยางและป่าควนเหมียง ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพลู ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองไหโละ 
ป่าเลนคลองปอและป่าเลนคลองหละ ป่าสงวนแห่งชาติป่าสายควนหละและป่าเขาหวาง ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าสายเขาหวาง ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาหวาง ป่าควนแดงและป่านํ้าราบ ป่าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งค่าย ป่าสงวน
แห่งชาติป่าเกาะมุก ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองกันตังและป่าคลองไหโละ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะค้อ ป่าสงวน
แห่งชาติป่าเกาะแลน ป่าสงวนแห่งชาติควนกันตัง ป่าสงวนแห่งชาติควนบางหมาก ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนจุ
ปะ ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองแตหรํา ป่าปากคลองบางแรตและป่าเขาหนุ่ย ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองปะ
เหลียนและป่าคลองท่าบ้า ป่าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งตะเสะ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองปรน ป่าเลนคลองควน
ยาง ป่าเลนคลองหินคอกควาย ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาบรรทัดแปลงที่หน่ึง ตอนที่สอง ป่าสงวนแห่งชาติ



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน 
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ป่าเทือกเขาบันทัดแปลงท่ีสอง ตอนที่หน่ึง ป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะลิบง ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนเกาะเหลาตํา 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนบ้าหวี ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองโหดน ป่าเลนคลองตะเสะ ป่าเลนคลองทุ่งกอและ
ป่าเลนคลองแพรกออก ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองหวายดน ป่าเลนคลองสุโสะและป่าเลนคลองกุเหร่า 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าโต๊ะแซะ ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองหยงสตาร์ ป่าคลองหลักขันธ์และป่าคลองลิพัง 
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขานํ้าพราย เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาประบางคราม 
เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาบรรทัด อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม และอุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะเภตรา  
 

นครศรีธรรมราช: พบพ้ืนที่ป่าไม้ในทุกอําเภอของจังหวัด ยกเว้นอําเภอพระพรหมและอําเภอจุฬาภรณ์ 
พ้ืนที่ป่าไม้ที่พบอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาออก ป่าเขาท้องโหนดและป่าเขาชัยสน ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าเลนเขาแหลมทาบ ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองธง ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองขนอม ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าคลองเหลง ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาหัวช้าง ป่าสงวนแห่งชาติป่ายางโพรงและป่าเขาใหญ่ ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าเลนปากน้ําสิชล ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาคอกวาง ป่าสงวนแห่งชาติป่ากรุงชิง ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองเผียน 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขานัน ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยกองเสา ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขากะทูนและป่าปลายกะ
เบียด ป่าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งสังและป่าปากเพรียง ป่าสงวนแห่งชาติป่าปลายรา ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองเพลง 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเขาหลวง ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาหลวง ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนปากพยา-ปากนคร 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าปลายแหลมตะลุมพุก ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนปากพนังฝั่งตะวันออกและป่าเลนเกาะไชย 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเหมน ป่าสงวนแห่งชาติป่าปลายคลองวังหีบ ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองกรุงหยัน 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาขาว ป่าสงวนแห่งชาติป่าหน้าไซ ป่าควนขาวเคราและป่าควนประ ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าอ่าวกราย ป่าสงวนแห่งชาติป่านํ้าตกโยง ป่าสงวนแห่งชาติป่าช่องกะโสม ป่าวังญวน ป่าควนประ ป่าช่องเขา 
ป่าไร่ใหญ่ ป่าควนขี้แรด ป่าควนนกจาบและป่าปากอ่าว ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองปากแพรก ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าใสโตนและป่าในตาก  ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอนทรายและป่ากลอง ป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านกุมแป ป่าบ้าน
ในลุ่มและป่าพรุควนเคร็ง ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองค๊อง ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองหว้า ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าหน้าไซและป่านาปู ป่าสงวนแห่งชาติป่าพรุพี ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนออกบ้านนํ้าตก ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าท่าช้างข้าม ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนแก้ว ป่าคลองตมและป่าทุ่งลานแซะ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแหลมตะลุมพุก 
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่ากระทูน อุทยานแห่งชาตินํ้าตกสี่ขีด อุทยานแห่งชาติ 
เขาหลวง อุทยานแห่งชาตินํ้าตกโยง และอุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า  
 

นราธิวาส: พบพ้ืนที่ป่าไม้ในทุกอําเภอของจังหวัด พ้ืนที่ป่าไม้ที่พบอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าเทือกเขารือเสาะ ป่าย่ีงอและป่าบาเจาะ ป่าสงวนแห่งชาติป่าปรินยอฝั่งซ้ายแม่นํ้าสายบุรี แปลงที่หน่ึง 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาตันหยง ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสํานัก ป่าสงวนแห่งชาติป่าบองอ ป่าสงวนแห่งชาติป่าบู
เก๊ะตาเว แปลงที่หน่ึง ป่าสงวนแห่งชาติป่าบูเก๊ะตาเว แปลงที่สอง ป่าสงวนแห่งชาติป่าบูเก๊ะตามง ป่าสงวน
แห่งชาติป่าไอยสะเตียร์ ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มนํ้าบางนรา แปลงที่หน่ึง ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มนํ้าบางนรา 
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แปลงที่สอง ป่าสงวนแห่งชาติป่าลูโบ๊ะลาเซาะ ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาแม่นํ้าสายบุรี ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าเทือกเขากรีอซอ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาบาลา เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าพรุ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าฮาลา-
บาลา เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ และอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี  
 

ปัตตานี: พบพ้ืนที่ป่าไม้ในทุกอําเภอของจังหวัด ยกเว้นอําเภอแม่ลาน พ้ืนที่ป่าไม้ที่พบอยู่ในพ้ืนที่ 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนหนองจิก ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอนนา ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนยะหร่ิง ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเลนยะหร่ิง แปลงที่สอง ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาใหญ่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาตูม ป่าสงวนแห่งชาติป่าบูเก๊ะ
กุ้ง ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขายีโต๊ะ ป่าสงวนแห่งชาติป่าไม้แก่น ป่าสงวนแห่งชาติป่ากะรุบี และอุทยานแห่งชาติ 
บูโด-สุไหงปาดี  
 

พังงา: พบพ้ืนที่ป่าไม้ในทุกอําเภอของจังหวัด พ้ืนที่ป่าไม้ที่พบอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าหมู่เกาะ
สุรินทร์ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานมสาว แปลงที่สอง ป่าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งนาดําและป่าควนปากเตรียม 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะระ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะเกาะ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานมสาว ป่าสงวน
แห่งชาติป่าเลนโครงการอําเภอคุระบุรี แปลงที่หน่ึง ป่าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งทุ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนโครงการ
ก่ิงอําเภอคุระบุรี แปลงที่สาม ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาแม่นางขาว ป่าสงวนแห่งชาติป่าหัวเขา ป่าสงวน
แห่งชาติป่าเขาบ่อไทร ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพระพิชัย ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนโครงการอําเภอตะก่ัวป่าและ
ป่าเขาบางนายสี ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองบางปอ ป่าสงวนแห่งชาติป่ามามังและป่าเขาบางเต่า ป่าสงวน
แห่งชาติป่าควนถ้ําและป่าบางกรัก ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาบางปริกและป่าบางอี ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าเทือกเขาศรีราชา ป่าเขาบางกรักและป่าเขาบางใหญ่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาปลายโต๊ะและป่าเขาศก 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหลักและป่าเขาโตน ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาหน่วยอ้ึง ป่าเขาเหมาะน้อยและ 
ป่าเขาพ่อตา ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาบางแก้ว ป่าเขาบางเคียนและป่าควนหินดาน ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าเทือกเขากะได ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาสูง ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนมะรุ่ย ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าชายทะเลเขาหลัก ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองทุ่งมะพร้าว ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาหลักและป่าลํารู่ ป่าสงวน
แห่งชาติป่าเขาหลักลําแก่น ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนหัวโตนและป่าเขาพัง ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขากระทะ
ควํ่า ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหราสูง ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาลําปี ป่าสงวนแห่งชาติป่าพานพอ ป่าสงวน
แห่งชาติป่าเทือกเขาโตนดิน ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาทุ่งคาโงก ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาทอยและป่านาง
หงษ์ ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนเขาเปาะ ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองสามช่องและป่าคลองกระโสม ป่าสงวน
แห่งชาติป่าเลนคลองสามช่อง แปลงที่สอง ป่าสงวนแห่งชาติป่านากก ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนโครงการทับปุด 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังทัง ป่าสงวนแห่งชาติป่าสนชายทะเล ป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านบางหลาม ป่าสงวน
แห่งชาติป่าคลองหาดทรายเปลือกหอยและป่าคลองท่าอยู่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองหยง ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าคลองทองหลาง ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนช้างเขาทองหลาง ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนโต๊ะหลาและป่าแหลมซํา 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองติเต๊ะ ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนจุก ป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะโบยใต้ ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองอ่าวเลน ป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะยาวน้อย ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองเหีย ป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะ
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ยาวใหญ่ แปลงท่ีหน่ึง ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองยาหมี ป่าสงวนแห่งชาติป่าช่องหลาด ป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะ
ยาวใหญ่แปลงที่สอง ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองพรุแจด ป่าสงวนแห่งชาติป่าพรุใน ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลอง
โละปาไล้ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าโตนปริวรรต อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อุทยานแห่งชาติแหลมสน 
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อุทยานแห่งชาติศรีพังงา อุทยานแห่งชาติเขาสก อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลํารู่ 
อุทยานแห่งชาติเขาลําปี-หาดท้ายเหมือง อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา และอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี  
 

