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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการประมาณค่าอุณหภูมิพื้นผิวของการใช้ประโยชน์ที่ดินในเทศบาล
กาฬสินธุ์ด้วยข้อมูลจากดาวเทียม LANDSAT 8 OLI/ TIRS ใน 2 ช่วงเวลาคือปี พ.ศ. 2558 และปี พ.ศ. 2562
วิธีการดาเนินการ 1) ได้นาข้อมูล LANDSAT 8 OLI มาจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินใน 4 ประเภท ได้แก่ พื้นที่
การเกษตร พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ชุมชนเมือง และพื้นที่แหล่งน้า 2) นาข้อมูล LANDSAT 8 OLI แบนด์ที่ 4 แบนด์ที่ 5
และ TIRS มาวิเคราะห์อุณหภูมิพื้นผิวโดยใช้อัลกอลิทึมแบบแยกหน้าต่าง ผลการจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
ปี พ.ศ. 2558 และปี พ.ศ. 2562 พบว่า เทศบาลกาฬสินธุ์ที่สามารถจาแนกเป็นพื้นที่การเกษตรเท่ากับ 7.607
ตร.กม. และ 5.583 ตร.กม. พื้ น ที่ ป่ าไม้ เท่ ากับ 0.873 ตร.กม. และ 0.551 ตร.กม. พื้ น ที่ ชุม ชนเมื องเท่ ากั บ
16.643 ตร.กม. และ 18.349 ตร.กม. พื้ น ที่ แ หล่ งน้ าเท่ า กั บ 0.359 ตร.กม. และ 0.354 ตร.กม. ผลการ
วิเคราะห์อุณหภูมิพื้นผิวพบว่า ในปี พ.ศ. 2558 มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 33.490 °C และค่าอุณหภูมิพื้นผิวของปี
พ.ศ.2562 อยู่ที่ 35.360 °C นอกจากนี้จากทั้ง 2 ช่วงเวลายังพบว่าอุณหภูมิพื้นผิวของพื้นที่ชุมชนเมืองจะปรากฏ
ค่าอุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่การเกษตร และพื้นที่แหล่งน้า
คาสาคัญ : อุณหภูมิพื้นผิว การใช้ประโยชน์ที่ดิน การรับรู้จากระยะไกล ดาวเทียม LANDSAT 8 OLI/TIRS
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ESTIMATE OF LAND SURFACE TEMPERATURE OF LANDUSE IN KALASIN MUNICIPALITY
USING LANDSAT 8 OLI/ TIRS DATA
Nuttapohn Akhamnuay1 Anusorn Sangprajak2 Teerawong Laosuwan3*
Abstract
The aim of this study is to estimate the land surface temperature for land use types
in Kalasin municipality, using the data from LANDSAT-8 OLI/ TIRS in 2 time periods: 2015 and
2019. The research methodologies are as follows: 1) analyze land use in 4 types; i.e.
agricultural area, forest area, urban area, and water area using LANDSAT-8 OLI, 2) analyze the
land surface temperature using bands 4-5 of LANDSAT-8 OLI/ TIRS by using a split-windows
algorithm. The results showed that, in 2015 and 2019, there were 7.607 km2 and 5.583 km2 of
agricultural area, 0.873 km2 and 0.551 km2 of forest area, 16.643 km2 and 18.349 km2 of urban
area, 0.359 km2 and 0.354 km2 of water area in Kalasin municipality. The results of land
surface temperature analysis showed that the average temperature in 2015 was 33.490 °C and
the average temperature in 2019 was 35.360°C. In addition, it was found in both periods that
the average land surface temperature of the urban area was highest; followed by the forest
area, agricultural area, and water area, respectively.
Keywords: Land surface temperature, land use, remote sensing, LANDSAT 8 OLI/TIRS
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บทนา
ปัจจุบันสภาพภูมิอากาศโลกได้เปลี่ยนแปลงรุนแรงขึ้นและบ่อยครั้งขึ้นโดยเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสะท้อน
