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บทคดัย่อ 
ผลิตภณัฑภ์าพถ่ายรายละเอียดสูงท่ีถูกบนัทึกทัว่โลก ของ SRTM เร่ิมใชง้านในวนัท่ี 24 กนัยายน 2014 ดว้ยรายละเอียด 

30 ตารางเมตรท่ีปล่อยออกมา จึงถูกน ามาแทนท่ีรายละเอียดเดิมท่ีมีขนาด90 ตารางเมตร ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชแ้บบจ าลองความ
สูง ASTER ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑจ์ากเซนเซอร์ ASTER บนดาวเทียม TERRA มีโครงสร้างแบบกริตคลา้ยกระเบ้ืองเรียงต่อกนั ใชใ้น
การเปรียบเทียบ จาก 27 พื้นท่ี ภายในภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย ซ่ึงถูกเลือกเพื่อเป็นตวัแทนท่ีดีท่ีสุดของภูมิ
ประเทศพื้นท่ีทดสอบท่ีครอบคลุม 3 ประเภทส่ิงปกคุลม อนัไดแ้ก่  พื้นท่ีภูเขา (พื้นผวิขรุขระมาก), พื้นท่ีถ่ินท่ีอยูอ่าศยั/พื้นท่ีป่าไม ้
(พื้นผิวขรุขระปานกลาง) และพื้นท่ีเพาะปลูก/แหล่งน ้ า (พื้นผิวราบเรียบ) ผลการศึกษาพบวา่ภูมิประเทศของพื้นท่ีราบเรียบ ให้
ค่าเฉล่ียรากท่ีสองของความคลาดเคล่ือนท่ีสูง คือ 8.78 เมตร และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน คือ 9.52 เมตร ในขณะท่ีอีก2 ประเภทภูมิ
ประเทศท่ีเหลือ ในพื้นผิวท่ีขรุขระมากและปานกลาง ให้ค่าเฉล่ียรากท่ีสองของความคลาดเคล่ือน คือ 6.07 เมตรและ 5.07 เมตร 
ซ่ึงมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเพียง 1.16 เมตรและ 1.06 เมตร ตามล าดบั จากการศึกษาคร้ังน้ี สามารถสรุปไดว้่า พื้นผิวท่ีมีความ
ราบเรียบ ภายในส่ิงปกคลุมประเภทแหล่งน ้ า  ให้ค่าความคาดเคล่ือนท่ีมีการแปรเปล่ียนมากท่ีสุด ซ่ึงอาจน าไปสู่การสรุปถึง
เซนเซอร์ ASTER ท่ีบนัทึกดว้ยระบบ 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. 
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บทน า 
แบบจ าลองความสูงภูมิประเทศ (Digital Elevation Model: DEM) เป็นหน่ึงในขอ้มูลท่ีไดม้าจากการส ารวจ

