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บทคัดย่อ
ป่ าชายเลนเป็ น แหล่ งกัก เก็บคาร์บ อนที3สํา คัญ และมีป ระสิท ธิภาพมากกว่า ป่ าบกประเภทอื3น การ
ประมาณมวลชีวภาพเหนือพืน: ดินเป็ นกระบวนการทีส3 าํ คัญทีใ3 ช้ประมาณปริมาณคาร์บอน สําหรับพืน: ทีอ3 นุรกั ษ์
โดยเฉพาะพื:นที3ป่าชายเลน จําเป็ นต้องใช้วธิ กี ารทีไ3 ม่ต้องตัดต้นไม้ในพื:นที3 งานวิจยั นี:มวี ตั ถุประสงค์เพื3อนํา
เครื3องสแกนเลเซอร์ภาคพืน: ดิน (TLS) มาทดลองประมาณค่ามวลชีวภาพเหนือพืน: ดิน (AGB) เบือ: งต้น โดยสุม่
เลือกต้นแสมทะเล [Avicennia marina (Forsk.) Vierh.] ซึง3 เป็ นพันธุไ์ ม้ทโ3ี ดดเด่นในพืน: ทีศ3 กึ ษาจํานวน 4 ต้น มี
เส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก (DBH) 18.81, 26.57, 20.24 และ 14.03 เซนติเมตร ตามลําดับ วิธกี ารประมาณ
มวลชีว ภาพเหนื อ พื:น ดิน เริ3ม จากการหาปริม าตรของลํา ต้น ที3ไ ด้จ ากเครื3อ ง TLS แล้ว นํ า ไปคูณ กับ ความ
หนาแน่ นจําเพาะของเนื:อไม้ ค่าทีไ3 ด้นําไปเปรียบเทียบกับมวลชีวภาพเหนือพืน: ดินทีไ3 ด้จากสมการอัลโลเมตรี
การประมาณค่ า พบว่ า มวลชี ว ภาพของต้ น แสมทะเลตั ว อย่ า งมี ค่ า 108.58±14.34, 336.78±44.28,
160.65±21.32 และ 42.46±5.79 กิโลกรัมต่อต้น ตามลําดับ ต้นแสมทะเลตัวอย่างทีม3 ขี นาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
เพียงอกมากกว่า 20 เซนติเมตร ให้ค่ามวลชีวภาพเหนือพืน: ดินใกล้เคียงกับค่าทีไ3 ด้จากสมการอัลโลเมตรีต้น
แสมทะเลที3นํามาเปรียบเทียบ โดยมีความแตกต่างอยู่ร้อยละ 8 ผลการประมาณมีแนวโน้มแสดงให้เห็นว่า
ข้อมูลทีไ3 ด้จากเครื3อง TLS สามารถนํามาใช้ประมาณมวลชีวภาพเหนือพืน: ดินโดยไม่ตอ้ งตัดต้นไม้ได้
คําสําคัญ : เครื3องสแกนเลเซอร์ภาคพืน: ดิน; มวลชีวภาพเนือพืน: ดิน; ต้นแสมทะเล

Abstract
Mangrove acts as an important carbon sequestration and effectively yields greater amount of
carbon in comparison to other terrestrial forests. Above-ground biomass (AGB) estimation is an index
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to estimate the above-ground carbon content. In protected areas, especially mangrove forest reserves,
it requires non-destructive AGB estimation methods. This study introduces a terrestrial laser scanning
techniques (TLS) to preliminary estimate the AGB of Avicennia marina (Forsk.) Vierh. Four samples
were selected by random sampling method with diameter at breast height (DBH) 18.81, 26.57, 20.24,
and 14.03 centimeters, respectively. The TLS was used to collect the volume of the tree stems that
was next multiplied by a wood specific density value (WSD) to retrieve the estimated AGB. Then, the
estimated AGB values were compared with the results derived from referenced allometric equations.
The TLS estimation revealed 108.58±14.34, 336.78±44.28, 160.65±21.32, and 42.46±5.79
kilograms/tree, respectively. It was found that the TLS estimation of samples containing DBH ≥ 20
centimeters agreed with the results generated from the reference allometric equations which revealed
8 % difference. Thus, this can be concluded that the TLS method has a tendency to be an effective
non-destructive mean for estimating the AGB.
Keywords: terrestrial laser scanner; above-ground biomass; Avicennia marina

1. ความสําคัญของปัญหา

อนุรกั ษ์ในด้านของการควบคุม และเพิม3 ปริมาณของ
ต้นไม้ในแต่ละปี ในงานวิจยั ที3ผ่านมา การตรวจวัด
มวลชีวภาพต้นไม้โดยทัวไปนิ
3 ยมใช้อยู่ 2 วิธี วิธกี าร
แรกเป็ นการเก็บตัวอย่างในพืน: ทีศ3 กึ ษาเพื3อทดสอบ
ใ น ห้ อ ง ป ฏิ บ ั ติ ก า ร ( destructive sampling) ซึ3 ง
จําเป็ นต้องตัดส่วนประกอบของต้นไม้ ได้แก่ ใบ กิง3
ลํ า ต้ น ราก และดิ น (Njana, et al., 2016) ซึ3 ง ไม่
เหมาะสมกับ พื:น ที3อ นุ ร ัก ษ์ เช่ น พื:น ที3ป่ าชายเลน
วิธกี ารทีส3 องเป็ นการตรวจวัดมวลชีวภาพโดยไม่ตดั
ต้ น ไม้ (non-destructive sampling) ใช้ วิ ธี ก ารหา
ความสัมพันธ์ของมวลชีวภาพกับส่วนประกอบของ
ต้ น ไม้ พารามิ เ ตอร์ ท3ี นิ ย มใช้ ได้ แ ก่ เส้ น ผ่ า น
ศู น ย์ ก ลางเพี ย งอก (diameter at breast height,
DBH) และความสูง ของต้น ไม้ (Komiyama, et al.,
2005; Kenzo et al., 2009; Vashum, 2012; Chave
et al., 2014; Ostadhashemi, et al., 2014) วิ ธี
ดัง กล่ า ว จะใช้ก ารวัด ค่ า พารามิเ ตอร์ แล้ว นํ า มา
คํานวณทางสถิติเพื3อสร้างสมการอัลโลเมตรีแสดง
ความสัมพันธ์ และใช้เป็ นตัวแทนในการคํานวณมวล
ชีวภาพ
อย่างไรก็ตามวิธกี ารประมาณมวลชีวภาพทัง:

