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บทคัดยอ 
การติดตามความแหงแลงโดยปกติจะอิงขอมูลดานสภาพอากาศ ซึง่บอยครั้งทีข่าดขอมูลเชิงพื้นที่ที่สมบูรณและ

ทันตอเหตุการณ ซึ่งขอมูลภัยแลงที่จะไดมานั้นตองอาศัยเวลานานในการวิเคราะห การใชขอมูลภาพถายจากดาวเทียม   
เปนอีกทางเลือกสําหรับการบงช้ีรูปแบบของภัยแลง ซึ่งเปนขอบงช้ีของขอมูลภัยแลงในเชิงอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา 
วัตถุประสงคของการศึกษาเพื่อสาํรวจรูปแบบความแหงแลง โดยใชดัชนีพืชพรณที่เกี่ยวของกับความแหงแลง พ้ืนที่ศึกษา 
คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 170,000 ตารางกิโลเมตร และมีลักษณะ              
ภูมิประเทศแบบลอนลาด รวมทั้งมีพืชพรรณและปาไมหลากหลายประเภท ดัชนีผลตางพืชพรรณแบบนอมัลไลซ (NDVI) 
ดัชนีผลตางความชื้นแบบนอมัลไลซ (NDWI) และ ดัชนีผลตางความแหงแลง (NDDI) ของดาวเทียม Terra ระบบ MODIS 
ชวงปพ.ศ. 2544-2551 ถูกใชเพื่อจําแนกความสัมพนัธระหวางดัชนีพืชพรรณภาพถายดาวเทียมกับขอมูลปริมาณน้ําฝน
สะสมที่ตรงกัน การสรางความสมัพันธระหวางปริมาณน้ําฝนสะสมและดัชนีพืชพรรณไดดําเนินการเพื่อจําแนกรูปแบบ
ของความแหงแลงในเชิงพื้นที่และเชิงเวลา โดยความสัมพันธทีป่รากฏสามารถคาดการณไดจากขอมูลดาวเทียม           
หลายชวงเวลา ซึ่งดัชนี NDVI  NDWI และ NDDI สามารถใหขอมลูความแหงแลงและพบวามีประสทิธิภาพมากขึ้น       
เมื่อเทียบกับการใชวิธีนิยม ขอมูลที่ไดรับสามารถนํามาใชในการตัดสินใจสําหรับทีด่ินเพื่อการปลูกพืชตอไป 
 

คําสําคัญ: NDVI  NDWI  NDDI  ภัยแลง  ดาวเทียมโมดิส และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

Abstract 

Drought monitoring is normally based on climatic data which often lack the full spatial coverage and 
immediate data availability, requiring long time for analysis. Rapid access to satellite data offers an alternative for 
identifying drought patterns which are manifestation of meteorological and hydrological droughts. The objective is 
therefore to explore drought patterns using vegetation indices as related to drought conditions. The study area, 
Northeast Thailand, covers an area of about 170,000 sqkm. and is characterized by gently undulating topography 
with diverse crop and forest types. The Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), Normalized Difference 
Water Index (NDWI) and Normalized Difference Drought Index (NDDI) of the Terra-MODIS acquired in 2001-
2008 were used to identify the surface state in relation to the corresponding rainfall data. Establishment of a 
relationship between the rainfall derived data and the indices was performed to identify a spatio-temporal pattern of 
drought. With the relationship established, the spatio-temporal drought patterns could be predicted from the satellite-
derived data. The NDVI, NDWI and NDDI indices provide information on drought condition and is found to be 



แนวทางการวิเคราะหความแหงแลงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดวยดัชนีขอมูลดาวเทียม 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
การประชุมวิชาการ ดาวเทียมธีออส เทคโนโลยีอวกาศของไทยเพื่อการพัฒนาภูมิสารสนเทศ 

134

more effective compared to the use of the conventional method. The information obtained can be used in decision 
making for land being planted to crops.  
 

Key words: NDVI, NDWI, NDDI, Drought, MODIS and Northeast Thailand 
 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  

