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ไทย ฉบับนี้เปนฉบับที่ 2 ปที่ 10 ประกอบดวยงานวิจัย 5 เรื่อง และบทความ 2 เรื่อง 

งานวิจัยทั้ง 5 เรื่องไดผานการพิจารณาของผูทรงคุณวุฒิปรับเปลี่ยนแกไขกวาจะแลวเสร็จก็

ใชเวลาพอสมควร สวนบทความ 2 เรื่องก็เปนบทความเกี่ยวของกับดาวเทียมธีออสและ

วิธีการสั่งซื้อภาพถายจากดาวเทียม สมาคมสํารวจขอมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร

แหงประเทศไทยไดขอความอนุเคราะหตําราเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ จาก

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ไดแจกจายใหกับ

สมาชิกโดยไมคิดแสวงหาผลกําไรเพียงแตดําเนินการตามนโยบายสรางสรรคดานวิชาการ

การวิจัยในเนื้อหาที่เกี่ยวของ ตลอดจนปรับภารกิจทางวิชาการทั้งในทางทฤษฎีและ

ปฏิบัติการเพื่อเสริมฐานที่ทางหนวยงานราชการอาจจะไมสะดวกที่จะทําได แมวาจะเปนสวน

หนึ่งแตก็เปนความหวังที่จะสรางความสัมพันธแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางอิสระในบรรดา

สมาชิกสมาคม  
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บทคัดยอ 

ขอมูลจากดาวเทียมเทอรราระบบโมดิสมีความ

แยกชัดเชิงเวลาสูงจึงมีความเหมาะสมสําหรับการศึกษา

รูปแบบเชิงพื้นที่และเวลาของสภาวะดานชีพลักษณของปา

ไม เปาหมายของการศึกษานี้คือเพื่อตรวจวัดและหาคา

การเปลี่ยนแปลงของชีพลักษณของปามรสุมเขตรอนซึ่ง

เปนผลมาจากความแหงแลง พื้นที่ศึกษาเขตรักษาพันธุ

สัตวปาภูเขียวตั้งอยู ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ

ประเทศไทยและประกอบดวยปาหลากหลายประเภท 

การตรวจวัดความเปลี่ยนแปลงโดยเทคนิคผลตางภาพ

ดัชนีผลตางพืชพรรณ (NDVI) ดัชนีผลตางความชื้น 

(NDWI) และดัชนีเนนภาพพืชพรรณ (EVI) ใชศึกษา
สภาวะดานชีพลักษณหรือวงจรการเจริญเติบโตตาม

ฤดูกาลของพืช ดําเนินการหาความสัมพันธระหวางตัวแปร

ปริมาณน้ําฝนกับความเปลี่ยนแปลงของคาดัชนีเหนือพื้นที่ 
การประเมินความเปลี่ยนแปลงกําหนดโดยชวงคาหรือจุด

เริ่มของความเปลี่ยนแปลงจากคาเฉลี่ย ลําดับขั้นของคา

เบี่ยงเบนมาตรฐานจากคาเฉลี่ยของดัชนีผลตางภาพเปน

ตัวกําหนดขนาดของความเปลี่ยนแปลง ผลลัพธท่ีไดบง

บอกวาความเปลี่ยนแปลงของสภาวะชีพลักษณของพืช

พรรณที่ปกคลุมที่แตกตางกันสามารถชี้ถึงรูปแบบเชิงเวลา

และพื้นที่ของความแหงแลงได แสดงใหเห็นในคาความ

แตกตางของ NDVI(dNDVI)ความแตกตางของNDWI  
(dNDWI) และความแตกตางของEVI (dEVI) ของภาพถาย
ตางวันที่ครอบคลุมเหนือพื้นที่พืชพรรณหลากหลาย

ประเภท ปาเต็งรังและปาเบญจพรรณหรือปาผสมผลัดใบมี

ความไวตอสภาวะแหงแลงและแสดงสภาวะชีพลักษณคือ

การทิ้งใบออกมาอยางเดนชัด ภาพผลตาง NDVI และ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVI (dNDVI และ dEVI) บงบอกความแตกตางระหวาง
พื้นที่ของพืชพรรณที่ปกคลุม คา dNDVI และ dEVI ที่สูง
กวาหมายถึงระดับของความเปลี่ยนแปลงที่สูงกวา คา 

dNDWI แสดงความแตกตางที ่เกี ่ยวของกับการ

ผสมผสานระหวางพืชพรรณที่ปกคลุมกับปริมาณน้ําใน

พื้นที่ รูปแบบเชิงพื้นที่และเวลาของความแหงแลง

สามารถบอกไดจาก dNDWI ประกอบกับ dNDVI และ 
dEVI แทนที่การใชขอมูลทางอุตุนิยมวิทยาหรือในกรณีท่ี

ขอมูลดานภูมิอากาศมีไมเพียงพอหรือไมครอบคลุมพื้นที ่
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Normalized Difference Water Index (NDWI) and 
Enhanced Vegetation Index (EVI) image differencing 
technique were used to study vegetation phenology or 
the seasonal cycle of growth stages. The establishment 
of relationships between rainfall variables and the 
changes of the indices over the area was performed. 
Assessment of changes was determined by thresholds 
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of the mean indices. The steps of standard deviation 
from the mean of the image differencing indices were 
determined the magnitude of changes. The results 
indicate that the changes in phenological state of 
different vegetation covers identify the spatio-temporal 
pattern of drought. These represent each of the dNDVI, 
dNDWI and dEVI values of multi-date images covering 
over the diverse vegetation types. The dry dipterocarp 
and mixed deciduous forest types sensitive to drought 
exhibits obviously its phenologic state of defoliation. The 
dNDVI/dEVI images indicate the difference among the 
areas of various vegetation covers, the higher 
dNDVI/dEVI values greater degree of variability in 
vegetation cover. The dNDWI images provide the 
difference in terms of a combination of vegetation 
covers and water content. The spatio-temporal 
pattern of drought can be implied from the dNDWI 
supplemented by the dNDVI/dEVI instead of using 
the meteorological data or in case of inadequate full 
coverage of climatic data. 

 
1.    บทนํา 

 1.1   ปญหาและผลกระทบที่เกิดจากความแหงแลง 
        สภาวะความแหงแลงท่ีปรากฏในหลายพื้นที่

สรางความเสียหายและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ 

พื้นที่ ท่ีประสบสภาวะแหงแลงจะมีปญหาขาดแคลนน้ํา

สําหรับการอุปโภคบริโภคและทําการเกษตร ซ่ึงในประเทศ

ไทยการทําการเกษตรอาศัยน้ําฝนจากธรรมชาติเปนหลัก 

เมื่อปริมาณน้ําไมเพียงพอทําใหผลผลิตจากการเพาะปลูก

ลดลง เกิดความขาดแคลนสินคาเกษตรและผลิตภัณฑแปร

รูปสงผลตอเศรษฐกิจ และกอใหเกิดปญหาดานอื่นตามมา 

เชน ปญหาดานสังคมและวัฒนธรรม เนื่องจากเมื่อไมอาจ

ทําการเกษตรไดตามปกติก็จะเกิดการละทิ้งถิ่นฐานไป

ทํางานในเมือง นอกจากนี้สภาพอากาศที่แหงแลงมากยัง

ทําใหเกิดปญหาไฟปา เปนปญหาสิ่งแวดลอมอีกประการ

หนึ่งดวย  

 1.2   การติดตามตรวจสอบความแหงแลงที่ผานมา 
  การศึกษาปญหาความแหงแลงที่ผานมาจะ

เปนการศึกษาเพื่อประเมินพื้นที่การเกิดและการคาดการณ

พื้นที่เสี่ยงตอการเกิดสภาวะความแหงแลง วิเคราะหโดย

อาศัยขอมูลภาคสนามอยางขอมูลอุตุนิยมวิทยาหรือขอมูล

ของสภาพอากาศ ความชื้นในดิน และปริมาณน้ําใชท่ีมัก

ขาดความครอบคลุมทั้งเชิงพื้นที่และเวลา เนื่องจากจํานวน

สถานีท่ีมีนอยไมครอบคลุมพื้นที่ การบันทึกขอมูลที่ไม

ตอเนื่องหรือไมครบถวน มีความลาชาในการบริหารขอมูล 

ทําใหไมสามารถไดรับขอมูลทันทวงที รวมถึงลักษณะของ
เกิดและความเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของความแหงแลง

มีความแตกตางจากภัยธรรมชาติอ่ืน คือจะกอตัวอยางชาๆ 

และเกิดขึ้นโดยที่ไมอาจรูลวงหนา หรือกวาจะรูก็เมื่อ

สถานการณลุกลามแลว อีกทั้งผลกระทบของความแหง

แลงก็ไมสามารถสังเกตพบในทันทีดวยตาเปลาหรือดวย

ขอมูลภาคสนามเพียงอยางเดียว (Shakya & Yamaguchi, 
2007) เนื่องจากยังมีปจจัยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ ตัวอยางเชน 

การอุมน้ําของดิน แหลงน้ําใตดิน และการใชท่ีดินหรือ

ประเภทของสิ่งปกคลุมดิน ฯลฯ รวมดวย ทําใหยากตอ

การเฝาติดตาม ทํานายและการวางแผนรับมือหรือ

เตรียมการแกไขปญหาใหครอบคลุม ถูกตองแมนยํา และ

ทันตอเหตุการณ       

 1.3   การใชขอมูลการรับรูจากระยะไกลเพื่อ
ตรวจสอบความแหงแลง 
 ถึงแมวาความแหงแลงจะเปนปรากฏการณ

ท่ีมีความซับซอน แตก็สามารถบงชี้ไดดวยขอมูลการรับรู

จากระยะไกล (Remotely Sensed Data) ท่ีไดรับจาก

ดาวเทียม โดยจะปรากฏเปนคาบของสภาพอากาศที่แหง

ผิดปกติซ่ึงจะแสดงออกในรูปของความเปลี่ยนแปลงที่เกิด

ขึ้นกับพืชพรรณที่ปกคลุม (Bayarjargal et al., 2006 

cited from Heim, 2002; Tucker & Choudhury, 1987) 

การตรวจวัดขอบเขต การเริ่มตน และสิ้นสุดของความ

แหงแลง และการประเมินความรุนแรงโดยใชขอมูลการ

รับรูจากระยะไกลจึงไดกลายมาเปนที่นิยมในการศึกษา

เกี่ ย วกับภั ยธรรมชาติ  ภาวะทะ เลทรายและการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในชวงทศวรรษที่ผานมา  

การเฝาสังเกตการณทําใหทราบวาความถี่และความ

รุนแรงของความแหงแลงไดเพิ่มมากขึ้นในหลายสวนของ

โลก (Bayarjargal et al., 2006 cited from Hulme & 
Kelly 1993; McCarthy et al., 2001)         
   เทคโนโลยีการรับรูจากระยะไกล (Remote 
Sensing) ใชขอมูลจากภาพถายจากดาวเทียมซ่ึงเปน

ขอมูลที่มีความตอเนื่องทั้งเชิงเวลาและเชิงพื้นที่ เนื่องจาก

มีการบันทึกภาพซ้ําเปนชวงเวลาทําใหไดขอมูลที่มีความ

ตอเนื่อง มีการบันทึกภาพเปนบริเวณกวาง ขอมูลจึงมี
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ความครอบคลุมตอพื้นที่ท้ังหมด และมีรูปแบบเชิงพื้นที่

และเวลาของสถานะของพื้นผิว (Gu, Brown, Verdin, & 
Wardlow, 2007) นอกจากนี้ยังมีขอมูลหลายชวงคลื่นซ่ึง

ตอบสนองตอสิ่งที่บงบอกถึงความแหงแลง อันไดแก พืช

พรรณ คาคลอโรฟลดในพืชพรรณ ปริมาณน้ําในพืชและใน

ดินที่จะสามารถเลือกใชใหตรงกับความตองการ เพื่อแกไข

ขอขัดของที่ เกิดกับขอมูลจากสถานีตรวจอากาศได 

คุณสมบัติของขอมูลการรับรูจากระยะไกลที่กลาวมาลวนมี

ความเหมาะสมสําหรับการติดตามตรวจสอบความ

เปลี่ยนแปลงและแสดงผลกระทบของความแหงแลงที่เกิด

ขึ้นกับพื้นที่ไดอยางชัดเจน ตลอดชวงที่เกิดความแหงแลง

ปร ิมาณน้ํ า ในด ินจะลดต่ํ าลงและม ีการเพิ ่มขึ ้นของ

อุณหภูมิใบพืชอยางมีความหมาย (Shakya & 
Yamaguchi, 2007) รวมถึงความเปลี่ยนแปลงอื่นของ

