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การประเมินการสะสมคาร์บอนเหนือพื้นดินของป่าชายเลนด้วยข้อมูลดาวเทียม WORLDVIEW-2  
ในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
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บทคัดย่อ 
 คาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซเรือนกระจกส าคัญที่เป็นสาเหตุหลักของภาระโลกร้อน กระบวนการสังเคราะห์
แสงของพืชเป็นกระบวนการที่ช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ โดยป่าชายเลนถูกยกย่องให้เป็นระบบนิเวศ
ที่เก็บกักคาร์บอนได้มากที่สุด เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศช่วยให้การส ารวจและประเมินคาร์บอนสะสมในพ้ืนท่ีป่าชายเลน
ท าได้สะดวกมากยิ่งขึ้น การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจ าแนกพันธุ์ไม้ป่าชายเลนและประเมินการเก็บกักคาร์บอนเหนือ
พื้นดินของป่าชายเลน บริเวณอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ด้วยข้อมูลดาวเทียม WorldView-2 โดยใช้เทคนิคการจ าแนก
ข้อมูลเชิงวัตถุในการจ าแนกพันธุ์ไม้ป่าชายเลนและสมการ Allometric  ในการประเมินหามวลชีวภาพเหนือพื้นที่ดิน
เพื่อหาปริมาณคาร์บอนสะสม ผลการวิจัย พบว่า ความถูกต้องของการจ าแนกพันธุ์ไม้ป่าชายเลนในพื้นที่ศึกษา ได้แก่ 
โกงกางใบใหญ่ แสมขาวและแสมทะเลจากข้อมูลดาวเทียมเปรียบเทียบกับข้อมูลส ารวจภาคสนาม เท่ากับ 86.2% โดย
มีปริมาณมวลชีวภาพเหนือพื้นดินเฉลี่ย 44.14 ตันต่อเฮกแตร์ และการเก็บกักคาร์บอนเหนือพื้นที่ดินเฉลี่ย 21.05 ตัน
คาร์บอนต่อเฮกแตร์ 
ค าส าคัญ: ป่าชายเลน การจ าแนกข้อมูลเชิงวัตถุ การเก็บกักคาร์บอนเหนือพื้นดิน 
 
Abstract 
 An important Green House Gas (GHG) which the main cause of global warming is the 
Carbon Dioxide (CO2). The photosynthesis of plants is a major process to decrease the CO2. The 
forest system is a large carbon stock and mangrove forests are esteemed to be the most carbon-
rich forests in the topics. Geo-informatics technologies can help to save the cost and time for 
mangrove species classification and mangrove forest carbon stock estimation. This study aims to 
classify the three dominant mangrove species and estimate above ground carbon stock using the 
Worldview-2 satellite imagery. Object-based classification technique was used to classify the 
mangrove species and the Allometric equation was used to estimate the above ground biomass 
and carbon stock. The overall percentage accuracy of the mangrove species classification was 
86.2%. The average total above ground biomass was 44.14 tons/ha and total carbon stock was 21.1 
tons carbon/ha on the average. 
Keywords: Mangrove, Object-based Classification, Above Ground Carbon Stock 
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บทน า 
 ป่าชายเลยเป็นระบบนิเวศที่มีเอกลักษณ์และเป็นระบบนิเวศที่มีความส าคัญในฐานะผู้ให้ในระบบนิเวศ ทั้ง
การเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ าและพืชน้ า รวมถึงเป็นแหล่งเก็บกักคาร์บอนขนาดใหญ่ โดยป่าชายเลนเป็นกลุ่มของพืชที่
อาศัยอยู่ในเขตศูนย์สูตร (Daniel M. Alongi. 2002) ระหว่าง ละติจูดที่ 31°เหนือ กับ 39°ใต้ (Spalding, M.D. et al 
1997) ความสลับซับซ้อนของระบบรากของป่าชายเลนช่วยให้สามารถเก็บกักคาร์บอนได้อย่างมาก (Daniel C. et al, 
2011) อย่างไรก็ตามการส ารวจป่าชายเลนในการประเมินการเก็บกักคาร์บอนยังเป็นเรื่องยาก เนื่องจากการเข้าถึงพื้นที่
ของป่าชายเลน ท าให้ต้องสิ้นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่าย (Asner, G.P., 2009) 
 ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดาวเทียมส ารวจโลกได้สร้างข้อมูลดาวเทียมที่มีความหลากหลาย
เป็นจ านวนมาก ท าให้ข้อมูลดาวเทียมถูกน าไปประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ รวมถึงการจ าแนกพันธุ์ ไม้ของป่าชายเลน
และการประเมินการเก็บกักคาร์บอน เป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการส ารวจได้ (Xing et al.,2014) 
 ป่าชายเลนในประเทศไทยถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์อย่างมาก มีความหลากหลายของพันธุ์ไม้จ านวนมาก 
เนื่องจากต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ในบริเวณเส้นศูนย์สูตร แต่การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลอย่างกว้างขวางได้
ท าลายพื้นท่ีป่าชายเลนของประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยจังหวัดชลบุรีเป็นหนึ่งในจังหวัดที่พ้ืนท่ีป่าชายเลนมีการลดลง
อย่างมากจากการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเล เพื่อขยายแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 ดังนั้นการวิจัยนี้จึงมีความสนใจในการน าเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาจ าแนกพันธุ์ไม้ของป่าชายเลนและ
ประเมินการเก็บกักคาร์บอนเหนือพื้นดินในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยผลจากการวิจัยจะช่วยยืนยัน
ความส าคัญของป่าชายเลน และเป็นเครื่องมือในการก าหนดนโยบายในการอนุรักษ์พ้ืนท่ีของป่าชายเลนต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อจ าแนกพันธุ์ไม้ป่าชายเลนจากดาวเทียมรายละเอียดสูง Worldview-2 
2. เพื่อประเมินปริมาณมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินและการเก็บกักคาร์บอนเหนือพื้นดินของป่าชายเลน บริเวณ

