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บทคัดย่อ

งานวิจยั นีเ้ ป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมพิ นื้ ผิวดินกับพืน้ ทีช่ มุ ชนและสิง่ ปลูกสร้าง
โดยใช้ ข ้ อ มู ล จากดาวเที ย ม LANDSAT-8 และเลื อ กวิ ธี ก ารประมาณค่ า อุ ณ หภู มิ พื้ น ผิ ว ดิ น แบบ
Split-Window ที่ประกอบด้วย 3 พารามิเตอร์ที่ส�ำคัญ ได้แก่ 1) อุณหภูมิความสว่าง 2) สภาพเปล่งรังสี
ของพืน้ ผิวโลก และ 3) ไอน�ำ้ ในชัน้ บรรยากาศ ในการประมาณค่าร่วมกับการศึกษาการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ
ด้วยวิธกี ารจ�ำแนกแบบก�ำกับดูแล ผลจากการศึกษาการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ พบว่า พืน้ ทีเ่ กษตรกรรมมีพนื้ ที่
เท่ากับ 290.86 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 56.46 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างมีพื้นที่เท่ากับ 89.77
ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 17.42 พื้นที่อื่นๆ มีพื้นที่เท่ากับ 70.54 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 13.69
พื้นที่ป่าไม้มีพื้นที่เท่ากับ 60.15 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 11.67 และพื้นที่แหล่งน�้ำมีพื้นที่เท่ากับ
3.87 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 0.75 ผลจากการประเมินความถูกต้องของการจ�ำแนกพบว่ามีค่า
ความถูกต้องโดยรวม เท่ากับ 78.80 เปอร์เซ็นต์ เมื่อท�ำการศึกษาอุณหภูมิเฉลี่ยของแต่ละต�ำบล พบว่า
ต�ำบลท่าประดู่ มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 33.21 องศาเซลเซียส รองลงมา คือ ต�ำบลเชิงเนิน
มีอุณหภูมิเฉลี่ยเท่ากับ 31.71 และต�ำบลมาบตาพุด มีอุณหภูมิเฉลี่ยเท่ากับ 31.11 องศาเซลเซียส
เนื่องมาจากต�ำบลดังกล่าวปกคลุมด้วยพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างเป็นส่วนใหญ่ ความสัมพันธ์ระหว่าง
อุณหภูมพิ นื้ ผิวดินเฉลีย่ กับพืน้ ทีช่ มุ ชนและสิง่ ปลูกสร้างนัน้ มีความสัมพันธ์กนั และมีคา่ สหสัมพันธ์เท่ากับ
0.9604 นอกเหนือจากนี้จากการท�ำนายอุณหภูมิจากสมการถดถอยเชิงเส้น พบว่า ถ้าในอนาคตร้อยละ
ของพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 100 อ�ำเภอเมืองระยองจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
ประมาณ 5.69 องศาเซลเซียส
ค�ำส�ำคัญ : ความสัมพันธ์, อุณหภูมิพื้นผิวดิน, พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง
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Abstract

The research was studied land surface temperature by Split-Window algorithm for
LANDSAT-8, which it consisted three important parameters such as 1) brightness temperature
2) land surface emissivity and 3) atmospheric water vapor. There was also an analysis of land
use, for studying a relationship between land surface temperature and urban and building area.
The result of land use found most areas of the district remains an agricultural, which was 290.86
Sq.Km. or 56.46% of the total area, urban and building areas were 89.77 Sq.Km. or 17.42%,
other areas were 70.54 Sq.Km. or 13.69%, forest areas were 60.15 Sq.Km. or 11.67% and
water areas were 3.87 Sq.Km. or 0.75%. The overall accuracy assessment of land use was
78.80 percent, The study analyzed the statistics land surface temperature in each sub-district
showed a higher average temperature in Tambon Tha Pradu, Tambon Choeng Noen and
Tambon Map Ta Phut, it had a temperature of 33.21, 31.71 and 31.11 degree Celsius
respectively because most areas of the districts were covered urban and building. In addition,
the relationship between land surface temperature and percent of urban and building area
showed r about 0.9604. In addition, the result of temperature was predicted by the linear
regression equation that shown, If urban and building areas increase 100 percent of the total
area, an average temperature will be increases approximately 5.69 degree Celsius.
Keywords : Correlation, Land Surface Temperature, Urban and building areas

1. บทน�ำ

1.1 ความเป็นมาและความส�ำคัญ
สภาพภูมอิ ากาศในปัจจุบนั มีการเปลีย่ นแปลง
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ
เฉลีย่ ของโลก หรือภาวะโลกร้อน (Global Warming)
แม้วา่ อุณหภูมจิ ะสูงขึน้ ไม่กอี่ งศา แต่กท็ ำ� ให้ภยั พิบตั ิ
ต่าง ๆ มีความรุนแรงขึน้ ไม่วา่ จะเป็น ภัยแล้ง ไฟป่า
อุทกภัยและวาตภัย ประเทศไทยเป็นประเทศก�ำลัง
พัฒนาจนมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
จากเกษตรกรรมสู่ชุนชมเมืองอุตสาหกรรมอย่าง
ต่อเนือ่ ง การเพิม่ ขึน้ ของชุมชนเมืองและอุตสาหกรรม
เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้อุณหภูมิของพื้นที่เพิ่มขึ้น
และมีส่วนท�ำให้เกิดปรากฏการณ์เกาะความร้อน
ของเมือง (Urban Heat Island) ยิ่งมีการขยายตัว
ของชุมชนและอุตสาหกรรมมากขึ้นเท่าไร ก็ยิ่ง