 ประเทศไทยสภาวะความแหงแลงถือเปนภัยธรรมชาติที่ปรากฏในหลายพื้นที่และเปนปญหาที่สรางความ
เสียหายและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศอยางยิ่ง พ้ืนที่ที่ประสบกับสภาวะความแหงแลงมักจะมีปญหาการ   
ขาดแคลนน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภค รวมถึงน้ําสําหรับการทําการเกษตร ซึ่งการทําการเกษตรของไทยจะอาศัย
น้ําฝนจากธรรมชาติเปนหลัก เมื่อมีปริมาณน้ําไมเพียงพอก็จะทําใหผลผลิตจากการเพาะปลูกลดนอยลง ทําใหเกิดความ
ขาดแคลนสินคาเกษตรและผลิตภัณฑแปรรูปทั้งสําหรับการบริโภคภายในประเทศและการสงออก กลาวไดวาปญหา       
ภัยแลงกอใหเกิดผลกระทบโดยตรงตอเศรษฐกิจ และยังอาจสงผลกระทบโดยออมตอสังคมและวัฒนธรรม เนื่องจาก
ทําใหเกิดการทิ้งรางที่ทํากิน อพยพทิ้งถิ่นฐานไปทํางานในเมืองเมื่อไมสามารถทําการเกษตรไดตามปกติ นอกจากนี้
สภาพอากาศที่แหงแลงมากยังอาจทําใหเกิดปญหาไฟปาตามมา เปนที่มาของปญหาสิ่งแวดลอมอีกประการหนึ่งดวย 
 สภาวะภัยแลงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดเกิดขึ้นมายาวนานและถือเปนปญหาหลักที่สําคัญโดยเกิดจาก
ปริมาณน้ําฝนซึ่งเปนปจจัยหลัก นอกจากนี้ยังมีปจจัยอื่นๆ อีกไดแก การอุมน้ําของดิน แหลงน้ําใตดิน และการใชที่ดิน 
ความแหงแลงที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากการขาดฝนหรือฝนแลงในชวงฤดูฝนและเกิดฝนทิ้งชวงในเดือนมิถุนายนตอเนื่อง
เดือนกรกฎาคม นอกจากนี้ จากการวิเคราะหรูปแบบน้ําฝนเชิงพื้นที่และเชิงเวลา พบวาฝนทิ้งชวงยังเกิดในครึ่งหลังของ
เดือนกันยายนดวย โดยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางเปนพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลงมาก เนื่องจาก
เปนบริเวณที่อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใตเขาไปไมถึง และถาปใดไมมีพายุหมุนเขตรอนเคลื่อนผานในแนว
ดังกลาวแลว จะกอใหเกิดภัยแลงรุนแรงมากขึ้น ผลกระทบหลักจากปญหาภัยแลง คือ การขาดแคลนน้ํากินน้ําใชใน
กิจกรรมตางๆ โดยเฉพาะดานเกษตรกรรมและเพื่ออุปโภคและบริโภค เนื่องจากอาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลักใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้นการขาดแคลนน้ําจึงมีผลกระทบอยางรุนแรงตอการเพาะปลูก ทําใหพืชผลทางการ
เกษตรลดลง และกอใหเกิดปญหาดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมตามมา นอกจากนี้ยังปญหาเรื่องสุขภาพ เชน 
โรคระบาดที่เกิดขึ้นในฤดูแลงอีกดวย  
 ทั้งนี้สภาพความแหงแลงจะปรากฏใหเห็นทุกป โดยเฉพาะในชวงฤดูหนาวตอเนื่องจนถึงฤดูรอน เริ่มจาก
กลางเดือนตุลาคมเปนตนไป ปริมาณฝนจะลดลงตามลําดับกระทั่งเขาสูฤดูฝนในชวงกลางเดือนพฤษภาคมของปถัดไป 
(ณกร วัฒนกิจ 2551 อางจาก กรมอุตุนิยมวิทยา, 2545) และปรากฏอีกครั้งในชวงกลางฤดูฝน ประมาณปลายเดือนมิถุนายน
ถึงเดือนกรกฎาคม ซึ่งมีสาเหตุมาจากฝนทิ้งชวง ดังนั้นปริมาณน้ําฝนจึงถือเปนปจจัยสําคัญที่ควรนํามาใชพิจารณาหา
รูปแบบความสัมพันธกับดัชนีพืชพรรณ และเพื่อศึกษาชวงระยะเวลาของน้ําฝนที่มีผลกระทบตอพืชพรรณ ความสัมพันธ
ระหวางปริมาณน้ําฝนกับดัชนีพืชพรรณนี้ถือเปนตัวแปรสําคัญที่จะใชกําหนดพื้นที่แหงแลงในขั้นตอนตอไป (Kassa, 
1999) 
 แมวาความเปลี่ยนแปลงของพืชในพื้นที่แหงแลงจะปรากฏเปนคาการสะทอนที่แตกตางกันที่เห็นไดใน
ภาพถายดาวเทียม แตในการศึกษาเกี่ยวกับความแหงแลงยังอาจตองมีการปรับเนนขอมูลเพื่อใหมีความเหมาะสมตอ 
การใชงาน หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของขอมูลใหแสดงความชัดเจนในสิ่งที่ทําการศึกษามากขึ้น เรียกการปรับเนน
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ขอมูลลักษณะนี้วาดัชนี (Index) (ชรัตน มงคลสวัสดิ์, 2540) เนื่องจากความแหงแลงเปนปรากฏการณที่มีความซับซอน 
จึงเปนไปไดยากที่จะใชดัชนีใดเพียงดัชนีเดียวใหสามารถครอบคลุมการศึกษาไดทั้งปริมาณ ความหนาแนน และความ
รุนแรง รวมถึงความเปนไปไดของผลกระทบที่มีตอกลุมตางๆ ไดเพียงพอ (Heim, 2002) การศึกษาความแหงแลงโดย
ขอมูลการรับรูจากระยะไกลที่ผานมา จึงไดมีการนําดัชนีเชิงคลื่นที่มีความสัมพันธกับสภาพกายภาพของพืชพรรณ 
ปริมาณน้ําในพืช และปริมาณน้ําในดินมาใช เพื่อการตรวจสอบและศึกษาความแหงแลงอยูหลายดัชนีดวยกัน 

 ดัชนีเชิงคลื่นที่มีความสัมพันธกับสภาพกายภาพของพืชพรรณ ปริมาณน้ําในพืชและในดินซึ่งสามารถบงช้ีถึง
สภาพความแหงแลงที่มีการนํามาใชในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความแหงแลงในชวงเวลาที่ผานมาแสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  ดัชนีเชิงคลื่นที่มีความสัมพันธกับสภาพกายภาพของพืชพรรณและความแหงแลง 

Drought Indices Source and reference 

(1) Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)  Lawrence&Ripple, 1998. Chen et al., 2005 
Volcani et al., 2005. Gu et al., 2007. 
Shakya&Yamaguchi, 2007. Bayarjargal et al., 
2006. Cheng et al., 2008  

(2) Normalized Difference Water Index (NDWI)  Gao ,1996.Chen et al., 2005. Gu et al., 2007. 
Cheng et al., 2008  

(3) Enhanced Vegetation Index (EVI)  Huete et al., 2002. Cheng et al., 2008  
(4) The difference of index (dINDEX)  & The difference of  
NDVI  

Volcani et al., 2005 

(5) Simple Ratio (SR)  & Modified SR  Lawrence&Ripple, 1998. Sims&Gamon, 2002  

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

Sims&Gamon, 2002  

(7) Normalized Difference Drought Index (NDDI)  Gu et al., 2007 

(8) Vegetation Condition Index (VCI) Kogan, 2000. Bayarjargal et al., 2006  
(9) Temperature Condition Index (TCI)  Kogan, 2000. Bayarjargal et al., 2006  

(10) Vegetation and Temperature Index (VT)  Kogan, 2000. Bayarjargal et al., 2006  

(11) Vegetation Health Index (VT)  Bayarjargal et al., 2006  

(12) Land Surface Temperature (LST) Bayarjargal et al., 2006. Shakya & Yamaguchi, 
2007  

(13) Vegetation Temperature Condition Index (VTCI)     
 &   Vegetation Water Temperature Condition Index 
(VWTCI)  

Shakya&Yamaguchi, 2007 

(14) Soil-Adjusted Vegetation Index (SAVI)  Huete et al., 1997. Lawrence&Ripple, 1998  

(15) Modified Soil-Adjusted Vegetation Index Lawrence&Ripple, 1998  
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(MSAVI)  

