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การทดสอบค่าความคลาดเคลื่อนเชิงต าแหน่งจากเครื่อง GPS แบบน าหน 

 

1. บทน า 

 การทดสอบนี้ได้ท าขึ้นมา ตามความอยากรู้อยากเห็นของตัวเอง ที่ปกติเคยใช้เครื่อง GPS แบบน าหน
ในการน าทาง บันทึกเส้นทาง บันทึกต าแหน่งของพ้ืนที่ของการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งค่าความคลาดเคลื่อนก็ไม่
เกิน 15 เมตร ตามที่คู่มือหรือเอกสารแจ้งไว้ แต่ก็อยากที่จะลองน าใช้เก็บต าแหน่งที่สามารถมองเห็นในข้อมูล
ภาพถ่ายจากดาวเทียมที่ผ่านการดัดแก้แบบออร์โท ว่าค่าความคลาดเคลื่อนจะมากหรือน้อยกว่า 15 เมตร และ
ถ้าเก็บในช่วงเวลาแตกต่างกัน ผลของความคลาดเคลื่อนจะเป็นอย่างไรบ้าง นอกจากนั้นยังได้ท าการใช้เครื่อง
โทรศัพท์มือถือที่มีชิปของรับสัญญาณ GPS ท าการวัดร่วมด้วย ซึ่งสุดท้ายก็จะสรุปออกมาเป็นในเรื่องของการ
ใช้ไปให้งานและข้อจ ากัดของการใช้งานต่างๆ ซึ่งจะท าให้ มีการน าเครื่อง GPS แบบน าหนและโทรศัพท์มือถือ
ติด GPS ไปใช้งานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพราะเคยมีหลายๆ ผู้ใช้งานที่น าเครื่องไปใช้แบบผิด
วัตถุประสงค์และคิดว่าการมีเครื่อง GPS จะสามารถใช้ท างานได้ทุกอย่าง โดยเฉพาะการใช้เก็บต าแหน่งหมุด
แปลงที่ดินหรือท าวนรอบ ซ่ึงไม่ถูกต้อง เพราะมีค่าความคลาดเคลื่อนมาก ต้องใช้เครื่อง GPS แบบรังวัดซ่ึงจะ
ใหค่้าความคลาดเคลื่อนในระดับมิลลิเมตรถึงเซนติเมตร 

 

2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเปรียบเทียบค่าความคลาดเคลื่อนเชิงต าแหน่งระหว่างเครื่อง GPS และ GPS จากโทรศัพท์มือถือ 
บนข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมรายละเอียดสูงทีผ่่านการดัดแก้แบบออรโ์ท 

 

3. พื้นที่ศึกษา 

สวนนวมินทร์ภิรมย์ (คลองล าพังพวย) แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 
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4. วิธีการศึกษา 

1. ก าหนดจุดบนภาพถ่ายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จ านวน 12 จุด ที่สามารถมองเห็นได้ใน
ภาพถ่ายฯ ซึ่งเป็นภาพถา่ยฯ ที่ผ่านกระบวนการดัดแก้แบบออร์โทมาแล้ว มีความถูกต้องเชิงต าแหน่งน้อยกว่า 
50 เซนติเมตร 

 

2. เก็บค่าพิกัดจากเครื่อง GPS ตามต าแหน่งที่ก าหนดไว้ในภาพถ่ายฯ  จ านวน 12 จุด ซึ่งแต่ละจุดเก็บ
ในช่วงเวลา 1 วินาที 30 วินาที และ 60 วินาที 

3. เก็บค่าพิกัดจากโทรศัพท์มือถือที่มีชิปรับสัญญาณ GPS ตามต าแหน่งที่ก าหนดไว้ในภาพถ่ายฯ  
จ านวน 12 จุด ซึ่งแต่ละจุดเก็บในช่วงเวลา 60 วินาที 

4. เปรียบเทียบค่าความคลาดเคลื่อนเชิงต าแหน่ง 

  4.1 จุดจากภาพถ่ายฯ และ เครื่อง GPS ในเวลา 1 วินาที 

  4.2 จุดจากภาพถ่ายฯ และ เครื่อง GPS ในเวลา 30 วินาที 

  4.3 จุดจากภาพถ่ายฯ และ เครื่อง GPS ในเวลา 60 วินาที 

  4.4 จุดจากภาพถ่ายฯ และ โทรศัพท์มือถือที่มี GPS ในเวลา 60 วินาที 
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ภาพถ่ายจากดาวเทียม 1:1,000 ภาพรวมพ้ืนที่ ต าแหน่งเก็บพิกัด 

