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บทคัดย่อ
ผลิตภัณฑ์ภาพถ่ายรายละเอียดสูงที่ถูกบันทึกทัว่ โลก ของ SRTM เริ่ มใช้งานในวันที่ 24 กันยายน 2014 ด้วยรายละเอียด
30 ตารางเมตรที่ปล่อยออกมา จึงถูกนามาแทนที่รายละเอียดเดิมที่มีขนาด90 ตารางเมตร ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้แบบจาลองความ
สูง ASTER ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์จากเซนเซอร์ ASTER บนดาวเทียม TERRA มีโครงสร้างแบบกริ ตคล้ายกระเบื้องเรี ยงต่อกัน ใช้ใน
การเปรี ยบเทียบ จาก 27 พื้นที่ ภายในภูมิภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ประเทศไทย ซึ่ งถูกเลือกเพื่อเป็ นตัวแทนที่ดีที่สุดของภูมิ
ประเทศพื้นที่ทดสอบที่ครอบคลุม 3 ประเภทสิ่ งปกคุลม อันได้แก่ พื้นที่ภูเขา (พื้นผิวขรุ ขระมาก), พื้นที่ถิ่นที่อยูอ่ าศัย/พื้นที่ป่าไม้
(พื้นผิวขรุ ขระปานกลาง) และพื้นที่เพาะปลูก/แหล่งน้ า (พื้นผิวราบเรี ยบ) ผลการศึกษาพบว่าภูมิประเทศของพื้นที่ราบเรี ยบ ให้
ค่าเฉลี่ยรากที่สองของความคลาดเคลื่อนที่สูง คือ 8.78 เมตร และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 9.52 เมตร ในขณะที่อีก2 ประเภทภูมิ
ประเทศที่เหลือ ในพื้นผิวที่ขรุ ขระมากและปานกลาง ให้ค่าเฉลี่ยรากที่สองของความคลาดเคลื่อน คือ 6.07 เมตรและ 5.07 เมตร
ซึ่ งมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเพียง 1.16 เมตรและ 1.06 เมตร ตามลาดับ จากการศึกษาครั้งนี้ สามารถสรุ ปได้ว่า พื้นผิวที่มีความ
ราบเรี ยบ ภายในสิ่ งปกคลุมประเภทแหล่งน้ า ให้ค่าความคาดเคลื่อนที่มีการแปรเปลี่ยนมากที่สุด ซึ่ งอาจนาไปสู่ การสรุ ปถึง
เซนเซอร์ ASTER ที่บนั ทึกด้วยระบบ Passive แบบ stereo-pairs techniques ควรถูกตรวจสอบในรายละเอียดเชิงลึกอีกต่อไป

ABSTRACT
On September 23th 2014, it was announced that the high-resolution images of SRTM were to be released globally. Due to
the release, the 30m x 30m imagery was available and substitutes the 90m x 90m data. In this study, the ASTER DEM, which is a side
product of the ASTER sensor, on board of the TERRA satellite with the same gridding and tile structure was made to comparison. 27
sites within northeastern Thailand were carefully selected to best representing land morphology of the test area which covered 3 types
of topography including mountainous (high roughness), settlements / forests (Smoothness) and paddy fields / water bodies
(smoothness). The results revealed that smooth topography type had the average root mean square error (rmse) of height at 8.78 m
with the standard deviation of 9.52 m. Meanwhile, the other 2 types, high roughness and Smoothness, had the average rmse at 6.07 m
and 5.07 m with only the standard deviation of 1.16 m and 1.06 m respectively. From the study, it could be concluded that the
maximum height error was found within water bodies and the fluctuate height errors from that of smooth topography might be due to
artifacts of ASTER passive sensor stereo-pairs techniques and should be further investigated in details.