ระยะไกล(Remote Sensing) เพ่ือแสดงความสูงของภูมิประเทศ ณ ต าแหน่งใดต าแหน่งหน่ึงท่ีสนใจ การน าไป
ประยกุตใ์ชเ้พ่ือการศึกษาหรือวิจยั ในดา้นการวางแผนต่างๆ รูปแบบของแบบจ าลองความสูงน้ี จะใหค้่าเป็นค่าสะทอ้น
ของขอ้มูลภาพถ่ายดาวเทียม (Digital Number: DN) แต่บอกในรูปของความสูงต่อหน่ึงจุดภาพ โดยท่ีในแต่ละจุดภาพจะ
บอกขนาดพ้ืนท่ี เช่น 30 เมตร หรือ 90 เมตรโครงการส ารวจภูมิประเทศดว้ยเรดาร์บนกระสวยอวกาศ; The Shuttle 
Radar Topography Mission (SRTM) จดัเป็นโครงการแรกในโลกท่ีมีการสแกนโดยการกวาดเอาขอ้มูลพ้ืนผิวภูมิ
ประเทศทัว่โลกเพ่ือการรังวดัครอบคลุมทัว่ภูมิภาคของโลกมากท่ีสุด (80% ของพ้ืนผิวโลก) โดยท่ี SRTM DEM แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท ตามความละเอียดทางราบ ประมาณ 30 และ 90 เมตร ตามล าดบั ซ่ึงขอ้มูลท่ีสามารถดาวโหลดผา่น
เครือข่ายเนตเวิร์คฟรีน้ี ท าให้มีการประยุกตใ์ชง้าน เพ่ือการจดัการหรือบริหารปัญหาเชิงพ้ืนท่ีต่างๆ เช่น ในการศึกษา
ดา้นธรณีสัณฐาน เพ่ือวางแผนดา้นภยัพิบติัต่างๆ หรือการศึกษาจ าลองดา้นการเติบโตหรือขยายตวัของชุมชนเมือง 
อยา่งไรกต็ามในการน าเอา SRTM DEM มาประยกุตใ์ช ้จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีการประเมินความถูกตอ้งเชิงต าแหน่ง
ทางราบและทางด่ิงของขอ้มูล เพ่ือบ่งบอกถึงคุณภาพขอ้มูลก่อนน าไปใชง้านดา้นต่างๆ (Waisurasing et al., 2008) โดยท่ี
โครงการ SRTM น้ี เป็นความร่วมมือระหว่างสององคก์ร คือ NASA และ NGA (National Geospatial-Intelligence 
Agency) ซ่ึงโครงการประสบความส าเร็จในการบนัทึกขอ้มูลไดก้วา่ 80% คร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ ปี 2000 และ
ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลสู่สาธารณะของขอ้มูลรายละเอียด 30 เมตรส าหรับสหรัฐอเมริกา และรายละเอียด 90 เมตร ส าหรับ
ภูมิภาคละติจูดระหวา่ง 60 องศาดีกรีเหนือ ถึง 56 ดีกรีเหนือ (SRTM FQA, 2004) หน่ึงในแบบจ าลองความสูงท่ีถูก
น ามาใชเ้ป็นเวลานานก่อนท่ีโครงการ SRTM น้ีจะปล่อยแบบจ าลองความสูงท่ีรายละเอียด 30 เมตรออกมาคือ ASTER 
หรือ The Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (asterweb.jpl.nasa.gov,www.,2004) 
ซ่ึงเป็นการตรวจวดัและสร้างแบบจ าลองความสูงจากคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าเช่นกนั แต่แตกต่างในช่วงคล่ืน ซ่ึงในช่วงคล่ืน
ในช่วง Thermal Band ท่ีอาศยัการสะทอ้นกลบัและปล่อยคล่ืนความร้อนของวตัถุ โดยท่ีความแตกต่างของขอ้มูลสองชุด
น้ีคือ SRTM ใชช่้วงคล่ืนเรดาร์ มีความสามารถในการทะลุทะลวงเมฆ ในทางกลบักนั ASTER ใชช่้วงคล่ืนความร้อนซ่ึง
ไม่สามารถทะลุทะลวงเมฆได้ในการสร้าง DEM นั้นมีด้วยกันหลายวิธี อาทิ เทคนิครังวดัแผนท่ีภูมิประเทศ 
(Topographical Survey)  การรังวดัดว้ยภาพถ่ายทางอากาศ (Photogrammetry) ตลอดจนเทคนิคการวดัการแทรกสอด
ของขอ้มูลเรดาร์ชนิดช่องเปิดสังเคราะห์ (Interferometric Synthetic Aperture Radar data; InSAR) เป็นตน้ จากเทคนิค
ต่างๆท่ีกล่าวมานั้น การท าแผนท่ีภมิูประเทศแบบ InSAR สามารถสร้างไดทุ้กสภาวะอากาศ เน่ืองจากคุณสมบติัการทะลุ
ทะลวงเมฆ (Cloud Penetration) ของคล่ืนไมโครเวฟ (มงคลสวสัด์ิ, 2540; Waisurasing et al., 2008) ดว้ยความตอ้งการ
ท่ีมากข้ึนของการน าขอ้มูล DMEs ไปประยกุตใ์ช ้มีการศึกษาบางส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในการปรับปรุงค่าความถูกตอ้งโดย
การสร้างแบบจ าลอง Variogram และ Kriging ซ่ึงมกัจะใหค้วามถูกตอ้งท่ีมากข้ึนแก่งานการวิจยั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน
สาขาท่ีภูมิประเทศมีปัญหาดา้นสัณฐานวิทยาท่ีตอ้งการรายละเอียดเชิงพ้ืนท่ีๆสูง เช่น น ้ าท่วมหรือหลงัจากการเกิดภยั
พิบติัแผน่ดินไหว (Keeratikasikorn and Trisirisatayawong, 2008) ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการเปรียบเทียบค่าสิถิติ (Root 
Mean Square Error; RMSE, Standard Deviations) ของผลิตภณัฑข์อ้มูลแบบจ าลองความสูงไดแ้ก่ SRTM และ ASTER 
GDEM รายละเอียด 30 เมตรน้ี มีกระบวนการท่ีไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีแตกต่างกนั โดย STRM เป็นการกวาดขอ้มูลโดยอาศยั
คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงไมโครเวฟแบนด์ ซ่ึงมีความสามารถในการทะลุทะลวงวตัถุท่ีมีอนุภาคใหญ่กว่าความยาว
คล่ืน อนัไดแ้ก่ ละอองน ้ า หรือเมฆ ไปยงัวตัถุเป้าหมายได ้ในขณะท่ี ASTER gdem อาศยัช่วงคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าต่าง
ช่วงกนั ซ่ึงในช่วงมรสุมน้ี กลุ่มเมฆท่ีเกาะตวักนัอยา่งหนาแน่นเป็นอุปสรรคหน่ึงในการไดม้าซ่ึงขอ้มูล และแน่นอนวา่
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วตัถุท่ีถูกตรวจวดัได ้ไม่ใช่วตัถุเป้าหมายท าใหก้ารศึกษาคร้ังน้ีจึงเป็นการประเมินความถูกตอ้ง เพ่ือบ่งบอกคุณภาพจาก
ความสอดคลอ้งของสองชุดขอ้มูล ขอ้มูลก่อนน าไปใชง้าน 