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

Lawrence&Ripple, 1998  

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

Lawrence&Ripple, 1998  

(18) Perpendicular Drought Index (PDI) Ghulam et al., 2007  

(19) Modified Perpendicular Drought Index (MPDI) Ghulam et al., 2007  
 

 
2. วัตถุประสงค 

เพื่อวิเคราะหความแหงแลงดวยดัชนีความแหงแลงจากขอมูลภาพถายจากดาวเทียมเปนขอมูลหลัก เพื่อให
สามารถแสดงความแหงแลงไดอยางรวดเร็ว 

 
3. พื้นที่ศึกษา 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้ังอยูระหวางเสนรุงที่ 14  ํ 14′ ถึง 18  ํ 27′ เหนือ และระหวางเสนแวงที่ 101  ํ 15′ 
ถึง 105  ํ 35′ ตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 105.5 ลานไร ประกอบดวย 19 จังหวัด แสดงดังภาพที่ 1  
 สภาพภูมิประเทศที่พบในพื้นที่พบเปนทิวเขาเหมือนกรอบ
ลอมรอบพื้นที่อยูเกือบทุกดาน จึงมีสภาพเปนที่ราบสูง พ้ืนที่แยกออกจาก 
ภาคกลาง และภาคตะวันออกโดยมีทิวเขา และปาใหญกั้นไว มีลําน้ําโขง     
กั้นอยูทางเหนือและทางตะวันออก และเปนเสนเขตแดนระหวางไทยกับลาว 
พ้ืนที่สวนใหญจะมีลักษณะลูกคลื่นลอนลาด ในบริเวณขอบของที่ราบสูง   
ทางทิศใต  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันตก ยกขึ้นเห็นชัดเจน 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรองรับดวยชุดหินโคราช (Korat Group) 
ซึ่งประกอบไปดวยหินทรายเปนสวนใหญ โดยมีหินดินดาน หินกรวดมน          
หินตะกอน และหินเกลือแทรกอยู เมื่อแยกหนวยหินที่พบในพื้นที่ออก     
พบหนวยหินมหาสารคามมากที่สุด   
 ลักษณะภูมิอากาศทั่วไปของภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบไป
ดวย 3 ฤดูกาล ฤดูรอนจะปรากฏชวงกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางพฤษภาคม 
ชวงฤดูฝนอยูระหวางกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม และชวงฤดูหนาวระหวางกลางเดือนตุลาคม              
ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยทั่วทั้งพื้นที่มีคาเทากับ 1,446.70 มม.ตอป โดยมีน้ําฝนมากทางบริเวณ
ตอนบนของภาคหรือบริเวณจังหวัดที่ติดกับแมน้ําโขง พบวามีปริมาณน้ําฝนสูงกวา 1,800 มม.ตอป และมีปริมาณนอย
ในทิศตะวันตกเฉียงใตของภาค ซึ่งมีปริมาณน้ําฝนประมาณ 900-1,000 มม.ตอป มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในเดือนเมษายน 
และความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยนอยสุดในเดือนมกราคม (Mongkolsawat et al., 2001)  

ภาพที่ 1  พื้นที่ศึกษา 
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4. วิธีการศึกษา 

4.1 ขอมูลท่ีใชและท่ีมาของขอมูล 

 4.1.1  ขอมูลภาพถายจากดาวเทียม  
 ใชขอมูลภาพถายจากดาวเทียมเทอรราระบบโมดิส (Terra/ MODIS) ชวงคลื่น Red, Blue, NIR, SWIR 

และผลิตภัณฑดัชนีพืชพรรณ ครอบคลุมชวงเวลาตั้งแตป 2001-2008 (พ.ศ.2544 - 2551) ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 โดย
ผานการปรับแกเชิงเรขาคณิตและตอขอมูลภาพสองระวางเขาดวยกัน เพื่อใหครอบคลุมพื้นที่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทั้งหมด และกําหนดคาขอมูลภายใตหนากากพื้นที่เมฆและพื้นที่น้ํา ใหเปนขอมูลที่ไมมีคาและไมใชในการคํานวณ  

 
 

ตารางที่  2   รายละเอี ยดขอมูลภาพถ ายจากดาว เทียมที่ ใช ในการศึกษา  
ดาว เที ยม  T e r r a  ความละ เอี ยด เชิ งพื้ น ท่ี   2 5 0  เ มตร  

ระบบ  M O D I S  ความละ เอี ยด เชิ ง เ วลา  1 6  วัน  

ผลิตภัณฑ  M O D 1 3 Q 1  

B a n d  Red (459-479 mm.), Blue (620-670 mm.), NIR (841-876 mm.),  
SWIR (1628-1652 mm.) และ ผลิ ตภัณฑ  NDVI 

ช ว ง เ วลาการถ า ยภาพ  ภาพถายจากดาวเทยีม 12 ภาพตอป แตละภาพครอบคลุม 16 วัน ประกอบดวยภาพที่ครอบคลุม
วันที่ 17Jan-1Feb, 18Feb-5Mar, 22Mar-6Apr, 23Apr-8May, 25May-9Jun, 26Jun-11Jul,  
12-27Jul, 13-28Aug,  14-29Sep,  16-31Oct,  17Nov-2Dec, 19-31Dec 

จํานวนข อมู ล ท่ี ใช   9 6  ภาพ   (12 ภาพ x 8 ป)   

ท่ี ม า  
ดาวโหลดข อมู ลผ านทาง เ ว็ บไซต ของ  L P  D A A C   
( L a n d  P r o c e s s e s  D i s t r i b u t e d  A c t i v e  A r c h i v e  C e n t e r )  

  
 
 4.1.2   ขอมูลปริมาณน้ําฝน  
 ใชขอมูลปริมาณน้ําฝนรายวันและรายเดือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนยอุตุนิยมวิทยาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุบลราชธานี  ป  2001 -2008  (พ .ศ . 2544  -  2551 )  จํานวนสถานีในแตละปดังรายละเอียด
ในตาร า งที่  3  พิกัดสถานีน้ําฝนที่ใชในการศึกษานํามาจากพิกัดสถานีของกรมอุตุนิยมวิทยา นําเขาโดยใชในการ
คํานวณและการประมาณคาใหเปนขอมูลเชิงพื้นที่ตอไป โดยการคํานวณปริมาณน้ําฝน จะคํานวณเปนชวงสะสมทีละ   
16 วันไปตลอดทั้งป เพื่อใหไดชวงเวลาเดียวกับภาพถายจากดาวเทียม 
 
