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At present, GNSS surveying has been widely used especially for applications
that require high accuracy positioning results. The vertical coordinate is considered
to be a byproduct of the GNSS surveying. This therefore generates an interest in
using the GNSS for the determination of an orthometric height. It is due to the fact
that the mobile mapping system equipped with the geodetic-graded GNSS receiver
enables rapid data collection compared to traditional differential leveling method.
This research aims to assess the accuracy of orthometric heights derived from the
mobile mapping system using the post-processing by Real-Time Kinematic (RTK
method), Virtual Reference Station (VRS method) and Precise Point Positioning (PPP
method). Using the EGM2008 and local geoid model.
By applying the EGM2008 with the three above-mentioned methods, the
results can be shown that the mean error and standard deviation at 0.07 m and
0.04 m respectively for RTK method. The VRS method produces the mean error at
0.07 m and standard deviation at 0.03 m. Furthermore, the PPP method
demonstrates the mean error and standard deviation at 0.13 m and 0.12 m.
respectively. As a result, there is no significant difference between RTK and VRS
methods. On the other hand, PPP method produces less accurate results than the
RTK and VRS methods. However, by comparing the use of EGM2008 and local geoid
model, it was found that the results show no significant difference. In summary,
results show that the GNSS levelling can provide orthometric heights accurate at
decimeter level. This can be considered as an alternative for accurate data capturing
method for any survey works.
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บทที 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
งานรังวัดดาวเทียมได้ ถูกนํามาใช้ กนั อย่างกว้ างขวางในปั จจุบนั โดยเฉพาะงานทีต้ องการ
ค่าความถูกต้ องทางตําแหน่งทีสูง เนืองจากงานรังวัดดาวเทียมมีข้อได้ เปรี ยบงานรังวัดภาคพื *นดิน
อยู่หลายประการ เช่น สามารถทํางานได้ ในทุกสภาพอากาศและตลอด 24 ชัวโมงสะดวกรวดเร็ ว
ไม่มีข้อจํากัดในเรื องการมองเห็นกันระหว่างสถานี เป็ นต้ น นอกจากนี *ผลลัพธ์ทีได้ ก็ยงั เป็ นค่าพิกดั
ในสามมิติ ค่าพิกดั ทางดิงทีได้ จงึ ถือเป็ นผลพลอยได้ จากงานรังวัดดาวเทียม (เฉลิมชนม์ สถิระพจน์
, 2552) และจากเหตุการณ์อุทกภัยใหญ่เมือปี 2554 ส่งผลทําให้ หลายหน่วยงานให้ ความสําคัญ
กับการหาค่าระดับทะเลปานกลางในตําแหน่งต่างๆ ทีจะมีผลต่อการป้องกันนํ *าท่วม รวมไปถึงค่า
ระดับของถนนสายหลักๆ ทําให้ มีความสนใจในการนําระบบดาวเทียมนําหน มาประยุกต์ใช้ เพือหา
ค่าความสูงออร์ โทเมตริ ก หรื ออีกนัยหนึงคือ ความสูงเหนือระดับทะเลปานกลาง (Mean Sea
Level) ซึงจะช่วยให้ ประหยัดค่าใช้ จ่าย และสามารถทํางานได้ รวดเร็ วกว่าวิธีการทําระดับด้ วย
กล้ องระดับ (ธนัช สุขวิมลเสรี , 2547) โดยวิธีการสํารวจแบบเคลือนที (Mobile Mapping System :
MMS) ซึงเป็ นระบบทําแผนทีชนิดเคลือนทีสามารถบันทึกข้ อมูลได้ อย่างรวดเร็ วโดยการแล่นผ่าน
ครอบคลุมการใช้ เครื องมือสํารวจรังวัดทีเคลือนย้ ายได้ โดยบุคคล ยานพาหนะบนพื *นดิน เรื อแล่น
บนผิวนํ *า ไปจนถึงอากาศยาน (Naser, 2004) วิธีสํารวจทําได้ โดยติดเครื องรับสัญญาณดาวเทียม
ไว้ ที ยานพาหนะวิ งไปตามถนนที ต้ อ งการทราบค่า ระดับ และนํ า ข้ อ มูล จากการรั บ สัญ ญาณ
ดาวเทียมดังกล่าวมาทําการประมวลผลหาค่าความสูงออร์ โทเมตริก
วิธีการหนึงเพือให้ ได้ มาซึงค่าความสูงออร์ โทเมตริ ก คือ ใช้ ค่าความสูงจากการรังวัดด้ วย
ระบบดาวเทียมนําหน ซึงเป็ นความสูงเหนือรูปทรงรี แปลงมาเป็ นค่าความสูงเหนือระดับทะเลปาน
กลางหรื อ ความสูง ออร์ โ ทเมตริ กซึงจํ า เป็ นจะต้ อ งทราบค่า ต่างระหว่างพื น* ผิว ทรงรี และพื น* ผิ ว
ยีออยด์ ทีเรี ยกว่า ความสูงยีออยด์ (Geoidal height : N) ดังนันวิ
* ธีการหนึงเพือให้ ได้ มาซึงค่าความ
สูงออร์ โทเมตริ ก คือ การประยุกต์ใช้ แบบจําลองความสูงยีออยด์ (Geoid model) ทีมีความถูกต้ อง
ร่ วมกับ ความสูง ซึงได้ รับจากการรั ง วัดด้ วยระบบดาวเที ย มนํ าหน ด้ วยในประเทศไทยยัง ไม่มี
แบบจําลองความสูงยีออยด์ท้องถิน (Local geoid model) ดังนันจึ
* งต้ องอาศัยแบบจําลองความสูง
ยีออยด์ของพิภพ (Global geoid model) ซึงแบบจําลองความสูงยีออยด์ของพิภพมีอยู่หลาย
แบบจําลอง ตัวอย่างเช่น OSU91A , EGM96 และ EGM2008 เป็ นต้ น จากแบบจําลองความสูง
ยีออยด์ของพิภพทีกล่าวมา พบว่าระหว่างแบบจําลอง OSU91A และ EGM96 แบบจําลองฯทีให้
ค่าความถูกต้ องสูง ทีสุดคือ EGM96 (ธนัช สุขวิมลเสรี , 2547) ส่วนงานวิจัยทีเปรี ยบเทียบ
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แบบจําลองฯ EGM96 และ EGM2008 พบว่าแบบจําลองฯ EGM2008 จะมีความคงเส้ นคงวา
(Consistency) ดีกว่าแบบจําลองฯ EGM96 สําหรับพื *นทีศึกษาซึงอยู่ในบริ เวณตอนบนของ
ประเทศไทย (ธนัช สุขวิมลเสรี และคณะ, 2553)
งานวิจยั นี *ผู้วิจยั จึงได้ ประมวลผลหาค่าความสูงออร์ โทเมตริ กด้ วยเทคนิคการรังวัดแบบ
จลน์ โดยการประมวลผลข้ อมูลจากจากการรังวัดแบบเคลือนทีโดยใช้ ระบบดาวเทียมนําหน ด้ วย
วิธีประมวลผลแบบ RTK (Real-Time Kinematic), VRS (Virtual Reference Station) และ PPP
(Precise Point Positioning) ซึงงานวิจัยนีม* ีวตั ถุประสงค์เพือประเมินความถูกต้ องของการ
ประมวลผล โดยเปรี ยบเทียบกับข้ อมูลทีได้ จากการทําระดับด้ วยกล้ องระดับจากหมุดระดับของ
กรมแผนทีทหารทีอยู่ใกล้ เคียงเป็ นค่าอ้ างอิงในการวิเคราะห์ เพือพิจารณาว่าวิธีการใดทีจะให้ ค่า
ความสูงออร์ โทเมตริกทีถูกต้ องและเหมาะสมกับการนําไปใช้ งานต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.2.1 ศึ ก ษาวิ ธี ก ารรั ง วั ด สั ญ ญาณดาวเที ย ม ด้ วยเทคนิ ค การรั ง วั ด แบบจลน์ โ ดยใช้
ยานพาหนะ เพือการหาค่าความสูงออร์ โทเมตริก โดยใช้ การประมวลผลภายหลัง
1.2.2 ประเมินความถูกต้ องของค่าความสูงออร์ โทเมตริ ก จากการประมวลผลด้ วยวิธี PPP,
RTK และ VRS โดยเปรี ยบเทียบกับค่าระดับทีได้ จากการถ่ายระดับด้ วยกล้ องระดับจากหมุดระดับ
ของกรมแผนทีทหาร
1.2.3 ประเมินความเป็ นไปได้ ในการใช้ ค่าความสูง ออร์ โธเมตริ กทีได้ จากการสํารวจแบบ
เคลือนทีโดยใช้ ระบบดาวเทียมนําหน เพือประโยชน์ในการหาค่าระดับถนนทีสะดวกและรวดเร็ว
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
1.3.1 ขอบเขตเนื *อหาทีศึกษา
1.3.1.1 ศึกษาวิธีการรั งวัดสัญ ญาณดาวเที ยมด้ วยเครื องรั บประเภทรั งวัดชนิดสอง
ความถีระบบ GPS และระบบ GLONASS โดยมีการเลือกใช้ ประมวลผลแบบสองความถีเท่านัน*
1.3.1.2 ศึกษาวิธีการรังวัดสัญญาณดาวเทียมด้ วยวิธีการติดตังอุ
* ปกรณ์รับสัญญาณ
ดาวเทียมบนยานพาหนะและเคลือนทีรับสัญญาณไปในตัว โดยตังสถานี
*
ฐานภายในพื *นที
1.3.1.3 ศึกษาวิธีการประมวลผลด้ วยวิธี RTK, VRS และ PPP ในการหาการหาค่า
ความสูง ออร์ โทเมตริก โดยใช้ ข้อมูลจากการรังวัดทังหมด
*
2 ชุดข้ อมูล รวมกันกว่า 12,170 epoch
1.3.1.4 ประเมินความถูกต้ องของค่าความสูงออร์ โทเมตริ ก จากการประมวลผลโดย
การถ่ายระดับด้ วยกล้ องระดับจากหมุดระดับของกรมแผนทีทหารไปยังจุดตรวจสอบด้ วยวิธี RTK
ในโหมด Stake out ซึงจุดตรวจสอบได้ จากการสุ่มเลือกจากค่าพิกดั ทีได้ จากการประมวลผล โดย
จัดทําจุดตรวจสอบประมาณ 32 จุดเพือตรวจสอบความถูกต้ อง
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1.3.1.5 เปรี ยบเทียบผลระหว่างการใช้ คา่ N จากแบบจําลองความสูงยีออยด์ของพิภพ
EGM2008 กับค่า N จากงานวิจัยเรื อง การคํานวณหายีออยด์โดยวิธีการประเมิณค่าภายใน
บริ เวณพื *นทีภาคกลางของประเทศไทย (ดําริ ห์ ปรุงแต่งกิจ และ เฉลิมชนม์ สถิระพจน์, 2555) ซึง
ต่อไปในงานวิจยั นี *จะเรี ยกว่า “ความสูงยีออยด์ท้องถิน (Local Geoid)”
1.3.1.6 การประมวลผลสัญญาณดาวเทียม จะใช้ การประมวลผลในภายหลัง (Post
Processing) เท่านัน*
1.3.2 ขอบเขตพื *นทีศึกษา
ในการประเมินความถูกต้ องของค่าความสูงออร์ โทเมตริ ก จากสํารวจแบบเคลือนทีโดยใช้
ระบบดาวเทียมนําหน ในครัง* นี *ได้ เลือกพื *นทีศึกษาเป็ นแนวถนนในเขตรังสิต-นครนายก ช่วงบริ เวณ
คลอง8-คลอง9 ซึงเป็ นถนนทีเป็ นพื น* ที โล่ง หลี กเลี ยงปั ญ หาเรื อง Multiparh ที อาจจะเกิ ดขึน*
ประกอบบริ เวณดังกล่าวมีหมุดระดับของกรมแผนทีทหารอยู่ในพื *นที เหมาะแก่การถ่ายระดับเข้ า
หาจุดตรวจสอบอี กด้ วย ส่วนการวิงรถเก็ บข้ อมูล นัน* กํ าหนดให้ ขอบเขตอยู่ในพื น* ที ไม่เ กิ น 100
ตารางกิโลเมตร และจํากัดความเร็วอยูท่ ีประมาณ 30 กม./ชม.

รูปที 1.1 ขอบเขตพื *นทีศึกษา
1.4 วิธีดาํ เนินการวิจัย
1.4.1 ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั ทีเกียวข้ อง
1.4.2 ติดตังเครื
* องรับสัญญาณดาวเทียมพร้ อมอุปกรณ์ทีสถานีฐาน GNSS ในพื *นที
1.4.3 ศึกษาวิธีการติดตังอุ
* ปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมบนยานพาหนะ และวิงรับสัญญาณ
ดาวเทียมในพื *นทีและเส้ นทางทีวางแผนไว้ ในอัตราความเร็วทีกําหนด
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1.4.4 ประมวลผลข้ อมูลการรับสัญญาณดาวเทียม (Post processing)
1.4.4.1 RTK ด้ วยซอฟต์แวร์ Grafnav v8.3
1.4.4.2 PPP ออนไลน์ผา่ นเว็บไซต์ http://www.geod.nrcan.gc.ca
1.4.4.3 VRS ด้ วยซอฟต์แวร์ LEICA Geo Office V.5
1.4.4.3.1 สร้ างไฟล์ RINEX ของสถานีฐาน VRS จากเว็บไซต์ให้ บริ การของ
กรมทีดิน http://110.164.49.162/ ในช่วงเวลาทีคลอบคลุมช่วงทีทําการวิงรถรับข้ อมูลสัญญาณ
ดาวเทียม และนําเข้ าโปรแกรมเพือประมวลผล
1.4.4.4 แปลงค่าความสูงทีได้ จากการประมวลผลซึงเป็ นความสูงเหนือทรงรี ไปเป็ น
ความสูงออร์ โทเมตริก โดยใช้ คา่ N จากแบบจําลองความสูงยีออยด์ของพิภพ EGM2008 กับค่า N
จากความสูงยีออยด์ท้องถิน (Local Geoid)
1.4.5 ประเมินความถูกต้ องของค่าความสูงออร์ โทเมตริ ก
1.4.5.1 จัด ทํ า จุด ตรวจสอบ โดยใช้ วิ ธี ก ารรั ง วัด แบบจลน์ ใ นทัน ที ด้ ว ยเครื องรั บ
สัญญาณดาวเทียมในโหมดการทํางานแบบ Stake Out โดยสุ่มเลือกจากค่าพิกัดทีได้ จากการ
ประมวลผล ซึงจะทําจุดตรวจสอบ ประมาณ 32 จุด กระจายคลอบคลุมบริเวณทีวิงรับสัญญาณ
1.4.5.2 ใช้ ก ล้ องระดับ ถ่ า ยระดับ จากหมุด ระดับ ของกรมแผนที ทหาร ไปยัง จุ ด
ตรวจสอบที จัดทํ า ขึน* เพื อตรวจสอบความถูก ต้ อ งของค่า ความสูง ออร์ โ ทเมตริ กที ได้ จ ากการ
ประมวลผล
1.4.6 สรุปผลการศึกษา เรี ยบเรี ยง จัดทํารูปเล่มวิทยานิพนธ์
1.5 ประโยชน์ ทีคาดว่ าจะได้ รับ
1.5.1 ได้ เรี ยนรู้ เทคนิคการทํางานของเครื องรับสัญญาณดาวเทียม ในการนํามาหาค่าความ
สูงออร์ โทเมตริกโดยใช้ ยานพาหนะในการวิงรับสัญญาณดาวเทียม
1.5.2 ได้ ทราบถึงศักยภาพและความสามารถของซอฟต์แวร์ Grafnav ในการประมวลผล
สัญญาณดาวเทียม
1.5.3 ได้ ทราบถึงประสิทธิภาพการใช้ สถานีฐานเสมือนจากโครงข่าย VRS เปรี ยบเทียบกับ
การตังสถานี
*
ฐานภายในพื *นที
1.5.4 ได้ เรี ยนรู้วิธีการและประสิทธิภาพในการประมวลผลแบบ PPP ผ่านเว็บออนไลน์
1.5.5 ได้ ทราบความถูกต้ องของการหาค่าความสูงออร์ โทเมตริ กจากการสํารวจแบบเคลือนที
โดยใช้ ระบบดาวเทียมนําหน เพือประโยชน์ในการนําไปประยุกต์ใช้ ตอ่ ไป
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บทที 2
แนวคิดและทฤษฏีทเกี
ี ยวข้ อง
2.1 ระบบนําหนด้ วยการรั งวัดสัญญาณดาวเทียม (Navigation Satellite Systems, NSS)
2.1.1 ระบบดาวเทียมนําหนบนโลก (Global Navigation Satellite Systems, GNSS)
การหาค่าพิกดั ตําแหน่งโดยการรับสัญญาณดาวเทียมได้ เป็ นทีรู้ จกั และมีการนําไปใช้ งาน
อย่างแพร่หลายเนืองจากมีข้อได้ เปรี ยบกว่าวิธีการสํารวจรังวัดแบบเดิม นันคือสามารถทํางานได้
ทังกลางวั
*
นและกลางคืนตลอด 24 ชัวโมง โดยไม่ขึ *นกับสถานทีและสภาพอากาศ มีความสะดวก
ในการทํางาน เนืองจากไม่จําเป็ นต้ องเลือกตําแหน่งหมุดให้ มองเห็นกัน อีกทังไม่
* เสียค่าใช้ จ่ายใน
การรับสัญญาณดาวเทียมมีแต่เพียงค่าใช้ จ่ายในส่วนของอุปกรณ์รับสัญญาณและซอฟต์แวร์ ทีใช้
ในการประมวลผล ซึงในช่วงไม่กีปี ทีผ่านมาเทคโนโลยีทางด้ านการสํารวจรังวัดด้ วยดาวเทียมได้ มี
การขยายตัว อย่างรวดเร็ ว จนได้ มี การกํ าหนดคํ าเฉพาะขึน* มาที มี ชื อว่า Global Navigation
Satellite Systems หรื อเรี ยกโดยย่อว่า GNSS โดยเป็ นคําทีใช้ แทนระบบการหาพิกดั ตําแหน่งด้ วย
ดาวเที ยม ทีประกอบด้ วยดาวเที ยมหลายระบบรวมกัน (โดยปกติหมายถึง ต้ องมีอย่างน้ อย …
ระบบขึ *นไป) ได้ แก่ ระบบดาวเทียม GPS ของสหรัฐอเมริ กา ระบบดาวเทียม GLONASS ของ
รัสเซีย ระบบดาวเทียม Galileo ของสหภาพยุโรป ระบบดาวเทียม Beidou (หรื อ Compass) ของ
ประเทศจีน ระบบดาวเทียม IRNSS ของอินเดีย ระบบดาวเทียม DORIS ของฝรังเศส ระบบ
ดาวเทียม QZSS ของญีปุ่ น ซึงทุกระบบจะมีส่วนประกอบพื *นฐาน 3 ส่วนหลักๆ ได้ แก่ ส่วนอวกาศ
(Space segment) ส่วนควบคุม (Control segment) และส่วนผู้ใช้ (User segment)
2.1.1.1 ระบบดาวเทียม GPS
ระบบดาวเทียม GPS (Global Positioning System, GPS) เป็ นระบบทีใช้ ในการหาพิกดั
ตําแหน่งโดยการรับสัญญาณดาวเทียม GPS ถูกพัฒนาโดยกระทรวงกลาโหม (The United
States Department of Defense, DoD) ประเทศสหรัฐอเมริ กาตังแต่
* ปี พ.ศ. 2516 เพือประโยชน์
ทางการทหารและหน่วยงานราชการของสหรัฐอเมริ กา โดยใช้ การส่งสัญญาณคลืนวิทยุลงมายัง
พื *นโลก เมือเครื องรับสัญญาณดาวเทียม GPS รับสัญญาณจากดาวเทียมได้ แล้ วจะนําเอาข้ อมูล
ต่างๆ ทีได้ ไปประมวลผลหาตําแหน่งทีต้ องการ
ระบบดาวเทียม GPS ประกอบด้ วยส่วนประกอบ 3 ส่วนหลักๆ ได้ แก่ ส่วนอวกาศ ส่วน
ควบคุม และส่วนผู้ใช้ โดยส่วนควบคุมจะมีสถานีติดตามภาคพื *นดินทีกระจายอยู่บนพื *นโลกเพือ
คอยติด ตามการเคลื อนที ของดาวเที ย ม ซึ งทํ า ให้ ส ามารถคํ า นวณวงโคจรและตํ า แหน่ง ของ
ดาวเทียมทีขณะเวลาต่างๆ ได้ จากนันส่
* วนควบคุมก็จะทํานายวงโคจรและตําแหน่งของดาวเทียม
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ทุกดวงในระบบล่วงหน้ าแล้ วส่งข้ อมูลเหล่านี *ไปยังส่วนอวกาศซึงก็คือตัวดาวเทียม ดาวเทียมก็จะ
ทําการส่งข้ อมูลเหล่านี *ออกมาพร้ อมกับคลืนวิทยุมายังโลก ในส่วนของผู้ใช้ เมือต้ องการจะทราบ
ตําแหน่งของจุดใดๆ ก็เพียงนําเครื องรับสัญญาณดาวเทียมไปตังตรงจุ
*
ดทีต้ องการหาตําแหน่ง แล้ ว
นําข้ อมูลทีได้ ไปประมวลผลก็จะทราบตําแหน่งทีต้ องการ
ในส่วนอวกาศประกอบด้ วยตัวดาวเทียมและสัญ ญาณที ส่งออกมาจากดาวเทียม โดย
ระบบออกแบบให้ มีจํานวนดาวเทียมทังหมด
*
24 ดวง โคจรอยู่ในวงโคจร 6 ระนาบ แต่ละระนาบมี
จํานวนดาวเทียม 4 ดวง โดยทุกระนาบทํามุมกับระนาบศูนย์สตู ร 55 องศา และทํามุมระหว่างกัน
60 องศา มีวงโคจรเหนือพื *นโลกประมาณ 20,200 กิโลเมตร และมีคาบการโคจรประมาณ 11
ชัวโมง 58 นาที ดังรูปที 2.1

