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การรังวัดค่าพิกัดด้วยระบบดาวเทียมได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการรังวัดด้วยระบบ
ดาวเทียม GNSS (Global Navigation Satellite System) ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ระบบดาวเทียมหลายระบบ
มาท างานร่วมกัน เช่น GPS, GLONASS, Galileo และ Beidu เป็นต้น ส่งผลให้การรังวัดมีความถูกต้องแม่นย า
มากขึ้น และลดความคลาดเคล่ือนเชิงต าแหน่ง มากกว่าการใช้ระบบดาวเทียม GPS เพียงระบบเดียว โดยได้มี
การประยุกต์ใช้ดาวเทียม GNSS ในการรังวัดความสูง ซึ่งมีความรวดเร็วมากกว่าการปฏิบัติงานด้วยกล้องระดับ 
อย่างไรก็ตามการรังวัดความสูงด้วยระบบดาวเทียม จ าเป็นต้องค านวณปรับแก้ความสูงท่ีรังวัดได้เหนือพื้น
หลักฐานทรงรี (Ellipsoid) ซึ่งเป็นความสูงออร์โธเมตริก (Orthometric) โดยใช้แบบจ าลองยีออยด์ เพื่อให้ได้
ความสูงภูมิประเทศท่ีมีความถูกต้องอ้างอิงกับมาตรฐานของประเทศ 

ในอดีตท่ีผ่านมาประเทศไทยใช้แบบจ าลองยีออยด์สากล Earth Gravity Model of 1996 
(EGM96) ในการหาความสูงเหนือระดับทะเลปานกลางร่วมกับเทคโนโลยี GPS แต่อย่างไรก็ตาม ค่าระดับท่ีได้
ด้วยวิธีนี้ มีความคลาดเคล่ือนของความสูงประมาณ 1 เมตร ซึ่งมีขนาดใหญ่ท าให้ไม่สามารถท่ีจะน ามาใช้ใน
การหาความสูงของภูมิประเทศเพื่องานทางวิศวกรรม งานท าแผนท่ีท่ีต้องการความถูกต้องของความสูง โดยใน
ปัจจุบันกรมแผนท่ีทหารได้พัฒนาแบบจ าลองยีออยด์ของประเทศไทยท่ีมีช่ือว่า Thailand Geoid Model 
2017 (TGM2017) ซึ่งมีความคลาดเคล่ือนเพียง 2-5 เซนติเมตร 

เนื้อหาการฝึกอบรม  

งานรังวัดจพีีเอสขั้นสูง 
GPS (The NAVSTAR Global Positioning System) 

ข้อดีของ GPS 

1. ให้ค่าความถูกต้องต้ังแต่ระดับหลายเมตรจนถึงมิลลิเมตร  
2. ใช้ได้ทุกท่ีท่ัวโลก  
3. ใช้ได้กับทุกสภาพอากาศและตลอด 24 ชม.  
4. ให้ค่าพิกัดในระบบเดียวและอยู่บนพื้นหลักฐานของโลก 
5. เป็นเทคโนโลยีท่ีรองรับกลุ่มผู้ใช้ท่ีหลากหลาย 
6. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการรับสัญญาณ  
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องค์ประกอบของระบบ GPS  

1. ส่วนอวกาศ  
2. ส่วนควบคุม  
3. ส่วนผู้ใช้  

สัญญาณ GPS  
1. ดาวเทียมแต่ละดวงส่งข้อมูลมากับคล่ืนสองความถี่ในช่วง

คล่ืน L (L1: 1575.42MHz, และL2: 1227.60MHz)  
2. คล่ืนท้ังสองความถ่ีจะถูกกล้าสัญญาณด้วยรหัส (P และ C/A)  
3. คล่ืนท้ังสองความถ่ีจะถูกกล้าสัญญาณด้วย Navigation Message (ซึ่งมีค่าพิกัดดาวเทียมและ

ค่าแก้นาฬิกาดาวเทียม)  
ดาวเทียมแต่ละดวงส่งรหัสและ Navigation Message ท่ีแตกต่างกันออกมา  

 

 

 

 

 

 

ข้อมูล GPS ที่ใช้ในการหาค่าพิกัด  

 ข้อมูลซูโดเรนจ์ (Pseudorange) ค านวณได้จากข้อมูลรหัส P หรือ C/A มีค่าความละเอียดใน
ระดับเมตร : สามารถค านวณได้ง่าย  