   

   

   

   



Pukapu - 111154 

4 
 

ภาพถ่ายจากดาวเทียม 1:1,000 ภาพรวมพ้ืนที่ ต าแหน่งเก็บพิกัด 
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ภาพถ่ายจากดาวเทียม 1:1,000 ภาพรวมพ้ืนที่ ต าแหน่งเก็บพิกัด 
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5. ผลการศึกษา 

 หลังจากที่ไปเก็บค่าพิกัดจากเครื่อง GPS และ โทรศัพท์มือถือมาแล้ว ก็น ามาซ้อนบนข้อมูลภาพถ่าย
จากดาวเทียมรายละเอียดสูง เพ่ือดูความคลาดเคลื่อนเชิงต าแหน่งในแต่ละจดุในแต่ละช่วงเวลา 
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น าค่าความคลาดเคลื่อนทัง้ 12 จดุ มาหาค่าเฉลี่ย  

การเปรียบเทียบ X Y 

1. จุดจากภาพถ่ายฯ และ เครื่อง GPS ในเวลา 1 วินาที  2.364289 1.199443 

2. จุดจากภาพถ่ายฯ และ เครื่อง GPS ในเวลา 30 วินาที 2.250668 1.453472 

3. จุดจากภาพถ่ายฯ และ เครื่อง GPS ในเวลา 60 วินาที 2.757879 1.836908 

4. จุดจากภาพถ่ายฯ และ โทรศัพท์มือถือที่มี GPS ในเวลา 60 วินาที 5.839323 3.587250 
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6. สรุปผลการศึกษา 

1. การเก็บค่าพิกัดจากเครื่อง GPS แบบน าหน มีความคลาดเคลื่อนเชิงต าแหน่ง น้อยกว่า 3 เมตร  
(ในพืน้ที่ราบ) 

2. การเก็บค่าพิกัดจากเครื่อง GPS แบบน าหน จะมีความคลาดเคลื่อนเชิงต าแหน่ง มากกว่า 3 เมตร 
(ในพื้นที่สูง) 

3. ค่าความคลาดเคลื่อนเชิงต าแหน่งจะลดลงเมื่อมีการเก็บบันทึกในพ้ืนที่โล่ง ไม่มีสิ่งก่อสร้าง ไม่มี
เสาไฟฟ้าแรงสูง ไม่ใกล้ลานจอดรถ  

4. การเก็บบันทึกค่าที่มีความถูกต้องมากท่ีสุดประมาณ 30 วินาที 

5. การรับสัญญาณจากเครื่อง GPS แบบน าหนจะมีความต่อเนื่องมากกว่าการรับสัญญาณจากเครื่อง
โทรศัพท์มือถือ 

6. การเก็บค่าพิกัดหรือการท าวงรอบที่ต้องการความถูกต้องสูง ควรท าจากข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ
หรือข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมรายละเอียดสูงที่มีการดัดแก้แบบออร์โทมาแล้ว 

  7. เครื่อง GPS แบบน าหน เหมาะส าหรับการใช้น าทางและเก็บต าแหน่งของสถานที่ที่มีพ้ืนที่บริเวณ
กว้าง เช่น ต าแหน่งโรงเรียน วัด แหล่งน้ าพ้ืนที่การเกษตร เป็นต้น 

8. เครื่องโทรศัพท์มือถือที่มี GPS เหมาะส าหรับการใช้น าทางและบอกต าแหน่งที่ไม่มีความสูงต้องมาก
นัก ซึ่งการใช้งานที่ต่อเนื่องจะท าให้มีความคลาดเคลื่อนมาก นอกจากนั้นการรับสัญญาณของชิป GPS ใน
เครื่องโทรศัพท์แต่ละยี่ห้อ ยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน บางเครื่องรับสัญญาณช้า/เร็ว บางเครื่องค่าความ
คลาดเคลื่อนมาก/น้อย 

 


