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บทคัดย่อ 

จากงานวิจัยในครั้งน้ี ได้ใช้การรับรู้ระยะไกลและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสิ่ง
ปกคลุมดินในช่วง 15 ปี ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยการวิเคราะห์จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 7 ETM+ 
วันที่ 8 มีนาคม 2002 และภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8OLI/TIRS วันที่ 18 มีนาคม 2016 ท าการจ าแนกสิ่งปกคลุมดินเป็น 
5 ประเภท ได้พ้ืนที่ป่าไม้ พ้ืนที่เกษตร พ้ืนที่สิ่งปลูกสร้าง พ้ืนที่ดินเปล่าและพ้ืนที่น้ า จากน้ันได้น าผลลัพธ์มาเปรียบเทียบผล
ดัชนีพืชพรรณ ดัชนีสิ่งปลูกสร้าง ดัชนีความชื้น พบว่าในช่วง 15 ปี (ค.ศ. 2002 - 2016) พ้ืนที่การเกษตรและพ้ืนที่ป่าไม้มีพ้ืนที่
ลดลงถึงร้อยละ 19.37 และ 1.3 ของพ้ืนที่ทั้งหมดตามล าดับ ส่งผลให้ค่าดัชนีพืชพรรณลดลงจาก 6.72 เป็น 5.53 ใน
ขณะเดียวกันมีพ้ืนที่สิ่งปลูกสร้างและพ้ืนที่ว่างเปล่าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.03 และ9.75 ของพ้ืนที่ทั้งหมดตามล าดับ ท าให้ค่าดัชนี
สิ่งปลูกสร้างเพ่ิมขึ้นเท่ากับ -4.54 เป็น -2.25 และในพ้ืนที่แหล่งน้ ามีพ้ืนที่ลดลงร้อยละ 0.11 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ท าให้ค่าดัชนี
ความชื้นของแหล่งน้ าที่มีค่าลดลงจาก 3.58 เป็น 2.45 จากการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมดินในอ าเภอหาดใหญ่ช่วง 15 ปี ที่มีค่า
ดัชนีพืชพรรณและค่าดัชนีความชื้นลดลง แต่ค่าค่าดัชนีสิ่งปลูกสร้างเพ่ิมขึ้นใน จะส่งผลกระทบต่อมนุษย์ในอีกหลายด้าน ได้แก่ 
ปรากฏการณ์เกาะความร้อน ที่อยู่อาศัย และปริมาณคาร์บอน 
ค าส าคัญ: สิ่งปกคลุมดิน, ดัชนีพืชพรรณ, ดัชนีสิ่งปลูกสร้าง, ดัชนีความชื้น 

 
Abstract  

The study utilizes remote sensing and geographic information system (GIS) to explore the effect of 
land cover change over 15 -year period in Hatyai Distric, Songkhla Province.  This study depends on data 
from Landsat 7 ETM+ images in 8 March 2002 and Landsat 8OLI/TIRS images in 18 March 2016. Supervised 
classification was used to computed land cover 5 class, namely forest area, agriculture area, building area, 
bare soil areas and water area. Images were also used to create the normalized difference vegetation index 
(NDVI), the normalized difference built-up index (NDBI) and the normalized difference water index (NDWI). 
Analysis revealed that the 15-year period (2002-2016), agriculture area and forest area have decreased by 
19.37% and 1.3% of total area, respectively and NDVI decreased from 6.72 to 5.53 while  building area and 
                                                           
1 อาจารย์หลักสูตรภมูิสารสนเทศ โปรแกรมสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา  
2 นักศึกษาหลักสูตรภูมิสารสนเทศ โปรแกรมสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
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bare soil areas have increased by 11.03% and 9.75% of total area are related to NDBI The study utilizes 
remote sensing and geographic information system (GIS)  to explore the effect of land cover change over 
15-year period in Hatyai Distric, Songkhla Province. This study depends on data from Landsat 7 ETM+ images 
in 8 March 2002 and Landsat 8OLI/TIRS images in 18 March 2016. Supervised classification was used to 
computed land cover 5 class, namely forest area, agriculture area, building area, bare soil areas and water 
area.  Images were also used to create the normalized difference vegetation index (NDVI) , the normalized 
difference built-up index (NDBI) and the normalized difference water index (NDWI). Analysis revealed that 
the 15-year period (2002-2016), agriculture area and forest area have decreased by 19.37% and 1.3% of 
total area , respectively and NDVI decreased from 6.72 to 5.53 while  building area and bare soil areas have 
increased by 11.03% and 9.75 % of total area are related to NDBI have increased from -4.54 to -2.25 and 
water area have increased 0.11% of total area are related to NDWI have increased from 3.58 to 2.45. The 
data indicate that most change in land cover over 15 - year period in Hatyai district related low values of 
NDVI, high values of NDBI and low values of NDWI.  It has severe effects on humans, such as urban heat 
island, habitation and emission of carbon dioxide. 
Keyword: land cover, normalized difference vegetation index (NDVI), normalized difference built-up index 
(NDBI), normalized difference water index (NDWI). 
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1. บทน า 
ปัจจุบันการสะสมของปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศมีปริมาณมากขึ้นท าให้ปรากฏการณ์ก๊าซเรือนกระจก 

และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ ประเทศไทยจึงมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาเพ่ือรองรับ
กิจกรรมต่างที่เกิดขึ้นไม่ให้ส่งผลต่อการเกิดก๊าซเรือนกระจก และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น ฝนตกในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว 
เกิดปัญหาการกัดเซาะของชายฝั่งทะเล เกิดปัญหาน้ าท่วมฉับพลัน ปัญหาน้ าป่าไหลหลาก ปัญหาดินถล่ม ปัญหาภัยแล้ง รวมทั้ง
ปัญหาความเสียหายจากพายุต่าง ๆ (Jaroen muang, 2008) เช่นเดียวกับพ้ืนที่เมือง ที่อยู่ในสภาวะที่มีความเสี่ยงต่อผลกระทบ 
อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในหลายรูปแบบ เช่น การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ าฝน สภาพอากาศที่เลวร้าย เช่น พายุ 
น้ าท่วม ความแห้งแล้ง และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศท่าให้ภัยธรรมชาติมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไป ทั้ง
ความถี่ ความรุนแรง ระยะเวลา และความยาวนานของการเกิดภัย การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบต่อเมือง และความ
เป็นอยู่ของประชากร (Kitchanapaibul and Klunklin, 2012)  อ าเภอเมืองหาดใหญ่ เป็นเมืองที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว 
เน่ืองจากเป็นชุมชนเมืองที่มีบทบาทเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจมีความเจริญทั้งในระดับภูมิภาคครอบคลุมทั้งภาคใต้ตอนล่าง 
เป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่ง การบริหารการปกครอง และการศึกษา อีกทั้งมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ท า
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมากซึ่งจะส่งผลต่อความร้อนที่สะสมในพ้ืนที่ 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

2.1) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในระหว่างปี พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2559 
2.2) ศึกษาความสัมพันธ์ดัชนีผลต่างพืชพรรณ (NDVI), ดัชนีผลต่างแหล่งน้ า (NDWI) และดัชนีความต่างสิ่งปลูกสร้าง 

(NDBI) และการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 
3. พ้ืนท่ีศึกษา 

อ าเภอหาดใหญ่ เป็นอ าเภอหน่ึงของจังหวัดสงขลา ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของตัวเมืองจังหวัดสงขลา 
ระยะทางห่างจากตัวจังหวัด 30 กิโลเมตร มีเน้ือที่ประมาณ 764 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม 
มีแนวภูเขาทางด้านทิศตะวันตก ทิศใต้ และทิศตะวันออก โดยพ้ืนที่ลาดจากทิศใต้และทิศตะวันตกไปสู่ทะเลสาบสงขลา  
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย  

ในการด าเนินการวิจัยครั้งน้ี ได้ใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat7 ETM+ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2545 Path128 Row 55 
และ Landsat8 OLI/TIRS วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2559 Path128 Row 55 โหลดภาพจากhttps://earthexplorer.usgs.gov/ 
และขอบเขตการปกครอง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จากศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคใต้ 

4.1 จ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ใช้ข้อมูลภาพดาวเทียม Landsat 7 ETM+ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2545และ Landsat8 OLI/TIRS วันที่ 18 มีนาคม 

พ.ศ. 2559 การศึกษาครั้งน้ีใช้วิธีจ าแนกภาพข้อมูลแบบควบคุมโดยวิธีการ Supervised Classification เพ่ือการใช้ประโยชน์
ที่ดิน โดยรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินแบ่งออกเป็น 5ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม, พ้ืนที่ป่า, พ้ืนที่
ว่างเปล่า, พ้ืนที่สิ่งปลูกสร้าง, พ้ืนที่แหล่งน้ า 
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4.2 วิเคราะห์ค่าดัชนี 
วิเคราะห์ดัชนีผลต่างพืชพรรณ (NDVI), ดัชนีผลต่างสิ่งปลูกสร้าง (NDBI), ดัชนีผลต่างความชื้น (NDWI) โดยใช้ค่า