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดชลบุรี 
 
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 

1. พื้นที่ศึกษา : พื้นที่ป่าชายเลนส าหรับการวิจัยนี้เป็นผืนป่าชายเลน บริเวณศูนย์ศึกษาธรรมชาติและ
อนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยป่าชายเลนใน
บริเวณนี้มีทั้งทีเ่ป็นป่าธรรมชาติและป่าปลูก 

 
ภาพที่ 1 พ้ืนท่ีศึกษา 

ชลบุร ี

ฉะเชิงเทรา 

ระยอง 
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2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงวัตถุ (Object-based Classification) 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงวัตถุจากภาพเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ภาพที่อาศัยทั้งข้อมูลเชิงคลื่น (Spectral) ที่

สะท้อนกับวัตถุบนผิวโลกและเนื้อภาพ (Texture) ที่ปรากฏบนภาพถ่ายในการประมวลผล (H.R. Matinfar et al, 
2007) โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงวัตถุในการจ าแนกข้อมูลจากภาพถ่ายสามารถแบ่งขั้นตอนออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 
การแบ่งส่วนของภาพ (Image Segmentation) และการจ าแนกข้อมูล (Image Classification) 

การแบ่งส่วนของภาพ (Image Segmentation) เป็นเทคนิคการจับกลุ่มของวัตถุท่ีปรากฏบนภาพท่ีมีลักษณะ
แบบเดียวกัน (Homogeneity) โดยส่วนของภาพ (Segments or polygons)  ที่ถูกแบ่งจะเป็นวัตถุบนภาพที่ยังไม่มี
ความหมาย ซึ่งวัตถุเหล่านี้จะถูกให้ความหมายในข้ันตอนของการจ าแนกข้อมูล (T. Blaschke, 2010) โดยการแบ่งส่วน
ของภาพมีด้วยกันหลายวิธี โดยวิธีท่ีนิยม คือ Multiresolution Segmentation ซึ่งเป็นวิธีการแบ่งส่วนแบบ bottom-
up region-emerging (Rejaur M. et al, 2008) โดยเป็นการจับกลุ่มของข้อมูลที่เริ่มจะจุดภาพ (Pixel) แต่ละจุดที่มี
ลักษณะเดียวกันมารวมกันเป็นกลุ่มวัตถุที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจนกว่าจุดภาพข้างเคียงเป็นจุดภาพที่มีลักษณะที่ไม่เหมือนกัน 
(Baatz M. et. al, 2004) 