รูปที 2.1 ตําแหน่งและวงโคจรของดาวเทียม GPS (NGA, 2011)
จากตําแหน่งและวงโคจรของดาวเทียม GPS ในลักษณะดังกล่าวทําให้ ผ้ ใู ช้ สามารถรับ
สัญญาณดาวเทียมได้ อย่างน้ อย 4 ดวงทัวโลกตลอด 24 ชัวโมง ในปั จจุบนั มีดาวเทียมอยู่ในวง
โคจรถึง 31 ดวง (ข้ อมูล ณ วันที 22 มกราคม 2554)
คลืนสัญญาณทีดาวเทียม GPS ส่งออกมาเป็ นคลื นวิทยุในช่วงคลืน L-band ทีมีสอง
ความถีคือ ความถี 1575.42 MHz เรี ยกว่าคลืน L1 ซึงมีความยาวคลืน 19.05 cm และความถี
1227.60 MHz เรี ยกว่าคลืน L2 ซึงมีความยาวคลืน 24.45 cm คลืนวิทยุดงั กล่าวจะถูกกลํา*
สัญญาณ (Modulation) ด้ วยรหัสและข้ อมูลดาวเทียม รหัสทีใช้ ในการกลํ *าสัญญาณมี 2 ชนิดคือ
รหัส C/A-code (Coarse/Acquisition-code) มีความถี 1.023 MHz ความยาวคลืน 300 m และ
รหัส P-code (Precision-code) มีความถี 10.23 MHz ความยาวคลืน 30 m ซึงรหัส P-code จะ
สงวนไว้ ใช้ เฉพาะในวงการทหารและบางหน่วยงานของสหรัฐอเมริ กาเท่านัน* ในคลืน L1 นันจะถู
* ก
กลํ *าสัญญาณด้ วยรหัสทังสองชนิ
*
ด แต่คลืน L2 จะถูกกลํ *าสัญญาณเฉพาะรหัส P-code ส่วนข้ อมูล
ดาวเทียมจะมีทงในคลื
ั*
น L1 และ L2 โดยข้ อมูลนําหนดาวเทียม (Navigation message) จะ
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ประกอบด้ วยข้ อมูลวงโคจรดาวเทียมหรื ออีฟิเมอริ สดาวเทียม (Satellite ephemerides) ค่าแก้
นาฬิกาดาวเทียม (Satellite clock corrections) และสถานะภาพของดาวเทียม (Satellite status)
2.1.1.2 ระบบดาวเทียม GLONASS
ระบบดาวเที ยม GLONASS เป็ นระบบที ใช้ ในการหาพิกัดตําแหน่งโดยการรั บสัญญาณ
ดาวเทียม GLONASS ถูกพัฒนาโดยสหภาพโซเวียต (Union of Soviet Socialist Republics, USSR)
หรื อประเทศรัสเซียในปั จจุบนั มาตังแต่
* ปี 1970 ดาวเทียมดวงแรกถูกส่งขึน* เมือปี 1982 โดยระบบ
ดังกล่าวถูกออกแบบให้ มี ความคล้ ายคลึงกับระบบดาวเที ยม GPS ทัง* ส่วนประกอบและหลักการ
ทํางาน ทีประกอบด้ วย 3 ส่วนหลักๆ ได้ แก่ ส่วนอวกาศ ส่วนควบคุม และส่วนผู้ใช้ ดังรูปที 2.3 โดย
ระบบออกแบบให้ มีจํานวนดาวเทียมทัง* หมด 24 ดวง โคจรอยู่ในวงโคจร 3 ระนาบ แต่ละระนาบมี
ดาวเทียม 8 ดวง โดยทุกระนาบทํามุมกับระนาบศูนย์สตู ร 64.8 องศา และทํามุมระหว่างกัน 120 องศา
มีวงโคจรเหนือพื *นโลกประมาณ 19,100 กิโลเมตร และมีคาบการโคจรประมาณ 11 ชัวโมง 15 นาที ดัง
ตารางที 2.1 แต่เนืองจากรัสเซียประสบปั ญหาทางเศรษฐกิจจึงทําให้ ไม่สามารถส่งดาวเทียมขึ *นไปในวง
โคจรได้ ตามแผนทีวางไว้ ซึงระบบดาวเทียม GLONASS ได้ รับการประกาศเริ มปฏิบตั ิงานอย่างเป็ น
ทางการเมือวันที 24 กันยายน 1993 ปั จจุบนั ปี 2011 จํานวนดาวเทียมได้ ถกู ส่งขึ *นไปในวงโคจรทังหมด
*
26 ดวง โดยใช้ งานได้ 22 ดวงและซ่อมบํารุงรักษาอีก 4 ดวง รายละเอียดเกียวกับสถานะของดาวเทียม
GLONASS สามารถดูได้ ที http://www.glonass-ianc.rsa.ru/
2.2 การหาค่ าระดับด้ วยระบบดาวเทียมนําหน
วิธีการหาค่าระดับด้ วยกล้ องระดับนัน* ถูกใช้ กนั อย่างแพร่ หลายในการหาค่าระดับของหมุด
ควบคุมทางดิง ซึงค่าความถูกต้ องทีได้ รับจะขึ *นอยู่กับอุปกรณ์และเครื องมือทีใช้ รวมไปถึงวิธีและ
ขันตอนการทํ
*
างานอีกด้ วย ปั จจุบนั การทํางานระดับชันที
* หนึงยังถือเป็ นวิธีทีให้ ความถูกต้ องสูงสุด
ในบรรดาวิธีการทีใช้ กันอยู่ อย่างไรก็ดีในการทํางานระดับด้ วยกล้ องระดับ มักจะเจอปั ญหาและ
อุปสรรคในการทํางาน โดยเฉพาะการทํางานในเขตชุมชนเมือง เช่น การกีดขวางแนวเล็งจาก
อาคารบ้ านเรื อน ปั ญหาการสันสะเทือนของพื *นผิวทีตังกล้
* องจากยานพาหนะทีสัญจรไปมาขณะ
ทํางาน เป็ นต้ น ซึงสาเหตุเหล่านี * ทําให้ การทํางานสนามล่าช้ าลงและในอาจทําให้ ผลลัพธ์ทีได้ ไม่
เป็ นไปตามเกณฑ์หรื อข้ อกําหนดของชันงานที
*
ต้ องการ นอกจากนี *ในบางครัง* สภาพภายในพื *นที
ทํางานเองก็อาจไม่เอื *ออํานวยหรื อไม่เหมาะสมต่อการทํางานระดับด้ วยกล้ องระดับ เช่น การหาค่า
ระดับของจุดทีตังอยู
* ่กลางทะเลและห่างไกลจากชายฝั งมากๆ หรื อการหาค่าระดับของจุดทีอยู่บน
แนวเขาทีสูง ชันและยากต่อการเดินเท้ าเข้ าถึงเป็ นต้ น ดังนัน* จึงจําเป็ นทีจะต้ องหาวิธีการหรื อ
เทคโนโลยีอืนทีเหมาะสมเพือมาแทนทีวิธีการหาค่าระดับด้ วยกล้ องระดับ (เฉลิมชนม์ สถิระพจน์
และคณะ, 2547)
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งานรังวัดดาวเทียมในปั จจุบนั ได้ ถกู นํามาใช้ กนั อย่างกว้ างขวางและแพร่หลายในปั จจุบนั โดย
เฉพาะงานทีต้ องการค่าความถูกต้ องทางตําแหน่งทีสูง เนืองจากงานรังวัดดาวเทียมมีข้อได้ เปรี ยบ
งานรังวัดภาคพื *นดินอยู่หลายประการ เช่น สามารถทํางานได้ ทุกสภาพอากาศและตลอด 24
ชัวโมง อี กทัง* สะดวกรวดเร็ ว และไม่มีข้อจํากัดในเรื องการมองเห็นกันระหว่างสถานี เป็ นต้ น
นอกจากนี *ผลลัพธ์ทีได้ ก็ยงั เป็ นค่าพิกดั ในสามมิติ ซึงค่าพิกัดทางดิงทีได้ เป็ นผลพลอยได้ จากงาน
รังวัดดาวเทียม ซึงในช่วงหลายปี ที ผ่านมาได้ มีผลงานวิจัยหลายเรื องที ประยุกต์ใช้ งานรั งวัด
ดาวเทียมในการหาค่าระดับ (เช่น Fotopoulos et al., (2003) ; Kadiret et al. (2003) ;
Martensson (2002) ; และ Wichiencharoen (1998) เป็ นต้ น) ซึงผลลัพธ์ทีได้ จากงานวิจยั เหล่านี *
ได้ ชี *ให้ เห็นถึงความเป็ นไปได้ ทีจะนําเอางานรังวัดดาวเทียมมาใช้ ในการหาค่าระดับเหนือระดับ
ทะเลปานกลางทีให้ ความถูกต้ องระดับเซนติเมตรได้
หลักการหาค่าระดับจากงานรังวัดดาวเทียม จะใช้ วิธีการหาตําแหน่งแบบสัมพัทธ์ด้วยวิธีการ
แบบสถิ ตที ให้ ค่าความถูกต้ องทางตําแหน่งที สูง มาก และวิธีการดัง กล่าวยัง เป็ นที นิยมอย่าง
แพร่หลายในงานทีต้ องการค่าความถูกต้ องทางตําแหน่งทีสูง เช่น งานสํารวจและทําแผนที งาน
ตรวจจับและติดตามการเคลือนตัวของเปลือกโลก เป็ นต้ น โดยทัวไปค่าความถูกต้ องของตําแหน่ง
ทางราบทีได้ จากงานรังวัดดาวเทียมจะดีกว่าทางดิงประมาณ 2-3 เท่า (Rizos, 1997) ด้ วยเหตุนี *จึง
นิยมใช้ งานรังวัดดาวเทียมในงานสํารวจรังวัดเพือสร้ างควบคุมทางราบ และการหาตําแหน่งแบบ
สัมพัทธ์ด้วยวิธีการแบบสถิต โดยทัวไปสามารถให้ คา่ ความถูกต้ องของตําแหน่งทางราบอยู่ทีระดับ
1 part per million (ppm) และทางดิงอยู่ทีระดับประมาณ 1-2 ppm (Ayhan, 1993) ถึงแม้ ว่าค่า
ความถูกต้ องของพิกดั ทางดิงทีได้ จากงานรังวัดดาวเทียมดูเหมือนจะให้ คา่ ความถูกต้ องสูง แต่ค่า
พิกดั ทางดิงทีได้ ก็ยงั ไม่ใช่คา่ พิกดั ทางดิงทีใช้ ในงานทางวิศวกรรมทัวๆไป ทังนี
* *ค่าความสูงทีใช้ กนั ใน
งานทางวิศวกรรมทัวๆไปนั
*
นจะอ้
* างอิงอยูก่ บั ค่าระดับทะเลปานกลางหรื อพื *นผิวยีออยด์ซึงเรี ยกโดย
ย่อว่าความสูงเหนือระดับทะเลปานกลาง (Height above mean sea level) หรื อความสูงออร์ โท
เมตริ กแต่ค่าพิกัดทางดิงทีได้ จากงานรังวัดดาวเทียมนันเป็
* นค่าพิกัดทางดิงทีอ้ างอิงอยู่กับพื *นผิว
ทรงรี อ้างอิง หรื อทีเรี ยกโดยย่อว่า ความสูงเหนือทรงรี (Ellipsoidal height) ดังนันความสั
*
มพันธ์
ระหว่างค่าความสูงทังสองแบบแสดงได้
*
ดงั รูปที 2.2
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รูปที 2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างความสูงเหนือทรงรี และความสูงออร์ โทเมตริก
(เฉลิมชนม์ สถิระพจน์, 2546)
จากรูปจะเห็นได้ ว่าการทีจะแปลงค่าความสูงเหนือทรงรี มาเป็ นค่าความสูงเหนือระดับทะเล
ปานกลาง หรื อความสูงออร์ โทเมตริ กนันจํ
* าเป็ นจะต้ องทราบค่าต่างระหว่างพื *นผิวทรงรี และพื *นผิว
ยีออยด์ (Geoid-ellipsoid separation) ซึงต่อไปนี *จะเรี ยกโดยย่อว่า ‘N’ ความสัมพันธ์ระหว่าง N
กับว่าความสูงเหนือทรงรี และความสูงออร์ โทเมตริกสามารถแสดงได้ ดงั สมการ

h=H+N
โดยที h คือ ค่าความสูงเหนือผิวทรงรี
H คือ ค่าความสูงออร์ โทเมตริก
N คือ ค่าต่างระหว่างพื *นผิวทรงรี และพื *นผิวยีออยด์
จากสมการ จะพบว่าค่าความถูกต้ องของค่าความสูงออร์ โทเมตริ กนันขึ
* น* อยู่กับค่าความ
ถูกต้ องของค่าความสูงเหนือทรงรี ทีได้ จากงานรังวัดดาวเทียม และค่าความถูกต้ องของการหาค่า
N จากทีได้ กล่าวมาในข้ างต้ นว่ามีความเป็ นไปได้ ทีจะหาค่าความสูงเหนือทรงรี ทีถูกต้ องในระดับ
1-2 ppm จากงานรังวัดดาวเทียม ดังนันค่
* าความถูกต้ องของค่า N จึงเป็ นปั จจัยสําคัญทีมีผลต่อ
การหาค่าระดับจากงานรังวัดดาวเทียม
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2.3 วิธีการหาค่ าต่ างระหว่ างพืนL ผิวทรงรี และพืนL ผิวยีออยด์
วิธีการในการหาค่า N ได้ ถกู อธิบายไว้ ในหนังสือและรายงานหลายเล่ม ดังเช่น (Holloway,
1988) (Kearsley, 1988) (Mitchell, 1990) และ (Rizos, 1997) เป็ นต้ น โดยสรุปวิธีการหาค่า N
สามารถจําแนกได้ เป็ น 4 วิธี ซึงมีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี *
2.3.1 วิธี Astro-geodetic เป็ นวิธีทีเชือมโยงกับโครงข่ายของหมุดควบคุมท้ องถินโดยตรง
โดยอาศัยข้ อมูลพื *นฐาน เช่น มุมบ่ายเบนของแนวดิง (Deflection of the vertical), ค่าต่างระหว่าง
ค่าพิกดั ยีออเดซีจากการปรับแก้ แบบ 2 มิติ กับค่าพิกดั ทางดาราศาสตร์ ทีแต่ละหมุดหรื อสถานี เป็ น
ต้ น ซึงจะเรี ยกสถานีทีมีข้อมูลดังกล่าวว่าสถานี Astro-geodetic ข้ อมูลพื *นฐานจะถูกนํามาใช้ ใน
การหาค่าความลาดชันของพื *นผิวยีออยด์ระหว่าง สถานี Astrogeodetic ค่าความถูกต้ องของค่า N
เชิงสัมพัทธ์โดยรวมทีได้ จากวิธีนี *จะอยูใ่ นระดับหลายเมตร ดังนันวิ
* ธีนี *จึงไม่เป็ นทีนิยมใช้ ในปั จจุบนั
อีกต่อไป
2.3.2 วิธีแบบจําลอง Geopotential ของสนามความถ่วงของพิภพ เป็ นวิธีทีคํานวณมาจาก
อนุกรมฮาร์ มอนิกทรงกลมของสนามความถ่วงของพิภพ (Spherical harmonic of the earth’s
gravity field) โดยใช้ ทงข้
ั * อมูลจากดาวเทียมและข้ อมูลภาคพื *นดินเป็ นข้ อมูลนําเข้ าในการสร้ าง
แบบจําลอง Geopotential ค่าความถูกต้ องของค่า N ทีคํานวณได้ ขึ *นอยู่กบั ปริ มาณข้ อมูลสนาม
ความถ่วงในพื *นทีทีนําเข้ าไปใช้ สร้ างแบบจําลอง, ความราบเรี ยบของพื *นผิวยีออยด์ และจํานวน
ดีกรี สงู สุดของแบบจําลอง
2.3.3 วิธี Gravimetric เป็ นวิธีการใช้ ข้อมูลค่าความถ่วงภาคพื *นดิน (Terrestrial gravity
observations) ทีวัดได้ ในพื *นทีทีต้ องการหาค่า N ร่วมกับ Stokes’ integral ซึงส่วนใหญ่จะมีการ
วัดค่าความถ่วงพื *นผิวในประเทศทีพัฒนาแล้ ว ค่าความถูกต้ องของค่า N ทีได้ ขึ *นอยู่กบั คุณภาพ
และลักษณะการกระจายตัวของข้ อมูลความถ่วงในพื *นที การทดสอบค่าความถูกต้ องของค่า N เชิง
สัมพัทธ์ ในประเทศ สหรัฐอเมริ กา ออสเตรเลียและยุโรป พบว่าได้ ค่าความถูกต้ องในระดับ 2-3
ppm ซึงถือเป็ นวิธีทีให้ คา่ ความถูกต้ องทีสูงทีสุด
2.3.4 วิธีการประมาณค่าภายใน (Interpolation method) เป็ นการใช้ สถานีทีมีทงค่
ั * าความสูง
ออร์ โทเมตริ ก และค่าความสูงเหนือทรงรี มาทําการหาค่า N และใช้ การประมาณค่าภายในเพือ
คํานวณค่า N ของจุดอืนๆ ทีอยู่ในพื *นที ค่าความถูกต้ องของค่า N ทีได้ ขึ *นอยู่กบั คุณภาพและ
ลักษณะการกระจายตัวของสถานีทีมีค่าความสูงทังสองระบบในพื
*
*นที และความราบเรี ยบของ
พื *นผิวยีออยด์
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2.4 การประยุกต์ ใช้ แบบจําลองยีออยด์ ของพิภพในการหาค่ า N เชิงสัมพัทธ์
เนืองจากประเทศไทยยังไม่มีการนําเอาข้ อมูลความถ่วงมาใช้ ในการสร้ างแบบจําลองยีออยด์
ของท้ องถิน (Local geoid model) ดังนันการหาค่
*
าระดับจากงานรังวัดดาวเทียมในประเทศไทยจึง
ต้ องอาศัยแบบจําลองยีออยด์ของพิภพ (Global geiod model) มาช่วย ซึงแบบจําลองดังกล่าวที
ให้ ความถูกต้ องสูงทีสุดในปั จ จุบนั คือ EGM2008 จัดทํ าโดย U.S. National GeospatialIntelligence Agency (NGA) โดยได้ ปรับปรุงจาก EGM96 โดยเพิมข้ อมูลจากดาวเทียม Gravity
Recovery and Climate Experiment (GRACE) เป็ น ดาวเทียมของ NASA ทีวัดสนามความโน้ ม
ถ่วงของโลกปล่อยสู่วงโคจรในปี 2002 โมเดลนี *ได้ เผยแพร่ในปี 2008 จึงเรี ยกว่า EGM2008 ความ
ละเอียดของ EGM2008 ประกอบด้ วย กริ ดทีแต่ละช่องมีขนาด 1′ x 1′ หรื อประมาณบรรจุค่า
coefficients ประมาณ 4 ล้ านค่า อย่างไรก็ตามความถูกต้ องทีได้ จากแบบจําลองดังกล่าวอาจยัง
ไม่ สู ง พอในงานที ต้ อ งการความถูก ต้ อ งสูง ดัง นัน* เพื อให้ ค วามถู ก ต้ อ งที ดี ขึ น* จึ ง จํ า เป็ นต้ อ ง
ประยุกต์ใช้ แบบจําลอง EGM2008 เพือหาค่า N เชิงสัมพัทธ์ (เฉลิมชนม์ สถิระพจน์, 2552) ได้
แบ่งวิธีการหาค่าระดับจากงานรังวัดดาวเทียมโดยการประยุกต์ใช้ แบบจําลองยีออยด์พิภพไว้ 2 วิธี
ได้ แก่ วิธีการคํานวณแบบโครงข่าย และวิธีการคํานวณแบบเส้ นฐาน
โดยในการวิจยั ครัง* นี *เลือกใช้ วิธีการคํานวณแบบเส้ นฐาน หลักการของวิธีนี *จะทําการคํานวณ
เส้ นฐานแล้ วนํามาประกอบกันเป็ นโครงข่ายโดยทีจะต้ องมีหมุดในโครงข่ายจํานวนหนึงทีทราบค่า
ความสูงออร์ โทเมตริก ขันตอนการคํ
*
านวณสามารถสรุปได้ ดงั นี *
2.4.1 คํา นวณค่า N ของหมุด ภายในโครงข่ายที ทราบค่าความสูง ออร์ โ ทเมตริ ก ด้ ว ย
แบบจําลอง EGM2008
2.4.2 คํานวณค่าความสูงเหนื อทรงรี ของหมุดภายในโครงข่ายที ทราบค่าความสูง ออร์ โท
เมตริก โดยนําค่า N ทีคํานวณได้ มาบวกกับค่าความสูงออร์ โทเมตริก จากความสัมพันธ์ของสมการ
h = H + N จะได้ คา่ ความสูงเหนือทรงรี ของหมุดดังกล่าว
2.4.3 ทําการปรับแก้ โครงข่ายโดยกําหนดให้ หมุดภายในโครงข่ายทีทราบค่าความสูงออร์ โท
เมตริ ก (โดยใช้ ความสูงเหนือทรงรี ทีคํานวณได้ เป็ นค่าโยงยึด) เป็ นจุดโยงยึดทางดิง (Fixed point
only in height component) ซึงผลจากการปรับแก้ โครงข่ายจะทําให้ ได้ คา่ พิกดั ทางดิงของหมุดทุก
หมุดภายในโครงข่ายมีคา่ ความสูงเหนือทรงรี
2.4.4 คํานวณค่า N ของหมุดทุกหมุดภายในโครงข่ายด้ วยแบบจําลอง EGM2008 แล้ วนําค่า
ความสูงเหนือทรงรี จากการปรับแก้ โครงข่าย มาลบกับค่า N ทีได้ จากแบบจําลอง EGM2008 ของ
หมุดทุกหมุดจะได้ เป็ นค่าความสูงออร์ โทเมตริ ก
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2.5 หลักการหาตําแหน่ ง
โดยทัวไป หลักการหาตําแหน่งด้ วยระบบดาวเทียมนําหนสามารถแบ่งออกเป็ นสองวิธีคือ การ
หาตําแหน่งจุดเดียว (Single point positioning) และการหาตําแหน่งแบบสัมพัทธ์ (Relative
positioning) ซึงมีรายละเอียดดังนี *
2.5.1 การหาตําแหน่งจุดเดียว (Single point positioning)
การหาตําแหน่งจุดเดียวนี *จะเป็ นการหาตําแหน่งสัมบูรณ์ของเครื องรับโดยใช้ เครื องรับ
เพียงเครื องเดียว โดยปกติจะใช้ วิธีการวัดซูโดเรนจ์ ซึงในการหาตําแหน่งจุดเดียวนี *จําเป็ นต้ องมีการ
วัดระยะไปยังดาวเทียมอย่างน้ อย 4 ดวง (ดูรูปที 2.3 ประกอบ) เพือทีจะสามารถหาค่าพิกดั ทัง* X,
Y และ Z ได้ แต่เนืองจากมีตวั ไม่ทราบค่าอยู่ทงหมด
ั*
4 ตัวคือ ค่าพิกดั ของจุด (X,Y,Z) 3 ตัว และค่า
คลาดเคลือนเนืองจากนาฬิกาอีก 1 ตัว ฉะนันเมื
* อทําการรังวัดไปยังดาวเทียมครบ 4 ดวงก็จะ
สามารถหาตําแหน่งสัมบูรณ์ได้ ในทันทีจากเครื องรับ ความถูกต้ องของวิธีการนี *จะอยู่ทีประมาณ
20 เมตร ทีระดับความเชือมันที 95 เปอร์ เซ็นต์ เมือใช้ เครื องรับแบบนําหนหรื อพกพา (เฉลิมชนม์
สถิระพจน์, 2546)