ความสัมพันธ์ของค่าการสะท้อนแสงของช่วงคลื่นจากดาวเทียม Landsat7 ETM+ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2545 และ Landsat8 
OLI/TIRS วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559 ก่อนน ามาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของทั้งสองปี 

4.2.1 วิเคราะห์ดัชนีผลต่างพืชพรรณ (Normalized Difference Vegetation Index ;NDVI) 
วิเคราะห์ดัชนีผลต่างพืชพรรณ เป็นการน าค่าความแตกต่างของการสะท้อน ของพ้ืนผิว ระหว่างช่วงคลื่นใกล้

อินฟราเรดกับช่วงคลื่นตามองเห็นสีแดงมาท าสัดส่วนกับค่าผลบวกของทั้งสองช่วงคลื่นเพ่ือปรับให้เป็นลักษณะการกระจาย
แบบปกติ ดังสมการ  

 
NDVI = NIR-RED / NIR+RED 

 
โดยที่ NIR เป็นค่าการสะท้อนในช่วงคลื่นอินฟาเรด ใกล้ และ RED เป็นค่าการสะท้อนในช่วงคลื่นตามองเห็น

สีแดง ค่าNDVI มีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง 1 ซึ่งค่า 0 หมายถึงบริเวณที่วิเคราะห์ไม่มีพืชพรรณใบเขียวอยู่ในพ้ืนที่ส ารวจ ในขณะที่
ค่า 0.8 หรือ 0.9 หมายถึงพ้ืนที่น้ัน ๆ มีพวกพืชพรรณใบเขียวหนาแน่นมากในพ้ืนที่ดังกล่าว กรณีที่พ้ืนผิวมีพืชพรรณปกคลุมจะ
มีค่าการสะท้อนในช่วงคลื่นใกล้อินฟราเรดสูงกว่าช่วงคลื่นตามองเห็นสีแดงท าให้ NDVI มีค่าเป็นบวกในขณะที่พ้ืนผิวเป็นดินจะ
มีค่าการสะท้อนระหว่างสองช่วงคลื่นใกล้เคียงกันท าให้ NDVI มีค่าใกล้เคียงกับศูนย์ส่วนกรณีที่พ้ืนผิว เป็นดินจะมีค่าการ
สะท้อนในช่วงคลื่นใกล้อินฟราเรดต่ ากว่าช่วงคลื่นตามองเห็นสีแดง ท าให้NDVI มีค่าติดลบ 

4.2.2 วิเคราะหดั์ชนีผลต่างสิ่งปลูกสร้าง (Normalized Difference Buil - up Index ; NDBI)  
วิเคราะห์ดัชนีผลต่างสิ่งปลูกสร้างเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิพ้ืนผิวในเมืองและประเภท

การใช้ที่ดินหรือ สิ่งปกคลุมดินโดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากการตรวจจับดาวเทียมที่ โดยดูค่าการสะท้อนคลื่นของความหนาแน่น
ของวัตถุสิ่งก่อสร้าง ทั้งกลางคืน และกลางวัน กับอุณหภูมิในแต่ละช่วงเวลา Dousset และ Gourmelon (2003) ดังสมการ 

 
NDBI = SWIR-NIR / SWIR+NIR 

 
โดย NIR เป็นค่าการสะท้อนของข้อมูลช่วงคลื่นอินฟาเรดใกล้ และSWIR เป็นค่าการสะท้อนของข้อมูลช่วง

คลื่นอินฟาเรดคลื่นสั้น หากบริเวณใดมีสิ่งปกคลุมดินเป็นจ านวนมาก ก็ยิ่งมีค่า NDBI สูงขึ้นอีกด้วย 
4.2.3 วิเคราะห์ดัชนีผลต่างความช้ืน (Normalize Difference Water Index; NDWI)  

วิเคราะห์ดัชนีผลต่างความชื้นเป็นการวิเคราะห์ระดับความชื้นในดินหรือพืชพรรณ จากปริมาณรังสีของดวง
อาทิตย์ที่สะท้อนมาจากดินหรือพืชพรรณในช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้ (NIR) และอินฟราเรดคลื่นสั้น (SWIR) หากมีปริมาณน้ าใน
ดินหรือพืชพรรณมาก จะท าให้รังสีในช่วง SWIR ถูกดูดซับมากและมีการสะท้อน รังสีออกมาน้อยลง ส่งผลให้ดัชนี NDWI ที่ค 
วิเคราะห์ได้มีค่าสูงขึ้นตามไปด้วย 