สภาวะพืชพรรณซึ่งสามารถใชเปนหลักในการบงชี้ความ

แหงแลงได การตรวจวัดความแหงแลงมีการนําวิธีการที่

แตกตางกันหลายวิธีมาใชวิเคราะห โดยเฉพาะการใช

ดัชนีที่แสดงถึงการปรากฏอยูรวมถึงสภาวะตางๆ ของพืช

พรรณ  ด ัชน ีเหล านี ้ม ีค ุณสมบ ัต ิแตกต างก ันออกไป 

สามารถนํามาใชอธิบายสภาพปจจุบันของพื้นที่ ลักษณะ

การกระจายตัวและความเปลี่ยนแปลงของพืชพรรณได

ดีกวาตัวแปรดานภูมิอากาศ (Kogan, 1995) ดัชนีที่มี

การใชกันอยางแพรหลายเพื่อบงชี้สภาวะความแหงแลง 

ได แก  ด ัชน ีผลต า งพ ืชพรรณแบบนอม ัลไลซ  (The 
Normalized Difference Vegetation Index: NDVI) ดัชนี
ผลตางความชื้นแบบนอมัลไลซ (The Normalized 
Difference Water Index: NDWI) และดัชนีเนนภาพพืช
พรรณ (The Enhanced Vegetation Index: EVI) เปนตน 

 

2. วัตถุประสงค 
 2.1   ใชขอมูลดาวเทียมตรวจสอบความแหงแลง

โดยอาศัยลักษณะทางชีพลักษณของพืชที่เปลี่ยนแปลง

เนื่องจากการขาดน้ําซ่ึงสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของคา

การสะทอนที่ปรากฏในภาพถายจากดาวเทียม 
 2.2   เพื่อพัฒนาวิธีการวิเคราะหหาพื้นที่การเกิด

และระดับความรุนแรงของความแหงแลงได ทันตอ

เหตุการณ ในกรณีท่ีมีขอมูลอุตุนิยมวิทยาไมครบถวนหรือ

ไดขอมูลลาชา 
 

3. วรรณกรรมวจิัย 
 3.1   นิยามของความแหงแลง 

 คณะกรรมการอุตุนิยมวิทยานานาชาติ 

(The International Meteorological Community) 

อธิบายถึงความหมายทั่วไปของความแหงแลงวาเปน 

“การขาดแคลนหรือทิ้งชวงเปนเวลานานของน้ําฟา 
(Precipitation)” “การขาดแคลนน้ําฟาซ่ึงสงผลใหเกิดการ
ขาดแคลนน้ําสําหรับบางพื้นที่หรือบางกิจกรรม” หรือ 

“ชวงเวลาของสภาวะอากาศที ่แหงผิดปกติที ่ยาวนาน
พอที่จะทําใหเกิดการขาดน้ําฟาเปนเหตุใหเกิดความไม

สมดุลของปร ิมาณน้ําในระบบอุทกศาสตร” (Heim, 
2002 cited from องคการอุตุนิยมวิทยาโลก[World 
Meteorological Organization: WMO], 1992; สมาคม

อุตุนิยมวิทยาอเมริกัน[American Meteorological Society], 
1997) ดวยเหตุท่ีความแหงแลงกอใหเกิดผลกระทบตอ

หลายภาคสวนอยางกวางขวางและมีการกระจายตัวทั้งใน

เชงิเวลาและตําแหนงทางภูมิศาสตรท่ีหลากหลาย รวมกับ

ความตองการทรัพยากรน้ําในระบบการใชงานที่แตกตาง

กันของมนุษย ทําใหเปนการยากที่จะพัฒนาคําจํากัด

ความเดี่ยวของความแหงแลงออกมาได (Heim, 2002) 
 3.2   ประเภทของความแหงแลง 

 สมาคมอุตุนิยมวิทยาอเมริกัน (1997) จัด

กลุมประเภทและคํานิยามความแหงแลงออกเปน 4 

หม ว ด  ( Categories)  คื อ  ค ว า ม แห ง แ ล ง ใ น ท า ง

อุตุนิยมวิทยาหรือภูมิอากาศ (Meteorological or 
Climatological Drought) (เง่ือนไขสภาวะอากาศสงผล

ตอการขาดแคลนหรือลดลงของปริมาณน้ําฟา) ความแหง

แลงในทางการเกษตร (Agriculural Drought) ความแหง
แลงในทางอุทกศาสตร (Hydrological Drought) และ

ค ว า ม แ ห ง แ ล ง ใ น ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม 

(Socioeconomic Drought) 
  การขยายเวลา (เพิ่มจํานวนเดือนและความ

ตอเนื่องของป) ของความแหงแลงเชิงอุตุนิยมวิทยา

สามารถพัฒนาอยางรวดเร็วและจบลงอยางฉับพลัน การ

ขาดความชื้นระยะสั้นในชั้นผิวดินเขตที่รากพืชหยั่งในถึง

ระหวางฤดูการเจริญเติบโต (Critical Time) เปนที่มาของ

ความแหงแลงเชิงการเกษตรซึ่งสงผลใหผลผลิตทาง

การเกษตรลดลงอยางมาก แมวาในชั้นดินลึกลงไปจะยัง
อ่ิมตั วด วยความชื้ น  นอกจากนี้ อุณหภูมิ ท่ี ร อนจัด 

ความชื้นสัมพัทธต่ํา และมีลมพัดจัดมักจะผสานเขากับ

ผลกระทบจากการขาดแคลนฝน (Heim, 2002 cited 
from Condra, 1944) การเริ่มตนของความแหงแลงใน

เชิงการเกษตรมักเกิดตามหลังความแหงแลงในเชิง
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อุตุนิยมวิทยา ขึ้นอยูกับสถานะของความชื้นในชั้นผิวดิน

เปนปจจัยหลัก การขาดแคลนน้ําฟาในชวงเวลาที่ยาวนาน

ขึ้นสงผลตอน้ําผิวดินและถัดลงไป ทําใหน้ําในทางน้ําไหล 

น้ําใตดิน ระดับน้ําในอางเก็บน้ํา และในทะเลสาบลดลง 

เกิดเปนความแหงแลงในเชิงอุทกศาสตรซ่ึงจะคงอยูอีก

นานหลังจากความแหงแลงในเชิงอุตุนิยมวิทยาจบลง สวน

ความแหงแลงในเชิงเศรษฐกิจและสังคมเปนผลของความ

แหงแลงเชิงอุตุนิยมวิทยา การเกษตร  และอุทกศาสตร

รวมเขากับอุปสงคและอุปทานของสินคาเศรษฐกิจบาง

ประการ (Heim, 2002) 
 3.3   นิยามของชีพลักษณ 

 ชีพลักษณ (Phenological)หมายถึง ลักษณะ
หรือกระบวนการของพืชที่แสดงออกสัมพันธกับสภาวะ

แวดลอมเปนชวงเวลาหรือสัมพันธกับฤดูกาลในรอบป เชน 

การไมผลัดใบ (Evergreen) การมีใบเขียวในชวงฤดูฝน

หรือผลัดใบในชวงฤดูแลง (Rainy Green or Dry 
Deciduous) การแตกใบเขียวในชวงฤดูรอน (Summer 
Green) และผลัดใบในฤดูหนาว (Winter Deciduous) 
การศึกษาในขั้นรายละเอียดของแตละสังคมและแตละชนิด

พืชอาจเนนลงไปถึงการออกดอก การออกผล การโปรย

เมล็ด (ผลสุกและรวงหลน) การตอบสนองตอฤดูกาลนี้พบ

เห็นไดท่ัวทุกเขตของโลกไมวาในสังคมพืชเขตรอน อบอุน 

หนาว หรือแหงแลง (ภาควิชาชีววิทยาปาไม, 2551) 

 3.4   ความสัมพันธระหวางชีพลักษณของพืชกับ

ความแหงแลงและขอมูลการรับรูจากระยะไกล 

 ชีพลักษณหรือลักษณะการแสดงออกของพืช

ท่ีสัมพันธกับฤดูกาลอยางการผลัดใบของพืชบางชนิด

สามารถใชเปนเครื่องบงชี้ถึงสภาวะอากาศไดตามหลักการ

พื้นฐานที่วา การทิ้งใบของพืชเปนการตอบสนองตอ

ปริมาณน้ําที่พืชจะสามารถนาํมาใชได เมื่อพืชอยูในสภาวะ

ความเครียด (Stress) เนื่องจากการขาดน้ําในชวงที่

สภาวะอากาศแหงแลง พืชจะตองทิ้งใบเพื่อลดการคายน้ํา 

และเก็บอาหารไวเล้ียงสวนลําตนเพื่อรอใหสภาพอากาศ

เหมาะสมจึงแตกใบใหมอีกครั้ง ในภาพถายจากดาวเทียม

ลักษณะที่พืชแสดงออกนี้จะปรากฏเปนคาการสะทอนที่

เปลี่ยนแปลงไป ทําใหสามารถจําแนกลักษณะที่แตกตาง

กันในฤดูท่ีมีน้ําและฤดูท่ีขาดแคลนน้ําได รวมถึงในพื้นที่ปา

หรือสิ่งปกคลุมดินตางชนิดกัน การเปลี่ยนแปลงของชีพ

ลักษณของพืชก็จะแตกตางกัน ปกติพื้นที่ปาเต็งรังจะมี

เรือนยอดเปด ตนไมขึ้นกระจายหางๆ และมีหญาปกคลุม

ในชองวางเปนบริเวณกวาง เมื่อถึงฤดูแลงหญาที่ปกคลุม

พื้นจะแหงตาย ไมยืนตนทิ้งใบ  สิ่งที่ปรากฏในภาพถาย

จากดาวเทียมจึงเปนดินที่อยูเบื้องหลังแทนที่จะเปนการ

สะทอนจากเรือนยอดพืช ทําใหคาการสะทอนของคลื่นใน

พื้นที่ปาเต็งรังในฤดูฝนและฤดูแลงมีความแตกตางกัน

อยางมีความหมาย สวนพื้นที่ปาไมผลัดใบอยางปาดิบเขา

หรือปาดิบแลงจะมีตนไมขึ้นอยูหนาแนนและมีเรือนยอด

หลายชั้นทําใหมีปริมาณคลอโรฟลดสูงในฤดูฝน เมื่อถึง

ฤดูแลงปริมาณคลอโรฟลดจะลดต่ําลงสงผลตอคาการ

สะทอนที่แตกตางจากชวงฤดูฝนเชนกัน 
 3 .5    การใชดั ชนี จ ากดาว เที ยมในการ

ตรวจสอบความแหงแลง 

 แมความเปลี่ยนแปลงของพืชในพื้นที่แหง

แลงจะปรากฏเปนคาการสะทอนที่แตกตางกันที่เห็นไดใน

ภาพถายจากดาวเทียม แตในการศึกษายังอาจตองมีการ

ปรับเนนขอมูลเพื่อใหมีความเหมาะสมตอการใชงาน หรือ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของขอมูลใหแสดงความชัดเจนใน

สิ่ง ท่ี ทําการศึกษามากขึ้น  เรียกการปรับเนนขอมูล

ลักษณะนี้วาดัชนี (Index) (ชรัตน มงคลสวัสดิ์, 2540) 

เนื่องจากความแหงแลงเปนปรากฏการณ ท่ีมีความ

ซับซอน จึงเปนไปไดยากที่จะใชดัชนีใดเพียงดัชนีเดียวให

สามารถครอบคลุมการศึกษาได ท้ังปริมาณ  ความ

หนาแนน และความรุนแรง รวมถึงความเปนไปไดของ

ผลกระทบที่มีตอกลุมตางๆ ไดเพียงพอ (Heim, 2002) 
การศึกษาความแหงแลงโดยขอมูลการรับรูจากระยะไกลที่

ผานมา จึงไดมีการนําดัชนีเชิงคลื่นที่มีความสัมพันธกับ

สภาพกายภาพของพืชพรรณ ปริมาณน้ําในพืช และ

ปริมาณน้ําในดินมาใชเพื่อตรวจสอบและศึกษาความแหง

แลงอยูหลายดัชนีดวยกัน 
       Gao (1996) เสนอดัชนีผลตางความชื้น 

(NDWI) เพื่อตรวจวัดความชื้นในพืชพรรณดวยขอมูลการ
รั บ รู จ า ก ร ะ ย ะ ไ ก ล โ ด ย ใ ช ส ม ก า ร  (ρ0.86–
ρ1.24)/(ρ0.86+ρ1.24) ซ่ึงชวงคลื่น 0.86 ถึง 1.24 

ไมโครเมตร มีผลกระทบจากการกระจัดกระจายเนื่องจาก

ละอองลอยในชั้นบรรยากาศต่ํา ทําให NDWI ไวตอ
ละอองลอยในชั้นบรรยากาศนอยกวา NDVI ผลลัพธ
พบวา NDWI ไวตอการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง

ปริมาณน้ําในเรือนยอดพืช 
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       Lawrence and Ripple (1998) ศึกษา

เปรียบเทียบดัชนีพืชพรรณ (Vegetation Indices:VIs) 
หลายดัชนีกับการถดถอยของคลื่นในภูมิประเทศที่มีความ

แตกต างและถูกรบกวนสู ง  เพื่ อการทํ านายความ

เปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยาจากเปอรเซ็นตการปกคลุม

ของพืชพรรณและดัชนีพื้นที่ใบ (Leaf Area Index: LAI) 
       Huete et al. (2002) ศึกษาคุณสมบัติท้ัง
ดานคลื่นและลักษณะทางกายภาพของพืชในดัชนีพืช

พรรณ (VIs) สองดัชนี คือ NDVI และ EVI ท่ีไดจาก

ดาวเทียม Terra ระบบ MODIS(Moderate Resolution 
Imaging Spectroradiometer) ท่ีความแยกชัด 500 และ 