คาสาคัญ: แบบจาลองความสูง การประเมินความถูกต้องทางดิ่งข้อมูล ผลิตภัณฑ์ SRTM ASTER GDEM
Keywords: DEMs, Accuracy assessments, SRTM, ASTER GDEM
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บทนา
แบบจาลองความสู งภูมิประเทศ (Digital Elevation Model: DEM) เป็ นหนึ่งในข้อมูลที่ได้มาจากการสารวจ
ระยะไกล(Remote Sensing) เพื่ อแสดงความสู งของภูมิป ระเทศ ณ ตาแหน่ งใดตาแหน่ งหนึ่ งที่ สนใจ การนาไป
ประยุกต์ใช้เพื่อการศึกษาหรื อวิจยั ในด้านการวางแผนต่างๆ รู ปแบบของแบบจาลองความสู งนี้ จะให้ค่าเป็ นค่าสะท้อน
ของข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม (Digital Number: DN) แต่บอกในรู ปของความสู งต่อหนึ่ งจุดภาพ โดยที่ในแต่ละจุดภาพจะ
บอกขนาดพื้นที่ เช่น 30 เมตร หรื อ 90 เมตรโครงการสารวจภูมิประเทศด้วยเรดาร์ บนกระสวยอวกาศ; The Shuttle
Radar Topography Mission (SRTM) จัดเป็ นโครงการแรกในโลกที่มีการสแกนโดยการกวาดเอาข้อมูลพื้นผิวภูมิ
ประเทศทัว่ โลกเพื่อการรังวัดครอบคลุมทัว่ ภูมิภาคของโลกมากที่สุด (80% ของพื้นผิวโลก) โดยที่ SRTM DEM แบ่ง
ออกเป็ น 2 ประเภท ตามความละเอียดทางราบ ประมาณ 30 และ 90 เมตร ตามลาดับ ซึ่ งข้อมูลที่สามารถดาวโหลดผ่าน
เครื อข่ายเนตเวิร์คฟรี น้ ี ทาให้มีการประยุกต์ใช้งาน เพื่อการจัดการหรื อบริ หารปั ญหาเชิ งพื้นที่ต่างๆ เช่น ในการศึกษา
ด้านธรณี สัณฐาน เพื่อวางแผนด้านภัยพิบตั ิ ต่างๆ หรื อการศึ กษาจาลองด้านการเติ บโตหรื อขยายตัวของชุ มชนเมื อง
อย่างไรก็ตามในการนาเอา SRTM DEM มาประยุกต์ใช้ จาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องมีการประเมินความถูกต้องเชิงตาแหน่ง
ทางราบและทางดิ่งของข้อมูล เพื่อบ่งบอกถึงคุณภาพข้อมูลก่อนนาไปใช้งานด้านต่างๆ (Waisurasing et al., 2008) โดยที่
โครงการ SRTM นี้ เป็ นความร่ วมมือระหว่างสององค์กร คือ NASA และ NGA (National Geospatial-Intelligence
Agency) ซึ่ งโครงการประสบความสาเร็ จในการบันทึกข้อมูลได้กว่า 80% ครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ปี 2000 และ
ได้เผยแพร่ ขอ้ มูลสู่ สาธารณะของข้อมูลรายละเอียด 30 เมตรสาหรับสหรัฐอเมริ กา และรายละเอียด 90 เมตร สาหรับ
ภูมิภาคละติจูดระหว่าง 60 องศาดีกรี เหนื อ ถึง 56 ดีกรี เหนื อ (SRTM FQA, 2004) หนึ่งในแบบจาลองความสู งที่ถูก
นามาใช้เป็ นเวลานานก่อนที่โครงการ SRTM นี้ จะปล่อยแบบจาลองความสู งที่รายละเอียด 30 เมตรออกมาคือ ASTER
หรื อ The Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (asterweb.jpl.nasa.gov,www.,2004)
ซึ่ งเป็ นการตรวจวัดและสร้างแบบจาลองความสู งจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าเช่นกัน แต่แตกต่างในช่วงคลื่น ซึ่ งในช่วงคลื่น
ในช่วง Thermal Band ที่อาศัยการสะท้อนกลับและปล่อยคลื่นความร้อนของวัตถุ โดยที่ความแตกต่างของข้อมูลสองชุด
นี้คือ SRTM ใช้ช่วงคลื่นเรดาร์ มีความสามารถในการทะลุทะลวงเมฆ ในทางกลับกัน ASTER ใช้ช่วงคลื่นความร้อนซึ่ ง
ไม่ ส ามารถทะลุ ท ะลวงเมฆได้ในการสร้ า ง DEM นั้นมี ด้ว ยกัน หลายวิ ธี อาทิ เทคนิ ค รั ง วัด แผนที่ ภูมิ ป ระเทศ
(Topographical Survey) การรังวัดด้วยภาพถ่ายทางอากาศ (Photogrammetry) ตลอดจนเทคนิคการวัดการแทรกสอด
ของข้อมูลเรดาร์ ชนิ ดช่องเปิ ดสังเคราะห์ (Interferometric Synthetic Aperture Radar data; InSAR) เป็ นต้น จากเทคนิค
