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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 

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 เพ่ือใช้ประกอบในการปฏิบัติงานด้านการจัดการทรัพยากรป่า
ไม้ของหน่วยงาน รวมถึงหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องทั้งภาคราชการ เอกชน สถาบันการศึกษา รวมถึงประชาชน
ทั่วไปที่สนใจ สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ จึงได้มอบหมายให้คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เป็นผู้ดําเนินงานโครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2557– 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสํารวจและ
จัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่เป็นมาตรฐานและมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ
สําหรับใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้ แก่หน่วยงานในสังกัดของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภาคราชการ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน 
ตลอดจนบุคคลทั่วไป โดยมีระยะเวลาในการดําเนินงานต้ังแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึง เดือนกุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2559 โดยมีกิจกรรมที่ได้ดําเนินการ ดังน้ี 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
 การจัดหาข้อมูลภาพดาวเทียม 
 การเตรียมข้อมูลภาพดาวเทียมก่อนการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์และจําแนกข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
 การประเมินความถูกต้องของการแปลข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
 การจัดทําแผนที่ขั้นสุดท้าย 
 การจัดทําฐานข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
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พื้ น ท่ี ป ร ะ เ ทศ ไทย  
 

ข้อมูลพ้ืนที่ประเทศไทยในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ที่ใช้สําหรับการคํานวณร้อยละพ้ืนที่ป่าไม้ 
อ้างอิงจากสํานักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เมื่อปี พ.ศ. 2556 โดย
ประเทศไทยมีพ้ืนที่เท่ากับ 517,645.92 ตารางกิโลเมตร หรือ 323,528,699.65 ไร่ 
 
ข้ อ มู ลภ าพดาว เ ที ย ม  
 

ข้อมูลภาพดาวเทียมที่ใช้สําหรับการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ได้แก่ ข้อมูลภาพดาวเทียมไทยโชต 
บันทึกภาพระหว่าง ปี พ.ศ. 2557- 2558 จํานวน 105 ภาพ ครอบคลุมพ้ืนที่ประเทศไทย 276,423,329.98 ไร่ 
หรือคิดเป็นร้อยละ 85.44 ของพ้ืนที่ประเทศ และภาพดาวเทียม Landsat 8 บันทึกภาพ ปี พ.ศ. 2558
ครอบคลุมพ้ืนที่ประเทศไทย 47,105,369.67 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 14.56 
 
นิ ย า มพื้ น ท่ี ป่ า ไ ม้  
 

นิยามพ้ืนที่ป่าไม้ที่ใช้สําหรับการแปลตีความภาพดาวเทียม เพ่ือจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 
2557 – 2558 คือ พ้ืนที่ปกคลุมของพืชพรรณที่สามารถจําแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเน่ืองขนาด
ไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถึงทุ่งหญ้าและลานหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพ้ืนที่ที่
จําแนกได้ว่าเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ โดยไม่รวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือพ้ืนที่ที่มีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของ
การดําเนินการไม่ใช่เน้ือไม้ ได้แก่ พ้ืนที่วนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม 
 
พื้ น ท่ี ป่ า ไ ม้ ข อ งป ร ะ เ ทศ ไทย  ปี  พ .ศ .  2 5 57  -  2 5 58  
 

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

ภูมิภาค พ้ืนที่ทั้งหมด (ไร่) พ้ืนที่ป่าไม้ (ไร)่ ร้อยละพ้ืนที่ป่าไม้ 
ภาคกลาง 56,912,645.90           11,984,339.30  21.06
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 104,823,709.22           15,660,166.47  14.94
ภาคตะวันออก 21,550,883.56             4,691,143.23  21.77
ภาคตะวันตก 34,038,210.43           20,112,232.71  59.09
ภาคใต้ 46,154,901.40           11,074,005.20  23.99
ภาคเหนือ 60,048,349.14           38,719,094.97  64.48

รวม 323,528,699.65   102,240,981.88  31.60
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แผน ท่ีป่ า ไ ม้ ข อ งป ร ะ เ ทศ ไทย  ปี  พ .ศ .  2 5 57  -  2 5 58  
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ภาคกลาง 

 
 

ภาคกลาง: ครอบคลุมพ้ืนที่  22 จังหวัด มี พ้ืนที่ทั้ งหมด 56,912,645.90 ไร่ พบพ้ืนที่ ป่าไม้   
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 
 