รูปที 2.3 การหาตําแหน่งจุดเดียว (เฉลิมชนม์ สถิระพจน์, 2552)
2.5.2 การหาตําแหน่งแบบสัมพัทธ์ (Relative positioning)
การหาตําแหน่งแบบสัมพัทธ์เป็ นวิธีทีใช้ สําหรับงานทีต้ องการความถูกต้ องสูง และจะ
ต้ องทราบตําแหน่งสัมบูรณ์อย่างน้ อยหนึงจุด เพือใช้ หาตําแหน่งสัมบูรณ์ของจุดอืนๆ ฉะนันจะต้
*
อง
มีเครื องรับอย่างน้ อย 2 เครื องในการทํางาน หลักการทํางานของการหาตําแหน่งแบบสัมพัทธ์คือ
การนําเครื องรับสัญญาณเครื องทีหนึงไปวางไว้ บนหมุดทีทราบค่าพิกดั แล้ ว ซึงเรี ยกกันโดยทัวไปว่า
สถานีฐาน (Base station) หรื อสถานีอ้างอิง (Reference station) ส่วนเครื องรับเครื องทีสองจะถูก
นําไปวางรับสัญญาณตามจุดทีต้ องการทราบค่าพิกดั ซึงเรี ยกว่า สถานีจร (Roving station) หรื อ
สถานีผ้ ใู ช้ (User station) การหาค่าพิกดั ของตําแหน่งจุดต่าง ๆ ด้ วยวิธีนี * เครื องรับสัญญาณ
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ดาวเที ยมที สถานี ฐ านและสถานี จ รจะต้ องรั บข้ อมูล จากดาวเที ยมกลุ่ม เดีย วกัน และช่วงเวลา
เดียวกัน ทังนี
* *จะต้ องรับสัญญาณจากดาวเทียมอย่างน้ อย 4 ดวง ด้ วยการทํางานในลักษณะ
ดังกล่าว ความคลาดเคลือนมีระบบ (Systematic errors) หลายชนิด ดังเช่น ความคลาดเคลือน
จากวงโคจร, ความคลาดเคลือนจากชันบรรยากาศ,
*
ความคลาดเคลือนจากนาฬิกาดาวเทียม และ
นาฬิกาเครื องรับ เป็ นต้ น จะถูกหักล้ างกันไปทําให้ คา่ ความถูกต้ องทางตําแหน่งทีได้ นนดี
ั * ขึ *น ในการ
หาตําแหน่งแบบสัมพัทธ์ด้วยการใช้ ข้อมูลซูโดเรนจ์ ค่าความถูกต้ องจะอยู่ระหว่าง 0.5 – 5 เมตร ถ้ า
ในกรณีทีต้ องการความละเอียดถูกต้ องสูงในระดับเซนติเมตร
ก็จะต้ องใช้ วิธีการวัดเฟสของ
คลืนส่ง (เฉลิมชนม์ สถิระพจน์, 2552)

รูปที 2.4 การหาตําแหน่งแบบสัมพัทธ์ (อรุณ บุรีรักษ์ , 2554)
2.5.2.1 ซูโดเรนจ์ (Pseudorange)
ซูโดเรนจ์ คือ ระยะทางระหว่างดาวเทียมกับเครื องรับสัญญาณ หาค่าได้ จากการถอดรหัส
จากสัญญาณทีส่งมาจากดาวเทียมเปรี ยบเทียบกับรหัสทีเครื องรับสัญญาณสร้ างขึ *น โดยจะทําการ
เลือนไปมาจนกระทังได้ รหัสทีตรงกัน ค่าเลือนระหว่างรหัสทังสองคื
*
อระยะเวลาทีคลืนวิทยุใช้ ในการ
เดินทางจากดาวเทียมมายังเครื องรับสัญญาณ เมือนําความเร็ วของคลืนวิทยุคณ
ู ด้ วยระยะเวลาที
ใช้ ในการเดินทางระหว่างดาวเทียมมายังเครื องรับสัญญาณ จะได้ ระยะทางระหว่างดาวเทียมกับ
เครื องรับสัญญาณซึงเรี ยกว่า ‘ซูโดเรนจ์’ นันเอง ซูโดเรนจ์ทีได้ นีจ* ะมีค่าคลาดเคลือนไปจาก
ระยะทางจริ งระหว่างดาวเทียมและเครื องรับสัญญาณอันเนืองมาจากความคลาดเคลือนหลาย
ชนิด เช่น ความคลาดเคลือนวงโคจรดาวเทียม, ความคลาดเคลือนของนาฬิกาดาวเทียม และ
ความคลาดเคลือนเมือคลืนเดินทางผ่านชันบรรยากาศ
*
เป็ นต้ น (เฉลิมชนม์ สถิระพจน์, 2552)
2.5.2.2 เฟสของคลืนส่ง (Carrier phase)
สําหรับงานที ต้ องการค่าความละเอียดถูกต้ องสูงในระดับเซนติเมตร จําเป็ นอย่างยิงที
จะต้ องใช้ ข้อมูลเฟสของคลืนส่งในการประมวลผล ซึงการวัดเฟสของคลืนส่งในเครื องรับเป็ นการวัด
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เปรี ยบเทียบหรื อค่าต่างระหว่างเฟสของคลืนส่งทีดาวเทียมส่งลงมากับเฟสของคลืนความถี fo ที
เครื องรับสร้ างขึ *นมา โดยคลืนส่งทีดาวเทียมส่งลงมานันแยกออกเป็
*
นสองส่วนคือ ส่วนของคลืน
จํานวนเต็มรอบ (Integer cycle part) กับส่วนทีไม่เต็มรอบ (Fractional part) ในการรับสัญญาณ
นันเครื
* องรับสัญญาณไม่สามารถจะนับจํานวนเต็มรอบของคลืนส่งทีส่งลงมา จํานวนเต็มรอบ
สามารถหาค่าได้ จากการคํานวณในภายหลัง โดยจํานวนเต็มนี *มีชือเรี ยกว่า Ambiguity หรื อ เลข
ปริศนา
ด้ วยเหตุนี *เราสามารถเปรี ยบเทียบการวัดซูโดเรนจ์กับการวัดเฟสของคลืนส่งได้ ง่ายๆ ได้
ดังนี * การหาระยะโดยวิธีซูโดเรนจ์เปรี ยบเสมือนการวัดระยะด้ วยการใช้ แถบวัดระยะแบบธรรมดาที
มีความละเอียดถึงหนึงเมตร ส่วนการหาระยะโดยวิธีการวัดเฟสของคลืนส่งเปรี ยบเสมือนการวัด
ระยะด้ วยการใช้ แถบวัดระยะพิเศษทีละเอียดถึงเซนติเมตร แต่จํานวนเต็มทีเป็ นเมตรจะเสมือนถูก
ตัดออกซึงก็คือเป็ นเลขปริ ศนา เราจะทราบเฉพาะเศษของเมตรทีวัดได้ ฉะนันจึ
* งทําให้ การวัดเฟส
ของคลืนส่งได้ คา่ ทีละเอียดกว่าการวัดซูโดเรนจ์ (เฉลิมชนม์ สถิระพจน์, 2552)
2.6 การประมวลผลสัญญาณดาวเทียม
2.6.1 การรังวัดแบบจลน์ในทันที (Real Time Kinematic Survey: RTK)
การรังวัดแบบจลน์ในทันที รู้ จกั กันในชือย่อว่า RTK เป็ นวิธีการทางานรังวัดแบบจลน์
นันเอง แต่แสดงผลลัพธ์คือ ค่าพิกดั ตําแหน่งได้ ทนั ทีในสนาม โดยเหตุทีการทํางานยังเป็ นการหา
ตําแหน่งแบบสัมพัทธ์ หมายความว่า ต้ องนําข้ อมูลจากทังสองจุ
*
ดมาประมวลผลร่วมกัน ดังนัน* จึง
ต้ องใช้ คลืนวิทยุในการรับส่งข้ อมูลระหว่างกัน เนืองจากจุดอ้ างอิงเป็ นจุดรู้ ตําแหน่งอยู่แล้ ว ในการ
ทํางานแบบ RTK นี * จึงเป็ นการส่งข้ อมูลทีรับสัญญาณดาวเทียมได้ ไปยังจุดทีต้ องการหาตําแหน่ง
เครื องรับ ณ จุดทีต้ องการหาตําแหน่งจะรับข้ อมูลแล้ วนําไปประมวลผล และแสดงค่าพิกดั ได้ อย่าง
รวดเร็วในทันที ระยะห่างระหว่างจุดทีใช้ ทํางานได้ ไม่เกิน 15 กิโลเมตร นอกจากนี *ยังขึ *นอยู่กบั กําลัง
ของคลืนวิทยุทีใช้ ในการรับส่งข้ อมูลระหว่างกัน
2.6.2 เทคนิคการรังวัดด้ วยดาวเทียมแบบจลน์ในทันทีโดยอาศัยระบบเครื อข่ายสถานีฐาน
เสมือน (Virtual Reference Station : VRS)
ปั จจุบนั วิธีการหาตําแหน่งด้ วยระบบดาวเทียมนําหนทีนิยมนํามาใช้ วิธีหนึงซึงเป็ นการ
หาตําแหน่งแบบสัมพัทธ์ ได้ แก่ เทคนิคการรังวัดแบบจลน์ในทันที (Real Time Kinematic-RTK)
ซึงมีวิธีการทํางานคือ ต้ องใช้ เครื องรับสัญญาณดาวเทียมอย่างน้ อยสองเครื อง โดยเครื องทีหนึงจะ
ถูกวางไว้ บนหมุดทีทราบค่าพิกดั (สถานีฐาน) ส่วนอีกเครื องจะถูกนําไปวาง ณ จุดทีต้ องการทราบ
ค่าพิกดั (สถานีผ้ ใู ช้ งาน) และต้ องมีอปุ กรณ์สือสาร เช่น โทรศัพท์มือถือ หรื อวิทยุมือถือ เป็ นต้ น
สําหรับการรับส่งข้ อมูลระหว่างสถานีฐาน และสถานีผ้ ใู ช้ เทคนิคการรังวัดแบบจลน์ในทันทีนี *มีข้อดี
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คือ ใช้ เวลาในการรังวัดค่อนข้ างเร็ว และการประมวลผลข้ อมูลจะกระทําพร้ อมกันขณะทําการรังวัด
ทําให้ ได้ คา่ พิกดั ตําแหน่งในทันที โดยมีความถูกต้ องทางตําแหน่งในระดับเซนติเมตร (เฉลิมชนม์
สถิรพจน์, 2551) แต่เทคนิคการรังวัดฯนี *มีข้อจํากัดคือ ความถูกต้ องทางตําแหน่ง (Accuracy) และ
ความน่าเชือถื อของค่าพิกัด (Reliability) จะลดลงเมือระยะทางระหว่างสถานีฐานและสถานี
ผู้ใช้ ง านเพิ มขึน* อี ก ทัง* พื น* ที ขอบเขตในการทํ า งานได้ ข องแต่ล ะสถานี ฐ านไม่ต่อเนื องเป็ นเนื อ*
เดียวกัน ดังนันเพื
* อลดข้ อจํากัดดังกล่าว เทคนิคการรังวัดแบบจลน์ในทันที จึงได้ ถกู พัฒนาขึ *นเป็ น
เทคนิคการรังวัดด้ วยดาวเทียมระบบเครื อข่าย แบบจลน์ในทันที (Network-based RTK GPS)
ซึงมีข้อดีคือ มีความถูกต้ องทางตําแหน่งในระดับเซนติเมตรเช่นกันและมีความน่าเชือถือของค่า
พิกดั สูงโดยความถูกต้ องและความน่าเชือถือของค่าพิกดั ตลอดจนขอบเขตในการทํางานนันเป็
* น
อันหนึงอันเดียวกันตลอดทังโครงข่
*
าย ทําให้ มีพื *นทีในการทํางานเพิมมากขึ *น (ธี รทัต เจริ ญกาลัญ
~ูตา และ เฉลิมชนม์ สถิรพจน์, 2552)
กรมทีดินเป็ นหน่วยงานแรกของประเทศไทยทีติดตังระบบโครงข่
*
ายสถานีฐาน GNSS
และทํ างานแบบ VRS เพื อการสํ ารวจออกโฉนดที ดิน ซึงมี การติดตัง* สถานี ฐ านถาวรเพื อรั บ
สัญญาณดาวเทียมทังหมด
*
11 สถานี โดยใช้ เครื องรับสัญญาณดาวเทียม Trimble รุ่น NetR5 ที
สามารถรับสัญญาณดาวเทียมระบบ GPS และ GLONASS ตังอยู
* ่ทีสํานักงานทีดินจังหวัด
สมุทรปราการสาขา บางพลี สํานักงานทีดินจังหวัดชลบุรีสาขาพนัสนิคม สํานักงานทีดินจังหวัด
ชลบุรีสาขาบางละมุง สํานักงานทีดินจังหวัดชลบุรีสาขาสัตหีบ สํานักงานทีดินจังหวัดระยองสาขา
ปลวกแดง สํ า นัก งานที ดิ น จัง หวัด นครนายกสาขาองครั ก ษ์ สํ า นัก งานที ดิ น จัง หวัด อยุ ธ ยา
สํานักงานทีดินจังหวัดสระบุรีสาขาแก่งคอย สํานักงานทีดินจังหวัดสมุทรสาครสาขากระทุ่มแบน
สํานักงานทีดินจังหวัดนครปฐมสาขาบางเลน และสํานักงานทีดินจังหวัดนนทบุรีสาขาปากเกร็ ด ดัง
รูปที 5 ครอบคลุมเนื *อทีประมาณ 13,518 ตารางกิโลเมตร มีส่วนควบคุมตังอยู
* ่ทีสํานักเทคโนโลยี
ทําแผนที อาคารรังวัดและทําแผนที กรมทีดิน จังหวัดนนทบุรี ซึงทีศูนย์ควบคุมฯ ใช้ ชดุ ซอฟต์แวร์
ระบบ Trimble VRS ประกอบด้ วย GPStream, TNC, GPServer, GPSWeb, GPSNet, และ TED
เป็ นตัวควบคุมการทํางานทังหมดของระบบ
*
การให้ บริการข้ อมูลจะมีทงโหมด
ั*
Real time และ Post
processing ได้ แก่ ให้ บริ การดาวน์โหลดข้ อมูล RINEX สร้ าง Virtual RINEX ตามต้ องการ แสดง
ข้ อมูล สถานะการรั บ สัญ ญาณดาวเที ย มของ Network และแสดงข้ อมูล Atmospheric และ
Ephemeris errors ของ Network ทางเว็บไซต์ http://110.164.49.162/ (อรุณ บุรีรักษ์ : 2554)
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รูปที 2.5 ระบบโครงข่ายสถานีฐาน DOL VRS ของกรมทีดิน (กรมทีดิน, 2010)
2.6.3 การหาตําแหน่งจุดเดียวความละเอียดสูง (Precise Point Positioning : PPP)
โดยปกติการทํางานด้ วยดาวเทียม มีหลักการหาตําแหน่ง … แบบคือ การหาตําแหน่ง
จุดเดียว (Single Point Positioning or Absolute Positioning) และการหาตําแหน่งแบบสัมพัทธ์
(Differential Positioning or Relative Positioning) โดยทีความถูกต้ องของการหาตําแหน่งจุด
เดี ยวมี ข้ อ จํ า กัด จากความคลาดเคลื อนต่า งๆ ได้ แ ก่ ความคลาดเคลื อนวงโคจรดาวเที ย ม,
ความคลาดเคลือนนาฬิกาดาวเทียม, ความคลาดเคลือนนาฬิกาเครื องรับและความคลาดเคลือน
ของการหักเหในชันบรรยากาศ
*
แต่ปัจจุบนั ได้ มีหน่วยงาน International GPS Service (IGS) ซึงได้
จัดเตรี ยมข้ อมูลของ วงโคจรดาวเทียมความละเอียดสูง (Precise Satellite Clock Correction)
ไว้ บนอินเทอร์ เน็ต โดยผู้ทีต้ องการใช้ ข้อมูลดังกล่าวสามารถเข้ าไปดาวน์โหลดข้ อมูลได้ อย่างเสรี ซึง
จากข้ อมูลดังกล่าวเมือนํามาทําการคํานวณหาตําแหน่งจุดเดียวพบว่าได้ คา่ ความถูกต้ องสูงขึ *น ซึง
กระบวนการดัง กล่า วเรี ย กว่า การหาตํ า แหน่ ง จุด เดี ยวความละเอี ย ดสูง (Precise Point
Positioning : PPP) จึงทําให้ วิธีการหาตําแหน่งแบบสัมบูรณ์เป็ นทีน่าสนใจอีกครัง* (เฉลิมชนม์ สถิ
ระพจน์ : 2549) ในงานวิจยั นี *ทางผู้วิจยั เลือกใช้ วิธีประมวลผลในรูปแบบออนไลน์ (Online Global
GPS Processing Services) ของ CSRS-PPP ซึงความถูกต้ องของการประมวลผลจะอยู่ในระดับ
ทีดีกว่า 10 มิลลิเมตร แสดงให้ เห็นถึงศักยภาพของการให้ บริ การประมวลผลข้ อมูลจากการรังวัด
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ด้ วยดาวเทียมระบบจีพีเอสในรู ปแบบออนไลน์ ซึงเป็ นทางเลือกหนึงในประมวลผลข้ อมูลเชิง
ตําแหน่งทีให้ ความถูกต้ องสําหรับนําไปใช้ งาน (ธนัช สุขวิมลเสรี และคณะ, 2554)
Canadian Spatial Reference System (CSRS) Precise Point Positioning (PPP)
Service ได้ รับการพัฒนาขึ *นโดย Geodetic Survey Division (GSD), Natural Resources
Canada (NRCan) เป็ นการให้ บริ การประมวลผลข้ อมูลดาวเทียมระบบจีพีเอสในรูปแบบออนไลน์
ทีไม่เสียค่าใช้ จ่าย ด้ วยการใช้ ข้อมูลวงโคจรดาวเทียมความละเอียดสูง (Precise Orbits) และค่า
แก้ นาฬิกาดาวเทียมความละเอียดสูง (Precise Satellite Clock Corrections) โดยสามารถ
ประมวลผลข้ อมูลจากเครื องรับสัญญาณแบบความถีเดียวและแบบสองความถี ได้ ทงแบบสถิ
ั*
ต
(Static Mode) และแบบจลน์ (Kinematic Mode) ผู้ใช้ บริ การสามารถเลือกแสดงค่าพิกดั ได้ ทงใน
ั*
ระบบพื *นหลักฐานอ้ างอิง North American Datum of 1983 (NAD83) หรื อ International
Terrestrial Reference Frame (ITRF) โดยทีความถูกต้ องเชิงตําแหน่ง (RMS) ในทางดิง จะตํา
กว่า 20 เซนติเมตร เมือทําการรังวัดแบบจลน์ ด้ วยเครื องรับสัญญาณแบบสองความถี เป็ น
ระยะเวลาตํากว่า 1 ชัวโมง และตํากว่า 10 เซนติเมตร เมือรังวัดเป็ นระยะเวลา 2–4 ชัวโมง ดัง
แสดงในรูปที 2.6 (Natural Resources Canada. CSRS-PPP Result Validation and Expected
Accuracy, 2010) ทัง* นี *สามารถศึกษารายละเอียดการให้ บริ การของ CSRS-PPP ได้ จาก
http://www.geod.nrcan. gc.ca/online_data_ e.php ดังแสดงในรูปที 2.7 (Natural Resources
Canada. Online Database, 2010)

