
กกกก 

กก : กก     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

กกก 

 (กก) 

 

 

2551 





 
 

 กกกก
กก : กก    
 

   

  (กก) 

กก 2551 

 
 

กก 1) กก
      2) กกก
กก     ก 
.. 2530  .. 2539  .. 2539  .. 2547 กก
ก ArcView  กกก
 .. 2530 กก .. 2539  .. 
2547 กก ENVI  

กก  ก    
  .. 2539  .. 2547 กก 6   
  22.15 ก  .. 2539  13.40 
ก  .. 2547  8.75 ก ก  
14.18 ก  .. 2539  17.80 ก  
.. 2547  3.62 ก ก  5.93 
ก  .. 2539  11.57 ก  .. 2547 
 5.64 ก ก  2.86 ก 
 .. 2539  8.46 ก  .. 2547 
 5.60 ก   2.54 ก  .. 2539 
 2.56 ก  .. 2547  0.02 
ก    11.64 ก  .. 2539 
 5.51 ก  .. 2547  6.13 
ก กก   



 (4) 

.. 2530.. 2539  .. 2539.. 2547  
   .. 2530  
20 ก  .. 2539   22.15 
ก กก 
 ก 13.41 ก  .. 2530  14.18 
ก  .. 2539   .. 2547 
 13.40 ก ก  17.80 ก 
กก กกก  ก   30.02 
 ก    22.59  




 

 An Application of Remote Sensing and Geographic Information 
System for Mangrove Management : A Case Study of Sawi  
Thungka Estuary at Chumphon Province 

 Miss Aree Nuchprasert 

 Master of Science (Environmental Management) 

 2008 

 
 

The objectives of this study were to study land use in mangrove forest of Sawi
Thungka Estuary at Chumphon Province in 1996 and 2004, and compare changing the 
classification of mangrove forest zoning in 1987 to 1996, and 1996 to 2004. The study 
method was input the digital data of the classification of mangrove forest zoning in 1987 
through ArcView, akind of GIS software, and then land use classification derived by 
computerized interpretation of satellite images in 1996 and 2004 by ENVI, akind of remote 
sensing software. 

The results of the study revealed that land use in mangrove forest can classified 6 
layer were mangrove forest had 22.15 sq.km. in 1996, and 13.40 sq.km. in 2004, the area 
decreased 8.75 sq.km., shrimp farm had 14.18 sq.km. in 1996, and 17.80 sq.km. in 
2004, the area increased 3.62 sq.km., agriculture had 5.93 sq.km. in 1996, and 11.57 
sq.km. in 2004, the area increased 5.64 sq.km., urban had 2.86 sq.km. in 1996, and 8.46 
sq.km. in 2004, the area increased 5.60 sq.km., water resource had 2.54 sq.km. in 1996, 
and 2.56 in 2004, the area increased 0.02 sq.km., and miscellaneous had 11.64 sq.km. in 
1996, and 5.51 sq.km. in 2004, the area decreased 6.13 sq.km. To compare the changing 
of land use between 1987 to 1996, and 1996 to 2004. The mangrove forest had the area 
20 sq.km. in 1987, and then the area had 22.15 sq.km. While the mainly area of shrimp 
farm situated in the mangrove forest, it had 13.41 in 1987, and the area increased 14.18 in 
1996. In 2004, the mangrove forest 13.40 sq.km., but the shrimp farm had 17.80 sq.km. 
the results of this study indicated that the shrimp farm had 30.02 % of the total area, but the 
mangrove forest had 22.59 % of the total area. The shrimp farm had the area more than the 
mangrove forest, and it had the mostly area. 
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1.1  กก 
 

กก 3  
กก ก
กก ก
กก กกกก
 ก 2.3   .. 2504  
1.05   .. 2539 กก 1  ( , 2544: 19) 

กก  ก
ก ก  ก 
 
 กก 
กกกกก 
กก ก       
ก 

กก ก
  ก ก
กกก (Remote Sensing)  
(Geographic Information System) ก
กกก กก
 ก 
 ก .. 2504  .. 2536 ก
 LANDSAT5  TM  1:50,000 กกก
ก  15  .. 2530  23 
  .. 2536 ( ก 
, 2544: V13.3) 



 2 

 
ก  ก 5 
  1) ก  2) 
  3) ก 
 ก 4)  
  5)   กกกก
  กก ก กก กก
ก ก
 กก
ก  25342539 กก 
กก 
ก กก
     .. 2543 
ก กกก
กก ก กก
  1.1 
 
 1.1   
 

..  () 
2504 50,625 
2518 46,250 
2522 43,300 
2529 22,662 
2530 66,450 
2534 11,362 
2536 20,584 
2539 19,698 
2543 50,028 
2545 45,291 
2547 40,284 

 

:  ก ก, 2551: 7. 
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กกกกกก  กกก
กกกกกก 
กกก กกกกก
กก กก
กกก กก  กก
กก 
ก  
   
กก ก 
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    .. 2539  .. 2547 กก
กกก    
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  .. 2539  .. 2547 

1.2.2 กกกกก
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.. 2539.. 2547  
 

1.3  กก 
 

1.3.1  ก 

กกก ก  
 กกก .. 2530 
 37,062    59.30 ก  
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1.3.2  กก 
กกกกกก

กก กก     ก
ก LANDSAT5  TM .. 2539  .. 2547 
กกก .. 2530 
ก (Digital Data) ก
 ก ArcView GIS 3.2  ENVI 
4.0 กก ก
 

 

1.4   

 
1.4.1 ก   

 
1.4.2 ก 
1.4.3 ก

กกก 
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  ก 
 

  กกกกกก
กก : กก     ก 
  กก  
 

2.1   
 

2.1.1   
  กก ก Mangrove Forest  

Intertidal Forest  ก 
 ก (Columbus) 
กก  Sir Walter Raleigh (1494   กก, 2532) 
กก (Trinidad) ก (Guiana) 

Mangrove กก Mangue ก
 กก   
กก   ManggiManggi 
ก Manglier ก  
  กก ( กก, 2532) 

 กก (2542: 23) กก  
 .. 1903 A.F. W. Schimper กก        
  Mangrove Forest   
ก   
Schimper ก  Tidal Forest  .. 1962  L.V. Du 
   (Mangrove Forest) ก 2 ก  ก
ก  กก ก
 (Evergreen Species) กก
ก ก  กก  
 (Tropical Region) กกกก (Rhizophora)
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ก กก William Macnae 
กกกกก
กก .. 1968 

กก (Food Agriculture Organization : FAO) 
(1982: 160) ก   ก
ก (Spring Tides) ก 

Hamilton and Snadaker (1984: 123) ก   
  กก 

 ก (2535: 136) ก กก (Mangrove 
Forest  Intertidal Forest)  ก
  ก  

ก    
ก 
ก  กก 
ก ก 

 
2.1.2  กกก 
ก 

ก ก 
 ก   ก ก 
   27  30   
( , 2546: 11) 