3. การวิเคราะห์เนื้อภาพ (Texture Analysis) แบบ Grey-Level Co-occurrence Matrix 
การวิ เคราะห์ เนื้อภาพเป็นค านวณเนื้อภาพเพื่อหา โครงร่างของเนื้อภาพจากภาพถ่ายสีขาว -ด า 

(Panchromatic) ซึ่งเป็นการวัดค่าความเข้มระดับสีเทา (Grey Level) ของจุดภาพ (M. Durrieu et al, 2005) เทคนิค
การวิเคราะห์เนื้อภาพที่ใช้กันอย่างมากคือ การวิเคราะห์เมตริกซ์ความสัมพันธ์ของระดับสีเทา (Grey-Level Co-
occurrence Matrix: GLCM) ซึ่งเป็นการหาความสัมพันธ์ของระดับสเีทาแบบเมตริกซ์ของ 2 จุดภาพ ใน 4 ทิศทาง คือ 
0° 45° 90° และ 135° โดย GLCM จะท าการวัดค่าความสัมพันธ์ทั้งหมด 8 ค่า ได้แก่ Homogeneity Contrast 
Dissimilarity Entropy Angle second moment Mean Standard deviation และ Correlation. 

4. ปริมาณมวลชีวภาพและการเก็บกักคาร์บอนเหนือพื้นดิน 
มวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินคือ อินทรียวัตถุของพืชที่เกิดจากกระบวนการสังเคราะห์แสงที่ปรากฏอยู่เหนือพื้นดิน 

โดยการค านวณปริมาณมวลชีวภาพของต้นไม้ที่เป็นนิยม คือ การค านวณมวลชีวภาพด้วยสมการ Allometric ซึ่งเป็น
การศึกษาความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ ของต้นไม้ ได้แก่ ล าต้น กิ่ง ใบ และรากค้ ายัน (โกงกาง) โดยตัวแปรที่จ าเป็นใน
สมการ คือ เส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกและความสูงของต้นไม้ ดังสมการ 

Log W = a + b log D2 H 
เมื่อ Log W คือ มวลชีวภาพของส่วนต่างๆ ของต้นไม้ 

a and b คือ ค่าสัมประสิทธ์ิของสมการ 
D  คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก (Diameter at Breast Height) 
H  คือ ความสูงของต้นไม้ 

ปริมาณคาร์บอนสะสม (ร้อยละโดยน้ าหนักแห้ง) ของพืชโดยทั่วไปจะมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 45 ถึง 50 ของ
มวลชีวภาพ (Schlesinger, W.H., 1991) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. การเตรียมภาพดาวเทียม 
 การวิจัยนี้ใช้ภาพดาวเทียมจากดาวเทียม Worldview-2 8 ช่วงคลื่น โดยรายละเอียดจุดภาพ (Pixel) ของ
ภาพขาว-ด า คือ 0.5 เมตร และรายละเอียดจุดภาพของภาพสี คือ 2 เมตร โดยภาพดาวเทียมนี้ถูกจัดท าให้เป็นภาพ
ดาวเทียมแบบออร์โท (Ortho Satellite Image) ซึ่งเป็นภาพที่มีความถูกต้องเชิงต าแหน่งสูง และจัดท าเป็นภาพสี
รายละเอียดสูง (Pan-sharpened Satellite Image) ส าหรับใช้เป็นข้อมูลหลักในการจ าแนกพันธุ์ไม้ป่าชายเลน 
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2. การจ าแนกพันธุ์ไม้ของป่าชายเลน 
 การจ าแนกพันธุ์ไม้ป่าชายเลนจากภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง Worldview-2 ในการวิจัยนี้ใช้เทคนิคการ
จ าแนกข้อมูลเชิงวัตถุ (Object-Based Classification) โดยขั้นตอนของการแบ่งส่วนภาพ (Image Segmentation) ใช้
เทคนิคMuliresolution Segmentation มาท าการแบ่งภาพให้เป็นส่วน (Segments) ผ่านการวิเคราะห์จากความเป็น
ลักษณะเดียวกันของภาพ (Homogeneity) โดยพารามิเตอร์ที่ก าหนดในการแบ่งส่วนภาพ คือ scale parameter = 
10, shape = 0.5, and compactness = 0.9 (Benjamin W.Heumann, 2011) 
 การจ าแนกพื้นที่ป่าชายเลนออกจากพื้นที่ที่ไม่ใช้ป่าชายเลนได้ใช้วิธี Supervised Nearest Neighbor 
Classification โดยพื้นที่ป่าชายเลนที่ได้จากภาพดาวเทียมได้ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อภาพ (Texture Analysis) แบบ
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ GLCM ร่วมกับการแปลภาพด้วยสายตา (Visual Interpretation) ในการจ าแนกพันธุ์ไม้ป่า
ชายเลนในพ้ืนท่ีศึกษา 
 