จังหวัด พื้นท่ีจังหวัด (ไร่) พื้นท่ีป่าไม้ (ไร่) %  จังหวัด พื้นท่ีจังหวัด (ไร่) พื้นท่ีป่าไม้ (ไร่) % 
อุทัยธานี 4,154,384.44  2,137,356.62 51.45  นครสวรรค์ 5,953,517.73 554,088.49 9.31 
พิษณุโลก 6,618,283.87  2,416,729.76 36.52  สมุทรสงคราม 258,417.75 18,093.96 7.00 
เพชรบูรณ ์ 7,712,328.42  2,410,327.21 31.25  สมุทรสาคร 541,531.14  24,030.92 4.44 
นครนายก 1,338,502.89    400,635.92 29.93  ชัยนาท 1,566,366.39    38,906.54 2.48 
สุโขทัย 4,169,171.30  1,229,997.16 29.50  สมุทรปราการ 592,001.82  14,385.68 2.43 
สระบุร ี 2,186,994.18    512,918.62 23.45  กรุงเทพมหานคร 977,490.79 3,253.43  0.33 
กําแพงเพชร 5,320,279.22  1,233,849.69 23.19  พิจิตร 2,699,361.06      9,020.61 0.33 
ลพบุร ี 4,058,095.84    581,677.35 14.33  สิงหบ์ุร ี 510,716.51         238.30 0.05 
สุพรรณบุร ี 3,381,555.68    398,739.34 11.79  นครปฐม 1,339,004.62           89.69 0.01 

 

หมายเหตุ: เรียงข้อมูลตามจังหวัดที่มีสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้เทียบกับพื้นที่จังหวัดมากที่สุด 
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ครอบคลุมพ้ืนที่ 20 จังหวัด มีพ้ืนที่ทั้งหมด 104,823,709.22 ไร่ พบพ้ืนที่ 
ป่าไม้ 15,660,166.47 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.94 จังหวัดที่มีสัดส่วนพ้ืนที่ป่าไม้เทียบกับพ้ืนที่จังหวัดมากที่สุด 
ได้แก่ มุกดาหาร (ร้อยละ 33.48) รองลงมาคือ เลย (ร้อยละ 32.32) ชัยภูมิ (ร้อยละ 30.28)  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) และมหาสารคาม 
(ร้อยละ 3.96) 
 

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

 

หมายเหตุ: เรียงข้อมูลตามจังหวัดที่มีสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้เทียบกับพื้นที่จังหวัดมากที่สุด 



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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ภาคตะวันออก 
 

 
 

ภาคตะวันออก : ครอบคลุมพ้ืนที่ 7 จังหวัด มี พ้ืนที่ทั้ งหมด 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) 
 

จังหวัด พื้นท่ีจังหวัด (ไร่) พื้นท่ีป่าไม้ (ไร่) % 
จันทบุร ี 4,009,602.07  1,303,023.54 32.50 
ตราด 1,791,577.83     563,618.79 31.46 
ปราจีนบุร ี 3,140,982.59     887,777.09 28.26 
สระแก้ว 4,269,328.74     922,046.10 21.60 
ฉะเชิงเทรา 3,230,873.49     493,965.99 15.29 
ชลบุร ี 2,817,515.03     338,435.20 12.01 
ระยอง 2,291,003.80     182,276.53 7.96 

 

หมายเหตุ: เรียงข้อมูลตามจังหวัดที่มีสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้เทียบกับพื้นที่จังหวัดมากที่สุด 



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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ภาคตะวันตก 
 

 
 

ภาคตะวันตก : ครอบคลุมพ้ืนที่  5 จังหวัด มี พ้ืนที่ทั้ งหมด 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) 

 
จังหวัด พื้นท่ีจังหวัด (ไร่) พื้นท่ีป่าไม้ (ไร่) % 

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

 

หมายเหตุ: เรียงข้อมูลตามจังหวัดที่มีสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้เทียบกับพื้นที่จังหวัดมากที่สุด 



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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ภาคใต ้
 

 
 

ภาค ใต้ : ครอบคลุ ม พ้ื นที่  14 จั งห วัด  มี พ้ื นที่ ทั้ งห มด  46,154,901.40 ไร่  พบ พ้ื นที่ ป่ า ไม้ 
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 
(รอ้ยละ 11.05) และปัตตานี (ร้อยละ 5.14) 
 

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

 

หมายเหตุ: เรียงข้อมูลตามจังหวัดที่มีสัดส่วนพื้นที่ป่าเทียบกับพื้นที่จังหวัดมากที่สุด 



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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ภาคเหนือ 
 
 

 
 
 