1000 เมตร เปรียบเทียบกับดัชนี ท่ีไดจากดาวเทียม 

NOAA-AVHRR (The Advanced Very High Resolution 
Radiometer) ท่ีความแยกชัด 1000 เมตร พบวาดัชนีท่ีได

จาก MODIS มีความแมนยําสูงกวา และพบวา NDVI มี

ความอิ่มตัวที่ไมสิ้นสุด (Asymptotically Saturate) ใน

พื้นที่ท่ีมีชีวมวลสูง ขณะที่ EVI ไวตอความแตกตางของชั้น
เรือนยอด  
 Chen, Huang, and Jackson (2005) ศึกษา
การประเมินปริมาณน้ําในพืช (ขาวโพดและถั่วเหลือง) 

โดยใชชวงคลื่น NIR และ SWIR จากดาวเทียม Terra-

MODIS โดยใชขอมูลในชวงคลื่นที่เปนไปได 7 ชวงคลื่น

สําหรับการสรางดัชนีพืชพรรณ (VIs) จาก MODIS Band 
1-7 (คาการสะทอนที่ 0.648, 0.858, 0.470, 0.555, 

1.24, 1.64 และ 2.13 ไมโครเมตร ตามลําดับ) และ

ประเมินแตละดัชนีโดยคํานวณความสัมพันธกับปริมาณ

น้ําในพืช (Vegetation Water Content: VWC) พบวาดัชนี 
NDVI และดัชนี NDWI เปนตัวเลือกที่ดีท่ีสุด 
 Volcani et al. (2005) ศึกษาการประเมิน
ความแหงแลงโดยการวิเคราะหสถานะทางกายภาพของ

พืชที่มีผลมาจากสภาวะแหงแลงในพื้นที่ปาสนชายขอบ

ทะเลทรายในประเทศอิสราเอลโดยใชดัชนีพืชพรรณ NDVI 
ตรวจวัดสภาวะความเครียดของพืช และประยุกตการ

ตรวจวัดความเปลี่ยนแปลงระหวางฤดูกาลและระหวางปใน

พืชพรรณดวยเทคนิคผลตางภาพ (Image Differencing 
Technique) สําหรับดัชนี NDVI จากการศึกษาพบความ
สอดคลองระหวางกิจกรรมการสังเคราะหแสงกับพลวัตร

ของคา NDVI ตลอดฤดูกาลเจริญเติบโต 

 Gu et al. (2007) ทําการประเมินความแหง
แลงของทุงหญาใน Central Great Plains ประเทศ

สหรัฐอเมริกา โดยใชการวิเคราะหขอมูลหาปของ NDVI 

และ NDWI ท่ีไดจากขอมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS 

ไดผลลัพธท่ีแสดงถึงความสัมพันธระหวาง NDVI, NDWI 
และสภาวะความแหงแลง  และได เสนอดัชนี  NDDI 
(Normalized Different Drought Index) ท่ีพบวามีการ
ตอบสนองตอความแหงแลงในฤดูรอนไดดีกวาคาความ

แตกตางทั่วไประหวาง NDVI กับ NDWI และยังเปน

ตัวชี้วัดความแหงแลงในทุงหญาไดดีกวาดัชนี NDVI เพียง
อยางเดียว 
            Cheng, Ustin, Riaño, and Vanderbilt 
(2008) ศึกษาการประเมินปริมาณน้ําในพืชโดยใช

ภาพถายหลายชวงคลื่นและดัชนีท่ีไดจากภาพถายจาก

ดาวเทียมระบบ MODIS ประกอบดวยดัชนีผลตางพืช

พรรณ (NDVI) ดัชนีผลตางความชื้น (NDWI) ดัชนีเนน

ภาพพืชพรรณ (EVI) และดัชนีผลตางอินฟราเรด (The 
Normalized Difference Infrared Index: NDII) ในพื้นที่
ตะวันออกเฉียงใตของรัฐแอริโซนา เปรียบเทียบกับขอมูล

ท่ีไดจากขอมูลปริมาณน้ําในใบพืช (Leaf Water 
Content) และดัชนีพื้นที่ใบที่ไดจากการสํารวจภาคสนาม 

 ณกร วัฒนกิจ (2551) ทําการศึกษาการ

ตรวจวัดความแหงแลงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ของประเทศไทย โดยใชขอมูลดัชนีพืชพรรณ NDVI จาก
ขอมูลภาพถายหลายชวงเวลาจากดาวเทียม Terra-
MODIS เพื่อหาความสัมพันธกับปริมาณน้ําฝนและการ

วิ เ ค ร า ะ ห ค ว า ม แห ง แ ล ง ด ว ย ดั ช นี  Standardized 
Precipitation Index (SPI) และดัชนี Standardized 
Vegetation Index (SVI)  
       ดัชนีเชิงคลื่นที่มีความสัมพันธกับสภาพ

กายภาพของพืชพรรณ ปริมาณน้ําในพืชและปริมาณน้ํา

ในดินซ่ึงสามารถบงชี้ถึงสภาพความแหงแลงที่ไดมีการ

นํามาใชในการศึกษาวิ จัยเกี่ยวกับความแหงแลงใน

ชวงเวลาที่ผานมาแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  ดัชนีเชิงคลื่นที่มีความสัมพันธกับสภาพกายภาพของพืชพรรณและความแหงแลงที่ไดมีการนํามาใช   
                ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความแหงแลงในชวงเวลาที่ผานมา 
 

Drought Indices Formula Source and reference 

(1) Normalized Difference Vegetation 
Index (NDVI) 

NDVI = ρNIR – ρRED 
            ρNIR + ρRED 
 
 

Lawrence&Ripple, 1998 
Bayarjargal et al., 2006 
Chen et al., 2005 
Volcani et al., 2005 
Gu et al., 2007 
Shakya&Yamaguchi, 2007 
Cheng et al., 2008 

(2) Normalized Difference Water Index 
(NDWI) 

NDWI = ρNIR – ρSWIR 
            ρNIR + ρSWIR 

Gao, 1996 
Maki et al., 2004 
Chen et al., 2005 
Gu et al., 2007 
Cheng et al., 2008 

(3) Enhanced Vegetation Index (EVI) EVI =    2.5 x (ρNIR – ρRed)                  
      (ρNIR + 6ρRed – 7.5ρBlue +1) 

Huete et al., 2002 
Waring et al., 2006 
Wardlow et al., 2007 
Houborg et al., 2007 
Cheng et al., 2008 

(4) The difference of index (dINDEX) 
     The difference of  NDVI 

dINDEX = INDEX(t1) - INDEX(t2) + C 
; เม่ือ C คือคาคงที่ t1, t2 คือวันที่ 1,2 ตามลําดับ 
dNDVI = NDVI2 – NDVI1 

Volcani et al., 2005 

(5) Simple Ratio (SR) 
      Modified SR 

SR = Band 4/Band 3 = ρNIR/ρRed 
mSR = ρNIR – ρ445 
          ρRed – ρ445 

Lawrence&Ripple, 1998 
Sims&Gamon, 2002 

(6) The Normalized Difference Index 
(NDindex) 
      The Modified of Normalized 
Difference Index (mNDindex) 

NDindex =    [ρref – ρindex  
                   ρref + ρindex  
mNDindex =         ρref – ρindex   
                   ρref + ρindex – 2ρ445 

Sims&Gamon, 2002 

(7) Normalized Difference Drought 
Index (NDDI) 

NDDI = NDVI – NDWI 
            NDVI + NDWI 

Gu et al., 2007 

(8) Normalized Difference Infrared 
Index (NDII) 

NDII = Band 2 – Band 6 
           Band 2 + Band 6 

Cheng et al., 2008 

(9) Vegetation Condition Index (VCI) VCI = NDVI – NDVImin 
       NDVImax - NDVImin 

Kogan, 2000 
Bayarjargal et al., 2006 

(10) Temperature Condition Index 
(TCI) 

TCI =    BTmax – BT 
           BTmax – BTmin 
; BT คือ Brightness Temperature 

Kogan, 2000 
Bayarjargal et al., 2006 

(11) Vegetation and Temperature 
Index (VTI) 

VTI = a(VCI) + b(TCI) 
; a และ b คือคาสัมประสิทธิ์ในการรวม 

Kogan, 2000 
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4. วิธีการศึกษา 
 4.1   ขอบเขตและหลักการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ดําเนินการศึกษาโดยใช

ขอมูลภาพถายจากดาวเทียม Terra-MODIS เพื่อวิเคราะห
ความแหงแลง โดยอาศัยพื้นฐานจากสภาวะดานชีพลักษณ 

(Phenological) ของพืชที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตอบสนอง
ตอการขาดแคลนน้ํา เชน มีการทิ้งใบ ปริมาณคลอโรฟลด

ท่ีลดลง เปนตน ลักษณะที่พืชแสดงออกนี้จะปรากฏใน

ภาพถายเปนคาการสะทอนที่เปลี่ยนแปลงไป มีความ

แตกตางกันในเดือนที่มีน้ําและเดือนที่ขาดน้ํา รวมถึงใน

พื้นที่ของปาตางชนิดและภูมิประเทศที่แตกตางกัน ในพื้นที่

ศึกษาเขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว พื้นที่สิ่งปกคลุมดิน

สวนใหญเปนปาดิบแลง ปาดิบเขาและปาเต็งรัง โดยปาดิบ

เขาและปาดิบแลงจะอยูในบริเวณพื้นที่ท่ีมีความลาดชันต่ํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดินมีการเก็บกักน้ําไดดี สวนปาเต็งรังอยูในบริเวณพื้นที่ท่ี

มีความลาดชันสูง ชั้นดินตื้นเก็บกักน้ําไมดี พืชพรรณที่ขึ้น

ในพื้นที่นี้จึงเปนไมผลัดใบที่จะมีการทิ้งใบในฤดูแลงเพื่อ

ลดการคายน้ํา เริ่มตั้งแตเดือนธันวาคมเปนตนมา และจะ

เริ่มผลิใบใหมในราวปลายเดือนมีนาคมขึ้นอยูกับการ

เริ่มตนของฤดูฝน 
 ดัชนีเชิงคลื่นที่นํามาใชในการวิเคราะหจะ

เปนดัชนีท่ีมีความสัมพันธกับสภาพกายภาพหรือสภาวะ

ดานช ีพล ักษณของพืชพรรณ  ปร ิมาณน้ําในพืชและ

ปริมาณน้ําในดิน ไดแก ดัชนี NDVI ดัชนี NDWI และ

ดัชนี EVI ทําการประยุกตการตรวจวัดความ

เปลี่ยนแปลงของพืชดวยเทคนิคผลตางภาพ (Images 

ตารางที่ 1 (ตอ)  ดัชนีเชิงคลื่นที่มีความสัมพนัธกับสภาพกายภาพของพืชพรรณและความแหงแลงที่ไดมีการ   
                       นํามาใชในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความแหงแลงในชวงเวลาที่ผานมา 
 

Drought Indices Formula Source and reference 

(12) Vegetation Health Index (VHI) VHI = 0.5VCI + 0.5TCI Bayarjargal et al., 2006 

(13) Land Surface Temperature (LST) LST = T4  + 2.63(T4 – T5) + 1.27 
;T4,T5คือBrightness Temperature จากAVHRR ch.4,5 

ตามลําดับ 

Bayarjargal et al., 2006 
Shakya&Yamaguchi, 2007 

(14) Vegetation Temperature 
Condition Index (VTCI)              
       Vegetation Water Temperature 
Condition Index (VWTCI) 

VTCI = LSTmax – LST(NDVI)  
              LSTmax – LSTmin 
VWTCI = LSTmax – LST(VDI)  
              LSTmax – LSTmin 

Shakya&Yamaguchi, 2007 
 

(15) Soil-Adjusted Vegetation Index 
(SAVI) 

SAVI = 1.5 x (ρNIR – ρRed)       
           (ρNIR + ρRed +0.5) 

Huete et al., 1997 
Lawrence&Ripple, 1998 

(16) Modified Soil-Adjusted Vegetation 
Index (MSAVI) 

MSAVI=[2ρNIR+1–[(2ρNIR)2-8(ρNIR-ρRed)]1/2]/2 Lawrence&Ripple, 1998 

(17) Optimized Soil-Adjusted 
Vegetation Index (OSAVI) 

OSAVI = 1.16 x (ρNIR – ρRed) 
             (ρNIR + ρRed + 0.16) 

Lawrence&Ripple, 1998 

(18) Transformed Soil-Adjusted 
Vegetation Index (TSAVI) 

TSAVI = [a(ρNIR - (aρRed) - 6) 
       ρRed + a(ρNIR – b) + 0.08(1+a)2 
; a คือ Slope ของ Soil Line, b คือ Intersept ของ Soil 
Line 

Lawrence&Ripple, 1998 

(19) Perpendicular Drought Index 
(PDI) 
      Modified Perpendicular Drought 
Index (MPDI) 