ป่ าชายเลนมีค วามสํา คัญ ต่ อ พื:น ที3ช ายฝั 3ง
ทะเล ให้คุณประโยชน์แก่มนุษย์หลายด้าน เช่น การ
เป็ น แหล่ ง อาหารที3สํา คัญ บริเ วณชายฝั ง3 เป็ น เขต
เพาะเลี:ย งอนุ บ าลสัต ว์น:ํ า ช่ ว งปรับ สมดุ ล ชายฝั ง3
ระหว่างพืน: ดินกับพืน: นํ:า เป็ นแหล่งทรัพยากรไม้เพือ3
ประโยชน์ ด้านการดํารงชีวิต และเป็ นที3เพาะเลี:ยง
สั ต ว์ นํ: า เ พื3 อ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ( Hirata et al., 2014;
Jachowski et al., 2013) ความสํ า คัญ อีก ประเภท
หนึ3 ง ของป่ าชายเลน คือ การเป็ นแหล่ ง กัก เก็ บ
คาร์ บ อนที3 สํ า คัญ และสามารถกัก เก็ บ ปริ ม าณ
คาร์บอนได้มากกว่าป่ าประเภทอื3น โดยมีค่าปริมาณ
การกัก เก็บ มากกว่ า 1 ตัน ต่ อ เฮกแตร์ ขณะที3ป่ า
ประเภทอื3นสามารถเก็บกักปริมาณคาร์บอนได้ต3ํา
กว่า 400 กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ (Donato et al., 2011)
ต้ น ไม้ จ ะดู ด ซั บ ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ จ าก
บรรยากาศมาเก็บไว้ตามส่วนประกอบต่าง ๆ ของ
ต้ น ไม้ ผ่ า นกระบวนการสั ง เคราะห์ ด้ ว ยแสง
(Vashum, 2012) ซึง3 สามารถคํานวณได้จากปริมาณ
ของมวลชีว ภาพของต้น ไม้แ ต่ ล ะต้น การมีข้อ มูล
ดังกล่าว ช่วยให้สามารถวางแผนบริหารจัดการพืน: ที3
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พิ ก ั ด สามมิ ติ ข องลํ า ต้ น แสมทะเลแบบรายต้ น
(individual tree modelling) ด้ ว ยเครื3 อ ง TLS และ
ประมาณค่ามวลชีวภาพเหนือพื:นดินเบื:องต้นของ
ต้นแสมทะเล โดยแบ่งลําต้นของต้นไม้ออกเป็ นท่อน
ต ร ง ( stem segmentation) แ ล ะ นํ า ม า คํ า น ว ณ
ปริมาตรของลําต้น (stem) ร่วมกับค่าความหนาแน่น
จําเพาะของเนื:อไม้ (wood specific density, WSD)
ผลการประมาณค่ า มวลชีว ภาพเหนื อ พื:น ดิน ที3ไ ด้
หลั ง จากประมาณการแพร่ ค วามคลาดเคลื3 อ น
(uncertainty propagation) จะนําไปเปรียบเทียบกับ
ค่ า มวลชีว ภาพเหนื อ พื:น ดิน ที3คํา นวณจากสมการ
อัล โลเมตรีสํา หรับต้น แสมทะเลของ Comley และ
McGuinness (2005) และสมการอัล โลเมตรีต้นไม้
ป่ าชายเลนทัวไปของ
3
Komiyama และคณะ (2005)
ผลลัพธ์ทไ3ี ด้จากงานวิจยั นี:ถูกคาดหวังว่าจะสามารถ
นํ า ไปใช้เ ป็ น ข้อ มูล เบื:อ งต้น ในการเก็บ ข้อ มูลภาค
สนามเพื3อใช้ประมาณค่ามวลชีวภาพของต้นไม้ป่า
ชายเลนร่วมกับสมการอัลโลเมตรีของต้นแสมทะเล
ในพืน: ทีศ3 กึ ษา และอาจใช้ประยุกต์เพื3อประมาณมวล
ชี ว ภาพเหนื อ พื: น ดิ น ในเขตพื: น ที3 ป่ าอนุ ร ัก ษ์ ทุ ก
ประเภทต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สองวิ ธี น:ี ใ ช้ กํ า ลัง คนและเวลาในการเก็บ ข้อ มู ล
ค่อนข้างมาก รวมถึงการสิน: เปลืองงบประมาณที3ใช้
ในการสํ า รวจเพื3อ วัด ค่ า พารามิ เ ตอร์ ท3ีต้ อ งการ
โดยเฉพาะพื:น ที3ป่ าชายเลนที3เ ข้า ถึง เป้ า หมายได้
อย่างยากลําบาก จึงได้มกี ารนําเทคโนโลยีรโี มทเซน
ซิ ง มาประยุ ก ต์ เ พื3 อ ทํ า นายมวลชี ว ภาพ เช่ น
การศึกษาของ Chan และคณะ (2013) และ Pham
และ Yoshino (2017) ทีไ3 ด้ใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม
มาสร้างตัวแปรด้วยค่าการสะท้อนแสง (reflectance)
จากเรือนยอดของต้นไม้ และนํามาเปรียบเทียบกับ
ค่าอ้างอิงทีไ3 ด้จากการสํารวจภาคสนาม และสมการ
อัล โลเมตรี ในส่ว นการใช้ข้อ มูล พารามิเ ตอร์ เ พื3อ
นํ า มาคํานวณสร้า งสมการอัลโลเมตรี จํา เป็ นต้อง
เก็บข้อมูลค่าพารามิเตอร์ของต้นไม้ ซึ3งสามารถทํา
ได้ โ ดยใช้ เ ครื3อ งสแกนเลเซอร์ ภ าคพื:น ดิน หรือ
Terrestrial laser scanner (TLS) (Feliciano et al.,
2014; Calders et al., 2015; Hackenberg et al.,
2015; Olagoke et al., 2016; Olschofsky et al.,
2016) เป็ นอุปกรณ์ในการเก็บข้อมูล โดยข้อมูลทีไ3 ด้
จะเป็ นจุดพิกดั สามมิติ (point cloud) จากนัน: วัดค่า
พารามิเ ตอร์จ ากจุ ด พิก ัด สามมิติ เพื3อ คํ า นวณหา
ปริม าตรของต้น ไม้ และนํ า ข้อ มูล ที3ไ ด้ม าคํา นวณ
ร่ ว มกับ พารามิเ ตอร์อ3ืน ๆ เพื3อ ประมาณค่ า มวล
ชีวภาพเหนือพืน: ดินของต้นไม้ และประสบผลสําเร็จ
เป็ น อย่ า งดี แสดงให้เ ห็น ว่า TLS เป็ น เครื3อ งมือที3
ช่วยให้การเก็บข้อมูลของต้นไม้มปี ระสิทธิภาพ แต่
จากการทบทวนเอกสารงานวิจยั ในประเทศ ยังไม่
พบการนํ า เครื3อ ง TLS มาใช้เ ก็บ ข้อ มู ล ต้ น ไม้ป่ า
ชายเลน ดังนัน: การทดลองนํ าเครื3อง TLS มาใช้ใน
การเก็บข้อมูลต้นไม้ป่าชายเลน เป็ นการช่วยยืนยัน
ถึงประสิทธิภาพ และเพิม3 ความเชื3อมันของเครื
3
3องมือ
ในการทํางานวิจยั
งานวิ จ ัย นี: มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื3 อ ทดลองนํ า
เครื3อง TLS มาใช้เก็บข้อมูลต้นแสมทะเล [Avicennia
marina (Forsk.) Vierh.] (Am) โดยเก็ บ ข้ อ มู ล จุ ด

