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ปััญหาความไม่่สอดคล้้องกัันระหว่่างผิิวยีอี อยด์์จากแบบจำำ�ลอง THAI17G และผิิวระดัับ
ทะเลปานกลางอ้้างอิิงพื้้�นหลัักฐานทางดิ่่ง� แห่่งชาติิเกาะหลัักทำำ�ให้้แบบจำำ�ลอง THAI17G
ยัังคงมีีความคลาดเคลื่่�อนอยู่่�ในการหาค่่าระดัับร่่วมกัับเทคโนโลยีี GNSS งานวิิจััยนี้้�จึึงมีี
วััตถุุประสงค์์เพื่่�อปรัับปรุุงแบบจำำ�ลองยีีออยด์์ท้้องถิ่่�นของประเทศไทยให้้มีีความถููกต้้อง
แม่่นยำำ�มากยิ่่�งขึ้้�น โดยใช้้วิิธีีลีีสท์์สแควร์์คอลโลเคชั่่�น ซึ่่�งในการคำำ�นวณหาแบบจำำ�ลอง
ยีีออยด์์ด้ว้ ยวิิธีดัี งั กล่่าว จะนำำ�แบบจำำ�ลองยีีออยด์์ชนิดิ ความโน้้มถ่่วงพิิภพของประเทศไทย
ที่่�มีีชื่่�อว่่า THAI17G ผนวกเข้้ากัับข้้อมููลหมุุดร่่วม GNSS ที่่�มีีการอ้้างอิิงความสููงกัับ
โครงข่่ายหมุุดหลัักฐานทางดิ่่ง� แห่่งชาติิเกาะหลัักที่่จั� ดทำ
ั ำ�โดยกรมแผนที่่ท� หารที่่�กระจายตััว
อยู่่�ทั่่�วประเทศไทยจำำ�นวน 400 หมุุด โดยแบ่่งเป็็นใช้้สำำ�หรัับการคำำ�นวณหาแบบจำำ�ลอง
ยีีออยด์์จำำ�นวน 300 หมุุด เพื่่�อหาผิิวปรัับแก้้หรืือผิิวปรัับเปลี่่�ยน และนำำ�ผิิวปรัับแก้้นั้้�น
ปรัับปรุุงแบบจำำ�ลองให้้มีีความถููกต้้องมากยิ่่�งขึ้้�น จากนั้้�นทดสอบความสููงยีีออยด์์จาก
แบบจำำ�ลองกัับความสููงยีีออยด์์ที่่�ได้้จากหมุุดร่่วมที่่�เหลืือจำำ�นวน 100 หมุุด และ
เปรีียบเทีียบกัับแบบจำำ�ลองยีีออยด์์ด้้วยวิิธีีสมการพอลิิโนเมีียลและแบบจำำ�ลองยีีออยด์์
สากล EGM2008 ผลจากการศึึกษา แสดงให้้เห็็นว่่า การนำำ�ข้้อมููลจากหมุุดร่่วมมา
ผนวกเข้้ากัับแบบจำำ�ลองยีีออยด์์ความโน้้มถ่่วงพิิภพโดยใช้้วิิธีีลีีสท์์สแควร์์คอลโลเคชั่่�น
สามารถปรัับปรุุงแบบจำำ�ลองยีีออยด์์ให้้มีีความถููกต้้องแม่่นยำำ�มากที่่�สุุด โดยแบบจำำ�ลอง
ที่่�ได้้รัับการพััฒนามีีความเบี่่�ยงเบนมาตรฐานเท่่ากัับ ±4.2 เซนติิเมตร คิิดเป็็นการ
ปรัับปรุุงความถููกต้้องเท่่ากัับ 33 เปอร์์เซ็็นต์์

คำำ�สำำ�คััญ :
ยีีออยด์์ / ลีีสท์์สแควร์์คอลโลเคชั่่�น /
EGM2008 / THAI17G /
การเดิินระดัับ
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Inconsistency between THAI17G and Ko Lak 1915 deteriorates the accuracy
of height determination using THAI17G and GNSS survey. This research therefore
aimed to improve a local geoid model in Thailand by using least-squares
collocation. The model was computed by integrating the local gravimetric
geoid model, THAI17G, and GNSS/leveling co-points of the Royal Thai Survey
Department, which refers to the Ko Lak national vertical datum. Four hundred
co-points were divided into 300 points to calculate conversion or correction
surface between THAI17G and Ko Lak vertical datum and 100 points for geoid
accuracy testing. The improved geoid model was obtained by adding the
conversion surface to THAI17G and then compared with the geoid model
using the polynomial equation method and EGM2008. The results showed
that the geoid model obtained via the least-squares collocation method can
best improve the geoid heights' accuracy. The model exhibits a standard
deviation of ± 4.2 cm, representing 33 percent improved accuracy.
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1. บทนำำ�

ในอดีีตที่่�ผ่่านมาในการหาค่่าระดัับหรืือความสููงเหนืือระดัับ
ทะเลปานกลางโดยใช้้แบบจำำ�ลองยีีออยด์์ร่่วมกัับเทคโนโลยีี
ระบบดาวเทีียมกำำ�หนดตำำ�แหน่่งบนพื้้�นโลก (Global Navigation
Satellite System หรืือ GNSS) ประเทศไทยใช้้แบบจำำ�ลอง
ยีีออยด์์สากลที่่�มีีชื่่�อว่่า Earth Gravity Model of 2008 หรืือ
EGM2008 [1] แต่่เนื่่�องจากค่่าระดัับที่่�ได้้ด้้วยวิิธีีการนี้้�มีีความ
คลาดเคลื่่อ� นสููงอยู่่ใ� นระดัับเดซิิเมตร [1-2] ทำำ�ให้้ไม่่สามารถที่่�จะ
นำำ�ค่่าระดัับมาใช้้ในงานทางวิิศวกรรม หรืืองานทำำ�แผนที่่�ที่่�
ต้้องการความถููกต้้องของความสููงได้้
	ต่่อมาใน พ.ศ. 2560 กรมแผนที่่�ทหารและมหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่่ได้้ร่่วมกัันพััฒนาแบบจำำ�ลองยีีออยด์์ท้อ้ งถิ่่น� ชนิิดความ
โน้้มถ่่วงพิิภพบริิเวณประเทศไทย ซึ่่ง� เป็็นผิิวระดัับอ้้างอิิงความสููง
ของภููมิิประเทศที่่�ได้้จากการรัังวััดความโน้้มถ่่วงพิิภพทางภาค
พื้้�นดิิน (terrestrial gravimetry) และการรัังวััดความโน้้มถ่่วง
พิิภพทางอากาศ (airborne gravimetry) ทำำ�ให้้ได้้แบบจำำ�ลอง
ความโน้้มถ่่วงพิิภพที่่�ผิิวยีีออยด์์มีีความถููกต้้องสููงที่่�มีีชื่่�อว่่า
THAI17G [2] ซึ่่�งการนำำ�เอาแบบจำำ�ลองยีีออยด์์ความละเอีียด
สููงของประเทศไทยเพื่่�อเป็็นผิิวระดัับอ้้างอิิงความสููงของ
ภููมิิประเทศ และค่่าความสููงเหนืือทรงรีีอ้า้ งอิิง WGS84 (World
Geodetic System 1984) ที่่�ได้้จากการรัังวััดด้้วยดาวเทีียม
กำำ�หนดตำำ�แหน่่งโลก (GNSS survey) โดยใช้้ความสััมพัันธ์์ของ
ผิิวโลกจริิง ผิิวยีีออยด์์ และผิิวทรงรีีอ้้างอิิง จะทำำ�ให้้สามารถหา
ความสููงออร์์โท-เมตริิก (orthometric height) หรืือค่่าระดัับ
ความสููงของภููมิิประเทศได้้ ซึ่่�งการหาค่่าระดัับความสููงด้้วย
วิิธีีการนี้้� ความสููงของภููมิิประเทศที่่�ได้้จะมีีความถููกต้้องอยู่่�ใน
ระดัับเซนติิเมตร อย่่างไรก็็ตามแบบจำำ�ลองยีีออยด์์ THAI17G
ยัังคงมีีความคลาดเคลื่่�อนอยู่่� สาเหตุุหนึ่่�งเนื่่�องมาจากความ
ไม่่สอดคล้้องกัันระหว่่างผิิวยีีออยด์์จากแบบจำำ�ลองและระดัับ
ทะเลปานกลางอ้้างอิิงพื้้�นหลัักฐานทางดิ่่�งแห่่งชาติิเกาะหลััก
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	ดัังนั้้�นงานวิิจััยนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อปรัับปรุุงแบบจำำ�ลอง
ยีีออยด์์ท้อ้ งถิ่่น� ของประเทศไทยให้้มีคี วามถููกต้้องแม่่นยำำ�มากขึ้้น�
โดยใช้้วิิธีีการปรัับแก้้แบบลีีสท์์สแควร์์คอลโลเคชั่่�น (leastsquares collocation) ซึ่่�งเป็็นวิิธีีการที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับการ
รวมข้้อมููลสองประเภทที่่�มีีคุุณสมบััติิทางสถิิติิที่่�แตกต่่างกััน
นำำ�มาผนวกเข้้าด้้วยกัันได้้อย่่างเหมาะสม โดยนำำ�ข้้อมููลค่่าพิิกััด
ทางราบและทางดิ่่ง� จากหมุุดร่่วมดาวเทีียมกำำ�หนดตำำ�แหน่่งโลก
และค่่าระดัับอ้้างอิิงพื้้�นหลัักฐานทางดิ่่�งแห่่งชาติิเกาะหลัักที่่�
กระจายครอบคลุุมทั่่�วประเทศไทยที่่�จััดทำำ�โดยกรมแผนที่่�ทหาร
และข้้อมููลแบบจำำ�ลองยีีออยด์์ THAI17G ที่่จั� ดทำ
ั ำ�โดยมหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่่และกรมแผนที่่ท� หาร ซึ่่ง� จะทำำ�ให้้ได้้แบบจำำ�ลองยีีออยด์์
ท้้องถิ่่�นในประเทศไทยที่่�มีีความถููกต้้องมากขึ้้�น และสามารถ
นำำ�ไปใช้้ในการหาค่่าระดัับความสููงของภููมิิประเทศร่่วมกัับ
เทคโนโลยีีระบบดาวเทีียมกำำ�หนดตำำ�แหน่่งบนพื้้�นโลก ซึ่่ง� สามารถ
ทดแทนการหาค่่าระดัับด้้วยกล้้องระดัับได้้