ต่างๆที่กล่าวมานั้น การทาแผนที่ภมู ิประเทศแบบ InSAR สามารถสร้างได้ทุกสภาวะอากาศ เนื่องจากคุ ณสมบัติการทะลุ
ทะลวงเมฆ (Cloud Penetration) ของคลื่นไมโครเวฟ (มงคลสวัสดิ์, 2540; Waisurasing et al., 2008) ด้วยความต้องการ
ที่มากขึ้นของการนาข้อมูล DMEs ไปประยุกต์ใช้ มีการศึกษาบางส่ วนที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุ งค่าความถูกต้องโดย
การสร้างแบบจาลอง Variogram และ Kriging ซึ่ งมักจะให้ความถูกต้องที่มากขึ้นแก่งานการวิจยั โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
สาขาที่ภูมิประเทศมีปัญหาด้านสัณฐานวิทยาที่ตอ้ งการรายละเอียดเชิ งพื้นที่ๆสู ง เช่น น้ าท่วมหรื อหลังจากการเกิดภัย
พิบตั ิแผ่นดินไหว (Keeratikasikorn and Trisirisatayawong, 2008) ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นการเปรี ยบเทียบค่าสิ ถิติ (Root
Mean Square Error; RMSE, Standard Deviations) ของผลิตภัณฑ์ขอ้ มูลแบบจาลองความสู งได้แก่ SRTM และ ASTER
GDEM รายละเอียด 30 เมตรนี้ มีกระบวนการที่ได้มาซึ่ งข้อมูลที่แตกต่างกัน โดย STRM เป็ นการกวาดข้อมูลโดยอาศัย
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าในช่วงไมโครเวฟแบนด์ ซึ่ งมี ความสามารถในการทะลุทะลวงวัตถุที่มีอนุ ภาคใหญ่กว่าความยาว
คลื่น อันได้แก่ ละอองน้ า หรื อเมฆ ไปยังวัตถุเป้ าหมายได้ ในขณะที่ ASTER gdem อาศัยช่วงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าต่าง
ช่วงกัน ซึ่ งในช่วงมรสุ มนี้ กลุ่มเมฆที่เกาะตัวกันอย่างหนาแน่นเป็ นอุปสรรคหนึ่ งในการได้มาซึ่ งข้อมูล และแน่นอนว่า
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วัตถุที่ถูกตรวจวัดได้ ไม่ใช่วตั ถุเป้ าหมายทาให้การศึกษาครั้งนี้ จึงเป็ นการประเมินความถูกต้อง เพื่อบ่งบอกคุณภาพจาก
ความสอดคล้องของสองชุดข้อมูล ข้อมูลก่อนนาไปใช้งาน
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินความสอดคล้องของข้อมูลแบบจาลองความสู ง 2 ประเภท ได้แก่ SRTM และ Aster gdem ภายใน
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ประเทศไทย
พืน้ ที่ศึกษา
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ประเทศไทย มี พ้ืนที่ประมาณ 170,226 ตารางกิโลเมตร หรื อ 1 ใน 3 ของพื้นที่ท้ งั
ประเทศ ตั้งอยูบ่ นที่ราบสู งโคราช ภูมิประเทศทั้งภาคยกตัวสู งเป็ นขอบแยกตัวออกจากภาค
กลางอย่างชัดเจน ประกอบด้วยเทือกเขาสู งทางทิศตะวันตกและทิศใต้ เทือกเขาทิศตะวันตกมีความสู งเฉลี่ย
500-1,000 เมตร เหนื อระดับน้ าทะเล มี ยอดเขาที่ สูงที่ สุดในภาคอีสานคือ ยอดภูหลวง มี ความสู ง 1,571 เมตร และภู
กระดึงสู ง 1,325 เมตร เป็ นแหล่งต้นน้ าของแม่น้ าหลายสาย ได้แก่ แม่น้ าพอง แม่น้ าเลย แม่น้ าพรม แม่น้ าชี และลาตะคอง
ทางด้านทิศใต้มีเทือกเขาสันกาแพง และเทือกเขาพนมดงรัก กั้นระหว่างภาคอีสานของไทย กับกัมพูชา และลาว มีความ
สู งเฉลี่ย 400-700 เมตร ยอดเขาเขียวเป็ นยอดเขาที่สูงที่สุดอยูท่ างตอนใต้ สู งประมาณ 1,292 เมตร ทาให้ภาคอีสานถูก
แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ แอ่งโคราช ได้แก่บริ เวณแถบลุ่มแม่น้ าชีและแม่น้ ามูล กินบริ เวณ 3 ใน 4 ของภาคอีสานทั้งหมด
และ แอ่งสกลนคร ได้แก่บริ เวณตอนเหนื อของเทือกเขาภูพาน และบริ เวณที่ราบลุ่มน้ าโขง (isangate., www., 2015)
(รู ปที่ 2)