2. พื+นที1ศึกษา
พื: น ที3 ศึ ก ษาตัง: อยู่ ท3ี ศู น ย์ ศึก ษาธรรมชาติ
กองทัพ บก (บางปู) เฉลิม พระเกีย รติ 72 พรรษา
มหาราชินี ตําบลบางปู อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ บริเวณโดยรอบเป็ นชุมชนเมือง และเขต
อุตสาหกรรม ดังรูปที3 1a มีตน้ แสมทะเลเป็ นพันธุไ์ ม้
ป่ าชายเลนที3โดดเด่นในพื:นที3 นอกจากนี:ยงั พบต้น
โ ก ง ก า ง ใ บ เ ล็ ก (Rhizophora apiculate Blume)
โกงกางใบใหญ่ (Rhizophora mucronata Poir) และ
ต้นแสมขาว (Avicennia alba Blume) อยู่โดยรอบ
การเดินทางเข้าถึงจุดสแกนตัวอย่างค่อนข้าง
ลําบากเนื3องจากบริเวณดังกล่าวเป็ นดินเลน และต้น
แสมทะเลเจริญเติบโตขึ:นเป็ น กลุ่ม อย่างหนาแน่ น
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จําเป็ นต้องเลือกตัวอย่างต้นแสมทะเลทีอ3 ยู่ตดิ กับคัน
ดินที3ทอดขนานไปกับลําคลองที3ขุดขึน: นอกจากนี:
ยังต้องคํานวณวันที3เข้าไปเก็บข้อมูลให้สอดคล้อง
กับระดับนํ: าขึน: นํ: าลง เพื3อให้พ:นื ที3ตงั : เครื3อง TLS มี

ความแห้ง สามารถลงไปสแกนตัวอย่า งได้ (รูปที3
1b) งานวิจ ัย นี: ได้ เ ก็บ ข้อ มู ล ภาคสนามในเดือ น
สิงหาคม พ.ศ. 2560 ช่วงเวลา 09:00-15:00 น. ซึ3ง
เป็ นเวลาทีส3 ามารถเข้าถึงพืน: ทีศ3 กึ ษาได้อย่างสะดวก

รูปที1 1 พืน: ทีศ3 กึ ษาบริเวณศูนย์ศกึ ษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู จุดสีแดงในภาพคือบริเวณทีท3 ดลองสแกน
ตัวอย่างต้นไม้เพื3อคํานวณค่ามวลชีวภาพเหนือพืน: ดิน (ภาพจาก Google map) (a) และสภาพพืน: ที3
ศึกษาทีเ3 ป็ นดินเลน และมีตน้ แสมทะเลขึน: อยู่อย่างหนาแน่น (b)
ตารางที1 1 สมบัตขิ องเครื3อง TLS Topcon รุ่น GLS 2000
สมบัติ
คลาสเลเซอร์
ขอบเขตการมองเห็น (FOV)
ระยะการเก็บข้อมูล
ความละเอียดการสแกน
อัตราการสแกน
นํ:าหนัก
ช่วงคลื3น
อุปกรณ์พเิ ศษ

รายละเอียด
3R (ปลอดภัยต่อดวงตา)
แนวนอน (360°) แนวตัง: (270°)
210 เมตร
ขนาดจุด (4 มิลลิเมตร) ระยะห่างจุด (3.1 มิลลิเมตร)
120,000 จุดต่อวินาที
10 กิโลกรัม
Near Infrared (1,064 มิลลิเมตร)
กล้องถ่ายภาพในตัว หน้าจอสัมผัส

3. อุ ป กรณ์ และเครื1 อ งมื อ ที1 ใช้ ในการ
ทดลองประมาณค่ า มวลชี ว ภาพเหนื อ
พื+นดิ น

บริ ษั ท ท็ อ ปคอนอิ น สทรู เ มนท์ (ไทยแลนด์ ) มี
รายละเอียดเชิงเทคนิคดังแสดงในตารางที3 1 ผ่าน
สมบัตขิ นั : พืน: ฐานของอุปกรณ์ตามที3 Maas และคณะ
(2008) ได้กาํ หนดไว้
ข้อ มู ล จุ ด พิก ัด สามมิติท3ีไ ด้จ ากการสแกน
นํ ามาประมวลผลเพื3อสร้างเป็ นจุดพิกดั สามมิติพหุ