  
    กกก 
กก    
กกก ก
 กก    กก 
ก ก      ก
ก  
  ก 
กกก กก ก
 ก ก กก ( , 2542: 12) 

กกก  
 2     ก (Indo  Pacific 



 7 

Regions)  ก กกก (New World  West African 
Regions) กกกก  ก
     กก 
กกก ก
กก ก (Atlantics Coasts of Africa and America) กก 
(Gulf of Mexico) กก (Pacific Coasts of Tropical 
America) กกก (Galapagos Islands) ( กก, 2542: 34) 

ก 113,428,089  กก
 3    52,559,339   46.4 
 กก
ก  26,568,818  
ก 39,606,250   34.9      
 ก ก
กกก ก  
 15,625,000  ก
 21,262,500   18.7  
กก   6,062,500  

 กก  ..  2547  
 1,460,621.86  กก 
 152,309.76  ก  41,426.18     
177,293.32    1,089,592 .61  ก
   
ก   276,884.87  กก 
  225,649.07  222,284.09     
ก   422.38   
1,692.38   ก   
2,537.28   ( ก, 2551: 6) 
 

2.1.3   
ก 

 กก   กก 
ก กกกก
ก 
 ก   
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2.1.3.1   (Coastal Physiography) 
 ก
 กก 
กก  ก
กก กก ก
 ก 
ก   (Sundabans)  
กก ( , 2546: 2930) 

2.1.3.2  ก (Climate) กกก
 ก     ก
 กก  
กกก 

1)   ก
กก 
ก   ก (Structure) กก 
(Functions)   ก 
ก   
กกก (Macnae, 1968; Du, 1962   
กก, 2542: 35) 

2)    ก กก
ก 
กกกกกกกก ก
กก กก  
ก  ก  
ก ก
ก  1,500  3,000  
กก 4,000  ก
 8 10  

3)   กก
 กก กก
ก 

4)   ก 
 กกก กก
 กก 
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ก กกก
 กกกก
 กก 

2.1.3.3   (Tides) 
กกกกก 
ก 
 ก
 กกกกก (Spring 
Tide)  (Neap Tide) ก
กกก กก
กกก 

2.1.3.4  ก (Waves and Currents) 
กก ก กกก 
กกกกก (Resuspension of Sediment) 
 กก กก
กกก (Sand Beach)  (Sandy Bar)  ก
กกก  (Tidal Bore) กก
ก 
กก 

กก กก
กกก  
กกกก 
กกก   
Rhizophoraceae กก กก  
กก กก
กกก กก 

2.1.3.5   (Water Salinity) 
 ก ก กก
 กก
 10 30%  10  30% 
ก 
ก กกก
 28  34% กก 28% กก
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2.1.3.6  ก (Dissolved Oxygen) 
ก กก
 กก
 กก 
กก     ก
กก  

2.1.3.7   (Soil) กกก
กก ก กก ก
 กกกกก
  กกก ก
 

2.1.3.8   (Nutrients)   2  
   (Inorganic Minerals) ก    
 ก   (Organic Detritus) 
 กก  ก
  2   ก
 กก ก ก
ก ก กกก ก
  

 
2.1.4   

2.1.4.1  ก 
กก  ก 

กก     
ก กกก
 ก  ก ก  

2.1.4.2  ก 
กกก

ก ก ก 
  ก
ก  กก  

2.1.4.3  กก 
ก 

 ก ก 
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ก ก  ก 
ก
  ก ก
กกกกก 
กกกก ก
    กก  
กก (ก กกก, 2530: 78) 

 
2.1.5  ก 
กก 23 ก 

ก  กก กก
 2529  2539  ก 1.227   1.047  
 89.2  934,000    7.5 
 79,000  ก ก 
 3.3  34,056   

ก กกกก
ก กก
ก  กก
   ก
กก  ก  1.27  ก  
( , 2544: 1920) 

2.1.5.1  ก กกก 
กกก 400,000    30 
 กกกกก
 กกกก 

2.1.5.2  ก กกกก 
กก ก 
 5,780  ก 

2.1.5.3  กกก กก กกก
กกก ก กก
กก  กก   กก 
 กกก กกก 
 66,000    6.2 ก ก
กก    
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2.1.5.4  กกก ก 
กก  ก ก กก 
 ก  

 
2.1.6  ก .. 25042539  

กก .. 
2504 กกก
 .. 2518 ก .. 2536  6   

 1  ก  
ก  1:50,000 ก VAP 61  .. 2504 
ก 

 2 กกกก LANDSAT
1  1:250,000 ก 
 .. 2518 

 3 กกก กกก
ก LANDSAT2  1:250,000 
  .. 2522  

 4 กกกกก ก 
LANDSAT3  1:250,000 ก
  .. 2529 ก ก Remote Sensing and Mangroves 
(Thailand) ก CIDA (Canadian International Development Agency)  

 5 กกก กกก
ก LANDSAT5  TM  1:250,000 
ก  .. 2534  

 6 กกกกก
กก ก LANDSAT5  TM  
1:50,000   .. 2536 
ก ( , 2541) 

ก ก 
กก  .. 25182547 ก
ก ก 
 1,047,3901,954,375   2.1 ( 
ก, 2551: 6) 



 2.1  กก  .. 2504  2547  

 

 () 
 

 

 

 2504  2518  2522  2529  2534  2536  2539  2543  2545  2547 

1    80,625.00  66,250.00  61,500.00  56,112.00  48,437.50  47,925.00  47,086.50  57,787.15  59,482.23  57,436.55 

2    96,250.00  163,125.00 150,400.00 90,668.00  15,312.50 25,450.00 24,332.25 62,360.05 78,580.35  73,264.48 

3    10,625.00  34,375.00  28,800.00  15,122.00  962.50  4,250.00  4,103.00  8,322.16  11,764.01  9,718.86 

4      23,750.00  20,700.00  9,362.00  937.50  575.00  575.00  6,518.92  4,460.53  4,547.87 

5      18,750.00  14,500.00  4,625.00 2,293.50 3,348.00  3,015.75  7,142.55  10,917.55  7,341.99 

ก  187,500.00  306,250.00 275,900.00 175,879.00  67,943.50 81,548.00 79,112.50 142,130.83 165,292.01  152,309.76 

6  ก    3,750.00  6,500.00  644.00     1,950.00  1,857.50     7,216.02 
7,585.14 

7  ก                1,250.00  1,236.25  1,999.35  3,249.09  2,537.28 

8     115,625.00  90,100.00  887.00    11,369.00  10,601.75  21,144.32  19,252.75  10,530.41 

9      51,250.00  47,800.00  306.00     5,775.00  7,156.25  15,351.37  15,956.57  12,530.26 