ให้เห็นจากปรากฏการณ์เอลนีโญ (แล้ง) และลานีญา (น้าท่วม) ที่เกิดถี่ขึ้นรวมถึงอุณหภูมิพื้นผิวโลกที่สูง ขึ้นอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง (Cai et al., 2015; FAO and The World Bank, 2019) ส าหรับ ประเทศไทย เป็ น ประเทศที่ ก าลั ง
พั ฒ นาทั้ งทางด้ า นเศรษฐกิ จ และอุ ต สาหกรรมนั้ น ได้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น จากการท า
เกษตรกรรมไปเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องในสองสามทศวรรษที่ผ่านมา (Charoentrakulpeeti, 2012)
ซึ่งโดยปกติแล้วอุณหภูมิของพื้นที่เกษตรกรรมจะสูงกว่าอุณหภูมิของพื้นที่ป่าไม้แต่ก็ยังคงต่ากว่าอุณหภูมิของพื้น
ที่ชุมชนเมืองและสิ่งปลูกสร้าง (Laosuwan et al., 2017) จากความเจริญดังกล่าวส่งผลให้มีการเพิ่มขึ้นของชุน
ชนที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรม ในทางตรงข้ามพื้นที่สีเขียวที่ทาหน้าที่ดูดซับรังสีของดวง
อาทิตย์และเปลี่ยนไปเป็นพลังงานในกระบวนการสังเคราะห์แสงนั้นมีน้อยลงทาให้อุณหภูมิเขตเมืองเพิ่มขึ้นจน
เกิดปรากฏการณ์เกาะความร้อน (Urban heat Island) ในที่สุด (Suksabai & Nakhapakorn, 2014)
ในการศึกษาอุณ หภูมิพื้นผิวนั้นเป็นการตรวจสอบความร้อนของพื้นผิวของโลกอีกรูปแบบหนึ่งที่นิยม
นามาติดตามอุณหภูมิโลก ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะมีการนาอุณหภูมิพื้นผิวไปใช้ประโยชน์ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเนื่องจากโลกมีความร้อนที่ เพิ่มมากขึ้น การศึกษารูปแบบของสภาพภู มิอากาศโดยตรวจสอบการ
เพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศที่มีผลต่ออุณหภูมิพื้นผิว การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิพื้นผิวที่ส่งผล
กระทบต่อแผ่นน้าแข็งขั้วโลก รวมถึงการศึกษาอุณหภูมิพื้นผิวที่ผลกระทบต่อพืชพรรณในระบบนิเวศในภูมิภาค
ต่ า ง ๆ ของโลก เป็ น ต้ น (Wong & Yu, 2005; Zhou et al., 2011; Mathew et al., 2016) จากการศึ ก ษา
ค้นคว้างานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องในด้านการวิเคราะห์อุณภูมิพื้นผิวพบว่ามีหลายงานวิจัยที่ทาการวิเคราะห์
อุณหภูมิพื้นผิวด้วยข้อมูลจากดาวเทียม เช่น การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิพื้นผิวของพื้นที่เมือง (Youneszadeh
et al., 2015; Rotjanakusol & Laosuwan, 2018A) การศึกษาการเกิดปรากฎการณ์ เกาะความร้อน (Urban
heat Island) (Yang and Santamouris, 2018; Santamouris et al., 2018) และการตรวจวัดและระบุพื้นที่ที่
เกิดไฟป่าจากอุณหภูมิพื้นผิว (Amraoui et al., 2010; Hally et al., 2018) เป็นต้น
นอกจากนี้ ในปัจจุบันก็พบว่าหลายงานวิจัยก็ได้ให้ความสาคัญเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีตรวจวัดอุณหภูมิ
พื้นผิวด้วยเทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล โดยเทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกลนั้น เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการ
ยอมรับว่าทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สามารถนามาประยุกต์ใช้ติดตามและตรวจสอบปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิด
ขึ้ น บนพื้ น โลกได้ ทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์ (Uttaruk & Laosuwan, 2016; Rotjanakusol & Laosuwan, 2018B;
Khandelwal et al., 2018; Chokkuea, 2019; Uttaruk & Laosuwan, 2019) ในขณะเดี ย วกั น ก็ ป รากฏ
หลายงานวิจัยได้มีการพัฒนาสมการทางคณิตศาสตร์เพื่อนามาใช้ในการวิเคราะห์อุณหภูมิพื้นผิวร่วมกับข้อมูล