 

ตารางที่  3   จํานวนสถานีน้ําฝนที่ ใชศึ กษาในแตละป  
 
ป 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

จํานวนสถาน ี 241 249 131 143 114 167 74 18 
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4.2   ดัชนีท่ีใชในการศึกษา 

 4.2.1 ดัชนีผลตางพืชพรรณแบบนอมัลไลซ  
 ดัชนีผลตางพืชพรรณแบบนอมัลไลซ (The Normalized Difference Vegetation Index: NDVI)          
ถูกเสนอขึ้นโดย Kriegler et al. (1969) โดยคํานวณตามสมการที่ 1 
 

NDVI     =    (ρNIR–ρRed) / (ρNIR+ρRed)                                            (1) 
 

       โดยที่ ρNIR  = คาการสะทอนในชวงคล่ืนอินฟราเรดใกล 
 ρRed  = คาการสะทอนในชวงคล่ืนสีแดง 
 

 คาของ NDVI อยูในชวงระหวาง -1 ถึง +1 บริเวณที่คา NDVI เปนลบพื้นที่จะเปนพื้นที่น้ํา 
ในขณะที่พ้ืนที่ที่คา NDVI เขาใกลคา 0 แสดงถึงพื้นที่ที่มีพืชพรรณสีเขียวนอย และพื้นที่ที่มีพืชสีเขียวปกคลุมมากขึ้น
จะยิ่งมีคาเขาใกล +1 มากขึ้นตามลําดับ เนื่องจากคุณสมบัตินี้ NDVI จึงเปนเครื่องมือในการวิเคราะหและทํานาย      
การเปลี่ยนแปลงของพืชพรรณที่มีผลจากการกระทบจากสิ่งแวดลอมรอบๆ ได (Singh, Roy, & Kogan, 2003; Wang, 
Price, & Rich, 2003) สามารถแสดงใหเห็นรูปแบบของพืชพรรณที่แตกตางกันไปในแตละสภาพภูมิประเทศ ซึ่งใช
ในการจําแนกชนิดของพืชพรรณและวางแผนการเพาะปลูกได (Jing et al., 2005)  
 
 4.2.2   ดัชนีผลตางความชื้นแบบนอมัลไลซ  

 ดัชนีผลตางความชื้นแบบนอมัลไลซ (The Normalized Difference Water Index: NDWI) เสนอ
โดย  Gao (1996) คํานวณคาตามสมการที่ 2 
 

NDWI      =      (ρNIR–ρSWIR) / (ρNIR+ρSWIR)                                (2) 
 

       โดยที่   ρNIR =   คาการสะทอนในชวงคลื่นอินฟราเรดใกล 
                 ρSWIR =  คาการสะทอนในชวงคลื่นอินฟราเรดคลื่นสั้น 
 
 การตรวจวัดความชื้นในพืชพรรณดวยขอมูลการรับรูจากระยะไกลโดยใชดัชนี NDWI มีที่มาจาก
การศึกษาคุณสมบัติการสะทอนของพืชสีเขียว พืชที่แหง และดิน และคุณสมบัติการดูดซับและกระจัดกระจายคลื่นของ
กาซและละอองลอยในบรรยากาศ โดยใชชองสัญญาณแคบๆ สองชวงมีศูนยกลางอยูที่ 0.86 ไมโครเมตร และ 1.24 
ไมโครเมตร ทั้งสองชวงคลื่นนี้สามารถทะลุทะลวงผานชั้นบรรยากาศและเรือนยอดพืชไดในระดับเดียวกัน ตางจาก
สองชองสัญญาณที่ใชใน NDVI ชวงคลื่นอินฟราเรดคลื่นสั้นใชสําหรับตรวจวัดปริมาณน้ําในพืช สวนชวงคลื่น
อินฟราเรดใกลมีคุณสมบัติในการตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงของปริมาณสารแหง (Dry Matter Content) และโครงสราง
ภายในของใบพืช (Leaf Internal Structure) คา NDWI จึงมีความสมบูรณสําหรับใชเพื่อตรวจวัดโมเลกุลของน้ําในเรือน
ยอดพืชซึ่งมีปฏิกิริยากับรังสีความรอนจากแสงอาทิตยที่ผานเขามาในบรรยากาศโลก (Incoming Solar Radiation) และ
มีความไวตอช้ันบรรยากาศนอยกวา NDVI  
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 ชวงคลื่นชวง 0.86 ไมโครเมตร และ 1.24 ไมโครเมตรที่ใชในดัชนี NDWI อยูในชวงของ
หนาตางบรรยากาศ (Atmospheric Windows) ซึ่งการดูดซับของไอน้ําในบรรยากาศมีนอยมาก การศึกษาพบวาคา
คลาดเคลื่อนที่มากที่สุดที่ไอน้ําในบรรยากาศมีผลตอคา NDWI คือ 1.50% 0.74% 0.37% และ 0.22% สําหรับหยดน้ํา
ขนาด 0.05 ซม. 0.1 ซม. 0.2 ซม. และ 0.4 ซม. ตามลําดับ ดวยเหตุนี้ผลกระทบเนื่องจากละอองน้ําในชั้นบรรยากาศ 
(Atmospheric Water Vapor) ที่มีตอ NDWI จึงมีคานอยมาก NDWI จึงไวตอละอองลอยในชั้นบรรยากาศนอยกวา 
NDVI สรุปคือ NDWI ไวตอการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ําในเรือนยอดพืช  
 
 4.2.3   ดัชนีผลตางความแหงแลง  
 ดัชนีผลตางความแหงแลง (The Normalized Different Drought Index: NDDI) สรางจากดัชนีผลตางพืชพรรณ
แบบนอมัลไลซ (NDVI) และดัชนีผลตางความชื้นแบบนอมัลไลซ (NDWI) เสนอโดย  Gu et al. (2007) คํานวณคาตามสมการที่ 3 
 

NDDI        =      (NDVI–NDWI) / (NDVI+NDWI)                            (3) 
  