 ข้อมูลเฟสของคล่ืนส่ง (Carrier phase) ค านวณได้จากคล่ืนส่ง L1 และ/หรือ L2 มีค่าความ
ละเอียดในระดับมิลลิเมตร : ไม่สามารถค านวณได้ง่าย ต้องใช้เคร่ืองรับและซอฟต์แวร์ชนิดพิเศษ 

ชนิดเคร่ืองรับสัญญาณ GPS  

เครื่องรับสัญญาณ GPS มี 2 แบบ คือ แบบน าหน แบบรังวัด 

แบบน าหน                                                              แบบรังวัด 
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เทคนิคการหาต าแหน่งด้วย GPS มี 2 แบบ ได้แก่ 
1. เทคนิคการหาต าแหน่งแบบสัมบูรณ์  
 ใช้เครื่องรับสัญญาณเพียงเครื่องเดียวในการหาต าแหน่งของจุดใน

ระบบพิกัด เช่น WGS84  
 บางครั้งเรียกว่า การหาต าแหน่งจุดเด่ียว (Single Point 

Positioning, SPP)  
 เทคนิคนี้แบ่งออกได้เป็นสองแบบ ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อมูลท่ีใช้  

– การหาต าแหน่งจุดเด่ียวโดยใช้ข้อมูลซูโดเรนจ์  
– การหาต าแหน่งจุดเด่ียวโดยใช้ข้อมูลเฟสของคล่ืนส่ง  

 
การหาต าแหน่งจุดเด่ียวโดยใช้ข้อมูลซูโดเรนจ์  

 เป็นวิธีท่ีใช้กันอย่างกว้างขวางในงานหลายด้าน 
เช่น การน าหน (บนบก ทะเล และอากาศ) การสันทนาการ เป็นต้น  

 เป็นวิธีท่ีสามารถให้ค่าพิกัดของจุดได้ในทันที  
 
2. เทคนิคการหาต าแหน่งแบบสัมพัทธ ์ 

 ใช้เครื่องรับสัญญาณอย่างน้อยสองเครื่อง โดยเครื่องแรกเป็นสถานีฐานและอีกเครื่องเป็น
สถานีผู้ใช้ เพื่อหาต าแหน่งของสถานีผู้ใช้เทียบกับสถานีฐาน  

 บางครั้งเรียกว่า การหาต าแหน่งแบบ Differential  
 เทคนิคนี้สามารถใช้ขจัดค่าคลาดเคล่ือนออกไปได้หลายตัว  
 ใช้กันอย่างมากในงานท่ีต้องการค่าความถูกต้องสูง เช่น งานส ารวจและท าแผนท่ี  
 ประสิทธิผลของเทคนิคนี้ขึ้นกับระยะทางระหว่างเครื่องรับท้ังสอง  
 เทคนิคนี้แบ่งออกได้เป็น 2 แบบ ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อมลูท่ีใช้  

– การหาต าแหน่งสัมพัทธ์โดยใช้ข้อมูลซูโดเรนจ์  
– การหาต าแหน่งสัมพัทธ์โดยใช้ข้อมูลเฟสของคล่ืนส่ง  

 
การหาต าแหน่งสัมพัทธ์โดยใช้ข้อมูลซูโดเรนจ์  
 Local Area DGPS (LADGPS)  

– ใช้สถานีฐานเพียง 1 สถานี  
– ท าการประมาณค่าแก้ของระยะไปยังดาวเทียมแต่ละดวง แล้วส่งค่าแก้

ไปยังผู้ใช้ (โดยมากใช้การส่งค่าแก้ผ่านคล่ืนวิทยุ)  
– ค่าความถูกต้องท่ีได้รับขึ้นกับระยะทางระหว่างเครื่องรับท้ังสอง (1-5 เมตร)  

 
 

 Wide Area DGPS (WADGPS)  
– ใช้สถานีฐานหลายสถานีในการประมาณค่าแก้แบบโครงข่าย  
– ครอบคลุมพื้นท่ีท่ีกว้างขึ้นและใช้การส่งค่าแก้ผ่านดาวเทียม  
– ค่าความถูกต้องท่ีได้รับไม่ขึ้นกับต าแหน่งของเครื่องรับ    

(<3 เมตร)  
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การหาต าแหน่งสัมพัทธ์โดยใช้ข้อมูลเฟสของคลื่นส่ง  

แบ่งตามลักษณะการท างานได้ 2 แบบ คือ แบบสถิต และ แบบจลน์ 

รายละเอียดเทคนิคการรังวัดหาค่าพิกัดด้วย GPS แบบต่างๆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
พื้นหลักฐานทั่วโลก (Global Datum)  