10    13,750.00  55,000.00  48,700.00  3,606.00  2,100.00  12,925.00  12,936.25  35,918.98  19,165.59  6,550.71 

11    6,875.00  2,500.00  2,100.00  906.00  437.50  250.00  268.75  921.90  3,121.88  1,692.38 

ก 20,625.00  228,125.00  195,200.00  6,349.00  2,537.50  33,519.00  34,056.75  75,335.92  67,961.90  41,426.18 

12    50,625.00  46,250.00  43,300.00  22,662.00  11,362.50  20,584.00  19,698.75  50,028.71  45,291.80  40,284.03 

13    160,000.00  23,125.00  36,300.00  26,774.00  13,775.00  19,775.00  19,586.25  22,078.05  58,127.04  40,684.22 

14    382,500.00  96,875.00 80,200.00 55,224.00  50,156.25  49,975.00  52,601.00  61,717.82  59,875.64  64,236.87 

15   8,750.00  11,875.00  10,200.00  656.00  375.00  800.00  881.25  19,747.03  1,354.38  422.38 

13 
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 2.1 () 
 

 () 
 

 

 

 2504  2518  2522  2529  2534  2536  2539  2543  2545  2547 

 

 645,000.00  221,875.00  211,100.00  122,772.00  87,375.00  102,654.00  103,570.50  205,489.20  212,893.84  177,293.32 

16    8,125.00  36,875.00  32,400.00  6,031.00  1,431.25  3,425.00  3,896.50  29,153.34  21,805.11  8,559.78 

17    35,000.00  6,875.00  8,700.00  11,425.00  10,275.00  8,095.00  6,906.75  22,333.37  26,439.87  23,106.03 

18                  430.88     

19    191,250.00  151,250.00  141,200.00  135,037.00  121,687.50  120,675.00  120,229.00  157,947.94  170,334.80  162,953.19 

20    358,750.00  319,375.00  304,475.00  227,625.00  209,437.50  191,976.00  190,265.25  284,112.62  262,736.48 
276,884.87 

21  ก  28,125.00  19,375.00  17,800.00  12,094.00  9,712.50  9,675.00  9,448.00  11,989.87  11,724.86  10,504.20 

22  ก  335,625.00  206,250.00  198,500.00  189,450.00  199,468.75  178,292.00  176,709.25  218,726.59  219,338.38  225,649.07 

23    243,750.00  212,500.00  205,400.00  164,225.00  192,806.25  152,050.00  150,596.75  209,374.84  223,676.91  191,317.17 

24    288,750.00  289,375.00  246,100.00  195,243.00  194,081.25  183,877.00  183,402.00  220,889.86  245,821.59  222,284.09 
 

  1,446,250.00  1,198,125.00  1,113,475.00  923,647.00  927,193.75  836,545.00  830,650.25  1,103,041.72  1,133,633.02  1,089,592.61 

  2,299,375.00  1,954,375.00  1,795,675.00  1,228,674.00  1,085,049.75  1,054,266.00  1,047,390.00  1,525,997.67  1,579,693.47  1,460,621.86 

 

:   ก, 2551: 78. 

14 
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2.1.7  กก 
กกกก (Silviculture) ก 

กก 
   19 กก
ก กกก
กกก
 19   กก 
กก    

กกกก  
  ( กก, 2542: 153154) 

2.1.7.1  
ก     ก
ก ก 

2.1.7.2 กก 
 ก 

2.1.7.3 กก 
กก ก ก 

2.1.7.4 กก ก
กก 

2.1.7.5  
กก 

 
2.1.8  กก 

กกกก 50  
 3 ก  ก กกก
 กก  (ก  
 , 2545: IV1.24) 

2.1.8.1  ก 
ก กกกกกก
ก กกกก
 ก  
กก  

ก .. 2504 กก
 1  ก  .. 2504 ก
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กกกกกก ก
ก 3  5   Shelterwood with Minimum 
Girth Limit ก กก
กก กกกกกก
   4 ก .. 2509 
กกกก
ก ก 15  
 (Clear Felling in Alternate Strips)  (Rotation) 30  
 (Felling Cycle) 15  กก
กกก 
ก 

ก .. 2511 กก
ก   9  .. 2526 
ก 15  กก 
ก กก
กก 

 13  .. 2539 กกก
 กกก 
 19 ก .. 2539 กกก
 กกก  

2.1.8.2  กกก  .. 2530 ก
กกกกก ก 
3   ก ก ก. ก . ( กก ก
, 2541  ก   , 
2545: IV1.3) กก ก
กกก กกก
กกก 
    35.10 ก
กก ก. กก
ก (Kittiwanich, 2000  ก   
, 2545: IV1.3)  กกก
กกก
ก กกกก
ก  
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2.1.8.3  กก  
1)  กกก  .. 2482  .. 

2534  1  .. 2527 กก
ก 4 ก 
กกกก ก
กกกกก 
กกกก  กก 

2)  กก  27 ก .. 
2533 กกกก
กกก ก
กกก ก
กก กก ก  
กก กกกก  .. 
2535 

 
2.1.9  กกก 

2.1.9.1  ก .. 
2535   

  กก 
กก 
    2.1.9.2   ก 2484 

กก 
กก กก กกกกก
ก ก ก 
 กก  
ก 

2.1.9.3   .. 2507  
ก ก

 ( 6) กกก
  

2.1.9.4   .. 2504 
 กก

 กกก 
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2.1.9.5  ก กก 
ก

  กก  ก
กก 
 

2.1.10  กก 

2.1.10.1  ก  9  
ก  9 (.. 2545.. 

2549) กก ก
ก 1.25  (2,000 .ก.) 
ก  
กก ก ก
กก ก
กกกก กก 
ก ก 
กกก กก กก
กกกก 
ก ก ก
ก 

2.1.10.2  กก
 .. 2540 .. 2559 

กก 
กกก .. 
2540 .. 2559 ก .. 
2535 กกก
  20    กกกกก
ก กก  
กก ก 
กกกก 
 ก ก  
กกก  
 ก ก
ก กก  
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  กก 1  กกก
ก ก 

2.1.10.3  ก 
  15 ก 2530 ก

 2   กก ก ก 2   
ก ก. ก . 