พัทลุง: พบพ้ืนที่ป่าไม้ในทุกอําเภอของจังหวัด ยกเว้นอําเภอบางแก้ว พ้ืนที่ป่าไม้ที่พบอยู่ในพ้ืนที่ 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเขาบรรทัด แปลงที่สอง ตอนท่ีหน่ึง ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาบรรทัด แปลงที่สอง 
ตอนที่สอง ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาบรรทัด แปลงที่สอง ตอนท่ีสาม ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนตอ ป่าควน
ฤทธ์ิ ป่าควนเลียบและป่าควนหินขาว ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองยวน ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยส้มและป่าลํา
นาวา ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเขาบรรทัด แปลงที่หน่ึง ตอนที่หน่ึง ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาบรรทัด แปลงที่
หน่ึง ตอนที่สอง ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาบรรทัด แปลงที่หน่ึง ตอนที่สาม ป่าสงวนแห่งชาติป่าในวัง 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาศพนางพันธุรัตน์ ป่าควนแก้วและป่าควนอ้ายหลุด ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาหวัง ป่าเขา
คับ ป่าเขาเขียวและป่าเขายาโง้ง ป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะหมาก ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาหัวช้าง ป่าเขาตีน 
ป่าเขาหลักไก่และป่าเขาพระ ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนเสาธง ป่าควนนายสุกและป่าควนนายหวัด ป่าสงวน
แห่งชาติป่าพรุเสม็ดและป่าบางเต็ง ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าเตียน ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาจันทร์ เขตห้ามล่าสัตว์
ป่าทะเลน้อย เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาบรรทัด และอุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า  
 

ภูเก็ต: พบพ้ืนที่ป่าไม้ในทุกอําเภอของจังหวัด พ้ืนที่ป่าไม้ที่พบอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลอง
อู่ตะเภา ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาไม้พอกและป่าไม้แก้ว ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองท่ามะพร้าว ป่าสงวน
แห่งชาติป่าเลนคลองพารา ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสามเหลี่ยม ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขารวกและป่าเขาเมือง 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าบางขนุน ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนเขาพระแทว ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองบางโรง 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขากมลา ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองท่าเรือ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิด 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาโต๊ะแซะ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองบางชีเหล้า-คลองท่าจีน ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลน
คลองเกาะผี ป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะโหลน เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว และอุทยานแห่งชาติสิรินาถ  
 

ยะลา: พบพ้ืนที่ป่าไม้ในทุกอําเภอของจังหวัด พ้ืนที่ป่าไม้ที่พบอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาใหญ่ 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าตันหยงกาลอ ป่าสงวนแห่งชาติป่าจะกว๊ะ ป่าสงวนแห่งชาติป่าสกายอกุวิง ป่าสงวน
แห่งชาติป่าลาก๊ะ ป่าสงวนแห่งชาติป่ากาบัง ป่าสงวนแห่งชาติป่าลาบูและป่าถ้ําทะลุ ป่าสงวนแห่งชาติป่ากาโสด 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขากาลอ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเบตง เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าฮาลา- บาลา อุทยาน
แห่งชาติบางลาง และอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี  
 

ระนอง: พบพ้ืนที่ป่าไม้ในทุกอําเภอของจังหวัด พ้ืนที่ป่าไม้ที่พบอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่านํ้าขาว 
ป่าสงวนแห่งชาติป่านํ้าจืด ป่ามะมุและป่าปากจั่น ป่าสงวนแห่งชาติป่าลําเลียง ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลอง
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ลําเลียง-ละอุ่น ป่าสงวนแห่งชาติป่าละอุ่นและป่าราชกรูด ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองเส็ตกวด ป่าเขาหินช้างและ
ป่าเขาสามแหลม ป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะช้าง ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองหัวเขียวและป่าคลองเกาะสุย 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขานํ้าตกหงาว ป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะพะยาม ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองหินกองและป่า
คลองม่วงกลวง ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองม่วงกลวงและป่าแหลมหน้าทุ่ง ป่าสงวนแห่งชาติป่ากะเปอร์ 
เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเสด็จในกรมหลวงชุมพร (ทิศใต้) เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าทุ่งระยะ-นาสัก เขตรักษาพันธ์ุสัตว์
ป่าควนแม่ยายหม่อน เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าคลองนาคา อุทยานแห่งชาติลํานํ้ากระบุรี อุทยานแห่งชาตินํ้าตก 
หงาว อุทยานแห่งชาติแหลมสน และอุทยานแห่งชาติศรีพังงา  
 

สงขลา: พบพ้ืนที่ป่าไม้ในทุกอําเภอของจังหวัด พ้ืนที่ป่าไม้ที่พบอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งแพร 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งบางนกออก ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนทับช้าง ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พรุ ป่าเทือกเขาไฟ
ไหม้และป่าคลองกั่ว ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนหินผุดและป่ายอดเขาแก้ว ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาแก้ว 
ป่าคลองเขาล่อนและป่าคลองปอม ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนเขาวัง ป่าคลองต่อและป่าเทือกเขาแก้ว ป่าสงวน
แห่งชาติป่าเขาวังพา ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเหลี่ยม ป่าเขาจันดีและป่าเขาบ่อท่อ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขา
แก้ว ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนนายเส้น ป่าควนเหม็ดชุน ป่าควนแม่เขานา ป่าควนลูกหมีและป่าควนปาหยัง 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนจําศีล ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขารังเกียจ ป่าเขาสัก ป่าเขาสูง และป่าควนแก้ว ป่าสงวน
แห่งชาติป่าเกาะเหลาะหนัง ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนโต๊ะดุด ป่าควนทวดและป่าควนสามง่อน ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่ากราด ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนพน ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาแดน ป่าเขาเสม็ด ป่าควนเสม็ดชุนและป่า 
ควนเหรง ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาแดน ป่าควนเจดีย์ ป่าเขาพระยาไม้และป่าควนกําแพง ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าเทือกเขาสันกาลาคีรี ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาแดน ป่าเขานํ้าค้าง ป่าควนทางสยา ป่าควนเขาไหม้และป่าควน
สิเหรง ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาแดน ป่าเขานํ้าค้างและป่าควนสิเหรง ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนราสอ ป่าควนสอ
หรอ ป่าควนนํ้าร้อน ป่าควนบางพลาและป่าเขาโต๊ะเทพ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาโต๊ะเทพและป่าควนหิน
ลับ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเหรง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาประช้าง-แหลมขาม 
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่ากราด เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาบรรทัด เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าโตนงาช้าง และอุทยาน
แห่งชาติเขานํ้าค้าง  
 