 พื้นหลักฐานของ GPS จะอยู่ในระบบ Earth-Centred, Earth-Fixed (ECEF) World Geodetic 
System 1984 (WGS84)  (เน่ืองจากค่าพิกัดของดาวเทียมอยู่ในระบบน้ี ค่าพิกัดที่ได้จากเครื่องรับสัญญาณ
ดาวเทียมจึงอยู่ในระบบน้ีด้วย) 

 กรอบอ้างอิงค่าพิกัดในระบบ ECEF ท่ีมีค่าความถูกต้องสูงสุดคือ International Terrestrial 
Reference Framework (ITRF) ซึ่งถูกก าหนดโดยใช้ค่าพิกัดของสถานี IGS ท่ีกระจายตัวอยู่ท่ัวโลก 
โดยมีป ีค.ศ. ก ากับ ITRFyy (ในงานที่ต้องการค่าความถูกต้องในระดับมิลลิเมตรจะต้องอ้างอิงอยู่กับระบบพิกัดน้ี) 

พื้นหลักฐานทอ้งถ่ิน (Local Datum)  

 ถูกก าหนดโดยค่าพิกัดของหมุดหลักฐานท่ีมีอยู่ในพื้นหลักฐานท้องถิ่น เช่น หมุดโครงข่ายสามเหล่ียม 
 ต าแหน่งและการวางตัวของทรงรีอ้างองิถูกก าหนดขึ้นเอง โดยพยายามท าให้ค่าต่างระหว่างพื้นผิว    

ยีออยด์และทรงรี ให้มีค่าใกล้ศูนย์มากท่ีสุดท่ีจุดศูนย์ก าเนิดของพื้นหลักฐาน  
 ปกติจะเป็นพื้นหลักฐานทางราบ โดยอ้างอิงกับรูปทรงรีอันใดอันหนึง่ เช่น ประเทศไทยใช้รูปทรงรี 

Everest1830 เป็นทรงรีอ้างอิงและเรียกว่า พื้นหลักฐานอินเดียน พ.ศ. 2518 ในส่วนของพื้น
หลักฐานทางด่ิงมักจะใช้ระดับทะเลปานกลางเป็นค่าอ้างอิง  
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ความแตกต่างระหว่างพื้นหลักฐานท่ัวโลกและท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 

ระบบพิกัด  

 บนพื้นหลักฐานอันเดียวกัน เราสามารถแสดงค่าพิกัดได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ค่าพิกัดยีออเดซี 
(Geodetic coordinate; Ø,  , h) ค่าพิกัดฉากคาร์ทีเซียน (Cartesian coordinate; X, Y, Z) และ 
ค่าพิกัดแผนท่ียูทีเอ็ม (UTM coordinate, N,E,h)  



 
 
 
 
 

 กรณีท่ีให้ค่าพิกัดท่ีอยู่บนพื้นหลักฐาน WGS-84 ไป หากผู้น าไปใช้เกิดความเข้าใจผิดว่าค่าพิกัดนั้น
อยู่บนพื้นหลักฐาน Indian1975 ค่าคลาดเคล่ือนจะมีขนาดหลายร้อยเมตรเลยทีเดียว  ดังนั้นการ
ระบุค่าพิกัดจึงจ าเป็นต้องบอกว่าค่าพิกัดนั้นอยู่บนพื้นหลักฐานอันไหนด้วย  

ค่าคลาดเคลื่อน 

1. ค่าคลาดเคล่ือนจากเครื่องรับ 

 นาฬิกาเครื่องรับ ไม่สามารถใช้นาฬิกาท่ีมีราคาแพงได้ ท าให้ค่าท่ี
ต่างไปจากเวลาจริง ซึ่งเปล่ียนตามเวลา  
 ผลท่ีเกิดขึ้น : หากเวลาผิดไป 1 มิลลิวินาที (1/1000) ท า

ให้ระยะทางผิดไปถึง 300 กม.  
 วิธีแก้ : ก าหนดให้เป็นตัวแปรแล้วท าการหาค่าในขั้นตอน

การประมวลผล หรือ ขจัดออกโดยใช้เทคนิคการหา
ต าแหน่งแบบสัมพัทธ์ 

 ค่าพิกัดเริ่มต้นของต าแหน่งเครื่องรับ (มีผลเฉพาะกรณีของการหาต าแหน่งแบบสัมพัทธ์) 
เนื่องจากการหาต าแหน่งแบบสัมพัทธ์ต้องก าหนดค่าพิกัดของสถานีฐาน หากก าหนดค่าพิกัดผิด
ไปมากจะมีผลต่อค่าความยาวเส้นฐานท่ีค านวณได้  
 ผลท่ีเกิด : หากก าหนดค่าพิกัดผิดไป 20 เมตร จะท าให้เส้นฐานท่ียาว 10 กม. มีความยาว