จากดาวเที ย ม เช่ น Radiative Transfer Equation-Based Method, Mono-Window/Single Channel
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Algorithms, Split-Window Algorithms (Yu et al., 2014; Du et al., 2015; Wang et al., 2016) ด้ วย
ความสาคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิดังที่กล่าวมาข้างต้น การศึกษานี้จึง
มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการประมาณค่าอุณหภูมิพื้นผิวของการใช้ประโยชน์ที่ดินในเทศบาลกาฬสินธุ์ซึ่งปัจจุบัน
พบว่ามี อัตราการขยายพื้ น ที่ชุม ชนเมือ งอย่ างรวดเร็ว ด้วยข้อมู ลจากดาวเที ยม LANDSAT 8 OLI/TIRS ใน 2
ช่วงเวลาคือในปี พ.ศ. 2558 และปี พ.ศ. 2562
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในเทศบาลกาฬสินธุ์ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ พื้นที่การเกษตร พื้นที่
ป่าไม้ พื้นที่ชุมชนเมือง และพื้นที่แหล่งน้า ด้วยข้อมูลจากดาวเทียม LANDSAT 8 OLI ใน 2 ช่วงเวลา
2. เพื่อวิเคราะห์อุณหภูมิพื้นผิวในเทศบาลกาฬสินธุ์ด้วยข้อมูลจากดาวเทียม LANDSAT 8 OLI/TIRS ใน
2 ช่วงเวลา โดยใช้อัลกอลิทึมแบบแยกหน้าต่าง
3. เพื่อประมาณค่าอุณหภูมิพื้นผิวของการใช้ประโยชน์ที่ดินในเทศบาลกาฬสินธุใ์ น 2 ช่วงเวลา
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ข้อมู ลที่ ใช้ในการศึก ษา การศึก ษาครั้งนี้ ได้ใช้ ข้อมู ลจากดาวเที ยม LANDSAT 8 OLI/TIRS บั น ทึ ก
ข้อมูลวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 และวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
2. การวิเคราะห์ข้อมูล ในการศึกษานี้จะขออธิบายถึงวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็นขั้นตอนต่าง โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1) การจาแนกการใช้ป ระโยชน์ที่ดิน : เป็นขั้นตอนการจาแนกพื้น ที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ใน 2 ใน
เทศบาลกาฬสินธุ์จาก 2 ช่วงเวลา คือ ปี พ.ศ. 2558 และปี พ.ศ. 2562 ด้วยข้อมูลจากดาวเทียม LANDSAT 8
OLI ใน 4 ประเภท คือ พื้นที่การเกษตร พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ชุมชนเมือง และพื้นที่แหล่งน้า โดยใช้ค่าการสะท้อน
แสงที่เรียกว่าค่าเชิงตัวเลข (Digital number) สาหรับการจัดกลุ่มชั้นข้อมูลเพื่อแสดงความแตกต่างทางกายภาพ
ของวัตถุ ในการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้เทคนิคการจาแนกข้อมูลแบบควบคุม (Supervised classification) และแบบ
ความน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum likelihood)
2) การวิเคราะห์อุณหภูมิพื้นผิว: สาหรับการวิเคราะห์อุณหภูมิพื้นผิวข้อมูลจากดาวเทียม LANDSAT
8 OLI/TIRS โดยใช้อัลกอลิทึมแบบแยกหน้าต่างสามารถแบ่งวิธีการได้ดังนี้
- การวิเคราะห์อุณหภูมิความสว่างในการศึกษาครั้งนี้ จะเป็นการวิเคราะห์อุณหภูมิพื้นผิวโลกในช่วง
คลื่นอินฟราเรดความร้อน โดยเมื่อการแผ่รังสี (Radiance) ของวัตถุเท่ากับการแผ่รังสีของวัตถุดา (black body)
ทั้งนี้การแผ่รังสีของวัตถุดาจะเป็นตัวกาหนดอุณหภูมิความสว่างของวัตถุ โดยวิธีการวิเคราะห์แสดงได้ดังสมการที่
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1 (Rotjanakusol & Laosuwan, 2018) นอกจากนี้ ก ารแผ่ รั ง สี ข องวั ต ถุ จ ะขึ้ น อยู่ กั บ ความยาวของคลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้าอีกทั้งเป็นสัดส่วนระหว่าง การสะท้อน (Reflection) การดูดซับ (Absorption) และการส่ง ผ่าน
(Transmission) สาหรับวิธีการวิเคราะห์แสดงได้ดังสมการที่ 2 (Barsi et al., 2014)
T=