รูปที 2.6 ค่าความถูกต้ องจากการประมวลผลโดย CSRS-PPP เปรี ยบเทียบกับระยะเวลาในการรับ
สัญญาณแบบจลน์ ทีมา : http://www.geod.nrcan.gc.ca/userguide/result_e.php
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รูปที 2.7 การให้ บริ การประมวลผลข้ อมูลจากการรังวัดด้ วยดาวเทียมระบบจีพีเอส ของ CSRS-PPP
ทีมา : http://www.geod.nrcan.gc.ca/online_data_e.php
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บทที 3
วิธีดาํ เนินการวิจัย
วิธีดําเนินงานประกอบด้ วยการศึกษาถึง การทํางานของอุปกรณ์ ทีใช้ ในการวิจัย พร้ อมทัง*
ศึกษาการใช้ ง านซอฟต์แวร์ ทีใช้ ในการประมวลผลเส้ นฐานและซอฟต์แวร์ สํ าหรั บการหาค่า N
รวมถึงขันตอนการขอรั
*
บบริ การข้ อมูลสถานีฐานเสมือนจากระบบ DOL VRS Reference Station
เพือให้ บรรลุจดุ ประสงค์ของงานวิจยั ในการทีจะประเมินความถูกต้ องของค่าความสูงออร์ โทเมตริ ก
ทีได้ จากการสํารวจแบบเคลือนโดยใช้ ระบบดาวเทียมนําหน
3.1 อุปกรณ์ ทีใช้ ในการศึกษาวิจัย
3.1.1 อุปกรณ์สําหรับการตังสถานี
*
ฐานอ้ างอิงภายในพื *นที

รูปที 3.1 อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม GNSS ชนิดสองความถี
3.1.1.1 ชุดอุปกรณ์ GNSS ทีบรรจุอยูใ่ นเบ็ดเสร็จกล่องเดียว ประกอบด้ วย
o เครื องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS Trimble R7 ชนิด 2 ความถี
o เสาอากาศ GNSS Trimble Zephyr Geodetic 2
o อุปกรณ์วด
ั ความสูงเสาอากาศ
o สายสัญญาณ
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3.1.1.2 ชุดอุปกรณ์สําหรับทํา RTK ในโหมด Stake out เพือกําหนดจุดตรวจสอบ
o ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม GNSS จํานวน 2 ชุด
o วิทยุสือสารพร้ อมอุปกรณ์ สําหรับงาน RTK
o จานรับสัญญาณดาวเทียมชุดเล็ก พร้ อมเสา และขาตังเสา
*
o กระเป๋ าเป้ พร้ อมเสาอากาศและสายสัญญาณ
o แบตเตอรี สําหรับวิทยุสือสาร 1 ลูก
3.1.2 อุปกรณ์สําหรับการทําระดับ (Leveling)
3.1.2.1 การทําระดับด้ วยดาวเทียมนําหน
o ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม GNSS จํานวน 3 ชุด
3.1.2.2 การทําระดับภาคพื *นดินด้ วยกล้ องระดับ
o กล้ องระดับ
o ขาตังกล้
* อง (Tripod)
o ไม้ สต๊ าฟ 2 ชุด
3.1.3 ข้ อมูลทีใช้ ในงานวิจยั
3.1.3.1 ข้ อมู ล การรั ง วัด แบบเคลื อนที ด้ ว ยดาวเที ย มนํ า หน ในพื น* ที บริ เ วณ รั ง สิ ต นครนายก ที ดําเนินการและจัดทํ าโดยสถาบันสารสนเทศทรัพ ยากรนํ า* และการเกษตร(องค์กร
มหาชน) เป็ นข้ อมูลทีใช้ รถยนต์ติดตังอุ
* ปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม และทําการวิงรับสัญญาณ
ดาวเทียมภายในพื *นทีทีกําหนด ประกอบด้ วย
3.1.3.1.1 ข้ อมูลการรับสัญญาณดาวเทียม 2 ชุด(Span18 และ Span19) รับ
สัญญาณในวันเดียวกันใช้ รถคันเดียวกัน แต่คนละช่วงเวลา ใช้ คา่ ความถีในการรับสัญญาณทุก 1
วินาที ได้ ข้อมูลจากการรังวัดรวมกัน 12,170 epoch
3.1.3.1.2 ข้ อมูลการรับสัญญาณดาวเทียมของสถานีฐานในพื *นที (Base RTK)
ซึงเป็ นการติดตังเครื
* องรับสัญญาณดาวเทียมในพี *นทีขณะทีทําการวิงรถรับสัญญาณ แต่ไม่มีข้อมูล
การวัดค่าความสูงเสาอากาศของสถานีฐานในพื *นที ทําให้ ทางผู้วิจยั ต้ องหาวิธีการเพือให้ ได้ มาซึง
ความสูงของเสาอากาศ ซึงจะพูดในรายละเอียดต่อไป
3.1.3.1.3 ข้ อมูลความสูงเสาอากาศ วัดจากพืน* ถนนจนถึงตําแหน่งศูนย์กลาง
Antenna ของจานรับสัญญาณดาวเทียมทีติดอยู่บริเวณหลังคารถ
3.1.3.2 ข้ อมูลสถานีฐานเสมือนจากการรังวัดของสถานีอ้างอิงถาวรในระบบ VRS ของ
กรมทีดินประเทศไทย (DOL VRS Reference Station) สํานักงานทีดินจังหวัดนครนายก สาขา
องครักษ์ (OKRK) จากเว็บไซต์ http://110.164.49.162/ ด้ วยวิธีการดาวน์โหลดข้ อมูลภายหลัง
โดยเลือกวันและเวลาทีคลอบคลุมช่วงเวลาเดียวกันกับการวิงรถรับสัญญาณดาวเทียม
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3.1.3.3 ข้ อมูลค่าระดับความสูงออร์ โทเมตริ กของหมุดระดับอ้ างอิงของกรมแผนทีทหาร
งานระดับชันที
* 1 สายงานระดับที 82 ซึงอยู่ในบริ เวณถนนสายรังสิต-นครนายก ตําแหน่งของหมุด
ระดับอ้ างอิงอยู่บนบาทวิถีของสะพานคลอง 9 หมายเลขหมุดระดับ SBM.7650/42 และ บนบาท
วิถีของสะพานคลอง 10 หมายเลขหมุดระดับ SBM.7651/42
3.1.3.4 ค่า N จากแบบจําลองยีออยด์ของพิภพ EGM2008
3.1.3.5 ค่า N จากความสูงยีออยด์ท้องถิน (Local Geoid)

รูปที 3.2 รูปข้ อมูลเส้ นทางการเคลือนทีรับสัญญาณดาวเทียมและข้ อมูลค่าระดับความสูงออร์ โท
เมตริกของหมุดระดับอ้ างอิงจากกรมแผนทีทหารซึงอยูใ่ นบริเวณพื *นทีทีทําการวิจยั
3.1.4 ซอฟต์แวร์ ทีใช้ ในการประมวลผลในภายหลัง
3.1.4.1 Waypoint GrafNav v8.3
3.1.4.2 LEICA Geo Office v5.0
3.1.4.3 ออนไลน์ผา่ นเว็บไซต์ http://www.geod.nrcan.gc.ca
3.1.4.4 AllTrans EGM2008
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3.2 การประมวลผลข้ อมูลสถานีฐาน เพือโยงยึดเข้ ากับระบบพิกัดของกรมทีดิน
3.2.1 การประมวลผลเพือหาค่าพิกดั ทางราบของสถานีฐานในพื *นที (Base RTK)
เนืองจากในงานวิจยั นี * จะต้ องมีการประมวลผลด้ วยวิธี VRS ซึงใช้ คา่ สถานีฐานเสมือน
(VRS) ทีดาวน์โหลดมาจากโครงข่ายสถานีฐานอ้ างอิงถาวรในระบบ VRS ของกรมทีดินประเทศ
ไทย (DOL VRS Reference Station) ระบบพิกดั ของสถานีฐานเสมือนนันจะเป็
*
นระบบพิกดั ทีโยง
ยึดอยูก่ บั โครงข่ายของกรมทีดินเอง ดังนันการที
*
จะเปรี ยบเทียบค่าพิกดั ทีคํานวณได้ จากสถานีฐาน
ถาวรในพื *นทีต้ องทําการโยงยึดค่าพิกดั ของสถานีฐานนันเข้
* ากับระบบพิกดั ของกรมทีดินก่อน โดย
ใช้ วิธีดาวน์โหลด Rinex file จากระบบ DOL VRS ในโหมดของ Continuously Operating
Reference Station (CORS) ของสํานักงานทีดินจังหวัดนครนายก สาขาองครักษ์ (OKRK) ทีอยู่
ใกล้ เคียงกับจุดทีทําการวิจยั มาประมวลผลแบบเส้ นฐานเพือหาค่าพิกัดอ้ างอิงของหมุด Base
RTK ซึงเป็ นสถานีฐานในพื *นที โดยใช้ โปรแกรม LEICA Geo Office V.5 ในการประมวลผลเส้ น
ฐาน โดยกําหนดให้ สถานีอ้างอิงถาวรในระบบ VRS ของสํานักงานทีดินจังหวัดนครนายก สาขา
องครักษ์ (OKRK ) เป็ น Base Station จะทําให้ ได้ คา่ พิกดั ทางราบของหมุด Base RTK ทีอ้ างอิง
อยู่ในระบบพิกัดเดียวกันกับระบบพิกัดของกรมทีดิน ก่อนทีจะนําไปใช้ ในการประมวลผลแบบ
RTK ด้ วยซอฟต์แวร์ Grafnav V8.3 ต่อไป

รูปที 3.3 การประมวลผลพิกดั ทางราบของสถานีฐาน (Base RTK)
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3.2.2 สร้ างหมุดสถานีฐานอ้ างอิง (Base Reference)
สาเหตุทีต้ องสร้ างหมุดสถานีฐานอ้ างอิง เนืองจาก ในวันทีสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ *า
ทําการวิงรถรับข้ อมูลสัญญาณดาวเทียมนัน* ไม่ได้ มีการทําเครื องหมายหมุดของสถานีฐานในพื *นที
(Base RTK) เอาไว้ และไม่ได้ วดั ค่าความสูงเสาอากาศของ Base RTK ไว้ ด้วยเช่นกัน ทําให้ ทาง
ผู้วิจยั ต้ องจัดทําหมุดสถานีฐานอ้ างอิงขึ *น เพือประโยชน์ในการหาค่าความสูงเสาอากาศของ Base
RTK และ เป็ นหมุดอ้ างอิงในการเดินระดับภาคพื *นดิน ออกไปยังจุดตรวจสอบทัง* 32 จุดทีได้ มา
จากการสุ่มเลือกขึ *นมาจากชุดข้ อมูลทัง* 12,170 จุด จากการประมวลผลข้ อมูลด้ วยวิธี RTK ด้ วย
ซอฟต์แวร์ Grafnav V8.3
3.2.2.1 นําอุปกรณ์ในการรับสัญญาณดาวเทียมมาติดตัง* ณ ตําแหน่ง บริ เวณใกล้ เคียง
กับสถานีฐานเดิม (Base RTK) พร้ อมทําการรับสัญญาณดาวเทียมในรูปแบบ Static นําข้ อมูลที
ได้ มาประมวลผลด้ วยโปรแกรม LEICA Geo Office V.5 โดยประมวลผลเส้ นฐานโยงยึดกับสถานี
อ้ างอิงถาวรในระบบ VRS ของสํานักงานทีดินจังหวัดนครนายก สาขาองครั กษ์ (OKRK ) เป็ น
Base Station เช่นเดียวกันกับการประมวลผลสถานีฐาน (Base RTK) ซึงจะทําให้ ระบบพิกดั และ
ค่าความสูงทรงรี ของทัง* Base RTK และ Base Reference เป็ นระบบทีอ้ างอิงอยู่กบั ระบบพิกัด
ของกรมทีดินเช่นเดียวกัน

รูปที 3.4 การประมวลผลพิกดั ทางราบของสถานีฐานอ้ างอิง (Base Reference)
3.2.2.2 เนืองจากไม่มีข้อมูลความสูงของ Antenna สถานีฐาน (Base RTK) ทางผู้วิจยั จึง
ทําการหาค่าดังกล่าวโดยใช้ คา่ ความสูงต่างระหว่างความสูงเหนือทรงรี ของสถานีฐาน (Base RTK)
ณ ตําแหน่งจุดศูนย์กลาง Antenna กับความสูงเหนือทรงรี ของสถานีฐานอ้ างอิง ณ ตําแหน่งบนพื *น
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ซึงอ้ างอิงอยูใ่ นระบบพิกดั เดียวกัน ทําให้ ได้ คา่ ความสูงสถานีฐาน (Base RTK) เพือนําไปใช้ ในการ
ประมวลผลแบบ RTK ด้ วยซอฟต์แวร์ Grafnav V8.3 ต่อไป
3.3 การถ่ ายค่ าระดับจากหมุดระดับอ้ างอิงกรมแผนทีทหารมายังหมุดสถานีฐานอ้ างอิง
จากการตรวจสอบระยะทางจากหมุดระดับอ้ างอิงของกรมแผนทีทหาร พบว่า ระยะทางจาก
หมุดระดับอ้ างอิงของกรมแผนทีทหารมาถึงบริ เวณจุดทีมีการสุ่มเลือกจุดตรวจสอบทัง* 32 จุด
ขึ *นมานัน* มีระยะทางโดยประมาณ 15 กิโลเมตร ซึงหากใช้ วิธีการถ่ายระดับด้ วยกล้ องระดับจะทํา
ให้ เ สี ยเวลามากในการทํ างาน ประกอบกับเส้ นทางในการเดินระดับด้ วยกล้ องระดับมายัง จุด
ตรวจสอบนัน* เป็ นเป็ นถนนแคบ มีรถบรรทุกวิงไปมา ไม่สะดวกและอันตราย ทางผู้วิจยั จึงเลือก
วิธีการถ่ายระดับจากหมุดระดับอ้ างอิงของกรมแผนทีทหาร มายังหมุดของสถานีฐานอ้ างอิง (Base
Reference) ก่อน หลังจากนันจึ
* งจะทําการถ่ายระดับด้ วยกล้ องระดับไปยังจุดตรวจสอบทัง* 32 จุด
อีกครัง* หนึง
3.3.1 การถ่ายระดับจากหมุดระดับอ้ างอิงของกรมแผนทีทหารมายังสถานีฐานอ้ างอิง (Base
reference) ในพื *นที ด้ วยวิธีการถ่ายระดับด้ วยดาวเทียม (เฉลิมชนม์ สถิระพจน์ และคณะ, 2547)
ซึงให้ ความถูกต้ องดีกว่า ˜ เซนติเมตร
3.3.1.1 นําอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม 3 ชุดมาติดตัง* ณ สถานีฐานอ้ างอิง (Base
Reference), หมุดระดับของกรมแผนทีทหาร รังสิตคลอง 9 และหมุดระดับของกรมแผนทีทหาร
รังสิตคลอง 10 โดยหมุดระดับของกรมแผนทีทหารเป็ นหมุดทีทราบค่าความสูงออร์ โทเมตริ กและ
เป็ นหมุดอ้ างอิงทางดิงในการถ่ายระดับไปยังหมุดสถานีฐานอ้ างอิง (Base Reference) โดย
กําหนดให้ มีระยะเวลาในการรับสัญญาณไม่ตํากว่า 1.5 ชัวโมง

รูปที 3.5 การถ่ายระดับด้ วยดาวเทียม
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3.3.1.2 คํานวณค่า N ของหมุดหมุดระดับของกรมแผนทีทหาร รังสิตคลอง 9 และหมุด
ระดับของกรมแผนทีทหาร รังสิตคลอง 10 จากซอฟต์แวร์ Alltrans EGM2008 Calculator
3.3.1.3 คํานวณค่าความสูงเหนือทรงรี ของของหมุดหมุดระดับของกรมแผนทีทหาร รังสิต
คลอง 9 และหมุดระดับของกรมแผนทีทหาร รังสิตคลอง 10 โดยนําค่า N ทีคํานวณได้ มาบวกกับ
ค่าความสูงออร์ โทเมตริก จากความสัมพันธ์ของสมการ h = H + N
3.3.1.4 นําข้ อมูลการรับสัญญาณดาวเทียมพร้ อมกันทัง* 3 จุดในรูปแบบ Static มาทําการ
ประมวลผลเส้ น ฐานโดยเลื อกประมวลผลเฉพาะเส้ นฐานที เป็ นอิส ระต่อกันในช่วงของการรั บ
สัญญาณ และกําหนดให้ หมุดระดับของกรมแผนทีทหาร รังสิตคลอง 10 (แต่ให้ ใช้ ความสูงเหนือ
ทรงรี ทีคํานวณได้ เป็ นค่าโยงยึด) เป็ นจุดโยงยึดทางดิง (Fixed point only in height component)
ซึงจากข้ อมูลรังวัดสามารถสร้ างเส้ นฐานทีเป็ นอิสระต่อกันได้ ทงหมด
ั*
2 เส้ นฐาน ดังนี *
3.3.1.4.1 เส้ นฐานที 1 จาก หมุดระดับคลอง 10 ไป หมุดระดับคลอง 9
3.3.1.4.2 เส้ นฐานที 2 จาก หมุดระดับคลอง 10 ไป หมุดสถานีฐานอ้ างอิง
3.3.1.5 คํานวณค่า N ของหมุดสถานีฐานอ้ างอิง (Base Reference) และหมุดระดับของ
กรมแผนทีทหาร รังสิตคลอง 9 จากซอฟต์แวร์ Alltrans EGM2008 Calculator แล้ วนําค่า N ที
ได้ มาทอนค่าความสูงเหนือทรงรี ของหมุดทังสองเป็
*
นค่าความสูงออร์ โทเมตริก

รูปที 3.6 การปรับแก้ โครงข่ายโดยกําหนดให้ หมุดระดับของกรมแผนทีทหาร รังสิตคลอง 10
เป็ นจุดโยงยึดทางดิง ในการทําระดับด้ วยดาวเทียม
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3.3.2 การยืนยันค่าความถูกต้ องจากการรังวัดหาค่าระดับด้ วยดาวเทียม
ตรวจสอบค่าความถูกต้ องของการถ่ายระดับด้ วยดาวเทียมจากการเปรี ยบเทียบค่าระดับ
อ้ างอิงทีได้ จากการประมวลผลเส้ นฐานที 1 ซึงเป็ นหมุดทีทราบค่าความสูงออร์ โทเมตริ ก ถือเป็ น
ค่าทีใช้ สําหรับประเมินค่าความถูกต้ องทีจะได้ รับจากการทําระดับด้ วยดาวเทียม ส่วนผลจากการ
ประมวลผลเส้ นฐานที 2 จะเป็ นผลทีนําไปใช้ งานจริง
3.4 ประมวลผลข้ อมูลจากการรังวัด
3.4.1 ประมวลผลแบบจลน์ (RTK)
นําข้ อมูลการรังวัดด้ วยดาวเทียมแบบจลน์ในพื *นทีบริ เวณ รังสิต-นครนายก ซึงจัดทําโดย
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ *าฯ มาประมวลผลโดยใช้ ซอฟต์แวร์ Waypoint GrafNav v8.3 โดย
กําหนดให้ Base station เป็ นสถานีฐาน (Base RTK) ซึงเป็ นจุดโยงยึดทังพิ
* กดั ทางราบและทางดิง
โดยใช้ คา่ พิกดั ทางราบทีทําการโยงยึดกับค่าพิกดั ของกรมทีดินเรี ยบร้ อยแล้ ว ส่วนทางดิงใช้ พิกดั ที
ถ่ายระดับมากจากหมุดระดับของกรมแผนทีทหารรังสิตคลอง 10 (แต่ให้ ใช้ ความสูงเหนือทรงรี เป็ น
ค่าโยงยึดทางดิง)

รูปที 3.7 การประมวลผลข้ อมูลรังวัดดาวเทียมแบบจลน์ (RTK)
ด้ วยซอฟต์แวร์ Waypoint GrafNav v8.3
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3.4.2 การประมวลผลด้ วยสถานีฐานเสมือน (VRS)
นําข้ อมูลการรังวัดด้ วยดาวเทียมแบบจลน์ในพื *นทีบริ เวณ รังสิต-นครนายก ซึงจัดทําโดย
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ *าฯ มาประมวลผลโดยใช้ ซอฟต์แวร์ LEICA Geo Office V.5 โดย
กําหนดให้ Base station เป็ นสถานีฐานเสมือน Virtual Reference Station (VRS) ทีได้ จาก ข้ อมูล
สถานีฐานเสมือนจากระบบ DOL VRS Reference Station ของกรมทีดินผ่านทางเวปไซต์
http://110.164.49.162/ ในโหมดของ Virtual reference Station (VRSTM) เพือสร้ างข้ อมูลค่า
สังเกตสําหรับดาวเทียม GPS และ GLONASS ทีนํามาใช้ เป็ นสถานีฐาน (Base Station) ตามพิกดั
สถานี 14 09 39.58485 N, 100 47 44.94063 E, -27.045 h โดยใช้ คา่ พิกดั ทางราบทีได้ จากระบบ
VRS ซึงเป็ นจุดเดียวกับของสถานีฐานอ้ างอิง (Base Reference) ส่วนทางดิงใช้ พิกดั ทีถ่ายระดับ
ด้ วยดาวเทียมมาจากหมุดระดับของกรมแผนทีทหารรังสิตคลอง 10 (แต่ให้ ใช้ ความสูงเหนือทรงรี
เป็ นค่าโยงยึดทางดิง) เท่ากับ -26.6630 m.