ผิดไป 1 ซม. (หาก 100 ม. -> 5 ซม.)  
 วิธีแก้ : เวลาออกงานให้ออกจากหมุดท่ีทราบค่าพิกัด เช่น หมุดกรมแผนท่ีทหาร กรมท่ีดิน 

เป็นต้น และต้องตรวจสอบค่าพิกัดให้ดี 
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 การแปรเปล่ียนของจุดศูนย์กลางเฟสของเสาอากาศเครื่องรับ  (Antenna phase center 
variation) เนื่องจากมีการแปรเปล่ียนจุดศูนย์กลางเฟสของเสาอากาศตามทิศทางของ
คล่ืนสัญญาณ  
 ผลท่ีเกิด : โดยปกติหากใช้เครื่องรับแบบรังวัดจะมีขนาดท่ีน้อยกว่า 1 ซม.  
 วิธีแก้ : เลือกใช้เสาอากาศท่ีมีคุณภาพสูง และ ปรับแก้ค่าคลาดเคล่ือนนี้ในขั้นตอนการ

ประมวลผล 

2. ค่าคลาดเคล่ือนจากดาวเทียม 

 วงโคจรดาวเทียม เป็นวงโคจรท่ีท านายไว้มักจะผิดไปจากวงโคจรจริงบ้าง  (ยากมากท่ีจะ
ท านายได้ถูกต้องสูง เนื่องจากมีแรงกระท าต่อดาวเทียมมาก)  
 ผลท่ีเกิด : กรณีหาต าแหน่งจุดเด่ียว น าค่าคลาดเคล่ือนคูณ

ค่า DOP กรณีหาต าแหน่งสัมพัทธ์ หากค่าพิกัดดาวเทียมผิด
ไป 20 เมตร จะท าให้เส้นฐานท่ียาว 10 กม. ผิดไป 1 ซม. 

 วิธีแก้ : ใช้วงโคจรดาวเทียมละเอียดสูง หรือ ใช้การหา
ต าแหน่งแบบสัมพัทธ์ 

 

 นาฬิกาดาวเทียม ถึงจะใช้นาฬิกาท่ีมีราคาแพง แต่ก็ยังมีค่าท่ีต่างไปจากเวลาจริง ซึ่งเปล่ียน
ตามเวลา 
 ผลท่ีเกิด : หากเวลาผิดไป 1 มิลลิวินาที (1/1000) ท าให้ระยะทางผิดไปถึง 300 กม.  
 วิธีแก้ : ก าหนดให้เป็นตัวแปรแล้วท าการหาค่าในขั้นตอนการประมวลผล หรือ ขจัดออก

โดยใช้เทคนิคการหาต าแหน่งแบบสัมพัทธ์ 

3. ค่าคลาดเคล่ือนจากการแพร่กระจาย ของสัญญาณ  

 ผ่านช้ันไอโอโนสเฟียร์ (~50-1000 กม.) มีอิเล็กตรอนอิสระในช้ันนี้ ท าให้การเดินทางของ
คล่ืนไม่เท่ากับความเร็วแสง  
 ผลท่ีเกิด : ระยะทางผิดไป เดซิเมตร จนถึง 150 เมตร (มีค่าสูงทิศทางราบ เวลากลางวัน 

และแปรเปล่ียนตามเวลา)  
 วิธีแก้ : ใช้แบบจ าลองมาตรฐานปรับแก้ หรือ เครื่องรับแบบสองความถ่ี 

 ผ่านช้ันโทรโพสเฟียร์  (ผิวโลกถึง~50 กม.) ช้ันนี้จะมีอากาศและละอองน้ า ซึ่งมีผลท าให้ 
คล่ืนเดินทางมาถึงเครื่องรับช้ากว่าความเป็นจริง 
 ผลท่ีเกิด : ระยะทางผิดไป 2 เมตร จนถึง 20 เมตร (มีค่าสูงทิศทางราบและแปรเปล่ียน

ตามเวลา)  
 วิธีแก้ : ใช้แบบจ าลองมาตรฐานปรับแก้ หรือ ประมาณค่าในขัน้ตอนการ ประมวลผล 