2.1.10.4  ก 
ก  4  2534 

 450    250,000   .. 
25352539 ก ก 84,806.25  
กกกกกกกก 
กกกก กก 
ก กก 
กกก ก  
 ก ก
 กกก 
ก กกกก 
กก กก 
  กก กก กก กก
กก กก ก
 กก 
กก กกกกกก 

2.1.10.5  กก 
กก

 ก กกก
 ก กกก ก
 กก ก   กก
  ก    ก
กกกกกกก
  ก กก
 

2.1.10.6  ก 
  ก กก ก

กก กก ก ก ก
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   กก
กกก กก ก 
CIDA, AIDAB, USAID, JSPA, RECOFTC, UNEP, GEP, UNDP, UNESCO  FAO กก
กกกกกกก 
กก กกกก 
 

2.2  กกก 
 

2.2.1   

ก (Aerial Photograph) 
 (Satellite Imagery) กกก กก
กก ก Remote Sensing กกก  
Remote Sensing  กก ก 
กกก  
ก /กก กก 
 Remote Sensing กก กก
ก (กก, 2547: 4) 

Lillesand and Kiiefer (1994) ก remote sensing is the science and art of 
obtaining information about an object, area, or phenomenon through the analysis of data 
acquired by a device that is not in contact with the object, area or phenomenon under 
investigation  กกก   
กก  กกก ก
ก   กก  กก 

ก (2546: 1) ก กกก  
ก  ก (  )  
 กก กก
 ก ก กกก  
 

  (2536) ก กกก 
 กกก (Object) 
กก (Phenomena)   กกก ก
ก  กก
 3 ก   (Spectral) ก 
(Spatial) ก (Temporal) 
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กกกกก  ก
กก  กกกกก
กก กก  
กก 3 ก   (Spectral) 
ก (Spatial) ก (Temporal) 
  ก 

 
2.2.2  กกกกก 
กกกก กกกก 2  

กก   
2.2.2.1  ก (Data Acquisition) 
กกกกกกก 

   (Platform) กก
กก กก
ก (Receiving Station) ก
กกก (Analog Data) 
 (Digital Data) ก 4  ก 

1)   กกก
 Passive Remote Sensing ก  
(Sunlight) กก (Electromagnetic 
Wave)  (Nanometers)  
กก ก 299,792.458 
ก  3x108  

2)  ก ก
กกก กก  กกก 
2 ก  ก (Energy Interactions in the 
Atmosphere) ก ก กกก
 กกกก กกกกก
   
กก    ก  กกก 
3 กก กกก กก กก 
กกกก กก 
(Energy Interaction with Earth Surface Features) กก
กกกกกก 3   ก (Reflection) 
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ก (Absorption) ก (Transmission) กก
กกกกกก
กก   

3)  กก กก
กก กกก ก 
(Remote Sensor) กก  ก
กกก  ก
กกก    กกก 
(Synoptic View) ก กก  
ก  กก   
LANDSAT  TM   170x185 ก.2 (31,450 .ก.) ก SPOT 
 60x60 ก.2 (3,600 .ก.)  กก (Multi  
Spectral) กก
  ก   TM  7  กก 
(Repetitive Coverage) กก
 ก   
ก  ก ก (Multi
Resolution) กก 
ก   (Spectral Reflectance of 
Vegetation, Soil and Water) กก ก
 ก
กกก ก 
  กก 
(Chlorophyll)   (Carotene)  (Xanthophyll) ก
ก ก กก
ก กก   กกก 
ก ก
กกก 
ก  กก
ก   ก
ก กก 
กกก 
กก  
กก ก  



 23 

   กก  ก
 กก   
 กกกก 
ก กกกก 
ก  กก
ก ก กก
กก  2.1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.1  ก   

:   , 2536: 89. 

4)   กกกก
กกก ก
กก     ก (Digital Data) 
ก (Gray Level) ก 256  ก
 ก  ก
ก  
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2.2.2.2  ก (Data Analysis) 
กกกกกก 

ก 2   ก (Visual Analysis) ก
 (Quantitative) ก ก
ก (Digital Analysis)  (Quantitative) 
กก (กก
, 2547: 8) 

 
2.2.3  ก 
กก 

 กก   ก
ก กกกก ก
ก   ( , 2548: 1920) 

2.2.3.1  (Tone/Color) ก
  ก กก ก  
กก  กก
   

2.2.3.2  (Size) กก
ก ก   ก
  

2.2.3.3  (Shape)   
(Regular)  (Irregular)      
 กกก 

2.2.3.4  (Texture)   
กก  ก
กก กก 

2.2.3.5  (Pattern) กกก
ก    ก
  ก 

2.2.3.6  (Shadow) ก 
    

2.2.3.7  (Site)   
 กก
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กก   ก  ก 
 

 
2.2.4  กก 
กกก  ก

 (Detection) กกก (Identification) ก (Measurement) 
กก (Problem Solving) ก (Statistical Pattern Recognition) 
ก  ( , 2548: 2126) 

2.2.4.1  ก (PreProcessing) กก
ก (Image Restoration) ก  
ก 
 กกก
ก (Image Rectification) ก (Image Enhancement) 
 ก 

1)  กกก  
กกก    ก กก
กกกก กก ก 
ก  TM  
 7   กกก
ก ก  กกกก 3 
 4   2,3,4   2,3,4  5  TM  

2)  ก กก
 กก ก
ก 3  
 ก  กก
 (Color Composite)    (False Color Composite) 
 ก 
 (True Color Composite) 

3)  กก (Geometric Correction) 
กก กก กก
 (Ground Control Point : GCP)  
 กกกก
 ก กก กก 
กก 
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2.2.4.2  กกก (Resampling) 
กกก  Model กก
กก ก
กก  25 x 
25  
 

2.2.5  กกก  
2.2.5.1  กกก

(Natural Resources Inventories and Monitoring) 
ก  กกก ก
กกก 3    

1)  กกก (Mapping) 
กกก   ก
กกกก 
   ก
กก  ก SPOT 
 10 ก ก 
LANDSAT  30  กก  
  NOAA  1 ก 
 กกก ก
ก  กก
ก  

2)  กกก (Changing) 
กก  16   ก LANDSAT 
กก  
กกก 
 กกกกกก 
 กกกกก
 กกก ก
ก กกก 
กก 2  4  ก 
 SPOT  ก กก 

 



 27 

3)  ก (Warning) 
ก กกก 
      กก
กก   กก   
ก  
ก   ก
 (Temporal Change) กก
ก  กก
ก  ก กก
กกกกก
ก 

2.2.5.2  กกก (Land 
Use Change Detection) ก (Temporal Data) 
 (Multi  Spectral) ก
ก (High Resolution)  กกก 
(Classification) กก
กกก 

2.2.5.3  กกก (Analysis and 
Present Situation Evaluation) 
 (Infrastructure) ก  ก  ก 
ก (Analysis)  (Evaluation) 
ก กก 
(Land Suitability) ก กก 
กก (Environmental  Impact)  ก 
กก  
(Geographical Information System) กก 

2.2.5.4  กกกก (Natural Resources 
Management) กกกกก 
กกก  ก 
ก ก
ก (Policy Making) ก (Decision Making) ก 
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2.2.6  กก 
กกก  

ก  กกก
ก ก กกก ก ก กก
 กกกก  ก  ก ก
  ก ก 
กก   (กก
, 2547: 920) 