PDI = 1/(M2+1)1/2(ρRed + M ρNIR) 
; M คือ Slope ของ Soil Line 

MPDI = 1/(1 - ƒv) (PDI - ƒv PDIv) 
; ƒv คือ Fraction of Vegetation จากสมการ 

ƒv=1–(NDVImax–NDVI/NDVImax-NDVImin)
0.6175 

Ghulam et al., 2007 
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Differencing Technique) เพื่อเขาถึงความเปลี่ยนแปลง
ระหว างฤด ูกาลและระหว างป ในพ ืชพรรณ  ศ ึกษา

เปรียบเทียบกับปริมาณน้ําฝนและขอมูลจากการสํารวจ

ชีพลักษณของพืชในภาคสนามเพื่อจัดทําเปนแผนที่แสดง

สภาวะความแหงแลง 
 4.2   พื้นที่ศึกษา 
 พื้นที่ศึกษา “เขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว” 
ตั้งอยูในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ของประเทศไทย (ภาพที่ 1) ระหวางละติจูดที่ 16 องศา 

5 ลิปดา ถึง 16 องศา 35 ลิปดาเหนือ และลองจิจูด 

101 องศา  20 ลิปดา  ถึ ง  101 องศา  55 ลิปดา

ตะวันออก ทําแนวฉนวนออกจากแนวเขตรักษาพันธุสัตว

ป า เปนร ะยะทา ง  2  ก ิโ ล เมตร  ค ิด เป นพื ้นที ่ร วม 

1,986.8 ตารางกิโลเมตร มีความสูง 500 ถึง 1,300 

เมตรจากระดับน้ําทะเลกลาง ภูมิอากาศแบบทุงหญาเขต

รอน (Tropical Savannah Climate-Aw) มีปริมาณน้ําฝนรายป

เฉลี่ย 1,180 มม. มีฝนตกชุกตั้งแตเดือนเมษายนไปจนถึง

พฤศจิกายนของทุกป  แตอาจมี ท้ิงชวงบางในเดือน

มิถุนายนถึงกรกฎาคมและตกหนักมากในชวงเดือน

กันยายนถึงตุลาคม 
4.3 ขอมูลที่ใชในการศึกษา 
  4.3.1 ขอมูลปริมาณน้ําฝนรายวันจาก

สถานีตรวจวัดในบริเวณพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว

และพื้นที่ใกลเคียงรวมทั้งสิ้น 10 สถานี รวบรวมโดยกรม

อุตุนิยมวิทยา ตั้งแตป พ.ศ.2544–2549 
 4.3.2 ขอมูลการรับรู จากระยะไกลที่

นํามาใชศึกษาเปนขอมูลภาพถายจากดาวเทียมเทอรรา

โมดิส (Terra/MODIS) ความแยกชัด  250 เมตร  

ครอบคลุมชว ง เ วลาตั้ ง แตป  พ .ศ . 2544–2549 

ใชขอมูลราย 16 วันสองภาพมาทําการเฉลี่ยเพื่อใหไดคา

ขอมูลรายเดือน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 การวิเคราะหดัชนี NDVI ดัชนี NDWI และดัชนี EVI 
 การวิเคราะหขอมูลจากดาวเทียมเพื่อตรวจสอบ

ความแหงแลงจะอาศัยพื้นฐานจากลักษณะทางสรีรวิทยา

ของพืชที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตอบสนองตอการขาด

แคลนน้ํา เชน มีการทิ้งใบ ปริมาณคลอโรฟลดท่ีลดลง 

ฯลฯ ปรากฏในภาพถายเปนคาการสะทอนที่เปลี่ยนแปลง

ไป แตกตางกันในเดือนที่มีน้ํา เดือนที่ขาดน้ํา พื้นที่ของ

ปาตางชนิดและภูมิประเทศที่แตกตางกัน ฯลฯ ดัชนีเชิง

คลื่นที่นํามาใชวิเคราะหในครั้งนี้เปนดัชนีท่ีตอบสนองตอ

คลอโรฟลดในใบพืช ปริมาณน้ําในพืชและในดิน ไดแก 

ดัชนีผลตางพืชพรรณ (NDVI) ดัชนีผลตางความชื้น 

(NDWI) และดัชนีเนนภาพพืชพรรณ (EVI) ทําการ

วิเคราะหจากขอมูลรายเดือนของภาพถายจากดาวเทียม 

MODIS ดวยสมการ 

NDVI = (ρNIR–ρRed)/(ρNIR+ρRed)  

NDWI = (ρNIR–ρSWIR)/(ρNIR+ρSWIR)  

EVI = 2.5(ρNIR–ρRED)/(ρNIR+6ρRed–7.5ρBlue+1)   (3)  

 โดยที่ ρBlue, ρRed, ρNIR และ ρSWIR คือ
คา Digital Number ของการสะทอนที่ชวงคลื่น 0.469, 
0.645, 0.857 และ 1.65 ไมโครเมตร ตามลําดับ ไดภาพ

ดัชนี NDVI ภาพดัชนี NDWI และภาพดัชนี EVI ในหลาย
ชวงเวลาเพื่อดูรูปแบบเชิงพื้นที่และเวลาของความแหงแลง

ในพื้นที่ศึกษาสถานะของพื้นผิวและพืชพรรณตามฤดูกาล

ท่ีตอบสนองตอปริมาณน้ําฝนและความสัมพันธตอคา 

NDVI, NDWI และ EVI 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

ภาพที่ 1 พ้ืนที่ศึกษาและลักษณะสิ่งปกคลุมดินในเขตพื้นที่ศึกษา 
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4.5    การวิเคราะหความเปลี่ยนแปลงในพืชพรรณ

ระหวางฤดูกาลและระหวางป 

  การวิเคราะหเพื่อประเมินความเปลี่ยนแปลง

ของพื้นที่โดยอาศัยพื้นฐานจากความเปลี่ยนแปลงของคา

ดัชนีระหวางคูภาพตางวัน ประยุกตจากวิธีการของ Volcani 
et al. (2005) ซ่ึงทําการวิเคราะหความเปลี่ยนแปลงของ

พื้นที่จากผลตางภาพ NDVI ตามสมการ 

dNDVI = NDVI1 – NDVI2 (4) 

              และเพิ่มการวิ เคราะห เพื่อประเมินความ

เปลี่ยนแปลงของพื้นที่จากเทคนิคผลตางภาพสําหรับภาพ 

NDWI และ EVI ดวยหลักการเดียวกัน         
dNDWI = NDWI1 – NDWI2 (5) 

dEVI =  EVI1 – EVI2  (6) 

               โดยที่ NDVI1 คือภาพ NDVI ท่ีถายใน
วันที่ 1 NDVI2 คือภาพ NDVI ท่ีถายในวันที่ 2 NDWI1 คือ
ภาพ NDWI ท่ีถายในวันที่ 1 NDWI2 คือภาพ NDWI ท่ี
ถายในวันที่ 2 EVI1 คือภาพ EVI ท่ีถายในวันที่ 1 และ 
EVI2 คือภาพ EVI ท่ีถายในวันที่ 2 ผลลัพธท่ีไดคือภาพ

ผลตาง NDVI (dNDVI Images) ภาพผลตาง NDWI 
(dNDWI Images) และภาพผลตาง EVI (dEVI Images) 
ทําการวิเคราะหระดับของความเปลี่ยนแปลงโดยการ

กําหนด Thresholds ซ่ึงมีคาเทากับหนึ่งชวงคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation Steps: SD Steps) ออก
จากคาเฉลี่ยของผลตาง โดยชวง -1SD ถึง +1SD แสดง
ลักษณะ “ไมมีการเปลี่ยนแปลง” และลําดับขั้นถัดจากนั้น
จะบอกขนาดของความเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นทั้งทางบวก

และทางลบตอไป (ภาพที่ 2) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  2 Histogram แสดงการจัดระดับความ
เปลี่ยนแปลงโดยกําหนด Threshold ออกจากคาเฉลี่ย 

(ดัดแปลงจาก Volcani et al., 2005) 
 

ตารางที่ 2 แสดงคูภาพตางวันที่ใชวิเคราะหความ

เปลี่ยนแปลงของพื้นที่จากความเปลี่ยนแปลงของคา

การสะทอนในภาพถายอันเนื่องมาจากสภาพชีพลักษณท่ี

ตอบสนองตอสภาวะอากาศหรือเทคนิคผลตางภาพ

ระหว าง  1) สองเด ือนต ิดก ันในช วงฤด ูแล งของป

เดียวกัน 2) เดือนเดียวกันในชวงฤดูแลงปติดกัน 3) 

เดือนเดียวกันในชวงฤดูฝนปติดกัน 4) เดือนฤดูฝน

กับเดือนฤดูแลง ซึ ่งอยู ต อเนื ่องกัน  (ปอุทกศาสตร

เดียวกัน)  
ตารางที่ 2 คูภาพตางวันที่ทําการวิเคราะหเพื่อศึกษา

ความเปลี่ยนแปลง 
 

คูภาพที่ใชศึกษาความเปลี่ยนแปลง 

ภาพจากวันที่ 

1(Image 1) 
ภาพจากวันที่ 2 

(Image 2) 

 
คําอธิบาย 

มกราคม 2544  กุมภาพันธ 2544  
มกราคม 2545  กุมภาพันธ 2545  
มกราคม 2546 กุมภาพันธ 2546 
มกราคม 2547 กุมภาพันธ 2547 
มกราคม 2548 กุมภาพันธ 2548 

มกราคม 2549 กุมภาพันธ 2549 

ฤดูเดียวกัน (แลง) 

ปเดียวกัน  

กุมภาพันธ 2544 กุมภาพันธ 2545 
กุมภาพันธ 2545 กุมภาพันธ 2546 
กุมภาพันธ 2546 กุมภาพันธ 2547 
กุมภาพันธ 2547 กุมภาพันธ 2548 
กุมภาพันธ 2548 กุมภาพันธ 2549 

เดือนเดียวกัน แต

ตางป (ฤดูแลง) 

ตุลาคม 2544 ตุลาคม 2545 
ตุลาคม 2545 ตุลาคม 2546 
ตุลาคม 2546 ตุลาคม 2547 
ตุลาคม 2547 ตุลาคม 2548 
ตุลาคม 2549 ตุลาคม 2549 

เดือนเดียวกัน แต

ตางป (ฤดูฝน) 
 

ตุลาคม 2544 มกราคม 2545 
ตุลาคม 2545 มกราคม 2546 
ตุลาคม 2546 มกราคม 2547 
ตุลาคม 2547 มกราคม 2548 
ตุลาคม 2548 มกราคม 2549 

ตางฤดู ในป( อุทก

ศาสตร)เดียวกัน 
(ฤดูฝน - ฤดูแลง) 

 

 
 

4.6 การวิเคราะหเชิงสถิติ               

        ทําการสุมเลือกประเภทของสิ่งปกคลุมดินในพื้นที่

ศึกษาเพื่อทําการวิเคราะหเชิงสถิติ เพื่อตรวจสอบความ

แปรปรวนเชิงเวลาของคา NDVI คา NDWI และคา EVI 
ท่ีมีความสัมพันธตอประเภทของสิ่งปกคลุมดินหลัก

รวมถึงการทดสอบทางสถิติของคาความแตกตางระหวาง

คา NDVI ตอคา NDWI และ EVI ตามประเภทสิ่งปกคลุม
ดินหลักและสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (Coefficient of 
Variation: C.V.) คําตอบที่ไดตามประเภทของสิ่งปกคลุม
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ดินไดถูกนํามาเปนตัวอยางเพื่อสรางผลลัพธท่ีเชื่อถือได

ของการทดสอบ 
 4.7    การทําแผนที่แสดงสถานะความแหงแลง

จากการวิเคราะห  
 การกําหนดระดับความแหงแลงท่ีไดจากการ

วิเคราะหภาพผลตาง NDVI ภาพผลตาง NDWI และภาพ
ผลตาง EVI ทําโดยกําหนดใหเปนศูนยเมื่อไมมีความ

เปลี่ยนแปลง (-1SD ถึง +1SD) ขนาดของความ
เปลี่ยนแปลงถัดจากนั้นจะไดมาจากลําดับขั้นของชวงคา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ลําดับขั้นที่มากกวาแสดงถึงคาความ

แตกตางที ่สูงกวาไปในทางบวกและทางลบ จัดทําเปน

แผนที่แสดงระดับของความเปลี่ยนแปลงโดยแสดงลําดับ

ของสีท่ีแตกตางรวมกับกราฟ Histograms ของความ

เปลี่ยนแปลง เปอรเซ็นตของพื้นที่ท่ีมีความเปลี่ยนแปลงถูก

แสดงดวยกราฟตามลําดับขั้นของชวงคา เบี่ ยงเบน

มาตรฐานหรื ออี กนั ยหนึ่ ง คื อลํ า ดั บขั้ น ขอ งความ

เปลี่ยนแปลงที่วิเคราะหได (ภาพที่ 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3 ระดับของความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ตามลําดับ

ขั้นของชวงคาเบี่ยงเบนมาตรฐานแสดงเปนลําดับของสี 

4.8    การสํารวจภาคสนาม 

 การศึกษาครั้งนี้ทําการตรวจสอบความแหง

แลงโดยอาศัยพื้นฐานจากสภาวะสรีรวิทยาหรือชีพลักษณ

ของพืชที่เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลตอบสนองตอการขาดน้ํา 

และแสดงผลเปนคาการสะทอนที่ เปลี่ยนแปลงไปใน

ภาพถายจากดาวเทียม จึงตองมีการสํารวจภาคสนาม

ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศ ประเภทของปา ชนิดของพืช 

และลักษณะของพันธุพืชที่ปกคลุมในพื้นที่ เพื่อนํามา

เปรียบเทียบประกอบการพิจารณาและหาความสัมพันธกับ

ภาพดัชนี NDVI ภาพดัชนี NDWI ภาพดัชนี EVI และแผน
ท่ีระดับความเปลี่ยนแปลงของความแหงแลงท่ีได 
 

5. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 การตรวจสอบความแห งแล งด วยข อม ูลจาก

ดาวเทียมจะมีความสัมพันธกับชีพลักษณหรือลักษณะ

ของพืชพรรณที่ตอบสนองตอปริมาณน้ําฝน เนื่องจากสิ่ง

ปกคลุมดินในพื้นที่ศึกษาสวนใหญเปนพื้นที่ปา ท้ังปาไม

ผลัดใบ ไดแก ปาดิบเขาและปาดิบแลง และปาผลัดใบ 

ไดแก ปาเต็งรัง โดยที่ปาเต็งรังซ่ึงเปนปาผลัดใบประเภท

หนึ่ ง จ ะม ีก า ร ทิ ้ง ใ บ เ มื ่อ ข า ด น้ํ า  ส ง ผ ล ต อ ก า ร

เปลี่ยนแปลงของคาการสะทอนที่ปรากฏในภาพถาย

จ ากดา ว เ ท ียม  การศึกษาความแหงแล งจากการ

เปลี่ยนแปลงของชีพลักษณของพืชจึงตองมีการทําความ

เขาใจความสัมพันธระหวางความแปรปรวนตามฤดูกาล

ของคาการสะทอนกับปริมาณน้ําฝนในพื้นที่ 

 5.1 การแปรปรวนตามฤดูกาลของคา NDVI 
คา NDWI และคา EVI 
 การแปรปรวนตามฤดูกาลของคาดัชนี NDVI 
ดัชนี NDWI และดัชนี EVI มีผลมาจากสภาพของพืช
พรรณ ไดแก ความสมบูรณของพืช คาชีวมวล ปริมาณ

คลอโรฟลด ฯลฯ รวมถึงปริมาณความชื้นในพืชและในดิน 

ซึ่งมีความสัมพันธกับปริมาณน้ําฝน ในชวงฤดูฝนพืช

พรรณไดร ับน้ํามากจะม ีการเจร ิญเต ิบโตดี มีความ

สมบูรณ ปริมาณคลอโรฟลดในใบพืชมีส ูง คา NDVI  
NDWI และ EVI ที่ปรากฏในภาพถายจึงมีคาสูง ขณะท่ี
ในชวงฤดูแลงปริมาณน้ําฝนที่ลดลงทําใหพืชแสดงออก

ถึงการขาดแคลนน้ํา โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ภูมิประเทศมี

ความลาดชัน ชั้นดินตื้นและกักเก็บน้ําไดไมดี สิ่งปก

คลุมดินในบริเวณนี้จะเปนปาเต็งรังซึ่งเปนปาผลัดใบ

ประเภทหนึ ่งที ่มีการทิ ้งใบเพื ่อลดการคายน้ํา ทําให

ภาพถายในชวงฤดูดังกลาวเปนคาการสะทอนของดินที่

อยูเบื้องหลัง (Soil Background) ภาพที่ 4(ก) แสดง

ปริมาณน้ําฝนรายปเฉลี่ยจากสถานีน้ําฝน 10 สถานีใน

พื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียวตั้งแตป พ.ศ.2544-
2549 และคาเฉลี่ย 6 ป โดยปที่มีปริมาณน้ําฝนมาก

ที่ส ุดคือป พ.ศ.2545 ขณะที่ป พ.ศ.2547 เปนปท่ีมี

ปริมาณน้ําฝนนอยที่สุด และป พ.ศ.2546-2548 มี

ปริมาณน้ําฝนนอยกวาคาเฉลี่ย 6 ป 
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 เมื่อพิจารณาภาพ  4(ข) ปริมาณน้ําฝนเปน

รายเดือน ชวงของฤดูฝนจะเริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม แต

อาจมีฝนทิ้งชวงหรือลดลงเล็กนอยในเดือนมิถุนายนถึง

กรกฎาคม กอนจะเพิ่มสูงขึ้นจนสูงสุดในชวงเดือนสิงหาคม

และกันยายน ชวงสองเดือนดังกลาวนี้อาจมีปริมาณน้ําฝน

สูงถึง 1 ใน 3 ของปริมาณน้ําฝนตลอดทั้งป และเมื่อถึง

เดือนตุลาคมปริมาณน้ําฝนจะเริ่มลดลงอยางมาก กอนจะ

เขาสูฤดูแลงในเดือนพฤศจิกายน เฉลี่ยแลวตลอดชวงฤดู

ฝนตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมจะมีสวนของปริมาณ

น้ําฝนมากถึง 70% ของปริมาณน้ําฝนในพื้นที่ตลอดทั้งป               
 คาเฉลี่ย NDVI, NDWI และ EVI รายเดือน
และคาเฉลี่ยรายปแสดงในภาพที่ 5 คาตางๆ เหลานี้มี

ความสัมพันธกับความเขียวและความสมบูรณของพืช

พรรณในพื้นที่อันเนื่องมาจากปริมาณน้ําฝนที่พืชไดรับ 

คา NDVI ที่สูงชี้ถึงพืชพรรณที่มีสุขภาพดีขณะที่คาที่ต่ํา

แสดงถึงสถานะพืชพรรณที่ไมสมบูรณ คา NDWI ชี ้ถ ึง
ปริมาณน้ําในพืชพรรณและในดิน บริเวณที่ NDWI มีคา
ส ูงแสดงถ ึงพื ้นที ่ที ่ม ีพ ืชพรรณที ่ม ีความชื ้นส ูง  และ

บริเวณที่มีคา NDWI ต่ําแสดงวาพืชพรรณในพื้นที่บริเวณ
นั้นมีความชื้นต่ํา สวนคา EVI จะบงบอกถึงความ

หนาแนนของเรือนยอดและปริมาณชีวมวลที่มีในพื้นที่  
 คาเฉลี่ยรายปของ NDVI มีคาสูงสุดในป 2546 

ต่ําสุดในป 2548 และมีสองปท่ีมีคาเฉลี่ยตลอดปต่ํากวา

คาเฉล่ียรวม 6 ป คือ 2547 และ 2548 เมื่อพิจารณา

คาเฉลี่ยรายเดือนเปรียบเทียบกันทั้ง 6 ป พบวาในเดือน

เมษายนและมิถุนายนมีความแปรปรวนของคามากที่สุด 

สําหรับ NDWI รูปแบบของคาเฉลี่ยรายปเปนไปในทิศทาง
เดียวกับ NDVI คือมีคาเฉลี่ยรายปสูงสุดในป 2546 และคา

ต่ําสุดในป 2548 และปท่ีมีคาเฉลี่ยตลอดปต่ํากวาคาเฉลี่ย

รวม 6 ป คือ 2547 และ 2548 เชนเดียวกันคาเฉลี่ยรายเดือน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เปรียบเทียบกันทั้ง 6 ป แสดงใหเห็นวาในเดือน

กรกฎาคมถึงพฤศจิกายน NDWI คอนขางจะมีคาคงที่และ
ใกลเคียงกันทุกป สวนในชวงเดือนมกราคมถึงมิถุนายนที่

คามีความแปรปรวนนั้นก็มีความแปรปรวนในแตละเดือน

นอยกวาความแปรปรวนของคา NDVI คา EVI มีคาเฉลี่ย
รายปต่ํากวาแตเปนไปในทิศทางเดียวกันกับสองดัชนี

ขางตน คือคาเฉล่ียรายปสูงสุดในป 2546 และต่ําสุดในป 

2548 นอกจากป 2548 ซ่ึงคาต่ํากวาคาเฉลี่ยรวม 6 ป

คอนขางมากแลว ป 2544 2545 และ 2547 ตางก็มีคา
ต่ํากวาคาเฉลี่ยรวม 6 ปเล็กนอย คาเฉลี่ยรายเดือนของ 

EVI แ สด ง ใ ห เ ห็ น ว า  EVI มี แ น ว โ น ม ข อ ง ค ว า ม
เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องตลอดทุกเดือน โดยมีคาต่ําสุด

ในเดือนกุมภาพันธ และคาจะคอยๆ เพิ่มสูงขึ้นทุกเดือน

จนสูงท่ีสุดในเดือนกรกฎาคมกอนจะลดต่ําลงทุกๆเดือน

ในอัตราใกลเคียงกัน 
 เพื่อใหเขาใจการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของ 

NDVI, NDWI และ EVI ไดดีขึ้น รูปแบบของปริมาณ

น้ํ าฝนเฉลี ่ยรายเด ือนในพื ้นที ่จ ะถ ูกนํามาอธ ิบาย

เปรียบเทียบกับคาดัชนีทั้งสาม ในภาพที่ 6 เห็นไดวา

คาบของปริมาณน้ําฝนและคาบของคาเฉลี่ย NDWI และ

คาเฉลี่ย EVI ปรากฏเปนคาบตรงกันอยางเดนชัด สวน

คาเฉลี่ย NDVI ก็มีแนวโนมที่จะปรากฏเปนคาบที่ตรงกัน
กับคาปริมาณน้ําฝนเชนกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ก) (ข) 

ภาพที่ 4 (ก) ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยป 2544–2549 และคาเฉลี่ยหกป (ข) ปริมาณน้ําฝนรายเดือนป 2544–2549 
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ภาพที่ 5 คา NDVI NDWI และ EVI (ก) เฉลี่ยรายป (ข) เปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายเดือนป 2544-2549

ภาพที่ 6 ปริมาณน้ําฝนรายเดือนและคาเฉลี่ยรายเดือนของ NDVI NDWI และ EVI ป พ.ศ.2544-2549  
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ความแตกตางของคา NDVI  NDWI และ EVI สําหรับเดือน
มกราคม กุมภาพันธและตุลาคมป พ.ศ.2545-2549 แสดง

ตามพื้นที่ในเขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว (ภาพท่ี 7) ความ

แตกตางที่สําคัญของชีพลักษณของพืชพรรณสามารถสังเกต

ไดจากภาพ NDVI เดือนที่ขาดน้ํา(มกราคมและกุมภาพันธ) 
พื้นที่บริเวณรอบเขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียวดานทิศใตและ

ตะวันออกเฉียงใตซ่ึงเปนพื้นที่ปาเต็งรังและพืชลมลุกหรือพืช

ไร (Annual Crops) จะถูกจําแนกดวยคา NDVI ท่ีต่ํากวาปา
ไมผลัดใบอยางปาดิบเขาและปาดิบแลงซ่ึงอยูตอนกลางของ

พื้นที่ เนื่องมาจากการที่ปาเต็งรังมีการทิ้งใบและพืชไรมีการ

เก็บเกี่ยวในชวงเวลาดังกลาว ทําใหพื้นที่บริเวณนั้นไมมีใบพืช

ปกคลุม คา NDVI ซ่ึงมีความไวตอคลอโรฟลดในใบพืชจึงลด
ต่ําลงในบริเวณดังกลาว และคาในเดือนกุมภาพันธจะต่ํากวา

ในเดือนมกราคมอยางสังเกตได สวนในชวงฤดูฝนที่มี

ความชื้นสูง(ตุลาคม) คา NDVI จะสูงในพื้นที่ทุกประเภทโดย
ไมมีความแตกตางที่เห็นไดชัดนํามาซึ่งความเขียวบนพื้นที่

ท้ังหมด  
        ภาพ NDWI ในชวงฤดูฝนที่มีความชื้นสูงจะใหรูปแบบที่
เหมือนกับคาในภาพ NDVI แตอาจพบวาชวงของคา NDWI มี
คาที่นอยกวา ผลลัพธของ NDWI จึงใหคาความเขียวของพื้นที่
ท่ีนอยกวา และในพื้นที่ปาเต็งรังมีความแตกตาง  
 

 
 
 

ปรากฏในเห็นเปนบางสวน ในฤดูแลงเมื่อพื้นที่แหงลงภาพ  

NDWI จะมีการเปลี่ยนแปลงคาอยางรวดเร็ว การทิ้งใบของ
ปาเต็งรังและการเก็บเกี่ยวของพืชไรสงผลตอคา NDWI ให
มีคาลดลงเนื่องจาก NDWI มีปฏิกิริยาตอปริมาณน้ําทั้งพืช
พรรณและในดิน ทําใหเกิดความแตกตางที่เห็นเดนชัดใน

ความเขียวระหวางปาไมผลัดใบกับปาเต็งรังและพืชไรท่ีถูก

เก็บเกี่ยวแลว รวมถึงความแตกตางระหวางปาเต็งรังกับพืช

ไรท่ีสามารถแยกจากกันไดมากกวาดวย ขณะที่คา NDVI 
ในฤดูแลงของปาเต็งรังกับพืชไรมีความแตกตางกันเพียง