ภาคเห นือ : ครอบคลุม พ้ืนที่  9 จั งห วัด  มี พ้ื นที่ ทั้ งหมด  60,048,349.14 ไร่  พบ พ้ืนที่ ป่ าไม้   
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) 
 

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

 

หมายเหตุ: เรียงข้อมูลตามจังหวัดที่มีสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้เทียบกับพื้นที่จังหวัดมากที่สุด 



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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ก า รป ร ะ เ มิ นคว าม ถู กต้ อ ง ข อ งก า ร แปลข้ อ มู ล สภ าพพื้ น ท่ี ป่ า ไ ม้  
 

การประเมินความถูกต้องของการแปลข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2557 – 2558 ใช้จุดตรวจสอบ
ภาคสนามทั้งหมด 1,061 จุด กระจายในทุกภูมิภาคของประเทศ คิดเป็นร้อยละของความถูกต้องในการจําแนก
พ้ืนที่ป่าไม้เท่ากับ 97.74 
 
ก า ร เ ป ล่ี ยนแปล งพื้ น ท่ี ป่ า ไ ม้ ข อ งป ร ะ เ ทศ  
 

สถิติพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศไทยของกรมป่าไม้ ปี พ.ศ. 2516 - 2558 
 

ปี พ.ศ. 
พ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศไทย 

ร้อยละพ้ืนที่ป่าไม้ 
ตารางกิโลเมตร ไร่ 

2516 221,707.00 138,566,875.00 43.21 
2519 198,417.00 124,010,625.00 38.67 
2521 175,224.00 109,515,000.00 34.15 
2525 156,600.00 97,875,000.00 30.52 
2528 150,866.00 94,291,250.00 29.40 
2531 143,803.00 89,876,875.00 28.03 
2532 143,417.00 89,635,625.00 27.95 
2534 136,698.00 85,436,250.00 26.64 
2536 133,554.00 83,471,250.00 26.03 
2538 131,485.00 82,178,125.00 25.62 
2541 129,722.00 81,076,250.00 25.28 
2543 170,110.78 106,319,237.50 33.15 
2547 167,590.98 104,744,362.50 32.66 
2548 161,001.30 100,625,812.50 31.38 
2549 158,652.59 99,157,868.75 30.92 
2551 171,585.65 107,241,031.25 33.44 
2556 163,391.26 102,119,539.55 31.57 
2557 163,656.64 102,285,400.62 31.62 
2558 163,585.57 102,240,981.88 31.60 

 

ที่มา: กรมป่าไม้ (2558) 

 



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 

สํานักจัดการท่ีดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยต้ังแต่ปี พ.ศ. 2516 ถึง พ.ศ. 2558 สามารถพิจารณาเป็น
สองช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงระหว่าง ปี พ.ศ. 2516 ถึง ปี พ.ศ. 2541 และช่วงระหว่าง ปี พ.ศ. 2543 ถึง ปี พ.ศ. 
2558 เน่ืองจากมาตรส่วนที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีความแตกต่างกัน กล่าวคือก่อน ปี พ.ศ. 2543 ข้อมูลพ้ืนที่ 
ป่าไม้ของกรมป่าไม้ ถูกจัดทําขึ้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลภาพดาวเทียมที่มาตราส่วน 1: 250,000 ภายหลังจาก
ปี พ.ศ. 2543 มีการเปล่ียนแปลงมาตราส่วนที่ใช้สําหรับการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้เป็น 1: 50,000 ดังน้ัน
ผลจากการกําหนดมาตราส่วนของภาพดาวเทียมที่แตกต่างกันดังกล่าว ทําให้ตัวเลขพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศมี
ความแตกต่างกันชัดเจน 
 

 ช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2516 – 2541: รวมระยะเวลา 26 ปี): พื้นที่ป่าไม้ลดลงจาก 138,566,875 ไร่ ใน 
ปี พ.ศ. 2516 เหลือ 81,076,250.00 ไร่ ใน ปี พ.ศ. 2541 หรือคิดเป็นอัตราการลดลงของพื้นที่ป่าไม้
เท่ากับ 2,053,236.61 ไร่ต่อปี 
 

 ช่วงที่ 2 (พ.ศ. 2543 – 2558: รวมระยะเวลา 16 ปี): พื้นที่ป่าไม้ลดลงจาก 106,319,237.50 ไร่ 
ในปี พ.ศ. 2543 เหลือ  102,240,981.88 ไร่ ในปี พ.ศ. 2558 หรือคิดเป็นอัตราการลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้
เท่ากับ 254,890.98 ไร่ต่อปี 
 

 และหากเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ของ ปี พ.ศ. 2556 – 2557 กับ พ.ศ. 2557 – 
2558 พบว่าพ้ืนที่ป่าไม้ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาลดลง 44,418.74 ไร่ ซึ่งถือว่าอัตราการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ใน
รอบปีที่ผ่านมามีแนวโน้มที่ดีขึ้น 
 
 
 
 



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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การเปรียบเทียบข้อ มูลพื้น ท่ีป่ า ไ ม้  ปี  พ .ศ .  2556 – 2557 และ  2557 -  2558
 

จังหวัด 
พ้ืนที่ป่าไม้ (ไร่) การเปลี่ยนแปลง (+/-) 

ปี พ.ศ. 2556 - 2557 ปี พ.ศ. 2557 - 2558 ไร่ ร้อยละ 
ภาคกลาง 

กรุงเทพมหานคร 3,211.09 3,253.43 +42.34 +1.32
กําแพงเพชร 1,237,695.38 1,233,849.69 -3,845.69 -0.31
ชัยนาท 37,249.21 38,906.54 +1,657.33 +4.45
นครนายก 396,466.72 400,635.92 +4,169.20 +1.05
นครปฐม ไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้ 89.69 +89.69 
นครสวรรค ์ 551,150.95 554,088.49 +2,937.54  +0.53
นนทบุรี ไม่มีพ้ืนที่ป่าไม ้
ปทุมธานี ไม่มีพ้ืนที่ป่าไม ้
พระนครศรีอยุธยา ไม่มีพ้ืนที่ป่าไม ้
พิจิตร 8,674.31 9,020.61 +346.30 +3.99
พิษณุโลก 2,394,712.33 2,416,729.76 +22,017.43 +0.92
เพชรบูรณ์ 2,409,184.43 2,410,327.21 +1,142.78 +0.05
ลพบุรี 563,304.31 581,677.35 +18,373.04 +3.26
สมุทรปราการ 14,866.34 14,385.68 -480.66 -3.23
สมุทรสงคราม 19,292.59 18,093.96 -1,198.63  -6.21
สมุทรสาคร 23,048.88 24,030.92 +982.04 +4.26
สระบุรี 486,007.91 512,918.62 +26,910.71 +5.54
สิงห์บุรี 249.56 238.30 -11.26 -4.51
สุโขทัย 1,235,460.93 1,229,997.16 -5,463.77 -0.44
สุพรรณบุร ี 382,934.64 398,739.34 +15,804.70 +4.13
อ่างทอง ไม่มีพ้ืนที่ป่าไม ้
อุทัยธานี  2,138,610.99 2,137,356.62 -1,254.37 -0.06

รวม 11,902,120.56 11,984,339.30 +82,218.73 +0.69
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

กาฬสินธ์ุ 463,584.52 468,190.98 +4,606.46 +0.99
ขอนแก่น 730,582.20 734,792.35 +4,210.15 +0.58
ชัยภูมิ 2,381,816.57 2,403,094.97 +21,278.40 +0.89



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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จังหวัด 
พ้ืนที่ป่าไม้ (ไร่) การเปลี่ยนแปลง (+/-) 

ปี พ.ศ. 2556 - 2557 ปี พ.ศ. 2557 - 2558 ไร่ ร้อยละ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)

นครพนม 613,585.71 529,802.77 -83,782.94 -13.65
นครราชสีมา 1,920,525.40 1,929,491.88 +8,966.48 +0.47
บึงกาฬ 172,610.83 171,971.93 -638.90 -0.37
บุรีรัมย์ 538,563.45 543,013.07 +4,449.62 +0.83
มหาสารคาม 141,918.34 138,896.37 -3,021.97 -2.13
มุกดาหาร 863,198.96 863,281.21 +82.25 +0.01
ยโสธร 250,526.97 250,339.95 -187.02 -0.07
ร้อยเอ็ด 191,750.31 203,762.51 +12,012.20 +6.26
เลย 2,153,295.07 2,120,756.48 -32,538.59 -1.51
ศรีสะเกษ 639,276.57 640,179.62 +903.05 +0.14
สกลนคร 1,059,636.98 1,057,015.20 -2,621.78 -0.25
สุรินทร ์ 393,689.97 455,313.87 +61,623.90 +15.65
หนองคาย 137,974.64 142,528.21 +4,553.57 +3.30
หนองบัวลําภู 281,765.33 288,907.46 +7,142.13 +2.53
อํานาจเจริญ 222,183.76 217,771.88 -4,411.88 -1.99
อุดรธานี 769,542.96 719,357.86 -50,185.10 -6.52
อุบลราชธานี 1,822,903.69 1,781,697.88 -41,205.81 -2.26