       โดยที่   NDVI =   ดัชนีผลตางพืชพรรณแบบนอมัลไลซ 
                 NDWI =  ดัชนีผลตางความชื้นแบบนอมัลไลซ 
 
 4.3 ความสัมพันธระหวางดัชนีกับปริมาณน้ําฝน 
 วิเคราะหคาปริมาณน้ําฝนจากขอมูลปริมาณน้ําฝนรายวันที่บันทึกโดยกรมอุตุนิยมวิทยาจากสถานีน้ําฝนใน
พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในป 2001 - 2008 นําเขาโดยโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อตรวจสอบและคํานวณเปนคาเฉลี่ย
รายเดือน คาเฉลี่ยรายป และ คาปริมาณน้ําฝนสะสมรายเดือนและคาปริมาณน้ําฝนสะสมทุกชวง 16 วัน ตรงตามชวงภาพถาย
ดาวเทียม นําเขาคาเฉลี่ยรายเดือนและคาเฉลี่ยรายปโดยโปรแกรม Arcview เพื่อประมาณคาใหเปนขอมูลเชิงพื้นที่ และกําหนด
เปนชวงช้ันดวยคา Standard Deviation (SD) ออกจากคาเฉลี่ย  คํานวณคาเฉลี่ยน้ําฝนสะสมรายเดือนและคาเฉลี่ยน้ําฝนสะสมราย 
16 วันในแตละป เพื่อนําไปเปรียบเทียบหาความสัมพันธกับคาเฉลี่ย NDVI, NDWI และ NDDI จากภาพถายจากดาวเทียมราย 16 
วันของทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แสดงขอมูลทั้งหมดเปนกราฟเสน เพื่อเปรียบเทียบคาดัชนีทั้งสามและปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย
สะสมในแตละป เพื่อใหเห็นรูปแบบความสัมพันธในแตละชวงฤดูของป คาความชันของกราฟน้ําฝนสะสมถูกนํามาวิเคราะห
เพื่อหารูปแบบความสัมพันธตอการเพิ่มขึ้นและลดลงของคาเฉลี่ยดัชนีจากภาพถายจากดาวเทียมแตละดัชนีตอไป 

 
 4.4 การวิเคราะหความเปล่ียนแปลงในพืชพรรณระหวางฤดูกาลและระหวางป 
               การวิเคราะหเพื่อประเมินความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่โดยอาศัยพ้ืนฐานจากความเปลี่ยนแปลงของคา
ดัชนีระหวางคูภาพตางวัน ประยุกตจากวิธีการของ Volcani et al. (2005) ซึ่งทําการวิเคราะหความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่
จากผลตางภาพ NDVI ตามสมการที่ 4 
 

 dNDVI  =  NDVI1 - NDVI2 (4) 
 

               และทําการวิเคราะหเพื่อประเมินความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่จากเทคนิคผลตางภาพสําหรับภาพ NDWI 
ดวยหลักการเดียวกัน ตามสมการที่ 5         
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 dNDWI =  NDWI1 - NDWI2 (5) 
 

               โดยที่ NDVI1 คือภาพ NDVI ที่ถายในวันที่ 1 NDVI2 คือภาพ NDVI ที่ถายในวันที่ 2 ผลลัพธที่ได คือ
ภาพผลตาง NDVI (dNDVI Images) และภาพผลตาง NDWI (dNDWI Images) ในกรณีที่คาเฉลี่ยผลตางมีคาเขาใกล 0 
ทําการวิเคราะหระดับของความเปลี่ยนแปลงโดยการกําหนด Thresholds ซึ่งมีคาเทากับหนึ่งชวงคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation Steps: SD Steps) ออกจากคาเฉลี่ยของผลตาง โดยชวง -1SD ถึง +1SD แสดงลักษณะ “ไมมี
การเปลี่ยนแปลง” และลําดับขั้นถัดจากนั้นจะบอกขนาดของความเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นทั้งทางบวกและทางลบตอไป  
 
               ตารางที่ 4 แสดงคูภาพตางวันที่ใชในการวิเคราะหความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่จากความเปลี่ยนแปลงของ 
คาการสะทอนในภาพถาย อันเนื่องมาจากสถานะทางสรีรวิทยาที่ตอบสนองตอสภาวะอากาศของพืชหรือเทคนิคผลตาง
ภาพระหวาง 1) สองเดือนติดกันในชวงฤดูแลงของปเดียวกัน 2) เดือนฤดูฝนกับเดือนฤดูแลงซึ่งอยูตอเนื่องกัน (ปอุทก
ศาสตรเดียวกัน) 3) เดือนเดียวกันในชวงฤดูแลงปติดกัน 4) เดือนเดียวกันในชวงฤดูฝนปติดกัน  
 
 

ตารางที่ 4  คูภาพตางวันที่ทําการวิเคราะหเพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลง 

Change Period (Image1 – Image2) 
Same year, Same 
season (Drought) 

Same year,  
Different season 

Different year,  
Same Day (Drought) 

Different year,  
Same Day (Rain) 

01Jan01-18Feb01 16Oct01-18Feb02 17Jan01-17Jan02 16Oct01-16Oct02 
01Jan02-18Feb02 16Oct02-18Feb03 17Jan02-17Jan03 16Oct01-16Oct02 
01Jan03-18Feb03 16Oct03-18Feb04 17Jan03-17Jan04 16Oct01-16Oct02 
01Jan04-18Feb04 16Oct04-18Feb05 17Jan04-17Jan05 16Oct01-16Oct02 
01Jan05-18Feb05 16Oct05-18Feb06 17Jan05-17Jan06 16Oct01-16Oct02 
01Jan06-18Feb06 16Oct06-18Feb07 17Jan06-17Jan07 16Oct01-16Oct02 
01Jan07-18Feb07 16Oct07-18Feb08 17Jan07-17Jan08 16Oct01-16Oct02 
01Jan08-18Feb08    

 