2. ทฤษฎีีที่่�ใช้้ในการวิิจััย
2.1 ความสููงยีีออยด์์

			ความสููงยีีออยด์์เป็็นความสููงที่่�เกิิดจากความสััมพัันธ์์
ร่่วมระหว่่างผิิวโลกจริิงหรืือพื้้�นผิิวภููมิิประเทศ ผิิวยีีออยด์์ และ
ผิิวทรงรีีอ้้างอิิง ซึ่�ง่ ความสููงยีีออยด์์จะเป็็นความสููงที่่�อยู่่�ระหว่่าง
ผิิวยีีออยด์์กัับผิิวทรงรีีอ้้างอิิง ดัังแสดงในรููปที่่� 1 สามารถใช้้
ความสััมพัันธ์์นี้้�ในการหาความสููงที่่�อ้้างอิิงจากผิิวต่่างๆ ได้้ดััง
สมการที่่� (1)
H=h-N

(1)

โดยที่่� h คืือ ความสููงเหนืือทรงรีีอ้า้ งอิิง (ellipsoidal height),
H คืือ ความสููงออร์์โทเมตริิก (orthometric height) และ N
คืือ ความสููงยีีออยด์์ (geoid height หรืือ geoid undulation)
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รููปที่่� 1 แสดงความสััมพัันธ์์ระหว่่างความสููงออร์์โทเมตริิก ความสููงเหนืือทรงรีี และความสููงยีีออยด์์

2.2 การคำำ�นวณหายีีออยด์์โดยใช้้สมการ
			พอลิิโนเมีียล

โดยที่่� N(x,y) คืือ ความสููงยีีออยด์์ที่่�ตำำ�แหน่่งพิิกััด (x,y), aij
คืือ พารามิิเตอร์์ที่่�ต้้องการทราบค่่า, X คืือ ตำำ�แหน่่งตามแนว
			การคำำ�นวณหาผิิวยีีออยด์์โดยใช้้สมการพอลิิโนเมีียล ตะวัันออก-ตะวัันตก, และ Y คืือ ตำำ�แหน่่งตามแนวเหนืือ-ใต้้
เป็็นวิิธีีการทางเรขาคณิิต (geometric method) วิิธีีหนึ่่�ง [3-4] และ n คืือ ดีีกรีีของพอลิิโนเมีียล
ซึ่ง่� เป็็นวิิธีกี ารที่่�กล่่าวถึึงการนำำ�เอาความสููงยีีออยด์์ที่่มี� หี รืือทราบ
2.3 การคำำ�นวณหายีีออยด์์โดยวิิธีี
อยู่่�ก่่อนแล้้ว เช่่น ความสููงยีีออยด์์ที่่�หมุุดร่่วม (GNSS/leveling)
ที่่�มีีการอ้้างอิิงความสููงกัับโครงข่่ายหมุุดหลัักฐานแห่่งชาติิ ซึ่่�ง 			ลีีสท์์สแควร์์คอลโลเคชั่่�น
หมุุดร่่วมนี้้�จะทราบทั้้�งความสููงออร์์โทเมตริิก หรืือที่่�ใช้้เรีียกว่่า 			การคำำ�นวณหายีีออยด์์โดยวิิธีีการปรัับแก้้แบบลีีสท์์ค่่าระดัับความสููงจากระดัับทะเลปานกลาง และความสููงเหนืือ สแควร์์คอลโลเคชั่่�น [2,5,6,7] เป็็นวิิธีีการที่่�นำำ�หลัักการเชิิงสถิิติิ
ทรงรีีอ้้างอิิง WGS84 ซึ่�ง่ ได้้จากเครื่่�องรัับสััญญาณ GNSS ทำำ�ให้้ เข้้ามาประยุุกต์์ใช้้กัับข้้อมููลต่่างประเภทที่่�มีีธรรมชาติิเชิิงสถิิติิ
ทราบค่่าความสููงยีีออยด์์ โดยอาศััยความสััมพัันธ์์จากสมการที่่� ต่่างกัันผนวกเข้้าด้้วยกัันอย่่างเหมาะสมภายใต้้สหสััมพัันธ์์
(1) จากนั้้น� จึึงนำำ�ค่า่ ความสููงยีีออยด์์มาทำำ�การประมาณค่่าโดยใช้้ (correlation) ระหว่่างข้้อมููลที่่�ระยะทางต่่างๆ โดยทำำ�การ
สมการพอลิิโนเมีียล [3] ดัังแสดงในสมการที่่� (2) และทำำ�การ ประมาณค่่าความสููงยีีออยด์์จากข้้อมููลหมุุดร่่วมที่่�ทราบทั้้�งค่่า
คำำ�นวณหาค่่าพารามิิเตอร์์ถึึงดีีกรีีที่่�เหมาะสม n โดยการปรัับ ระดัับและความสููงเหนืือทรงรีีอ้้างอิิง ซึ่�ง่ มีีความสััมพัันธ์์เชิิงสถิิติิ
แก้้แบบลีีสท์ส์ แควร์์หรืือกำำ�ลัังสองน้้อยที่่�สุดุ หลัังจากนั้้�นจึึงแทน ระหว่่างตำำ�แหน่่งที่่�ต้้องการประมาณค่่าความสููงยีีออยด์์และ
ค่่าพารามิิเตอร์์ที่่�คำำ�นวณได้้ลงในสมการที่่� (2) ดัังนั้้�นความสููง ตำำ�แหน่่งที่่�ทราบค่่าความสููงยีีออยด์์ ดัังสมการที่่� (3) เรีียกว่่า
ยีีออยด์์ ณ ตำำ�แหน่่งที่่�ต้้องการทราบค่่า สามารถคำำ�นวณได้้จาก สมการผิิวปรัับเปลี่่�ยนหรืือผิิวปรัับแก้้ (conversion or correction
surface) [2] และทำำ�ให้้ได้้ผิิวยีีออยด์์ที่่�ได้้รัับการปรัับปรุุง ดััง
ค่่าพิิกััด (x,y)
แสดงในรููปที่่� 2
(2)