 คล่ืนหลายวิถี  
คล่ืนกระทบพื้นผิวรอบข้าง (รั้วเหล็ก, ผนังตึก) ก่อนเดินทางถึงเสาอากาศ  
 ผลท่ีเกิด : ระยะทางผิดไป 1 ม. ถึง 100 ม. (ซูโดเรนจ์) / 1 ซม. ถึง 5 ซม. (เฟสคล่ืนส่ง)  
 วิธีแก้ : เลือกใช้เสาอากาศท่ีมีคุณภาพสูง และ หลีกเล่ียงการท างานในบริเวณท่ีมีพื้นผิว

สะท้อน 

 



7 
 

  สรุปโดย ว่าที ่ร.ต.หญิงอรุณวตรีฐ์ อ่ิมสมบัติ 

4. ค่าคลาดเคล่ือนจากสาเหตุอื่นๆ 

 คล่ืนหลุด : เครื่องรับไม่สามารถจับคล่ืนสัญญาณได้ อย่างต่อเนื่อง อาจจะมีส่ิงกีดขวาง เช่น ต้นไม ้
 สัญญาณรบกวนของข้อมูล เป็นระดับความละเอียดของข้อมูลเอง  

 ระดับเดซิเมตร-เมตร กรณีใช้ข้อมูลซูโดเรนจ  ์ 
 ระดับมิลลิเมตร กรณีใช้ข้อมูลเฟสของคล่ืนส่ง  

ข้อได้เปรียบของการหาต าแหน่งแบบสัมพัทธ  ์  

 ขจัดค่าคลาดเคล่ือนท้ังนาฬิกาเครื่องรับและนาฬิกาดาวเทียม  
 ลดค่าคลาดเคล่ือนวงโคจร  
 ลดค่าคลาดเคล่ือนจากการแพร่กระจายของสัญญาณในช้ันไอโอโนสเฟียร์ และโทรโพสเฟียร  ์  

การท างานรังวัด มี 3 วิธี  

1. การท างานวิธี Static  

1. ใช้เครื่องรับสัญญาณอย่างน้อย 2 เครื่อง โดยเครื่องท่ีหนึ่งจะถูกวางไว้บนหมุดท่ีทราบค่าพิกัด 
(สถานีฐาน) ส่วนอีกเครื่องจะถูกน าไปวางจุดท่ีต้องการทราบค่าพิกัด (สถานีผู้ใช้)  

2. เครื่องรับท่ีสถานีฐานและสถานีผู้ใช้จะต้องรับข้อมูลจากดาวเทียมกลุ่มเดียวกันและช่วงเวลา
เดียวกัน (อย่างน้อย 4 ดวง)  

3. ระยะเวลาท่ีท าการรับสัญญาณต้องนานเพียงพอ ต้ังแต่ ช่ัวโมง -> วัน  
4. ต้องท าการประมวลผลข้อมูลภายหลังด้วยซอฟต์แวร์  
5. โดยปกติจะใช้ส าหรับงานท่ีต้องการค่าความถูกต้องสูงมากๆ (มม. -> ซม.)  
6. ในงานส ารวจและท าแผนท่ี มักเช่ือมต่อเส้นฐานเป็นโครงข่าย (Network)  
7. ระยะทางระหว่างเครื่องรับสามารถไกลได้ถึง หลายพันกิโลเมตร (ต้องใช้ซอฟต์แวร์ส าหรับงานวิจัย

ประมวลผล)  
8. ใช้เครื่องรับแบบความถ่ีเดียว (เหมาะกับเส้นฐานไม่เกิน 20 กม) หรือสองความถ่ีท างานก็ได้  

การท างานวิธี Rapid Static  

1. ใช้เครื่องรับสัญญาณอย่างน้อย 2 เครื่อง โดยเครื่องท่ีหนึ่งจะถูกวางไว้บนหมุดท่ีทราบค่าพิกัด 
(สถานีฐาน) ส่วนอีกเครื่องจะถูกน าไปวางจุดท่ีต้องการทราบค่าพิกัด (สถานีผู้ใช้)  

2. เครื่องรับท่ีสถานีฐานและสถานีผู้ใช้จะต้องรับข้อมูลจากดาวเทียมกลุ่มเดียวกันและช่วงเวลา
เดียวกัน (อย่างน้อย 4 ดวง)  

3. ระยะเวลาท่ีท าการรับสัญญาณต้องนานเพียงพอ ต้ังแต่ นาที -> 15 นาที  
4. ต้องท าการประมวลผลข้อมูลภายหลังด้วยซอฟต์แวร์  
5. โดยปกติจะใช้ส าหรับงานท่ีต้องการค่าความถูกต้องสูงรองจากวิธี Static (ซม.)  
6. ระยะทางระหว่างเครื่องรับไม่เกนิ 20 กิโลเมตร  
7. ใช้เครื่องรับแบบความถ่ีเดียวหรือสองความถ่ีท างานก็ได้ (จะใช้เวลาน้อยกว่าถ้าใช้เครื่องรับแบบ