ท�ำให้อุณหภูมิและปรากฏการณ์เกาะความร้อน
ขยายวงกว้างขึ้น ถึงแม้ว่าการเพิ่มขึ้นของพื้นที่
ดังกล่าวจะเป็นทีป่ ระจักษ์ในระดับโลก ภูมภิ าคหรือ
ประเทศ แต่ก็ไม่สามารถลดความต้องการของ
มนุษย์ได้ (ส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน,
2556) กิจกรรมดังกล่าวจึงต้องด�ำเนินการต่อไป
อ�ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เป็นอ�ำเภอ
หนึ่งที่อยู่ในเป้าหมายการด�ำเนินการยุทธศาสตร์
และพัฒนาเศรษฐกิจ โดยอ�ำเภอเมืองระยองมีทำ� เล
ที่ ตั้ ง ที่ เ หมาะสมในการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม
เนื่องจากอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไม่มากนัก โดยมี
ศั ก ยภาพที่ ส� ำ คั ญ ได้ แ ก่ เป็ น ศู น ย์ ก ลางด้ า น
อุตสาหกรรม การท่องเทีย่ วและการคมนาคมขนส่ง
ของภาคตะวั น ออก รวมไปถึ ง การลงทุ น และ
การส่ ง ออกอยู ่ ใ นเขตโครงการพั ฒ นาเขตพื้ น ที่
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บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก เอื้อต่อการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม จากศักยภาพดังกล่าว จึงเกิด
การเคลื่ อ นย้ า ยเงิ น ทุ น และแรงงานมาสู ่ ภ าค
อุตสาหกรรมมากขึ้น มีการเพิ่มขึ้นของชุมชนและ
อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง มีนิคมอุตสาหกรรมที่
ส�ำคัญ ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคม
อุตสาหกรรมเหมราชตะวันออกมาบตาพุด โดยมี
สถานประกอบการอุตสาหกรรมทัง้ สิน้ 638 แห่ง มี
แรงงานในภาคอุตสาหกรรม 45,286 คน (ส�ำนัก
บริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก,
2558) และมีแนวโน้มการขยายตัวของพืน้ ทีช่ มุ ชน
และอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง การศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ดังกล่าวกับอุณหภูมิจะเป็น
สิง่ ทีบ่ ง่ ชีใ้ ห้เกิดความตระหนักต่อการเปลีย่ นแปลง
ของอุณหภูมใิ นพืน้ ทีอ่ ำ� เภอเมืองระยอง เมือ่ ชุมชน
และสิ่งปลูกสร้างมากขึ้น รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อ
การวางแผนและพัฒนาผังเมืองรวมในอนาคต
ในปัจจุบันเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ได้แก่
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic
Information Systems: GIS) การรับรูจ้ ากระยะไกล
(Remote Sensing: RS) ระบบก�ำหนดต�ำแหน่ง
บนโลก (Global Positioning System: GPS)
สามารถน�ำมาประยุกต์ในการประมาณค่าอุณหภูมิ
พื้นผิวดิน (Land Surface Temperature) จาก
ข้อมูลจากดาวเทียม LANDSAT-8 ระบบอินฟราเรด
ความร้อน และติดตามอุณหภูมิของพื้นที่อ�ำเภอ
เมืองระยองได้
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
		 1.2.1 เพือ่ ศึกษาการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ
บริเวณอ�ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
		 1.2.2 เพื่ อ ศึ ก ษาอุ ณ หภู มิ พื้ น ผิ ว ดิ น
บริเวณอ�ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
		 1.2.3 เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
อุณหภูมิพื้นผิวดินกับร้อยละของพื้นที่ชุมชนและ
สิ่งปลูกสร้าง บริเวณอ�ำเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง

1.3 ขอบเขตการศึกษา
		 1.3.1 ขอบเขตด้านพื้นที่
		 การศึกษาครัง้ นีค้ รอบคลุมพืน้ ทีศ่ กึ ษา
ประมาณ 515.19 ตารางกิ โ ลเมตร คิ ด เป็ น
321,994.92 ไร่ ประกอบไปด้วย 15 ต�ำบล ดัง
ภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แผนที่ขอบเขตการปกครอง
		 อ�ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
		 1.3.2 ขอบเขตด้านการศึกษา
		 การศึกษาครั้งนี้เป็นการประมาณค่า
อุ ณ หภู มิ พื้ น ผิ ว ดิ น จากข้ อ มู ล จากดาวเที ย ม
LANDSAT-8 โดยใช้อัลกอริทึม Split-Window
ประยุกต์กบั ข้อมูลอินฟราเรดความร้อนทัง้ สองช่วง
คลืน่ ร่วมกับสภาพการเปล่งรังสีของพืน้ ผิวโลกและ
ไอน�ำ้ ในชัน้ บรรยากาศ ส�ำหรับประมาณค่าอุณหภูมิ
พืน้ ผิวดินและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละ
ของพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างกับอุณหภูมิใน
แต่ละต�ำบลและสร้างสมการถดถอยเชิงเส้นส�ำหรับ
ท�ำนายอุณหภูมิที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
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2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เอกลักษณ์ สลักค�ำ (2553) ประยุกต์ข้อมูล
ภาพถ่ า ยดาวเที ย ม LANDSAT-5 ช่ ว งคลื่ น
ความร้อนในการประมาณค่าอุณหภูมิพื้นผิวดิน
จากพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุม
ดินประเภทต่างๆ ตลอดจนวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างอุณหภูมพิ นื้ ผิวดินและประเภทการใช้ประโยชน์
ที่ ดิ น โดยข้ อ มู ล จากดาวเที ย ม LANDSAT-5
กระบวนการในการศึกษาครัง้ นี้ ประกอบด้วย ขัน้ ตอน
การปรับแก้ขอ้ มูลจากดาวเทียม วิเคราะห์อณ
ุ หภูมิ
พื้ น ผิ ว ดิ น และวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
อุณหภูมพิ นื้ ผิวดินกับประเภทการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ
ทั้งจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและการส�ำรวจ
ภาคสนาม ผลการศึกษาพบว่า อุณหภูมิพื้นผิวดิน
ในเขตพืน้ ทีอ่ ยูอ่ าศัย พืน้ ทีเ่ ปิดโล่งและพืน้ ทีถ่ กู เผา
มีอุณหภูมิพื้นผิวดินสูงกว่าในเขตพื้นที่แหล่งน�้ำ
และป่าไม้ นอกจากนี้อุณหภูมิพื้นผิวดินที่ได้จาก
การประมาณค่าและการตรวจวัดในภาคสนาม มี
ความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูง
Juan C et al. (2014) ได้ศกึ ษาการประมาณ
ค่ า อุ ณ หภู มิ พื้ น ดิ น จากระบบตรวจวั ด ข้ อ มู ล
อินฟราเรดความร้อนของดาวเทียม LANDSAT-8
ทีม่ รี ะบบตรวจวัดสัญญาณของช่วงคลืน่ อินฟราเรด
ความร้อนจ�ำนวนสองช่วงคลืน่ จึงสามารถน�ำข้อมูล
จากดาวเที ย ม LANDSAT-8 มาประยุ ก ต์ กั บ
กระบวนการประมาณค่าอุณหภูมิพื้นผิวดินแบบ
Split-Window ได้ นอกจากนี้ยังมีการประมาณค่า
อุณหภูมิพื้นผิวดินแบบ Single-Channel ที่ใช้ช่วง
คลื่นอินฟาเรดความร้อนเพียงช่วงเดียว ส�ำหรับ
การเปรียบเทียบค่าความคลาดเคลือ่ นของอุณหภูมิ
จากการประมาณค่าทัง้ สองแบบ โดยผลการศึกษา
พบว่าอุณหภูมิพื้นผิวดินแบบ Split-Window มีค่า
ความคลาดเคลื่อน RMSE น้อยกว่า 1 องศา
เซลเซียสในทุกสภาพอากาศ ซึ่งมีความแม่นย�ำ
กว่าอุณหภูมพิ นื้ ผิวดินแบบ Single-Channel เพียง

เล็กน้อย
Rajeshwari A and Mani ND (2014) ได้
ศึกษาการประมาณค่าอุณหภูมพิ นื้ ผิวดิน ในต�ำบล
ดินดิกูล ประเทศอินเดีย จากข้อมูลจากดาวเทียม
LANDSAT-8 และเลือกใช้วิธีการประมาณค่าแบบ
Split-Window โดยใช้ชว่ งคลืน่ อินฟาเรดความร้อน
ทั้งสองช่วงคลื่น ได้แก่ แบนด์ 10 (10.60 – 11.19
ไมโครเมตร) แบนด์ 11 (11.50 – 12.51 ไมโครเมตร)
ผลการศึกษาพบว่า ค่าอุณหภูมิพื้นผิวดินมีค่า
ความแตกต่างอยู่ระหว่าง 31.85 ถึง 50.85 องศา
เซลเซียส ค่าอุณหภูมิพื้นผิวดินที่มากกว่า 50.85
องศาเซลเซียส พบมากในพื้นที่แห้งแล้งและพื้นที่
ว่างเปล่า ค่าอุณหภูมิพื้นผิวดินอยู่ระหว่าง 39.85
ถึง 44.85 องศาเซลเซียส พบมากในพื้นที่ที่มี
การเพาะปลูกพืช ส่วนค่าอุณหภูมพิ ื้นผิวดินที่มคี า่
ต�่ำกว่า 31.85 องศาเซลเซียส พบมากในพื้นที่ที่มี
พืชขึ้นปกคลุมหนาแน่น
จากการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องพบว่าการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิมีความ
สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างที่เพิ่มขึ้น จะ
มีอุณหภูมิเฉลี่ยที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน ทั้งนี้การเลือก
อัลกอริทึมที่มีความเหมาะสมในการใช้งานข้อมูล
อินฟราเรดความร้อน ยังมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ประมาณค่าอุณหภูมิพื้นผิวดินอีกด้วย

3. วิธีการศึกษา

3.1 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
ข้ อ มู ล ดาวเที ย ม LANDSAT-8 ระบบ
Operational Land Imager และระบบอินฟราเรด
ความร้อน (Thermal Infrared) จากเว็บไซต์ USGS
ต�ำแหน่ง Path 128 Row 51 บันทึกข้อมูลวันที่
12 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และต�ำแหน่ง Path 129
Row 51 บันทึกข้อมูลวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.
2557
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3.2 ขั้นตอนการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เลือกใช้อัลกอริทึม SpiltWindow ในการประมาณค่าอุณหภูมพิ นื้ ผิวดิน โดย
ใช้ ข ้ อ มู ล อิ น ฟราเรดความร้ อ น จากข้ อ มู ล จาก
ดาวเทียม LANDSAT-8 มีความยาวคลื่น 10.60
ถึง 11.19 ไมโครเมตร ในแบนด์ 10 และความยาว
คลื่น 11.50 ถึง 12.51 ไมโครเมตร ในแบนด์ 11
โดยมีวิธีการและขั้นตอนการศึกษาดังนี้
		 3.2.1 การศึกษาการใช้ประโยชน์
ทีด่ นิ (Land Use) เป็นกระบวนการส�ำหรับจ�ำแนก
ประเภทของข้อมูลจากข้อมูลจากดาวเทียม โดยใช้
กลุ่มของค่าการสะท้อนแสง (DN) ในการจัดกลุ่ม
ชัน้ ข้อมูลเพือ่ แสดงความแตกต่างทางกายภาพของ
วัตถุ โดยใช้เทคนิคการจ�ำแนกข้อมูลแบบควบคุม
(Supervised Classification) โดยวิธีการจ�ำแนก
แบบความน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood
Classification) ก�ำหนดตัวอย่างออกเป็น 5 กลุ่ม
หลัก
			