รู ปที่ 1 แสดงพื้นที่ศึกษาและบริ เวณพื้นที่นาเข้า 27 บริ เวณของข้อมูล SRTM และ ASTER GDEM ภายในภูมิภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ ประเทศไทย
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PMP2-4
กระบวนการวิจัย
ข้ อมูลที่ใช้ ในการวิจัย
1. ข้อมูลแบบจาลองความสูงความละเอียดทางราบ 30 เมตร ที่ได้จากโครงการสารวจภูมิประเทศด้วยเรดาร์ บน
กระสวยอวกาศ (30 m. SRTM DEM) และ ASTER GDEMs (30 m.) ดาวโหลดจาก http://earthexplorer.usgs.gov
(ตารางที่ 1)
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
- RMSE (Root mean square error) การคานวณค่าคลาดเคลื่อนในรู ปรากกาลังสองเฉลี่ย (Root Mean Squared
Error, RMSE) สาหรับจุดควบคุมทางภาคพื้นดิน โดยอาศัยสมการ

√∑

เมื่อ
คือค่าการสะท้อน ณ ตาแหน่งแกน X และ Y(DN : Elevation) ของข้อมูลชุดที่ 1 และ
คือ
ค่าจากข้อมูลที่ 2 ค่าที่ได้จาก RMSE หากมีค่าน้อยแสดงว่าค่าของข้อมูลทั้งสองชุดมีความใกล้เคียงกัน ดังนั้นหากมีค่า
เท่ากับศูนย์ แสดงว่าไม่เกิดความคลาดเคลื่อนในของข้อมูลสองชุดนี้เลย
- ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คือ ค่ารากที่สองของความแปรปรวนที่มีค่าบวก ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน หรื อ )
√