(3)
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รููปที่่� 2 ผิิวยีีออยด์์ที่่�ได้้รัับการปรัับปรุุง (เส้้นทึึบ) และผิิวยีีออยด์์ THAI17G (เส้้นประ)
การแสดงความสััมพัันธ์์ของค่่าเศษเหลืือ e ในรููปแบบของ
แบบจำำ�ลองเวกเตอร์์ค่่าสัังเกตของข้้อมููลทั้้�งหมดเขีียนเป็็น
สััญลัักษณ์์ l พร้้อมด้้วยเวกเตอร์์ของค่่าแก้้ คืือ s และ n คืือ
เวกเตอร์์ของความคลาดเคลื่่�อนสุ่่�ม (random error) [7] ดััง
สมการที่่� (4)
(4)
โดยที่่�

(7)

(8)

(5)

ส่่วน Cnn คืือ เมตริิกความแปรปรวนร่่วมระหว่่างความ
ซึ่่�ง คืือ เวกเตอร์์ประมาณของเวกเตอร์์ค่่าแก้้ ที่่�ประมาณ คลาดเคลื่่�อนสุ่่�มด้้วยกัันเอง ในการศึึกษานี้้�จะสมมติิว่่าเกิิดจาก
ได้้ที่่�ตำำ�แหน่่ง ที่่�ต้้องการคำำ�นวณหาความสููงยีีออยด์์จากค่่า ความคลาดเคลื่่�อนของปริิมาณค่่าสัังเกตที่่�มีีการวััดที่่�อิิสระ
เศษเหลืือ
ที่่�ตำำ�แหน่่ง โดยที่่�
และ ต่่อกััน ดัังนั้้�นจึึงสมมติิว่่าอีีเลเมนท์์ที่่�ตำำ�แหน่่งต่่างกัันนอก
แนวทแยง (off-diagonal elements) ไม่่มีีสหสััมพัันธ์์
ซึ่่�งกัันตามแนวทแยง ดัังนั้้�นเขีียนได้้ดัังสมการที่่� (9)
(6)

(9)

ส่่วน Cst และ Ctt คืือ เมตริิกความแปรปรวนร่่วม (covariance
matrix) ระหว่่างค่่าแก้้และค่่าสัังเกต และระหว่่างค่่าสัังเกต
ด้้วยกััน ตามลำำ�ดัับ โดยมีีฟัังก์์ชั่่�นความแปรปรวนร่่วม Cst (.)
และ Ctt (.) เป็็นองค์์ประกอบหรืืออีีเลเมนท์์ของ Cst และ Ctt
ดัังสมการที่่� (7) และ (8) ตามลำำ�ดัับ ซึ่่�งคำำ�นวณมาจากการ
เลืือกใช้้แบบจำำ�ลองเกาส์์โควาเรีียนในการประมาณฟัังก์์ชั่่�น
เอมไพริิคััลโควาเรีียน (empirical covariance function) ของ
ค่่าสัังเกต

โดยที่่� คืือ ค่่าความแปรปรวนร่่วมของค่่าสัังเกตุุ และ คืือ
เมตริิกเอกลัักษณ์์ (identity matrix) ที่่�มีีขนาด

3. วิิธีีการวิิจััย

ในงานวิิจััยนี้้�ได้้ทำำ�การพััฒนาปรัับปรุุงแบบจำำ�ลองยีีออยด์์
ท้้องถิ่่�นบริิเวณประเทศไทย โดยการคำำ�นวณหาแบบจำำ�ลอง
ยีีออยด์์ทั้้�งหมด 2 วิิธีี ได้้แก่่ การคำำ�นวณหาแบบจำำ�ลองยีีออยด์์
ด้้วยวิิธีีสมการพอลิิโนเมีียล และการคำำ�นวณหาแบบจำำ�ลอง
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ยีีออยด์์ด้ว้ ยวิิธีีการปรัับแก้้แบบลีีสท์์สแควร์์คอลโลเคชั่่�น โดยใช้้ ยีีออยด์์ THAI17G [2] โดยมีีขั้้�นตอนวิิธีีการวิิจััยดัังแสดงใน
ข้้อมููลหมุุดโครงข่่ายทางดิ่่�งแห่่งชาติิเกาะหลัักที่่�จััดทำำ�โดยกรม รููปที่่� 3 ซึ่ง่� สามารถอธิิบายวิิธีกี ารวิิจัยั ในขั้้น� ตอนต่่างๆ ได้้ดังั หััวข้อ้
แผนที่่�ทหารที่่�กระจายตััวอยู่่�ทั่่�วประเทศไทย และแบบจำำ�ลอง ต่่อไปนี้้�

รููปที่่� 3 แผนผัังประกอบแสดงวิิธีีวิจัิ ัย

3.1 การเตรีียมข้้อมููลการคำำ�นวณ

			นำำ�ข้้อมููลหมุุดร่่วมที่่�มีีทั้้�งข้้อมููลความสููงเหนืือทรงรีี
อ้้างอิิง WGS84 และค่่าระดัับอ้้างอิิงพื้้�นหลัักฐานทางดิ่่�งแห่่ง
ชาติิเกาะหลัักของกรมแผนที่่ท� หารซึ่่ง� กระจายอยู่่�ทั่่วปร
� ะเทศไทย
โดยหมุุดควบคุุมที่่�ใช้้อยู่่�ในเกณฑ์์ไม่่ต่ำำ��กว่่ามาตรฐานงานระดัับ
ชั้้�น 3 จำำ�นวน 400 หมุุด โดยใช้้สำำ�หรัับการคำำ�นวณแบบจำำ�ลอง
ยีีออยด์์ 300 หมุุด และ 100 หมุุด สำำ�หรัับใช้้ทดสอบแบบจำำ�ลอง
ยีีออยด์์ที่่�ได้้จากการคำำ�นวณ โดยงานวิิจััยนี้้�ได้้ตั้้�งสมมติิฐานว่่า
หมุุดร่่วมทดสอบจำำ�นวน 100 หมุุด มีีความสููงยีีออยด์์ที่่�ถููกต้้อง
ที่่�สุุด เนื่่�องจากหมุุดร่่วมเหล่่านี้้�เป็็นหมุุดหลัักฐานโครงข่่าย
ทางดิ่่�งแห่่งชาติิเกาะหลัักมาตรฐานงานระดัับชั้้�นที่่� 1 (the firstorder leveling) ตามข้้อกำำ�หนดของ FGCC1984 [9]

3.2 การคำำ�นวณหาแบบจำำ�ลองยีีออยด์์

			3.2.1 	คำำ�นวณหาแบบจำำ�ลองความสููงยีีออยด์์
								ด้้วยวิิธีีสมการพอลิิโนเมีียล
								 วิิธีีการนี้้�จะใช้้โปรแกรม MATLAB ช่่วยในการ
คำำ�นวณหาค่่าสััมประสิิทธิ์์ข� องสมการพอลิิโนเมีียล โดยใช้้ค่า่ พิิกัดั
ละติิจููด ค่่าพิิกััดลองจิิจููด และค่่าพิิกััดทางดิ่่�งที่่�มีีทั้้�งค่่าความสููง
เหนืือทรงรีีอ้้างอิิง WGS84 และค่่าระดัับอ้้างอิิงพื้้�นหลัักฐาน
ทางดิ่่�งแห่่งชาติิเกาะหลัักของกรมแผนที่่�ทหาร โดยเบื้้�องต้้น
ในงานวิิจััยนี้้�ได้้คำำ�นวณหาค่่าสััมประสิิทธิ์์�ของสมการพอลิิโนเมีียลดีีกรีีที่่� 1, 2, 3, และ 4 ตามลำำ�ดัับ โดยสามารถเขีียนสมการ
ในการคำำ�นวณพอลิิโนเมีียลดีีกรีีต่่างๆ ได้้ดัังแสดงในตารางที่่� 1
ส่่วนสมการพอลิิโนเมีียลดีีกรีีที่่�สููงขึ้้�นจะต้้องมีีการศึึกษาต่่อไป
ในอนาคตจึึงจะไม่่ขอกล่่าวในงานวิิจััยในครั้้�งนี้้�
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ตารางที่่� 1 แสดงสมการในการคำำ�นวณของสมการพอลิิโนเมีียลดีีกรีีต่่างๆ
สมการในการคาํนวณ