สตูล: พบพ้ืนที่ป่าไม้ในทุกอําเภอของจังหวัด พ้ืนที่ป่าไม้ที่พบอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนจังหวัด
สตูล ตอนท่ีหน่ึง ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนบารายี ป่าควนโรงพักและป่าควนสังหยุด ป่าสงวนแห่งชาติป่าตระ 
ป่าห้วยหลอด และป่าเขาขุมทรัพย์ ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนทังและป่าเขาขาว ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาหมาไม่
หยก ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาค้อม ป่าเขาแดงและป่าเขาใหญ่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงเชือกช้าง ป่าสงวน
แห่งชาติป่าห้วยบ่วง ป่าเขาแดงและป่าเขาโต๊ะดู ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนกาหลง ป่าสงวนแห่งชาติป่าหัว
กะหมิง ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่สอง ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลน ตอนที่สาม ป่าปาเต๊ะและ 
ป่าปลักจูด ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุปังและป่าปุโล็ด ป่าสงวนแห่งชาติป่าเจ๊ะบิลัง ป่าตันหยงโปและป่าตํามะลัง 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนตอนที่ห้า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองปลักพระยาและเขาระยาบังสา เขตรักษาพันธ์ุสัตว์
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ป่าเขาบรรทัด เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าโตนงาช้าง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา อุทยานแห่งชาติตะรุเตา และ
อุทยานแห่งชาติทะเลบัน  
 

สุราษฏร์ธานี: พบพ้ืนที่ป่าไม้ในทุกอําเภอของจังหวัด ยกเว้นอําเภอบ้านนาเดิม พ้ืนที่ป่าไม้ที่พบอยู่ใน
พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าชนะ ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองท่าเนียนและป่าเลนคลองพุมเรียง ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าทุ่งใสไซ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนนํ้าเค็มท่าฉาง ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนดอนสัก ป่าสงวนแห่งชาติป่าชัยคราม
และป่าวัดประดู่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งรัง ควนเสียด บกไก่ฟ้าและคลองกงชัง ป่าสงวนแห่งชาติป่าไชยคราม
และป่าวัดประดู่ แปลงที่สอง ป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านนา ป่าท่าเรือและป่าเคียนซา ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลอง
นํ้าเฒ่า ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองสกและป่าคลองพนม ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพนมและป่าเขาพลูเถื่อน 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาแดงรามและป่าเขาหน้าราหู ป่าสงวนแห่งชาติป่าบางเบาและป่าคลองเซียด ป่าสงวน
แห่งชาติป่าย่านยาว ป่าเขาวงและป่ากระซุม ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองเหยียน ป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านหมาก
และป่าปากพัง ป่าสงวนแห่งชาติป่าใสท้อนและป่าคลองโซง ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองสินปุน เขตห้ามล่าสัตว์
ป่าหนองทุ่งทอง เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าคลองยัน เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าคลองแสง เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าคลอง
พระยา อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง อุทยานแห่งชาติเขาสก อุทยานแห่งชาติ
คลองพนม อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น และอุทยานแห่งชาตินํ้าตกสี่ขีด  
 

 ภาคเหนือ 
 

เชียงราย: พบพ้ืนที่ป่าไม้ในทุกอําเภอของจังหวัด พ้ืนที่ป่าไม้ที่พบอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่านํ้าแม่
คํา ป่านํ้าแม่สลองและป่านํ้าแม่จันฝั่งซ้าย ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยนางนอน ป่าสงวนแห่งชาติป่านํ้ามะและ 
ป่าสบรวก ป่าสงวนแห่งชาติป่าสบกกฝั่งขวา ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่โขงฝั่งขวา ป่าสงวนแห่งชาติป่านํ้าม้าและ
ป่านํ้าช้าง ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยขมิ้นและป่านํ้าแหย่ง ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยบ่อ ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอย
นางแล ป่าดอยยาวและป่าดอยพระบาท ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ข้าวต้มและป่าห้วยลึก ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าดอยถ้ําผาตอง ป่าดอยสันป่าก๋อยและป่านํ้าแม่งาม ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยสักและป่าแม่กกฝั่งขวา ป่าสงวน
แห่งชาติป่าขุนห้วยง้ิว ป่าเชียงเคี่ยนและป่าขุนห้วยโป่ง ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยหลวง ป่านํ้ายาวและป่านํ้าซ้อ 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาว
ฝั่งซ้ายและป่าแม่กกฝั่งขวา ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยป่าแดง ป่าห้วยป่าตาลและป่าห้วยไคร้ ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าโป่งสลี ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยปุย ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยต้นยางและป่าห้วยแม่แก้ว ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าดอยม่อนปู่เมาและป่าดอยม่อนหินขาว ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยทาและป่าดอยบ่อส้ม ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าแม่ลอยไร่ ป่าสักลอและป่านํ้าพุง ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปืมและป่าแม่พุง ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาวฝั่งขวา 
ป่าแม่ส้านและป่าแม่ใจ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาวฝั่งขวา ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปูนน้อย ป่าแม่ปูนหลวงและ
ป่าห้วยโป่งเหม็น เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย อุทยานแห่งชาติภูซาง อุทยานแห่งชาติดอยหลวง และ
อุทยานแห่งชาติขุนแจ  
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เชียงใหม่: พบพ้ืนที่ป่าไม้ในทุกอําเภอของจังหวัด ยกเว้นอําเภอสารภี พ้ืนที่ป่าไม้ที่พบอยู่ในพ้ืนที่ 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มนํ้าแม่ฝาง ป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาว ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สูน ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าแม่หลักหมื่น ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งัด ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตง ป่าสงวนแห่งชาติป่าอินทขิล ป่าสงวน
แห่งชาติป่าแม่แจ่ม ป่าสงวนแห่งชาติป่าสะเมิง ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยสุเทพ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริม 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าสันทราย ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่กวง ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ขานและป่าแม่วาง 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ท่าช้างและป่าแม่ขนิน ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ออน ป่าสงวนแห่งชาติป่าจอมทอง 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่ทา ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่ลาย ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่มและป่าแม่ต่ืน 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าธาร ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตาลและป่าแม่ยุย ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง ป่าสงวน
แห่งชาติป่าอมก๋อย ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่หาด เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแม่เลา-แม่แสะ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยสุเทพ 
เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเชียงดาว เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่เลา-แม่แสะ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าสะเมิง เขตรักษา
พันธ์ุสัตว์ป่าอมก๋อย เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่ต่ืน อุทยานแห่งชาติแม่ฝาง อุทยานแห่งชาติเชียงดาว อุทยาน
แห่งชาติห้วยนํ้าดัง อุทยานแห่งชาติศรีลานนา อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 
อุทยานแห่งชาติออบหลวง และอุทยานแห่งชาติแม่ปิง  
 

น่าน: พบพ้ืนที่ป่าไม้ในทุกอําเภอของจังหวัด พ้ืนที่ป่าไม้ที่พบอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยภูคา
และป่าผาแดง ป่าสงวนแห่งชาติป่านํ้ายาวและป่านํ้าสวด ป่าสงวนแห่งชาติป่าถ้ําผาตูบ ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าแม่นํ้าน่าน ฝั่งตะวันออกตอนใต้ ป่าสงวนแห่งชาติป่านํ้าว้าและป่าแม่จริม ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาน้อย 
ป่าสงวนแห่งชาติป่านํ้าสาฝั่งขวาตอนขุน ป่าสงวนแห่งชาติป่านาซาว ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยแม่ขะนิง 
ป่าสงวนแห่งชาติป่านํ้าว้าและป่าห้วยสาลี่ ป่าสงวนแห่งชาติป่านํ้าสาและป่าแม่สาครฝั่งซ้าย ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าแม่สาครฝ่ังขวา ป่าสงวนแห่งชาติป่าสาลีก ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยงวงและป่าห้วยสาลี่ ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าฝั่งขวาแม่นํ้าน่านตอนใต้ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาช้าง อุทยานแห่งชาติดอยภูคา และอุทยานแห่งชาติ 
ลํานํ้าน่าน  
 

