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การสรางภาพสามมิติ

ของโครงสรางระบบรากพืชไมปา
“ทาง บรษัท เอส. ดี. เอ็ม. จำกัด รวมกับ ภาควชาวศวกรรมปาไม คณะวนศาสตร  มหาวทยาลัยเกษตรศาสตร 

วทยาเขตบางเขน” ซ่งเปนโครงงานการวจัยเกี่ยวกับ “การสรางภาพสามมิตขิองโครงสรางระบบรากพชไมปา” โดยนำ

เคร่อง FARO 3D Laser Scanner รุน Focus S350 มาใชสแกนเก็บขอมูล 3 มิติ (Pointcloud) ของรากไม เพอศึกษาราก

พชไมปาและทราบถึงความหนาแนนของระบบรากลึกในการแผกระจายของรากไมแตละชนิด ในการแกปญหาปาไมประเทศไทย 

สัมภาษณ ผศ.ดร.พยัตติพล ณรงคะชวนะ  

กลาวถึงจุดประสงคของโครงงานการ

สรางภาพสามมิติของโครงสรางระบบ

สามมิติรากพชไมปา?

กอนหนาน้ีใชเคร่องมืออะไรใน

การทำโปรเจกต?
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          โครงงานนี้เปนสวนหนึ่ง ของโครงการวจัยที่ผมไดรับทุน
สนับสนุน จากสถาบันวจัยและพัฒนาแหงมหาวทยาลัย
เกษตรศาสตร เมื่อประมาณ 4-5 ปที่ผานมา ซ่งเปนโครงการ
วจัยตอเนื่อง และจุดเร่มตนของโครงการ มาจากสภาพพนที่ปา
ไมในประเทศไทย ที่เกิดปญหาภัยพบัติทางธรรมชาติมากข้น 
และวธีการที่จะชวยปองกันสงิตางเหลานี้ได ในแงทาง
วนศาสตรหรอทางปาไม คือ การ ปลูกพชกันดินพัง พชที่ปลูก
ตองมีคุณสมบัติระบบรากลึกและสามารถยึดหนาดินไดดี
สวนในดานวศวกรรมเพ็งเล็งไปที่ความแขงแรงของรากวา

          การเร่มตนของผม เร่มดวยวธีการแบบเบสิก โดยการ
ปลูกพชทดลอง ในพนที่ปาของ สถานีวนวัฒนวจัยสะแกราช 
จ.นครราชสีมา เมื่อ 5 ป ี ที่ผานมาโดยใชระยะเวลา ในการปลูก
ประมาณ 6 เดือน - 1 ป หลังจากนันใชการเก็บขอมูล หลาย
วธี ไดแก
          1.ขุดรากอยางเบาๆ แลวงัดรากข้นมาใหเห็นเปนราก           
          2.นำรากมาทดลอง ในหองปฏิบัติการ   

สามารถยึดหนาดินไดดีแคไหน และงานวจัยในประเทศไทย 
เกี่ยวกับระบบรากไม ในอดีตพบวามีพันธุไมทังหมด 15 
ชนิด ที่สามารถยึดหนาดินได แตในทางกลับกันผมคิดวา มัน
นาจะมีเยอะกวานนั ทงันี้จงเปนจุดเร่มตนของ    
“โครงการสรางภาพสามมิติของโครงสรางระบบรากพชไม
ปา” เพอจำลองโมเดลในรูปแบบขอมูล 3 มิติ และหนวยงานที่
เกี่ยวของ สามารถนำขอมูลไปใชพจารณา ในการเลือกพชที่จะ
ไปใชปลูกในพนที่จรงได เพอที่ปองกันปญหาและฟนฟูพนที่
ที่เกิดภัยพบัติทางธรรมชาติ…



รูจัก 3D Laser Scanner ไดอยางไร? 