 
วตัถุประสงค์ 

เพื่อประเมินความสอดคลอ้งของขอ้มูลแบบจ าลองความสูง 2 ประเภท ไดแ้ก่ SRTM และ Aster gdem ภายใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 

 
พืน้ที่ศึกษา 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย มีพ้ืนท่ีประมาณ 170,226 ตารางกิโลเมตร หรือ 1 ใน 3 ของพ้ืนท่ีทั้ง
ประเทศ ตั้งอยูบ่นท่ีราบสูงโคราช ภมิูประเทศทั้งภาคยกตวัสูงเป็นขอบแยกตวัออกจากภาค 

กลางอยา่งชดัเจน ประกอบดว้ยเทือกเขาสูงทางทิศตะวนัตกและทิศใต ้เทือกเขาทิศตะวนัตกมีความสูงเฉล่ีย 
500-1,000 เมตร เหนือระดบัน ้ าทะเล มียอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในภาคอีสานคือ ยอดภูหลวง มีความสูง 1,571 เมตร และภู
กระดึงสูง 1,325 เมตร เป็นแหล่งตน้น ้ าของแม่น ้ าหลายสาย ไดแ้ก่ แม่น ้ าพอง แม่น ้ าเลย แม่น ้ าพรม แม่น ้ าชี และล าตะคอง 
ทางดา้นทิศใตมี้เทือกเขาสันก าแพง และเทือกเขาพนมดงรัก กั้นระหวา่งภาคอีสานของไทย กบักมัพชูา และลาว มีความ
สูงเฉล่ีย 400-700 เมตร ยอดเขาเขียวเป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดอยูท่างตอนใต ้สูงประมาณ 1,292 เมตร ท าให้ภาคอีสานถูก
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ แอ่งโคราช ไดแ้ก่บริเวณแถบลุ่มแม่น ้าชีและแม่น ้ามูล กินบริเวณ 3 ใน 4 ของภาคอีสานทั้งหมด 
และ แอ่งสกลนคร ไดแ้ก่บริเวณตอนเหนือของเทือกเขาภูพาน และบริเวณท่ีราบลุ่มน ้ าโขง (isangate., www., 2015)    
(รูปท่ี 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่ 1 แสดงพ้ืนท่ีศึกษาและบริเวณพ้ืนท่ีน าเขา้ 27 บริเวณของขอ้มูล SRTM และ ASTER GDEM ภายในภูมิภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 

399



PMP2-4 

 

 

กระบวนการวจิัย 
ข้อมลูท่ีใช้ในการวิจัย 
1. ขอ้มูลแบบจ าลองความสูงความละเอียดทางราบ 30 เมตร ท่ีไดจ้ากโครงการส ารวจภูมิประเทศดว้ยเรดาร์บน

กระสวยอวกาศ (30 m. SRTM DEM) และ ASTER GDEMs (30 m.) ดาวโหลดจาก http://earthexplorer.usgs.gov 
(ตารางท่ี 1) 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
- RMSE (Root mean square error) การค านวณค่าคลาดเคล่ือนในรูปรากก าลงัสองเฉล่ีย (Root Mean Squared 

Error, RMSE) ส าหรับจุดควบคุมทางภาคพ้ืนดิน โดยอาศยัสมการ 
 

     √∑            
 

 