พะเยา: พบพ้ืนที่ป่าไม้ในทุกอําเภอของจังหวัด พ้ืนที่ป่าไม้ที่พบอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่านํ้าเป๋ือย 
ป่านํ้าหย่วนและป่านํ้าลาว ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยบ่อส้มและป่าดอยโป่งนก ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลอยไร่ 
ป่าสักลอและป่านํ้าพุง ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาวฝั่งขวา ป่าแม่ส้านและป่าแม่ใจ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปืม
และป่าแม่พุง ป่าสงวนแห่งชาติป่านํ้าแม่ปืมและป่าดงประดู่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ฮ่องป๋อ ป่าห้วยแก้วและ 
ป่าแม่อิงฝั่งซ้าย ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยดอกเข็มและป่าแม่อิงฝั่งขวา ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จุน ป่าสงวน
แห่งชาติป่าแม่จุน ป่าสงวนแห่งชาติป่านํ้าแวนและป่าห้วยไคร้ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยม ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าแม่ตํ๋า ป่าสงวนแห่งชาติป่านํ้าเป๋ือย ป่านํ้าหย่วนและป่านํ้าลาว ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ร่องขุย เขตรักษาพันธ์ุ
สัตว์ป่าเวียงลอ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาช้าง อุทยานแห่งชาติภูซาง และอุทยานแห่งชาติดอยหลวง  
 

แพร่: พบพ้ืนที่ป่าไม้ในทุกอําเภอของจังหวัด พ้ืนที่ป่าไม้ที่พบอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปุงและ
ป่าแม่เป้า ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอง ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยมตะวันตก ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยาง ป่าสงวน
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แห่งชาติป่าแม่คํามี ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต้าตอนขุน ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แฮด ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาน
และป่าแม่กาง ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต้าฝั่งขวาตอนใต้ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต้าฝั่งซ้าย ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าห้วยเบ้ียและป่าห้วยบ่อทอง ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เต๊ิก ป่าแม่ถางและป่าแม่กําปอง ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าแม่ปงและป่าแม่ลอง ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลู่และป่าแม่แป๋น ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปาน ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าแม่แย้และป่าแม่สาง ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แคม ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ก๋อนและป่าแม่สาย ป่าสงวน
แห่งชาติป่าแม่จั๊วะและป่าแม่มาน ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เก๋ิง ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก ป่าสงวนแห่งชาติป่าบ่อแก้ว ป่าแม่สูง และป่าแม่สิน ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จั๊วะฝั่งซ้าย ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เลิมและป่าแม่ปะ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สิน ป่าแม่
สานและป่าแม่สูงฝั่งซ้าย เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยหลวง เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าลํานํ้าน่านฝั่งขวา อุทยาน
แห่งชาติแม่ยม อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย และอุทยานแห่งชาติลํานํ้าน่าน  
 

แม่ฮ่องสอน: พบพ้ืนที่ป่าไม้ในทุกอําเภอของจังหวัด พ้ืนที่ป่าไม้ที่พบอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าแม่ปายฝั่งขวา ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปายฝั่งซ้ายตอนบน ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปายฝั่งซ้าย ป่าสงวน
แห่งชาติป่าแม่สุรินทร์ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เงาและป่าแม่สําเพ็ง ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยวมฝ่ังซ้าย ป่าสงวน
แห่งชาติป่าสาละวิน ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยวมฝ่ังขวา ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่ลาย เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า
สันปันแดน เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าลุ่มนํ้าปาย เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่เลา-แม่แสะ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอย
เวียงหล้า เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่ยวมฝั่งขวา เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าสาละวิน อุทยานแห่งชาติห้วยนํ้าดัง 
อุทยานแห่งชาตินํ้าตกแม่สุรินทร์ และอุทยานแห่งชาติสาละวิน  
 

ลําปาง: พบพ้ืนที่ป่าไม้ในทุกอําเภอของจังหวัด พ้ืนที่ป่าไม้ที่พบอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวัง 
แปลงที่หน่ึง ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวัง แปลงที่สอง ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวัง แปลงที่สาม ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าแม่สุกและป่าแม่สอย  ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ้ฟ้า ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่โป่ง ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาว
ฝั่งขวา ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งซ้าย ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตุ๋ยฝั่งขวา ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตุ๋ยฝั่งซ้าย 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ป้าย ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยขุนตาล ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ทรายคํา ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าแม่ยางและป่าแม่อาง ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เมาะ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จาง (ตอนขุน) ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าแม่ยาว ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เสริม ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เรียง ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จาง ป่าสงวน
แห่งชาติป่าแม่จางฝั่งซ้าย ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปราบ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สะเลียม ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าแม่ไฮ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ทาน ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางใต้ฝั่งซ้าย ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อาบ 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เลิมและป่าแม่ปะ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พริก ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วะ ป่าสงวน
แห่งชาติป่าแม่มอก เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาเมือง เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าถ้ําเจ้าราม อุทยานแห่งชาติ 
ดอยหลวง อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อุทยานแห่งชาติแม่ยม อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล อุทยานแห่งชาติ 
เวียงโกศัย และอุทยานแห่งชาติแม่วะ  
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ลําพูน: พบพ้ืนที่ป่าไม้ในทุกอําเภอของจังหวัด ยกเว้นอําเภอเวียงหนองล่อง พ้ืนที่ป่าไม้ที่พบอยู่ในพ้ืนที่
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยขุนตาล ป่าสงวนแห่งชาติป่าเหมืองจี้และ 
ป่าสันป่าสัก ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ทา ป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านโฮ่ง ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อาว ป่าสงวน
แห่งชาติป่าแม่ตืนและป่าแม่แนต ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่ลี้ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่หาดและป่าแม่ก้อ 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลี้ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาเมือง อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล และอุทยานแห่งชาติ
แม่ปิง 
 

อุตรดิตถ์: พบพ้ืนที่ป่าไม้ในทุกอําเภอของจังหวัด พ้ืนที่ป่าไม้ที่พบอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าลํานํ้า
น่านฝั่งขวา ป่าสงวนแห่งชาติป่าจริม ป่าสงวนแห่งชาติป่านํ้าปาด ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยเกียงพาและ 
ป่านํ้าไคร้ ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยทรวง ป่าแม่สํา ป่าบ้านตึกและป่าห้วยไคร้ ป่าสงวนแห่งชาติป่าปากห้วย
ฉลองและป่าห้วยสีเสียด ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยช้างและป่าปู่เจ้า ป่าสงวนแห่งชาติป่าพระฝาง ป่าสงวน
แห่งชาติป่าเขากระทิง ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาใหญ่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองตรอนฝ่ังซ้าย ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองตรอนฝั่งขวา ป่าสงวนแห่งชาติป่านาอิน-นายาง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาใหญ่-เขาหน้าผาต้ัง เขตรักษา
พันธ์ุสัตว์ป่าลํานํ้าน่านฝั่งขวา เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่จริม เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่านํ้าปาด เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า
ภูเมี่ยงและภูทอง อุทยานแห่งชาติลํานํ้าน่าน และอุทยานแห่งชาติคลองตรอน 
 

ภาพที่ 11 - 12 แสดงตัวอย่างการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บริเวณจังหวัด 
พิษณุโลก และลพบุรี ตามลําดับ สําหรับข้อมูลสภาพพ้ืนทีป่่าไม้รายจังหวัดแสดงตามตารางที่ 16 และภาพที่ 13 
– 85 สําหรับแผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 – 2558 แสดงตามภาพที่ 86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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 ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 

ปี พ.ศ. 2556 - 2557 
ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
ปี พ.ศ. 2557 - 2558 

ภาพดาวเทียม
ไทยโชต 

   

ภาพดาวเทียม 
Landsat 8 

   

ภาพดาวเทียม 
ระบบ 

Google 
Earth 

 
ภาพท่ี 11  ตัวอย่างการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บริเวณจังหวัดพิษณุโลก 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
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สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

 
 
 ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 

ปี พ.ศ. 2556 - 2557 
ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
ปี พ.ศ. 2557 - 2558 

ภาพดาวเทียม
ไทยโชต 

   

ภาพดาวเทียม 
Landsat 8 

   