รูปที 3.8 ข้ อมูลสถานีฐานเสมือนจากระบบ DOL VRS Reference Station
3.4.3 การประมวลแบบจุดเดียว (PPP)
นําข้ อมูลการรังวัดด้ วยดาวเทียมแบบจลน์ในพื *นทีบริ เวณ รังสิต-นครนายก ซึงจัดทําโดย
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ *าฯ ไปทําการประมวลผลข้ อมูล ในรู ปแบบออนไลน์ของ Canadian
Spatial Reference System (CSRS) Precise Point Positioning (PPP) Service ได้ รับการพัฒนา
โดยGeodetic Survey Division(GSD),Natural Resources Canada (NRCan) เป็ นการให้ บริ การ
ประมวลผลข้ อมูลจากการรังวัดด้ วยดาวเทียมระบบจีพีเอสแบบจุดเดียวในรู ปแบบออนไลน์ทีไม่
เสียค่าใช้ จ่าย (Free online post-processing service) ด้ วยการใช้ ข้อมูลวงโคจรดาวเทียมความ
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ละเอียดสูง (Precise orbits) และค่าแก้ นาฬิกาดาวเทียมความละเอียดสูง (Precise satellite
clock corrections) โดยสามารถประมวลผลข้ อมูลจากเครื องรับสัญญาณแบบความถีเดียวและ
แบบสองความถี ได้ ทงแบบสถิ
ั*
ต (Static mode) และแบบจลน์ (Kinematic mode) สามารถแสดง
ค่าพิกดั ได้ ทงในระบบพื
ั*
*นหลักฐานอ้ างอิง North American Datum of 1983 (NAD83(CSRS))
หรื อInternational Terrestrial Reference Frame (ITRF) ในการใช้ บริ การรู ปแบบออนไลน์นี *
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร จ ะ ต้ อ ง ล ง ท ะ เ บี ย น โ ด ย ผ่ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์
http://www.geod.nrcan.gc.ca/online_data_e.php โดยข้ อ มูล การรั ง วัด (GPS raw
observation data) ทีส่งไปประมวลผลจะอยู่ในรู ปแบบ RINEX (Receiver Independent
EXchange format) ภายหลังทีผู้ใช้ บริ การได้ Upload ข้ อมูลทัง* หมดแล้ วระบบจะทําการ
ประมวลผลและส่งผลลัพธ์กลับมายัง E-mail ของผู้ใช้ งาน

รูปที 3.9 การให้ บริการประมวลผลข้ อมูลรังวัดดาวเทียมในรูปแบบออนไลน์ของ CSRS-PPP
3.5 การถ่ ายระดับด้ วยกล้ องระดับเพือทําการเปรี ยบเทียบผล
3.5.1 ทําการสุ่มเลือกจุดตรวจสอบจากชุดข้ อมูลของการรังวัดสัญญาณดาวเทียมแบบจลน์
ในทันที (RTK) ทีประมวลผลแล้ วด้ วยวิธี RTK จํานวน 32 จุด จากชุดข้ อมูลทีประมวลผลได้ ทงหมด
ั*
12,170 จุด โดยเลือกจุดทีสามารถ Fix Solution ได้ (สามารถหา Integer Ambiguity ได้ ) และ
ประเภทของจุ ด ที เลื อ กจะครอบคลุ ม ทุก แบบเพื อสามารถเปรี ย บเที ย บผลได้ อ ย่ า งสมบูร ณ์
ประกอบด้ วย จุดทีอยู่บนถนนลาดยาง จุดทีอยู่บนถนนดิน จุดทีอยู่ใน อ.บ.ต. และจุดทีอยู่บน
สะพาน แต่จดุ ทีอยู่บนถนนลาดยางใหม่เป็ นจุดทีมีคา่ ระดับเปลียนแปลง กล่าวคือ ในวันทีทําการ
รังวัดสัญญาณดาวเทียมแบบจลน์ (10 พ.ค. 55) ยังคงเป็ นของถนนลาดยางเดิม แต่ในวันทีทําการ
เช็คค่าระดับ (8 ม.ค. 56) ด้ วยวิธีการรังวัดภาคพื *นดินด้ วยกล้ องระดับนัน* ถนนเดิมบางเส้ นทางได้
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ถูกปรับปรุ งด้ วยการลาดยางใหม่ ดังนันจึ
* งต้ องทําการหาค่าต่างระหว่างถนนลาดยางใหม่และ
ถนนลาดยางเก่าด้ วย เพือนํามาใช้ เป็ นค่าออฟเซตในการปรับแก้ คา่ ก่อนจะนําไปเปรี ยบเทียบผล

รูปที 3.10 พื *นทีทีใช้ ในการสุ่มเลือกจุดตรวจสอบทัง* 32 จุด
3.5.2 ทําการกํ าหนดตําแหน่งจุดตรวจสอบทัง* 32 จุดที คัดเลือกมาลงในพืน* ที ด้ วยวิธี การ
สํารวจแบบจลน์ในทันที (RTK) ในโหมดการทํางานแบบ Stake Out โดยนําอุปกรณ์ในการรับ
สัญญาณดาวเทียมมาติดตัง* ณ ตําแหน่งหมุดสถานีฐานอ้ างอิง (Base Reference) พร้ อมชุด
อุปกรณ์ในการส่งสัญญาณวิทยุ นําชุดอุปกรณ์การรับสัญญาณดาวเทียมแบบจลน์ในทันที(RTK)
เดินไปยังค่าพิกดั ในตําแหน่งจุดตรวจสอบทีเลือกทีละจุดและทําเครื องหมายด้ วยสีสเปรย์ไว้ จนครบ
หมดทัง* 32 จุด สําหรับถ่ายระดับด้ วยกล้ องระดับมายังจุดตรวจสอบอีกครัง*

30

รูปที 3.11 การทํา RTK โหมด Stake Out เพือหาและกําหนดตําแหน่งจุดตรวจสอบ
3.5.3 ถ่ายระดับด้ วยกล้ องระดับจากหมุดสถานีฐานอ้ างอิง (Base Reference) ซึงรู้ คา่ ความ
สูงออร์ โทเมตริกไปยังตําแหน่งจุดตรวจสอบทีทําเครื องหมายไว้ ทงั * 32 จุด จะทําให้ จดุ ตรวจสอบได้
ค่าความสูงออร์ โทเมตริ ก เพือนําไปใช้ ในการเปรี ยบเทียบกับการประมวลผลข้ อมูลต่อไป โดยใช้
การถ่ายระดับด้ วยวิธีการหาค่าต่างระดับ (Differential Leveling) แบบไปกลับด้ วยกล้ องระดับ
โดยใช้ เกณฑ์งานชันสาม
*

รูปที 3.12 การทําระดับภาคพื *นดินด้ วยกล้ องระดับ เพือหาค่าความสูงออร์ โทเมตริ กของจุด
ตรวจสอบสอบทีเลือกไว้ ทงั * 32 จุด ทีทําเครื องหมายไว้ ในพื *นที
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3.6 เปรียบเทียบค่ าความสูงออร์ โทเมตริก
ทําการเปรี ยบเทียบค่าความสูงออร์ โทเมตริกของจุดตรวจสอบทีสุ่มเลือกมาทัง* 32 จุด โดยการ
เปรี ยบเทียบค่าระหว่างค่าทีได้ จากการประมวลผลดาวเทียม กับ ค่าทีได้ จากการถ่ายระดับด้ วย
กล้ องระดับจากหมุดระดับของกรมแผนทีทหาร
3.6.1 ค่าความสูงออร์ โทเมตริ กจากการประมวลผลดาวเทียม โดยคํานวณค่า N ของจุด
ตรวจสอบทัง* 32 จุดทีเลือกไว้ จากนันนํ
* าค่า N ของแต่ละจุดทีได้ จากแบบจําลอง EGM2008 และ
Local Geoid ไปทอนค่าความสูงเหนือทรงรี ของจุดทีมีคา่ พิกดั เดียวกันกับจุดตรวจสอบทีได้ จาก
การประมวลผลนําผลด้ วยวิธี RTK (Real-Time Kinematic), VRS (Virtual Reference Station)
และ PPP (Precise Point Positioning) ไปเป็ นค่าความสูงออร์ โทเมตริก ด้ วยสมการ h = H+N
3.6.2 ค่าความสูงออร์ โทเมตริ กจากการเดินระดับด้ วยกล้ องระดับ เป็ นค่าจากการถ่ายระดับ
จากสถานีฐานอ้ างอิง (Base Reference) ทีทราบความสูงออร์ โทเมตริ กทีได้ มาจากการถ่ายระดับ
มาจากหมุดระดับของกรมแผนทีทหาร รังสิตคลอง 10 ไปยังจุดตรวจสอบทัง* 32 จุด ในพื *นที นําค่า
ความสูงออร์ โทเมตริ กทีได้ จากการถ่ายระดับภาคพื *นดินมาเปรี ยบเทียบผลกับค่าความสูงออร์ โท
เมตริกทีได้ จากการประมวลผลดาวเทียมทัง* 3 วิธี
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บทที 4
ผลการศึกษา
4.1 ค่ าพิกัดของสถานีฐาน (Base RTK) และสถานีฐานอ้ างอิง (Base Reference)
ข้ อมูลทังสองตํ
*
าแหน่งทีได้ จากการประมวลผลนันอ้
* างอิงอยู่ในระบบพิกดั เดียวกับข้ อมูลจาก
การรังวัดของสถานีอ้างอิงถาวรในระบบ VRS ของกรมทีดินประเทศไทย (DOL VRS Reference
Station) สํานักงานทีดินจังหวัดนครนายก สาขาองครักษ์ (OKRK) ซึงถูกกํ าหนดให้ เป็ น Base
Station ในการประมวลผลเส้ นฐาน จะได้ คา่ Latitude , Longitude และค่า Ellipsoid height ซึง
ค่า Ellipsoid height ทีปรากฎในตารางที 4.1 นัน* Base RTK จะอยู่ทีตําแหน่งจานรับสัญญาณ
ส่วน Base Reference จะอยูท่ ีตําแหน่งพื *นลานคอนกรี ต (ความสูงเสาอากาศ 1.4771 ม.)
ตารางที 4.1 ค่าพิกดั สถานีฐาน (Base RTK) และสถานีฐานอ้ างอิง (Base reference)
Station
Latitude
Longitude
Ellip.h (m.)
Base RTK
14 09 39.58422N
100 47 45.02259E
-25.3947
Base reference
14 09 39.58485N
100 47 44.94063E
-27.045
4.2 การถ่ ายระดับด้ วยดาวเทียมมายังสถานีฐานอ้ างอิง
4.2.1 ผลการคํานวณค่าความสูงเหนือทรงรี ของหมุดระดับของกรมแผนทีทหาร รังสิตคลอง 9
และหมุดระดับของกรมแผนทีทหาร รังสิตคลอง 10 เพือใช้ เป็ นค่าโยงยึดทางดิงในการถ่ายระดับ
ตารางที 4.2 ค่าทางดิงจากหมุดระดับอ้ างอิงของกรมแผนทีทหาร
Station
Orthometric (m.)
N (EGM2008)
SBM.7650/42 คลอง 9
5.34459
-30.7374
SBM.7651/42 คลอง 10
5.15021
-30.6536

Ellip.h (m.)
-25.3928
-25.5034

4.2.2 ผลจากการถ่ายระดับจากหมุดระดับของกรมแผนทีทหาร รังสิตคลอง 10 ไปยัง หมุด
ระดับของกรมแผนทีทหาร รังสิตคลอง 9 (เพือยืนยันความถูกต้ อง) และหมุดสถานีฐานอ้ างอิง
(Base Reference)
ผลลัพธ์จากการประมวลผลเส้ นฐานที 1 (หมุดระดับ รังสิตคลอง 10 - หมุดระดับ รังสิต
คลอง 9) ถื อเป็ นค่าทีใช้ สํ าหรับประเมินความถูกต้ องที ได้ รับจากการทําระดับด้ วยดาวเที ยม
เนืองจากเป็ นหมุดทีทราบความสูงออร์ โทเมตริ ก ส่วนผลจากเส้ นฐานที 2 (หมุดระดับ รังสิตคลอง
10 – Base Reference) จะเป็ นผลทีนําไปใช้ งานจริง
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ตารางที 4.3 ผลจากการถ่ายระดับด้ วยดาวเทียมจากหมุดระดับ รังสิตคลอง 10
หมุด
ค่าระดับอ้ างอิง (ม.) ค่าระดับดาวเทียม (ม.)
ค่าต่าง (ม.)
SBM.7650/42 (คลอง 9)
5.34459
5.3391
0.0055
Base Reference
3.172
ผลจากการเปรี ยบเทียบค่าระดับทีหมุดระดับรังสิตคลอง 9 ในตารางที 4.3 แสดงให้
เห็นอย่างชัดเจนว่าการหาค่าระดับด้ วยดาวเทียมนันให้
* คา่ ความถูกต้ องในระดับหลายเซนติเมตรได้
เนืองจากค่าความถูกต้ องของค่าต่างความสูงทีได้ จากการประมวลผลเส้ นฐานที 1 นันอยู
* ่ประมาณ
0.17 เซนติเมตร ดังนันค่
* าความถูกต้ องของการหาค่า N แบบสัมพัทธ์จากแบบจําลองความสูง
ยีออยด์ จึงน่าจะอยู่ในระดับ 0.38 เซนติเมตร ทังนี
* *สาเหตุทีทําให้ การหาค่า N แบบสัมพัทธ์ได้ ค่า
ความถูกต้ องสูงน่าจะมาจากสภาพภูมิประเทศทีทํางานนันค่
* อนข้ างราบ ทางผู้วิจยั จึงเชือมันว่าค่า
ความสูงออร์ โทเมตริ กของ Base reference ทีได้ จากงานรังวัดดาวเทียมจะมีค่าความถูกต้ องที
ใกล้ เคียงกันกับค่าความสูงออร์ โทเมตริ กของหมุดระดับ รังสิตคลอง 9 ทีได้ จากวิธีเดียวกัน ซึงค่า
ความถูกต้ องของค่าความสูงออร์ โทเมตริ กของหมุดระดับ รังสิตคลอง 9 หากนํามาเปรี ยบเทียบกับ
เกณฑ์งานชัน* 3 ซึงมีค่าความถูกต้ องอยู่ที 12mm√K เมือ K เป็ นระยะทางทีเดินระดับในหน่วย
กิโลเมตร ซึงในระยะทางของเส้ นฐานที 1 ในงานวิจยั นี * มีค่าเท่ากับ 2.61 กิโลเมตร ดังนัน* ค่า
คลาดเคลือนของเส้ นฐานที 1 ในเกณฑ์งานชัน* 3 จะอยู่ในระดับ 1.9 เซนติเมตร ซึงผลจากการถ่าย
ระดับด้ วยดาวเทียมของเส้ นฐานที 1 ถือว่ายอมรับได้ เมือเทียบกับเกณฑ์งานชัน* 3
4.2.3 หาค่าความสูงของ Antenna ของสถานีฐานโดยใช้ ค่าความสูงต่างระหว่างความสูง
เหนือทรงรี ของสถานีฐานของการรังวัดด้ วยดาวเทียมแบบจลน์ ณ ตําแหน่งจุดศูนย์กลาง Antenna
(-25.3947 เมตร) กับความสูงเหนือทรงรี ของสถานีฐานอ้ างอิง ณ ตําแหน่งบนพื *น (-27.045 เมตร)
ซึงอ้ างอิงอยู่ในระบบพิกดั เดียวกัน ดังนันจะได้
*
คา่ ความสูงของ Antenna ของสถานีฐานดังกล่าว
เท่ากับ 1.6503 เมตร
4.3 ผลการประมวลผลข้ อมูลจากการรังวัด
เนื องจากในงานวิ จัย นี ม* ี ก ารใช้ ค่า ต่า งระหว่า งพื น* ผิ ว ทรงรี และพื น* ผิ ว ยี อ อยด์ (GeoidEllipsoid Separation, N) จากแบบจําลองความสูงยีออยด์ของพิภพ EGM2008 กับค่า N จาก
Local Geoid จึงทําให้ มีคา่ ความสูงทรงรี จากการประมวลผลทังหมด
*
2 แบบ
4.3.1 ประมวลผลแบบจลน์ (RTK)
ผลจากการประมวลผลข้ อมูล การรัง วัดด้ วยดาวเทียมแบบจลน์ ในพื น* ที บริ เ วณ รั ง สิตนครนายก ซึงจัดทําโดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ *าฯ ประมวลผลโดยใช้ ซอฟต์แวร์ Waypoint
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GrafNav v8.3 ใช้ ข้อมูลทีได้ จากรับสัญญาณทังหมด
*
2 ชุด ประกอบด้ วย Span18 และ Span19
กําหนดให้ Base station เป็ นสถานีฐาน (Base RTK) ซึงเป็ นจุดโยงยึดทังพิ
* กดั ทางราบและทางดิง
โดยใช้ คา่ พิกดั ทางราบทีทําการโยงยึดกับค่าพิกดั ของกรมทีดินเรี ยบร้ อยแล้ ว ส่วนทางดิงใช้ พิกดั ที
ถ่ายระดับมากจากหมุดระดับของกรมแผนทีทหารรังสิตคลอง 10 (แต่ให้ ใช้ ความสูงเหนือทรงรี เป็ น
ค่าโยงยึดทางดิง)

รูปที 4.1 เส้ นทางการวิงรับข้ อมูลของ Span18 (สีฟ้า) และ Span 19 (สีแดง)
4.3.1.1 จากการประมวลผลจะได้ ว่า Span18 มีคา่ พิกัดที Fix อยู่ที 79.6 % และพิกดั ที
Float อยูท่ ี 17.2 % ส่วน Span19 มีคา่ พิกดั ที Fix อยูท่ ี 62.5 % และพิกดั ที Float อยูท่ ี 33.3 %
4.3.1.2 ผลการสุ่ม เลื อ กจุ ด ตรวจสอบจากการรั ง วัด สัญ ญาณดาวเที ย มแบบจลน์ ที
ประมวลผลแล้ ว จํานวน 32 จุด (จากทังหมด
*
12,170 จุด) ซึงเป็ นจุดทีสามารถ Fix Solution ได้
(สามารถหา Integer Ambiguity ได้ ) ดังแสดงในตารางที 4.4
ตารางที 4.4 ค่าพิกดั จุดตรวจสอบทีสุม่ เลือกจากการประมวลผลแบบจลน์ (RTK) จํานวน 32 จุด
Ellip.h (m.)
Longitude (E)
Description Span
No. Latitude (N)
EGM2008 Local
1 14 09 52.0240 100 47 22.0559 -25.636 -24.744 ถนนลาดยางใหม่ 18
2 14 09 50.1947 100 47 22.1196 -25.502 -24.610 ถนนลาดยางใหม่ 18
3 14 09 48.2228 100 47 22.0737 -25.454 -24.562 ถนนลาดยางใหม่ 18
4 14 09 45.8419 100 47 22.0786 -25.466 -24.574 ถนนลาดยางใหม่ 18
5 14 09 43.4617 100 47 22.0808 -25.439 -24.547 ถนนลาดยางใหม่ 18
6 14 09 43.4246 100 47 22.8043 -25.769 -24.877
ถนนลูกรัง
18
7 14 09 45.9038 100 47 22.8099 -25.818 -24.926
ถนนลูกรัง
18
8 14 09 48.2113 100 47 22.8152 -25.598 -24.706
ถนนลูกรัง
18