Polynomial
1st

N(x,y) = a00 + a01y + a10x

2nd

N(x,y) = a00 + a01y + a10x + a02y2 + a11xy + a20x2

3rd

N(x,y) = a00 + a01y + a10x + a02y2 + a11xy + a20x2 + a03y3 + a12xy2
+ a21x2y + a30x3

4th

N(x,y) = a00 + a01y + a10x + a02y2 + a11xy + a20x2 + a03y3 + a12xy2
+ a21x2y + a30x3 + a04y4 + a13xy3 + a22x2y2 + a31x3y + a40x4

			3.2.2 	คำำ�นวณหาแบบจำำ�ลองความสููงยีีออยด์์
							ด้้วยวิิธีีลีีสท์์สแควร์์คอลโลเคชั่่�น
								 ฟัังก์์ชั่่�นความแปรปรวนร่่วมของ Cst และ Ctt
ในสมการที่่� (7) และ (8) คำำ�นวณมาจากการเลืือกแบบจำำ�ลองที่่�
เหมาะสมที่่�สุดุ จากแบบจำำ�ลองฟัังก์์ชั่่น� ความแปรปรวนร่่วมแบบ
ที่่� I, II, และ III ตามลำำ�ดัับ ดัังแสดงในตารางที่่� 2 หลัังจากนั้้�น
นำำ�ความแปรปรวน Cst และ Ctt แทนในสมการที่่� (5) เพื่่�อให้้
ได้้ผิิวปรัับเปลี่่�ยนหรืือผิิวปรัับแก้้และนำำ�ค่่าผิิวปรัับเปลี่่�ยนมา
ลบออกจากแบบจำำ�ลองยีีออยด์์ THAI17G จะทำำ�ให้้ได้้แบบ
จำำ�ลองยีีออยด์์ที่่�ได้้รัับการปรัับปรุุง ซึ่่�งวิิธีีการนี้้�จำำ�เป็็นต้้องขจััด
ค่่าความคลาดเคลื่่�อนแบบมีีระบบของค่่าเศษเหลืือ เช่่นค่่า
เบี่่�ยงเบน (bias) ออกก่่อนคำำ�นวณเพื่่�อให้้เข้้าเงื่่�อนไขของการ
คำำ�นวณแบบลีีสท์์สแควร์์คอลโลเคชั่่�น

			3.2.3 	คำำ�นวณหาฟัังก์์ชั่่�นโควาเรีียน
								 เพื่่� อ หาค่่ า สัั ม ประสิิ ท ธิ์์� ข องฟัั ง ก์์ ชั่่� น ความ
แปรปรวนร่่วม (covariance function) จากข้้อมููลหมุุดร่่วม
จำำ�นวน 300 หมุุด และแบบจำำ�ลองยีีออยด์์ THAI17G โดยการ
ศึึกษาในครั้้�งนี้้�ได้้เลืือกใช้้แบบจำำ�ลอง 3 ชนิิด ได้้แก่่ Gaussian
(exponential) covariance function, Gaussian (2-exponential) covariance function และ the 2nd order covariance function [2,6,8]
ในการประมาณฟัังก์์ชั่่�นเอมไพริิคััลโควาเรีียน (empirical
covariance function) ของค่่าเศษเหลืือ ซึ่ง่� จะเรีียกแบบจำำ�ลอง
ฟัังก์์ชั่่�นความแปรปรวนร่่วมทั้้�ง 3 ชนิิด ว่่าแบบจำำ�ลองที่่� I, II,
และ III ตามลำำ�ดัับ ดัังแสดงในตารางที่่� 2 โดยการคำำ�นวณจะใช้้
วิิธีีทดลองสุ่่�มค่่า ในการหาค่่าสััมประสิิทธิ์์แ� ต่่ละครั้้ง� เพื่่�อหาแบบ
จำำ�ลองที่่�เหมาะสมที่่�สุุดที่่�จะนำำ�ไปใช้้ในการหาผิิวปรัับแก้้

ตารางที่่� 2 ฟัังก์์ชั่่�นความแปรปรวนร่่วม (covariance function)
Model
I

Covariance function
Gaussian (exponential) covariance function
C(s) = C0 exp ( - )
L
Gaussian (2-exponential) covariance function

II

III

C(s) = C0 exp ( -

2

L2

)

the 2nd order Markov covariance function
C(s)=C0 (1+

α

) exp ( -

α

)
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3.3 การวิิเคราะห์์เปรีียบเทีียบแบบจำำ�ลองยีีออยด์์
			กัับหมุุดร่่วม

			ทำำ�การเปรีียบเทีียบความสููงยีีออยด์์ที่่ไ� ด้้จากการคำำ�นวณ
ทั้้�ง 2 วิิธีกัี ับความสููงยีีออยด์์ที่่�ได้้มาจากหมุุดร่ว่ มที่่�มีีค่่าความสููง
เหนืือทรงรีีและค่่าระดัับอ้้างอิิงพื้้�นหลัักฐานทางดิ่่�งแห่่งชาติิ
เกาะหลัักของกรมแผนที่่�ทหาร โดยใช้้ค่่าเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน
เป็็นตััวบ่่งชี้้�ถึึงผลที่่�ได้้จากการเปรีียบเทีียบความสููงยีีออยด์์เพื่่�อ
หาแบบจำำ�ลองที่่�เหมาะสมกัับพื้้�นที่่�ที่่�ทำำ�การศึึกษา และนำำ�แบบ
จำำ�ลองยีีออยด์์ที่่�ดีีที่่�สุุดจากการคำำ�นวณเปรีียบเทีียบกัับแบบ
จำำ�ลองยีีออยด์์ THAI17G เพื่่�อหาค่่าอััตราร้้อยละของการพััฒนา
ของแบบจำำ�ลองยีีออยด์์ที่่�ได้้รัับการปรัับปรุุง

4. ผลการวิิจััย

น้้อยใหญ่่สลัับซัับซ้้อน มีีความแตกต่่างของระดัับความสููงที่่�มาก
และมีีหมุุดร่่วมในพื้้�นที่่�ศึึกษาจำำ�นวน 68 หมุุด, (2) พื้้�นที่่�ศึึกษา
อยู่่ใ� นภาคเหนืือตอนล่่างที่่�มีทิี วิ เขาเป็็นสัันยาวต่่อเนื่่อ� ง ภาคกลาง
ตอนบนที่่�เป็็นพื้้�นที่่�ราบลุ่่�ม และมีีหมุุดร่ว่ มในพื้้�นที่่�ศึกึ ษาจำำ�นวน
60 หมุุด, (3) พื้้�นที่่�ศึึกษาอยู่่�ในภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือที่่�เป็็น
พื้้�นที่่�ราบสููง มีีบางส่่วนของพื้้�นที่่�เป็็นเทืือกเขา โดยมีีความ
แตกต่่างของระดัับความสููงปานกลาง และมีีหมุุดร่่วมในพื้้�นที่่�
ศึึกษาจำำ�นวน 126 หมุุด, (4) พื้้�นที่่�ศึึกษาอยู่่�ในภาคกลางที่่�เป็็น
พื้้�นที่่�ราบลุ่่�ม ภาคตะวัันตกเป็็นภููเขาสลัับกัับหุุบเขาที่่�ค่่อนข้้าง
ชัันและแคบ ภาคตะวัันออกที่่�เป็็นพื้้�นที่่�ราบสููงสลัับกัับภููเขาที่่�มีี
ความสููงน้้อย และมีีหมุุดร่่วมในพื้้�นที่่�ศึกึ ษาจำำ�นวน 79 หมุุด, (5)
พื้้�นที่่�ศึกึ ษาอยู่่ใ� นภาคใต้้ที่่พื้้� น� ที่่�ส่ว่ นใหญ่่เป็็นที่่�ราบ และมีีบางส่่วน
ของพื้้�นที่่�เป็็นเทืือกเขา มีีลัักษณะที่่�แคบในทิิศตะวัันออก-ตก
ส่่วนในแนวเหนืือ-ใต้้ มีีลัักษณะที่่�ยาว และมีีหมุุดร่่วมในพื้้�นที่่�
ศึึกษาจำำ�นวน 67 หมุุด