สองความถ่ี)  
8. สภาพแวดล้อมมีผลกับเวลารับสัญญาณมาก  
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การท างานวิธี RTK  

1. ใช้เครื่องรับสัญญาณอย่างน้อย 2 เครื่อง โดยเครื่องท่ีหนึ่งจะถูกวางไว้บนหมุดท่ีทราบค่าพิกัด (สถานีฐาน) 
ส่วนอีกเครื่องจะถูกน าไปวางจุดท่ีต้องการทราบค่าพิกัด (สถานีผู้ใช้) 

2. ต้องมีอุปกรณ์ส่ือสารระหว่างสถานีฐานและผู้ใช้ เช่น มือถือ วิทย ุ 
3. เครื่องรับท่ีสถานีฐานและสถานีผู้ใช้จะต้องรับข้อมูลจากดาวเทียมกลุ่มเดียวกันและช่วงเวลาเดียวกัน 

(อย่างน้อย 5 ดวง)  
4. ระยะเวลารับสัญญาณขึ้นกับความสามารถของเครื่องรับแต่ละบริษัท ต้ังแต่ หลายวินาที -> หลายนาที  
5. ไม่ต้องท าการประมวลผลข้อมูลภายหลัง (ได้ค่าพิกัดเลย)  
6. โดยปกติจะใช้ส าหรับงานท่ีต้องการ Productivity สูง (ซม.-> หลายเซนติเมตร)  
7. ระยะทางระหว่างเครื่องรับไม่เกนิ 20 กิโลเมตร  
8. ใช้เครื่องรับแบบสองความถ่ีเท่านั้น  
9. สภาพแวดล้อมมีผลกับเวลารับสัญญาณมากๆ  

ชนิดการท างานรังวัด GPS 

1. งานรังวัดท่ีต้องการความถูกต้องสูง เช่น โครงข่ายหมุดควบคุมหลัก : STATIC 
2. งานรังวัดหมุดควบคุมรอง เช่น โครงงานทางวศิวกรรม, งานวงรอบ:  RAPID STATIC 
3. การหาค่าพิกัดจุด เช่น งานส ารวจเพื่อท าแผนท่ีภูมิประเทศ มาตราส่วนใหญ่ 1:500, 1:1,000, 

การวางต าแหน่งจุด : RTK 
4. งานแผนท่ีมาตราส่วนรองลงมา 1:4,000 & 1:10,000 : DGPS 

อุปสรรค&ข้อพึงระวังในการท างาน RTK  

1. หากใช้วิทยุอาจจะท างานได้ไม่ไกล จากประสบการณ์ได้เพียงไม่กี่กิโลเมตร  
2. หากใช้คล่ืนมือถือจะท างานได้ดีกว่า แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 
3. ใส่ค่าพิกัดสถานีฐานผิด  
4. ควรตรวจสอบจ านวนดาวเทียมก่อนออกงาน  
5. ค่าพิกัดท่ีได้นั้นไม่ใช่ค่าท่ีมีความถูกต้องระดับเซนติเมตร (Fix ambiguity ไม่ได้)  
6. ระวังคล่ืนหลายวิถีและคล่ืนหลุด อาจทาให้ fix ambiguity ผิดได้  

GNSS Heighting 

GNSS ย่อมาจากค าว่า Global Navigation Satellite System ประกอบด้วย 
1. GPS ย่อมาจาก Global Positioning System ซึ่งเป็นดาวเทียมระบบแรกของโลกท่ีออกแบบโดย

ประเทศสหรัฐอเมริกามีดาวเทียมท่ัวโลกท้ังหมด 28 ดวง 
2. GLONASS เป็นระบบดาวเทียมของประเทศรัสเซียมีดาวเทียมท่ัวโลกท้ังหมด 24 ดวง 
3. Galileo เป็นระบบดาวเทียมของสหภาพยุโรป ซึ่งท้ังระบบจะมีดาวเทียมท่ัวโลกท้ังหมด 30 ดวง 

ภายในปี 2020 
GNSS เป็นระบบน าทางด้วยดาวเทียม ท่ีใช้เรียกแทนค าว่า Satellite Navigation System (Sat Nav) 