3.2.1.1 พื้นที่ป่าไม้ (Forest)
			
3.2.1.2 พืน้ ทีแ่ หล่งน�ำ้ (Water)
			
3.2.1.3 พื้ น ที่ เ ก ษ ต ร ก ร ร ม
(Agricultural Land)
			
3.2.1.4 พืน้ ทีช่ มุ ชนและสิง่ ปลูก
สร้าง (Urban and Building)
			
3.2.1.5 พื้นที่อื่น ๆ (Others)
		 3.2.2 การศึกษาอุณหภูมพิ นื้ ผิวดิน
			
3.2.2.1 อุ ณ หภู มิ ค วามสว่ า ง
(Brightness Temperature) เป็นอุณหภูมิพื้นผิว
โลกในช่วงคลื่นอินฟราเรดความร้อน และน�ำมา
ประยุกต์ในการรับรู้จากระยะไกล เมื่อการแผ่รังสี
(Radiance) วัตถุเท่ากับการแผ่รังสีของวัตถุด�ำ
การแผ่รังสีของวัตถุด�ำเป็น ตัวก�ำหนดอุณหภูมิ
ความสว่ า งของวั ต ถุ แสดงได้ ดั ง สมการที่ 1
(USGS, 2013)

			
K2
		 T = ________
		
			
K1
__
			
In + 1
			
Ll

(

)

(1)

เมื่อ T คือ อุณหภูมิความสว่างหน่วยเคลวิล
K1 คือ ค่าคงที่ 774.89 ในแบนด์ 10 และ
480.89 ในแบนด์ 11
K2 คือ ค่าคงที่ 1321.08 ในแบนด์ 10 และ
1201.14 ในแบนด์ 11
Ll คือ ค่าการแผ่รังสี (Radiance) เชิง
สเปกตรัม โดยการแผ่รังสีของวัตถุจะขึ้นอยู่กับ
ความยาวคลื่นและสัดส่วนระหว่างการดูดกลืน
(Absorb) การสะท้อน (Reflectance) และการปล่อย
ผ่าน (Transmittance) โดยวัตถุที่มีการดูดกลืนได้
ดีก็จะมีการแผ่รังสีที่ดีด้วย แสดงได้ดังสมการที่ 2
(USGS, 2013)
		

Ll = MLQcal + AL		

(2)

เมื่อ ML คือ ค่า Radiance Multi Band จาก
ข้อมูลอธิบายข้อมูล
AL คือ ค่า Radiance Add Band จาก
ข้อมูลอธิบายข้อมูล
Qcal คือ ค่า Digital Number (DN)
			
3.2.2.2 การศึกษาสภาพเปล่ง
รังสีของพื้นผิวโลก (Land Surface Emissivity)
การแผ่รงั สีของวัตถุจริงบนพืน้ โลกไม่สามารถดูดกลืน
พลังงานไว้ทั้งหมด โดยมีการแผ่รังสีออกมาเพียง
เล็กน้อยเมื่อเทียบกับวัตถุด�ำ โดยสภาพการเปล่ง
รังสีสามารถประมาณค่าได้จากข้อมูลสัดส่วนของ
พืชพรรณทีป่ กคลุมดินทีไ่ ด้จากดัชนีความแตกต่าง
ของพืชพรรณ แสดงได้ดังสมการที่ 3 (Skokovic.
D et al., 2014)
LSE = es(1 - FVC) + ev * FVC (3)
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เมื่อ es คือ ค่ า คงที่ ข อง LANDSAT-8
แบนด์ 10 (0.971) แบนด์ 11 (0.977)
ev คือ ค่ า คงที่ ข อง LANDSAT-8
แบนด์ 10 (0.987) แบนด์ 11 (0.989)
FVC คือ สัดส่วนของพืชพรรณทีป่ กคลุม
ดิน (Fractional Vegetation Cover) สามารถ
ค� ำ นวณได้ จ ากความสมบู ร ณ์ ข องพื ช พรรณใน
แต่ละพิกเซล แสดงได้ดังสมการที่ 4 (Skokovic. D
et al., 2014)
			 ______________
NDVI - NDVIs
FVC =
			
NDVIv - NDVIs

(4)

เมื่อ Mr คือ ค่า Reflectance Multi Band จาก
ข้อมูลอธิบายข้อมูล
Ar คือ ค่า Reflectance Add Band จาก
ข้อมูลอธิบายข้อมูล				
Qcal คือ ค่า Digital Number (DN)
			
3.2.2.3 การศึกษาไอน�้ำในชั้น
บรรยากาศ (Atmospheric Water Vapor) จาก
ความสามารถของการส่งผ่านชัน้ บรรยากาศในช่วง
คลื่นอินฟราเรดความร้อน โดยใช้อุณหภูมิความ
สว่างของแบนด์ 10 และแบนด์ 11 ร่วมกับสมการ
ถดถอยเชิงเส้นสามารถแสดงได้ดังสมการที่ 7
		

wv = a + b ฺ tj / ti		

(7)
เมื่อ NDVIv คือ NDVI ของพืชพรรณหรือค่า
เมื่อ
สูงสุดของ NDVI
NDVIs คือ NDVI ของดินหรือค่าต�่ำสุด t_j ~ R = N (T - T )(T - T ) / N (T - T )2
S i,k i j,k j k=1
S i,k i
ti		ji k=1
ของ NDVI
NDVI คือ ดัชนีความสมบูรณ์ของพืชพรรณ
(Normalize Difference Vegetation Index: NDVI) เมื่อ a และ b คือ สัมประสิทธิ์ที่ได้จากการ
แสดงได้ดงั สมการที่ 5 (Lawrence & Ripple, 1998) จ�ำลอง
t		
คือ ประสิทธิภาพในการทะลุ
			