ภาพดาวเทียม 
ระบบ 

Google 
Earth 

 
ภาพท่ี 12  ตัวอย่างการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บริเวณจังหวัดลพบุรี 
 
 
 



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที่ 16  ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 

ช่ือจังหวัด 
พ้ืนที่จังหวัด 

(ไร่) 
พ้ืนที่ป่าไม้ 

ปี พ.ศ. 2557 - 2558 
ร้อยละ 

พ้ืนที่ป่าไม้ 
ภาคกลาง 

กรุงเทพมหานคร 977,490.79 3,253.43 0.33
กําแพงเพชร 5,320,279.22 1,233,849.69  23.19
ชัยนาท 1,566,366.39      38,906.54  2.48
นครนายก 1,338,502.89     400,635.92  29.93
นครปฐม 1,339,004.62            89.69  0.01
นครสวรรค ์ 5,953,517.73     554,088.49  9.31
นนทบุรี 398,013.70 ไม่มีพ้ืนที่ป่าไม ้
ปทุมธานี 950,264.31 ไม่มีพ้ืนที่ป่าไม ้
พระนครศรีอยุธยา 1,592,367.35 ไม่มีพ้ืนที่ป่าไม ้
พิจิตร 2,699,361.06        9,020.61  0.33
พิษณุโลก 6,618,283.87 2,416,729.76  36.52
เพชรบูรณ์ 7,712,328.42 2,410,327.21  31.25
ลพบุรี 4,058,095.84     581,677.35  14.33
สมุทรปราการ 592,001.82      14,385.68  2.43
สมุทรสงคราม 258,417.75      18,093.96  7.00
สมุทรสาคร 541,531.14      24,030.92  4.44
สระบุรี 2,186,994.18     512,918.62  23.45
สิงห์บุรี 510,716.51           238.30  0.05
สุโขทัย 4,169,171.30 1,229,997.16  29.50
สุพรรณบุร ี 3,381,555.68     398,739.34  11.79
อ่างทอง 593,996.89 ไม่มีพ้ืนที่ป่าไม ้
อุทัยธานี 4,154,384.44 2,137,356.62  51.45

รวม 56,912,645.90           11,984,339.30  21.06
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
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สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

ตารางที่ 16  (ต่อ) 
 

ช่ือจังหวัด 
พ้ืนที่จังหวัด 

(ไร่) 
พ้ืนที่ป่าไม้ 

ปี พ.ศ. 2557 - 2558 
ร้อยละ 

พ้ืนที่ป่าไม้ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

กาฬสินธ์ุ 4,335,183.22     468,190.98 10.80
ขอนแก่น 6,662,090.37     734,792.35 11.03
ชัยภูมิ 7,936,505.90 2,403,094.97 30.28
นครพนม 3,523,087.16     529,802.77 15.04
นครราชสีมา 12,960,078.66 1,929,491.88 14.89
บึงกาฬ 2,501,820.39     171,971.93 6.87
บุรีรัมย์ 6,299,705.58     543,013.07 8.62
มหาสารคาม 3,504,592.35     138,896.37 3.96
มุกดาหาร 2,578,781.45     863,281.21 33.48
ยโสธร 2,582,054.84     250,339.95 9.70
ร้อยเอ็ด 4,920,631.36     203,762.51 4.14
เลย 6,562,289.91 2,120,756.48 32.32
ศรีสะเกษ 5,584,790.41     640,179.62 11.46
สกลนคร 5,987,354.38 1,057,015.20 17.65
สุรินทร ์ 5,533,937.48     455,313.87 8.23
หนองคาย 2,046,782.53     142,528.21 6.96
หนองบัวลําภู 2,562,107.95     288,907.46 11.28
อํานาจเจริญ 2,056,123.19     217,771.88 10.59
อุดรธานี 6,919,691.85     719,357.86 10.40
อุบลราชธานี 9,766,100.26 1,781,697.88 18.24

รวม 104,823,709.24           15,660,166.47 14.94
ภาคตะวันออก 

จันทบุรี 4,009,602.07 1,303,023.54 32.50
ฉะเชิงเทรา 3,230,873.49     493,965.99 15.29
ชลบุรี 2,817,515.03     338,435.20 12.01
ตราด 1,791,577.83     563,618.79 31.46
ปราจีนบุรี 3,140,982.59         887,777.09      28.26 



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที่ 16  (ต่อ) 
 

ช่ือจังหวัด 
พ้ืนที่จังหวัด 

(ไร่) 
พ้ืนที่ป่าไม้ 

ปี พ.ศ. 2557 - 2558 
ร้อยละ 

พ้ืนที่ป่าไม้ 
ภาคตะวันออก (ต่อ) 

ระยอง 2,291,003.80         182,276.53         7.96 
สระแก้ว 4,269,328.74         922,046.10       21.60 

รวม 21,550,883.56             4,691,143.23  21.77
ภาคตะวันตก 

กาญจนบุร ี 12,115,349.31      7,558,723.94       62.39 
ตาก 10,814,124.30      7,786,421.71       72.00 
ประจวบคีรีขันธ์ 4,008,477.58      1,489,963.22       37.17 
เพชรบุรี 3,857,470.45      2,203,794.47       57.13 
ราชบุรี 3,242,788.78      1,073,329.37       33.10 

รวม 34,038,210.43           20,112,232.71  59.09
ภาคใต้ 

กระบ่ี 3,327,160.32         551,905.32       16.59 
ชุมพร 3,748,782.77         804,298.87       21.45 
ตรัง 2,953,504.44         673,000.44       22.79 
นครศรีธรรมราช 6,177,901.73      1,104,210.33       17.87 
นราธิวาส 2,807,081.61         741,535.37       26.42 
ปัตตานี 1,235,321.61           63,515.94         5.14 
พังงา 3,434,460.12      1,078,232.57       31.39 
พัทลุง 2,413,169.61         384,777.60       15.94 
ภูเก็ต 341,788.41           69,167.36       20.24 
ยะลา 2,797,417.84         921,678.72       32.95 
ระนอง 2,018,415.58      1,073,461.82       53.18 
สงขลา 4,838,147.99         534,565.78       11.05 
สตูล 1,887,104.44         738,773.49       39.15 
สุราษฎร์ธานี 8,174,644.93      2,334,881.56       28.56 

รวม 46,154,901.40           11,074,005.20  23.99
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
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สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

ตารางที่ 16  (ต่อ) 
 

ช่ือจังหวัด 
พ้ืนที่จังหวัด 

(ไร่) 
พ้ืนที่ป่าไม้ 

ปี พ.ศ. 2557 - 2558 
ร้อยละ 

พ้ืนที่ป่าไม้ 
ภาคเหนือ 

เชียงราย 7,189,310.58      2,963,866.59      41.23 
เชียงใหม่ 13,834,594.19      9,678,957.48      69.96 
น่าน 7,581,035.02      4,654,853.32      61.40 
พะเยา 3,868,248.44      2,008,835.69      51.93 
แพร่ 4,051,912.64      2,600,029.96      64.17 
แม่ฮ่องสอน 7,978,039.52      6,939,953.28      86.99 
ลําปาง 7,805,168.84      5,513,656.85      70.64 
ลําพูน 2,798,924.68      1,592,671.67      56.90 
อุตรดิตถ์ 4,941,115.24      2,766,270.14      55.98 

รวม 60,048,349.14           38,719,094.97 64.48
รวมพื้นที่ทัง้ประเทศ 323,528,699.67   102,240,981.88      31.60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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ภาพท่ี 13  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
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สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

 
ภาพท่ี 14  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดกําแพงเพชร ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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ภาพท่ี 15  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดชัยนาท ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
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สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

 
ภาพท่ี 16  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดนครนายก ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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ภาพท่ี 17  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดนครปฐม ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
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สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

 
ภาพท่ี 18  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดนครสวรรค์ ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 77 

 

 
ภาพท่ี 19  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดพิจิตร ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 

 
 78 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

 
ภาพท่ี 20  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดพิษณุโลก ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 79 

 

 
ภาพท่ี 21  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 

 
 80 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

 
ภาพท่ี 22  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดลพบุรี ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 81 