 
NDWI= Green –NIR/ Green + SWIR 
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โดย Green เป็นค่าการสะท้อนในช่วงคลื่นตามองเห็นสีเขียว SWIR เป็นค่าการสะท้อนในช่วงคลื่น
อินฟราเรดคลื่นสั้น และNIR เป็นค่าการสะท้อนของข้อมูลช่วงคลื่นอินฟาเรดใกล้ มีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง 1 โดยค่าที่เปนบวก
และเขาใกล 1 มากกว่าแสดงว่ามีความชุมชื้นปรากฏอยู่มากกว่า สวนค่าที่ใกลศูนยหรือค่าที่ติดลบแสดงว่ามีความชื้นปรากฏ
อยู่นอยหรือไมมีเลย 

4.3 การเปรียบเทียบค่าดัชนีกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน   
การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ที่ดินกับดัชนีผลต่างพืชพรรณ (NDVI), ดัชนีผลต่างสิ่งปลูกสร้าง (NDBI), และดัชนี

ผลต่างความชื้นของน้ า (NDWI) ของปี พ.ศ. 2545 และ ปี พ.ศ. 2559 โดยการท าสุ่มจุดค่าดัชนีจ านวน 20 จุด รอบพ้ืนที่อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 
5. สรุปผลการวิจัย 

5.1 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ผลลัพธ์เปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land use) ในช่วง 15 ปี(พ.ศ. 2544 - 2559) พบว่า พ.ศ. 2559 มีการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเห็นได้ชัด ในบริเวณพ้ืนที่ศึกษาโดยตารางได้แสดง พ้ืนที่แหล่งน้ าลดลง 535.04 
ไร่ พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ลดลง 95,938.59 ไร่และพ้ืนที่ป่าไม้ลดลด 6,410.09 ไร่ พ้ืนที่ว่างเปล่ามีพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 48,257.33 ไร่ เช่น 
พ้ืนที่เตรียมก่อสร้าง เน่ืองจากได้มีการท าหมู่บ้านจัดสรรอย่างต่อเน่ืองในบริเวณอ าเภอหาดใหญ่ สิ่งก่อสร้างเพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้
ชัด 54,626.39 ไร่ เน่ืองจากมีความต้องการของที่อยู่อาศัย การค้าพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น ความสัมพันธ์
ทั้งหมดน้ีอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นปัจจัยหน่ึงของการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิภายในเขตเมือง 
 

 
รูปที่ 1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2545 (ซ้าย) พ.ศ. 2559 (ขวา) อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
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ตารางที่ 1 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2545 และ พ.ศ.ปี 2559 อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

ประเภทของ 
การใช้ท่ีดิน 

ปี 2545 (ไร่) ปี 2559 (ไร่) 
การเปลี่ยนแปลง
การใช้ท่ีดิน (ไร่) 

ร้อยละของพ้ืนท่ี
ท้ังหมด 

ปี 2545 ปี 2559 
พื้นที่แหล่งน้ า 18,398.20 17,863.16 -535.04 3.71 3.60 
พื้นที่เกษตรกรรม 270,614.61 174,676.02 -95,938.59 54.63 35.26 
พื้นที่ป่าไม้ 68,551.37 62,141.28 -6,410.09 13.84 12.54 
พื้นที่สิ่งปลูกสร้าง 65,990.75 120,617.14 +54,626.39 13.33 24.36 
พื้นที่ว่างเปล่า 71,807.71 120,065.04 +48,257.33 14.49 24.24 
รวมพื้นที่ทั้งหมด 495,362.64 495,362.64  100.00 100.00 
 

 
รูปที่ 2 จุดสุ่มเก็บตัวอย่างค่าดัชนีพืชพรรณ (ภาพซ้าย) ดัชนีสิ่งปลูกสร้าง (ภาพกลาง) และดัชนีความชื้น (ภาพขวา) ของ 

พ.ศ. 2545 

 
5.2 การเปรียบเทียบดัชนีผลต่างพืชพรรณ (NDVI), ดัชนีผลต่างแหล่งน้ า (NDWI) และ ดัชนีความต่างสิ่งปลูกสร้าง 

(NDBI) และการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ข้อมูลค่าดัชนีการสะท้อนที่ได้จากการสุ่มจุด 20 จุด แสดงให้เห็นว่าค่าดัชนีพืชพรรณลดลงจาก พ.ศ. 2545 ค่าดัชนี