เมื่อ

(ค่าความแปรปรวน) สามารถหาได้จากสมการนี้
∑

เมื่อ
คือค่าความสว่างชุดข้อมูล k
คือ ค่าเฉลี่ยนของค่าความสว่างชุดข้อมูล k
N คือ จานวนจุดภาพทั้งหมดของชุดข้อมูล (อ๋ องสมหวัง, 2554)
กระบวนการดาเนินงานทั่วไป
แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่ 1. กระบวนการจัดเก็บข้อมูล (Data Collection) เป็ นการรวบรวมข้อมูลคือ ดาว
โหลดข้อมูลดังแสดงในตารางที่ 1 ในขั้นตอนที่ 2 การเตรี ยมข้อมูลก่อนการประมวลผล เช่น ตรวจสอบความถูกต้องของ
ระบบพิกดั ของแหล่งข้อมูลทั้ง 2 แห่ ง, จากนั้นเป็ นขั้นตอนที่ 2 การจัดเตรี ยมข้อมูลก่อนการประมวลผลข้อมูลที่ถูก
แบ่งเป็ น 3 ประเภทสิ่ งปกคลุมดิน ที่จะถูกนาไปตรวจสอบ คือ พื้นที่ขรุ ขระมาก ได้แก่ พื้นที่ภูเขา, พื้นที่ราบเรี ยบ ได้แก่
พื้นที่ชุมชน, เมืองหรื อเพาะปลูก และพื้นที่แหล่งน้ า ด้วยการตัดขนาดพื้นที่เป็ น1 ตารางกิโลเมตร เพื่อนาเข้าสู่ ข้ นั ตอนที่
3 คือขั้นตอน
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ตารางที่ 1 แสดงข้อมูล STRM และ Aster GDEM ความละเอียดเชิงพื้นที่ แหล่งที่มาข้อมูลและนามสกุลไฟล์ที่ใช้
ประมวลผลภายในพื้นที่ศึกษา
Name
astgtm2_n17e101
n17_e101_1arc_v3
astgtm2_n17e102
n17_e102_1arc_v3
astgtm2_n17e103
n17_e103_1arc_v3
astgtm2_n16e101
n16_e101_1arc_v3
astgtm2_n16e102
n16_e102_1arc_v3
astgtm2_n16e103
n16_e103_1arc_v3
astgtm2_n15e101
n15_e101_1arc_v3
astgtm2_n15e102
n15_e102_1arc_v3
astgtm2_n15e103
n15_e103_1arc_v3

Spatial Resolution

SOURCE

30 เมตร

http://earthexplorer.usgs.gov

การประมวลผลข้อมูล ในที่น้ ี ดาเนิ นการโดยใช้ โปรแกรม Matlab เพื่อคานวณหาค่าเฉลี่ยรากที่สองของความ
ผิดพลาดและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของพื้นที่ 3 ประเภท ใน 27 พื้นที่จากทั้งหมดของพื้นที่ศึกษา ผลลัพธ์ที่ได้จากการ
ประมวลผลครั้งนี้ ตารางแสดงค่าสถิติของความคลาดเคลื่อนและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลสองชุด (รู ปที่ 2)
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ขัน้ ตอนที่ 1 : จัดเก็บ/รวบรวม
ข้อมูล

ดาวโหลด ASTER
ดาวโหลด SRTM
GDEM 30 m.
DEM
ขัน้ ตอนที่ 2: เตรียมข้อมูลก่อนการประมวล
ตัดภาพขนาดพืน้ ที่ 1
ตารางกม.
พท.ขรุขระ
มาก