   

 

 
เม่ือ         คือค่าการสะทอ้น ณ ต าแหน่งแกน X และ Y(DN : Elevation) ของขอ้มูลชุดท่ี 1 และ     คือ

ค่าจากขอ้มูลท่ี 2 ค่าท่ีไดจ้าก RMSE หากมีค่านอ้ยแสดงวา่ค่าของขอ้มูลทั้งสองชุดมีความใกลเ้คียงกนั ดงันั้นหากมีค่า
เท่ากบัศนูย ์แสดงวา่ไม่เกิดความคลาดเคล่ือนในของขอ้มูลสองชุดน้ีเลย  

- ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คือ ค่ารากท่ีสองของความแปรปรวนท่ีมีค่าบวก ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน    หรือ   ) 
 

      √     
 

เม่ือ      (ค่าความแปรปรวน) สามารถหาไดจ้ากสมการน้ี 
 

     
∑          

  
   

   
 

 
เม่ือ         คือค่าความสวา่งชุดขอ้มูล k 

    คือ ค่าเฉล่ียนของค่าความสวา่งชุดขอ้มูล k 
N     คือ จ านวนจุดภาพทั้งหมดของชุดขอ้มูล (อ๋องสมหวงั, 2554) 

กระบวนการด าเนินงานท่ัวไป 
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 1. กระบวนการจดัเกบ็ขอ้มูล (Data Collection) เป็นการรวบรวมขอ้มูลคือ ดาว

โหลดขอ้มูลดงัแสดงในตารางท่ี 1 ในขั้นตอนท่ี 2 การเตรียมขอ้มูลก่อนการประมวลผล เช่น ตรวจสอบความถูกตอ้งของ
ระบบพิกดัของแหล่งขอ้มูลทั้ง 2 แห่ง, จากนั้นเป็นขั้นตอนท่ี 2 การจดัเตรียมขอ้มูลก่อนการประมวลผลขอ้มูลท่ีถูก
แบ่งเป็น 3 ประเภทส่ิงปกคลุมดิน ท่ีจะถูกน าไปตรวจสอบ คือ พ้ืนท่ีขรุขระมาก ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีภูเขา, พ้ืนท่ีราบเรียบ ไดแ้ก่ 
พ้ืนท่ีชุมชน, เมืองหรือเพาะปลูก และพ้ืนท่ีแหล่งน ้า ดว้ยการตดัขนาดพ้ืนท่ีเป็น1 ตารางกิโลเมตร เพ่ือน าเขา้สู่ขั้นตอนท่ี 
3 คือขั้นตอน 
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ตารางที่ 1  แสดงขอ้มูล STRM และ Aster GDEM ความละเอียดเชิงพ้ืนท่ี แหล่งท่ีมาขอ้มูลและนามสกุลไฟลท่ี์ใช้
ประมวลผลภายในพ้ืนท่ีศึกษา 

Name Spatial Resolution SOURCE 
astgtm2_n17e101  
n17_e101_1arc_v3 

30 เมตร 
 

http://earthexplorer.usgs.gov 
 

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  

 

การประมวลผลขอ้มูล ในท่ีน้ีด าเนินการโดยใช ้โปรแกรม Matlab เพ่ือค านวณหาค่าเฉล่ียรากท่ีสองของความ
ผิดพลาดและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของพ้ืนท่ี 3 ประเภท ใน 27 พ้ืนท่ีจากทั้งหมดของพ้ืนท่ีศึกษา ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการ
ประมวลผลคร้ังน้ี ตารางแสดงค่าสถิติของความคลาดเคล่ือนและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูลสองชุด (รูปท่ี 2)  
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รูปที่ 2 แสดงกระบวนการด าเนินงานวจิยัทัว่ไป 

ผลการทดลอง 
จากการวิจยัคร้ังน้ี น าเขา้แบบจ าลองความสูง รายละเอียด 30 เมตร จาก 2 แหล่งท่ีมา (ASTER, SRTM) เพื่อ