เล็กนอยเทานั้น 

             สําหรับภาพ EVI พบวาคาในภาพมีคานอยกวา
และมีชวงกวางนอยกวา NDVI และ NDWI แตมีความ

แตกตางอยางเดนชัดของคาในพื้นที่ ในชวงฤดูท่ีขาดน้ํา

พื้นที่ปาดิบเขาและปาดิบแลงพบความแตกตางอยางที่

นัยสําคัญ สามารถจําแนกไดคอนขางชัดเจน เชนเดียวกับ

พื้นที่ปาเต็งรังและพืชไรก็มีแตกตางสามารถจําแนกออกได

จากปาไมผลัดใบทั้งสองประเภท และเดือนกุมภาพันธมี

ความแตกตางของปาเต็งรังที่ชัดเจนกวาเดือนมกราคม 

สวนในชวงฤดูฝนที่มีความชื้นสูง (เดือนตุลาคม) พื้นที่ปา

ดิบเขามคีวามแตกตางอยางมีนัยจากพื้นที่ประเภทอื่นๆ 
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ก.พ.2545 

ก.พ.2544 ต.ค.2544 

ม.ค.2545 

ม.ค.2544 

ต.ค.2545 

ม.ค.2546 ก.พ.2546 ต.ค.2546 

ม.ค.2547 ก.พ.2547 ต.ค.2547 

ม.ค.2548 ก.พ.2548 ต.ค.2548 

ม.ค.2549 ก.พ.2549 ต.ค.2549 

ก.พ.2545 

ก.พ.2544 ต.ค.2544 

ม.ค.2545 

ม.ค.2544 

ต.ค.2545

ม.ค.2546 ก.พ.2546 ต.ค.2546

ม.ค.2547 ก.พ.2547 ต.ค.2547

ม.ค.2548 ก.พ.2548 ต.ค.2548

ม.ค.2549 ก.พ.2549 ต.ค.2549

ก.พ.2545 

ก.พ.2544 ต.ค.2544 

ม.ค.2545 

ม.ค.2544 

ต.ค.2545

ม.ค.2546 ก.พ.2546 ต.ค.2546

ม.ค.2547 ก.พ.2547 ต.ค.2547

ม.ค.2548 ก.พ.2548 ต.ค.2548

ม.ค.2549 ก.พ.2549 ต.ค.2549
Low                                 High

ภาพที่ 7 คา NDVI NDWI และ EVI เดือนมกราคม กุมภาพันธ และตุลาคมป พ.ศ.2544-2549 พื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว 
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5.2 ผลการทดสอบความแตกตางของดัชนีขอมูลภาพถาย

จากดาวเทียมหลายชวงเวลากับประเภทของสิ่งปกคลุมดิน 
         วัตถุประสงคในการทดสอบนี้เพื่อแสดงคาของดัชนี NDVI, 
NDWI และ EVI ตามประเภทของสิ่งปกคลุมดินทั้งฤดูแลงและฤดู
ฝน คาเฉลี่ยรายเดือนและคาการทดสอบทางสถิติของ NDVI, 
NDWI และ EVI แบงตามประเภทของสิ่งปกคลุมดินหรือประเภท
ของปาในฤดูฝน(ตุลาคม) ตนฤดูแลง(พฤศจิกายนและธันวาคม) 

และปลายฤดูแลง(มกราคมและกุมภาพันธ) สําหรับป 2545 และ

ป 2547 ซ่ึงเปนปท่ีมีปริมาณน้ําฝนสูงสุดและต่ําสุด (ตารางที่ 2) 
พบวาคาเฉลี่ยรายเดือนของ NDVI ในพื้นที่ปาดิบเขาและปาดิบ

แลงแตกตางอยางมีนัยกับพื้นที่ปาเต็งรัง ทุงหญา และพืชไร

ในชวงเดือนที่ขาดน้ํา (ปลายฤดูแลง) เห็นไดจากผลตางของคา 

NDVI ของพื้นที่แตละประเภทมีคามากกวาคา LSD ในเดือน

ดังกลาว สวนในเดือนตุลาคมซึ่งเปนชวงฤดูฝนที่มีความชื้นในดิน

สูง คา NDVI ในพื้นที่ปาดิบแลงจะเพิ่มขึ้นจนมีคาใกลเคียงกับคา
ในพื้นที่ปาดิบเขาและปาดิบแลงจนมองไมเห็นความแตกตางอยาง

มีนัยสําคัญอีก ขณะที่คา NDWI จะยังสามารถเห็นความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญระหวางพื้นที่ปาเต็งรัง ทุงหญา และพืชไรกับ

พื้นที่ปาดิบเขาและปาดิบแลงไดในเดือนที่มีความชื้นในดินสงู  
            สวนในชวงเดือนที่ขาดน้ําความแตกตางจะยิ่งชัดเจนมาก

ย่ิงขึ้น ในสวนของคา EVI ในชวงเดือนที่มีความชื้นในดินสูงคาใน
พื้นที่แตละประเภทมีความแตกตางกันนอยมากจนเรียกไดวาไมมี

ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ เนื่องจากคาของผลตางระหวาง

พื้นที่แตละประเภทยังนอยกวาคา LSD แตหากเทียบกับความ

แตกตางในคา NDVI พบวาคา EVI แสดงความแตกตางระหวาง
พื้นที่ตางประเภทมากกวา และเมื่อถึงเดือนที่ขาดน้ํา พื้นที่ปาเต็ง

รัง ทุงหญา และพืชไรกับพื้นที่ปาดิบเขาและปาดิบแลงก็มีความ

แตกตางอยางมีนัยสําคัญเชนกัน การทดสอบสถิติ LSD ของความ

แตกตางระหวางคา NDVI, NDWI และ EVI สําหรับประเภทของสิ่ง
ปกคลุมดินหลักบงบอกวามีความแตกตางที่สําคัญระหวางปาเต็ง

รังกับปาไมผลัดใบทั้งสองประเภท (ปาดิบเขาและปาดิบแลง) 

ในชวงฤดูแลงซ่ึงพืชพรรณในปาเต็งรังมีการทิ้งใบ แตไมมีความ

แตกตางอยางมีความหมายของคาระหวางปาประเภทตางๆ  ในฤดู

ฝนที่ความชื้นในดินมีสูง (เดือนตุลาคม) 

 5.3 แนวทางการพัฒนาวิธีการวิเคราะหหา

พื้นที่การเกิดและระดับความรุนแรงของความแหง

แลงโดยใชภาพถายจากดาวเทียม  
      ความแปรปรวนตามฤดูกาลของคา NDVI, NDWI และ EVI มี
ผลมาจากสภาวะชีพลักษณของพืชพรรณซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตาม

ฤดูกาล การตรวจวัดความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่โดยการใชเทคนิค

ภาพผลตาง (Images Differencing Technique) ระหวางคูภาพตาง
ปหรือตางฤดูกาลสามารถบอกถึงความแตกตางหรือความ

เปลี่ยนแปลงของคาดัชนีท้ังสาม และบอกเปนระดับของความแหง

แลงไดแมเมื่อไมมีขอมูลอุตุนิยมวิทยา 

 5.3.1 ความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่จากภาพผลตาง 

NDVI, NDWI และ EVI  
              การวิเคราะหความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่โดยเทคนิค

ภาพผลตางซ่ึงประยุกตจากวิธีการของ Volcani et al. (2005) 

สําหรับดัชนี NDVI ทําใหไดภาพผลตาง NDVI และใชหลักการ
เดียวกันมาพัฒนาปรับใชสําหรับอีกสองดัชนี ไดเปนภาพผลตาง 

NDWI และภาพผลตาง EVI ซ่ึงมีพื้นฐานมาจากความเปลี่ยนแปลง
ของคาดัชนีระหวางคูภาพตางวัน ประเมินความเปลี่ยนแปลงของ

คาดัชนีท้ังสามจากสถานะชีพลักษณของพืชพรรณในชวงเวลาที่

ตางกันระหวาง 1) สองเดือนติดกันในชวงฤดูแลงของปเดียวกัน 

2) เดือนเดียวกันในชวงฤดูแลงปติดกัน 3) เดือนเดียวกันในชวง

ฤดูฝนปติดกัน 4) เดือนฤดูฝนกับเดือนฤดูแลงซ่ึงอยูตอเนื่องกัน 

(ปอุทกศาสตรเดียวกัน) ผลลัพธท่ีไดคือภาพ dNDVI, dNDWI 
และ dEVI ตารางที่ 3 แสดงคาทางสถิติ ไดแก คาเฉล่ีย(Mean) 
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) ของภาพผลลัพธ
ท่ีได  
 คาสถิติดังกลาวนํามาใชในการวิ เคราะหความ

เปลี่ยนแปลงโดยกําหนดที่คาเฉลี่ยใหเปนจุดอางอิง และกําหนด
ชวง Thresholds เทากับชวงคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation Steps: SD Steps) ออกจากคาเฉลี่ยของผลตางทั้ง
ทางบวกและทางลบ เพื่อแสดงทิศทางและระดับความเปลี่ยนแปลง 

การเปลี่ยนแปลงในทางบวกแสดงวาคา NDVI, NDWI และ EVI 
ของภาพวันที่ 1 สูงกวาคาของภาพวันที่ 2 เกินกวาหนึ่งชวงคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน บงบอกถึงปริมาณคลอโรฟลดหรือความ

สมบูรณของพืชที่มากขึ้น (สําหรับคา NDVI) ปริมาณน้ําในพืช
และในดินที่มากขึ้น (สําหรับคา NDWI) และปริมาณชีวมวลที่
มากขึ้น (สําหรับคา EVI) นั่นเอง ทํานองเดียวกันการ

เปลี่ยนแปลงในทางลบซึ่งแสดงวาคา NDVI, NDWI และ EVI ของ
ภาพวันที่ 1 ต่ํากวาคาของภาพวันที่ 2 เกินกวาหนึ่งชวงคา

เบี่ยงเบนมาตรฐานก็จะบงบอกถึงการลดลงของคาตางๆ  เหลานั้น

เชนกัน ลําดับขั้นที่มากขึ้นแสดงถึงคาความแตกตางที่สูงขึ้น 

(ชวง -1SD ถึง +1SD ถูกกําหนดใหแสดงความหมายวา “ไมมกีาร
เปลี่ยนแปลง”) ภาพที่ 8, 9 และ 10 แสดงการตรวจวัดความ

เปลี่ยนแปลงของความแตกตางของภาพ NDVI, NDWI และ EVI 
ตามลําดับ พรอมทั้งเปอรเซ็นตของความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ซ่ึง

แสดงดวยกราฟ Histograms ตามลําดับขั้นของคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
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ตารางที่ 2    คาเฉลี่ยรายเดือนของ NDVI, NDWI และ EVI และคาการทดสอบ LSD ในเดือนฤดูฝนและเดือนฤดูแลง 
                  สําหรับปที่มีคาปริมาณน้ําฝนสูงสุด (2545) และปที่มีปริมาณนํ้าฝนต่ําสุด (2547) 

NDVI 
 ประเภทสิ่งปกคลมุดนิ ม.ค.45 ก.พ.45 ต.ค.45 พ.ย.45 ธ.ค.45 ม.ค.47 ก.พ.47 ต.ค.47 พ.ย.47 ธ.ค.47 
  ทุงหญา 0.720 0.661 0.771 0.779 0.754 0.688 0.656 0.773 0.758 0.699 

  ปาดิบเขา 0.836 0.838 0.843 0.838 0.858 0.824 0.825 0.841 0.853 0.841 

  ปาดิบแลง 0.803 0.774 0.828 0.845 0.830 0.773 0.749 0.835 0.837 0.786 

  ปาเต็งรัง 0.510 0.403 0.826 0.806 0.720 0.415 0.405 0.789 0.689 0.479 

  ปาไผ 0.798 0.768 0.843 0.813 0.842 0.784 0.776 0.821 0.828 0.804 

  พืชไร 0.494 0.407 0.737 0.706 0.631 0.421 0.388 0.690 0.583 0.454 

  สวนปา 0.760 0.692 0.818 0.823 0.807 0.732 0.672 0.826 0.813 0.745 
   LSD (0.05) 0.063 0.069 0.040 0.028 0.040 0.063 0.080 0.028 0.040 0.057 

   % c.v. 10.056 11.934 5.525 3.946 5.753 10.674 14.005 3.971 5.840 9.206 

 NDWI 
 ประเภทสิ่งปกคลมุดนิ ม.ค.45 ก.พ.45 ต.ค.45 พ.ย.45 ธ.ค.45 ม.ค.47 ก.พ.47 ต.ค.47 พ.ย.47 ธ.ค.47 
  ทุงหญา 0.501 0.416 0.589 0.588 0.557 0.475 0.409 0.554 0.779 0.593 