พท.ราบเรียบ

พท.แหล่งน้ า

ขัน้ ตอนที่ 3: การประมวลผล

ข้อมูลนาเข้า

ประมวลผลสาหรับ
SRTM

ประมวลผลสาหรับ
GDEMs

ค่าความสูงทีแ่ ตกต่างระหว่างข้อมูล
รายงานค่าสถิตจิ ากการเปรียบเทียบ

รู ปที่ 2 แสดงกระบวนการดาเนิ นงานวิจยั ทัว่ ไป
ผลการทดลอง
จากการวิจยั ครั้งนี้ นาเข้าแบบจาลองความสู ง รายละเอียด 30 เมตร จาก 2 แหล่งที่มา (ASTER, SRTM) เพื่อ
เปรี ยบเทียบ 9 พื้นที่ ใน 3 คุณลักษณ์พ้ืนที่ที่แตกต่างกัน 3 รู ปแบบ ได้แก่ พื้นที่ขรุ ขระมาก พื้นที่ขรุ ขระปานกลาง และ
พื้นที่ราบเรี ยบ จากภาพที่ 4 และ 5 แสดงค่าความคลาดเคลื่อนแบบ 2 มิติ พบว่าจากค่าสถิติที่ได้ (ตารางที่ 2) ค่า RMSE
สู งถูกพบในพื้นที่ราบเรี ยบ ซึ่ งในสิ่ งปกคลุมดินหรื อการใช้ประโยชน์ที่ดิน คือพื้นที่ แหล่งน้ า มีค่า 8.78 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานคือ 9.52 โดยพื้นที่ที่ให้ค่า RMSE น้อยที่สุดคือ พื้นที่ขรุ ขระปานกลาง (พื้นที่เมืองหรื อพื้นที่ป่าไม้) คือ 4.96
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ 1.05 และเมื่อมองในพื้นที่แต่ละ 9 แห่ ง พบว่าค่า RMSE ที่สูงและต่าที่สุด ถูกพบใน
รู ปแบบของข้อมูลนาเข้าประเภทเดียวกัน คือ พื้นผิวแบบราบเรี ยบ (แหล่งน้ า) โดยที่ในพื้นที่ 4 ค่า RMSE สู งที่สุดคือ
30.62 และในพื้นที่ที่ 6 ค่าที่ต่าที่สุดเท่ากับ 0.82 จากกระบวนการประมวลผลเมื่อนาข้อมูลนาเข้าสองแหล่งเปรี ยบเทียบ
กันเพื่อดูความแตกต่าง หากค่า RMSE ให้ค่าที่นอ้ ย แสดงว่าข้อมูลจากทั้งสองแหล่งมีความสอดคล้องกัน ในทางตรงกัน
ข้าม หากค่าที่ได้มีค่าที่สูง สามารถบอกได้วา่ ข้อมูลจากทั้งสองแหล่งค่อนข้างแตกต่างกัน ซึ่ งจากค่า RMSE ที่ต่าและสู ง
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ที่สุดนี้ถกู พบในรู ปลักษณ์ของพื้นผิวประเภทเดียวกัน สามารถบอกได้วา่ ค่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมีความแปรปรวนสู ง
ณ รู ปลักษณ์ของพื้นที่ประเภทแหล่งน้ า ซึ่ งในรู ปแบบของการกระจายตัวค่าความผิดพลาดนี้ ในพื้นที่ที่ 4 ของแหล่งน้ า
เมื่ อมองในพื้นผิวแบบ 2 มิ ติ การกระจายตัวของค่าความผิดพลาดที่ มาก (บริ เวณสี แดง) ซึ่ งมี ความเป็ นไปได้ว่า
กระบวนการได้มาซึ่ งข้อมูลของเซนเซอร์ Aster gdem ชุดข้อมูลได้มีการบันทึกข้อมูลที่ไม่ใช่ความสู งเพียงอย่างเดียว
เช่น เมฆ เนื่ องจากช่วงของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าไม่ได้อยูใ่ นช่วงไมโครเวฟ เช่นชุดข้อมูล SRTM ที่สามารถทะลุทะลวง
เมฆเพื่อบันทึกวัตถุเป้ าหมายได้ การเกาะกลุ่มกัน หรื อเป็ นการกระจายตัวของความผิดพลาดจึงเป็ นแบบ Systematic ซึ่ ง
ในการนาไปใช้งาน จะไม่สามารถสรุ ปได้ว่าข้อมูลมี ความน่ าเชื่ อถื อเพียงพอ (รู ปที่ 4) จากการกระจายของค่าความ
ผิดพลาดที่ค่อนข้างชัดเจน และมีการเกาะกลุ่มกันอย่างเป็ นระบบนี้ ในทางกลับกันการกระจายตัวที่เกิดขึ้นแบบ
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รู ปที่ 3 แสดงการกระจายตัวของค่าความผิดพลาดจาก 2 แหล่งที่มาของแบบจาลองความสู งในรู ปแบบ 2 มิติ จากพื้นที่
ตัวอย่าง 9 แหล่งของ3 รู ปแบบสิ่ งปกคลุมดิน ได้แก่ (ก) พื้นที่ขรุ ขระมาก (High roughness), (ข) พื้นที่ราบเรี ยบ
(Smoothness), (ค) พื้นที่แหล่งน้ า (Water),(ง) แบบจาลองความสูง และ (จ) ภาพถ่ายภูมิประเทศ
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รู ปที่ 4 แสดงตัวอย่างการกระจายตัวของค่าความคลาดเคลื่อนจากการเปรี ยบเทียบชุดข้อมูล 2 รู ปแบบ ได้แก่ (A) เป็ น
การกระจายตัวแบบ Systematics Error ของข้อมูลพื้นที่ตวั อย่างที่ 4, รู ปแบบการใช้ที่ดินคือ แหล่งน้ าและ (B) คือ
การกระจายตัวแบบ Random Error ของข้อมูลพื้นที่ตวั อย่างที่ 3 , รู ปแบบการใช้ที่ดินคือ พื้นที่เมือง/ เพาะปลูก
เกษตรกรรม