เปรียบเทียบ 9 พ้ืนท่ี ใน 3 คุณลกัษณ์พ้ืนท่ีท่ีแตกต่างกนั 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีขรุขระมาก พ้ืนท่ีขรุขระปานกลาง และ
พ้ืนท่ีราบเรียบ จากภาพท่ี 4 และ 5 แสดงค่าความคลาดเคล่ือนแบบ 2 มิติ พบวา่จากค่าสถิติท่ีได ้ (ตารางท่ี 2) ค่า RMSE 
สูงถกูพบในพ้ืนท่ีราบเรียบ ซ่ึงในส่ิงปกคลุมดินหรือการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน คือพ้ืนท่ี แหล่งน ้า มีค่า 8.78 และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานคือ 9.52 โดยพ้ืนท่ีท่ีใหค้่า RMSE นอ้ยท่ีสุดคือ พ้ืนท่ีขรุขระปานกลาง (พ้ืนท่ีเมืองหรือพ้ืนท่ีป่าไม)้ คือ 4.96 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานคือ 1.05 และเม่ือมองในพ้ืนท่ีแต่ละ 9 แห่ง พบวา่ค่า RMSE ท่ีสูงและต ่าท่ีสุด ถูกพบใน
รูปแบบของขอ้มูลน าเขา้ประเภทเดียวกนั คือ พ้ืนผิวแบบราบเรียบ (แหล่งน ้ า) โดยท่ีในพ้ืนท่ี 4 ค่า RMSE สูงท่ีสุดคือ 
30.62 และในพ้ืนท่ีท่ี 6 ค่าท่ีต  ่าท่ีสุดเท่ากบั 0.82 จากกระบวนการประมวลผลเม่ือน าขอ้มูลน าเขา้สองแหล่งเปรียบเทียบ
กนัเพ่ือดูความแตกต่าง หากค่า RMSE ใหค้่าท่ีนอ้ย แสดงวา่ขอ้มูลจากทั้งสองแหล่งมีความสอดคลอ้งกนั ในทางตรงกนั
ขา้ม หากค่าท่ีไดมี้ค่าท่ีสูง สามารถบอกไดว้า่ ขอ้มูลจากทั้งสองแหล่งค่อนขา้งแตกต่างกนั ซ่ึงจากค่า RMSE ท่ีต  ่าและสูง

ขัน้ตอนท่ี 1 : จดัเกบ็/รวบรวม
ข้อมลู 

ดาวโหลด SRTM 
DEM  

ดาวโหลด ASTER 
GDEM 30 m. 

ประมวลผลส าหรบั 
GDEMs  

ประมวลผลส าหรบั 
SRTM 

คา่ความสงูทีแ่ตกต่างระหวา่งขอ้มลู 

รายงานคา่สถติจิากการเปรยีบเทยีบ 

ตดัภาพขนาดพืน้ที ่1 
ตารางกม. 

ขัน้ตอนท่ี 2: เตรียมข้อมลูก่อนการประมวล 

พท.ขรุขระ
มาก 

พท.ราบเรยีบ พท.แหลง่น ้า 

ขอ้มลูน าเขา้ 

ขัน้ตอนท่ี 3: การประมวลผล 
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ท่ีสุดน้ีถกูพบในรูปลกัษณ์ของพ้ืนผวิประเภทเดียวกนั สามารถบอกไดว้า่ ค่าความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนมีความแปรปรวนสูง 
ณ รูปลกัษณ์ของพ้ืนท่ีประเภทแหล่งน ้า ซ่ึงในรูปแบบของการกระจายตวัค่าความผิดพลาดน้ี ในพ้ืนท่ีท่ี 4 ของแหล่งน ้ า
เม่ือมองในพ้ืนผิวแบบ 2 มิติ การกระจายตวัของค่าความผิดพลาดท่ีมาก (บริเวณสีแดง) ซ่ึงมีความเป็นไปไดว้่า 
กระบวนการไดม้าซ่ึงขอ้มูลของเซนเซอร์ Aster gdem ชุดขอ้มูลไดมี้การบนัทึกขอ้มูลท่ีไม่ใช่ความสูงเพียงอยา่งเดียว 
เช่น เมฆ เน่ืองจากช่วงของคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าไม่ไดอ้ยูใ่นช่วงไมโครเวฟ เช่นชุดขอ้มูล SRTM ท่ีสามารถทะลุทะลวง
เมฆเพ่ือบนัทึกวตัถุเป้าหมายได ้การเกาะกลุ่มกนั หรือเป็นการกระจายตวัของความผิดพลาดจึงเป็นแบบ Systematic ซ่ึง
ในการน าไปใชง้าน จะไม่สามารถสรุปไดว้่าขอ้มูลมีความน่าเช่ือถือเพียงพอ (รูปท่ี 4) จากการกระจายของค่าความ
ผดิพลาดท่ีค่อนขา้งชดัเจน และมีการเกาะกลุ่มกนัอยา่งเป็นระบบน้ี ในทางกลบักนัการกระจายตวัท่ีเกิดข้ึนแบบ 
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รูปที่ 3 แสดงการกระจายตวัของค่าความผิดพลาดจาก 2 แหล่งท่ีมาของแบบจ าลองความสูงในรูปแบบ 2 มิติ จากพ้ืนท่ี