ในการวิิเคราะห์์แบบจำำ�ลองยีีออยด์์ที่่�ได้้รัับการปรัับปรุุง
ผู้้�วิิจััยได้้เลืือกพื้้�นที่่�ที่่�ทำำ�การวิิจััยอยู่่�ในบริิเวณประเทศไทย โดย
มีีลัักษณะภููมิิประเทศที่่�แตกต่่างกััน ซึ่่�งแต่่ละพื้้�นที่่�ที่่�ศึึกษามีี
อิิทธิิพลต่่อความถููกต้้องของแบบจำำ�ลองยีีออยด์์ที่่�ได้้รัับการ
4.1 ผลการคำำ�นวณหาแบบจำำ�ลองความสููง
ปรัับปรุุงในแต่่ละวิิธีีการคำำ�นวณ ผู้้�วิิจััยจึึงได้้แบ่่งพื้้�นที่่�ที่่�ทำำ�การ 			ยีีออยด์์ด้้วยวิิธีีสมการพอลิิโนเมีียล
ศึึกษาออกเป็็น 5 พื้้�นที่่� ดัังแสดงในรููปที่่� 4 โดยแต่่ละพื้้�นที่่�มีี 			ผู้้�วิิจััยได้้คำำ�นวณหาค่่าสััมประสิิทธิ์์�ของสมการพอลิิโนรายละเอีียดดัังนี้้� (1) พื้้�นที่่�ศึึกษาอยู่่�ในภาคเหนืือที่่�มีีเทืือกเขา เมีียลดีีกรีีที่่� 1,2,3 และ 4 ตามลำำ�ดัับ โดยการปรัับแก้้แบบลีีสท์์-

รูปที่ 4 แสดงพื้นที่ที่ท�ำการวิจัยในบริเวณประเทศไทยและหมุดร่วมของกรมแผนที่
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สแควร์์ และนำำ�ค่่าสััมประสิิทธิ์์�ที่่�ได้้จากการปรัับแก้้ของสมการ
แทนกลัับไปยัังสมการที่่� (2) เพื่่�อให้้ได้้แบบจำำ�ลองยีีออยด์์ที่่คำ� ำ�นวณ
ด้้วยสมการพอลิิโนเมีียล หลัังจากนั้้น� ผู้้�วิจัิ ยั ได้้ทำำ�การเปรีียบเทีียบ
ค่่าความสููงยีีออยด์์ที่่ไ� ด้้จากการคำำ�นวณด้้วยสมการพอลิิโนเมีียล
กัับความสููงยีีออยด์์ที่่ไ� ด้้จากหมุุดร่ว่ ม โดยใช้้หมุุดร่ว่ มมาทดสอบ
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จำำ�นวน 100 หมุุด โดยค่่าต่่างทางสถิิติจิ ะพิิจารณาที่่�ความเชื่่อ� มั่่น�
ที่่� 95% เนื่่�องจากเป็็นระดัับความเชื่่�อมั่่�นที่่�เหมาะสมกัับข้้อมููล
ที่่�ทำำ�การศึึกษา และเพื่่�อขจััดผลลััพธ์์ความต่่างที่่�มีีขนาดใหญ่่
ของข้้อมููลออกไป ผลจากการเปรีียบเทีียบค่่าความแตกต่่าง
ความสููงยีีออยด์์แสดงในตารางที่่� 3 และแสดงดัังรููปที่่� 5

ตารางที่่� 3 แสดงค่่าสถิิติิการเปรีียบเทีียบค่่าความแตกต่่างความสููงยีีออยด์์จากแบบจำำ�ลองสมการพอลิิโนเมีียลและ
						ความสููงยีีออยด์์จากหมุุดร่่วมในพื้้�นที่่�ศึึกษาที่่� 1-5 (หน่่วยเมตร) ที่่�ระดัับความเชื่่�อมั่่�นที่่� 95%
Polynomial
1st
2nd
3rd
4th

Min
-2.262
-1.527
-1.378
-1.082

Max
2.444
1.470
1.421
1.148

ตารางที่่� 3 แสดงผลการเปรีียบเทีียบค่่าความแตกต่่างความ
สููงยีีออยด์์จากแบบจำำ�ลองสมการพอลิิโนเมีียลกัับความสููงยีีออยด์์
จากหมุุดร่ว่ มที่่�ใช้้ในการทดสอบจำำ�นวน 100 หมุุด
	ผลจากการเปรีียบเทีียบแบบจำำ�ลองสมการพอลิิโนเมีียลดีีกรีี
ที่่� 1 ถึึง สมการพอลิิโนเมีียลดีีกรีีที่่� 4 แสดงให้้เห็็นว่่าแบบจำำ�ลอง
ยีีออยด์์ที่่�คำ�ำ นวณด้้วยวิิธีสี มการพอลิิโนเมีียลดีีกรีีที่่� 4 มีีค่า่ ความ
เบี่่�ยงเบนมาตรฐานน้้อยที่่�สุดุ ตามด้้วยสมการพอลิิโนเมีียลดีีกรีีที่่�
3 ,2 และ 1 ตามลำำ�ดัับ ซึ่่�งจะสัังเกตเห็็นว่่าเมื่่�อสมการพอลิิโน-

Mean
-0.136
0.009
0.006
0.003

STD
±1.171
±0.553
±0.530
±0.457

เมีียลมีีดีีกรีีที่่�สููงขึ้้�น ค่่าความเบี่่�ยงเบนมาตรฐานจะมีีค่่าลดลง
สาเหตุุเนื่่อ� งจากผิิวยีอี อยด์์ที่่คำ� ำ�นวณด้้วยวิิธีสี มการพอลิิโนเมีียลดีีกรีีที่่�สููงขึ้้�นสามารถซึึมซัับความคลาดเคลื่่�อนแบบมีีระบบ เช่่น
ความเบี่่�ยงเบน (bias), ความเอนเอีียง (tilt) เป็็นต้้น ได้้ดีีกว่่า
สมการพอลิิโนเมีียลดีีกรีีที่่ต่ำ� �ำ� กว่่า ทำำ�ให้้ผิวยี
ิ อี อยด์์ที่่คำ� �ำ นวณด้้วย
วิิธีสี มการพอลิิโนเมีียลดีีกรีีที่่� 4 มีีความถููกต้้องของแบบจำำ�ลอง
ยออยด์์ดีีกว่่าสมการพอลิิโนเมีียลดีีกรีีที่่� 1 ถึึงดีีกรีีที่่� 3

รููปที่่� 5 แสดงกราฟของความแตกต่่างระหว่่างความสููงยีีออยด์์จากแบบจำำ�ลองสมการพอลิิโนเมีียล
และความสููงยีีออยด์์จากหมุุดร่่วม
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	รููปที่่� 5 แสดงกราฟของความแตกต่่างระหว่่างความสููงยีีออยด์์
จากแบบจำำ�ลองสมการพอลิิโนเมีียลดีีกรีีที่่� 1, 2, 3, และ 4
ตามลำำ�ดัับ กัับความสููงยีีออยด์์จากหมุุดร่่วมที่่�ใช้้ในการทดสอบ
จากรููปที่่� 5 พบว่่าค่่าความต่่างความสููงยีีออยด์์ของแบบจำำ�ลอง
สมการพอลิิโนเมีียลดีีกรีีที่่� 1 กราฟมีีลัักษณะที่่�มีีความผัันผวน
มาก เมื่่�อเทีียบกัับสมการแบบจำำ�ลองสมการพอลิิโนเมีียลดีีกรีี
ที่่� 2, 3, และ 4 ซึ่่ง� สะท้้อนให้้เห็็นว่่าผิิวยีอี อยด์์ของพื้้�นที่่�ที่่�ทำำ�การ
ศึึกษาไม่่ได้้มีีลัักษณะเป็็นพื้้�นราบ (plane)