y = RMSE - Average

35
High Mountains

30

Smoothness

Water

25
20
15
10
5
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

High Mountains 6.7814

7.5026

4.7359

7.1022

5.2279

6.4164

6.0123

7.0869

3.8401

Smoothness

6.7032

6.5087

3.7966

5.5451

4.8533

4.099

4.4523

5.094

3.616

Water

14.4568 1.3129

1.8625 30.6204

1.997

0.822

11.6354 14.7143 1.6449

x = Number of study sites

รู ปที่ 5 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าความผิดพลาดจาก 9 พื้นที่ตวั อย่างใน 3 รู ปแบบพื้นผิว ได้แก่ พื้นผิวขรุ ขระมาก (High
roughness), พื้นที่ราบเรี ยบ(Smoothness) และพื้นที่น้ า(Water)
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ตารางที่ 2 แสดงค่า RMSE และ STD ของ 27 พื้นที่จาก 3 รู ปแบบคุณลักษณ์
Site of test area
พื้นที่ขรุ ขระมาก
พื้นที่ราบเรี ยบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
RMSE - Average
STD

6.7814
7.5026
4.7359
7.1022
5.2279
6.4164
6.0123
7.0869
3.8401
6.078411
1.166288

6.7032
6.5087
3.7966
5.5451
4.8533
4.099
4.4523
5.094
3.616
4.963133
1.05239

พื้นที่แหล่งน้ า
14.4568
1.3129
1.8625
30.6204
1.997
0.822
11.6354
14.7143
1.6449
8.785133
9.524565