อุ ป กรณ์ ท3ี ใ ช้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล เป็ นเครื3 อ งสแกน
เลเซอร์ภาคพื:นดินท็อปคอน รุ่น จีแอลแอส 2000
(Topcon GLS2000) ได้ ร ับ ความอนุ เ คราะห์ จ าก
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ได้ แ ก่ Am-01, Am-02, Am-03 และ Am-04 ตาม
ลําดับ คิดเป็ นร้อยละ 20 ของต้นแสมทะเลในพืน: ที3
เก็บ ข้อ มูล จากนัน: สแกนเก็บ ข้อ มูล ต้น ไม้ทีละต้น
โดยกําหนดสถานีตงั : เครื3อง TLS เพื3อบันทึกข้อมูล
จุดพิกดั สามมิตจิ าํ นวน 3 จุด ให้อยู่ตรงข้ามกัน และ
สามารถเห็นเป้ าอ้างอิง (tile point) ได้เหมือนกันทัง:
สองจุ ด ที3ตัง: เครื3อ ง TLS (รูป ที3 2) สแกนข้อ มูล จุ ด
พิกดั สามมิติจุดละ 1 ครัง: โดยในแต่ ละคู่ภาพต้อง
สามารถบันทึกเป้ าอ้างอิงได้ไม่ต3ํากว่า 4 เป้ า แล้ว
วั ด ค่ า เส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางที3 ค วามสู ง เพี ย งอก
(diameter at breast height, DBH) ของกลุ่มตัวอย่าง
ต้นแสมทะเลทีไ3 ด้จากการสุม่
นําจุดพิกดั สามมิตทิ ไ3ี ด้จากการบันทึกมาต่อ
รวมกันด้วยการกําหนดพิกดั (register) ให้เป็ นจุด
พิ ก ัด สามมิ ติ เ ชิ ง เดี3 ย วโดยใช้ ค่ า จากเป้ าอ้ า งอิง
กํ า หนดค่ า ความคลาดเคลื3อ นไม่ เ กิน 0.08 เมตร
(Feliciano et al., 2014) ดังรูปที3 3a ตัดจุดพิกดั สาม
มิติท3ไี ม่ใช่ลําต้นออกจากข้อมูลให้เหลือเพียงลําต้น
ของต้นแสมทะเล (รูปที3 …b)
แบ่งตัดลําต้นของต้นแสมทะเลออกเป็ นท่อน
โดยพิจารณาจากความตรงของลําต้น ถ้าหากลําต้น
มีความโค้งตามธรรมชาติ ให้ตัดซอยออกให้แต่ละ
ท่อนมีลําต้นตรงมากทีส3 ุด และนําเข้าสู่กระบวนการ
วัดค่าพารามิเตอร์เพื3อคํานวณหาปริมาตรของลําต้น
แสมทะเลแต่ละท่อน

(multiple point cloud) ด้ ว ย ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ ส แ ก น
มาสเตอร์ (scan master software) ที3ม าพร้อ มกับ
เครื3อ ง TLS การรวมข้อมูล ให้เ ป็ น จุด พิกดั สามมิติ
เชิงเดีย3 ว (single point cloud) และวัดค่าพารามิเตอร์
ของต้ น ไม้ จ ากจุ ด พิ ก ั ด สามมิ ติ เ ชิ ง เดี3 ย วด้ ว ย
ซอฟต์แวร์รหัสเปิ ดคลาวด์คอมแพร์ (cloud compare
software) ซึ3งดาวน์ โ หลดจากเว็บไซต์ http://www.
danielgm.net/cc ในการคํ า นวณผลทางสถิ ติ ข อง
ค่าพารามิเตอร์ทว3ี ดั จะใช้ซอฟต์แวร์รหัสเปิ ดจีเอ็นยูออคเทฟ (GNU Octave) ดาวน์ โ หลดจากเว็บไซต์
https://www.gnu.org/software/octave

4. การเก็บข้อมูลต้ นแสมทะเลด้วยเครื1อง
TLS
พื:น ที3ศึก ษาเป็ น ป่ าชายเลน ได้ร ับ อิท ธิพ ล
จากนํ: าขึน: นํ: าลง พื:นดินเลนส่วนใหญ่จงึ มีความนุ่ ม
ส่ง ผลให้มีค วามยากลํา บากในการตัง: เครื3อ ง TLS
จากข้อจํากัดดังกล่าว ได้เจาะจงกําหนดพื:นที3เก็บ
ข้อ มู ล ต้ น แสมทะเลตัว อย่ า งที3ส ามารถเข้า ถึ ง ได้
พื:นดินเลนมีความแน่ น และแข็งพอสําหรับการตัง:
เครื3อง TLS ต้นแสมทะเลในพืน: ทีเ3 ก็บข้อมูลมีจาํ นวน
20 ต้น ทีม3 ลี กั ษณะทางกายภาพของลําต้นใกล้เคียง
กัน ด้วยข้อจํากัดทางด้านงบประมาณ ได้เลือกกลุ่ม
ตัว อย่ า งเบื:อ งต้น แบบสุ่ม (random sampling) มา
จํานวน 4 ต้น โดยให้ช3อื แทนต้นแสมทะเลตัวอย่าง

รูปที1 2 การตัง: เครื3อง TLS เพื3อเก็บข้อมูล จุดพิกดั สามมิติ (a) และสถานีเป้ าอ้างอิง (มีจํานวน 2 เป้ า ต่อหนึ3ง
สถานี) (b)
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รูปที1 3 ข้อมูลทีไ3 ด้จากการกําหนดพิกดั (register) ภาพเป็ นจุดพิกดั สามมิติเชิงเดีย3 ว (a) และตัวอย่างลําต้น
แสมทะเลหลังจากการตัดข้อมูลจุดพิกดั สามมิตเิ ชิงเดีย3 วให้เหลือเพียงแค่สว่ นลําต้น (b)