 

 
ภาพท่ี 23  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดสมุทรปราการ ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 

 
 82 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

 
ภาพท่ี 24  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดสมุทรสงคราม ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 83 

 

 
ภาพท่ี 25  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดสมุทรสาคร ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 

 
 84 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

 
ภาพท่ี 26  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดสระบุรี ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 85 

 

 
ภาพท่ี 27  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดสิงห์บุรี ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 

 
 86 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

 
ภาพท่ี 28  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดสุโขทัย ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 87 

 

 
ภาพท่ี 29  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดสุพรรณบุรี ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 

 
 88 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

 
ภาพท่ี 30  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดอุทัยธานี ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 89 

 

 
ภาพท่ี 31  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดกาฬสินธ์ุ ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 

 
 90 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

 
ภาพท่ี 32  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 91 

 

 
ภาพท่ี 33  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดชัยภูมิ ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 

 
 92 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

 
ภาพท่ี 34  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดนครพนม ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 93 

 

 
ภาพท่ี 35  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 

 
 94 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

 
ภาพท่ี 36  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดบึงกาฬ ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 95 

 

 
ภาพท่ี 37  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 

 
 96 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

 
ภาพท่ี 38  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 97 

 

 
ภาพท่ี 39  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดมุกดาหาร ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 

 
 98 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

 
ภาพท่ี 40  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดยโสธร ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 99 

 

 
ภาพท่ี 41  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดร้อยเอ็ด ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 

 
 100 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

 
ภาพท่ี 42  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดเลย ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 101 

 

 
ภาพท่ี 43  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดศรีสะเกษ ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 

 
 102 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

 
ภาพท่ี 44  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดสกลนคร ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 103 

 

 
ภาพท่ี 45  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดสุรินทร์ ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 

 
 104 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

 
ภาพท่ี 46  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดหนองคาย ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 105 

 

 
ภาพท่ี 47  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดหนองบัวลําภู ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 

 
 106 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

 
ภาพท่ี 48  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดอํานาจเจริญ ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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ภาพท่ี 49  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดอุดรธานี ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
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สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

 
ภาพท่ี 50  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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ภาพท่ี 51  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
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สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

 
ภาพท่ี 52  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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ภาพท่ี 53  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
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สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

 
ภาพท่ี 54  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดตราด ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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ภาพท่ี 55  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดปราจีนบุรี ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
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สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

 
ภาพท่ี 56  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดระยอง ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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ภาพท่ี 57  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดสระแก้ว ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
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สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

 
ภาพท่ี 58  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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ภาพท่ี 59  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดตาก ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
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สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

 
ภาพท่ี 60  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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ภาพท่ี 61  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดเพชรบุรี ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 

 
 120 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

 
ภาพท่ี 62  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดราชบุรี ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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ภาพท่ี 63  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดกระบ่ี ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 

 
 122 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

 
ภาพท่ี 64  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดชุมพร ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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ภาพท่ี 65  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 

 
 124 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

 
ภาพท่ี 66  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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ภาพท่ี 67  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดนราธิวาส ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 

 
 126 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

 
ภาพท่ี 68  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดปัตตานี ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 127 

 

 
ภาพท่ี 69  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดพังงา ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 

 
 128 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

 
ภาพท่ี 70  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 129 

 

 
ภาพท่ี 71  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
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สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

 
ภาพท่ี 72  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดยะลา ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 131 

 

 
ภาพท่ี 73  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดระนอง ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 

 
 132 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

 
ภาพท่ี 74  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดสงขลา ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 133 

 

 
ภาพท่ี 75  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 

 
 134 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

 
ภาพท่ี 76  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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ภาพท่ี 77  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
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สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

 
ภาพท่ี 78  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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ภาพท่ี 79  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดน่าน ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
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สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

 
ภาพท่ี 80  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดพะเยา ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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ภาพท่ี 81  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดแพร่ ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
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สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

 
ภาพท่ี 82  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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ภาพท่ี 83  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดลําปาง ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
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สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

 
ภาพท่ี 84  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดลําพูน ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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ภาพท่ี 85  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
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สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

 
ภาพท่ี 86  แผนที่ข้อมลูสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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4.6 การประเมินความถูกต้องของการแปลข้อมูลสภาพพื้นท่ีป่าไม้ 
 

การประเมินความถูกต้องของการแปลข้อมูลเป็นขั้นตอนที่สําคัญในการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของ
การวิเคราะห์และจําแนกข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2557 – 2558 ที่ปรึกษาฯ ได้กําหนดให้มีจุดตรวจสอบ
ความถูกต้องในการแปลข้อมูลภาคสนาม ทั้งสิ้น 528 จุด กระจายในทุกภูมิภาคของประเทศ (ไม่นับรวม 10 จุด
ตรวจสอบของพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานี) โดยในแต่ละจังหวัดจะมีจํานวนจุดตรวจสอบ
ภาคสนามไม่เท่ากัน แต่เน่ืองจากในช่วงเริ่มต้นของการดําเนินงานครั้งน้ี จําเป็นที่จะต้องกําหนดแผนการ
ตรวจสอบข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ภาคสนามเพ่ือรายงานให้กรมป่าไม้ได้ทราบ จึงได้อ้างอิงข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่า
ไม้ ปี พ.ศ. 2556 - 2557 จํานวน 102,285,400.62 ไร่ ของกรมป่าไม้มาใช้สําหรับการคํานวณจํานวนจุด
ตรวจสอบภาคสนาม สําหรับรายละเอียดข้อมูลที่ได้จดบันทึกจากภาคสนามได้แก่ ชนิด และสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
หรือการใช้ประโยชน์ที่ดินรูปแบบอ่ืนๆ ที่ปรากฏ เขตโซน UTM  พิกัด UTM เหนือ และ พิกัด UTM ตะวันออก 
ลักษณะอ่ืนๆ ที่พบปรากฏ ณ ตําแหน่งจุดตรวจสอบ รูปภาพดิจิตอล ข้อมูลตําบล/อําเภอ/จังหวัดของจุด
ตรวจสอบ วันและเวลาที่ดําเนินการ 
 

ผลการตรวจสอบข้อมูลภาคสนามสามารถดําเนินการได้ทั้งหมด 1,061 จุด กระจายในแต่ละภูมิภาค
ของประเทศไทย (ภาพท่ี 87) ซึ่งได้ดําเนินการสํารวจข้อมูลภาคสนามมากกว่าที่กําหนดไว้ในแผนงาน จํานวน 
533 จุด โดยจุดตรวจสอบข้อมูลภาคสนามที่เพ่ิมเติมจากแผนงานน้ัน ได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
เช่นเดียวกับจุดที่กําหนดไว้ในแผนงานเดิมทุกประการ ยกเว้นข้อมูลการจําแนกชนิดป่าไม้เท่าน้ันที่ไม่ได้
ดําเนินการ  ผลการวิเคราะห์และจําแนกพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2557 – 2558 พบว่าตรงกับสภาพพ้ืนที่ป่าไม้จริงที่
ปรากฏ จํานวน 1,037 จุด และจําแนกสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ผิดพลาด จํานวน 24 จุด คิดเป็นร้อยละความถูกต้องใน
การจําแนกข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศไทยในครั้งน้ี เท่ากับ 97.74 (ตารางท่ี 17) ทั้งน้ีได้ดําเนินการ
ตรวจสอบข้อมูลพ้ืนที่ที่ไม่ใช่ป่าไม้ อีกจํานวน 289 จุด พบว่าตรงกับสภาพพ้ืนที่ที่ไม่ใช่ป่าไม้ จํานวน 287 จุด 
คิดเป็นร้อยละความถูกต้องในการจําแนกข้อมูลพ้ืนที่ที่ไม่ใช่ป่าไม้ เท่ากับ 99.31 ดังน้ันร้อยละความถูกต้อง
เฉลี่ยรวมในการจําแนกข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้และไม่ใช่พ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศไทยในคร้ังน้ี เท่ากับ 98.07 
ตัวอย่างสภาพพ้ืนที่ป่าไม้จากผลการตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม แสดงตามภาพที่ 88 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
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สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