 
               การกําหนดระดับความแหงแลงที่ไดจากการวิเคราะหภาพผลตาง NDVI และภาพผลตาง NDWI ทําโดยกําหนด
ชวงขนาดของความเปลี่ยนแปลงตามลําดับขั้นของชวงคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ลําดับขั้นที่มากกวาแสดงถึงคาความแตกตางที่   
สูงกวาไปในทางบวกและทางลบ การจัดทําเปนแผนที่แสดงระดับของความเปลี่ยนแปลง ทําโดยแสดงลําดับของสีที่แตกตาง
รวมกับกราฟ Histograms ของความเปลี่ยนแปลง เปอรเซ็นตของพื้นที่ที่มีความเปลี่ยนแปลงถูกแสดงดวยกราฟตามลําดับขั้น
ของชวงคาเบี่ยงเบนมาตรฐานหรืออีกนัยหน่ึง คือลําดับขั้นของความเปลี่ยนแปลงที่วิเคราะหได  

5. ผลการศึกษา 

 5.1 ความสัมพันธระหวางคาปริมาณน้ําฝนกับคาดัชนี NDVI, NDWI และ NDDI 
 เพื่อใหสามารถทําความเขาใจความแปรปรวนตามชวงเวลาของคา NDVI, NDWI และ NDDI ไดดีขึ้น 
รูปแบบของปริมาณน้ําฝนสะสมจะถูกนํามาพิจารณาประกอบการอธิบาย การคํานวณปริมาณน้ําฝนสะสมจะคิดทุกชวง 
16 วันเหมือนกันในแตละป ซึ่งสัมพันธกับขอมูลภาพถายดาวเทียมราย 16 วันที่นํามาใช คาเฉลี่ยปริมาณน้ําฝนสะสม
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พรอมทั้งชวงความชันของกราฟแสดงใหเห็นการเริ่มตนและสิ้นสุดของฤดูฝน คา NDVI, NDWI และ NDDI ในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในแตละชวงเวลามีความสัมพันธกับคาปริมาณน้ําฝนสะสม ชวงเวลาตั้งแตเดือนพฤษภาคม
ไปถึงเดือนตุลาคมจะมีปริมาณน้ําฝนถึง 90% ของปริมาณน้ําฝนตลอดป มีคาความลาดชันของกราฟปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย
สะสมมากกวา 7.9 และมีคาสูงสุดในชวงเดือนสิงหาคมและกันยายน คา NDVI และ NDWI มีความสัมพันธแปรผัน
ตรงกับความเขียวของพื้นที่ คาที่สูงช้ีถึงพืชพรรณที่สมบูรณ ขณะที่คาที่ตํ่าแสดงถึงสถานะพืชพรรณที่ไมสมบูรณ  สวน
คา NDDI จะแปรผกผันกับความสมบูรณของพืชพรรณ นั่นคือ คา NDDI จะเพิ่มสูงขึ้นในชวงฤดูแลง ความแตกตาง
ของคา NDVI และ NDWI กับคา NDDI มีความสัมพันธกับปริมาณน้ําฝนที่ตกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยางชัดเจน 
ความสัมพันธระหวางคาดัชนีทั้งสาม และปริมาณน้ําฝนสะสมแสดงในภาพที่ 2  
 

 

Date

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  ความสัมพันธระหวางคาปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยสะสมและคาดัชนีจากภาพถายจากดาวเทยีมในชวง 8 ป 
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 ความแปรปรวนเชิงพื้นที่ของปริมาณน้ําฝนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแสดงในภาพที่ 3 ซึ่งแสดง
ความแตกตางของคาปริมาณน้ําฝนเชิงพ้ืนที่โดยแสดงเปนลําดับขั้นของ Standard Deviation รูปแบบการขยายตัวของการ
เพิ่มขึ้นของปริมาณน้ําฝนจากบริเวณตะวันตกเฉียงใตของภาค ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ ปรากฏใหเห็นชัดเจนในพื้นที่
ศึกษา พ้ืนที่ที่เกิดความแหงแลงซึ่งต้ังอยูในบริเวณดานตะวันตกเฉียงใตของภาคมีความสัมพันธกับความผันผวนของคา
ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยในพื้นที่ดานตะวันออกเฉียงเหนือของภาค ปริมาณน้ําฝนมีความถี่ที่สม่ําเสมอตลอดชวงฤดูฝน จาก
การวิเคราะหแสดงใหเห็นแนวโนมของพื้นที่เกิดความแหงแลงสามระดับ ซึ่งขนาดของความแหงแลงสามารถดูไดจาก
ระดับของชวง SD ชวงที่มากขึ้นแสดงถึงระดับความรุนแรงของความแหงแลงที่มากขึ้น 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3  ความแปรปรวนเชิงพื้นที่ของปริมาณน้ําฝน 
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    

 
 พืชพรรณในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่มมีความสมบูรณเพิ่มขึ้นซึ่งแสดงใหเห็นผานคา NDVI 
และ NDWI ที่สูงขึ้น หรือคา NDDI ที่ลดลงในราวเดือนพฤษภาคม ชวงเวลาตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ซึ่ง
เปนชวงฤดูฝน สังเกตไดวาคาดัชนีจะมีการตอบสนองตอปริมาณน้ําฝนในพื้นที่และมีคาสูงสุดในชวงปลายเดือนตุลาคม 
ในชวงเริ่มตนของเดือนพฤศจิกายน เมื่อพ้ืนที่เริ่มแหงแลง คา NDVI และ NDWI จะลดต่ําลงสอดคลองกับการลดลงของ
คาความชันของกราฟปริมาณน้ําฝนสะสม ขณะที่คา NDDI จะเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็วในชวงฤดูแลงของป จึงอาจสรุปได
วา NDDI เปนดัชนีที่มีความไวตอความแหงแลงดีกวา ในชวงฤดูแลงนั้น คา NDWI จะมีความไวตอปริมาณน้ํามากกวา      
คา NDVI และผลตางของสองดัชนีหรือคา NDVI - NDWI ในชวงฤดูแลงจะมีคาสูงกวาในชวงฤดูฝน อาจกลาวไดวา     
คา NDDI จะมีความไวตอความแหงแลงมากกวา จึงเปนดัชนีที่มีความเหมาะสมตอการเฝาติดตามความแหงแลง  
 ความแตกตางของคา NDVI, NDWI และ NDDI ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดทั้งป แสดงใน
ภาพที่ 4, 5 และ 6 ตามลําดับ คา NDVI จะมีคาสูงในชวงฤดูฝนและลดต่ําในชวงฤดูแลง และในชวงฤดูเดียวกันในพื้นที่
ปาไมจะมีคาสูงกวาพื้นที่อื่น อยางพื้นที่การเกษตรที่อยูทางตอนกลางของภาค คา NDWI ในชวงฤดูฝนจะใหรูปแบบ   
ที่เหมือนกันกับคา NDVI แตอาจพบวา ชวงของคา NDWI มีชวงที่แคบและมีคาต่ํากวา เปนไปไดวาผลลัพธของ         
คา NDWI ใหคาความเขียวของพื้นที่ที่ราบรื่น (Smooth) และมีความผันผวนนอยกวา ในฤดูแลงเมื่อพ้ืนที่แหงลง      
ภาพ NDWI จะมีการเปลี่ยนแปลงคาอยางรวดเร็ว  ทําใหเกิดความแตกตางที่เห็นเดนชัดในความเขียวระหวางพื้นที่    
ปาไมและพื้นที่การเกษตร http://www.charicepempengco.com/photos/fans