 
ภาพที ่2 ผังวิธีการด าเนินการวิจัย 

 
3. การตรวจสอบความถูกต้อง 

 ข้อมูลที่น ามาใช้ในการประเมินความถูกต้องเป็นข้อมูลชนิดของพันธุ์ไม้ป่าชายเลนในพื้นที่ศึกษาจากการ
ส ารวจภาคสนาม โดยการประเมินความถูกต้องจากการจ าแนกพันธุ์ไม้ป่าชายเลนได้ใช้วิธี Error Matrix 

4. การเก็บข้อมูลภาคสนาม 
 การวิจัยนี้ได้ใช้แปลงเก็บตัวอย่างข้อมูล 116 แปลง สร้างจากวิธี Transect Line โดยเส้นของแปลงที่ก าหนด

บันทึกเส้นผ่านศูนย์กลาง DBH, ความสูง
และชนิดพันธ์ุไม ้

การจ าแนกพันธุ์ไมป้่าชายเลนด้วย 
เทคนิคการจ าแนกข้อมลูเชิงวัตถ ุ

 

การตรวจสอบความถูกต้อง 

การแบ่งส่วนภาพดาวเทียมด้วยวิธ ี
Muliresolution Segmentation 

แผนที่ป่าชายเลนแยกชนิดพันธ์ุ 

ภาพดาวเทียมแบบออร์โทจากดาวเทียม 
Worldview-2 

ภาพดาวเทียมแบบ Pan-sharpened 

สมการ Allometric 

การเก็บข้อมูลภาคสนาม 

ปริมาณมวลชีวภาพของแต่ละพันธุ์ไม้
ในพื้นที่ป่าชายเลน 

ปริมาณการเก็บกักคาร์บอนเหนือ
พืน้ดินในพื้นที่ศึกษา 
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นี้มีแนวตั้งฉากกับแนวชายฝั่งท าให้สามารถเก็บข้อมูลได้ครอบคลุมทุกพันธุ์ไม้ในพื้นที่ศึกษา ขนาดของแปลงเก็บข้อมูล
แต่ละแปลง คือ 10x10 เมตร โดยท าการวัดเส้นผา่นศูนย์กลางที่ระดับอก (Diameter at Breast Height) และความสูง
ของต้นไม้ทุกต้นที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 เซนติเมตรขึ้นไป  และท าการวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง DBH ที่ความสูง 
1.30 เมตร ของทุกต้น ยกเว้นพันธุ์ไม้โกงกางที่ท าการวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง DBH ที่ความสูง 20 เซนติเมตรเหนือรากค้ า
ยัน นอกจากนี้ได้ท าการบันทึกชนิดของพันธุ์ไม้ในแปลงเก็บข้อมูลเพื่อใช้ส าหรับการตรวจสอบความถูกต้องจากการ
จ าแนกพันธุ์ไม้จากดาวเทียม 

5. การประเมินมวลชีวภาพและการเก็บกักคาร์บอนเหนือพื้นดิน 
 สมการ Allometric ที่ใช้ในการประเมินมวลชีวภาพในการวิจัยนี้ ได้ใช้สมการ Allometric จากงานวิจัยอื่นที่
เกี่ยวข้อง 2 งานวิจัย ดังตารางที่ 1 และ 2 
 
ตารางที่ 1 สมการ Allometric ของพันธุ์ไม้ป่าชายเลยในพื้นที่สงวนชีวมณฑล จังหวัดระนอง (Wijarn Meepol, 
2010) ที่ใช้ในการค านวณหาปริมาณมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดิน 
 พันธุ์ไม้  สมการ      R2 