 
 

ภาพท่ี 87  จดุตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2557 – 2558 



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
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สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

 



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
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สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

 



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
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สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

 

 
อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

  

 
อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแก่น อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 

  

 
อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา อําเภอมะนัง จังหวัดสตูล 

  

 
อําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก อําเภอวังช้ิน จังหวัดแพร่ 

 
ภาพท่ี 88  ตัวอย่างสภาพพ้ืนที่ป่าไม้จากการตรวจสอบภาคสนาม 
 



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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4.7 การจัดทําแผนท่ีขั้นสุดท้าย 
 

ข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 – 2558 จัดเก็บในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
รูปแบบ Shape file ได้นํามาใช้จัดทําแผนที่ขั้นสุดท้าย (Final Mapping) เป็นไฟล์นามสกุล TIFF (Tagged 
Image File Format) ที่ความละเอียดของรูปภาพ 300 จุดต่อน้ิว สําหรับส่งมอบให้สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ 
กรมป่าไม้ 
 

รายละเอียดของข้อมูลที่ปรากฏในส่วนของข้อสนเทศภายในระวางแผนที่จะเทียงเคียงกับระวางแผน
ที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1: 50,000 ของกรมแผนที่ทหาร สําหรับการจัดทําข้อมูลบริเวณขอบระวางจะปรับใช้
รายละเอียดการแสดงผล การรายงานผล การลงที่หมาย และสัญลักษณ์ต่างๆ ตามมาตรฐานระวางแผนที่ 
(กมร. 103-2551) กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานระวางแผนท่ีและแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดิน
ของรัฐ ภาพที่ 89 แสดงตัวอย่างแผนที่ขั้นสุดท้ายหมายเลขระวาง 5238 III 

 
 

ภาพท่ี 89  ตัวอย่างแผนที่ขั้นสุดท้ายแสดงขอ้มูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2557 – 2558 มาตราส่วน 
    1: 50,000 หมายเลขระวาง 5238 III 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
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4.8 การจัดทําฐานข้อมูลพื้นท่ีป่าไม้ 
 

ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 – 2558 ได้รบัการจัดเก็บในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ รปูแบบ Shape File (นามสกุลไฟล ์ .shp) กล่าวคือ มีการจัดเก็บแบบรูปหลายเหลี่ยมทีม่ี
ความสัมพันธ์กับข้อมูลในตารางอรรถาธิบาย (Attribute Table) และกําหนดเส้นโครงแผนที่แบบ UTM 
(Universal Transverse Mercator) สเฟียรอยด์ (Spheroid) และพ้ืนหลักฐาน (Datum) เป็น World 
Geodetic System 1984 (WGS84) เขตโซน 47 เหนือ 
 

รายละเอียดที่มีปรากฏในตารางอรรถาธิบาย ประกอบด้วยข้อมูล 5 ฟิลด์ ได้แก่ FID shape f_code  
km2 และ rai ซึ่งสอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลพ้ืนที่ป่าไม้ เมื่อปี พ.ศ. 2555 – 2556 และ 2556 – 2557 ที่
กรมป่าไม้มีอยู่ ตารางที่ 18 แสดงพจนานุกรมข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 
ตารางที่ 18  พจนานุกรมข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2557 – 2558 ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 

ช่ือฟิลด์ คําอธิบาย ชนิดข้อมูล PK NULL หมายเหตุ 
FID ลําดับของวัตถุใน

รายการข้อมูล 
Object ID √ X Unique, Auto Increment 

shape รูปทรงของพื้นที่ Geometry  X รูปหลายเหลี่ยม 
f_code รหัสสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ Integer (2)  X 10: พ้ืนที่ป่าไม ้

50: แหล่งนํ้า 
90: พ้ืนที่ไม่ใช่ป่าไม้ 

km2 ขนาดพ้ืนที่ Double  X หน่วย: ตารางกิโลเมตร 
rai ขนาดพ้ืนที่ Double  X หน่วย: ไร่ 
 
 
 
 



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทที่ 5 สรุปผลการดําเนินงาน 
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บทที่ 5 
สรุปผลการดําเนินงาน 

 
 ผลการดําเนินงานโครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2557 – 2558 สามารถสรุปได้ดังน้ี 
 

1. ข้อมูลพ้ืนที่ประเทศไทยในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ อ้างอิงจากสํานักบริหารการปกครองท้องที่ 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ. 2556 โดยประเทศไทยมีพ้ืนที่เท่ากับ 517,645.92 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 323,528,699.65 ไร่ 
 

2. ข้อมูลภาพดาวเทียมที่ใช้สําหรับการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ได้แก่ ภาพดาวเทียมไทยโชต 
บันทึกภาพระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2557 จํานวน 105 ภาพ ครอบคลุมพ้ืนที่ประเทศไทย 276,423,329.98 ไร่ 
หรือคิดเป็นร้อยละ 85.44 ของพ้ืนที่ประเทศ และภาพดาวเทียม Landsat 8 บันทึกภาพปี พ .ศ. 2557
ครอบคลุมพ้ืนที่ 47,105,369.66 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 14.56 ของพ้ืนที่ประเทศ 
 

3. นิยามพ้ืนที่ป่าไม้ที่ใช้สําหรับการแปลตีความภาพดาวเทียมเพื่อจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 
2557 – 2558 คือ พ้ืนที่ปกคลุมของพืชพรรณที่สามารถจําแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเน่ืองขนาด
ไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถึงทุ่งหญ้าและลานหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพ้ืนที่ที่
จําแนกได้ว่าเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ โดยไม่รวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือพ้ืนที่ที่มีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของ
การดําเนินการไม่ใช่เน้ือไม้ ได้แก่ พ้ืนที่วนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม 
 

4. ประเทศไทยมีพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2557 – 2558 จํานวน 102,240,981.88 ไร่ หรือร้อยละ 31.60 
ของพ้ืนที่ประเทศ 

 4.1 ภาคกลาง: ครอบคลุมพ้ืนที่ 22 จังหวัด มีพ้ืนที่ทั้งหมด 56,912,645.90 ไร่ พบพ้ืนที่ป่าไม้   
11,984,339.30 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.06 จังหวัดที่มีสัดส่วนพ้ืนที่ป่าไม้เทียบกับพ้ืนที่จังหวัดมากที่สุด ได้แก่ 
อุทัยธานี (ร้อยละ 51.45) รองลงมาคือ พิษณุโลก (ร้อยละ 36.52) เพชรบูรณ์ (ร้อยละ 31.25) นครนายก 
(ร้อยละ 29.93) สุโขทัย (ร้อยละ 29.50) สระบุรี (ร้อยละ 23.45) กําแพงเพชร (ร้อยละ 23.19) ลพบุรี (ร้อยละ 
14.33) สุพรรณบุรี (ร้อยละ 11.79) นครสวรรค์ (ร้อยละ 9.31) สมุทรสงคราม (ร้อยละ 7.00) สมุทรสาคร 
(ร้อยละ 4.44) ชัยนาท (ร้อยละ 2.48) สมุทรปราการ (ร้อยละ 2.43) กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 0.33) พิจิตร 
(ร้อยละ 0.33) สิงห์บุรี (ร้อยละ 0.05) และนครปฐม (ร้อยละ 0.01) มีพ้ืนที่ 4 จังหวัดที่ไม่พบพ้ืนที่ป่าไม้ ได้แก่ 
นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง 