k2
k

In  1 +1
 Lλ 

(1)

เมื่อ; T = อุณหภูมิความสว่าง
k1 = ค่าคงของดาวเทียม LANDSAT 8 TIRS (แบนด์ 10 = 774.89 และแบนด์ 11 = 480.89)
k 2 = ค่าคงของดาวเทียม LANDSAT 8 TIRS (แบนด์ 10 =1321.08 และแบนด์ 11 = 1201.14)
Lλ = ค่าการแผ่รังสี
Lλ =MLQcal +AL

(2)

เมื่อ ML = ค่า radiance multi band
A L = ค่า radiance add band
Qcal = ค่าเชิงตัวเลข
- การวิเคราะห์สภาพเปล่งรังสีของพื้นผิวโลก (Land Surface Emissivity: LSE): การแผ่รังสีของวัตถุ
จริงบนพื้นโลกไม่สามารถดูดกลืนพลังงานไว้ทั้งหมด โดยมีการแผ่รังสีออกมาเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับวัตถุ ดา
โดยสภาพการเปล่งรังสีสามารถประมาณค่าได้จากข้อมูลสัดส่วนของพืชพรรณที่ปกคลุมดินที่ได้จากดัชนีความ
แตกต่างของพืชพรรณแสดงได้ดังสมการที่ 3 (Rajeshwari & Mani., 2014) ซึ่งจากสมการที่ 3 จาเป็นจะต้องทา
การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การปกคลุมของพื้นที่สีเขียว (Fractional Vegetation Cover: FVC) ดังสมการที่ 4
(Skokovic et al., 2014) ก่ อ น ซึ่ งสั ม ประสิ ท ธิ์ก ารปกคลุ ม ของพื้ น ที่ สี เขี ย วนั้ น เป็ น การวิเคราะห์ ค วามอุ ด ม
สมบูรณ์ ของพืชพรรณที่นาผลมาจากดัชนีผลต่างพืชพรรณ (NDVI) (Sruthi & Mohammed, 2015) สามารถ
วิเคราะห์ได้ดังสมการที่ 5 สาหรับ ρ คือค่าการสะท้อนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสิ่งปกคลุมดินซึ่งจะขึ้นอยู่กับความ
ยาวคลื่นและสัดส่วนของการสะท้อน การดูดซับ และการส่งผ่าน โดยวิธีการวิเคราะห์แสดงได้ดังสมการที่ 6
LSE=ε s 1-FVC  +ε v *FVC

เมื่อ;  s = ค่าคงที่ของ LANDSAT 8 TIRS แบนด์ 10 (0.971) และแบนด์ 11 (0.977)
 v = ค่าคงที่ของ LANDSAT 8 TIRS แบนด์ 10 (0.987) แบนด์ 11 (0.989)

(3)
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FVC=

NDVI-NDVIs
NDVI v -NDVIs

(4)

เมื่อ; NDVIv = คือ NDVI ของพืชพรรณหรือค่าสูงสุดของ NDVI
NDVIs = คือ NDVI ของดินหรือค่าต่าสุดของ NDVI
NDVI=

ρ NIR -ρ Red
ρ NIR +ρ Red

(5)

เมื่อ; ρNIR = ค่าการสะท้อนของพืชพรรณในช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้
ρRed = ค่าการสะท้อนของพืชพรรณในช่วงคลื่นสีแดง
ρλ =Mρ Qcal +Aρ

(6)