  ปาดิบเขา 0.686 0.692 0.709 0.693 0.710 0.673 0.672 0.710 0.838 0.646 

  ปาดิบแลง 0.627 0.569 0.687 0.695 0.660 0.595 0.555 0.677 0.845 0.656 

  ปาเต็งรัง 0.244 0.121 0.647 0.618 0.496 0.199 0.115 0.613 0.496 0.284 

  ปาไผ 0.627 0.574 0.664 0.631 0.663 0.604 0.583 0.658 0.813 0.627 

  พืชไร 0.206 0.102 0.551 0.515 0.382 0.164 0.068 0.366 0.706 0.583 

  สวนปา 0.566 0.459 0.669 0.67 0.637 0.540 0.442 0.652 0.823 0.676 

   LSD (0.05) 0.085 0.098 0.028 0.028 0.057 0.080 0.117 0.049 0.040 0.057 

   % c.v. 19.212 17.992 4.035 5.020 8.485 19.261 32.080 9.060 5.908 10.893 

 EVI 
 ประเภทสิ่งปกคลมุดนิ ม.ค.45 ก.พ.45 ต.ค.45 พ.ย.45 ธ.ค.45 ม.ค.47 ก.พ.47 ต.ค.47 พ.ย.47 ธ.ค.47 
  ทุงหญา 0.374 0.329 0.441 0.387 0.366 0.355 0.315 0.468 0.398 0.355 

  ปาดิบเขา 0.464 0.471 0.479 0.483 0.444 0.464 0.467 0.499 0.450 0.436 

  ปาดิบแลง 0.444 0.407 0.465 0.441 0.401 0.421 0.399 0.485 0.431 0.385 

  ปาเต็งรัง 0.291 0.214 0.480 0.431 0.389 0.216 0.203 0.496 0.379 0.256 

  ปาไผ 0.498 0.499 0.517 0.508 0.506 0.506 0.475 0.566 0.511 0.490 

  พืชไร 0.262 0.220 0.448 0.412 0.351 0.242 0.204 0.439 0.336 0.260 

  สวนปา 0.437 0.394 0.536 0.514 0.458 0.424 0.343 0.560 0.479 0.405 

   LSD (0.05) 0.063 0.069 0.056 0.049 0.049 0.056 0.063 0.040 0.049 0.049 

   % c.v. 17.870 21.404 13.151 12.076 13.154 16.858 20.578 8.912 12.846 14.823 

ตารางที่ 3  คูภาพที่ใชวิเคราะหความเปลี่ยนแปลงและคาทางสถิติ (คาเฉลีย่และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ของภาพผลลัพธ 
ชวงความเปลี่ยนแปลง dNDVI dNDWI dEVI 

ภาพวันที่ 1 ภาพวันที่ 2 Mean SD Mean SD Mean SD 
มกราคม 2544 กุมภาพันธ 2544 0.037 0.053 0.049 0.072 0.019 0.060 
มกราคม 2545 กุมภาพันธ 2545 0.038 0.055 0.051 0.073 0.018 0.053 
มกราคม 2546 กุมภาพันธ 2546 0.040 0.051 0.055 0.070 0.011 0.057 
มกราคม 2547 กุมภาพันธ 2547 0.014 0.039 0.036 0.066 0.014 0.043 
มกราคม 2548 กุมภาพันธ 2548 0.019 0.045 0.031 0.067 0.042 0.039 
มกราคม 2549 กุมภาพันธ 2549 0.035 0.055 0.038 0.075 0.007 0.052 
กุมภาพันธ 2544 กุมภาพันธ 2545 -0.001 0.040 -0.003 0.057 -0.009 0.043 
กุมภาพันธ 2545 กุมภาพันธ 2546 -0.018 0.040 -0.019 0.057 -0.001 0.042 
กุมภาพันธ 2546 กุมภาพันธ 2547 0.032 0.054 0.036 0.070 0.009 0.052 
กุมภาพันธ 2547 กุมภาพันธ 2548 0.023 0.050 0.020 0.067 0.056 0.048 
กุมภาพันธ 2548 กุมภาพันธ 2549 -0.044 0.061 -0.054 0.076 -0.049 0.047 
ตุลาคม 2544 ตุลาคม 2545 -0.026 0.144 -0.030 0.108 0.058 0.113 
ตุลาคม 2545 ตุลาคม 2546 -0.004 0.071 0.003 0.056 -0.027 0.072 
ตุลาคม 2546 ตุลาคม 2547 0.011 0.054 0.007 0.050 -0.002 0.057 
ตุลาคม 2547 ตุลาคม 2548 -0.003 0.042 0.004 0.047 0.024 0.055 
ตุลาคม 2548 ตุลาคม 2549 0.010 0.097 0.015 0.085 -0.042 0.088 
ตุลาคม 2544 มกราคม 2545 0.023 0.191 0.050 0.187 0.104 0.130 
ตุลาคม 2545 มกราคม 2546 0.029 0.122 0.057 0.132 0.052 0.080 
ตุลาคม 2546 มกราคม 2547 0.090 0.157 0.109 0.159 0.086 0.105 
ตุลาคม 2547 มกราคม 2548 0.097 0.149 0.126 0.150 0.116 0.087 
ตุลาคม 2548 มกราคม 2549 0.039 0.119 0.062 0.133 0.078 0.078 
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 ภาพผลตาง NDVI (ภาพที่ 8) ระหวางเดือนมกราคม
และกุมภาพันธปเดียวกัน พื้นที่ท่ีไมมีความเปลี่ยนแปลงคิดเปน 

76.8-80.6 % ของพื้นที่ศึกษา สวนมากเปนพื้นที่ปาไมผลัดใบ
อยางปาดิบเขาและปาดิบแลง พื้นที่ท่ีมีความเปลี่ยนแปลงทางบวก

แสดงวาคา NDVI ในเดือนมกราคมสูงกวาเดือนกุมภาพันธคือ
พื้นที่ปาเต็งรัง เนื่องจากในเดือนมกราคมพืชพรรณในปาเต็งรังอยู

ในชวงตนของการทิ้งใบจึงยังมีใบมากกวาเดือนกุมภาพันธท่ีใบ

รวงหลนเกือบหมดแลว ภาพผลตางของป 2547 และ 2548 พืน้ที่

ปาเต็งรังปรากฏลักษณะ “ไมเปลี่ยนแปลง” มากกวาภาพในปอ่ืน 

เนื่องจากทั้งสองปเปนปท่ีมีปริมาณน้ําฝนนอย การทิ้งใบของพืช

เกิดขึ้นเร็วกวาปกติ ทําใหคา NDVI ในเดือนมกราคมมีคาสูงกวา
เดือนกุมภาพันธไมมาก (ผลตางนอยกวาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 

 

ระหวางเดือนกุมภาพันธปติดกันภาพผลตาง NDVI ใหผลพื้นที่ท่ีไม
มีความเปลี่ยนแปลงตั้งแต 77.1-81.2 % ของพื้นที่ศึกษา พื้นที่ท่ีเกิด
ความเปลี่ยนแปลงสวนใหญอยูในพื้นที่ปาเต็งรังมีการแสดงออกทั้ง

ทางบวกและทางลบ เนื่องจากความแปรปรวนของการผลัดใบของพืช

พรรณในพื้นที่อันเนื่องมาจากปริมาณน้ําในแตละป การเกิดความ

เปลี่ยนแปลงทางบวก เชนในภาพผลตางระหวางป 2546 กับป 

2547 หรือในภาพผลตางป 2547 กับ 2548 แสดงวาคา NDVI ใน
พื้นที่ดังกลาวของปแรกสูงกวาปหลัง หมายถึงการมีพืชพรรณปก

คลุมที่มากกวาเนื่องจากปริมาณน้ําที่มากกวาทําใหพืชมีการทิ้งใบ

นอยและมีความสมบูรณมากกวา ในทางกลับกันสําหรับพื้นที่ท่ีเกิด

การเปลี่ยนแปลงในทางลบก็จะหมายถึงการทิ้งใบที่มากและความ

สมบูรณท่ีนอยกวาของภาพปแรกเมื่อเทียบกับภาพปท่ีสองนั่นเอง 
NDVI 

                                    
 
 

   

   

   

   

   

   

ภาพที่ 8 ภาพผลตาง NDVI และกราฟ Histogram แสดงความเปลีย่นแปลงของพ้ืนที่ศึกษาเขตรกัษาพันธสัตวปาภเขยีว 
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             ภาพผลตาง NDVI เดือนตุลาคมปติดกัน ใหผลพื้นที่ท่ีไมมี

ความเปลี่ยนแปลงที่มากกวาภาพในฤดูแลงคือตั้งแต 80.1-86.33 % 
ของพื้นที่ศึกษา ในสวนของพื้นที่ท่ีเกิดความเปลี่ยนแปลงจะเกิดเปน

บริเวณเล็กๆ กระจัดกระจายอยูท่ัวไปในพื้นที่ปาทุกประเภท เนื่องจาก

ในเดือนตุลาคมเปนชวงเวลาฤดูฝน ปาทุกประเภทไดรับน้ําฝนมาก

ทําใหพืชพรรณในทุกพื้นที่มีความสมบูรณเต็มที่ใกลเคียงกัน 
           ระหวางเดือนตุลาคม(ฤดูฝน) และเดือนมกราคม(ฤดูแลง) ใน

ปอุทกศาสตรเดียวกัน พื้นที่ท่ีไมมีความเปลี่ยนแปลงคิดเปน 79.0-
85.5 % ของพื้นที่ศึกษา พื้นที่ปาผลัดใบอยางปาเต็งรังแสดงลักษณะ
ความเปลี่ยนแปลงทางบวก เนื่องจากในชวงฤดูฝนเดือนตุลาคม 

 
 

พืชพรรณไดรับน้ําเต็มที่จึงมีความสมบูรณ คา NDVI มีคาสูง สวน
ในเดือนมกราคมซึ่งเขาสูฤดูแลงแลว ความชื้นในพื้นที่ลดลง พืช

พรรณในพื้นที่ปาเต็งรังแสดงอาการขาดน้ําและเริ่มทิ้งใบทําใหคา 

NDVI ลดต่ําลง จึงแสดงออกในภาพผลตางดังกลาว 
         ภาพผลตาง NDWI (ภาพที่ 9) เดือนมกราคมและกุมภาพันธ
ปเดียวกัน มีพื้นที่ท่ีไมเปลี่ยนแปลง 72.7-76.6 % การเปลี่ยนแปลง
เปนไปในแนวทางเดียวกับภาพผลตาง NDVI คือเปลี่ยนแปลง
ทางบวกเดนชัดในปาเต็งรัง และปท่ีมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอยกวาปอ่ืนคือป 2547 และ 2548 อยางไรก็ตามภาพผลตาง 

NDWI ใหขนาดของความเปลี่ยนแปลงที่สูงกวาภาพ NDVI เล็กนอย 

 
 

NDWI 
   

 
 

   

   

   

   

   

  
 

 

ภาพที่ 9 ภาพผลตาง NDWI และกราฟ Histogram แสดงความเปลีย่นแปลงของพ้ืนที่ศึกษาเขตรกัษาพันธุสัตวปาภูเขยีว 
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ก.พ.44-ก.พ.45 ก.พ.45-ก.พ.46 ก.พ.46-ก.พ.47 

ก.พ.47-ก.พ.48 ก.พ.48-ก.พ.49 ต.ค..44-ต.ค.45 

ต.ค.45-ต.ค.46 ต.ค.46-ต.ค.47 ต.ค.47-ต.ค.48 

ต.ค.48-ต.ค.49 ต.ค.44-ม.ค.45 ต.ค.45-ม.ค.46 

ต.ค.46-ม.ค.47 ต.ค.47-ม.ค.48 ต.ค.48-ม.ค.49 

         ระหวางเดือนกุมภาพันธปติดกัน พื้นที่ท่ีไมมีความ

เปลี่ยนแปลงคือ 72.9-77.0 % พื้นที่เปลี่ยนแปลงทั้งทางบวกและ
ทางลบในลําดับขั้นแรก (+1SD ถึง +2SD และ -1SD ถึง -2SD) มี

ความเปลี่ยนแปลงสูงกวาในภาพผลตาง NDVI แตในลําดับขั้น
ความเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้น (มากกวา +2SD และ -2SD) มีความ

เปลี่ยนแปลงนอยกวา 
           เดือนตุลาคมปติดกัน พื้นที่ท่ีไมมีความเปลี่ยนแปลง

คิดเปน 63.15-84.06 % ของพื้นที่ศึกษา พื้นที่เกิดความ

เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทั่วไปในปาทุกประเภท และเห็นความ

เปลี่ยนแปลงอยางมีเอกลักษณของพื้นที่ปาเต็งรังชัดเจนกวาที่

เห็นในภาพผลตาง NDVI 

 

             ภาพผลตาง NDWI ระหวางเดือนตุลาคม (ฤดูฝน) และ

เดือนมกราคม (ฤดูแลง) ปอุทกศาสตรเดียวกัน เห็นความ

เปลี่ยนแปลงทั้งทางบวกและทางลบในพื้นที่อยางชัดเจน พื้นที่ท่ี

ไมมีความเปลี่ยนแปลงมีเพียง 38.2-63.6 % ของพื้นทีศ่กึษา พืน้ที่
ปาผลัดใบอยางปาเต็งรังแสดงลักษณะความเปลี่ยนแปลงทางบวก

เชนกันกับภาพผลต าง NDVI แตมี ลํ าดับขั้ นของความ
เปลี่ยนแปลงที่สูงกวาอยางชัดเจน สวนในพื้นที่ปาไมผลัดใบ

แสดงลักษณะความเปลี่ยนแปลงในทางลบ แสดงถึงคา NDWI ใน
เดือนตุลาคมที่ต่ํากวาเดือนมกราคม 
 