ท าหน้าท่ีให้ข้อมูลพิกัดบนผิวโลกโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวรับสัญญาณเพื่อค านวณและแสดงพิกัด
ต าแหน่ง ณ จุดท่ีตัวรับสัญญาณต้ังอยู่ ส่วน GPS เป็นระบบน าทางซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบ GNSS 
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ในปี 1990 สหภาพยุโรปได้มีการพัฒนาระบบน าร่อง GNSS (Global Navigation Satellite 
Systems) โดยแบ่งออกเป็น 2 เฟส คือ 

GNSS – 1 หรือ EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) เป็นระบบน าร่อง
ท่ีใช้ดาวเทียมส่ือสาร 3 ดวงโคจรในวงโคจรค้างฟ้าท าการส่งสัญญาณและข้อความน าร่องท่ีมีความแม่นย าสูง
ให้กับผู้ใช้ในทวีปยุโรปโดยเฉพาะ การท างานของระบบเริ่มต้นจากสถานีภาคพื้นดินท าการรับสัญญาณ GPS 
แล้วน าส่งข้อมูลดังกล่าวให้ศูนย์ควบคุมหลัก Master Control Centre เพื่อประมวนค่าความผิดพลาดของ
สัญญาณ GPS แล้วท าการแก้ไข และส่งข้อความท่ีมีความแม่นย าขึ้นสู่ดาวเทียมส่ือสาร เพื่อทวนสัญญาณ
ดังกล่าวให้กับผู้ใช้ 

GNSS – 2 หรือ Galileo เป็นระบบน าร่องส าหรับพลเรือนท่ีมีศักยภาพเทียบเท่า หรือดีกว่า GPS 
ระบบ Galileo ประกอบด้วยดาวเทียม 30 ดวง โคจรใน 3 วงโคจร ท่ีความสูง 23,222 กิโลเมตร และ
สามารถให้บริการครอบคลุมได้ถึงละติจูดท่ี 75 องศาเหนือ ระบบน าร่อง Galileoได้ถูกออกแบบให้บริการได้
ถึง 4 ประเภท เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้พลเรือนท่ีมีความหลากหลาย และสนับสนุนภารกิจด้าน
การค้นหาและช่วยชีวิต จากความต้องการท่ีหลากหลาย ท าให้ช่องสัญญาณท่ีต้องถูกแพร่โดยดาวเทียม 
Galileo มีจ านวนเพิ่มมากขึ้นโดยรวมแล้วมีท้ังส้ิน 11 สัญญาณ โดยแบ่งได้เป็น 10 สัญญาณส าหรับการน าร่อง
และ 1 สัญญาณส าหรับสนับสนุนภารกิจด้านการค้นหาและช่วยชีวิต SAR แถบความถี่ของสัญญาณ Galileo 
ท้ัง 11 สัญญาณ บางสัญญาณใช้ความถี่ร่วมกับระบบ GPS อย่างไรก็ตามในทางทฤษฎีและการใช้งานการท่ี
ระบบท้ังมีการใช้ความถ่ีร่วมกันไม่น่าจะประสบปัญหาเนื่องจากใช้การเข้ารหัสท่ีแตกต่างกัน 

นอกจากนี้ในระบบ GNSS ยังจะประกอบไปด้วยระบบ GLONASS ช่ือเต็มคือ Global Navigation 
Satellite System เป็นของสหพันธรัฐรัสเซีย ประกอบด้วยดาวเทียม 30 ดวง ท่ีวงโคจรสูง 19,130 กม. 
GLONASS เป็นระบบน าทางท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีจะสามารถช่วยให้คุณติดตามต าแหน่งของวัตถุต่าง ๆ โครงการ 
GLONASS เปิดตัวในปี 1982 และยังคงมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ ระบบ GLONASS คือ 
ระบบก าหนดต าแหน่งบนพื้นโลกด้วยหลักการ Satellite-based radio navigation เช่นเดียวกับระบบ
ดาวเทียม GPS หน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลระบบ GLONASS คือ Ministry of Defense of Russian 
Federation โดยเมื่อสมบูรณ์แล้วระบบจะประกอบด้วยดาวเทียมจ านวน 24 ดวง โคจรในระนาบ 3 ระนาบท่ี
ท ามุม 64.8° กับระนาบศูนย์สูตร ถูกพัฒนาขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับ GPS แต่เนื่องจากผลกระทบทางด้าน
เศรษฐกิจได้ส่งผลให้จ านวนดาวเทียม GLONASS จ านวนหนึ่งท่ีถูกสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่ได้รับงบประมาณ
ให้ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศ ท าให้ระบบ GLONASS ไม่สามารถท างานได้เต็มประสิทธิภาพได้เทียบเท่ากับระบบ GPS 