รวม  15,748,932.23 15,660,166.47 -88,765.76 -0.56
ภาคตะวันออก

จันทบุรี 1,304,016.84 1,303,023.54 -993.30 -0.08
ฉะเชิงเทรา 495,100.61 493,965.99 -1,134.62 -0.23
ชลบุรี 339,683.18 338,435.20 -1,247.98 -0.37
ตราด 562,858.24 563,618.79 +760.55 +0.14
ปราจีนบุรี 882,705.19 887,777.09 +5,071.90 +0.57
ระยอง 176,427.14 182,276.53 +5,849.39  +3.32
สระแก้ว 919,055.64 922,046.10 +2,990.46 +0.33

รวม 4,679,846.84 4,691,143.23 +11,296.39 +0.24
ภาคตะวันตก

กาญจนบุร ี 7,572,995.53 7,558,723.94 -14,271.59 -0.19
ตาก 7,792,576.02 7,786,421.71 -6,154.31 -0.08
ประจวบคีรีขันธ์ 1,470,326.08 1,489,963.22 +19,637.14 +1.34



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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จังหวัด 
พ้ืนที่ป่าไม้ (ไร่) การเปลี่ยนแปลง (+/-) 

ปี พ.ศ. 2556 – 2557 ปี พ.ศ. 2557 - 2558 ไร่ ร้อยละ 
ภาคตะวันตก (ต่อ)

เพชรบุรี 2,208,321.68 2,203,794.47 -4,527.21 -0.21
ราชบุรี 1,081,387.54 1,073,329.37 -8,058.17 -0.75

รวม 20,125,606.85 20,112,232.71 -13,374.14 -0.07
ภาคใต้

กระบ่ี 548,648.33 551,905.32 +3,256.99 +0.59
ชุมพร 808,097.62 804,298.87 -3,798.75 -0.47
ตรัง 665,183.36 673,000.44 +7,817.08 +1.18
นครศรีธรรมราช 1,082,970.58 1,104,210.33 +21,239.75 +1.96
นราธิวาส 738,957.59 741,535.37 +2,577.78 +0.35
ปัตตานี 64,713.18 63,515.94 -1,197.24  -1.85
พังงา 1,083,257.48 1,078,232.57 -5,024.91 -0.46
พัทลุง 384,622.91 384,777.60 +154.69 +0.04
ภูเก็ต 69,603.36 69,167.36 -436.00 -0.63
ยะลา 938,385.15 921,678.72 -16,706.43 -1.78
ระนอง 1,079,017.82 1,073,461.82 -5,556.00  -0.51
สงขลา 536,840.12 534,565.78 -2,274.34 -0.42
สตูล 733,484.09 738,773.49 +5,289.40 +0.72
สุราษฎร์ธานี 2,325,694.74 2,334,881.56 +9,186.82 +0.40

รวม 11,059,476.32 11,074,005.20 +14,528.88 +0.13
ภาคเหนือ

เชียงราย 3,000,725.57 2,963,866.59 -36,858.98 -1.23
เชียงใหม่ 9,660,828.54 9,678,957.48 +18,128.94 +0.19
น่าน 4,659,641.72 4,654,853.32 -4,788.40 -0.10
พะเยา 2,008,648.00 2,008,835.69 +187.69 +0.01
แพร่ 2,593,778.11 2,600,029.96 +6,251.85 +0.24
แม่ฮ่องสอน 6,958,612.23 6,939,953.28 -18,658.95 -0.27
ลําปาง 5,528,861.99 5,513,656.85 -15,205.14 -0.28
ลําพูน 1,595,073.31 1,592,671.67 -2,401.64 -0.15
อุตรดิตถ์ 2,763,248.36 2,766,270.14 +3,021.78 +0.11

รวม 38,769,417.82 38,719,094.97 -50,322.86 -0.13
รวมทั้งประเทศ 102,285,400.62 102,240,981.88 -44,418.77 -0.04



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 

สํานักจัดการท่ีดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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จํา น วนปร ะช าก รขอ งป ร ะ เ ทศ ไทย กับก า ร เ ปลี่ ย น แปล งพื้ น ท่ี ป่ า ไ ม้  
 