 

 

EVI 
   

 
 

   

   

   

   

   

   

ภาพที่ 10 ภาพผลตาง EVI และกราฟ Histogram แสดงความเปลีย่นแปลงของพ้ืนที่ศกึษาเขตรกัษาพันธุสัตวปาภูเขยีว 
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 ภาพผลต าง EVI ระหว างเดื อนมกราคมและ
กุมภาพันธป เดียวกัน (ภาพที่  10) มีพื้นที่ ท่ี ไมมีความ

เปลี่ยนแปลงตั้งแต 56.5-76.25 % ของพื้นที่ศึกษา ความ

เปลี่ยนแปลงของพื้นที่เปนไปในแนวทางเดียวกันกับภาพผลตาง 

NDVI และภาพผลตาง NDWI แตแสดงความเปลี่ยนแปลงที่สูง
กวาภาพผลตางสองดัชนีแรก 
 ระหวางเดือนกุมภาพันธปติดกัน ภาพผลตาง EVI 
ใหผลพื้นที่ท่ีไมมีความเปลี่ยนแปลงตั้งแต 64.17-73.32 % ของ
พื้นที่ศึกษา พื้นที่ท่ีเกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งทางบวกและทาง

ลบมีคาความเปลี่ยนแปลงที่สูงกวาความเปลี่ยนแปลงในภาพ

ผลตาง NDVI และภาพผลตาง NDWI  
 ระหวางเดือนตุลาคมปติดกัน ภาพผลตาง EVI พื้นที่ท่ี
ไมมีความเปลี่ยนแปลงคิดเปนพื้นที่ 58.9-78.75 % ของพื้นที่
ศึกษา พื้นที่ท่ีเกิดความเปลี่ยนแปลงมากที่สุดเกิดขึ้นในภาพ

ระหวางเดือนตุลาคมป 2545 กับภาพเดือนตุลาคมป 2546 มี
คาความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 41.1 % แสดงวาคา EVI ของทั้ง
สองปมีความแตกตางกันมาก ซ่ึงสอดคลองกับปริมาณน้ําฝน

รายประหวางสองปดังกลาว 
 ภาพผลตาง EVI ระหวางเดือนตุลาคมและเดือน
มกราคมในป อุทกศาสตร เดียวกัน มีพื้นที่ ท่ี ไมมีความ

เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทั้งหมด 61.94-73.88 % ของพื้นที่ศึกษา 
พื้นที่ปาผลัดใบอยางปาเต็งรังแสดงลักษณะความเปลี่ยนแปลง

ทางบวกชัดเจนเชนเดียวกับภาพผลตาง NDVI แตมีขนาดของ
ความเปลี่ยนแปลงที่สูงกวาและเดนชัดกวา และมีความ

เปลี่ยนแปลงในทางลบเกิดขึ้นในพื้นที่ปาไมผลัดใบแสดงถึงคา 

EVI ในเดือนตุลาคมที่ต่ํากวาเดือนมกราคมดวย 
 จากภาพผลตางระหวางคูภาพตางวันของดัชนี 

NDVI, NDWI และ EVI พบวาภาพผลตาง NDVI ใหคาความ
เปลี่ยนแปลงในฐานะผลลัพธของความแตกตางของพืชพรรณที่

ปกคลุม (ความสมบูรณและคาคลอโรฟลด) ขณะท่ีระดับของ

ความเปลี่ยนแปลงและความไวตอการเปลี่ยนแปลงในภาพ

ผลตาง NDWI เปนผลมาจากทั้งพืชพรรณที่ปกคลุมและ

ปริมาณน้ําที่มีในพืชพรรณ สวนภาพผลตาง EVI จะมีผลมาจาก
คาชีวมวลของพืชพรรณในพื้นที่เปนสําคัญ ประโยชนเพิ่มเติม

ของความเปลี่ยนแปลงทั้ง NDVI, NDWI และ EVI ถูกแนะนํา
สําหรับการศึกษาหลักเกณฑการใชสรีรวิทยาเพื่อจําแนกความ

แหงแลง คา NDVI ตอบสนองอยางมากตอปริมาณคลอโรฟลด
ในสภาวะแหงแลงหรือสภาวะที่ชุมชื้นดวยเชนกัน แตมี

ขอจํากัดเนื่องมาจากความอิ่มตัวตอคาชีวมวลที่สูง คา EVI 
แสดงลักษณะของความเปลี่ยนแปลงในแนวทางเดียวกับคา 

NDVI แตเห็นความชัดเจนไดมากกวาเนื่องจากมีความไวตอ

ปริมาณชีวมวลหรือความหนาแนนของชั้นใบไมท่ีปกคลุมใน

พื้นที่ สําหรับคา NDWI มีคาเพิ่มขึ้นดวยปริมาณน้ําในพืชและ
ในดินที่เพิ่มขึ้นเห็นไดชัดในสภาวะที่ชุมชื้น และลดต่ําลงใน

สภาวะแหงแลงดังเชนในภาพผลตางระหวางเดือนตุลาคมและ

เดือนมกราคม 
              ลักษณะความเปลี่ยนแปลงในภาพผลตางอันเนื่อง

มากจากการตอบสนองของคาดัชนี NDVI, NDWI และ EVI ท่ี
มีตอสภาวะพืชพรรณที่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลหรือชีพ

ลักษณของพืชนี้สามารถบอกถึงระดับความเปลี่ยนแปลงในแต

ละชวงเวลาได จึงสามารถใชบงบอกถึงสภาวะความแหงแลงได 

แมวาจะไมมีขอมูลสภาพอากาศก็ตาม 

 

6.ขอสรุปและเสนอแนะ 
 6.1 สรุปผลการศึกษา 
       สภาวะชีพลักษณของพืชพรรณที่ปกคลุมที่

แตกตางกันสามารถบงบอกรูปแบบเชิงพื้นที่และเวลา (The 
Spatio-Temporal Pattern) ของความแหงแลง เนื่องจากพืช
พรรณบางประเภทจะมีการตอบสนองตอการขาดแคลนน้ํา 

ตัวอยางเชนในพื้นที่ศึกษาเขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว ปา

เต็งรังจะมีการตอบสนองตอความแหงแลงดวยการทิ้งใบแสดง

ใหเห็นชัดเจนถึงสภาวะชีพลักษณของการผลัดใบ ความ

เปลี่ยนแปลงนั้นจะทําใหคา NDVI, NDWI และ EVI ของ

ภาพถายหลายชวงเวลาที่ครอบคลุมพืชพรรณหลากหลาย

ประเภทเปลี่ยนแปลงไป 

       6.1.1 ความแปรปรวนของคา NDVI, NDWI 
และ EVI เนื่องจากความแหงแลง 
               คา NDVI หรือดัชนีพืชพรรณที่วัดได
ในพื้นที่ศึกษาในชวงเวลา 6 ปตั้งแตป 2544-2549 มี

คาเฉลี่ย 0.768 โดยมีคาสูงสุดเทากับ 0.785 ในป 2546 

และต่ําสุดที่ 0.748 ในป 2548 คา NDVI รายเดือนจะมีคา
ต่ําสุดในเดือนกุมภาพันธ และสูงสุดในเดือนตุลาคม ท้ังนี้คา 

NDVI ในแตละพื้นที่ก็จะแตกตางกันออกไปในแตละประเภท
ของสิ่งปกคลุมดิน หากเปนพื้นที่ปาไมผลัดใบคา NDVI จะมี
คาสูงตลอดทั้งปแตกตางจากพื้นที่ปาผลัดใบและพื้นที่

การเกษตรที่จะมีคาสูงในฤดูฝนและต่ําลงมากในฤดูแลงหรือ

ชวงการเก็บเกี่ยว ดัชนีความชื้นหรือ NDWI ในชวง 6 ปท่ี

ทําการศึกษามีคาเฉลี่ยคือ 0.605 โดยคาสูงสุดคือ 0.619 ใน

ป 2546 และต่ําสุดที่ 0.579 ในป 2548 คา NDWI รายเดือน
มีคาต่ําสุดในเดือนกุมภาพันธและมีนาคม และมีคาสูงตลอด

ฤดูฝนตั้งแตเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน คา EVI เฉลี่ย
ในชวง 6 ปมีคาเทากับ 0.491 คาสูงสุดในป 2546 เทากับ 
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0.514 คาต่ําสุดในป 2548 อยูท่ี 0.465 คา EVI รายเดอืนจะมี
คาต่ําสุดในเดือนกุมภาพันธ และมีคาสูงขึ้นเรื่อยๆ อยาง

ตอเนื่องจนสูงสุดในเดือนกรกฎาคม คา NDWI และ EVI ในแต
ละพื้นที่จะแตกตางกันออกไปตามประเภทของสิ่งปกคลุมดิน

เชนเดียวกับคา NDVI กลาวคือในพื้นที่ปาไมผลัดใบจะมีคาสูง
ตลอดทั้งป ขณะที่พื้นที่ปาผลัดใบและพื้นที่การเกษตรที่จะมีคา

สูงในฤดูฝนและต่ําในฤดูแลง  
        6.1.2 ความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่วิเคราะห

จากภาพผลตาง NDVI, NDWI และ EVI  
                       ภาพผลตาง NDVI บงบอกความแตกตาง

ระหวางพื้นที่ของพืชพรรณที่ปกคลุมประเภทตางๆ คาผลตาง 

NDVI ท่ีสูงกวาใหคาระดับความเปลี่ยนแปลงที่มากกวาในพืช
พรรณที่ปกคลุม ซ่ึงความแตกตางนี้สามารถบอกไดท้ังทางบวก

และทางลบ โดยแบงออกเปนอยางละสี่ระดับขั้นความรุนแรง 

ภาพผลตาง NDWI ใหความแตกตางที่เกี่ยวของกับการผสาน

ระหวางพืชพรรณที่ปกคลุมและปริมาณน้ําที่มีอยู สวนภาพ

ผลตาง EVI จะมีความเกี่ยวของกับคาชีวมวลในพื้นที่ เมื่อ
พิจารณาภาพผลตางทั้งสามดัชนีประกอบกันจะสามารถบอก

ความหมายของรูปแบบเชิงพื้นที่และเวลาของความแหงแลงได

แทนที่การใชขอมูลทางอุตุนิยมวิทยาหรือในกรณีท่ีขอมูลดาน

ภูมิอากาศมีไมเพียงพอหรือไมครอบคลุมทั้งหมดนั่นเอง 
 6.2 ขอเสนอแนะ 
       6.2.1 การใชคาขอมูลจากภาพถายจาก

ดาวเทียมเพื่อตรวจวัดความแหงแลง สําหรับบริเวณพื้นที่ท่ีมี

เมฆ หมอกในชวงฤดูฝนจะทําใหคาขอมูลมีความคลาดเคลื่อน

มีคานอยลงกวาปกติ จึงตองทําหนากากเพื่อกรองขอมูลที่เปน

พื้นที่ ท่ี ไดรับอิทธิพลจากเมฆหรือหมอกใหชัดเจน หรือ

หลีกเล่ียงการใชขอมูลในชวงเวลานั้นหากเปนไปได 
       6.2.2 ความเปลี่ยนแปลงของคาดัชนีพืชพรรณ 

(NDVI และ EVI) และคาดัชนีความชื้น (NDWI) ตลอดชวงฤดู
การเจริญเติบโตและชวงปน้ํ าทาแสดงให เห็นถึงความ

เปลี่ยนแปลงสภาวะดานชีพลักษณของปาซ่ึงสามารถตรวจวัด

ไดจากกิจกรรมการสังเคราะหแสง และจากปริมาณความชื้นที่

อยูในพืชพรรณและในดิน  
       6.2.3 การศึกษาความแหงแลงโดยใชดัชนีพืช
พรรณและดัชนีความชื้นมีความสัมพันธกับสภาวะดานชีพ

ลักษณของพืช จึงตองพิจารณาศึกษาโดยแบงประเภทของสิ่งปก

คลุมดินหรือประเภทของปาเพราะพืชพรรณในปาแตละประเภท

มีพฤติกรรมการเจริญเติบโต และการทิ้งใบตอบสนองตอสภาวะ

ความแหงแลงที่ไมเหมือนกัน 

       6.2.4 การเปรียบเทียบระหวางปแสดงใหเห็น
ความเปลี่ยนแปลงของคา NDVI คา NDWI  และคา EVI ท่ี
ชัดเจนมาก ในปท่ีมีความแหงแลงรุนแรงจะสงผลถึงปริมาณ

น้ําที่พืชจะนํามาใช เมื่อพืชเกิดขาดแคลนน้ําจะแสดงออกเปน

ความเครียด (Stress) ตลอดชวงปแหงแลงนั้น 

       6.2.5 คาดัชนีพืชพรรณ (NDVI และ EVI) และ
คาดัชนีความชื้น (NDWI) มีการตอบสนองตอปจจัยตางๆ ท่ี

สามารถบงบอกถึงความแหงแลงตางกันไป เมื่อนําภาพผลตาง

ท้ังสามดัชนีมาพิจารณาประกอบกันจะทําใหการศึกษาดาน

ความแหงแลงมีความถูกตองแมนยํายิ่งขึ้น 
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