แปรปรวนร่่วม โดยผู้้�วิิจััยได้้ใช้้ฟัังก์์ชั่่�นเกาส์์เสี่่�ยนโควาเรีียน
ทั้้�ง 3 แบบ โดยได้้นำำ�ข้้อมููลของหมุุดร่่วมจำำ�นวน 300 หมุุด
มาทำำ�การประมาณค่่าฟัังก์์ชั่่�นแอมไพรีีคััลโควาเรีียนของค่่าเศษ
เหลืือ และแทนค่่าสััมประสิิทธิ์์�ความแปรปรวน (C0) ที่่�คำำ�นวณ
มาจากค่่าเศษเหลืือของค่่าสัังเกตและทดลองสุ่่�มค่่า (trial and
error) ความยาวสหสััมพัันธ์์(correlation length) ระหว่่างจุุด
ของแต่่ละฟัังก์์ชั่่�นเกาส์์เสี่่�ยนโควาเรีียนเพื่่�อทำำ�ให้้ฟัังก์์ชั่่�นความ
แปรปรวนร่่วมมีีความกระชัับกัับฟัังก์์ชั่่�นแอมไพรีีคััลโควาเรีียน
ซึ่ง่� ได้้ผลดังั ตารางที่่� 4 และกราฟแสดงความสััมพัันธ์์ของฟัังก์์ชั่่น� 4.2 ผลการคำำ�นวณหาฟัังก์์ชั่่�นโควาเรีียน
แอมไพรีีคััลโควาเรีียนและฟัังก์์ชั่่�นความแปรปรวนร่่วม แสดง
			จากการคำำ�นวณหาค่่าสััมประสิิทธิ์์�ของฟัังก์์ชั่่�นความ ดัังรููปที่่� 6
ตารางที่่� 4 แสดงผลการคำำ�นวณหาค่่าสััมประสิิทธิ์์�ฟัังก์์ชั่่�นของฟัังก์์ชั่่�นเกาส์์เสี่่�ยนโควาเรีียนทั้้�ง 3 แบบ
Model
I

Covariance function
Gaussian (exponential) covariance function
C(s) = C0 exp ( - ) ; C0 = (0.0141)2 m2 ; L = 30 km
L

Gaussian (2-exponential) covariance function
II

III

C(s) = C0 exp ( -

2

L2

) ; C0 = (0.0141)2 m2 ; L = 40 km

the 2nd order Markov covariance function
C(s)=C0 (1+ ) exp ( - ) ; C0 = (0.0141)2 m2 ; α = 17 km
α
α

รููปที่่� 6 ฟัังก์์ชั่่�นเอมไพริิคัลั โควาเรีียน, ฟัังก์์ชั่่�นเกาส์์เสี่่�ยนโควาเรีียนแบบที่่� I, แบบที่่� II และแบบที่่� III
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ตารางที่่� 4 แสดงผลการคำำ�นวณหาค่่าสััมประสิิทธิ์์�ฟัังก์์ชั่่�น
ของฟัังก์์ชั่่น� เกาส์์เสี่่ย� นโควาเรีียนทั้้�ง 3 แบบที่่�ทำำ�ให้้มีคี วามกระชัับ
ฟัังก์์ชั่่�นเอมไพริิคััลโควาเรีียนของค่่าเศษเหลืือ โดยมีีค่่าความ
แปรปรวน (C0) ของทั้้�ง 3 โมเดล เท่่ากัับ 0.01412 เมตร2 และ
ค่่าความยาวสหสััมพัันธ์์ (correlation length) ระหว่่างจุุดของ
Model I, Model II, และ Model III เท่่ากัับ 30, 40, และ 17
กิิโลเมตร ตามลำำ�ดัับ
	รููปที่่� 6 แสดงกราฟฟัังก์์ชั่่�นเอมไพริิคััลโควาเรีียน, ฟัังก์์ชั่่�น
เกาส์์เสี่่�ยนโควาเรีียนแบบที่่� I, แบบที่่� II และแบบที่่� III ซึ่่�งจะ
สัังเกตเห็็นว่่าค่่าโควาเรีียนของค่่าเศษเหลืือแปรเปลี่่�ยนในลัักษณะ
ถดถอยและสััมพัันธ์์กัับระยะทางยาวจนไปถึึงระยะประมาณ
100 กม.

4.3 ผลการคำำ�นวณหาแบบจำำ�ลองความสููงยีีออยด์์
			ด้้วยลีีสท์์สแควร์์คอลโลเคชั่่�น

ใช้้ฟัังก์์ชั่่�นเกาส์์เสี่่�ยนโควาเรีียนทั้้�ง 3 แบบ ซึ่่�งในขั้้�นตอนของ
การคำำ�นวณด้้วยวิิธีดัี งั กล่่าวจำำ�เป็็นต้้องมีีการขจััดความเบี่่�ยงเบน
(bias) ของข้้อมููลออกก่่อน โดยในการศึึกษาพบว่่าค่่าความ
เบี่่�ยงเบนข้้อมููลมีีค่า่ เท่่ากัับ +0.891 เมตร และนำำ�ค่า่ สััมประสิิทธิ์์�
จากฟัังก์์ชั่่�นความแปรปรวนร่่วมมาสร้้างพื้้�นผิิวปรัับเปลี่่�ยนหรืือ
ปรัับแก้้ เพื่่�อใช้้ในการคำำ�นวณหาความสููงยีีออยด์์ โดยแทนค่่า
ในสมการที่่� (5) ซึ่่ง� ผลการเปรีียบเทีียบค่่าความแตกต่่างความสููง
ยีีออยด์์ที่่�ได้้จากการคำำ�นวณด้้วยวิิธีีลีีสท์์ สแควร์์คอลโลเคชั่่�น
โดยใช้้ฟัังก์์ชั่่�นเกาส์์เสี่่�ยน
โควาเรีียนกัับหมุุดร่่วมที่่�ใช้้ทดสอบ ผลแสดงในตารางที่่� 5
และฮีีสโตแกรมของความแตกต่่างระหว่่างความสููงยีีออยด์์จาก
แบบจำำ�ลองที่่�คำำ�นวณด้้วยลีีสท์์สแควร์์คอลโลเคชั่่�นกัับความสููง
ยีีออยด์์จากหมุุดร่่วม ดัังแสดงรููปที่่� 7

			จากการคำำ�นวณด้้วยวิิธีีลีีสท์์สแควร์์คอลโลเคชั่่�นโดย
ตารางที่่� 5 แสดงผลการคำำ�นวณหาค่่าสััมประสิิทธิ์์�ฟัังก์์ชั่่�นของฟัังก์์ชั่่�นเกาส์์เสี่่�ยนโควาเรีียนทั้้�ง 3 แบบ
Model
I
II
III

Number (100 pts)
94
93
95

Min
-0.093
-0.179
-0.092

Max
0.094
0.163
0.111

Mean
0.009
-0.004
0.001

STD
±0.042
±0.063
±0.044

รููปที่่� 7 ฮีีสโตแกรมของความแตกต่่างระหว่่างความสููงยีีออยด์์จากแบบจำำ�ลองที่่�คำำ�นวณ
ด้้วยลีีสท์ส์ แควร์์คอลโลเคชั่่�นกัับความสููงยีีออยด์์จากหมุุดร่่วม
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ตารางที่่� 5 แสดงผลการเปรีียบเทีียบค่่าความแตกต่่างความ
สููงยีีออยด์์จากแบบจำำ�ลองด้้วยลีีสท์์สแควร์์คอลโลเคชั่่�นกัับ
ความสููงยีีออยด์์จากหมุุดร่่วมทดสอบจำำ�นวน 100 หมุุด
	ผลจากการเปรีียบเทีียบแบบจำำ�ลองที่่� I, II, และ III แสดงให้้
เห็็นว่่าแบบจำำ�ลองยีีออยด์์แบบที่่� I และ III มีีค่่าความเบี่่�ยงเบน
มาตรฐานที่่�น้้อยกว่่าแบบที่่� II และมีีค่่าใกล้้เคีียงกััน แต่่อย่่างไร
ก็็ตามเมื่่�อพิิจารณาฮีีสโตแกรมของความแตกต่่างระหว่่างความ
สููงยีีออยด์์จากแบบจำำ�ลองที่่�คำำ�นวณด้้วยลีีสท์ส์ แควร์์คอลโลเคชั่่น�
กัับความสููงยีีออยด์์จากหมุุดร่่วมทดสอบจากรููปที่่� 7 พบว่่าแบบ
จำำ�ลองยีีออยด์์แบบที่่� I ให้้ผลลััพธ์์ที่่�ดีีกว่่าแบบที่่� III เนื่่�องจาก
เอมไพริิคััลโควาเรีียนของค่่าเศษเหลืือแปรเปลี่่�ยนในลัักษณะ
ถดถอยใกล้้เคีียงกัับฟัังก์์ชันั เลขชี้้กำ� ำ�ลััง (exponential function)
ทำำ�ให้้แบบจำำ�ลองยีีออยด์์แบบที่่� I มีีความเหมาะสมมากที่่�สุุด
ในกระบวนการสร้้างผิิวปรัับแก้้หรืือผิิวปรัับเปลี่่�ยนด้้วยวิิธีลีี ีสท์-์
สแควร์์คอลโลเคชั่่�น