35
No.

Latitude (N)

Longitude (E)

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

14 09 50.1509
14 09 52.0555
14 09 41.8490
14 09 41.8477
14 09 41.8361
14 09 41.8395
14 09 41.8236
14 09 39.7355
14 09 39.9890
14 09 40.5396
14 09 41.4462
14 09 41.6240
14 09 41.8008
14 09 41.8229
14 09 41.8076
14 09 41.7854
14 09 41.7749
14 09 41.7999
14 09 41.7910
14 09 43.2340
14 09 45.3112
14 09 47.5872
14 09 49.8115
14 09 52.4872

100 47 22.7941
100 47 22.7955
100 47 23.4348
100 47 25.4365
100 47 26.9974
100 47 30.1135
100 47 42.7103
100 47 45.6123
100 47 46.1039
100 47 46.3293
100 47 46.6190
100 47 46.6466
100 47 48.6872
100 47 51.1769
100 47 55.0705
100 47 57.5973
100 48 00.1241
100 48 02.0222
100 48 02.5222
100 48 03.0189
100 48 02.9985
100 48 02.9929
100 48 02.9938
100 48 02.9943

Ellip.h (m.)
EGM2008 Local
-25.539 -24.647
-25.589 -24.697
-25.767 -24.875
-25.754 -24.862
-25.657 -24.765
-25.702 -24.810
-25.671 -24.779
-25.684 -24.792
-25.679 -24.787
-25.723 -24.831
-25.734 -24.842
-25.751 -24.859
-25.753 -24.861
-25.766 -24.874
-25.754 -24.862
-25.897 -25.005
-25.881 -24.989
-24.302 -23.410
-24.252 -23.360
-25.382 -24.490
-25.461 -24.569
-25.422 -24.530
-25.316 -24.424
-25.178 -24.286

Description

Span

ถนนลูกรัง
ถนนลูกรัง
ถนนลาดยางใหม่
ถนนลาดยางใหม่
ถนนลาดยางใหม่
ถนนลาดยางใหม่
ถนนลาดยางใหม่
ถนนใน อบต.
ถนนใน อบต.
ถนนใน อบต.
ถนนใน อบต.
ถนนใน อบต.
ถนนลาดยางใหม่
ถนนลาดยางใหม่
ถนนลาดยางใหม่
ถนนลาดยางใหม่
ถนนลาดยางใหม่
สะพานข้ ามคลอง
สะพานข้ ามคลอง
ถนนลาดยางเดิม
ถนนลาดยางเดิม
ถนนลาดยางเดิม
ถนนลาดยางเดิม
ถนนลาดยางเดิม

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

4.3.2 การประมวลผลด้ วยสถานีฐานเสมือน (VRS)
ผลจากการประมวลผลวัดสัญญาณดาวเทียมแบบจลน์ ด้ วยซอฟต์แวร์ LEICA Geo
Office V.5 โดยกําหนดให้ Base station เป็ นสถานีฐานเสมือน Virtual Reference Station (VRS)
ทีได้ จาก การดาวน์โหลดข้ อมูลสถานีฐานเสมือนจากระบบ DOL VRS Reference Station ของ
กรมทีดิน ตามพิกดั สถานี 14 09 39.58485 N, 100 47 44.94063 E, -27.045 m. โดยใช้ คา่ พิกดั
ทางราบทีได้ จากระบบ VRS ซึงเป็ นจุดเดียวกับของสถานีฐานอ้ างอิง (Base Reference) ส่วนทาง
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ดิงใช้ พิกดั ทีถ่ายระดับด้ วยดาวเทียมมาจากหมุดระดับของกรมแผนทีทหารรังสิตคลอง 10 (แต่ให้
ใช้ ความสูงเหนือทรงรี เป็ นค่าโยงยึดทางดิง) เท่ากับ -26.6630 m.
4.3.2.1 จากการประมวลผลจะได้ ว่า Span18 มีคา่ พิกดั ที Fix อยู่ที 63.4 % ส่วน Span19
มีคา่ พิกดั ที Fix อยูท่ ี 67.2 %
4.3.2.2 ผลการเลื อ กจุ ด ตรวจสอบจากการรั ง วั ด สั ญ ญาณดาวเที ย มแบบจลน์ ที
ประมวลผลแล้ ว จํานวน 32 จุด (จากทังหมด
*
12,170 จุด) ซึงเป็ นจุดทีมีคา่ พิกดั เดียวกันกับ 32 จุด
ทีเลือกมาจากการประมวลผลแบบจลน์ (RTK) ดังแสดงในตารางที 4.5
ตารางที 4.5 ค่าพิกดั จุดตรวจสอบจากการประมวลผลแบบ VRS จํานวน 32 จุด
Ellip.h (m.)
Longitude (E)
Description Span
No. Latitude (N)
EGM2008 Local
1 14 09 52.02
100 47 22.05 -25.776 -24.884 ถนนลาดยางใหม่ 18
2 14 09 50.19
100 47 22.11 -25.668 -24.776 ถนนลาดยางใหม่ 18
3 14 09 š›.……
100 47 22.07 -25.601 -24.709 ถนนลาดยางใหม่ 18
4 14 09 45.84
100 47 22.07 -25.611 -24.719 ถนนลาดยางใหม่ 18
5 14 09 43.46
100 47 22.08 -25.624 -24.732 ถนนลาดยางใหม่ 18
6 14 09 43.42
100 47 22.80 -25.879 -24.987
ถนนลูกรัง
18
7 14 09 45.90
100 47 22.80 -25.927 -25.035
ถนนลูกรัง
18
8 14 09 48.21
100 47 22.81 -25.698 -24.806
ถนนลูกรัง
18
9 14 09 50.15
100 47 22.79 -25.647 -24.755
ถนนลูกรัง
18
10 14 09 52.05
100 47 22.79 -25.680 -24.788
ถนนลูกรัง
18
11 14 09 41.84
100 47 23.43 -25.826 -24.934 ถนนลาดยางใหม่ 18
12 14 09 41.84
100 47 25.43 -25.816 -24.924 ถนนลาดยางใหม่ 18
13 14 09 41.83
100 47 26.99
N.A.
N.A.
ถนนลาดยางใหม่ 18
14 14 09 41.83
100 47 30.11
N.A.
N.A.
ถนนลาดยางใหม่ 18
15 14 09 41.82
100 47 42.71
N.A.
N.A.
ถนนลาดยางใหม่ 18
16 14 09 39.73
100 47 45.61
N.A.
N.A.
ถนนใน อบต.
18
17 14 09 39.98
100 47 46.10
N.A.
N.A.
ถนนใน อบต.
18
18 14 09 40.53
100 47 46.32
N.A.
N.A.
ถนนใน อบต.
18
19 14 09 41.44
100 47 46.61
N.A.
N.A.
ถนนใน อบต.
19
20 14 09 41.62
100 47 46.64
N.A.
N.A.
ถนนใน อบต.
19
21 14 09 41.80
100 47 48.68 -25.870 -24.978 ถนนลาดยางใหม่ 19
22 14 09 41.82
100 47 51.17 -25.884 -24.992 ถนนลาดยางใหม่ 19
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Ellip.h (m.)
EGM2008 Local
23 14 09 41.80
100 47 55.07 -25.878 -24.986
24 14 09 41.78
100 47 57.59 -25.979 -25.087
25 14 09 41.77
100 48 00.12 -25.994 -25.102
26 14 09 41.79
100 48 02.02 -24.388 -23.496
27 14 09 41.79
100 48 02.52 -24.403 -23.511
28 14 09 43.23
100 48 03.01 -25.579 -24.687
29 14 09 45.31
100 48 02.99 -25.650 -24.758
30 14 09 47.58
100 48 02.99 -25.595 -24.703
31 14 09 49.81
100 48 02.99 -25.476 -24.584
32 14 09 52.48
100 48 02.99 -25.324 -24.432
หมายเหตุ* N.A. คือจุดทีไม่สามารถ Fix Solution ได้

No.

Latitude (N)

Longitude (E)

Description

Span

ถนนลาดยางใหม่
ถนนลาดยางใหม่
ถนนลาดยางใหม่
สะพานข้ ามคลอง
สะพานข้ ามคลอง
ถนนลาดยางเดิม
ถนนลาดยางเดิม
ถนนลาดยางเดิม
ถนนลาดยางเดิม
ถนนลาดยางเดิม

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

4.3.3 การประมวลแบบจุดเดียว (PPP)
ผลจากการประมวลผลข้ อ มูล จากการรั ง วัด ด้ วยดาวเที ย มระบบจี พี เ อสแบบจลน์ ใน
รูปแบบออนไลน์ของ Canadian Spatial Reference System (CSRS) Precise Point Positioning
(PPP) Service ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.geod.nrcan.gc.ca/online_data_e.php โดยข้ อมูล
การรังวัด (GPS raw observation data) ทีส่งไปประมวลผลทัง* 2 ชุดข้ อมูล จะอยู่ในรูปแบบ
RINEX (Receiver Independent EXchange format) ภายหลังทีได้ Upload ข้ อมูลทังหมดแล้
*
ว
ระบบจะทําการประมวลผลและส่งผลลัพธ์กลับมายัง E-mail ของผู้ใช้ งาน
4.3.3.1 ผลการเลื อ กจุ ด ตรวจสอบจากการรั ง วั ด สั ญ ญาณดาวเที ย มแบบจลน์ ที
ประมวลผลแล้ ว จํานวน 32 จุด (จากทังหมด
*
12,170 จุด) ซึงเป็ นจุดทีมีคา่ พิกดั เดียวกันกับ 32 จุด
ทีเลือกมาจากการประมวลผลแบบจลน์ (RTK) และ VRS ดังแสดงในตารางที 4.6
ตารางที 4.6 ค่าพิกดั จุดตรวจสอบจากการประมวลผลแบบ PPP จํานวน 32 จุด
Ellip.h (m.)
Longitude (E)
Description Span
No. Latitude (N)
EGM2008 Local
1 14 09 52.02
100 47 22.05 -25.697 -24.806 ถนนลาดยางใหม่ 18
2 14 09 50.19
100 47 22.11 -25.498 -24.607 ถนนลาดยางใหม่ 18
3 14 09 48.22
100 47 22.07 -25.455 -24.564 ถนนลาดยางใหม่ 18
4 14 09 45.84
100 47 22.07 -25.525 -24.634 ถนนลาดยางใหม่ 18
5 14 09 43.46
100 47 22.08 -25.491 -24.600 ถนนลาดยางใหม่ 18
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Ellip.h (m.)
Description Span
EGM2008 Local
6 14 09 43.42
100 47 22.80 -25.566 -24.675
ถนนลูกรัง
18
7 14 09 45.90
100 47 22.80 -25.747 -24.856
ถนนลูกรัง
18
8 14 09 48.21
100 47 22.81 -25.650 -24.759
ถนนลูกรัง
18
9 14 09 50.15
100 47 22.79 -25.561 -24.670
ถนนลูกรัง
18
10 14 09 52.05
100 47 22.79 -25.729 -24.838
ถนนลูกรัง
18
11 14 09 41.84
100 47 23.43 -25.694 -24.803 ถนนลาดยางใหม่ 18
12 14 09 41.84
100 47 25.43 -25.603 -24.712 ถนนลาดยางใหม่ 18
13 14 09 41.83
100 47 26.99 -25.630 -24.739 ถนนลาดยางใหม่ 18
14 14 09 41.83
100 47 30.11 -25.594 -24.703 ถนนลาดยางใหม่ 18
15 14 09 41.82
100 47 42.71 -25.221 -24.330 ถนนลาดยางใหม่ 18
16 14 09 39.73
100 47 45.61 -25.758 -24.867
ถนนใน อบต.
18
17 14 09 39.98
100 47 46.10 -25.682 -24.791
ถนนใน อบต.
18
18 14 09 40.53
100 47 46.32 -25.544 -24.653
ถนนใน อบต.
18
19 14 09 41.44
100 47 46.61 -23.561 -22.670
ถนนใน อบต.
19
20 14 09 41.62
100 47 46.64 -23.561 -22.670
ถนนใน อบต.
19
21 14 09 41.80
100 47 48.68 -23.515 -22.624 ถนนลาดยางใหม่ 19
22 14 09 41.82
100 47 51.17 -23.530 -22.639 ถนนลาดยางใหม่ 19
23 14 09 41.80
100 47 55.07 -23.432 -22.541 ถนนลาดยางใหม่ 19
24 14 09 41.78
100 47 57.59 -23.603 -22.712 ถนนลาดยางใหม่ 19
25 14 09 41.77
100 48 00.12 -23.531 -22.640 ถนนลาดยางใหม่ 19
26 14 09 41.79
100 48 02.02 -22.149 -21.258 สะพานข้ ามคลอง 19
27 14 09 41.79
100 48 02.52 -22.150 -21.259 สะพานข้ ามคลอง 19
28 14 09 43.23
100 48 03.01 -23.201 -22.310 ถนนลาดยางเดิม 19
29 14 09 45.31
100 48 02.99 -23.283 -22.392 ถนนลาดยางเดิม 19
30 14 09 47.58
100 48 02.99 -23.271 -22.380 ถนนลาดยางเดิม 19
31 14 09 49.81
100 48 02.99 -23.154 -22.263 ถนนลาดยางเดิม 19
32 14 09 52.48
100 48 02.99 -23.045 -22.154 ถนนลาดยางเดิม 19
หมายเหตุ* ค่าความสูงทรงรี ทีได้ จากการประมวลผลด้ วยวิธี PPP มีการปรับแก้ ค่าต่างระหว่าง
ความสูงทรงรี ของ กรมแผนทีทหาร และ กรมทีดินเรี ยบร้ อยแล้ ว (-0.783 สําหรับค่า N(EGM2008)
และ 0.108 สําหรับค่า N(Local Geoid))

No.

Latitude (N)

Longitude (E)
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4.4 ผลการเดินระดับภาคพืนL ดินของจุดตรวจสอบทังL 32 จุด ด้ วยกล้ องระดับ
ทํ า การกํ าหนดตํา แหน่ง จุดตรวจสอบทัง* 32 จุดในพื น* ที จริ ง ด้ ว ยวิ ธี ก ารสํ า รวจแบบจลน์
ในทันที (RTK) ในโหมดการทํางานแบบ Stake Out จากนันทํ
* าเครื องหมายตําแหน่งจุดตรวจสอบ
ด้ วยสีสเปรย์ และทําระดับด้ วยกล้ องระดับไปยังจุดตรวจสอบเหล่านัน* โดยถ่ายระดับจากหมุด
สถานีฐานอ้ างอิง (Base Reference) ซึงรู้ คา่ ความสูงออร์ โทเมตริ กทีได้ มาจากการทําระดับด้ วย
ดาวเที ยมจากหมุดระดับอ้ างอิงของกรมแผนทีทหาร (คลอง10) ด้ วยวิธี การหาค่าต่างระดับ
(Differential Leveling) แบบไปกลับด้ วยกล้ องระดับ โดยใช้ เกณฑ์งานชัน* 3 จะทําให้ จดุ ตรวจสอบ
ทัง* 32 จุดมีคา่ ความสูงออร์ โทเมตริกทีอ้ างอิงอยูก่ บั ค่าของหมุดระดับของกรมแผนทีทหาร ดังแสดง
ในตารางที 4.7
ตารางที 4.7 ค่าความสูงออร์ โทเมตริก จากการเดินระดับภาคพื *นดิน ของจุดตรวจสอบทัง* 32 จุด
No.
Latitude (N)
Longitude (E)
Orthometric Height (m.)
Span
1
14 09 52.02
100 47 22.05
3.165
18
2
14 09 50.19
100 47 22.11
3.253
18
3
14 09 48.22
100 47 22.07
3.359
18
4
14 09 45.84
100 47 22.07
3.344
18
5
14 09 43.46
100 47 22.08
3.304
18
6
14 09 43.42
100 47 22.80
3.115
18
7
14 09 45.90
100 47 22.80
2.984
18
8
14 09 48.21
100 47 22.81
3.258
18
9
14 09 50.15
100 47 22.79
3.229
18
10
14 09 52.05
100 47 22.79
3.050
18
11
14 09 41.84
100 47 23.43
3.010
18
12
14 09 41.84
100 47 25.43
3.105
18
13
14 09 41.83
100 47 26.99
3.101
18
14
14 09 41.83
100 47 30.11
3.106
18
15
14 09 41.82
100 47 42.71
3.080
18
16
14 09 39.73
100 47 45.61
3.165
18
17
14 09 39.98
100 47 46.10
3.206
18
18
14 09 40.53
100 47 46.32
3.095
18
19
14 09 41.44
100 47 46.61
3.039
19
20
14 09 41.62
100 47 46.64
3.050
19
21
14 09 41.80
100 47 48.68
3.025
19
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No.
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Latitude (N)
14 09 41.82
14 09 41.80
14 09 41.78
14 09 41.77
14 09 41.79
14 09 41.79
14 09 43.23
14 09 45.31
14 09 47.58
14 09 49.81
14 09 52.48

Longitude (E)
100 47 51.17
100 47 55.07
100 47 57.59
100 48 00.12
100 48 02.02
100 48 02.52
100 48 03.01
100 48 02.99
100 48 02.99
100 48 02.99
100 48 02.99

Orthometric Height (m.)
2.976
3.009
2.910
2.895
4.506
4.476
3.307
3.263
3.304
3.440
3.563

Span
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

4.5 ค่ าความสูงออร์ โทเมตริกจากการประมวลผล
ผลลัพธ์ ทีได้ จ ากการประมวลผลด้ วยวิธี RTK (Real-Time Kinematic), VRS (Virtual
Reference Station) และ PPP (Precise Point Positioning), จะเป็ นค่า Latitude, Longitude,
Ellipsoidal Height ซึงเป็ นความสูงเหนือทรงรี (Ellipsoidal Height) ยังไม่ใช่คา่ ความสูงออร์ โท
เมตริก จึงจะต้ องมีการแปลงค่าก่อน ซึงการแปลงค่าจากความสูงเหนือทรงรี ไปเป็ นความสูงออร์ โท
เมตริ กนัน* จําเป็ นจะต้ องทราบค่าต่างระหว่างพืน* ผิวทรงรี และพื น* ผิวยี ออยด์ (Geoid-Ellipsoid
Separation, N) ซึงในงานวิจัยนี * เลือกใช้ ค่า N จากแบบจําลองความสูงยีออยด์ของพิภ พ
EGM2008 กับค่า N จากความสูงยีออยด์ท้องถิน (Local Geoid) มาใช้ ซึงจะทําให้ จดุ ตรวจสอบ
ทัง* 32 จุดมีคา่ ความสูงออร์ โทเมตริก ดังแสดงในตารางที 4.8
ตารางที 4.8 ค่าความสูงออร์ โทเมตริกจากการประมวลผล
RTK
VRS
PPP
No.
EGM2008 Local Geoid EGM2008 Local Geoid EGM2008 Local Geoid
1 3.245
3.245
3.105
3.105
3.184
3.183
2 3.378
3.379
3.212
3.213
3.382
3.382
3 3.426
3.426
3.279
3.279
3.425
3.424
4 3.413
3.412
3.268
3.267
3.354
3.352
5 3.439
3.438
3.254
3.253
3.387
3.385
6 3.070
3.069
2.960
2.959
3.273
3.271
7 3.022
3.022
2.913
2.913
3.093
3.092
8 3.243
3.243
3.143
3.143
3.191
3.190

Span
18
18
18
18
18
18
18
18
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RTK
VRS
PPP
Span
EGM2008 Local Geoid EGM2008 Local Geoid EGM2008 Local Geoid
9 3.302
3.303
3.194
3.195
3.280
3.280
18
10 3.253
3.254
3.162
3.163
3.113
3.113
18
11 3.109
3.108
3.050
3.049
3.182
3.180
18
12 3.120
3.118
3.058
3.056
3.271
3.268
18
13 3.215
3.213
N.A.
N.A.
3.242
3.239
18
14 3.167
3.164
N.A.
N.A.
3.275
3.271
18
15 3.184
3.179
N.A.
N.A.
3.634
3.628
18
16 3.129
3.123
N.A.
N.A.
3.055
3.048
18
17 3.134
3.127
N.A.
N.A.
3.131
3.123
18
18 3.090
3.083
N.A.
N.A.
3.269
3.261
18
19 3.079
3.072
N.A.
N.A.
5.252
5.244
19
20 3.062
3.055
N.A.
N.A.
5.252
5.244
19
21 3.096
3.089
2.979
2.972
5.334
5.326
19
22 3.080
3.073
2.962
2.955
5.316
5.308
19
23 3.088
3.079
2.964
2.955
5.410
5.400
19
24 2.942
2.933
2.860
2.851
5.236
5.226
19
25 2.956
2.946
2.843
2.833
5.306
5.295
19
26 4.495
4.484
4.409
4.398
6.648
6.636
19
27 4.544
4.534
4.393
4.383
6.646
6.635
19
28 3.414
3.404
3.217
3.207
5.595
5.584
19
29 3.336
3.326
3.147
3.137
5.514
5.503
19
30 3.376
3.366
3.203
3.193
5.527
5.516
19
31 3.483
3.473
3.323
3.313
5.645
5.634
19
32 3.622
3.612
3.476
3.466
5.755
5.744
19
หมายเหตุ* ค่าความสูงออร์ โทเมตริกมีการปรับแก้ คา่ ออฟเซตของความสูงจากพื *นถึงเสาอากาศรับ
สัญญาณบนรถ 2.088 ม. และค่าต่างระหว่างถนนลาดยางเก่าและใหม่ 0.038 ม.แล้ ว

No.