r
r
NIR
Red
NDVI = _________
		
(5) ผ่านของแบนด์ 10 และ 11
			
rNIR + rRed
i และ j
คือ แบนด์ 10 และแบนด์ 11
ของช่วงคลื่นอินฟราเรดความร้อน
เมื่อ rNIR คือ ค่าการสะท้อนของพืชพรรณใน
Ti,k และ Tj,k คือ ค่ า อุ ณ หภู มิ ค วามสว่ า ง
ช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้
ของแบนด์ที่ 10 และ 11
rRed คือ ค่าการสะท้อนของพืชพรรณใน
Ti และ Tj คือ ค่ า เฉลี่ ย ของอุ ณ หภู มิ
ช่วงคลื่นสีแดง
ความสว่างของแบนด์ 10 และ 11
r คือ ค่าการสะท้อนของสิง่ ปกคลุมดิน 			
3.2.2.4 การศึ ก ษาอุ ณ หภู มิ
โดยค่าการสะท้อนจะขึ้นอยู่กับความยาวคลื่นและ 			
สัดส่วนของการดูดกลืน การสะท้อนและการส่งผ่าน พืน้ ผิวดิน โดยการน�ำค่าอุณหภูมคิ วามสว่าง สภาพ
โดยวัตถุที่มีการสะท้อนได้ดี จะมีการดูดกลืนต�่ำ เปล่งรังสีของพื้นผิวโลกของทั้ง 2 ช่วงคลื่นและ
ไอน�้ำในชั้นบรรยากาศ แสดงได้ดังสมการที่ 8
สามารถแสดงได้ดังสมการที่ 6 (USGS, 2013)
(Skokovic. D et al., 2014)
		 rl = MrQcal + Ar		
(6)
LST = T10 + C10 - T11) + (T10 - T11)2C0 +
(C3+ C4W)(1 - e) + (C5 + C6W)De (8)
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เมื่อ T10 และ T11 คือ อุณหภูมิความสว่างของ
แบนด์ 10 และ 11
e		
คือ สภาพเปล่งรังสีของพืน้ ผิว
เฉลี่ยของแบนด์ 10 และ11 (Mean LSE)		
De		
คือ ความแตกต่างสภาพเปล่ง
รังสี (Difference LSE) ของแบนด์ 10 และ11
C0 ถึง C6 คือ ค่ า คงที่ ข องสมการ ดั ง
ตารางที่ 1
W		
คือ ค่าไอน�ำ้ ในชัน้ บรรยากาศ

		 3.2.3 การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์
ระหว่างอุณหภูมิพื้นผิวดินกับพื้นที่ชุมชนและ
สิ่งปลูกสร้าง ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.01 แสดงได้ดัง
สมการที่ 9
			
nSXY - SXSY
r = _________________________
(9)
2
[nSX - (SX)2][nSY2 - (SY)2]

เมื่อ r คือ สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั
X คือ ร้อยละของชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง
ของพื้นที่ทั้งหมดในแต่ละต�ำบล
ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิข์ องสมการ Split-Window
Y คือ อุณหภูมิเฉลี่ยในแต่ละต�ำบล
		 (Skokovic. D et al., 2014)
ค่าคงที่ (Constant)

ค่า Value

C0
C1
C2
C3
C4
C5
C6

-0.678
1.378
0.183
54.30
-2.238
-129.2
16.40

		 3.2.4 การสร้างสมการถดถอยเชิง
เส้ น เพื่ อ ท� ำ นายค่ า อุ ณ หภู มิ พื้ น ผิ ว ดิ น เฉลี่ ย
อ�ำเภอเมืองระยอง เมื่อทราบร้อยละของพื้นที่
ชุมชนและสิง่ ปลูกสร้างกับอุณหภูมพิ นื้ ผิวดินเฉลีย่
แสดงได้ดังสมการที่ 10
		 Y = a + b(X)			
(10)
เมื่อ Y คือ อุณหภูมเิ ฉลีย่ ของพืน้ ผิวดินจาก
การท�ำนาย
X คือ สั ด ส่ ว นหรื อ ร้ อ ยละของพื้ น ที่
ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง
a คือ จุดตัดของแกน Y
b คือ ความลาดชั น (Slope) ของ
สมการ
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ดาวเทียม LANDSAT-8
ระบบ OLI

ระบบ TIRS

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

สภาพเปล่งรังสี

อุณหภูมิพื้นผิวดิน

กลุ่มตัวอย่าง
ป่าไม้
เกษตรกรรม
ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง
แหล่งน�้ำ
อื่น ๆ

ค่าการสะท้อน

การแผ่รังสีเชิงสเปกตรัม

ดัชนีพืชพรรณ NDVI

อุณหภูมิความสว่างของแบนด์

การจ�ำแนกแบบ Maximum
Likelihood Classification

ค่าสัดส่วนของพืชพรรณ
ที่ปกคลุมดิน FVC
ค่าเฉลี่ยและค่าความ
แตกต่างสภาพเปล่งรังสี

การประเมินความถูกต้อง
(Accuracy Assessment)

ไอน�้ำในชั้น
บรรยากาศ
(Atmospheric
Water Vapor)

อุณหภูมิพื้นผิวดินแบบ Split-Window

ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิพื้นผิวดินกับพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง
อ�ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการศึกษาวิจัย

4. ผลการศึกษา

ผลการจ�ำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบ
ความน่าจะเป็นสูงสุด พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ของ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง มีการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ
เป็นพื้นที่เกษตรกรรมมากที่สุดเท่ากับ 290.86
ตารางกิโลเมตร หรือ 181,788.00 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 56.46 ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม
ประเภทไม้ยืนต้น รองลงมาคือพื้นที่ชุมชนและ
สิง่ ปลูกสร้าง มีพน้ื ทีเ่ ท่ากับ 89.77 ตารางกิโลเมตร
หรือ 56,107.12 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 17.42 พบมาก

ในต�ำบลมาบตาพุด ต�ำบลเชิงเนิน ต�ำบลห้วยโป่ง
โดยอ�ำเภอเมืองระยองมีพื้นที่ป่าไม้เท่ากับ 60.15
ตารางกิโลเมตร หรือ 37,591.19 ไร่ คิดเป็นร้อยละ
11.67 ส่วนใหญ่พบในต�ำบลตะพง ต�ำบลแกลง
ต�ำบลส�ำนักทอง ต�ำบลบ้านแลง ส่วนพืน้ ทีแ่ หล่งน�ำ้
มี พื้ น ที่ ป ระมาณ 3.87 ตารางกิ โ ลเมตร หรื อ
2,419.29 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.75 โดยพื้นที่อื่น ๆ
ทีพ่ บจะเป็นพืน้ ทีร่ กร้างว่างเปล่ารอการเปลีย่ นแปลง
เป็นชุมชนและเกษตรกรรม ดังตารางที่ 2 และ
ภาพที่ 3
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ตารางที่ 2 การใช้ประโยชน์ที่ดิน อ�ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2557
การใช้ประโยชน์ที่ดิน

ตร.กม.

ไร่

ร้อยละ

เกษตรกรรม
ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง
อื่นๆ
ป่าไม้
แหล่งน�้ำ	

290.86
89.77
70.54
60.15
3.87

181,788.00
56,107.12
44,089.32
37,591.19
2,419.29

56.46
17.42
13.69
11.67
0.75

รวม

515.19

321,994.92

100.00

ภาพที่ 3 การใช้ประโยชน์ที่ดิน อ�ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ปี พ.ศ. 2557
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ปาล์มน�้ำมัน ท�ำให้มีลักษณะคล้ายป่าไม้ ซึ่งค่า
ความคลาดเคลื่อนเนื่องจากการไม่ถูกจัดเข้ากลุ่ม
จะแสดงถึ ง ความถู ก ต้ อ งส� ำ หรั บ ผู ้ จ� ำ แนกหรื อ
ผลิตภัณฑ์ (Producer Accuracy: PA) ส่วนค่า
ความคลาดเคลื่อนเนื่องจากการถูกจัดเข้ากลุ่ม
มากเกินไป (Error of Commission: EC) จาก
จ�ำนวนรวมของจุดตัวอย่างจากการจ�ำแนกในแต่ละ
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น พบว่ า พื้ น ที่ อื่ น มี ค ่ า
ความคลาดเคลื่อนมากที่สุด เท่ากับร้อยละ 40.91
รองลงมาคือพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมคิดเป็นร้อยละ 20.45
ซึ่ ง ค่ า ความคลาดเคลื่ อ นเนื่ อ งจากการถู ก จั ด
เข้ากลุม่ มากเกินไปจะแสดงถึงความถูกต้องส�ำหรับ
ผู้ใช้งาน (Consumer Accuracy: CA) ด้วย

ผลการตรวจสอบความถูกต้องของการจ�ำแนก
จากการสุ่มจุดตัวอย่าง 250 จุดตัวอย่าง ดังตาราง
ที่ 3 โดยแต่ละการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ จะมีจดุ ตัวอย่าง
อ้างอิง (Reference Point) ไม่น้อยกว่า 30 จุด พบ
ว่ามีค่าความถูกต้องโดยรวม (Overall Accuracy)
78.80 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอยู่ในระดับดี เมื่อศึกษาค่า
ความคลาดเคลื่อนเนื่องจากการไม่ถูกจัดเข้ากลุ่ม
(Error of Omission: EO) จากจ�ำนวนจุดตัวอย่าง
อ้างอิง (Reference Data) ในแต่ละการใช้ประโยชน์
ทีด่ นิ พบว่าพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมมีคา่ ความคลาดเคลือ่ น
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 27.08 รองลงมาคือพื้นที่
ป่าไม้ คิดเป็นร้อยละ 25.00 โดยจะจ�ำแนกผิด
เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งพื้นที่เกษตรกรรมของ
อ�ำเภอเมืองระยองจะเป็นไม้ยืนต้น เช่น ยางพารา

ตารางที่ 3 ตารางตรวจสอบความถูกต้องของการจ�ำแนกประเภทข้อมูลในภาพ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน

			ข้อมูลอ้างอิง

		

F

A

W

U

O

รวม

F
A
W
U
O

33
8
0
0
3

8
70
3
1
14

0
4
39
0
1

0
0
3
29
0

0
6
2
0
26

41
88
47
30
44

รวม

44

96

44

32

34

250

ข้อมูล
จากการจ�ำแนก

36

EO(%)
PA(%)

EC(%) CA(%)
19.51
20.45
17.02
3.33
40.91

25.00 27.08 11.36 9.38 23.53			
75.00 72.92 88.64 90.63 76.47

“หมายเหตุ” : F = พื้นที่ป่าไม้
			 U = ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง
			 W = พื้นที่แหล่งน�้ำ	