 

http://www.charicepempengco.com/photos/fans
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ภาพที่ 4 คา NDVI จากภาพถายจากดาวเทียมราย 16 วันในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2001-2008 
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ภาพที่ 5  คา NDWI จากภาพถายจากดาวเทียมราย 16 วันในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2001-2008 
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ภาพที่ 6  คา NDDI จากภาพถายจากดาวเทียมราย 16 วันในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2001-2008 

 5.2 ความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่จากภาพผลตาง NDVI และภาพผลตาง NDWI 
    ความแปรปรวนตามฤดูกาลของคาดัชนี NDVI และ NDWI มีผลมาจากสภาวะความเปลี่ยนแปลงตาม
ชวงฤดูกาลของพืชพรรณ การตรวจวัดความเปลี ่ยนแปลงของพื ้นที ่โดยการใชเทคนิคภาพผลตาง  (Images 
Differencing Technique) ระหวางคูภาพตางปหรือตางฤดูกาล สามารถบอกถึงความแตกตางหรือความเปลี่ยนแปลงของ
คาดัชนีทั้งสอง และบอกเปนระดับของความแหงแลงไดแมไมมีขอมูลอุตุนิยมวิทยา 
  การวิเคราะหความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่โดยเทคนิคภาพผลตางซึ่งประยุกตจากวิธีการของ Volcani et al. 
(2005) สําหรับดัชนี NDVI ทําใหไดภาพผลตาง NDVI และใชหลักการเดียวกันมาพัฒนาปรับใชสําหรับดัชนี NDWI ไดเปน
ภาพผลตาง NDWI วิเคราะหโดยอาศัยพื้นฐานจากความเปลี่ยนแปลงของคาดัชนีระหวางคูภาพตางวัน ประเมินความ
เปลี่ยนแปลงของคาดัชนีทั้งสองจากสภาวะความเปลี่ยนแปลงของพืชพรรณที่เปลี่ยนไปตามชวงฤดูกาล ในชวงเวลาที่ตางกัน
ระหวาง 1) สองเดือนติดกันในชวงฤดูแลงของปเดียวกัน 2) ฤดูฝนกับฤดูแลงซึ่งอยูตอเนื่องกัน (ปอุทกศาสตรเดียวกัน)        
3) วันเดียวกันในชวงฤดูแลงปติดกัน 4) วันเดียวกันในชวงฤดูฝนปติดกัน ผลลัพธที่ได คือภาพ dNDVI และ dNDWI     
ตารางที่ 5 แสดงคาทางสถิติ ไดแก คาเฉลี่ย(Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) ของภาพผลลัพธที่ได  
 

ตารางที่ 5  คูภาพที่ใชวิเคราะหความเปลี่ยนแปลงและคาทางสถิติ (คาเฉลี่ยและคาเบีย่งเบนมาตรฐาน) ของภาพผลลัพธ   
Change Period 

(image 1 – image 2) Mean SD Mean SD 
Change Period 

(image 1 – image 2) Mean SD Mean SD 

01Jan-18Feb_2001 0.054 0.085 0.093 0.11 17Jan01-17Jan02 0.015 0.074 0.21 0.096 
01Jan-18Feb_2002 0.087 0.085 0.114 0.105 17Jan02-17Jan03 -0.019 0.071 -0.021 0.091 
01Jan-18Feb_2003 0.081 0.093 0.112 0.116 17Jan03-17Jan04 0.059 0.072 0.064 0.093 
01Jan-18Feb_2004 0.023 0.082 0.091 0.113 17Jan04-17Jan05 0.008 0.06 -0.023 0.091 
01Jan-18Feb_2005 0.022 0.086 0.039 0.115 17Jan05-17Jan06 -0.025 0.069 -0.002 0.096 
01Jan-18Feb_2006 0.080 0.077 0.114 0.11 17Jan06-17Jan07 0.007 0.061 -0.007 0.087 
01Jan-18Feb_2007 0.065 0.076 0.105 0.119 17Jan07-17Jan08 -0.025 0.057 -0.017 0.088 
01Jan-18Feb_2008 0.045 0.066 0.07 0.099 16Oct01-16Oct02 0.04 0.126 0.024 0.109 
16Oct01-18Feb02 0.339 0.137 0.43 0.162 16Oct02-16Oct03 0.026 0.12 0.042 0.111 
16Oct02-18Feb03 0.256 0.152 0.38 0.165 16Oct03-16Oct04 0.071 0.087 0.066 0.099 
16Oct03-18Feb04 0.252 0.134 0.369 0.17 16Oct04-16Oct05 -0.065 0.09 -0.08 0.102 
16Oct04-18Feb05 0.206 0.127 0.275 0.152 16Oct05-16Oct06 -0.023 0.09 -0.03 0.092 
16Oct05-18Feb06 0.265 0.127 0.384 0.165 16Oct06-16Oct07 -0.008 0.087 -0.034 0.09 
16Oct06-18Feb07 0.29 0.139 0.406 0.167 16Oct07-16Oct08 0.008 0.107 0.005 0.109 
16Oct07-18Feb08 0.275 0.135 0.408 0.164      