4.6 ผลการเปรี ยบเทียบค่ าคลาดเคลือนระหว่ างค่ าความสูงออร์ โทเมตริ กจากการรั งวัด
ด้ วยดาวเทียมแบบจลน์ กับค่ าระดับจากหมุดระดับของกรมแผนทีทหาร
4.6.1 ค่าคลาดเคลือนจากการประมวลผลโดยใช้ คา่ N จาก EGM2008
จากการเปรี ยบเทียบค่าความสูงออร์ โทเมตริ กจากการประมวลผลทีจุดตรวจสอบทัง* 32
จุด จากการรังวัดสัญญาณดาวเทียมแบบจลน์และการเดินระดับภาคพื *นดิน โดยใช้ ค่า N จาก

42
EGM2008 ในการแปลงค่าความสูงทรงรี ทีได้ จากการประมวลผลไปเป็ นความสูงออร์ โทเมตริ ก
ได้ ผลดังตาราง 4.9
ตารางที 4.9 เปรี ย บเที ย บค่า คลาดเคลื อนระหว่ า งความสูง ออร์ โ ทเมตริ ก จากการรั ง วัด ด้ ว ย
ดาวเทียมแบบจลน์ กับค่าระดับจากหมุดระดับของกรมแผนทีทหาร กรณีใช้ คา่ N (EGM2008)
Diff. in Orthometric Height (EGM2008)
No.
RTK
VRS
PPP
Diff.
Ab(Diff.)
Diff.
Ab(Diff.)
Diff.
Ab(Diff.)
1
-0.080
0.080
0.061
0.061
-0.018
0.018
2
-0.125
0.125
0.042
0.042
-0.128
0.128
3
-0.067
0.067
0.081
0.081
-0.065
0.065
4
-0.069
0.069
0.076
0.076
-0.01
0.01
5
-0.135
0.135
0.05
0.05
-0.083
0.083
6
0.045
0.045
0.155
0.155
-0.158
0.158
7
-0.038
0.038
0.071
0.071
-0.109
0.109
8
0.015
0.015
0.115
0.115
0.067
0.067
9
-0.073
0.073
0.036
0.036
-0.05
0.05
10
-0.203
0.203
-0.111
0.111
-0.062
0.062
11
-0.099
0.099
-0.04
0.04
-0.172
0.172
12
-0.015
0.015
0.047
0.047
-0.166
0.166
13
-0.114
0.114
N.A.
N.A.
-0.141
0.141
14
-0.061
0.061
N.A.
N.A.
-0.168
0.168
15
-0.104
0.104
N.A.
N.A.
-0.553
0.553
16
0.036
0.036
N.A.
N.A.
0.111
0.111
17
0.072
0.072
N.A.
N.A.
0.076
0.076
18
0.005
0.005
N.A.
N.A.
-0.173
0.173
19
-0.040
0.040
N.A.
N.A.
-2.212
2.212
20
-0.012
0.012
N.A.
N.A.
-2.201
2.201
21
-0.071
0.071
0.047
0.047
-2.308
2.308
22
-0.104
0.104
0.014
0.014
-2.34
2.34
23
-0.079
0.079
0.045
0.045
-2.401
2.401
24
-0.032
0.032
0.051
0.051
-2.325
2.325
25
-0.061
0.061
0.053
0.053
-2.41
2.41
26
0.011
0.011
0.097
0.097
-2.142
2.142
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No.
Diff.
-0.068
-0.107
-0.073
-0.072
-0.043
-0.059

Diff. in Orthometric Height (m)

27
28
29
30
31
32
Max
Min
SD
Avg

Diff. in Orthometric Height (EGM2008)
RTK
VRS
PPP
Ab(Diff.)
Diff.
Ab(Diff.)
Diff.
Ab(Diff.)
0.068
0.083
0.083
-2.17
2.17
0.107
0.091
0.091
-2.287
2.287
0.073
0.116
0.116
-2.251
2.251
0.072
0.101
0.101
-2.223
2.223
0.043
0.117
0.117
-2.205
2.205
0.059
0.087
0.087
-2.192
2.192
0.20
0.16
2.41
0.01
0.01
0.01
0.04
0.03
1.08
0.07
0.07
1.06

2.6
2.4
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

RTK
PPP
VRS

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

รูปที 4.2 ค่าคลาดเคลือนความสูงออร์ โทเมตริ กจากการรังวัดด้ วยดาวเทียมแบบจลน์ เทียบกับค่า
ระดับจากหมุดระดับของกรมแผนทีทหาร กรณีใช้ คา่ N (EGM2008)
4.6.1.1 ค่าจากการประมวลผลด้ วยวิธี RTK จะมีคา่ คลาดเคลือนสูงสุดอยู่ที 0.20 ม. และ
มีคา่ SD ประมาณ 0.04 ม. เนืองจากจุดทีทําการเลือกมาใช้ เป็ นจุดทีมีสามารถ Fix Solution ได้
หมดทุกค่า (สามารถหา Integer Ambiguity ได้ )
4.6.1.2 ค่าจากการประมวลผลด้ วยวิธี VRS จะมีคา่ คลาดเคลือนสูงสุดอยู่ที 0.16 ม. และ
มีคา่ SD ประมาณ 0.03 ม. และในการประมวลผลด้ วยวิธี VRS นี *ทางผู้วิจยั ได้ ทําการตัดจุดทีไม่
สามารถ Fix Solution ออกไป (จุดที 13-20) ไม่นํามาใช้ ในการวิเคราะห์ผล
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4.6.1.3 ค่าจากการประมวลผลด้ วยวิธี PPP จะมีค่าออฟเซตจากผลต่างของค่าความสูง
เหนือทรงรี ของกรมทีดิน กับความสูงเหนือทรงรี ของกรมแผนทีทหารอยู่ประมาณ -0.783 ม. ซึง
จะต้ องนําค่านี *ไปทําการปรับแก้ ก่อน เพือให้ อยู่ในระบบพิกัดเดียวกันทังหมด
*
แต่จะเห็นได้ ว่า ค่า
ความสูงออร์ โทเมตริ กทีได้ จากการประมวลผลด้ วยวิธี PPP นี * ให้ ค่าคลาดเคลือนสูงสุดอยู่ที 2.41
ม. ซึงเป็ นค่าคลาดเคลือนทีมีขนาดใหญ่ สาเหตุน่าจะเกิดจากค่าความถูกต้ องของการประมวลผล
แบบ kinematic ผ่านระบบออนไลน์ PPP นัน* ความถูกต้ องของข้ อมูลจะขึ *นอยู่กับระยะเวลาของ
การรับสัญญาณ ซึงข้ อมูลของจุดที 19 - 32 นัน* เป็ นช่วงข้ อมูลของการรับสัญญาณ ของ Span19
ซึงมีระยะเวลาในการรับข้ อมูลเพียง 44 นาที 12 วินาที เท่านัน* จึงทําให้ คา่ คลาดเคลือนทีออกมามี
ค่าสูง ส่วนช่วงของชุดข้ อมูลที 1 - 18 เป็ นช่วงข้ อมูลของการรับสัญญาณของ Span18 ซึงมี
ระยะเวลาในการรับข้ อมูล 2 ชัวโมง 38 นาที 34 วินาที ประกอบกับจุดตรวจสอบทีเลือกมาเป็ น
ช่ ว งเวลาตัง* แต่ป ระมาณ 1.5 ชัวโมงไปแล้ ว จึ ง มี ค่า ความคลาดเคลื อนที น้ อ ยกว่ า (Natural
Resources Canada. CSRS-PPP Service, 2010) จะเห็นได้ ว่า ค่า Expected Accuracy ของ
การประมวลผล PPP ในแบบ kinematic นัน* ค่าความถูกต้ องจะเพิมขึ *นตามระยะเวลาการรับ
สัญญาณ ซึงถ้ าระยะเวลาในการรับสัญญาณน้ อยกว่า • ชัวโมง จะให้ คา่ คลาดเคลือนอยู่ในระดับ
0.80 ม. ในทีนี *ถ้ าหากตัดชุดข้ อมูลของ Span19 ทีมีระยะเวลาในการรับสัญญาณทีน้ อยกว่า 1
ชัวโมงออกไป จะทําให้ คา่ คลาดเคลือนของการประมวลผลแบบ PPP สูงสุดอยู่ที 0.55 ม. และค่า
SD ประมาณ 0.12 ม.
4.6.1.4 เนืองจากมี จุดทีทํ าให้ เ กิดความคลาดเคลือนจากผลการเปรี ยบเที ยบหลายจุด
ทางผู้วิจยั จึงลองตัดชุดข้ อมูลทีมีปัญหาออกเพือดูผลของความคลาดเคลือนอีกครัง* ประกอบด้ วย
ชุดข้ อมูลที 19 - 32 ของการประมวลผลด้ วย PPP ซึงเป็ นชุดข้ อมูลทีรับสัญญาณในเวลาทีน้ อย
เกินไป และชุดข้ อมูลที 13 - 20 ของการประมวลผลด้ วย VRS ทีไม่สามารถ Fix Solution ได้ ค่า
ความคลาดเคลือนแสดงในตารางที 4.10
ตารางที 4.10 เปรี ย บเที ย บค่า คลาดเคลื อนระหว่า งความสูง ออร์ โ ทเมตริ ก จากการรั ง วัด ด้ ว ย
ดาวเทียมแบบจลน์ กับค่าระดับจากหมุดระดับของกรมแผนทีทหาร (ตัดชุดข้ อมูลทีมีปัญหาออก)
กรณีใช้ คา่ N (EGM2008)
RTK
VRS
PPP
Max
0.20
Max
0.16
Max
0.55
Min
0.01
Min
0.01
Min
0.01
SD
0.04
SD
0.03
SD
0.12
Avg
0.07
Avg
0.07
Avg
0.13

Diff. in Orthometric Height (m)
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2.6
2.4
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

RTK
PPP
VRS

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

รูปที 4.3 ค่าคลาดเคลือนความสูงออร์ โทเมตริ กจากการรังวัดด้ วยดาวเทียมแบบจลน์ เทียบกับค่า
ระดับจากหมุดระดับของกรมแผนทีทหาร (ตัดชุดข้ อมูลทีมีปัญหาออก) กรณีใช้ คา่ N (EGM2008)
4.6.2 ค่าคลาดเคลือนจากการประมวลผลโดยใช้ คา่ N จาก ความสูงยีออยด์ท้องถิน (Local
Geoid)
จากการเปรี ยบเทียบค่าความสูงออร์ โทเมตริ กจากการประมวลผลทีจุดตรวจสอบทัง* 32
จุด จากการรังวัดสัญญาณดาวเทียมแบบจลน์และค่าระดับจากหมุดระดับของกรมแผนทีทหาร
โดยใช้ คา่ N จาก Local Geoid ในการแปลงค่าความสูงทรงรี ทีได้ จากการประมวลผลไปเป็ นความ
สูงออร์ โทเมตริกได้ ผลดังตาราง 4.11
ตารางที 4.11 เปรี ย บเที ย บค่า คลาดเคลื อนระหว่า งความสูง ออร์ โ ทเมตริ ก จากการรั ง วัด ด้ ว ย
ดาวเทียมแบบจลน์ กับค่าระดับจากหมุดระดับของกรมแผนทีทหาร กรณีใช้ คา่ N (Local Geoid)
Diff. in Orthometric Height (Local Geoid)
No.
RTK
VRS
PPP
Diff.
Ab(Diff.)
Diff.
Ab(Diff.)
Diff.
Ab(Diff.)
1
-0.080
0.080
0.060
0.060
-0.018
0.018
2
-0.126
0.126
0.040
0.040
-0.129
0.129
3
-0.067
0.067
0.080
0.080
-0.065
0.065
4
-0.068
0.068
0.077
0.077
-0.008
0.008
5
-0.134
0.134
0.051
0.051
-0.081
0.081
6
0.046
0.046
0.156
0.156
-0.156
0.156
7
-0.038
0.038
0.071
0.071
-0.108
0.108
8
0.015
0.015
0.115
0.115
0.068
0.068
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No.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Max
Min
SD
Avg

Diff.
-0.074
-0.204
-0.098
-0.013
-0.112
-0.058
-0.099
0.042
0.079
0.012
-0.033
-0.005
-0.064
-0.097
-0.070
-0.023
-0.051
0.022
-0.058
-0.097
-0.063
-0.062
-0.033
-0.049

Diff. in Orthometric Height (Local Geoid)
RTK
VRS
PPP
Ab(Diff.)
Diff.
Ab(Diff.)
Diff.
Ab(Diff.)
0.074
0.034
0.034
-0.051
0.051
0.204
-0.113
0.113
-0.063
0.063
0.098
-0.039
0.039
-0.170
0.170
0.013
0.049
0.049
-0.163
0.163
0.112
N.A.
N.A.
-0.138
0.138
0.058
N.A.
N.A.
-0.165
0.165
0.099
N.A.
N.A.
-0.548
0.548
0.042
N.A.
N.A.
0.117
0.117
0.079
N.A.
N.A.
0.083
0.083
0.012
N.A.
N.A.
-0.166
0.166
0.033
N.A.
N.A.
-2.205
2.205
0.005
N.A.
N.A.
-2.194
2.194
0.064
0.053
0.053
-2.301
2.301
0.097
0.021
0.021
-2.332
2.332
0.070
0.054
0.054
-2.391
2.391
0.023
0.059
0.059
-2.316
2.316
0.051
0.062
0.062
-2.400
2.400
0.022
0.108
0.108
-2.130
2.130
0.058
0.093
0.093
-2.159
2.159
0.097
0.100
0.100
-2.277
2.277
0.063
0.126
0.126
-2.240
2.240
0.062
0.111
0.111
-2.212
2.212
0.033
0.127
0.127
-2.194
2.194
0.049
0.097
0.097
-2.181
2.181
0.20
0.16
2.40
0.01
0.02
0.01
0.04
0.04
1.08
0.07
0.08
1.06

Diff. in Orthometric Height (m)
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2.6
2.4
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

RTK
PPP
VRS

1

3

5

7

9

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

รูปที 4.4 ค่าคลาดเคลือนความสูงออร์ โทเมตริ กจากการรังวัดด้ วยดาวเทียมแบบจลน์ เทียบกับค่า
ระดับจากหมุดระดับของกรมแผนทีทหาร กรณีใช้ คา่ N (Local Geoid)
4.6.2.1 ค่าจากการประมวลผลด้ วยวิธี RTK จะมีคา่ คลาดเคลือนสูงสุดอยู่ที 0.20 ม. และ
มีคา่ SD ประมาณ 0.08 ม. เนืองจากจุดทีทําการเลือกมาใช้ เป็ นจุดทีมีสามารถ Fix Solution ได้
หมดทุกค่า (สามารถหา Integer Ambiguity ได้ )
4.6.2.2 ค่าจากการประมวลผลด้ วยวิธี VRS จะมีคา่ คลาดเคลือนสูงสุดอยู่ที 0.16 ม. และ
มีคา่ SD ประมาณ 0.04 ม. และในการประมวลผลด้ วยวิธี VRS นี *ทางผู้วิจยั ได้ ทําการตัดจุดทีไม่
สามารถ Fix Solution ออกไป (จุดที 13-20) ไม่นํามาใช้ ในการวิเคราะห์ผล
4.6.2.3 ค่าจากการประมวลผลด้ วยวิธี PPP จะมีค่าออฟเซตจากผลต่างของค่าความสูง
เหนือทรงรี ของกรมทีดิน กับความสูงเหนือทรงรี ของกรมแผนทีทหารอยู่ประมาณ +0.108 ม. ซึง
จะต้ องนําค่านี *ไปทําการปรับแก้ ก่อน เพือให้ อยู่ในระบบพิกัดเดียวกันทังหมด
*
แต่จะเห็นได้ ว่า ค่า
ความสูงออร์ โทเมตริ กทีได้ จากการประมวลผลด้ วยวิธี PPP นี * ให้ คา่ คลาดเคลือนสูงสุดอยู่ที 2.40
ม. ซึงเป็ นค่าคลาดเคลือนทีมีขนาดใหญ่ สาเหตุน่าจะเกิดจากค่าความถูกต้ องของการประมวลผล
แบบ kinematic ผ่านระบบออนไลน์ PPP นัน* ความถูกต้ องของข้ อมูลจะขึ *นอยู่กับระยะเวลาของ
การรับสัญญาณ ซึงข้ อมูลของจุดที 19 - 32 นัน* เป็ นช่วงข้ อมูลของการรับสัญญาณ ของ Span19
ซึงมีระยะเวลาในการรับข้ อมูลเพียง 44 นาที 12 วินาที เท่านัน* จึงทําให้ คา่ คลาดเคลือนทีออกมามี
ค่าสูง ส่วนช่วงของชุดข้ อมูลที 1 - 18 เป็ นช่วงข้ อมูลของการรับสัญญาณของ Span18 ซึงมี
ระยะเวลาในการรับข้ อมูล 2 ชัวโมง 38 นาที 34 วินาที ประกอบกับจุดตรวจสอบทีเลือกมาเป็ น
ช่ ว งเวลาตัง* แต่ป ระมาณ 1.5 ชัวโมงไปแล้ ว จึ ง มี ค่า ความคลาดเคลื อนที น้ อ ยกว่ า (Natural
Resources Canada. CSRS-PPP Service, 2010) จะเห็นได้ ว่า ค่า Expected Accuracy ของ
การประมวลผล PPP ในแบบ kinematic นัน* ค่าความถูกต้ องจะเพิมขึ *นตามระยะเวลาการรับ
สัญญาณ ซึงถ้ าระยะเวลาในการรับสัญญาณน้ อยกว่า 1 ชัวโมง จะให้ คา่ คลาดเคลือนอยู่ในระดับ
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0.80 ม. ในทีนี *ถ้ าหากตัดชุดข้ อมูลของ Span19 ทีมีระยะเวลาในการรับสัญญาณทีน้ อยกว่า 1
ชัวโมงออกไป จะทําให้ คา่ คลาดเคลือนของการประมวลผลแบบ PPP สูงสุดอยู่ที 0.55 ม. และค่า
SD ประมาณ 0.12 ม.
4.6.2.4 เนืองจากมี จุดทีทํ าให้ เ กิดความคลาดเคลือนจากผลการเปรี ยบเที ยบหลายจุด
ทางผู้วิจยั จึงลองตัดชุดข้ อมูลทีมีปัญหาออกเพือดูผลของความคลาดเคลือนอีกครัง* ประกอบด้ วย
ชุดข้ อมูลที 19 - 32 ของการประมวลผลด้ วย PPP ซึงเป็ นชุดข้ อมูลทีรับสัญญาณในเวลาทีน้ อย
เกินไป และชุดข้ อมูลที 13 - 20 ของการประมวลผลด้ วย VRS ทีไม่สามารถ Fix Solution ได้ ค่า
ความคลาดเคลือนแสดงในตารางที 4.12

Diff. in Orthometric Height (m)

ตารางที 4.12 เปรี ย บเที ย บค่า คลาดเคลื อนระหว่า งความสูง ออร์ โ ทเมตริ ก จากการรั ง วัด ด้ ว ย
ดาวเทียมแบบจลน์ กับค่าระดับจากหมุดระดับของกรมแผนทีทหาร (ตัดชุดข้ อมูลทีมีปัญหาออก)
กรณีใช้ คา่ N (Local Geoid)
RTK
VRS
PPP
Max
0.20
Max
0.16
Max
0.55
Min
0.01
Min
0.02
Min
0.01
SD
0.04
SD
0.04
SD
0.12
Avg
0.07
Avg
0.08
Avg
0.13
2.6
2.4
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

RTK
PPP
VRS

1

3

5

7

9

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

รูปที 4.5 ค่าคลาดเคลือนความสูงออร์ โทเมตริ กจากการรังวัดด้ วยดาวเทียมแบบจลน์ เทียบกับค่า
ระดับจากหมุดระดับของกรมแผนทีทหาร (ตัดชุดข้ อมูลทีมีปัญหาออก)
กรณีใช้ คา่ N (Local Geoid)
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Diff. on Orthometric Height (m)