5. การคํานวณปริ มาตรของลําต้นและการ
ประมาณมวลชีวภาพเหนื อพื+นดิ น

ค่ า ประมาณความหนาแน่ น จํ า เพาะของเนื: อ ไม้
( wood specific density, WSD) จ า ก Njana แ ล ะ
คณะ (2016) ที3มีค่ า 0.60 กรัม ต่ อ ลูก บาศก์เ ซนติเมตร อย่ า งไรก็ต าม เครื3อ ง TLS ยัง มีข้อจํากัดใน
การวัด เรือ นยอด (canopy measurement) ที3ย ัง มี
ความคลาดเคลื3อนเนื3องมาจากความสูงของต้นแสม
ทะเลที3 มี ค วามสู ง มากกว่ า องศาของการสแกน
(มากกว่ า 67.50º วัด จากแนวราบที3ร ะดับ เครื3อ ง
TLS ขึน: ไปยังยอดไม้) และระยะเส้นสายตา (line-ofsight) ระหว่างเครื3อง TLS กับกิง3 ก้านของเรือนยอด
ที3ถูกบดบังจากพุ่มไม้ การประมาณค่ามวลชีวภาพ
เหนือพื:นดินของเรือนยอดนัน: สามารถแก้ไขด้วย
การประมาณค่าช่วงมวลชีวภาพเหนือพื:น ดิน ของ
เรือนยอดที3มีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 10 ถึง 30 ของ
มวลชีวภาพเหนือพืน: ดินโดยรวม (Komiyama et al.,
2008; Feliciano et al., 2014) ดั ง นั :น การปรั บ แก้
ค่ า ประมาณเรื อ นยอด (canopy correction) จะ
ประมาณค่าทีร3 อ้ ยละ 20±10 ของมวลชีวภาพเหนือ
พื:นดินลําต้นที3ได้จากเครื3อง TLS โดยคูณค่า 1.25
เข้าไปในผลลัพธ์ทไ3ี ด้จากเครื3อง TLS

วัดค่าพารามิเตอร์ ได้แก่ เส้นผ่านศูนย์กลาง
ด้ า นบนของท่ อ นไม้ ตั ว อย่ า ง ( ) เส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลางด้านล่างของท่อนไม้ตัวอย่าง ( ) และ
ความสูงของท่อนไม้ตวั อย่าง (ℎ) ก่อนนํามาคํานวณ
ปริมาตรของลําต้นด้วยสมการสมาเลียน (Smalian’s
formula) ดังแสดงในสมการที3 1
=

×ℎ =

×ℎ

(1)
เมื3อ คือ ปริม าตรของท่อนไม้ตัวอย่าง และ
คือ พื:นที3หน้ าตัดของส่วนบนและส่วนล่างของ
ท่อนไม้ตวั อย่าง ใช้ซอฟต์แวร์คลาวด์คอมแพร์ ใน
การประมาณค่าการวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง และความ
สูง วัดค่าพารามิเตอร์แต่ละค่าจํานวน 5 ครัง: เพื3อหา
ความคลาดเคลื3อ นสัม พัท ธ์ (relative error) ที3จ ะ
นํ าไปใช้ในการคํานวณการแพร่ความคลาดเคลื3อน
รวมปริม าตรทัง: หมดจะได้ป ริม าตรโดยรวมของ
ลําต้นแสมทะเล
ประมาณมวลชีวภาพเหนือพืน: ดินโดยการนํา
ปริม าตรของลําต้นที3ได้จากการคํานวณมาคูณกับ
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6. การประมาณการแพร่ ค วามคลาดเคลื1อน

ของพารามิเ ตอร์ท3ีว ัด เข้า ไปในมวลชีว ภาพเหนื อ
พืน: ดินทีไ3 ด้จากการคํานวณ โดยความคลาดเคลื3อน
ของมวลชีว ภาพเหนื อ พื:น ดิน ลํา ต้น ($
)
สามารถหาได้ จ ากสมการที3 3 และความคลาด
เ ค ลื3 อ น ข อ ง ม ว ล ชี ว ภ า พ เ ห นื อ พื: น ดิ น ร ว ม
) สามารถหาได้จากสมการที3 4
(δ

การทํางานในสนามและประมาณค่าของแต่
ละพารามิเ ตอร์ ได้แ ก่ การคํ า นวณปริม าตรของ
ลําต้น การคํานวณความหนาแน่ นจําเพาะของเนื:อ
ไม้ และการปรับแก้ค่าประมาณเรือนยอด จะมีความ
คลาดเคลื3อนรวมอยู่ ส่วนความคลาดเคลื3อนของการ
วัด จากเครื3อ ง TLS จะไม่ นํ า มาคิด รวมเนื3 อ งจาก
ความคลาดเคลื3อนทีไ3 ด้มคี ่าตํ3ามาก โดยเครื3อง TLS
ถูกตัง: ค่าความห่างระหว่างจุด point cloud ที3 3.10
มิลลิเมตร ต่อ 10 เมตร ให้ผลความคลาดเคลื3อนที3
ตํ3ากว่าร้อยละ 0.03
ความคลาดเคลื3อนจากการประมาณค่าเส้น
ผ่านศูนย์กลางและความสูงซํ:ากันค่าละ 5 ครัง: ดัง
อธิบ ายไว้ใ นหัวข้อที3 5 ได้ค วามคลาดเคลื3อนของ
การประมาณค่ า เส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางอยู่ ร ะหว่ า ง
ร้อยละ 0.13 ถึง 4.68 (ค่าเฉลีย3 เท่ากับร้อยละ 1.66)
และความคลาดเคลื3อ นของความสู ง อยู่ ร ะหว่ า ง
ร้อยละ 0.11 ถึง 2.59 (ค่าเฉลีย3 เท่ากับร้อยละ 0.69)
ความคลาดเคลื3อนของความหนาแน่ นจําเพาะของ
เนื:อไม้มีค่าร้อยละ 8.33 (Njana et al., 2016) และ
การปรับแก้ค่าประมาณเรือนยอดมีค่าอยู่ท3ีร้อยละ
10.00 (Feliciano et al., 2014)
การประมาณมวลชีวภาพเหนือพื:น ดิน รวม
(
) สามารถทํ า ได้โ ดยการคํ า นวณมวล
ชีวภาพเหนือพื:นดินของลําต้นรวมกับมวลชีวภาพ
เหนือพืน: ดินของเรือนยอดดังสมการที3 2
=
+
! "# (2)
เมื3อ
คือ มวลชีว ภาพเหนื อ พื:น ดิน ของ
ลํา ต้น ที3ไ ด้จ ากการคํา นวณปริม าตรร่ ว มกับความ
หนาแน่ นจําเพาะของเนื:อไม้ และ
! "# คือ
มวลชีวภาพเหนือพืน: ดินของเรือนยอดทีไ3 ด้จากการ
ปรับแก้
ดัง นั :น การประมาณการแพร่ ค วามคลาด
เคลื3อนสามารถทําได้โดยการแพร่ความคลาดเคลื3อน

& ' ()*+
| ' ()*+ |

$

&0

&2

&340

= -2 / 0 1 + / 2 1 + / 340 1
=- $

&0 &2 &340
0 2 340

+ 5$

! "# 6

(3)
(4)