แสมขาว 
1.1 มวลชีวภาพของล าต้น 
1.2 มวลชีวภาพของกิ่งไม้ 
1.3 มวลชีวภาพของใบไม้ 

 
Log Ws = 0.5063 + 0.0442 Log D2H 
Log Wb = 0.2619 + 0.0315 Log D2H 
Log Wl = 0.0940 + 0.0310 Log D2H 

 
0.9663 
0.8763 
0.8624 

โกงกางใบใหญ่ 
2.1 มวลชีวภาพของล าต้น 
2.2 มวลชีวภาพของกิ่งไม้ 
2.3 มวลชีวภาพของใบไม้ 
2.4 มวลชีวภาพของรากค้ ายัน 

 
Log Ws = 0.6171 + 0.0357 Log D2H 
Log Wb = - 0.3606 + 0.0467 Log D2H 
Log Wl = - 0.3778 + 0.0360 Log D2H 
Log Wpr = - 0.6908 + 0.0496 Log D2H 

 
0.9367 
0.7972 
0.8420 
0.8815 

 
ตารางที่ 2 สมการ Allometric ของพันธุ์ไม้ป่าชายเลย บริเวณอ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (Thananun 
Pratummin, 2002) ที่ใช้ในการค านวณหาปริมาณมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดิน 
 พันธุ์ไม้  สมการ      R2 

แสมทะเล 
1.1 มวลชีวภาพของล าต้น 
1.2 มวลชีวภาพของกิ่งไม้ 
1.3 มวลชีวภาพของใบไม้ 

 
Ws = 0.2380 (D2H)0.3836 

Wb = 0.1370 (D2H)0.4316 
Wl = 0.1600 (D2H)0.4230 

 
0.9132 
0.7016 
0.7666 

  

 การค านวณปริมาณคาร์บอนที่สะสมอยู่ในส่วนต่างๆ ของต้นไม้ได้ใช้ตัวเลขค่าปริมาณคาร์บอน (ร้อยละโดย
น้ าหนักแห้ง) เท่ากับ 47.72% จากงานวิจัยที่ท าการศึกษาการเก็บกักคาร์บอนของป่าชายเลน บริเวณพื้นที่สงวนชีว
มณฑลจังหวัดระนอง (Wijarn Meepol, 2010) 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. การจ าแนกพันธุ์ไม้ป่าชายเลนจากภาพดาวเทียม 
 การแบ่งส่วนภาพ (Image Segmentation) ของภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง Worldview-2 ตาม
ค่าพารามิเตอร์ที่ก าหนด ด้วยวิธี Multiresolution Segmentation ดังภาพที่ 3 ถูกใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นส าหรับการ
จ าแนกพ้ืนท่ีป่าชายเลนและพันธุ์ไม้ของป่าชายเลน  
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 โดยพื้นท่ีป่าชายเลนทั้งหมดของพื้นที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
จังหวัดชลบุรี ได้ถูกจ าแนกออกจากพื้นที่อื่นๆ ด้วยวิธี Supervised Nearest Neighbor Classification ซึ่งรูปแบบ
ของป่าชายเลนในพื้นที่ศึกษาสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ คือ ป่าธรรมชาติ ซึ่งมีแสมขาวและแสมทะเล เป็นพันธุ์
ไม้เด่น และป่าปลูก ที่มีโกงกางใบใหญ่เป็นพันธุ์ไม้เด่น โดยพันธุ์ไม้ป่าชายเลนทั้ง 3 พันธุ์ได้ถูกจ าแนกพื้นที่ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์เนื้อภาพและการแปลภาพด้วยสายตา 
 

  
ภาพท่ี 3 ผลจากการแบ่งส่วนภาพด้วยวิธี Multiresolution Segmentation. 

 