2.2.6.1   (Forestry) กกก
ก  .. 2516 
 ก ก กก
กกกก   ก
 กกก  

2.2.6.2  กก (Agriculture) กก
กกกก       
   กกกก 
กก กกก
กก 

2.2.6.3  ก (Hydrology) ก
ก กกก     
  ก  กก 
กกกก 
กก ก กก
ก กกก กกก
ก กก กกกก
 
กก 

2.2.6.4  กก (Land Use and Land Covery) 
กก ก
ก 
 กกก 
ก ก
กกกก 



 29 

2.2.6.5   (Geology and Geomorphology) 
 ก  
กก กก
  ก ก
   กก  
กกกกก  
 กก ก  

2.2.6.6  ก (Oceanography and 
Coastal Resources) กก ก
กกก กกก 
 ก ก 
 กก 
ก   ก  
 กก ก
ก ก ก ก
 กก    
ก ก ก
กก 
ก ก กก
 

2.2.6.7  ก (Mapping) 
กกก 
ก  กก  
กก ก 
ก กก  
กกกกก
 กก 

2.2.6.8   (Disaster) ก
ก กกก
กก  ก  ก
กก ก RADARSAT 
กกกก กก
กก .. 2545 กกกก
 ก 
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2.2.6.9   (Environment) ก
กกก  กกก
ก    ก กก 
  ก  
 

2.3   
 

2.3.1   
ก  

(Geographic Information System) กก 
Burrough (1986) ก   a powerful set of tool 

for storing and retrieving at will, transforming and displaying spatial data from the real 
world for a particular set of purposes   กกก ก
ก ก กก 
  

 ก (2542: 1) ก  (Geographic 
Information System)  GIS ก 2    (Information 
System)   (Geographic, Geographical)  ก
กกก ก
กกกกก
    (Geography) กก Geo 
ก  Graphy  ก  Geography  ก
กกก  

 ก (2546: 1) ก   ก
ก (Hardware)  (Software)  
(Geographic Data) กก (Personnel Design) ก
กก ก กก 
  ก
กกก   ก ก
   

  (2542: 1) ก 
ก กกก กก ก ก
กกก  
กกกกก 
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กก  
  กกก
ก กก  
ก กกก 
 

2.3.2  ก 

ก ก  
  กก ก (กก
, 2547: 5557) 

2.3.2.1    (Hardware) ก
  ก กก 
(Disk Drive Storage Unit)  (Digitizer)  (Plotter)  (Printer) 
 (Tape Drive)  (Visual Display Unit  Terminal)  

2.3.2.2   (Software) กกกก
กก กกก 

1)  กก (Data Input and 
Verification) กกก ก 
ก  

2)  กกกก (Data Storage and 
Database Management) กกกก    
(Position, Topology, Attribute) ก
กก  

3)  กก (Data Manipulation and 
Data Analysis) 

4)  ก (Data Output and Presentation) 
กกก   ก 
 

5)  ก (Interactive with the User) 
 กก 
กก (Menu)   ก   

2.3.2.3   (Data/Information) 
 (Theme) ก
   ก 
กก 
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1)    
(GeoReference Data) ก (Graphic Feature) 
กก  กก  
     
    ก
 2   ก  

2)  ก  (NonSpatial Data 
or Attribute Data) กก 
กก  dBase, Oracle, Microsoft Access 

2.3.2.4  กกก (Procedure) 
ก ก
กก  
 กก ก
กก ก ก
กกกกก 

2.3.2.5  ก (People) กก
กก  
 กกก ก
ก ก กก
 (Analyst)  ก GIS 
 กก  
ก  
ก   ก 
 (DecisionMaker) กก  

 
2.3.3  ก 
กกก 

ก ก 4 ก  ก
 กก ก ก 

2.3.3.1  ก (Data Input) กก
ก 
  ก   
กกก  
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2.3.3.2  กก (Data Management) ก
กกกก กกกก
 กก ก
 

2.3.3.3  ก (Data Analysis) กก
 ก 
ก กกก 
กก ก
กกกก  กก
 กกก 
(Export) ก (Import) 

2.3.3.4  ก (Data Display) กก
   ก (Hard 
Copy)  (Soft Copy) 

 
2.3.4  กก 
ก

 ก  ก ก
กก  
   
ก  ก
 กกก ก
 (Mainframe) ก 
กก (Personal Computer : PC) 
ก    ก
ก   ก กกก (Remote 
Sensing)   กก
ก    

2.3.4.1  กก ก
ก (Land Suitability) กกก 
 ก Land Suitability Map กก ก
กกก (FAO Land Evaluation 
Methodology) กกกกกก
ก  Suitability Map ก ก
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ก ก กกก
กก ก 
กกกกก 

2.3.4.2   กก
กกกกกก
 กกกกกก 
 กก
 กกก กก
 กกกกกก 
 

2.3.4.3   ก
ก  กกก
ก 
กกก กกกก
ก กกก 
 ก (Overlay) ก
ก (Weighting) กก (Buffering)  (Combined 
Technique) กกก กก
กกก (Desertification Hazards Analysis) กก
กกกกกก (Greenhouse Effect) กก
 (Ecospectral Classification System)  

2.3.4.4   กก
กกก กก 8  ก 
ก ก  ก
ก    ก 
ก กก 3  
กกก  ก
   กก
  

2.3.4.5   กก 
กกก ก
 กก 
 กก  
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2.3.4.6    
 กกกก GIS ก ก Overlay Analysis 
   ก ก ก ก
ก  ก ก 

 

2.4  ก 
 

  (2538: III15.1) กกก
ก LANDSAT3  MSS ก  
 .. 2525  .. 2535  Nearest Neighbour ก
ก 7      ก  
ก  กก Model ก
กก  Model กกก 

ก  (2541: ) กกกกก
กกกก กก 
 กกก .. 2455  2540 
 76.20   1.66  กกก
กกก กก
กก กก 4  
ก  ก ก 
 กก
  5 ก   
 ก   
ก ก ก.  . กก 
กกกกกกก
 

Suthep Chutiratanaphan (1995) กกกก 
 Synthetic Aperture Radar : SAR กกกกกก
 กกก
 SAR กกกกกก LANDSAT 
 TM ก SAR  RADARSAT กก
 (Airborne SAR Data) ก 2536 กก
 กก  SAR 
กก       
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 ก    SAR 
กก LANDSAT  TM 
 ก ก SAR ก
ก  TM ก กกกกก
กก Mode    SAR ก RADARSAT 
ก กกกก
ก 



 3 
 

กก 
 

กกกกกกก
กก ก  
กกก  กก 
(Digital Data) ก ArcView GIS 3.2  ENVI 4.0 
กกกก
    กก
ก 

 