เมื่อ; M ρ = คือ ค่า Reflectance Multi Band
Aρ = คือ ค่า Reflectance Multi Band
Qcal = ค่า Digital Number (DN)
- การวิเคราะห์ไอน้าในชั้นบรรยากาศ: สาหรับการวิเคราะห์ไอน้าในชั้นบรรยากาศ (Atmospheric
Water Vapor: AWV) นั้น สามารถวิเคราะห์ได้จากการที่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ช่วงคลื่นอินฟราเรดความร้อนเดิน
ทางผ่านชั้นบรรยากาศ โดยใช้ค่าอุณหภูมิความสว่างของแบนด์ 10 และแบนด์ 11 วิธีการวิเคราะห์แสดงได้ดัง
สมการที่ 7 (Ren et al., 2015)
WV=a+b×τ j /τi

เมื่อ;

τj
τi

N





 
N

»R ji = Ti,j -T Ti,j -T /  Ti,j -T
k=1



(7)

2

k=1

a และ b = สัมประสิทธิ์ทไี่ ด้จากการจาลอง
τ = ประสิทธิภาพในการทะลุผ่านของแบนด์ 10 และ 11
i,j = แบนด์ 10 และแบนด์ 11 ของช่วงคลื่นอินฟราเรดความร้อน
Ti,j , Tj,k = ค่าอุณหภูมิความสว่างของแบนด์ที่ 10 และ 11
Ti , Tj = ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิความสว่างของแบนด์ 10 และ 11
- การวิเคราะห์อุณหภูมิพื้นผิว: การวิเคราะห์อุณหภูมิพื้นผิวในการศึกษาครั้งนี้จะวิเคราะห์จาก 1) ค่า
อุณหภูมิความสว่างของแบนด์ 10 และแบนด์ 11 2) ค่าการวิเคราะห์สภาพเปล่งรังสีของพื้นผิวโลกแบนด์ 10
และแบนด์ 11 และ 3) ค่าการวิเคราะห์ไอน้าในชั้นบรรยากาศ สาหรับวิธีการวิเคราะห์แสดงได้ดังสมการที่ 8
(Skokovic et al., 2014)
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LST=  T10 +C10 -T11  +  T10 -T11  C0 +  C3 +C4 W 1-ε  +  C5 +C6 W  Δε
2

(8)

เมื่อ; T10 , T11 = ค่าอุณหภูมิความสว่างของแบนด์ที่ 10 และ 11
ε = สภาพเปล่งรังสีของพื้นผิวเฉลี่ยของแบนด์ 10 และ11
Δε = ความแตกต่างสภาพเปล่งรังสีของแบนด์ 10 และ11
C0 - C6 = ค่าคงที่ของสมการ (Skokovic et al., 2014)
W = ค่าไอน้าในชั้นบรรยากาศ
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
การประมาณค่าอุณหภูมิพื้นผิวของการใช้ประโยชน์ที่ดินในเทศบาลกาฬสินธุโ์ ดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม
สามารถแสดงได้ดังนี้
1. ผลจากการจาแนกประเภทข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในเทศบาลกาฬสินธุ์
1) ข้อ มู ล ดาวเที ยม LANDSAT 8 OLI วั น ที่ 22 พฤศจิก ายน พ.ศ. 2558 ถู กน ามาจ าแนกการใช้
ประโยชน์ที่ ดิน ใน 4 ประเภท พื้ นที่ การเกษตร พื้ นที่ ป่ าไม้ พื้ นที่ ชุม ชนเมื อง และพื้ น ที่แหล่งน้ า แสดงได้ดั ง
ภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงการใช้ประโยชน์ทดี่ ินในเทศบาลกาฬสินธุป์ ี พ.ศ. 2558
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ผลการจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้วยเทคนิคการจาแนกข้อมูลแบบควบคุม และแบบความน่าจะ
เป็นสูงสุด พบว่าจากพื้นที่เทศบาลกาฬสินธุ์ที่มีขนาดพื้นที่ทั้งหมด 16.96 ตร.กม. จาแนกเป็นพื้นที่การเกษตร
เท่ากับ 7.607 ตร.กม. คิดเป็น 30% พื้นที่ป่าไม้เท่ากับ 0.873 ตร.กม. คิดเป็น 3.5% พื้นที่ชุมชนเมืองเท่ากับ
16.643 ตร.กม. คิดเป็น 65% และพื้นที่แหล่งน้าเท่ากับ 0.359 ตร.กม. คิดเป็น 1.5% จากรูปที่ 1 และตารางที่
1 ผลการศึกษาการจาแนกประเภทข้อมูลได้แสดงให้เห็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของเทศบาลกาฬสินธุ์จะเป็น พื้นที่ชุมชน
เมือง พื้นที่ทาการเกษตร พื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่แหล่งน้า ตามลาดับ
ตารางที่ 1 ข้อมูลการจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินของเทศบาลกาฬสินธุ์
พื้นที่ชุมชน
พื้นที่ทา
พื้นที่ป่าไม้
พื้นที่แหล่ง พื้นที่ทั้งหมด
พื้นที่
เมือง
การเกษตร
(ตร.กม)
น้า (ตร.กม)
(ตร.กม)
(ตร.กม)
(ตร.กม)
เทศบาลกาฬสินธุ์
16.643
7.607
0.873
0.359
25.482
สาหรับผลการวิเคราะห์อุณ หภูมิพื้นผิวในเทศบาลกาฬสินธุ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียม
LANDSAT 8 TIRS ของวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ด้วยอัล กอลิทึมแบบแยกหน้าต่าง พบว่ามีอุณ หภูมิ
สูงสุดอยู่ที่ 45.77 °C (พื้นที่ชุมชนเมือง) อุณหภูมิต่าสุดอยู่ที่ 19.34 °C (พื้นที่แหล่งน้า) และอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่
33.49 °C โดยการวิเคราะห์อุณหภูมิพื้นผิวในเทศบาลกาฬสินธุ์สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 2 และตารางที่ 2