A = พื้นที่เกษตรกรรม
O = พื้นที่อื่น ๆ

80.49
79.55
82.98
96.67
59.09
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การประมาณค่ า อุ ณ หภู มิ พื้ น ผิ ว ดิ น ด้ ว ย
อัลกอริทมึ Split-Window พบว่า อ�ำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง มีอณ
ุ หภูมเิ ฉลีย่ เท่ากับ 29.10 องศา
เซลเซียส มีอุณหภูมิสูงสุด 42.43 องศาเซลเซียส
และอุณหภูมิต�่ำสุด 16.82 องศาเซลเซียส เมื่อ
วิเคราะห์สถิตขิ องอุณหภูมริ ายต�ำบล พบว่า ต�ำบล
ท่าประดู่ มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดประมาณ 33.21
องศาเซลเซียส รองลงมาคือต�ำบลเชิงเนิน ต�ำบล
ปากน�้ ำ และต� ำ บลมาบตาพุ ด มี อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย
ประมาณ 31.71 31.12 และ 31.11 องศาเซลเซียส
ตามล� ำ ดั บ โดยต� ำ บลที่ มี อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย สู ง จะมี
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เป็ น พื้ น ที่ ชุ ม ชนและ
สิ่ ง ปลู ก สร้ า งและพื้ น ที่ ว ่ า งเปล่ า เป็ น ส่ ว นใหญ่
ในอีกทางหนึ่งต�ำบลที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยต�่ำสุดจะมี
การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและ

พื้นที่ป่าไม้เป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ ต�ำบลส�ำนักทอง
ต�ำบลกระเฉดและต�ำบลนาตาขวัญ มีอณ
ุ หภูมเิ ฉลีย่
ประมาณ 27.49, 27.84 และ 28.38 องศาเซลเซียส
ตามล�ำดับ อีกทัง้ เมือ่ เปรียบเทียบการใช้ประโยชน์
ที่ ดิ น กั บ อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย ของแต่ ล ะต� ำ บล พบว่ า
ร้อยละของพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างต่อจ�ำนวน
พืน้ ทีร่ วมของแต่ละต�ำบลเป็นไปในทิศทางเดียวกับ
อุณหภูมิ โดยยิ่งมีจ�ำนวนร้อยละของพื้นที่ดังกล่าว
ข้างต้นมาก อุณหภูมิเฉลี่ยของต�ำบลก็จะเพิ่มขึ้น
โดยต� ำ บลท่ า ประดู ต� ำ บลปากน�้ ำ และต� ำ บล
มาบตาพุ ด ซึ่ ง เป็ น ต� ำ บลที่ มี อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย สู ง
มีร้อยละของชุมชนและสิ่งปลูกสร้างมากเท่ากับ
72.76, 54.51 และ 48.78 ตามล�ำดับ ดังตารางที่ 4
และภาพที่ 4

ตารางที่ 4 สถิติอุณหภูมิพื้นผิวดินกับร้อยละของพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างรายต�ำบล
ต�ำบล		 อุณหภูมิพื้นผิวดิน		
ต�่ำสุด สูงสุด เฉลี่ย S.D.
ท่าประดู่
25.55 36.60 33.21 1.38
เชิงเนิน
19.32 41.02 31.71 2.12
ปากน�้ำ
25.74 35.91 31.12 2.16
มาบตาพุด 21.79 39.57 31.11 2.05
เนินพระ
25.73 36.03 30.72 1.62
ทับมา
20.74 37.46 30.16 1.82
ตะพง
22.83 41.30 29.79 2.14
เพ
24.44 37.82 29.53 1.83
ห้วยโป่ง
16.82 42.43 28.94 2.66
น�้ำคอก
25.31 34.56 28.80 1.92
แกลง
23.33 36.94 28.79 1.50
บ้านแลง
22.79 34.44 28.49 1.74
นาตาขวัญ 22.11 35.95 28.38 1.58
กระเฉด
24.19 37.50 27.84 1.48
ส�ำนักทอง 22.40 36.26 27.49 1.46
รวม

ชุมชนและ
พื้นที่ทั้งหมด ร้อยละ
สิ่งปลูกสร้าง (ไร่)
(ไร่)
1,229.09
1,689.30
72.76
8,041.29
16,485.45
48.78
1,292.81
2,371.72
54.51
11,424.18
24,138.63
47.33
6,318.89
15,564.27
40.60
5,956.12
17,625.52
33.79
4,325.78
32,025.78
13.51
3,202.15
18,051.30
17.74
7,891.57
31,992.91
24.67
574.76
3,617.98
15.89
2,219.00
26,033.05
8.52
635.48
17,568.86
3.62
748.89
18,215.87
4.11
882.12
46,455.57
1.90
1,364.99
50,158.71
2.72
56,107.12
321,994.92
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ภาพที่ 4 อุณหภูมิพื้นผิวดินจากแบบจ�ำลอง Split-Window อ�ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ผลจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ร้ อ ยละของพื้ น ที่ ชุ ม ชนและสิ่ ง ปลู ก สร้ า งกั บ
อุณหภูมิพื้นผิวดินเฉลี่ยของแต่ละต�ำบล พบว่า
ข้อมูลทัง้ 2 ชุดมีความสัมพันธ์กนั ทีร่ ะดับนัยส�ำคัญ
0.01 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.9604
แสดงถึงข้อมูลทั้ง 2 มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันค่อนข้างสูง อธิบายได้ว่าเมื่อพื้นที่ชุมชน
และสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้น อุณหภูมิพื้นผิวดินเฉลี่ย
ก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน เมื่อน�ำข้อมูลดังกล่าวมา

สร้ า งสมการถดถอยเชิ ง เส้ น ด้ ว ยวิ ธี ก� ำ ลั ง สอง
น้อยที่สุด ส�ำหรับการประมาณค่านอกช่วง พบว่า
สมการที่ ไ ด้ มี ค ่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารตั ด สิ น ใจ (r 2)
เท่ากับ 0.9923 และสามารถแสดงได้ดังสมการ
ที่ 11 และภาพที่ 5
		

y = 0.0683x + 27.959		

(11)