 การจ าแนกพันธุ์ไม้ป่าชายเลนด้วยการวิเคราะห์เนื้อภาพแบบ GLCM พบว่า ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ของเนื้อภาพจากดาวเทียม Worldview-2 ในช่วงคลื่น Red-Edge มีความเหมาะสมที่สามารถ
จ าแนกแสมขาวออกจากกลุ่มพันธ์ุไม้อื่นได้อย่างชัดเจน โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของเนื้อภาพอยู่ระหว่าง 52.01 ถึง 
87.37 โดยแสมทะเลและโกงกางใบใหญ่จะท าการจ าแนกด้วยสายตาจากการผสมสีภาพดาวเทียมแบบสีผสมเท็จ 
(False Color Composite) 
 การผสมสีภาพดาวเทียมแบบสีผสมเท็จสามารถจ าแนกแสมทะเลและโกงกางใบใหญ่ออกจากกันได้ โดยการ
วิจัยนี้ใช้การผสมแบบ สีแดง คือ ช่วงคลื่น Near-Infrared1 สีน้ าเงิน คือ ช่วงคลื่น Red-Edge และ น้ าเงิน คือ ช่วง
คลื่น Yellow โดยพบว่าพื้นที่โกงกางใบใหญ่มีสีส้มสว่างและเนื้อภาพเรยีบสม่ าเสมอ ขณะที่พ้ืนท่ีแสมทะเลจะมีสีน้ าตาล
และเนื้อภาพค่อนข้างขรุขระ ท าให้สามารถจ าแนกพ้ืนท่ีของพันธุ์ไม้ 2 ชนิดนี้ได้อย่างชัดเจน 
 ผลของการจ าแนกพื้นที่ป่าชายเลนทั้งหมดของพื้นที่ศึกษา พบว่า มีพื้นที่ป่าชายเลนรวมทั้งหมดประมาณ 335 ไร่ 
โดยเป็นพื้นที่ของแสมขาวมากที่สุด คือ 290 ไร่ รองลงมาคือ แสมทะเล 36 ไร่ และโกงกางใบใหญ ่9 ไร่ ตามล าดับ ดังภาพที่ 4 
  

 
ภาพที่ 4 ผลการจ าแนกพันธุ์ไม้ป่าชายเลนจากภาพดาวเทียม 
แสมขาว (เขียว) แสมทะเล (แดง) และโกงกางใบใหญ ่(เหลือง) 
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  โดยการตรวจสอบความถูกต้องของผลการจ าแนกพันธุ์ไม้ป่าชายเลนจากดาวเทียมกับข้อมูลชนิดของพันธุ์ไม้ที่
เก็บจากการส ารวจภาคสนาม พบว่า มีความถูกต้องรวม ประมาณ 86.2% โดยแสมขาวเป็นพันธุ์ไม้ที่มีค่าความถูกต้อง
สูงที่สุด คือ 96.9% รองลงมาคือ โกงกางใบใหญ่ และแสมทะเล ตามล าดับ 
 
ตารางที ่3 ความถูกต้องของผลจากการจ าแนกพันธุ์ไม้ป่าชายเลนจากภาพดาวเทียม 

 
การจ าแนกพันธุ์ไม้ปา่ชายเลนจากดาวเทียม 

แสมขาว แสมทะเล โกงกางใบใหญ ่ ผลรวม 

ข้อ
มูล

ภา
คส

นา
ม แสมขาว 62 8 6 76 

แสมทะเล 0 18 0 18 
โกงกางใบใหญ่ 2 0 20 22 
ผลรวม 64 26 26 116 

ร้อยละของความถูกต้อง (%) 96.9 69.2 76.9 86.2 

 
 2. การประเมินมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของป่าชายเลน บริเวณศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลน
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดชลบุรี 
 การเก็บข้อมูลความสูงและเส้นผ่านศูนย์กลาง (DBH) ของต้นไม้ในแปลงเก็บตัวอย่างจ านวน 116 แปลง เพื่อ
น ามาค านวณปริมาณมวลชีวภาพเหนือพื้นที่ดินของพื้นที่ศึกษาพบว่า พบว่า ปริมาณมวลชีวภาพของศูนย์ศึกษา
ธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดชลบุรี ในพื้นที่ 335 ไร่ มีท้ังสิ้นประมาณ 532.5 ตัน 
หรือมีปริมาณมวลชีวภาพเฉลี่ย 44.1 ตันต่อเฮกแตร์ โดยโกงกางใบใหญ่เป็นพันธุ์ไม้ที่มีปริมาณมวลชีวภาพเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ 19.9 ตันต่อเฮกแตร์ รายละเอียดดังตารางที่ 4 
 
ตารางที ่4 ปริมาณมวลชีวภาพเฉลี่ยของพันธุ์ไม้ป่าชายเลน บริเวณศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดชลบุรี (ตันต่อเฮกแตร์) 