ภาพที่ 2 แสดงอุณหภูมิพื้นผิวในเทศบาลกาฬสินธุ์ปี พ.ศ. 2558
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ตารางที่ 2 อุณหภูมิพื้นผิวในเทศบาลกาฬสินธุ์
พื้นที่
เทศบาลกาฬสินธุ์

ค่าต่าสุด
19.34°C

ค่าสูงสุด
45.77°C

ค่าเฉลี่ย
33.49°C

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.82

2) ข้อมูลดาวเทียม LANDSAT 8 OLI วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ถูกนามาจาแนกการใช้ประโยชน์
ที่ดินใน 4 ประเภท พื้นที่การเกษตร พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ชุมชนเมือง และพื้นที่แหล่งน้า แสดงได้ดังภาพที่ 3 ผลการ
จาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้วยเทคนิคการจาแนกข้อมูลแบบควบคุม และแบบความน่าจะเป็นสูงสุด พบว่า
จากพื้นที่เทศบาลกาฬสินธุ์ที่มีขนาดพื้นที่ทั้งหมด 16.96 ตร.กม. จาแนกเป็นพื้นที่การเกษตรเท่ากับ 5.583 ตร.
กม. คิดเป็น 22.5% พื้นที่ป่าไม้เท่ากับ 0.551 ตร.กม. คิดเป็น 2% พื้นที่ชุมชนเมืองเท่ากับ 18.349 ตร.กม. คิด
เป็น 74% พื้ นที่แหล่งน้าเท่ากับ 0.354 ตร.กม. คิ ดเป็ น 1.5% จากรูปที่ 3 และตารางที่ 3 ผลการศึกษาการ
จาแนกประเภทข้ อมู ลได้ แสดงให้ เห็น พื้ น ที่ ส่วนใหญ่ ข องเทศบาลกาฬสิ นธุ์จ ะเป็ น พื้ น ที่ ชุม ชนเมือ ง พื้ น ที่ ท า
การเกษตร พื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่แหล่งน้า ตามลาดับ