วงโคจรของดาวเทียม GLONASS อยู่ท่ีระดับความสูง 19,130 กิโลเมตร ซึ่งอยู่ต่ ากว่าระบบดาวเทียม 
GPS อยู่ 1,000 กิโลเมตร ดาวเทียม GLONASS มีรอบวงโคจรใช้เวลา 11 ช่ัวโมง 15 นาที 44 วินาที หรือ 
8/17 ของเวลาท่ีโลกหมุนรอบตัวเอง 1 รอบ ซึ่งท าให้ดาวเทียม GLONASS ดวงเดิมจะมาอยู่ ณ ต าแหน่งเดิม
บนพื้นดินโลกจะต้องใช้เวลานานถึง 8 วันหรือใช้เวลาโคจรรอบโลก 17 รอบ ในเดือนกันยายน 2015 มี
ดาวเทียม GLONASS ท้ังสิน 28 ดวง แต่สามารถเปิดงานได้ 24 ดวง คล่ืนสัญญาณของดาวเทียมในระบบ 
GLONASS ใช้การส่งคล่ืนในรูปแบบ FDMA (Frequency Division Multiple Access) ท าให้ดาวเทียมใน
ระบบ GLONASS ทุกดวงมี C/A Code และ P – Code เหมือนกันแต่จะแตกต่างกันท่ีช่วงความถ่ี 

นอกจากสหรัฐอเมริกา (GPS) รัสเชีย (GLONASS) และกลุ่มสหภาพยุโรป (EGNOS และ
Galileo) แล้วทีม่ีระบบดาวเทียมน าร่องเป็นของตนเอง ประเทศอื่น ๆ ท่ีมีศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีอวกาศ 
อาทิเช่น จีน อินเดีย และญี่ปุ่น ก็ล้วนประกาศออกมาแล้วว่าจะด าเนินการสร้างระบบดาวเทียมน าร่องตนเอง
ขึ้น โดยมีช่ือท่ีเรียกขานแตกต่างกันออกไป ได้แก่ Beidou หรือ Compass ของประเทศจีน QZSS 
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(QuasiZenith Satellite System) ของญี่ปุ่น และ IRNSS (Indian Regional Navigational Satellite 
System) ของอินเดีย 

TGM2017 (Thailand Geoid Model 2017) แบบจ าลองยีออยด์ความละเอียดสูงของประเทศไทย 

การหาค่าระดับด้วยเทคโนโลยี GNSS ควบคู่ไปกับการใช้แบบจ าลองยีออยด์ความละเอียดสูง
บริเวณประเทศไทยท่ีได้พัฒนาขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการเดินระดับแบบท่ัวไปโดยใช้กล้อ งระดับ 
(conventional leveling) ท่ีมีความถูกต้องของค่าระดับท่ีใกล้เคียงกัน จะให้ความคุ้มค่าท่ีเหนือกว่าในด้าน
ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสายของการเดินระดับ มีระยะทางมากกว่า
10 กม.ขึน้ไป 

การหาค่าระดับโดยใช้เทคโนโลยี GNSS ร่วมกับแบบจ าลองยีออยด์ความละเอียดสูงของประเทศไทย   
ซึ่งเป็นวิธีการหาค่าความสูงของภูมิประเทศรูปแบบใหม่จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อประเทศชาติในการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลความสูง เนื่องจากใช้เวลาในการด าเนินการน้อยกว่าการเดินระดับ
ท่ัวไปท่ีใช้กล้องระดับ นอกจากนั้นแล้วการหาค่าระดับ โดยใช้เทคโนโลยี GNSS ร่วมกับแบบจ าลองยีออยด์
ความละเอียดสูงจะให้ความคุ้มค่ามากกว่าการเดินระดับ แบบท่ัวไปเมื่อระยะทางในการหาความแตกต่างระดับ
เพิ่มมากขึน้  

ประโยชน์ที่ได้รับ 

จากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ท าให้ได้รับความรู้ในเรื่องการรังวัดค่าพิกัดด้วยระบบ
ดาวเทียม GNSS (Global Navigation Satellite System) การประยุกต์ใช้ระบบดาวเทียม GNSS ในการ
รังวัดความสูง และการค านวณปรับแก้ความสูงด้วยแบบจ าลองยีออยด์ และสามารถน าความรู้ด้านระบบ
ดาวเทียม GNSS ไปประยุกต์ใช้กับงานด้านการส ารวจและท าแผนท่ี และงานตามภารกิจความรับผิดชอบได้
เป็นอย่างดี 
 

------------------------------------------- 