ตวัอยา่ง 9 แหล่งของ3 รูปแบบส่ิงปกคลุมดิน ไดแ้ก่ (ก) พ้ืนท่ีขรุขระมาก (High roughness), (ข) พ้ืนท่ีราบเรียบ 
(Smoothness), (ค) พ้ืนท่ีแหล่งน ้า (Water),(ง) แบบจ าลองความสูง และ (จ) ภาพถ่ายภมิูประเทศ 
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รูปที่ 4 แสดงตวัอยา่งการกระจายตวัของค่าความคลาดเคล่ือนจากการเปรียบเทียบชุดขอ้มูล 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ (A) เป็น

การกระจายตวัแบบ Systematics Error ของขอ้มูลพ้ืนท่ีตวัอยา่งท่ี 4, รูปแบบการใชท่ี้ดินคือ แหล่งน ้าและ (B) คือ
การกระจายตวัแบบ Random Error  ของขอ้มูลพ้ืนท่ีตวัอยา่งท่ี 3 , รูปแบบการใชท่ี้ดินคือ พ้ืนท่ีเมือง/ เพาะปลูก
เกษตรกรรม 

 

 
 
รูปที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบค่าความผิดพลาดจาก 9 พ้ืนท่ีตวัอยา่งใน 3 รูปแบบพ้ืนผิว ไดแ้ก่ พ้ืนผิวขรุขระมาก (High 

roughness), พ้ืนท่ีราบเรียบ(Smoothness) และพ้ืนท่ีน ้า(Water) 
 
 
 
 

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
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ตารางที่ 2 แสดงค่า RMSE และ STD ของ 27 พ้ืนท่ีจาก 3 รูปแบบคุณลกัษณ์ 
Site of test area พ้ืนท่ีขรุขระมาก พ้ืนท่ีราบเรียบ พ้ืนท่ีแหล่งน ้า 

1 6.7814 6.7032 14.4568 
2 7.5026 6.5087 1.3129 
3 4.7359 3.7966 1.8625 
4 7.1022 5.5451 30.6204 
5 5.2279 4.8533 1.997 
6 6.4164 4.099 0.822 
7 6.0123 4.4523 11.6354 
8 7.0869 5.094 14.7143 
9 3.8401 3.616 1.6449 
RMSE - Average 6.078411 4.963133 8.785133 
STD 1.166288 1.05239 9.524565 

 

การสุ่ม หรือ Random distributed error (ค่าความผิดพลาดกระจายตวัแบบสุ่ม) เช่นพ้ืนผิวแบบขรุขระปาน
กลาง พ้ืนท่ีท่ี 9 เม่ือมองในรูปแบบ 2 มิติ พ้ืนท่ีสีแดงกระจายตวัทัว่ไป ซ่ึงสามารถสรุปไดว้า่ เป็นการกระจายตวัของค่า
ความผิดพลาดแบบสุ่ม (สามารถเกิดข้ึนได)้ ในเชิงเทคนิคสามารถน าขอ้มูลชุดน้ีไปใชง้านได ้หรือประยุกต์ใชข้ั้นสูง
ต่อไปได ้

 
อภิปรายและสรุปผลการวจิัย 
 ในการเปรียบเทียบแบบจ าลองความสูงจากแหล่งท่ีมา  2 แห่ง ไดแ้ก่ ASTER และ SRTM ความละเอียด 30 เมตร 
เพ่ือตรวจสอบความสอดคลอ้งกนัของขอ้มูล ก่อนการน าไปประยกุตใ์ชง้านในดา้นต่างๆ ท าให้ทราบวา่การกระจายตวั
ของความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน ท่ีใหค้่าต ่าสุดและสูงท่ีสุด ถูกพบในพ้ืนท่ีประเภทเดียวกนั ฉะนั้นก่อนการน าไปใชง้าน ควร
มีการปรับแก ้โดยกระบวนการใชค้่าทางสถิติต่างๆ เพ่ือให้ขอ้มูลน าเขา้มีความน่าเช่ือถือ และผลลพัธ์ของการน าไป
ประยกุตใ์ช ้มีความใกลเ้คียงของความถกูตอ้งมากท่ีสุด 
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