ภาพ ที่ 3 แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเทศบาลกาฬสินธุป์ ี พ.ศ. 2562
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ตารางที่ 3 ข้อมูลการจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินของเทศบาลกาฬสินธุ์
พื้นที่ชุมชน
พื้นที่ทา
พื้นที่ป่าไม้
พื้นที่แหล่ง พื้นที่ทั้งหมด
พื้นที่
เมือง
การเกษตร
(ตร.กม)
น้า (ตร.กม)
(ตร.กม)
(ตร.กม)
(ตร.กม)
เทศบาลกาฬสินธุ์
18.34
5.583
0.551
0.354
24.839
สาหรับผลการวิเคราะห์ อุณ หภูมิพื้ นผิวในเทศบาลกาฬสินที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลดาวเที ยม
LANDSAT 8 TIRS ของวันที่ 19 พฤษจิกายน พ.ศ. 2562 ด้วยอัลกอลิทึมแบบแยกหน้าต่าง พบว่ามีอุณหภูมิสูง
สุดอยู่ที่ 46.23 °C (พื้นที่ชุมชนเมือง) อุณหภูมิต่าสุดอยู่ที่ 24.50 °C (พื้นที่แหล่งน้า) และอุณ หภูมิเฉลี่ยอยู่ที่
35.36 °C โดยการวิเคราะห์อุณหภูมิพื้นผิวในเทศบาลกาฬสินธุ์สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 4 และตารางที่ 4

ภาพที่ 4 แสดงอุณหภูมิพื้นผิวในเทศบาลกาฬสินธุ์ปี พ.ศ. 2562
ตารางที่ 4 อุณหภูมิพื้นผิวในเทศบาลกาฬสินธุ์
พื้นที่
เทศบาลกาฬสินธุ์