เมื3อ , ,
แทนความคลาดเคลื3อนสัมพัทธ์
ของเส้นผ่านศูนย์กลาง ความสูง และความหนาแน่น
จํ า เ พ า ะ ข อ ง เ นื: อ ไ ม้ แ ละ $
! "# คื อ
ความคลาดเคลื3อนของการปรับแก้เรือนยอด

7. ผลการทดลอง
7.1 ผลการประมาณค่ามวลชี วภาพเหนื อ
พืน+ ดิ นรวม และค่าความคลาดเคลื1อนรวม
ต้ น แสมทะเลตัว อย่ า งทัง: 4 ต้ น มีเ ส้น
ผ่ า นศู น ย์ ก ลางความสู ง เพี ย งอก 18.81, 26.57,
20.24 และ 14.03 เซนติ เ มตร ตามลํ า ดั บ ได้
แสดงผลทีไ3 ด้จากการคํานวณปริมาตร มวลชีวภาพ
เหนื อ พื:น ดิน และมวลชีว ภาพจากการค่ า ปรับ แก้
เรือนยอดจํานวน 4 ตัวอย่างในตารางที3 2
ตารางที3 2 แสดงมวลชี ว ภาพเหนื อ
พื: น ดิ น ของลํ า ต้ น ที3 ไ ด้ จ ากการคํ า นวณ ซึ3 ง มี ค่ า
แตกต่างกันไปตามปริมาตรของลําต้น โดย Am-01
มี ม วลชี ว ภาพเหนื อ พื: น ดิ น ลํ า ต้ น 86.87±7.47
กิโลกรัมต่อต้น Am-02 มีมวลชีวภาพเหนือพืน: ดินลํา
ต้น 269.43 ±23.17 กิโ ลกรัม ต่ อ ต้น Am-03 มีม วล
ชีวภาพเหนือพื:นดินลําต้น 128.59±11.18 กิโลกรัม
ต่อต้น และ Am-04 มีมวลชีวภาพเหนือพืน: ดินลําต้น
33.97± 3.16 กิโ ลกรัม ต่ อ ต้ น ค่ า มวลชีว ภาพที3ไ ด้
จากค่ า การปรับ แก้ เ รื อ นยอดของแต่ ล ะต้ น มีค่ า
21.72±2.17, 67.36±6.74, 32.13±1.12 และ 8.49±
0.85 กิโลกรัมต่อต้นตามลําดับ
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ตารางที1 2 ปริมาตรและมวลชีวภาพเหนือพืน: ดินของต้นแสมทะเลต้นแสมทะเล จํานวน 4 ตัวอย่าง
ตัวอย่างต้นแสมทะเล
Am-01
Am-02
Am-03
Am-04

ปริมาตร
(ลูกบาศก์เมตร)
0.14
0.53
0.21
0.06

มวลชีวภาพของลําต้น
(กิโลกรัม)
86.87±7.47
269.43±23.17
128.59±11.18
33.97±3.16

ความคลาดเคลื3อนของมวลชีวภาพเหนือ
พื:น ดิน รวม (สมการที3 4) ได้จ ากการคํา นวณการ
แพร่ความคลาดเคลื3อนของมวลชีวภาพเหนือพืน: ดิน
ลํ า ต้ น (สมการที3 3) และเรือ นยอด (Njana et al.,

มวลชีวภาพของเรือนยอด
(กิโลกรัม)
21.72±2.17
67.36±6.74
32.13±1.12
8.49±0.85

2016) แสดงในตารางที3 3 การแพร่ ค วามคลาด
เคลื3อ นส่ง ผลให้ได้ค วามคลาดเคลื3อ นรวมต้นแสม
ตัวอย่างแต่ละต้นมีค่าร้อยละ 13.21, 13.15, 13.27
และ 13.64 ตามลําดับ

ตารางที1 3 การแพร่ความคลาดเคลื3อนของมวลชีวภาพเหนือพืน: ดิน (แสดงค่าเป็ นร้อยละ)
ความคลาด
ตัวอย่าง ค่าคลาดเคลื3อน
ค่า
ค่าคลาดเคลื3อน การแพร่ค่า ค่าปรับแก้ความ
เคลื3อนรวมของ
ต้นแสม
เส้นผ่าน คลาดเคลื3อน ความถ่วง คลาดเคลือ3 น คลาดเคลื3อน
มวลชีวภาพ
ทะเล
ศูนย์กลาง
ความสูง
จําเพาะ
ของลําต้น
เรือนยอด
เหนือพืน: ดิน
Am-01
0.63
1.55
8.33
8.64
10.00
13.21
Am-02
0.66
1.60
8.33
8.54
10.00
13.15
Am-03
0.63
1.76
8.33
8.72
10.00
13.27
Am-04
0.71
2.83
8.33
9.27
10.00
13.64
ตารางที1 4 มวลชีวภาพเหนือพืน: ดินจากเครื3อง TLS เปรียบเทียบกับค่าทีไ3 ด้จากสมการอัลโลเมตรี (กิโลกรัม
ต่อต้น)
มวลชีวภาพ
เส้นผ่านศูนย์กลาง
ตัวอย่างต้น
เหนือพืน: ดินที3
ทีค3 วามสูงเพียงอก
แสมทะเล
ได้จากเครื3อง
(เซนติเมตร)
TLS
Am-01
18.81
108.58±14.34
Am-02
26.57
336.78±44.28
Am-03
20.24
160.65±21.32
Am-04
14.03
42.46±5.79