3.1  กกก 
 

3.1.1   
3.1.1.1  ก (Digital 

Data)  ..2545 กก กก
 

3.1.1.2  กกก 
(Digital Data)  .. 2530 กกก ก
ก 

3.1.1.3    ก 
LANDSAT5  TM ก .. 2539  .. 2547  
1:50,000 กกก กก
 

3.1.1.4    ก 
IKONOS ก 14 ก .. 2548  1   
http://www.pointthailand.com  

3.1.1.5   L 7018  1:50,000  
4829 III  4829 IV .. 2546 กก 
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3.1.2  ก 
3.1.2.1  
3.1.2.2  
3.1.2.3 ก ENVI 4.0 กก 
3.1.2.4 ก ArcView GIS 3.2 ก 
 

3.2  กก 
 

กกกกกกก
ก กก  ก ก
ก กก 
ก กก กก
   
 

3.2.1  กก 

กก 
ก (Secondary data) กก
 กก 
 

 3.1   
 

 (Theme) 

 

(Coverage Name) 

 

(Feature Class) 

 

(Coverage Description) 

ก 

(Attribute Data) 

 

(Data Source) 

1. กก 
POLBNDRY 

 
Polygon, Arc  กก 

(  ) 
POLBNDRY.AAT 
POLBNDRY.PAT 
POLBNDRY.PROVINCE 
POLBNDRY.DISTRICT 
POLBNDRY.TAMBON 

ก

 

2. ก 

FOREST  Polygon    FOREST.PAT 
FOREST.DAT 

ก

 

 



 39 

 3.1  () 
 

 (Theme) 

 

(Coverage Name) 

 

(Feature Class) 

 

(Coverage Description) 

ก 

(Attribute Data) 

 

(Data Source) 

3. กก 

MANGROVE  Polygon 
 

  MANGROVE.PAT 
MANGROVE.DAT 

ก

 

4. กกก .. 2530 
MGZONE2530 

 
Polygon, Arc  ก 

 
MGZONE2530.PAT 
MGZONE2530.NAME 
MGZONE2530.TYPE 
MGZONE2530.DAT 

กก

 

 

3.2.2  กก 

กกกกก 
ก (False Color Composite) กก 
3 5  4 (  ) ก LANDSAT 5  TM  
1:50,000 ก .. 2539  .. 2547 

กกกก 
ก    
กก  
ก (ก  , 2546: 
47) กกก 6    ก 
ก ก    

กกกก ก
ก IKONOS ก 14 ก .. 2548 
 1  ก  

ก  ก LANDSAT 5  
TM กกก IKONOS 
ก  3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5  3.6 
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1 

 3.1  ก LANDSAT 5  TM  
                กก IKONOS 
:  ENVI Version 4.0 [Computer Software]: 2001. 
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 3.2 กกก  ก
 LANDSAT 5  TM กก
 IKONOS 

:  ENVI Version 4.0 [Computer Software]: 2001. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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 3.3  ก กก LANDSAT 5  
                TM กก IKONOS 
:  ENVI Version 4.0 [Computer Software]: 2001. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        

 
 
 

3 
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 3.4 กกก LANDSAT 5  
 TM กก IKONOS 

: ENVI Version 4.0 [Computer Software]: 2001. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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 3.5  กก LANDSAT 5  TM 
                กก IKONOS 
:  ENVI Version 4.0 [Computer Software]: 2001. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
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 3.6 กกกก LANDSAT 5  

 TM กก IKONOS 
: ENVI Version 4.0 [Computer Software]: 2001. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
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3.2.3  ก 
กก  .. 2539  .. 2547 

กกก ก
กกก ก .. 2530  .. 2539 
.. 2539  .. 2547 กกก
 
 

3.2.4  ก 
กกกก 

 ก  
 

 



 4 
 

ก 
 

4.1  ก 
 

    ก
  (Latitude)  10  15   10  30 
 (Longitude)  99  7 ก  99  22 ก
 37,062    59.30 ก 
  ก  
  4.1 
 

4.2  ก 
 
     ก 
กกกกก 
ก  0180 ก 
กกก 
    ก    
ก     
(Active Tidal Flat) ก 
 กกก ก 
ก   ก ก
 (Mangrove Forest) ก 
กกก  
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ก 

กกก 

 

 

 4.1  ก

:  ArcView GIS Version 3.2 [Computer Software]: 2001. 
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4.3  กก 
 

กก ก 
ก   ก ก 
ก ก ก
ก กก 
ก 
 กกก กกก 2  
  ก ก
ก  ก  2   
ก กก กก 
ก กก 
กกกก  ก 
กก กกก 
  กก 
กก   
 

4.4  ก 
 

ก  ก  
 (ก, 2525: 27) 

 
4.4.1   (Quaternary to Recent) 
ก ก   กก

  กก ก  
 กก  ก
ก 

 
4.4.2   (Jurassic and Triassic) 

ก    กก   
   ก 
ก  ก   
 ก  
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4.4.3   (Permian) 
ก    

  ก  ก 
กก  ก ก กก 

 
4.4.4   (Carboniferous) 
ก   ก   

ก  ก   ก  
 
 

4.5  กก 
 

ก ก ก 3 ก (ก
, 2539)  

 
4.5.1   (Coastal Plain) 
ก ก กกกก

ก 
4.5.1.1   (Beach Ridge) กก

ก ก กก 
       
   24 
กก ก  ก
 ก ก 

4.5.1.2   (Active Tidal Flat) ก
  ก
  ก  ก
   
     กก 
ก ก  กก
 ก ก ก 
  

4.5.1.3  ก (Former Tidal Flat) 
ก  กกกก กก
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 ก ก ก
  ก  ก  
 กก ก ก 
 

4.5.1.4   (Inland Marsh Basin) ก 
  ก  
 กก  กก ก 
  ก     กก 
  

 
4.5.2  กกกก (Fluvial Deposition) 
ก กกกกก  ก

กก  กก  
ก  ก 

4.5.2.1   (Levee) ก  
กกกก ก
 กกก ก
ก  กก  
 ก กกก
ก ก  
  ก ก ก
 ก ก 

4.5.2.2  กก (Alluvial 
Flat and Low Terrace) ก ก 
กก  ก ก 
 ก  ก 
 กก    

4.5.2.3  กก (Dissected Terrace) กก
กกกกก ก
ก กกกกกก
 กกก 
 กก    28 
ก  ก
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 ก กก    
ก    

 
4.5.3  ก (Undulating and Rolling 

Terrain on Colluvial Footslope) 
กกกก ก 

  ก ก ก
กกก กก
    220 ก
ก ก ก  
ก  
กกก ก ก
ก 

 

4.6  กก 

 
ก กก 6   

กก  3,826 ก   64.03   
  1,846 ก   30.90   148 
ก   2.48 ก  137 ก 
  2.29   14 ก   0.23 
ก  4 ก   2.48  4.1 (ก
, 2545: 45) 
 
 4.1  ก 

 

ก  (.ก.)   