(FARO FOCUS รุน S350)

ทำไมถึงเลือกใช 3D Laser Scanner 

ในการทำงาน? (FARO FOCUS 
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          เมื่อประมาณเดือนกรกฎาคมที่ผานมา ทางคณะ
วนศาสตร มหาวทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดงาน ForTECH 
Technologies For Tomorrow จงทำใหไดรูจักเทคโนโลยี 
และความกาวหนาเกี่ยวกับ 3D Laser Scanner จากบูธของ
บรษัท เอส.ดี.เอ็ม. จำกัด และเคร่องมือตัวนี้ สามารถทำอะไร
ไดหลากหลาย สามารถสแกนตนไมได ผมจงสนใจในการใช 3D 
Laser Scanner มาทำการสแกนรากไม ผมจงติดตอผาน
ตัวแทนบรษัท ในการสแกนรากไม เพอศึกษาระบบรากลึกของ
พันธุไมปา…

 

         ผมในฐานะเปนผูใช ทางเราอยากไดไฟลในรูปแบบขอมูล 
3 มิติ ที่จะไปทำงานตอ กอนหนานี้ทางผมเคยใหนักศึกษาไป
คนควาหาแอปพลิเคชันเกี่ยวกับภาพ 3 มิติ แตมันไมไดสเกล 
ตามที่ตองการ สำหรับโครงการวจัยนี้ไมได แคอยากได  
ภาพ 3 มิติเฉยๆ แตทางผมอยากไดมิติในสเกลอัตราสวน 
1:1 ของรากไมจรง เพอนำขอมูลที่ไดไปวเคราะหและประมวล
ผลเกี่ยวกับงานวจัยตอไป…

การวางแผน 

และขันตอนการปฏิบัติงาน?05
          ในขันตอนการปฏิบัติงาน ทางผมไดไปที่ บรษัท 
เอส.ดี.เอ็ม. จำกัด รวมพูดคุยกับทีมงาน เพอวางแผนการ
สแกนรากไม ที่มีลักษณะ ขนาด และระบบรากที่แตกตางกัน วา
ควรจะสแกนอยางไร โดยการสแกนครังนี้ ผมไดนำรากตนแบบ
ที่เก็บมาจากสนามจรง โดยการ ขุดดิน ขุดราก ออกมา แลวนำ
เอารากมาทำความสะอาด เพอรอการสแกน

          3. ใชเคร่องมือครอมไปบนตนไม โดยการใชตัวยึดดึง
ตนไมวัดแรงตานการถอน และ
          4. วัดแรงเฉือน โดยใชกลองเฉือนขนาดที่แตกตางกัน
ไป เปนตน 
          อีกทังการศึกษางานวจัยจากตางประเทศที่เกี่ยวกับ
ระบบของราก พบวา ใชวธีการเขยนภาพ 3 มิติ ในการนำไป
สูการคำนวณแรงในทุกทิศทาง ในรูปแบบขอมูล 3 มิติ และ
โดยสวนใหญปจจุบันใช โปรแกรมไฟไนตอิลิเมนต (Finite 
Element Method : FEM) ในการทำงาน ซ่งผมเคยคิดอยาก
จะเขยนรูปรากใหเปน 3 มิติ แตมันคอนขางยาก โดยปกติแลว
ผมใชวธีการถายภาพ ดานหนา ดานหลัง ดานบน ดานขาง จง
สามารถเขยนแบบ 3 มิติได…



ใครที่สามารถนำความรู

จากโครงการนี้ไปใชไดบาง?06

          สามารถนำขอมูลการวจัยครังนี้ ไปตอยอดการคำนวณ
หาระบบรากไมในเชงลึก และบูรณาการในการมอง ความ
เติบโตของราก วามีปจจัยหลายอยาง ที่เกี่ยวกับความแขงแรง
ของรากไม ข้นอยูกับตัวชนิดและน้ำในเนื้อไม เชน พวกเซลลูโลส
และสารที่ทำใหเกิดความแขงแรง สิงเหลานี้อาจตองประสานกับ
หนวยงานอื่นๆ เพอทำการศึกษาเชงลึกตอไป…  

แนวทางการตอยอดของโครงการน้ี?07

          ตอนนี้โครงการวจัยของผม อยูระหวางขันตอน 
การทำงาน ถาโครงการวจัยเสรจแลว คาดวาหนวยงานโดยตรง 
เชน กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ หรอหนวยงานที่
เกี่ยวของกับทรัพยากรสิงแวดลอม สามารถเอาขอมูลจากการ
วจัยครังนี้ไปพจารณา ในการเลือกพชที่จะไปปลูก เพอที่จะ
ปองกันหรอฟนฟูพนที่ที่เกิดภัยพบัติทางธรรมชาติ ได…

สถานที่ : คณะวนศาสตร มหาวทยาลัยเกษตรศาสตร วทยาเขตบางเขน

- สแกนรากไมจำนวน 8 ชนิด
- ใชบุคคลากรในการสแกน 2 คน
- ระยะเวลาการปฏิบัติงานคร่งวัน