มวลชีวภาพเหนือพืน: ดินที3 มวลชีวภาพเหนือพืน: ดินทีไ3 ด้
ได้จากสมการอัลโลเมตรี จากสมการอัลโลเมตรีตน้ ไม้
ต้นแสมทะเล (Comley
ป่ าชายเลนทัวไป
3
and McGuinness, 2005) (Komiyama et al., 2005)
150.41
205.37
311.85
480.56
175.59
254.19
81.07
103.24
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การประมาณค่ามวลชีวภาพเหนือพื:นดินที3ได้จาก
การทดลอง พบว่า มวลชีวภาพเหนือพืน: ดินของต้น
แสมทะเลตั ว อย่ า งที3 Am-02 และ Am-03 มี ค่ า
ใกล้ เ คี ย งกับ มวลชี ว ภาพเหนื อ พื: น ดิ น ที3 ไ ด้ จ าก
สมการอัลโลเมตรีตน้ แสมทะเล (ค่าในวงเล็บ) โดยมี
ค่ า 336.78±44.28 (311.85) แ ล ะ 160.65±21.32
(175.59) กิโ ลกรัม ต่ อ ต้ น ซึ3ง มีค่ า อยู่ ใ นช่ ว งความ
คลาดเคลื3อนรวม เมื3อพิจ ารณาความยาวของเส้น
ผ่ า นศูน ย์ก ลางเพียงอกของต้นแสมทะเลตัวอย่าง
พบว่ามีค่ามากกว่า 20 เซนติเมตร โดยมีค่า 26.57
และ 20.24 เซนติเมตร ตามลําดับ ส่วนต้นแสมทะเล
ตัว อย่ า งที3 Am-01 และ Am-04 มีค่ า มวลชีว ภาพ
เหนือพืน: ดินตํ3ากว่าค่าทีไ3 ด้จากสมการอัลโลเมตรีตน้
แสมทะเล (ค่ า ในวงเล็บ ) โดยมีค่ า 108.58±14.34
(150.41) และ 42.46±5.79 (81.27) กิโ ลกรัมต่ อต้น
ตํ3 ากว่ า ค่ า ที3 ไ ด้ จ ากสมการ 41.83 และ 38.61
กิโลกรัมต่อต้น ตามลําดับ
ผลการเปรียบเทียบผลการประมาณมวล
ชีวภาพเหนือพืน: ดินทีไ3 ด้จากการทดลองกับผลที3ได้
จากสมการอัลโลเมตรีป่าชายเลนทัวไป
3 พบว่าผลที3
ได้จ ากการทดลองมีค่ า ตํ3า กว่ าผลที3ไ ด้จากสมการ
อัล โลเมตรี ป่ าชายเลนทัว3 ไปอยู่ 96.79, 143.78,
93.54 และ 60.78 กิโลกรัมต่อต้น ตามลําดับ ซึง3 ค่า
มวลชีวภาพเหนือพืน: ดินทีต3 ่างกันนัน: มีค่ามากกว่า
ช่ ว งความคลาดเคลื3อ นรวมของต้ น แสมทะเลทุ ก
ตัวอย่าง

หลัง จากการปรับ แก้ค่ า การแพร่ ค วาม
คลาดเคลื3อนของมวลชีวภาพเหนือพื:นดินโดยรวม
แล้ว การประมาณมวลชีวภาพเหนือพืน: ดินรวมของ
ต้นแสมทะเลตัวอย่างทัง: 4 ต้น มีค่า 108.58±14.34,
336.78±44.28, 160.65±21.32 แ ล ะ 42.4 5.79
กิโลกรัมต่อต้น ตามลําดับ
7.2 ผลการเปรี ย บเที ยบมวลชี วภาพกับ
สมการอัลโลเมตรี
โดยสมการอั ล โลเมตรี ต้ น แสมทะเล
) ของ Comley และ McGuinness (2005)
(
และสมการอัล โลเมตรี ต้ น ไม้ ป่ าชายเลนทัว3 ไป
( 7
! ) ของ Komiyama และคณะ (2005)
เป็ น สมการอัล โลเมตรีท3ีใ ช้สํา หรับ ประมาณมวล
ชีวภาพเหนือพืน: ดินของต้นแสมทะเล และต้นไม้ป่า
ชายเลนหลายชนิ ด ที3 ไ ด้ ร ั บ การยอมรั บ อย่ า ง
กว้างขวาง นอกจากนี:สมการอัลโลเมตรีดงั กล่าว ได้
สร้า งจากการเก็บข้อ มูล ต้น ไม้ป่าชายเลนในพื:นที3
เขตร้อน รวมถึงในประเทศไทย จึงได้นํามาใช้เพื3อ
เปรียบเทียบมวลชีวภาพเหนือพืน: ดินทีไ3 ด้จากเครื3อง
TLS ในสมการที3 5 และสมการที3 6 ตามลําดับ ผลที3
ได้จากการใช้สมการอัลโลเมตรีเปรียบเทียบกับผลที3
ได้จากเครื3อง TLS แสดงในตารางที3 4
= 0.308 × .<<
(5)
.@A
(6)
7
! = 0.251 × ? ×
เมื3อ คือ เส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกของต้นแสม
ทะเล และ ? คือ ความหนาแน่นจําเพาะของเนื:อไม้
จากตารางที3 4 มวลชีวภาพเหนือพืน: ดิน
ของต้ น แสมทะเลตั ว อย่ า งทั ง: 4 ต้ น ที3 ไ ด้ จ าก
สมการอัล โลเมตรีต้น แสมทะเลของ Comley และ
McGuinness (2005) มีค่า 150.41, 311.85, 175.59
และ 81.07 กิ โ ลกรัม ต่ อ ต้ น ตามลํ า ดับ และมวล
ชีว ภาพเหนื อ พื:น ดิน ที3ไ ด้ จ ากสมการอัล โลเมตรี
ต้น ไม้ป่ าชายเลนทัวไปของ
3
Komiyama และคณะ
(2005) มีค่า 205.37, 480.56, 254.19 และ 103.24
กิโ ลกรัมต่อต้น ตามลําดับ เมื3อเปรียบเทียบกับผล