 4.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ครอบคลุมพ้ืนที่ 20 จังหวัด มีพ้ืนที่ทั้งหมด 104,823,709.22 
ไร่ พบพ้ืนที่ป่าไม้ 15,660,166.47 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.94 จังหวัดที่มีสัดส่วนพ้ืนที่ป่าไม้เทียบกับพ้ืนที่จังหวัด 
มากที่สุด ได้แก่ มุกดาหาร (ร้อยละ 33.48) รองลงมาคือ เลย (ร้อยละ 32.32) ชัยภูมิ (ร้อยละ 30.28) 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
บทที่ 5 สรุปผลการดําเนินงาน ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
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อุบลราชธานี (ร้อยละ 18.24) สกลนคร (ร้อยละ 17.65) นครพนม (ร้อยละ 15.04) นครราชสีมา (ร้อยละ 
14.89) ศรีสะเกษ (ร้อยละ 11.46) หนองบัวลําภู (ร้อยละ 11.28) ขอนแก่น (ร้อยละ 11.03) กาฬสินธ์ุ (ร้อยละ 
10.80) อํานาจเจริญ (ร้อยละ 10.59) อุดรธานี (ร้อยละ 10.40) ยโสธร (ร้อยละ 9.70) บุรีรัมย์ (ร้อยละ 8.62) 
สุรินทร์ (ร้อยละ 8.23) หนองคาย (ร้อยละ 6.96) บึงกาฬ (ร้อยละ 6.87) ร้อยเอ็ด (ร้อยละ 4.14) และ
มหาสารคาม (ร้อยละ 3.96) 

 4.3 ภาคตะวันออก: ครอบคลุมพ้ืนที่ 7 จังหวัด มีพ้ืนที่ทั้งหมด 21,550,883.56 ไร่ พบพ้ืนที่
ป่าไม้ 4,691,143.23 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.77 จังหวัดที่มีสัดส่วนพ้ืนที่ป่าไม้เทียบกับพ้ืนที่จังหวัดมากที่สุด 
ได้แก่ จันทบุรี (ร้อยละ 32.50) รองลงมาคือ ตราด (ร้อยละ 31.46) ปราจีนบุรี (ร้อยละ 28.26) สระแก้ว 
(ร้อยละ 21.60) ฉะเชิงเทรา (ร้อยละ 15.29) ชลบุรี (ร้อยละ 12.01) และระยอง (ร้อยละ 7.96) 
  4.4 ภาคตะวันตก: ครอบคลุมพ้ืนที่ 5 จังหวัด มีพ้ืนที่ทั้งหมด 34,038,210.43 ไร่ พบพ้ืนที่ 
ป่าไม้  20,112,232.71 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 59.09 จังหวัดที่มีสัดส่วนพ้ืนที่ป่าไม้เทียบกับพ้ืนที่จังหวัดมากที่สุด 
ได้แก่ ตาก (ร้อยละ 72.00) รองลงมาคือ กาญจนบุรี (ร้อยละ 62.39) เพชรบุรี (ร้อยละ 57.13) ประจวบคีรีขันธ์ 
(ร้อยละ 37.17) และราชบุรี (ร้อยละ 33.10) 

 4.5 ภาคใต้: ครอบคลุมพ้ืนที่ 14 จังหวัด มีพ้ืนที่ทั้งหมด 46,154,901.40 ไร่ พบพ้ืนที่ป่าไม้ 
11,074,005.20 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 23.99 จังหวัดที่มีสัดส่วนพ้ืนที่ป่าไม้เทียบกับพ้ืนที่จังหวัดมากที่สุด ได้แก่
ระนอง (ร้อยละ 53.18) รองลงมาคือ สตูล (ร้อยละ 39.15) ยะลา (ร้อยละ 32.95) พังงา (ร้อยละ 31.39)  
สุราษฎร์ธานี (ร้อยละ 28.56) นราธิวาส (ร้อยละ 26.42) ตรัง (ร้อยละ 22.79) ชุมพร (ร้อยละ 21.45) ภูเก็ต 
(ร้อยละ 20.24) นครศรีธรรมราช (ร้อยละ 17.87) กระบ่ี (ร้อยละ 16.59) พัทลุง (ร้อยละ 15.94) สงขลา 
(ร้อยละ 11.05) และปัตตานี (ร้อยละ 5.14) 

 4.6 ภาคเหนือ: ครอบคลุมพ้ืนที่ 9 จังหวัด มีพ้ืนที่ทั้งหมด 60,048,349.14 ไร่ พบพ้ืนที่ป่าไม้ 
38,719,094.97 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 64.48 จังหวัดที่มีสัดส่วนพ้ืนที่ป่าไม้เทียบกับพ้ืนที่จังหวัดมากที่สุด ได้แก่ 
แม่ฮ่องสอน (ร้อยละ 86.99) รองลงมาคือ ลําปาง (ร้อยละ 70.64) เชียงใหม่ (ร้อยละ 69.96) แพร่ (ร้อยละ 
64.17) น่าน (ร้อยละ 61.40) ลําพูน (ร้อยละ 56.90) อุตรดิตถ์ (ร้อยละ 55.98) พะเยา (ร้อยละ 51.93) และ
เชียงราย (ร้อยละ 41.23) 
 

 5. การประเมินความถูกต้องของการแปลข้อมูลสภาพพ้ืนที่ ป่าไม้ ปี พ .ศ . 2557 – 2558 ใช้จุด
ตรวจสอบภาคสนามทั้งหมด 1,061 จุด คิดเป็นร้อยละของความถูกต้องในการจําแนกพ้ืนที่ป่าไม้เท่ากับ 97.74 
 

 6. สถิติร้อยละพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศไทยต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2516 – 2558 แสดงตามภาพที่ 90 
 



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทที่ 5 สรุปผลการดําเนินงาน 
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ภาพท่ี 90  ร้อยละพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2516 - 2558 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
 ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
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โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพื้นท่ีป่าไม้ ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
 

ที่ปรึกษาโครงการฯ 
 นายชลธิศ  สุรัสวดี            อธิบดีกรมป่าไม้ 
 นางเปรมพิมล  พิมพ์พันธ์ุ          รองอธิบดีกรมป่าไม้ 
 นายสมชัย  มาเสถียร          รองอธิบดีกรมป่าไม้ 
 นายประลอง  ดํารงค์ไทย                   รองอธิบดีกรมป่าไม้ 
 

คณะกรรมการกํากับการศึกษา 
 นายสมชัย มาเสถียร  รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประธาน 
 ผู้แทนสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรรมการ 
 ผู้แทนกรมพัฒนาท่ีดิน กรรมการ 
 ผู้แทนสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กรรมการ 
 ผู้แทนสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กรรมการ 
ผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรรมการ 

 ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ กรรมการ 
 ผู้อํานวยการสํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ กรรมการ 
 ผู้อํานวยการสํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ กรรมการ 
 นายธีรยุทธ  สมตน  ผู้อํานวยการสํานักจัดการท่ีดินป่าไม้ กรมป่าไม้ กรรมการและเลขานุการ 
 

คณะกรรมการตรวจรับการจ้างที่ปรึกษา 
 นายวิษณุ  ดํารงสัจจ์ศิริ   ผู้อํานวยการส่วนสํารวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ ประธาน 
 นายธเนศ  วัฒนธรรม เจ้าพนักงานป่าไม้ชํานาญงาน กรรมการ   
 นายธีรวัฒน์  เคนมี นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กรรมการ   
 นายไกรวุฒิ  ศิริอ่อน นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กรรมการ   
 นางวาสนา  ก่อผล นักวิชาการป่าไม้ชํานาญการ กรรมการและเลขานุการ 
 

ดําเนนิการศึกษาโดย ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
    เลขท่ี 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
 

ผู้จัดทําโครงการฯ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส  คุณรัตนสิริ    หัวหน้าโครงการ/ผู้เชี่ยวชาญด้านการรับรู้ระยะไกล 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันชัย  อรุณประภารัตน์   ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรชัย  เงินแสงสรวย   ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบนิเวศป่าไม้ 
 ร้อยเอก ชูชัย  กันทอง   ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทําแผนท่ี 
 นายจิรพัฒน์  จรูญอุดมสมบัติ  นักวิจัย 
 นายกฤติณ  สุดโต   นักวิจัย 
 นางสาวนภาพร เค้ามิม   นักวิจัย/ผู้ประสานงาน 




	รายงานฉบับสมบูรณ์ ปกหน้า
	Part 01 Intro
	Part 02 Table of Contents
	Part 03 Abbreviations
	Part 1 Introduction
	Part 2 Forest Area History
	Part 3 Methodology
	Part 4 Result
	Part 5 Conclusion
	Part 6 Staff
	รายงานฉบับสมบูรณ์ ปกหลัง


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