พืชพรรณรวมเท่ากับ 6.72 ซึ่งเมื่อเทียบกับ พ.ศ. 2559 ค่าดัชนีพืชพรรณเท่ากับ 5.53 แสดงถึงการลดลงของพ้ืนที่การเกษตร
และพ้ืนที่ป่าไม้โดยรวมของอ าเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา โดยความแตกต่างของดัชนีพืชพรรณมีค่าลดลงเท่ ากับ 1.21 ใน
ขณะเดียวกันดัชนีสิ่งปลูกสร้างเพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน คือใน พ.ศ.2545 ค่าดัชนีสิ่งปลูกสร้างรวมเท่ากับ -4.54 เปรียบเทียบกับ 
พ.ศ. 2559 ค่าดัชนีสิ่งปลูกสร้างรวมเท่ากับ -2.25 แสดงให้เห็นถึงการเพ่ิมขึ้นของสิ่งปลูกสร้างภายในเขตอ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลาโดยมีค่าดัชนีสิ่งปลูกสร้างเพ่ิมขึ้นเท่ากับ -1.60 ซึ่งแตกต่างจากค่าดัชนีความชื้นของแหล่งน้ าที่มีค่าเพ่ิมขึ้นโดย 
พ.ศ. 2545 ค่าดัชนีความชื้นของแหล่งน้ าเท่ากับ 3.58 และพ.ศ. 2559 ค่าดัชนีความชื้นของแหล่งน้ ารวมเท่ากับ 2.45 โดยมี
การเปลี่ยนแปลงของค่าดัชนีความชื้นของแหล่งน้ าเท่ากับ 1.13 
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รูปที่ 3 จุดสุ่มเก็บตัวอย่างค่าดัชนีพืชพรรณ (ภาพซ้าย) ดัชนีสิ่งปลูกสร้าง (ภาพกลาง) และดัชนีความชื้น (ภาพขวา) ของ 

พ.ศ. 2559 
 
ตารางที่ 2 ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของดัชนีพืชพรรณ ดัชนีสิ่งปลูกสร้าง และดัชนีความชื้นในปี พ.ศ.2545 กับปี พ.ศ. 2559 

ดัชนี ปี พ.ศ. 2545 ปี พ.ศ. 2559 ค่าความต่าง 
NDVI 6.72 5.53 1.21 
NDBI -4.54 -2.25 2.29 
NDWI 3.58 2.45 1.13 

 
6. อภิปรายผลการวิจัย  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ที่ดินและค่าดัชนีผลต่างพืชพรรณ (NDVI), ดัชนีผลต่างสิ่ง
ปลูกสร้าง (NDBI), และดัชนีผลต่างความชื้นของน้ า (NDWI) พบว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินมีความสัมพันธ์แบบแปรผันกับค่าดัชนี
ผลต่างทั้งสาม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Xiao - Ling Chen และคณะ (2006) ที่พบว่าความสัมพันธ์ของดัชนีผลต่างทั้งสาม
ประการมีรูปแบบในการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกัน  โดยในการศึกษาน้ี พบว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินที่พืชคลุมดินมีปริมาณ
เพ่ิมขึ้นหรือลดลง ค่าNDVI จะเพ่ิมขึ้นหรือลดลงตามไปด้วย หากการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบสิ่งปลูกสร้างปริมาณเพ่ิมขึน้หรอืลดลง 
ค่าNDBI จะเพ่ิมขึ้นหรือลดลง ค่าNDVI จะเพ่ิมขึ้นหรือลดลงตามไปด้วย และหากมีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบความชื้นของแหลง่
น้ าปริมาณเพ่ิมขึ้นหรือลดลง ค่าNDWI จะเพ่ิมขึ้นหรือลดลง ค่าNDWI จะเพ่ิมขึ้นหรือลดลงตามไปด้วย ซึ่งค่า NDBI มี
ความสัมพันธ์กับความร้อนในเมือง จะมีผลกับสิ่งปลูกสร้าง หากมีปริมาณมากขึ้นค่าความร้อนสะสมจะเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย  

 
7. ข้อเสนอแนะและการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์   

ควรมีการวิเคราะห์ด้วยภาพถ่ายดาวเทียบที่มีค่าความคมชัดที่มากกว่าดาวเทียม Landsat เพ่ือสามารถจ าแนกพืชที่
คลุมดินออกเป็นแต่ละชนิดเพ่ือดูค่าความสัมพันธ์กับค่าดัชนี NDVI และการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินควรมี
การปรับปรุงข้อมูลทุก 5 ปี เพ่ือให้ข้อมูลมีความทันสมัย 
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