8. อภิ ปรายและสรุปผล
ผลการทดลองทีไ3 ด้ พบว่ามวลชีวภาพเหนือ
พื: น ดิ น ของต้ น แสมทะเลตั ว อย่ า งที3 Am-02 และ
Am-03 มีค่าใกล้เคียงกับค่าที3ได้จากสมการอัลโลเมตรี ต้ น แสมทะเล (Comley and McGuinness,
2005) ซึ3ง สมการดัง กล่ า วเป็ นสมการที3 ส ร้ า งขึ:น
เฉพาะสํา หรับ การประมาณค่ า มวลชีว ภาพเหนื อ
พืน: ดินของต้นแสมทะเล อย่างไรก็ตาม ต้นแสมทะเล
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เมตร เมื3อพิจารณาเฉพาะสายพันธุท์ ใ3ี กล้เคียงกับต้น
แสมทะเล พบว่าในการสร้างสมการดังกล่าวได้ใช้
ต้น แสมขาวที3มีขนาดเส้น ผ่ า นศูน ย์ก ลางเพียงอก
ระหว่ า ง 5.00 ถึ ง 14.10 เซนติ เ มตร ซึ3 ง มี ค่ า ที3
แตกต่างจากเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกของต้นแสม
ทะเลตั ว อย่ า งที3 ใ ช้ ใ นการทดลองครัง: นี: (ค่ า อยู่
ระหว่ า ง 14.03 ถึ ง 26.57 เซนติ เ มตร) ผลการ
ประมาณมวลชีว ภาพเหนื อ พื:น ดิน ที3ไ ด้ จ ากการ
ทดลองจึงมีค่าคลาดเคลื3อนกับผลทีไ3 ด้จากสมการอัล
โลเมตรีตน้ ไม้ป่าชายเลนทัวไป
3
ผลการทดลองแสดงให้เ ห็น ว่ า เครื3อ ง TLS
สามารถนํามาใช้ในการเก็บข้อมูลต้นแสมทะเล เพื3อ
นํ าค่าที3ได้จากการเก็บข้อมูลไปใช้ประมาณค่ามวล
ชีวภาพเหนือพื:นดินโดยไม่ต้องตัดต้นไม้ จากการ
ทดลองพบว่ า ต้ น แสมทะเลตัว อย่ า งทัง: 4 ต้ น มี
ค่าประมาณมวลชีวภาพเหนือพื:นดินรวม 108.58±
14.34, 336.78±44.28, 160.65±21.32 และ 42.46±
5.79 กิโลกรัมต่อต้น ตามลําดับ โดยมีค่าประมาณ
มวลชีวภาพเหนือพื:นดินใกล้เคียงกับสมการอัลโลเมตรีต้นแสมทะเลของ Comley and McGuinness
(2005) สํ า หรั บ ต้ น แสมทะเลที3 มี ข นาดเส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลางเพียงอกมากกว่า 20 เซนติเมตรขึน: ไป

ตัว อย่ า งที3 Am-01 และ Am-04 มีค่ า มวลชีว ภาพ
เหนือพืน: ดินทีค3 ลาดเคลื3อนจากค่ามวลชีวภาพเหนือ
พืน: ดินทีไ3 ด้จากสมการอัลโลเมตรีต้นแสมทะเล เมื3อ
พิจ ารณาถึงขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก
พบว่าสมการอัลโลเมตรีแสมทะเลได้ใช้ตวั อย่างต้น
แสมทะเลทีม3 เี ส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกมากกว่า 20
เซนติเมตร ในการสร้างสมการอัลโลเมตรีต้นแสม
ทะเลเป็ นจํานวนร้อยละ 72.88 ของตัวอย่างทัง: หมด
ดังนัน: ค่าประมาณมวลชีวภาพเหนือพืน: ดินทีไ3 ด้จาก
การเก็ บ ข้ อ มู ล ต้ น แสมทะเลที3 มี ข นาดเส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลางเพียงอกมากกว่า 20 เซนติเมตร ขึน: ไป มี
แนวโน้ มจะมีค่าใกล้เคียงกับค่ามวลชีวภาพเหนื อ
พื:นดินที3ได้จากสมการอัลโลเมตรีต้นแสมทะเล ซึ3ง
ตัวอย่างต้นแสมทะเลที3 Am-02 และ Am-03 มีขนาด
เส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางเพี ย งอก 26.57 และ 20.24
เซนติเ มตร ผลการประมาณค่ ามวลชีวภาพเหนือ
พืน: ดินจึงมีค่าใกล้เคียงกับสมการดังกล่าว ในขณะที3
ตัวอย่างต้นแสมทะเลที3 Am-01 และ Am-04 มีขนาด
เส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางเพี ย งอก 18.81 และ 14.03
เซนติเมตร ส่งผลให้มคี ่าประมาณมวลชีวภาพเหนือ
พืน: ดินทีค3 ลาดเคลื3อนจากสมการอัลโลเมตรีต้นแสม
ทะเล
เมื3อนําผลการทดลองเปรียบเทียบกับสมการ
อัลโลเมตรีต้นไม้ป่าชายเลนทัวไป
3 (Komiyama et
al., 2005) พบว่าค่ามวลชีวภาพเหนือพืน: ดินของต้น
แสมทะเลตัวอย่างทุกต้นมีความคลาดเคลื3อนจากค่า
มวลชีวภาพเหนือพืน: ดินทีไ3 ด้จากสมการอัลโลเมตรี
ต้น ไม้ป่ าชายเลนทัวไปค่
3
อนข้า งมาก ที3เ ป็ น เช่นนี:
เนื3องมาจากสมการดังกล่าวเป็ นสมการอัลโลเมตรี
สําหรับการประมาณค่ามวลชีวภาพเหนือพืน: ดินของ
ต้นไม้ป่าชายเลนหลายชนิด ได้แก่ ต้นโกงกางใบ
เล็ก โกงกางใบใหญ่ แสมขาว เป็ นต้น นอกจากนี:
ตัวอย่างทีใ3 ช้ในการสร้างสมการ (รวมทุกสายพันธุท์ 3ี
เก็ บ ตั ว อย่ า งในประเทศไทย) มี ข นาดเส้ น ผ่ า น
ศูน ย์ก ลางเพีย งอกระหว่า ง 5.00 ถึง 48.90 เซนติ

9. ข้อเสนอแนะ
9.1 การเปรี ย บเที ย บมวลชี ว ภาพเหนื อ
พื:น ดิน ที3ไ ด้จากเครื3อ ง TLS กับ สมการอัล โลเมตรี
ควรเพิม3 สมการทีส3 ร้างจากตัวอย่างต้นแสมทะเลทีม3 ี
ช่วงของเส้นผ่านศูนย์กลางใกล้เคียง และครอบคลุม
ตัวอย่างต้นแสมทะเลทีใ3 ช้ในการทดลอง
9.2 การสร้างสมการอัลโลเมตรีของต้นแสม
ทะเลโดยใช้ข้อ มู ล ที3ไ ด้จ ากเครื3อ ง TLS ควรเก็บ
ข้อมูลจากต้นแสมทะเลตัวอย่างเพิม3 เติม โดยควรมี
ไม่ ต3ํ า กว่ า 5 ต้ น (Feliciano et al., 2014) เพื3 อ ให้
สมการอั ล โลเมตรี มี ค่ า ความถู ก ต้ อ ง และมี ค่ า
ใกล้เคียงกับความเป็ นจริง
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