ค่าต่าสุด
24.50°C

ค่าสูงสุด
46.23°C

ค่าเฉลี่ย
35.36°C

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.96
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2. การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
ผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิพื้นผิว ในเทศบาลกาฬสินธุ์ที่แบ่งตามประเภทของการใช้
ประโยชน์ที่ดินในจังหวัดกาฬสินธุ์ที่วิเคราะห์ได้จากข้อมูลดาวเทียมสามารถแสดงได้ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 แสดงการเปลีย่ นแปลงพืน้ ที่และอุณหภูมิ
จากภาพที่ 5 สามารถอธิบายเทศบาลกาฬสินธุ์ (แสดงเส้นกราฟในแกน X) ได้ถูกจาแนกการใช้
ประโยชน์ที่ดินออกเป็น 4 ประเภทคือ พื้นที่การเกษตร พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ชุมชนเมือง และพื้นที่แหล่งน้า จาก
สมมติฐานของการวิจัยในครั้งนี้คือพื้นที่ที่เป็นตัวเมืองนั้นมีอุณหภูมิสูงกว่าพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอื่น
ๆ จากกราฟในแกน Y ฝั่งด้านซ้ายจะแสดงขนาดของพื้นที่ ของการใช้ประโยชน์ ที่ดินมี หน่วยเป็ น ตร.กม ฝั่ ง
ด้านขวาจะแสดงอุณหภูมิเฉลี่ยในหน่วยของ °C ทั้งนี้จากจากภาพที่ 5 ได้แสดงให้เห็นว่าแผนภูมิของอุณหภูมิ
เฉลี่ยจะเปลี่ยนไปตามการใช้ประโยชน์ของที่ดินในแต่ละประเภท จากผลการศึกษาในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งปรากฏ
อุณหภูมิพื้นผิวเท่ากับ 33.49°C และในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งปรากฏอุณหภูมิพื้นผิวเท่ากับ 35.36°C ซึ่งข้อมูลข้างต้น
นั้นจะแสดงให้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ของที่ดินเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ที่ปรากฏ
ชัดเจนก็คือเมื่อพื้นที่ชุมชนเมืองเพิ่มมากขึ้นอุณหภูมิพื้นผิวก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยเช่นกัน
สรุป
จากการศึกษาการประมาณค่าอุณหภูมิพื้นผิวของการใช้ประโยชน์ที่ดินในเทศบาลกาฬสินธุ์โดยใช้ข้อมูล
จากดาวเทียม ในการศึกษาครั้งนี้ได้แบ่งวัตถุประสงค์หลัก ๆ ออกเป็น 3 ส่วนคือ 1) เพื่อจาแนกการใช้ประโยชน์
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ที่ดินในเทศบาลกาฬสินธุ์ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ พื้นที่การเกษตร พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ชุมชนเมือง และพื้นที่
แหล่งน้า ด้วยข้อมูลจากดาวเทียม LANDSAT 8 OLI ใน 2 ช่วงเวลา 2) เพื่อวิเคราะห์อุณหภูมิพื้นผิวในเทศบาล
กาฬสินธุ์ด้วยข้อมูลจากดาวเทียม LANDSAT 8 OLI/TIRS ใน 2 ช่วงเวลา โดยใช้อัลกอลิทึมแบบแยกหน้าต่าง
และ 3) เพื่อประมาณค่าอุณหภูมิพื้นผิวของการใช้ประโยชน์ที่ดินในเทศบาลกาฬสินธุ์ใน 2 ช่วงเวลา ในการ
จาแนกพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ในเทศบาลกาฬสินธุ์ในปี พ.ศ. 2558 เป็นพื้นที่ชุมชน
เมือง 65% รองลงมาเป็นพื้นที่การเกษตร 30% พื้นที่ป่าไม้ 3.5% และพื้นที่แหล่งน้า 1.5% และในปี พ.ศ. 2562
เป็นพื้นที่ชุมชนเมือง 74% รองลงมาเป็นพื้นที่การเกษตร 22.5% พื้นที่ป่าไม้ 2% และพื้นที่แหล่งน้า 1.5% ของ
พื้นที่เทศบาลกาฬสินธุ์ทั้งหมดแล้วนามาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงร่ วมกับ ค่าอุณ หภูมิพื้น ผิวจากข้อมูลจาก
ดาวเทียมโดยใช้อัลกอลิทึมแบบแยกหน้าต่าง ซึ่งทาการวิเคราะห์ค่าดัชนีพืชพรรณผลต่างแบบ (Normalized
Difference Vegetation Index : NDVI) การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การปกคลุมของพื้นที่สีเขียว (Fractional
Vegetation Cover : FVC) การวิเคราะห์ สภาพเปล่ งรังสีข องพื้ น ผิวโลก (Land Surface Emissivity : LSE)
และการวิเคราะห์ค่าอุณหภูมิพื้นผิว (Land Surface Temperature : LST)
จากการดาเนินการได้พบว่าในปี พ.ศ. 2558 พื้นที่ชุมชนเมืองมีค่าอุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ยสูงที่สุด 33.49 °C
และในปี พ.ศ.2562 พื้นที่ชุมชนเมืองมีค่าอุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ยสูงที่สุด 35.36 °C โดยจะสังเกตได้ว่าอุณหภูมิพื้นที่
ชุมชนเมืองจะสูงกว่าอุณหภูมิของการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอื่น ๆ เนื่องจากพื้นที่ชุมชนเมืองมีส่วนปลูกสร้าง
เป็ น ส่ ว นใหญ่ น อกจากนี้ เมื่ อ น าค่ าอุ ณ หภู มิ พื้ น ผิ ว ที่ วิเคราะห์ ได้ ดั งกล่ าวมาตรวจสอบกั บ อุ ณ หภู มิ ข องกรม
อุตุนิยมวิทยาในปี พ.ศ. 2558 ก็พบว่ามีความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ 5.94% โดยข้อมูลที่วิเคราะห์ได้จากดาวเทียม
พบว่า มีค่าอุณหภูมิพื้นผิวอยู่ที่ 33.49 °C ส่วนข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาปรากฏว่า 31.5 °C และในปี พ.ศ.
2562 ก็พบว่า มีความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ 6.25% โดยข้อมูลที่วิเคราะห์ได้จากดาวเทียมพบว่า มีค่าอุณหภูมิพื้นผิว
อยู่ที่ 35.36 °C ส่วนข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาปรากฏว่า 33.15 °C ซึ่งสันนิฐานได้ว่าตาแหน่งวัดอุณหภูมิของ
กรมอุตุนิยมวิทยานั้นมีเพียงตาแหน่งเดียว (สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์)
ทั้งนี้ข้อมูลจากตาแหน่งเดียวนั้นไม่สามารถเป็นตัวแทนของทั้งจังหวัดได้ ส่วนข้อมูลที่วิเคราะห์ได้จากดาวเทียม
นั้น เป็นการวิเคราะห์จากพื้นที่ทุกตารางนิ้วของพื้นที่ทั้งจังหวัด จึงทาให้อุณหภูมิที่วิเคราะห์ได้จากดาวเทียมมี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าอุณหภูมิของกรมอุตุนิยมวิทยา
กิตติกรรมประกาศ
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