  
               คาสถิติดังกลาวนําไปใชในการวิเคราะหความเปลี่ยนแปลงโดยกําหนดที่คาเฉลี่ยใหเปนจุดอางอิง และ
กําหนดชวง Thresholds เทากับชวงคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation Steps: SD Steps) ออกจากคาเฉลี่ยของ
ผลตางทั้งทางบวกและทางลบ เพื่อแสดงทิศทางและระดับความเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงในทางบวกแสดงวา
คา NDVI และ NDWI ของภาพวันที่ 1 สูงกวาคาของภาพวันที่ 2 เกินกวาหนึ่งชวงคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน บงบอกถึง
ปริมาณคลอโรฟลดหรือความสมบูรณของพืชที่มากขึ้น (สําหรับคา NDVI) ปริมาณน้ําในพืชและในดินที่มากขึ้น 
(สําหรับคา NDWI) นั่นเอง ทํานองเดียวกันการเปลี่ยนแปลงในทางลบ ซึ่งแสดงวาคา NDVI และ NDWI ของภาพ
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วันที่ 1 ตํ่ากวาคาของภาพวันที่ 2 เกินกวาหนึ่งชวงคาเบี่ยงเบนมาตรฐานก็จะบงบอกถึงการลดลงของคาตางๆ 
เหลานั้นเชนกัน ลําดับขั้นที่มากขึ้นแสดงถึงคาความแตกตางที่สูงขึ้น (ชวง -1SD ถึง +1SD ถูกกําหนดใหแสดง
ความหมายวา “ไมมีการเปลี่ยนแปลง”)  
 ภาพผลตาง NDVI และผลตาง NDWI แสดงในภาพที่ 7 และ 8 ระหวางภาพวันที่ 1 มกราคม และ 18 
กุมภาพันธปเดียวกัน ภาพ dNDVI ใหพ้ืนที่ที่ไมมีความเปลี่ยนแปลงคิดเปน 46-67 % ของพื้นที่ศึกษา ภาพ dNDWI ให
พ้ืนที่ที่ไมมีความเปลี่ยนแปลงคิดเปน 41-71 % พื้นที่ที่มีความเปลี่ยนแปลงทางบวก แสดงวาคา NDVI และ NDWI ใน
เดือนมกราคมสูงกวาเดือนกุมภาพันธ พ้ืนที่ที่มีความเปลี่ยนแปลงทางลบ แสดงผลตรงขามกลุมที่สอง ภาพผลตาง
ระหวางฤดูฝน (วันที่ 16 ตุลาคม) และฤดูแลง (18 กุมภาพันธ) ในปอุทกศาสตรเดียวกัน ภาพ dNDVI ใหพ้ืนที่ที่ไมมีความ
เปลี่ยนแปลงคิดเปน 5-10 % ของพื้นที่ศึกษา ภาพ dNDWI ใหพ้ืนที่ที่ไมมีความเปลี่ยนแปลงคิดเปน 7-21 % ของพื้นที่ 
และมีพ้ืนที่ที่แสดงความเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียว คือมีเฉพาะความเปลี่ยนแปลงที่เปนบวก เนื่องจากในชวงฤดูฝน 
(ภาพวันที่ 16 ตุลาคม) มีการทําการเกษตรเพาะปลูกพืชไรตางๆ พืชพรรณไดรับน้ําเต็มที่ และจึงมีความสมบูรณ            
คา NDVI มีคาสูงกวาภาพวันที่ 18 กุมภาพันธ ซึ่งเปนฤดูแลง ความชื้นในพื้นที่ลดลง พ้ืนที่เกษตรมีการเก็บเกี่ยวพืชพรรณ
ไปหมด ทําใหคา NDVI ของทั้งสองภาพแตกตางกันมาก ภาพผลตางกลุมที่สาม และสี่ เปนภาพผลตางในวันเดียวกันของ
ปติดกันในชวงฤดูแลง (17 มกราคม) ในฤดูฝน (16 ตุลาคม) ภาพผลตางระหวางภาพวันที่ 17 มกราคมปติดกัน ภาพ 
dNDVI ใหพ้ืนที่ที่ไมมีความเปลี่ยนแปลงคิดเปน 48.9-62.6 % ของพื้นที่ศึกษา ภาพ dNDWI ใหพ้ืนที่ที่ไมมีความ
เปลี่ยนแปลงคิดเปน 34.9-69.6 % ภาพผลตางระหวางภาพวันที่ 16 ตุลาคมปติดกัน ภาพ dNDVI ใหพ้ืนที่ที่ไมมีความ
เปลี่ยนแปลงคิดเปน 57.7-68.3 % ของพื้นที่ศึกษา ภาพ dNDWI ใหพ้ืนที่ที่ไมมีความเปลี่ยนแปลงคิดเปน 32.8-68.3 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 7  ภาพผลตาง NDVI และกราฟ Histogram แสดงความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
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ภาพที่ 8  ภาพผลตาง NDWI และกราฟ Histogram แสดงความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

6.  สรุปผล 

ปริมาณน้ําฝนสะสมที่มีผลกระทบสําคัญตอพืชพรรณซึ่งมีสหสัมพันธกับดัชนีพืชพรรณภาพถายดาวเทียม คา
ของ NDDI มีความไวตอความรุนแรงของความแหงแลงมากกวาความแตกตางของ NDVI และ NDWI การ
เปลี่ยนแปลงสภาวะชีพลักษณของพืชพรรณที่หลากหลาย เปนตัวกําหนดรูปแบบของความแหงแลงในเชิงเวลาและ   
เชิงพื้นที่ การเปลี่ยนแปลงที่สามารถวิเคราะหไดดวยคาของ dNDVI และ dNDWI ระหวางขอมูลหลายชวงเวลา ดวย
การเขาถึงขอมูลภาพถายดาวเทียมที่รวดเร็วประกอบกับความยากที่จะไดมาซึ่งขอมูลนํ้าฝนที่ครอบคลุมพื้นที่กวางขวาง 
การวิเคราะหพ้ืนที่ภัยแลง ดวยดัชนีภาพถายดาวเทียมจึงเปนแนวทางที่จะตอบสนองความตองการในการติดตามและ
ระบุถึงสภาพความแหงแลงหรือภัยแลง ซึ่งจะเปนประโยชนตอการตัดสินใจในการทําแผนสนับสนุนความชวยเหลือ
บรรเทาภัยแลง โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลดาวเทียม Terra ในระบบ Modis ที่มีความละเอียด 250 เมตร ทําใหสถานการณ
ภัยแลงไดอยางตอเนื่องและรวดเร็ว 
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