พันธุ์ไม้ 
ปริมาณมวลชีวภาพเฉลีย่ในส่วนต่างๆ ของต้นไม้ (ตันต่อเฮกแตร)์ 

ล าต้น กิ่ง ใบ รากค้ ายัน รวม 
แสมขาว 4.83 2.51 1.70 0.00 9.04 
แสมทะเล 5.89 4.42 4.92 0.00 15.23 
โกงกางใบใหญ่ 15.67 1.77 1.59 0.84 19.87 

รวม 26.39 8.70 8.21 0.84 44.14 

 
 3. การประเมินการเก็บกักคาร์บอนเหนือพื้นดินของป่าชายเลน บริเวณศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่า
ชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดชลบุรี 
 ปริมาณคาร์บอนสะสมในส่วนต่างๆ ของต้นไม้จากการวิจัยครั้งนี้ พบว่า โกงกางใบใหญ่ เป็นพันธุ์ไม้ป่าชาย
เลนที่มีการสะสมคาร์บอนมากที่สุด คือ 9.50 ตันคาร์บอนต่อเฮกแตร์ รองลงมา ได้แก่ แสมทะเล 7.25 และแสมขาว 
4.29 ตามล าดับ โดยปริมาณคาร์บอนสะสมของป่าชายเลน บริเวณศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดชลบุรี เท่ากับ 254.1 ตันคาร์บอน หรือคิดเป็นปริมาณคาร์บอนสะสมเฉลี่ย เท่ากับ 21.05 
ตันคาร์บอนต่อเฮกแตร์ 
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กราฟท่ี 1 ปริมาณคาร์บอนสะสมของส่วนต่างๆ ของพันธุ์ไม้ป่าชายเลนท้ัง 3 ชนิด 

 
อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
 การจ าแนกพันธุ์ไม้ป่าชายเลนในการวิจัยนี้ได้ใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมรายละเอียดสูงเพียงอย่างเดียว การ
จ าแนกโดยให้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อภาพ (Texture Analysis) ร่วมกับการแปลภาพด้วยสายตาจากการผสมสีภาพ
ดาวเทียมแบบสีผสมเท็จสามารถจ าแนกพื้นที่ของพันธุ์ไม้ป่าชายเลนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในโซนอยู่อาศัยของพันธุ์
ไม้ชนิดนั้นๆ ที่จะเป็นกลุ่มของพันธุ์ไม้ชนิดเดียวกัน แต่ในบริเวณที่เป็นรอยต่อระหว่างโซนของป่าชายเลนซึ่งเป็นพื้นที่ที่
พันธุ์ไม้หลายชนิดมีการเติบโตร่วมกันจะเป็นพ้ืนท่ีที่มีความยากต่อการจ าแนกจากภาพดาวเทียม โดยความสูงของต้นไม้
แต่ละพันธ์ุที่ต่างกันเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดความคลาดเคลือ่นในการจ าแนกจากภาพดาวเทียม ดังนั้นการบูรณาการ
ข้อมูลด้านการส ารวจจากระยะไกล (Remote Sensing) ทั้งภาพดาวเทียม ข้อมูล Light Detecting and Ranging 
(LIDAR) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการบันทึกค่าระดับของวัตถุบนพื้นโลก รวมไปถึงการบันทึกความสูงและทรงพุ่มของต้นไม้ 
จะช่วยพัฒนากระบวนการจ าแนกข้อมูลจากภาพดาวเทียมและการประเมินมวลชีวภาพเหนือพื้นดินให้มีความถูกต้อง
มากขึ้น 
  สมการ Allometric ที่ใช้ในการค านวณปริมาณมวลชีวภาพของการวิจัยนี้เป็นการอ้างอิงสมการจากงานวิจัย
อื่นที่ท าการศึกษาพ้ืนท่ีป่าชายเลนในบริเวณอื่น ซึ่งมีความแตกต่างกันในเชิงสภาพทางภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น
การหาปริมาณมวลชีวภาพจากต้นไม้จริงในพื้นที่ศึกษา เพื่อพัฒนาสมการ Allometric ส าหรับพันธุ์ไม้ป่าชายเลนใน
พื้นที่ศึกษาน้ี จะท าให้สามารถค านวณปริมาณมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินในพื้นที่ศึกษาน้ีให้มีความแม่นย ามากยิ่งขึ้น 
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