4.6.3 เปรี ยบเทียบค่าคลาดเคลือนระหว่างการรังวัดด้ วยดาวเทียมแบบจลน์ กับค่าระดับจาก
หมุดระดับของกรมแผนทีทหารโดยใช้ คา่ N ทัง* 2 แบบ (EGM2008,Local Geoid)
เนืองจากงานวิจยั นี * เลือกใช้ คา่ N จากแบบจําลองความสูงยีออยด์ของพิภพ EGM2008
กับค่า N จากความสูงยีออยด์ท้องถิน (Local Geoid) เมือเปรี ยบเทียบค่าต่างระหว่างการรังวัด
ด้ วยดาวเทียมแบบจลน์ และค่าระดับจากหมุดระดับของกรมแผนทีทหาร ของการประมวลผลโดย
ใช้ คา่ N ทัง* 2 แบบ ได้ ผลดังรูปที 4.6, 4.7, 4.8 และ รูปที 4.9 ซึงเป็ นการเปรี ยบเทียบค่าทางสถิติ
ของค่าคลาดเคลือนจากการรังวัดด้ วยดาวเทียมแบบจลน์ และค่าระดับจากหมุดระดับของกรม
แผนทีทหาร ด้ วยวิธี RTK, VRS และ PPP โดยใช้ คา่ N ทัง* 2 แบบ (EGM2008,Local Geoid)
0.26
0.24
0.22
0.20
0.18
0.16
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00

RTK

EGM2008
EGM2008

Local Geoid
Damri

1

3

5

7

9

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

Diff. on Orthometric Height (m)

รูปที 4.6 เปรี ยบเทียบค่าคลาดเคลือนจากการรังวัดด้ วยดาวเทียมแบบจลน์ และค่าระดับจากหมุด
ระดับของกรมแผนทีทหารโดยใช้ คา่ N ทัง* 2 แบบ ด้ วยวิธี RTK
0.26
0.24
0.22
0.20
0.18
0.16
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00

VRS

EGM2008
EGM2008

Local Geoid
Damri

1

3

5

7

9

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

รูปที 4.7 เปรี ยบเทียบค่าคลาดเคลือนจากการรังวัดด้ วยดาวเทียมแบบจลน์ และค่าระดับจากหมุด
ระดับของกรมแผนทีทหารโดยใช้ คา่ N ทัง* 2 แบบ ด้ วยวิธี VRS

Diff. on Orthometric Height (m)
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0.60
0.56
0.52
0.48
0.44
0.40
0.36
0.32
0.28
0.24
0.20
0.16
0.12
0.08
0.04
0.00

PPP

EGM2008
EGM2008

Local Geoid
Damri

1

3

5

7

9

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

รูปที 4.8 เปรี ยบเทียบค่าคลาดเคลือนจากการรังวัดด้ วยดาวเทียมแบบจลน์ และค่าระดับจากหมุด
ระดับของกรมแผนทีทหารโดยใช้ คา่ N ทัง* 2 แบบ ด้ วยวิธี PPP
0.60
0.56
0.52
0.48
0.44
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รูปที 4.9 เปรี ยบเทียบค่าทางสถิตขิ องค่าคลาดเคลือนจากการรังวัดด้ วยดาวเทียมแบบจลน์ และค่า
ระดับจากหมุดระดับของกรมแผนทีทหาร ด้ วยวิธี RTK, VRS และ PPP โดยใช้ คา่ N ทัง* 2 แบบ
(EGM2008,Local Geoid)
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บทที 5
สรุ ปผลการศึกษา
จากการทําวิจัยในหัวข้ อ การประเมินความถูกต้ องของค่าความสูง ออร์ โทเมตริ กจากการ
สํารวจแบบเคลือนทีโดยใช้ ระบบดาวเทียมนําหน สามารถสรุปงานวิจยั ได้ ดงั นี *
5.1 ผลการศึกษา
จากการทีนําข้ อมูลข้ อมูลการรังวัดแบบเคลือนทีด้ วยดาวเทียมนําหน ในพื *นทีบริ เวณ รังสิตนครนายก ที ดําเนินการและจัดทํ าโดยสถาบันสารสนเทศทรัพ ยากรนํ า* และการเกษตร(องค์กร
มหาชน) ที อยู่บ ริ เ วณพื น* ที ช่ ว งรั ง สิ ต -นครนายก มาทํ า การประมวลผลแบบภายหลัง (Postprocessing) ด้ วยวิธีการรังวัดแบบจลน์ (RTK) ,วิธีสถานีฐานเสมือน (VRS) และวิธีประมวลผล
แบบจุดเดียว ด้ วยซอฟต์แวร์ Waypoint GrafNav v8.3 , LEICA Geo Office V.5 และประมวลผล
แบบออนไลน์ตามลําดับ โดยใช้ ค่าพิกัดทางราบอ้ างอิงอยู่ในระบบพิกัดเดียวกับข้ อมูลจากการ
รังวัดของสถานีอ้างอิงถาวรในระบบ VRS ของกรมทีดินประเทศไทย (DOL VRS Reference
Station) และค่าพิกดั ทางดิง อ้ างอิงอยู่บนระบบพิกดั เดียวกับข้ อมูลค่าความสูงออร์ โทเมตริ กจาก
หมุดระดับอ้ างอิงของกรมแผนทีทหาร จากนันได้
* ทําการสุ่มเลือกจุดตรวจสอบจํานวน 32 จุด จาก
ข้ อมูลทีทําการประมวลผลแล้ วด้ วยวิธี RTK และทําการถ่ายค่าระดับโดยใช้ กล้ องระดับด้ วยวิธีการ
หาค่าต่างระดับ (Differential Leveling) แบบไปกลับด้ วยกล้ องระดับ โดยใช้ เกณฑ์งานชัน* 3 ยังจุด
ตรวจสอบทีกําหนดไว้ เพือทําการเปรี ยบเทียบค่าความคลาดเคลือนของความสูงออร์ โทเมตริ กจาก
การรังวัดด้ วยดาวเทียมแบบจลน์ กับค่าความสูงออร์ โทเมตริ กทีถ่ายระดับมาจากหมุดระดับของ
กรมแผนทีทหาร ทีจุดตรวจสอบทัง* 32 จุด สําหรับประเมินความถูกต้ องของค่าความสูงออร์ โท
เมตริกจากการการสํารวจแบบเคลือนทีโดยใช้ ระบบดาวเทียมนําหน ซึงสามารถสรุปผลได้ ดงั นี *
5.1.1 ค่าความถูกต้ องของการรังวัดด้ วยดาวเทียมแบบจลน์ โดยใช้ คา่ N ของ EGM2008 ใน
การประมวลผลและแปลงค่าความสูงเหนือทรงรี เป็ นค่าความสูงออร์ โทเมตริก
5.1.1.1 วิธี RTK มีค่าความคลาดเคลือนโดยเฉลียเท่ากับ 0.07 เมตร มีคา่ สูงสุดเท่ากับ
0.20 เมตร มีคา่ ตําสุดเท่ากับ 0.01 เมตร และมีคา่ ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.04 เมตร
5.1.1.2 วิธี VRS มีค่าความคลาดเคลือนโดยเฉลียเท่ากับ 0.07 เมตร มีคา่ สูงสุดเท่ากับ
0.16 เมตร มีคา่ ตําสุดเท่ากับ 0.01 เมตร และมีคา่ ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.03 เมตร
5.1.1.3 วิธี PPP มีคา่ ความคลาดเคลือนโดยเฉลียเท่ากับ 0.13 เมตร มีค่าสูงสุดเท่ากับ
0.55 เมตร มีคา่ ตําสุดเท่ากับ 0.01 เมตร และมีคา่ ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.12 เมตร
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5.1.2 ค่าความถูกต้ องของการรังวัดด้ วยดาวเทียมแบบจลน์ โดยใช้ คา่ N จากความสูงยีออยด์
ท้ องถิน (Local Geoid) ในการประมวลผลและแปลงค่าความสูงเหนือทรงรี เป็ นค่าความสูงออร์ โท
เมตริก
5.1.2.1 วิธี RTK มีค่าความคลาดเคลือนโดยเฉลียเท่ากับ 0.07 เมตร มีคา่ สูงสุดเท่ากับ
0.20 เมตร มีคา่ ตําสุดเท่ากับ 0.01 เมตร และมีคา่ ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.04 เมตร
5.1.2.2 วิธี VRS มีค่าความคลาดเคลือนโดยเฉลียเท่ากับ 0.08 เมตร มีคา่ สูงสุดเท่ากับ
0.16 เมตร มีคา่ ตําสุดเท่ากับ 0.02 เมตร และมีคา่ ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.04 เมตร
5.1.2.3 วิธี PPP มีคา่ ความคลาดเคลือนโดยเฉลียเท่ากับ 0.13 เมตร มีค่าสูงสุดเท่ากับ
0.55 เมตร มีคา่ ตําสุดเท่ากับ 0.01 เมตร และมีคา่ ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.12 เมตร
5.1.3 ค่าความถูกต้ องทางสถิตขิ องการใข้ คา่ N จาก EGM2008 และ ค่า N จาก Local Geoid
เมือนําค่าทางสถิติมาเปรี ยบเทียบกันระหว่างข้ อมูลทีใช้ คา่ N จาก EGM2008 และ ค่า N
จาก Local Geoid จะพบว่าข้ อมูลทีได้ จากแบบจากจําลอง EGM2008 และข้ อมูลทีได้ จากความ
สูงยีออยด์ท้องถิน ให้ ความถูกต้ องในระดับทีไม่แตกต่างกัน ซึงแสดงได้ ดงั รูปที 4.9 ซึงอาจเป็ นผล
มาจากพื *นทีทีทําการทดสอบมีพื *นทีไม่กว้ างมากนัก และเป็ นพื *นทีทีค่อนข้ างราบ จึงทําให้ ผลของ
การใช้ คา่ N จากทังสองวิ
*
ธีมีคา่ ไม่แตกต่างกันมากนัก
5.1.4 ค่าความถูกต้ องทางสถิติของการประมวลผลแบบ RTK และ VRS จะเห็นได้ ว่าค่าทาง
สถิตขิ องทังสองวิ
*
ธี อยูใ่ นเกณฑ์ทีไม่แตกต่างกัน แต่ในโหมดของการประมวลผลด้ วยวิธี PPP จะให้ คา่
คลาดเคลือนทีสูงกว่าทังสองวิ
*
ธีข้างต้ น เนืองจากระยะเวลาในการรับสัญญาณทีน้ อยเกินไป ประกอบ
กับเป็ นการรับสัญญาณแบบจลน์ จึงทําให้ คา่ คลาดเคลือนของวิธี PPP มีคา่ สูงกว่าวิธีอืน
ดังนันจะเห็
*
นได้ วา่ ผลลัพธ์ทีได้ จากงานวิจยั ครัง* นี *แสดงให้ เห็นถึงความถูกต้ องของค่าความสูง
ออร์ โทเมตริกทีได้ รับจากการรังวัดแบบเคลือนทีโดยใช้ ระบบดาวเทียมนําหน จะเป็ นทางเลือกหนึง
ในการประมวลผลข้ อมูลหาพิกดั ทางดิงทีให้ ความถูกต้ อง และรวดเร็ วสําหรับนําไปประยุกต์ใช้ ใน
งานสํารวจด้ านต่างๆ ทีต้ องการความถูกต้ องในระดับเดซิเมตร
5.2 ปั ญหาและอุปสรรค
5.2.1 มี ก ารเปลี ยนแปลงค่ า ความสูง ของถนนบางเส้ น โดยการลาดยางแอสฟั ลท์ ใ หม่
เนืองจากช่วงระยะเวลาทีทําการรังวัดสัญญาณดาวเทียม(10 พ.ค.55) กับช่วงเวลาทีลงทํางาน
ภาคสนามในการถ่ายระดับจากหมุดระดับของกรมแผนทีทหารไปยังจุดตรวจสอบบนถนน (8 ม.ค.
56) มีช่วงเวลาทีห่างกัน และช่วงเวลานัน* มีการปรับปรุ งผิวหน้ าถนนใหม่ ทําให้ ระดับถนนเดิมมี
การเปลี ยนแปลงจึ ง ต้ อ งทํ า การรั ง วัด เพื อหาค่ า ต่า งดัง กล่ า วเพื อนํ า มาปรั บ แก้ ก่ อ นทํ า การ
เปรี ยบเทียบผล ทําให้ เกิดความล่าช้ าและผลทีได้ มีความน่าเชือถือน้ อยลง
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5.2.2 ไม่มีข้อมูลความสูงของเสาอากาศ ของสถานีฐานของการรังวัดด้ วยดามเทียมแบบจลน์
ในวันทีทําการเก็บข้ อมูลเนืองจากทางสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ *าฯ ทีเป็ นผู้เก็บข้ อมูลการรังวัด
ดาวเทียมแบบเคลือนทีในครัง* นี * ไม่ได้ มีการวัดความสูงเสาอากาศสถานีฐาน (Base RTK) ไว้ จึง
ต้ องใช้ วิธีการอืนในการหาค่าดังกล่าวแทน ทําให้ ผลทีได้ มีความน่าเชือถือน้ อยลง
5.2.3 แบตเตอรี ของอุปกรณ์ในการส่งสัญญาณวิทยุสําหรับการทํางาน RTK ในโหมด Stake
Out เกิดชํารุดไม่สามารถใช้ งานได้ จึงต้ องแก้ ปัญหาด้ วยการเชือมต่อไฟจากแบตเตอรี รถยนต์แทน
ทําให้ เกิดความล่าช้ าและสิ *นเปลืองค่าใช้ จา่ ยมากขึ *น
5.3 ข้ อเสนอแนะ
5.3.1 จากผลสรุปของงานวิจยั ผู้วิจยั เห็นว่า วิธีหาค่าความสูงออร์ โทเมตริ กแบบเคลือนทีโดย
ใช้ ระบบดาวเทียมนําหนทีให้ ความถูกต้ องสูงและรวดเร็ ว น่าจะเป็ นวิธี RTK และ VRS ซึงให้ ค่า
ความถู ก ต้ อ งในเกณฑ์ ที ไม่ แ ตกต่ า งกั น ส่ ว นวิ ธี PPP นั น* ผู้ วิ จัย มี ค วามเห็ น ว่ า มี ค่ า ความ
คลาดเคลือนสูง และหากต้ องการให้ คา่ คลาดเคลือนลดลง จะต้ องใช้ ระยะเวลาในการรับสัญญาณ
ทีนานขึ *น ซึงอาจจะไม่สะดวกต่อการนําไปใช้ ทํางานจริง
5.3.2 หากจะเลือกใช้ วิธีสถานีฐานเสมือนทีได้ จากระบบ DOL VRS จะต้ องตรวจสอบด้ วยว่า
ในวันทีทําการวิงรับสัญญาณนัน* ระบบ DOL VRS ข้ อมูลมีการรับสัญญาณครบถ้ วนสมบูรณ์พอ
หรื อไม่สําหรับการสร้ างสถานีฐานเสมือน เนืองจากระบบ DOL VRS อาจมีการปิ ดระบบเพือ
บํารุงรักษาในบางครัง* อาจทําให้ ไม่มีข้อมูลในวันนันๆได้
*
ดังนัน* ระหว่างวิธี RTK และ VRS ผู้วิจยั
เห็นว่า วิธี RTK น่าจะสะดวกและเหมาะสมต่อการทํางานมากกว่า
5.3.3 ข้ อควรระวังในการประเมินค่าความถูกต้ องของข้ อมูลทีประมวลผลด้ วยวิธี PPP คือ จะ
มีคา่ ความแตกต่างระหว่างค่าความสูงเหนือทรงรี ของกรมแผนทีทหาร กับค่าความสูงทีได้ จากการ
ประมวลผลแบบออนไลน์ จะต้ องมีการปรับแก้ ข้อมูลให้ อยู่ในระบบอ้ างอิงเดียวกันก่อนทีจะนํามา
เปรี ยบเทียบ และข้ อมูลทีรังวัดหากจะประมวลผลด้ วยวิธีนี * ควรจะต้ องใช้ ค่าทีมีการรับสัญญาณ
ตังแต่
* 1 ชัวโมงขึ *นไป เพือความถูกต้ องทีมากขึ *น
อย่า งไรก็ ต าม การยื น ยัน ความถูก ต้ อ งของค่า ความสูง ออร์ โ ทเมตริ ก จากการรั ง วัด แบบ
เคลือนทีโดยใช้ ระบบดาวเทียมนําหน เป็ นผลพลอยได้ จากการรังวัดทําแผนทีด้ วยยานพาหนะทีมี
การเคลือนที ถือเป็ นงานวิจยั ทีน่าสนใจและมีความสําคัญเพราะสามารถนําเทคโนโลยีดงั กล่าวไป
ประยุก ต์ ใ ช้ ใ นการหาค่า พิ กัด ทางดิง ที ต้ อ งการความรวดเร็ ว และมี ค วามถูก ต้ อ งอยู่ใ นระดับ
เซนติเมตรถึงเดซิเมตร ทังยั
* งช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้ จา่ ยในการปฏิบตั งิ านสนามอีกด้ วย
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การใช้ งานโปรแกรม Waypoint GrafNav v8.3
1. เริมจากเปิ ดโปรแกรม สร้ างโปรเจคใหม่

2. สร้ างโฟร์ เดอร์ พร้ อมตังชื
* อ ไว้ ใน ไดเรคตอรี ทีต้ องการ เพือใช้ สําหรับเก็บข้ อมูลทีได้ จากการ
ประมวลผล

59
3. ทําการเลือกไฟล์ Rover จากแฟ้มทีเก็บไว้ โดยคลิ¢ก Browse

4. จะมีชอ่ งให้ ใส่คา่ ออฟเซตทางดิง ของ Antenna แต่เราใส่เป็ น 0

60
5. เลือกวิธีทีจะใส่ไฟล์ Base ในทีนี *เลือกเป็ นวิธี add ไฟล์จากในเครื อง

6. กําหนดค่า พิกดั Base ทีได้ จากการประมวลผลเทียบกับองค์รักษ์ (OKRK) สําหรับทาง
ราบ และการประมวลผลเทียบหมุดกรมแผนทีทหาร สําหรับทางดิง
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7. เลือก Finish เสร็จสิ *นขันตอนการเลื
*
อกไฟล์ Base และ Rover และการใส่คา่ พิกดั Base

8. จะได้ รูปแสดงเส้ นทางรถวิง ทียังไม่ได้ ประมวลผล พร้ อมตําแหน่งของ Base
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9. เลือก Process ตามด้ วย Process GNSS จะมีรูปแบบวิธีการ Process ให้ เลือก โดยเลือก
แบบสัมพัทธ์ และ แบบสองทิศทาง Forward+Reverse

10.เลือก Process แล้ วรอให้ โปรแกรมประมวลผล จนกว่าจะเสร็จ

63
11.เสร็จการประมวลผลจะได้ รูปเส้ นทางดังนี *

ทําการแสดงผลสรุปของการ
ประมวลผล โดยเลือกดังรูป

12.ได้ ไฟล์แสดงผลสรุปของการประมวลผล จากนันให้
* Save ไว้ ในไดเรคตอรี ทีต้ องการ
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13.ทําการเลือกดังรูป เพือ Export ไฟล์ทีประมวลผลเรี ยบร้ อยแล้ ว

14.ทําการเลือกรูปแบบค่าพิกดั ทีจะให้ แสดง และทีอยูข่ องไฟล์ทีต้ องการ Save ไว้ โดยเลือก
Browse

เลือก Datum ของพิกดั
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15.กําหนด Scale และ Sd/Covariance Value

16.เลือกจํานวน Epoch ทีต้ องการแสดง
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17.เลือก Finish เพือให้ ได้ ไฟล์ผลการประมวลผล

18.จะได้ ไฟล์ผลลัพธ์ทีต้ องการแสดงบนหน้ าจอ
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การประมวลผลด้ วยวิธี PPP ผ่ านเว็ปออนไลน์
1. เข้ าไปทีเว็ปไซต์ http://www.geod.nrcan.gc.ca/online_data_e.php

2. ทําการ Login และเลือกแถบเมนูด้านซ้ าย CSRS-PPP

- เลือกไฟล์ข้อมูลรังวัด
- เลือกรูปแบบการประมวลผลเป็ นแบบ kinematic
- เลือก พิกดั อ้ างอิงเป็ น ITRF
- คลิก¢ Start เพืออัพโหลดไฟล์
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3. ระบบจะส่งผลการประมวลผลกลับมาทีอีเมลล์ทีเราทําการสมัครเอาไว้

4. ไฟล์ผลลัพธ์แสดงผลดังรู ป
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การขอไฟล์ สถานีเสมือน VRS เว็ปไซต์ กรมทีดิน
1. ขอรับบริการข้ อมูลสถานีฐานเสมือนเพือใช้ ประกอบการประมวลผลข้ อมูล โดยเข้ าไปทีเว็ป
ไซต์ http://••£.•¤š.šž.•¤…/ ของกรมทีดิน และทําการ Login (ต้ องกรอกข้ อมูลขอไช้
บริการก่อน)

2. คลิ¢กที RINEX Shop เลือกหัวข้ อ Virtual reference Station (VRSTM)
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3. ระบุตําแหน่งทีต้ องการขอข้ อมูลสถานีฐานเสมือน

4. ระบุวนั เวลา ทีต้ องการให้ ตรงกับวันทีรับข้ อมูล
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5. ระบบแสดงรายละเอียดสถานีฐานเสมือนทีต้ องการ

6. ระบุรูปแบบวิธีการทีจะรับไฟล์สถานีฐานเสมือน และชนิดของไฟล์
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7. รอระบบสร้ างไฟล์สถานีฐานเสมือน

8. เลือก Download ข้ อมูลหรื อ ให้ ระบบส่งให้ ทาง E-Mail
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