4.4 การวิิเคราะห์์เปรีียบเทีียบความถููกต้้องของ
			แบบจำำ�ลองที่่�ได้้รัับการพััฒนา

จำำ�ลองที่่�ได้้จากการคำำ�นวณ ผู้้�วิิจััยได้้เปรีียบเทีียบแบบจำำ�ลอง
ที่่�ได้้จากการคำำ�นวณด้้วยวิิธีีลีีสท์์สแควร์์คอลโลเคชั่่�น โดยเลืือก
แบบจำำ�ลองฟัังก์์ชั่่�นเกาส์์เสี่่�ยนโควาเรีียนโมเดลที่่� I ซึ่่�งให้้ค่่า
ความถููกต้้องของแบบจำำ�ลองได้้ดีีที่่�สุุด เปรีียบเทีียบกัับแบบ
จำำ�ลองที่่�ได้้จากการคำำ�นวณด้้วยวิิธีีสมการพอลิิโนเมีียล โดย
เลืือกแบบจำำ�ลองสมการพอลิิโนเมีียลดีีกรีีที่่� 4 ซึ่่�งให้้ค่่าความ
ถููกต้้องของแบบจำำ�ลองได้้ดีที่่ี สุ� ดุ และเปรีียบเทีียบกัับแบบจำำ�ลอง
ยีีออยด์์ THAI17G โดยความถููกต้้องของแบบจำำ�ลองจะพิิจารณา
จากความแตกต่่างระหว่่างความสููงยีีออยด์์จากแบบจำำ�ลองที่่�ได้้
จากการคำำ�นวณกัับความสููงยีีออยด์์จากหมุุดร่่วม ซึ่่�งผลการ
วิิเคราะห์์ความถููกต้้องของแบบจำำ�ลองแสดงดัังตารางที่่� 6 และ
ตารางที่่� 7 โดยค่่าความแตกต่่างระหว่่างความสููงยีีออยด์์จาก
แบบจำำ�ลองที่่�ได้้จากการคำำ�นวณกัับความสููงยีีออยด์์จากหมุุด
ร่่วมจะพิิจารณาที่่�ความเชื่่�อมั่่�นที่่� 95% เนื่่�องจากเป็็นระดัับ
ความเชื่่�อมั่่�นที่่�เหมาะสมกัับข้้อมููลที่่�ทำำ�การศึึกษาและเพื่่�อขจััด
ผลลััพธ์์ความต่่างที่่�มีีขนาดใหญ่่ของข้้อมููลออกไป

			ในการวิิเคราะห์์เปรีียบเทีียบความถููกต้้องของแบบ
ตารางที่่� 6 แสดงค่่าสถิิติิการเปรีียบเทีียบความแตกต่่างระหว่่างแบบจำำ�ลองยีีออยด์์ต่่างชนิิดกัันและความสููงยีีออยด์์
					จากหมุุดร่่วมในพื้้�นที่่�ศึึกษาที่่� 1-5 (หน่่วยเมตร) ที่่�ระดัับความเชื่่�อมั่่�นที่่� 95%
Model

Min
94

EGM2008 (2190)

Max

Mean
100

STD
95%)

0.477

1.249

0.853

±0.130

-1.082

1.148

-0.001

±0.457

THAI17G

0.808

1.091

0.920

±0.063

LSC-model I

-0.093

0.094

0.009

±0.042

Polynomial order 4

th
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ตารางที่่� 7 แสดงค่่าสถิิติิการเปรีียบเทีียบความแตกต่่างระหว่่างแบบจำำ�ลองยีีออยด์์ต่่างชนิิดกัันและความสููงยีีออยด์์
					จากหมุุดร่่วมในแต่่ละพื้้�นที่่�ที่่�ศึึกษา (หน่่วยเมตร) ที่่�ระดัับความเชื่่�อมั่่�นที่่� 95%
Model

Min
1 (ม ี 17

Max

Mean

STD
95%)

18

EGM2008 (2190)

0.589

1.249

0.913

±0.152

Polynomial order 4th

-0.514

0.627

-0.019

±0.333

THAI17G

0.825

1.037

0.956

±0.062

LSC-model I

-0.093

0.094

0.016

±0.057

2 (ม ี 15 หมด
ุ จาก

95%)

16

EGM2008 (2190)

0.731

1.034

0.847

±0.092

Polynomial order 4th

-0.694

1.046

0.126

±0.434

THAI17G

0.819

0.971

0.901

±0.050

LSC-model I

-0.055

0.064

-0.007

±0.035

3 (ม ี 28
EGM2008 (2190)

30

95%)

0.477

1.125

0.846

±0.154

-1.082

1.148

-0.188

±0.528

THAI17G

0.808

1.053

0.896

±0.060

LSC-model I

-0.075

0.127

0.005

±0.050

Polynomial order 4

th

4 (ม ี 19

20

95%)

EGM2008 (2190)

0.652

0.964

0.862

±0.081

Polynomial order 4th

-1.039

1.024

0.082

±0.552

THAI17G

0.836

1.091

0.930

±0.066

LSC-model I

-0.035

0.080

0.017

±0.033

5 (ม ี 16

95%)

16

EGM2008 (2190)