ก 137 2.29 

กก 3,826 64.03 

 1,846  30.90 

 14  0.23 
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 4.1 () 
 

ก  (.ก.)   

 148 2.48 

ก 4 0.07 

 5,975 100.00 

 
:  ก, 2545: 45. 

 
กกกกกก

กก  กก  
ก ก   กก 
 ก 

   กก
ก กก กก 
กก กก 
    ก 
ก กกกก   
ก กกก (กก
, 2544: 212) 
 

4.7  กก 
 

    
ก กกกก (
) กก () 
ก 100  กกกก 
กก () 
ก 500750   () 
 กกกก
 กกกก  1,000 
ก กกกกก   1  
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  ( )  
()  () ก () 
ก ()  () 
ก 1,000  กก  
 ก 99  ก ก 28  
ก 53   ก () ก () 
ก () กกก () 
 กก  46  ก กกก (
) ก () กก () ก
ก () กก ก ก 
() กก ก ก (
) ก (Endangered Species) ก กก
 () กก () กกก 
(Near Threatened) ก ก () กก (
)  ()  50  ก ก 
กก ()  () ก () 
ก ()  () ก () 
 () กก ()  

    
  ก 
ก กก  ก ก
 ก กกก ก 
กก กก กก ก
ก  ก
กกก (กกก, 
2534: 23) 

 
 
 
 



 5  
 

กก 
 

กกก    
 กกกก .. 2530 
กก LANDSAT  5  TM .. 2539  .. 
2547  1: 50,000 ( 5.1, 5.2  5.3) กก 
     
 

5.1  ก 
 
 กก    กก
ก กก 6    
( 5.1, 5.2  5.3) 

5.1.1  (Mangrove Forest)  ก 
ก  ก  

5.1.2 ก (Shrimp Farm)  
 ก 

5.1.3 ก (Agriculture)   
 

5.1.4 ก (Urban) ก
 

5.1.5  (Water Resource) ก    
5.1.6   (Miscellaneous)  ก 

ก    
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กกก 

 

 

กกก 

    .. 2530 

 5.1  กกก  
                    .. 2530 
:  กก 
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 5.1. กกก .. 2530  
                       
 

 

ก 
 

 (.ก.) 
 

 () 
 

 () 

 20.00  12,500.00  33.73 

ก 13.14  8,381.25  22.62 

ก 3.40  2,125.00  5.74 

ก  0.37  231.25  0.62 

 1.95  1,218.25  3.28 

   20.17  12,606.25  34.01 

 59.30  37,062  100 

 

:  กก 

 
  ก 5.1 ก     
 .. 2530 ก   20 
ก  12,500   33.73  ก  
13.14 ก  8,381.25   22.62  ก 
 3.40 ก  2,125   5.74  
ก  0.37 ก  231.25   0.62  
  1.95 ก  1,218.25   3.28  
   20.17 ก  12,606.25   
 34.01  
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ก     .. 2539 

 5.2  ก     

                 .. 2539 
:  กก 

กกก 
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 5.2 กกก  
   .. 2539     
 

 

ก 
 

 (.ก.) 
 

 () 
 

 () 

 22.15  13,843.25  37.35 

ก 14.18  8,862.50  23.91 

ก 5.93  3,706.25  10.00 

ก  2.86  1,787.50  4.83 

 2.54  1,587.50  4.29 

   11.64  7,275.00  19.62 

 59.30  37,062  100 

 

:  กก 

 
  ก 5.2 ก     
 .. 2539 ก   22.15 
ก  13,843.25   37.35  ก 
 14.18 ก  8,862.50   23.91  
ก  5.93 ก  3,706.25   10  
ก  2.86 ก  1,787.50   4.83 
   2.54 ก  1,587.50   4.29 
    11.64 ก  7,275   
 19.62  
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กกก 

 

 

ก     .. 2547 

 5.3  ก     
                 .. 2547 
:  กก 
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 5.3  กกก  
  .. 2547     

 
 

ก 
 

 (.ก.) 
 

 () 
 

 () 

 13.40  8,375.00  22.59 

ก 17.80  11,125.00  30.02 

ก 11.57  7,231.25  19.51 

ก  8.46  5,287.50  14.26 

 2.56  1,600.00  4.32 

   5.51  3,443.25  9.30 

  59.30  37,062  100 

 

:  กก 

 
ก 5.3 ก     

 .. 2547 ก   13.40 
ก  8,375   22.59  ก  
17.80 ก  11,125   30.02  ก  
11.57 ก  7,231.25   19.51  
ก  8.46 ก  5,287.50   14.26  
  2.56 ก  1,600   4.32  
   5.51 ก  3,443.25   9.30 
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5.2  กกกก

      
 

5.2.1  กกกก

     .. 2530.. 

2539 

ก 5.4 ก  .. 
2530  .. 2539  ก .. 2530  20 
ก  12,500   33.73  
22.15 ก  13,843.25   37.35  .. 2539 
ก ก   20.17 ก  12,606.25  
 34.01  ก   
กกก   2.53 ก  
1,581.25   4.26 ก  
2.49 ก  1,556.25   4.21   ก
  2.15 ก  1,343.25   3.62 
ก 0.77 ก  481.25   1.29 
 0.59 ก  369.25   1.01 
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:  กก 

 

 

 .. 2530 
 

 .. 2539 
 

 
 

ก 

 
 

.ก. 
 

 
 

 
 

.ก. 
 

 
 

 
 

.ก. 
 

 
 

 

 20.00 12,500.00 33.73 22.15 13,843.25 37.35  +2.15 +1,343.25 +3.62 

ก 13.14 8,381.25 22.62 14.18  8,862.50 23.91  +0.77  +481.25  +1.29 

ก 3.40  2,125.00 5.74  5.93  3,706.25 10.00  +2.53 +1,581.25 +4.26 

ก 0.37  231.25  0.62  2.86  1,787.50  4.83  +2.49 +1,556.25 +4.21 

 1.95  1,218.25 3.28  2.54  1,587.50  4.29  +0.59  +369.25  +1.01 

  20.17 12,606.25 34.01 11.64  7,275.00 19.62  8.53 5,331.25 14.39 

 59.30  37,062  100 59.30  37,062  100      

 5.4  กก      .. 2530  .. 2539 
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กก 

     .. 2530  .. 2539 

กกก 

 

 

 5.4   กก  
                       .. 2530  .. 2539 
:  กก 
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 5.5  กก  
                       .. 2530  .. 2539 
 

 

.. 2530 
 

 

.. 2539 
 

 

 

 

 

 
 

ก 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก 

 

 

 

กก 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก 

 

 

 

 

ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ก 

 

:  กก 
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:  กก

 

 .. 2539 
 

 .. 2547 
 

  

ก 

 
 

.ก. 
 

 
 

 
 

.ก. 
 

 
 

 
 

.ก. 
 