ปี พ.ศ. จํานวนประชากร (คน) พ้ืนที่ป่าไม้ (ไร)่ 
2541 ไม่มีข้อมูล 81,076,250.00
2542 61,661,701 ไม่มีข้อมูล
2543 61,878,746 106,319,237.50
2544 62,308,887 ไม่มีข้อมูล 

2545 62,799,872 ไม่มีข้อมูล 

2546 63,079,765 ไม่มีข้อมูล 

2547 61,973,621 104,744,362.50
2548 62,418,054 100,625,812.50
2549 62,828,706 99,157,868.75
2550 63,038,247 ไม่มีข้อมูล
2551 63,389,730 107,241,031.25
2552 63,525,062 ไม่มีข้อมูล 

2553 63,878,267 ไม่มีข้อมูล 

2554 64,076,033 ไม่มีข้อมูล 

2555 64,456,695 ไม่มีข้อมูล 

2556 64,785,909 102,119,539.55
2557 65,124,716 102,285,400.62
2558 65,729,098 102,240,981.88

 

ที่มา: กรมการปกครอง (2558) 
 

 



โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 16 

 

ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ยชน์ ข้ อ มู ล สภ าพพื้ น ท่ี ป่ า ไ ม้  ปี  พ .ศ .  2 5 57  –  2 5 58  
 

 1. กรมป่าไม้หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้สามารถนําขอบเขต
พ้ืนที่ที่รับผิดชอบ อาทิ แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ขอบเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ในความรับผิดชอบของกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช มาซ้อนทับกับข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2557 – 2558 สําหรับใช้วางแผน
บริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ 
 

 2. กรมป่าไม้สามารถนําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2557 – 2558  ซึ่งถูกจัดเก็บเป็นข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 

 3. กรมป่าไม้สามารถเผยแพร่ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2557 – 2558 ลงในระบบแม่ข่ายแผนท่ี
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพ่ือให้ภาคส่วนที่เก่ียวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
 
ข้ อ จํา กั ด ขอ งข้ อ มู ล สภ าพพื้ น ท่ี ป่ า ไ ม้  ปี  พ .ศ .  2 5 57  –  2 5 58  
 

 ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2557 – 2558 จัดทําขึ้นจากข้อมูลภาพดาวเทียมไทยโชต รายละเอียด
จุดภาพ 15 เมตร บันทึกภาพครอบคลุมพ้ืนที่ประเทศไทย ร้อยละ 85.44 สําหรับพ้ืนที่ส่วนที่เหลือจัดทําขึ้นจาก
ข้อมูลภาพดาวเทียม Landsat 8 รายละเอียดจุดภาพ 30 เมตร มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือใช้สําหรับศึกษา
ทรัพยากรป่าไม้ในระดับประเทศ ดังน้ันหากต้องการนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้สําหรับภารกิจตรวจสอบสภาพพ้ืนที่
ป่าไม้รายแปลงขนาดเล็กอาทิ พ้ืนที่ถือครองภาครัฐหรือพ้ืนที่ในรูปแบบอ่ืนๆ ควรใช้ข้อมูลที่ได้รับในครั้งน้ีเป็น
ข้อมูลสนับสนุนร่วมกับข้อมูลการรับรู้ระยะไกลรูปแบบอ่ืนๆ ที่มีรายละเอียดจุดภาพสูง จะทําให้การนําข้อมูล
สภาพพ้ืนที่ป่าไม้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องมากย่ิงขึ้น 
  
ข้ อ เ สนอแนะ  
 

 1. จากผลการเปรียบเทียบข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศไทยระหว่าง ปี พ.ศ. 2556 – 2557 
และ ปี พ.ศ. 2557 – 2558 ทําให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่าไม้ที่เกิดขึ้น ดังน้ันกรมป่าไม้ควรพิจารณา
ดําเนินการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้รายปี เพ่ือจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลแสดงการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่าไม้ของ
ประเทศต่อไปในอนาคต เน่ืองจากตัวเลขพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศในปัจจุบัน ถูกนําไปใช้อ้างอิงทั้งในระดับ 
ประเทศและนานาชาติ 
 

 2. การจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ในช่วงเวลาต่อไป ควรเลือกใช้ข้อมูลภาพดาวเทียมที่มีรายละเอียด
จุดภาพเท่ากับหรือใกล้เคียง 15 เมตร ร่วมกับเทคนิคการแปลตีความด้วยสายตา เพ่ือให้ผลการวิเคราะห์และ
จัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน 




	บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ปกหน้า
	Executive Summary
	บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 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