0.616

0.987

0.801

±0.120

Polynomial order 4th

-0.489

0.347

0.099

±0.206

THAI17G

0.817

1.023

0.929

±0.057

LSC-model I

-0.034

0.068

0.020

±0.028
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จากตารางที่่� 6 ผลการเปรีียบเทีียบแบบจำำ�ลองยีีออยด์์สากล
EGM2008 แบบจำำ�ลองความสููงยีีออยด์์วิิธีีสมการพอลิิโนเมีียลดีีกรีีที่่� 4 แบบจำำ�ลองความสููงยีีออยด์์ THAI17G และแบบจำำ�ลอง
ความสููงยีีออยด์์วิิธีีลีีสท์์สแควร์์คอลโลเคชั่่�น พบว่่าแบบจำำ�ลอง
ยีีออยด์์ที่่�ได้้จากการคำำ�นวณด้้วยวิิธีีลีีสท์์สแควร์์คอลโลเคชั่่�นมีี
ค่่าความเบี่่�ยงเบนมาตรฐานน้้อยที่่�สุุด และแบบจำำ�ลองที่่�ได้้รัับ
การปรัับปรุุงมีีความถููกต้้องดีีกว่่าแบบจำำ�ลองยีีออยด์์ THAI17G
อยู่่�ที่่� 2.1 เซนติิเมตร โดยแบบจำำ�ลองที่่�ได้้รับั การปรัับปรุุงมีีอัตั รา
ร้้อยละการพััฒนาแบบจำำ�ลองคิิดเป็็น 33 เปอร์์เซ็็นต์์ ซึ่่�งแสดง
ให้้เห็็นว่่าการนำำ�เอาข้้อมููลหมุุดร่่วมผนวกเข้้ากัับแบบจำำ�ลอง
ยีีออยด์์ THAI17G เพื่่�อใช้้ในการปรัับปรุุงแบบจำำ�ลองยีีออยด์์
โดยใช้้วิิธีีปรัับแก้้แบบลีีสท์์สแควร์์คอลโลเคชั่่�นในการหาผิิว
ปรัับเปลี่่�ยน ทำำ�ให้้ได้้แบบจำำ�ลองยีีออยด์์บริิเวณประเทศไทย
ที่่�มีีความถููกต้้องมากขึ้้�น เนื่่�องจากวิิธีีปรัับแก้้แบบลีีสท์์สแควร์์คอลโลเคชั่่�นได้้ลดทอนความคลาดเคลื่่�อนแบบสุ่่�ม และได้้ขจััด
ความคลาดเคลื่่�อนแบบมีีระบบออกไป และข้้อสัังเกตอีีกหนึ่่�ง
ประการคืือแบบจำำ�ลอง THAI17G และแบบจำำ�ลอง EGM2008
ทั้้�งสองเป็็นแบบจำำ�ลองยีีออยด์์ที่่�คำำ�นวณมาจากความโน้้มถ่่วง
พิิภพเหมืือนกััน แต่่แบบจำำ�ลอง THAI17G ให้้ความถููกต้้องดีีกว่่า
EGM2008 เนื่่�องจากข้้อมููลความโน้้มถ่่วงพิิภพของแบบจำำ�ลอง
EGM2008 มีีน้อ้ ย ทำำ�ให้้ไม่่สามารถสะท้้อนถึึงองค์์ประกอบของ
ความยาวคลื่่น� ช่่วงสั้้น� และช่่วงกลางบางส่่วนของยีีออยด์์ได้้เมื่่อ�
เปรีียบเทีียบกัับแบบจำำ�ลอง THAI17G
จากตารางที่่� 7 พบว่่าแบบจำำ�ลองยีีออยด์์ที่่ไ� ด้้จากการคำำ�นวณ
ด้้วยวิิธีีลีีสท์์สแควร์์คอลโลเคชั่่�นมีีความถููกต้้องของแบบจำำ�ลอง
ดีีที่่�สุุดเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับแบบจำำ�ลองยีีออยด์์สากล EGM2008
(2190) แบบจำำ�ลองความสููงยีีออยด์์วิธีิ สี มการพอลิิโนเมีียลดีีกรีีที่่� 4 และแบบจำำ�ลองความสููงยีีออยด์์ THAI17G ในพื้้�นที่่�ศึึกษา
ที่่� 1-5 โดยมีีพื้้�นที่่�ศึึกษาที่่� 1 มีีอััตราร้้อยละของการพััฒนาแบบ
จำำ�ลองน้้อยที่่�สุุด เท่่ากัับ 8 เปอร์์เซ็็นต์์ และพื้้�นที่่�ศึึกษาที่่� 4 มีี
อััตราร้้อยละของการพััฒนาแบบจำำ�ลองมากที่่�สุุด เท่่ากัับ 51
เปอร์์เซ็็นต์์ เมื่่�อพิิจารณาตามพื้้�นที่่�ที่่�ศึึกษาจะเห็็นว่่าพื้้�นที่่�ศึึกษา
ที่่� 1 แบบจำำ�ลองที่่�ได้้รัับการปรัับปรุุง ความถููกต้้องเมื่่�อเทีียบกัับ
แบบจำำ�ลองความโน้้มถ่่วงพิิภพ THAI17G ต่่างกัันเพีียงเล็็กน้้อย
เนื่่อ� งจากพื้้�นที่่�ดังั กล่่าวมีีลักั ษณะภููมิิประเทศเป็็นภููเขาสููงมีีระดัับ
ความสููง-ต่ำำ�� แตกต่่างกัันมาก และประกอบกัับหมุุดร่่วมในพื้้�นที่่�
ที่่�กระจายตััวมีีระยะทางระหว่่างหมุุดที่่�ห่่างกัันหลายกิิโลเมตร

ซึ่่�งในอนาคตหากมีีการเพิ่่�มจำำ�นวนหมุุดร่่วมในพื้้�นที่่�ศึึกษาที่่� 1
หนาแน่่นมากยิ่่�งขึ้้�น อาจจะทำำ�ให้้ความถููกต้้องของแบบจำำ�ลอง
ในพื้้�นที่่�ที่่�ศึึกษามีีความแม่่นยำำ�มากขึ้้�น

5. สรุุปผลและข้้อเสนอแนะ

งานวิิจััยนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อปรัับปรุุงแบบจำำ�ลองยีีออยด์์
ท้้องถิ่่�นของประเทศไทย (THAI17G) ให้้มีีความถููกต้้องแม่่นยำำ�
มากขึ้้�น โดยใช้้วิิธีีการปรัับแก้้แบบลีีสท์์สแควร์์คอลโลเคชั่่�น ซึ่�ง่
เป็็นวิิธีีการที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับการรวมข้้อมููลสองประเภทที่่�มีี
คุุณสมบััติทิ างสถิิติที่่ิ แ� ตกต่่างกััน โดยนำำ�แบบจำำ�ลองยีีออยด์์ชนิดิ
ความโน้้มถ่่วงพิิภพของประเทศไทย THAI17G ผนวกเข้้ากัับ
ข้้อมููลหมุุดร่่วม GNSS ที่่�มีีการอ้้างอิิงความสููงกัับโครงข่่ายหมุุด
หลัักฐานทางดิ่่�งแห่่งชาติิเกาะหลัักที่่�จััดทำำ�โดยกรมแผนที่่�ทหาร
ที่่�จำำ�นวน 400 หมุุด โดยแบ่่งเพื่่�อใช้้ในการคำำ�นวณหาแบบจำำ�ลอง
ยีีออยด์์ จำำ�นวน 300 หมุุด ส่่วนที่่�เหลืือ 100 หมุุดใช้้สำำ�หรัับ
ทดสอบความถููกต้้องของแบบจำำ�ลอง ในการเปรีียบเทีียบความ
ถููกต้้องของแบบจำำ�ลองยีีออยด์์ที่่�ใช้้วิิธีีการปรัับแก้้แบบลีีสท์์สแควร์์คอลโลเคชั่่�นกัับแบบจำำ�ลองยีีออยด์์ที่่�คำำ�นวณด้้วยวิิธีี
สมการพอลิิโนเมีียลและแบบจำำ�ลองยีีออยด์์สากล EGM2008
จะพิิจารณาจากค่่าความแตกต่่างระหว่่างความสููงยีีออยด์์จาก
แบบจำำ�ลองที่่�ได้้จากการคำำ�นวณกัับความสููงยีีออยด์์จากหมุุด
ร่่วมทดสอบ
	ผลจากการศึึกษาพบว่่าความถููกต้้องของแบบจำำ�ลองยีีออยด์์
ที่่�ได้้รัับการปรัับปรุุงด้้วยวิิธีีลีีสท์์สแควร์์คอลโลเคชั่่�นให้้ความ
ถููกต้้องได้้ดีีกว่่า EGM2008 และแบบจำำ�ลองที่่�คำำ�นวณด้้วยวิิธีี
สมการพอลิิโนเมีียล โดยมีีค่่าส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐานที่่� ±4.2,
±13.0, และ ±47.5 ซม. ตามลำำ�ดัับ ดัังนั้้�นสรุุปได้้ว่่าการ
ปรัับปรุุงแบบจำำ�ลองยีีออยด์์ท้อ้ งถิ่่น� ของประเทศไทย (THAI17G)
โดยใช้้วิิธีีการปรัับแก้้แบบลีีสท์์สแควร์์คอลโลเคชั่่�น โดยนำำ�เอา
ข้้อมููลหมุุดร่ว่ ม GNSS มาผนวกเข้้ากัับแบบจำำ�ลองความโน้้มถ่่วง
พิิภพความละเอีียดสููงของประเทศไทย สามารถทำำ�ให้้แบบจำำ�ลอง
ยีีออยด์์ THAI17G มีีความถููกต้้องแม่่นยำำ�ดียิ่่ี �งขึ้้�นได้้
ในอนาคตหากมีีการเพิ่่�มจำำ�นวนหมุุดร่่วมและข้้อมููลความ
โน้้มถ่่วงพิิภพภาคพื้้�นดิินในพื้้�นที่่�ศึึกษาหนาแน่่นมากยิ่่�งขึ้้�น
ในการคำำ�นวณพััฒนาแบบจำำ�ลองยีีออยด์์ท้อ้ งถิ่่น� ในประเทศไทย
จะส่่งผลให้้แบบจำำ�ลองยีีออยด์์ท้้องถิ่่�นในประเทศไทยมีีความ
ถููกต้้องแม่่นยำำ�มากยิ่่�งขึ้้�น และนำำ�แบบจำำ�ลองยีีออยด์์นั้้�นไปใช้้
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