การสุ่ ม หรื อ Random distributed error (ค่าความผิดพลาดกระจายตัวแบบสุ่ ม) เช่นพื้นผิวแบบขรุ ขระปาน
กลาง พื้นที่ที่ 9 เมื่อมองในรู ปแบบ 2 มิติ พื้นที่สีแดงกระจายตัวทัว่ ไป ซึ่ งสามารถสรุ ปได้วา่ เป็ นการกระจายตัวของค่า
ความผิดพลาดแบบสุ่ ม (สามารถเกิ ดขึ้นได้) ในเชิ งเทคนิ คสามารถนาข้อมูลชุ ดนี้ ไปใช้งานได้ หรื อประยุกต์ใช้ข้ นั สู ง
ต่อไปได้
อภิปรายและสรุ ปผลการวิจัย
ในการเปรี ยบเทียบแบบจาลองความสู งจากแหล่งที่มา 2 แห่ ง ได้แก่ ASTER และ SRTM ความละเอียด 30 เมตร
เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกันของข้อมูล ก่อนการนาไปประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ ทาให้ทราบว่าการกระจายตัว
ของความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ที่ให้ค่าต่าสุ ดและสู งที่สุด ถูกพบในพื้นที่ประเภทเดียวกัน ฉะนั้นก่อนการนาไปใช้งาน ควร
มี การปรั บแก้ โดยกระบวนการใช้ค่าทางสถิติต่างๆ เพื่อให้ขอ้ มูลนาเข้ามี ความน่ าเชื่ อถื อ และผลลัพธ์ของการนาไป
ประยุกต์ใช้ มีความใกล้เคียงของความถูกต้องมากที่สุด
เอกสารอ้างอิง
กองยีออเดซี่ และยีออฟิ สิ กส์ กรมแผนที่ทหาร. การใช้โปรแกรมภูมิสารสนเทศ ในการสร้างแบบจาลองความสูงสามมิติ
ของภูมิประเทศ.ค้นเมื่อ 30 มกราคม 2560,จาก http://www.rtsd.mi.th/PDF; 2555.
ปฏิวตั ิ สอางชัย และ สัญญา สราภิรมย์. การศึกษาเปรี ยบเทียบความถูกต้องของแบบจาลองความสู งเชิงเลขกับข้อมูลการ
สารวจภาคสนามด้วยกล้องรังวัดและDGPS.เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้ง
ที่14. (หน้า 1095-1100).นครราชสี มา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ; 2552.
สุ ริยะ ผลพูน, ชาติชาย ไวยสุ ระสิ งห์ และชรัตน์ มงคลสวัสดิ์. การใช้เทคนิคการประมาณเชิงพื้นที่เพื่อประเมินความ
ถูกต้องทางดิ่งของแบบจาลองระดับเชิงเลขความละเอียดจากโครงการสารวจภูมิประเทศด้วยเรดาร์ บน
กระสวยอวกาศ. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษาแห่ งชาติ
ครั้งที่ 12. (หน้า 432-441).ขอนแก่น:บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2009.
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สุ วิทย์ อ๋ องสมหวัง. หลักการของ การรับรู้จากระยะไกลและการประมวลผลภาพเชิงเลข. สาขาวิชาการรับรู้จาก
ระยะไกล สานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ; 2554.
Dnppl Service. แบบจาลองความสูงเชิงเลข. ค้นเมื่อ 30 กรกฎาคม 2560,จากhttp://www.dnppl.com/gis; 2014.
Forkuor G, Maathuis B. Comparison of SRTM and Aster Derived Digital Elevation Models over Two Regions in
Ghana –Implications for Hydrological and environmental modeling. Studies on environment and applied
geomorphology.Retrieved July 30, 2015, from http//:www.intechopen.com; 2012.
Guth PL. Geomorphometric comparison of Aster GDEM and SRTM: a special joint symposium of ISPRS Technical
Commission IV & AutoCarto in conjunction with ASPRS/CaGIS 2010 Fall Specialty Conference Orlando,
Florida; 2010.
Isangate. Isangateประตูสู่ อิสาน. Retrieved July 30, 2017, fromhttp://www.isangate.com; 2015.
Isioye OA, Yang IC. Comparison and validation of ASTER-GDEM and SRTM elevation models over parts of
Kaduna State, Nigeria.SASGI Proceedings; 2013.
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