 
 

 

 22.15 13,843.25 37.35 13.40 8,375.00 22.59 8.75 5,468.25 14.76 

ก 14.18 8,862.50 23.91 17.80 11,125.00 30.02 +3.62 +2,262.50 +6.11 

ก 5.93  3,706.25 10.00 11.57 7,231.25 19.51 +5.64 +3,525.00 +9.51 

ก 2.86  1,787.50 4.83  8.46  5,287.50 14.26 +5.60 +3,500.00 +9.43 

 2.54  1,587.50 4.29  2.56  1,600.00 4.32 +0.02  +12.50  +0.03 

  11.64 7,275.00 19.62 5.51  3,443.25 9.30 6.13 3,831.75 10.32 

 59.30  37,062  100 59.30  37,062  100      

 5.6  กก      .. 2539  .. 2547 

66 
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5.2.2  กกกก

     .. 2539.. 

2547 
ก 5.6 ก  .. 

2539  .. 2547  ก .. 2539  
22.15 ก  13,843.25   37.35 
 13.40 ก  8,375   22.59  .. 
2547 ก  .. 2547 กก 
 8.75 ก  5,468.25   14.76 ก
  กกกก  ก
   6.13 ก  3,831.75   10.32 ก
ก  ก  5.64 ก  
3,525   9.51   ก  5.60 
ก  3,500   9.43 ก ก  
3.62 ก  2,262.50   6.11 
 0.02 ก  12.50   0.03  
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กก 

     .. 2530  .. 2539 

กกก 

 

 

 5.5  กก  

                       .. 2539  .. 2547 
:  กก 
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 5.7  กก  
                       .. 2539  .. 2547 
 

 

.. 2539 
 

 

.. 2547 
 

 

 

 

 

 
 

ก 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก 
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ก 

 

:  กก 



 6 
 

   
 
กกก     

กกกก กก
 ก ArcView GIS 3.2  ENVI 4.0 ก
กก ก  
 กก 
 

6.1   
 

6.1.1  ก     

 .. 2539  .. 2547 กก 6    
6.1.1.1    22.15 ก  13,843.25  

.. 2539  13.40 ก  8,375  .. 2547 
 8.75 ก  5,468.25  

6.1.1.2  ก  14.18 ก  8,862.50   ..
2539  17.80 ก  11,125   .. 2547 
 3.62 ก  2,262.50  

6.1.1.3  ก  5.93 ก  3,706.25   
.. 2539  11.57 ก  7,231.25   .. 
2547  5.64 ก  3,525  

6.1.1.4  ก  2.86 ก  1,787.50 
  .. 2539  8.46 ก  5,287.50   
.. 2547  5.60 ก  3,500  

6.1.1.5    2.54 ก  1,587.50   
.. 2539  2.56 ก  1,600   .. 2547 
 0.02 ก  12.50  
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6.1.1.6     11.64 ก  7,275 
  .. 2539  5.51 ก  3,443.25   .. 
2547  6.13 ก  3,831.75  

 

6.1.2  กกกก

     ก .. 2530.. 

2539  .. 2539.. 2547 
  กก   .. 2530
.. 2539  .. 2539.. 2547  
   .. 2530  20 
ก  .. 2539   22.15 ก 
กก  ก
 13.14 ก  .. 2530  14.18 ก 
 .. 2539  
  กกกก  
 15  .. 2530 ก ก 
กก 
    .. 2547  13.40 
ก ก  17.80 ก กก
 กกก  ก   30.02  
ก    22.59  
 

6.2  ก 
 

กก กก
 กกกก .. 
2530 ก .. 2539  .. 2547 
 กกกก ก 
ก ก ก. ก . ก ก ก
 20 ก  12,500   .. 2530  13.40 
ก  8,375   .. 2547 ก
กก  ก  ก ก    
กก กก กกก  
กก กก  
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ก  กก ก 
ก ก
   

กกก กกกก
   15  .. 2530 ก 
 
ก ก 
ก  กก 
กกก 

 กกก    
 ก 3   กก ก กก
 กก   

 

6.2.1  กก 
          6.2.1.1  ก 

 กก
ก ก ก
  ก 

          6.2.1.2  กกก
  กก กก  กก
กก 

          6.2.1.3  กก ก
กกก ก กก 
กก 

          6.2.1.4  กก ก
ก 

 
6.2.2  กก 

กก ก กก 
กก   ก 
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6.2.3  ก 
ก  ก

 กกกกกก 
กก ก ก
กก ก 

 

6.2.4  ก 
ก  

กกก กกกก
  กก 
 

6.3   
 

6.3.1  ก LANDSAT5  TM ก 
กกก ก .. 2547 ก 
กก6.3.2  ก กก 
(Training Area) กก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ก 
 

ก.  2539.  กกก .  
ก:  กกก. 

ก .  2546.   กก

กกก

กก

 .  : ก 
. 

กกก.  2534.  

ก.  ก: กกก
. 

ก.  2546.  กกก.  ก.   12  
2548 ก http://www.navy.mi.th/newwww/document/navic/86038.html  

กก.  2544.  กก. 
ก: ก กกก.  

กกกก.  2530.   กก

กก.  ก: กก 

กกก. 
ก.  2545.  ก

.  ก: ก ก
ก. 

ก.  2525.   1:50,000.  

ก: กก กก. 
 .  2541.  ก 

.. 25042539.  ก 

 35  (.. 25042539).   20 ก 2548 ก 
http://www.forest.go.th/mgrove/Area.html 

 .  2541.  ก 35  

(.. 2504 2539).  ก: ก กกก. 

 ก.  2535.  กก.  ก: . 
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 .  2538.  ก

กกกกก

 ก  .  ก: 
กกก กกก
.   III. 

 .  2546.  .  ก: ก
. 

ก ก.  2551.   

           กกก.  ก: ก

ก กก. 
 .  2542.  .   4.  ก: . 

 ก.  2542.  กก.  ก: 
 .  

 กก.  2532.  กก กก.  
    20 ก 2548 ก 

http://www.forest.go.th/mgrove/Mg%20Forest.html 
 กก.  2542.   กก.   3.  ก:  

 ก. 
 .  2544.  กกก.  ก:

กกก กกก
. 

กก.  2547.  กก

ก.  ก: ก
. 

 .  2548.  กกก 451351 ก

 (Geograpic Site Survey).  ก:  

ก. 
 ก,   ก . 2544.  กก

กกกกก
ก กก .   

    กกก

.  ก: กกก.   V 13. 
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 ก.  2546.  .  
ก: ก . 

 .  2536.  กกก.   12  2548 

ก http://www.deqp.go.th/Remote_Sensing//html/definition.html 
ก   .  2545.  กกก : 

กก.     12 
ก.  กกก.   
IV1. 

 .  2542.  กก. 
ก: ก.  

ก .  2541.  กกกก

กกก : กก 

.   
ก. 
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