เมื่อ x = ร้อยละของพืน้ ทีช่ มุ ชนและสิง่ ปลูกสร้าง
y = อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวดิน

ภาพที่ 5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างกับอุณหภูมิพื้นผิวดิน
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จากสมการที่ 11 เมื่ อ น� ำ มาพยากรณ์
อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นที่ในอนาคต พบว่า ถ้าใน
อนาคตพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างของอ�ำเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยองเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 50
จะมีอุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นที่เท่ากับ 31.37 องศา
เซลเซียส เพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ 65 จะมีอณ
ุ หภูมเิ ฉลีย่
ของพื้นที่เท่ากับ 32.45 และจะเพิ่มเป็น 34.79
องศาเซลเซียส เมื่อมีพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 100 หรือเต็มพื้นที่ทั้งหมด
รายละเอียดดังตารางที่ 5

ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างที่มีแนวโน้มการขยายตัว
อย่างต่อเนือ่ ง มีอทิ ธิพลต่อการเพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมิ
ภายในพื้นที่และวิธีการลดหรือชะลออุณหภูมิก็คือ
เพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยแผนพัฒนาจังหวัดระยองปี
พ.ศ. 2558-2561 นั้นได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์
ฟืน้ ฟูและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ เป็นประเด็น
ยุทธศาสตร์ทสี่ ำ� คัญและมีกลยุทธในการขับเคลือ่ น
ยุทธศาสตร์ คือ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการเพิ่ม
พื้ น ที่ ทั้ ง ป่ า บกและป่ า ชายเลน (ส� ำ นั ก บริ ห าร
ยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก, 2558)
ทั้ ง นี้ ก ารชะลอหรื อ ลดอุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย ของพื้ น ที่
ตารางที่ 5 ค่าสัดส่วนของพืน้ ทีช่ มุ ชนและสิง่ ปลูกสร้าง อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องเพิ่มพื้นที่สีเขียวใน
		 กับอุณหภูมิพื้นผิวดินเฉลี่ย
อั ต ราส่ ว นที่ เ หมาะสมกั บ การเพิ่ ม ขึ้ น ของพื้ น ที่
ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง อุณหภูมิเฉลี่ย (˚C)
ของ พงศธร กลิน่ โสภณ ภาวิณี เอีย่ มตระกูล สุนษิ า
50%
31.37
มีนรินทร์ และสมศิริ เซียววัฒนากุล (2556) ที่ได้
65%
32.40
ให้ข้อเสนอต่อการพัฒนาเมืองเพื่อบรรเทาปัญหา
75%
33.08
การเกิดเกาะความร้อนของเมืองซึง่ มีสาเหตุมาจาก
85%
33.76
การเพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมิ ดังนัน้ จะต้องพิจารณาถึง
95%
34.45
ความสมดุลของสัดส่วนของพืน้ ทีเ่ ปิดโล่งและพืน้ ที่
100%
34.79
สีเขียว

5. อภิปรายผลการศึกษา

การศึกษาอุณหภูมพิ นื้ ผิวดินด้วยแบบจ�ำลอง
Split-Window ด้วยการผสมผสาน 3 พารามิเตอร์
ได้แก่ 1) อุณหภูมิความสว่าง 2) สภาพเปล่งรังสี
ของพื้นผิวโลก 3) ค่าไอน�้ำในบรรยากาศ ที่ท�ำให้
อุณหภูมิจากการประมาณค่าจะคงที่ไม่ว่าจะเป็น
ฤดู ก าลใด ซึ่ งมีค วามแตกต่า งกับอุณหภูมิจาก
สถานีอุตุนิยมวิทยาที่ตรวจวัดในวันเดียวกันเพียง
1 องศาเซลเซียส โดยสถานีอุตุนิยมวิทยาตรวจวัด
อุณหภูมิได้เท่ากับ 28.10 องศาเซลเซียส (สถานี
อุตุนิยมวิทยาระยอง, 2556) การพบความสัมพันธ์
ระหว่างร้อยละของพืน้ ทีช่ มุ ชนและสิง่ ปลูกสร้างกับ
อุณหภูมพิ นื้ ผิวดินเฉลีย่ ในทางบวก อธิบายถึงพืน้ ที่

6. สรุปผล

การศึกษาการประมาณค่าอุณหภูมพิ นื้ ผิวดิน
จากข้อมูล LANDSAT-8 กรณีศึกษา อ�ำเภอเมือง
จังหวัดระยอง ร่วมกับการศึกษาการใช้ประโยชน์
ที่ดิน พบว่า อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง ยังคงมี
พืน้ ทีเ่ กษตรกรรมปกคลุมมากทีส่ ดุ ถึงร้อยละ 56.46
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมประเภทไม้ยืนต้น
(ยางพารา ปาล์มน�้ำมัน) รองลงมาคือพื้นที่ชุมชน
และสิ่งปลูกสร้าง แต่เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างกับอุณหภูมิ
พื้นผิวดิน พบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการ
เพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมเิ ฉลีย่ ในพืน้ ที่ ยิง่ มีการขยายตัว
ของชุมชนและสิ่งปลูกสร้างมากขึ้นเท่าไร ก็จะ
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ท�ำให้อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นเท่านั้น มีค่าสัมประสิทธิ์ เอกลักษณ์ สลักค�ำ. (2553). การประยุกต์ใช้ข้อมูล
การรับรู้ระยะไกลเพื่อประมาณค่าอุณหภูมิ
สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.9604 ในปัจจุบันอ�ำเภอ
พื้นผิวดิน. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาเมืองระยอง มีพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างคิดเป็น
บัณฑิต, สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, คณะ
ร้อยละ 17.42 ของพื้นที่ทั้งหมดและมีอุณหภูมิ
วิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
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