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บทคัดยอ 
 ในปจจุบันมีการใชงานประมวลผลขอมูล GNSS แบบออนไลน Precise Point Positioning (PPP) อยาง
แพรหลาย เนื่องจากใชงานงายและเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพ ผูใชสามารถใชแคเครื่องรับสัญญาณ GNSSเครื่องเดียวก็
สามารถทํางานไดโดยไมจําเปนตองตั้งสถานีอางอิงเองและผูใชไมจําเปนมีความรูในการประมวลผลมากมายเพราะไม
ตองใชโปรแกรมสําหรับการประมวลผลขอมูล ตางจากการสํารวจรังวัดดวยวิธีการ Rapid-static ที่จําเปนตองใช
เครื่องรับสัญญาณ GNSSอยางนอยสองเครือ่งขึ้นไปโดยตองมีเครื่องเปนสถานีอางอิง หรือขอมูลจากสถานี CORS ซึ่งยัง
ไมครอบคลุมในประเทศไทย นอกจากนี้ผูใชตองมีความรูในการประมวลผลและยังจําเปนตองใชโปรแกรมในการ
ประมวลผลขอมูลอีกดวย ทั้งหมดนี้จึงทําใหคาใชจายสําหรับการรังวัดดวยวิธีการ Rapid-static มีคาใชจายที่สูงกวา 
Precise Point Positioning (PPP) เปนอยางมาก อีกสิ่งหน่ึงท่ีมีความสําคัญในการสํารวจรังวัดคือคาความถูกตองทาง
ตําแหนงของจุดสํารวจ ในบทความนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบคาความถูกตองของขอมูลการสํารวจรังวัดดวย
วิธีการ Rapid-static กับ Precise Point Positioning (PPP) โดยทําการสํารวจบริเวณ อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี ใน
สภาพพ้ืนที่แตกตางกัน 33 จุด เปนเวลาจุดละ 2 ชั่วโมง แลวทําการสงประมวลผลออนไลนกับ CSRS-PPP สวนวิธีการ 
Rapid-static มีการตั้งสถานีอางอิงรับสัญญาณพรอมจุดสํารวจทั้ง 33 จุด แลวนําขอมูลจากสถานีอางอิงไปประมวลผล
ออนไลนกับ CSRS-PPP แลวนําคาพิกัดที่ไดมาประมวลผลแบบ Single Baseline กับจุดสํารวจทั้ง 33 จุดนั้น ผลที่ได
ปรากฎวาผลตางคาพิกัดของทั้งสองวิธีคือ ทางราบคาเฉลี่ย 3.1เซนติเมตร สูงสุดอยูที่ 5.9เซนติเมตร และมีคาเบี่ยงเบน
มาตราฐานที่ 1.5เซนติเมตร จากการศึกษาสรุปไดวาวิธี Rapid-static และวิธี Precise Point Positioning (PPP) 
สามารถใชทดแทนกันไดในงานที่ไมตองการความถูกตองสูงกวา 10 เซนติเมตร เชน การทําจุดควบคุมภาคพื้นดิน
สําหรับภาพถายทางอากาศ ภาพถายดาวเทียม หรือภาพถายจาก UAV ที่มีรายละเอียดของภาพมากกวา 10 
เซนติเมตร 

คําสําคัญ : การประมวลผล GNSS แบบออนไลน, การหาตําแหนงจุดเดี่ยวความละเอียดสูง, การรังวัดแบบสถิตอยาง
รวดเร็ว, CSRS-PPP 

 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 At present, online Precise Point Positioning processing (PPP) is widely used for 
processing GNSS data conveniently and efficiently. Users do not have to install their 
own base receiver and need no skill in processing or any software, online Precise Point 
Positioning processing (PPP) just only need one GNSS receiver for the entire process. To 
compare with Rapid-static technique which need at least two GNSS receivers, one for 
base station or they need data from CORS which are not covered entire area of 
Thailand. Nevertheless, users must have software and skill for data processing. These 
make cost for Rapid-static technique more than online Precise Point Positioning 
processing (PPP). One important thing in GNSS survey is the accuracy of survey points. 
This research purposes to study and compare the results of ground control point 
between Rapid-static and online Precise Point Positioning processing (PPP). The 
researching area is AmphoeUthongSupanburi Province with different 33 points, each 
point we activate GNSS receiver for 2 hours. The acquired data was sent to online 
processing with CSRS-PPP. For Rapid-static, we establish one base station signals at the 
same time of 33 survey points and send the data from base to CSRS-PPP for online 
processing after that the 33 survey points were processed according to the base with 
Single Baseline method. The differences of the results from two techniques have 
average at 3.1 centimeters, max at 5.9 centimeters and standard derivation at 1.5 
centimeter. From this results, GNSS surveys which do not require accuracy less than 10 
centimeters can be used either Rapid-static or Precise Point Positioning (PPP) 
technique. For example, establishing Ground Control Points for aerial, satellite or 
Unmanned Aerial Vehicle (UAV) images have resolution more than 10 centimeters. 
Keyword : Online GNSS Processing, Precise Point Positioning, Rapid-static, CSRS-PPP 
 
1. บทนํา 

การสํารวจรังวัดดวย GNSS ในปจจุบันไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อใหไดคาพิกัดที่ถูกตองมากยิ่งขึ้นและ
ลดคาใชจายในการทําการสํารวจ การประมวลผลขอมูล GNSS แบบออนไลน Precise Point Positioning (PPP) ถูก
นํามาใหบริการและมีการใชงานที่แพรหลายขึ้นเรื่อยๆ เชน The Canadian Spatial Reference System (CSRS) 
เพราะมีความสะดวกอยางมาก ใชเครื่องรับสัญญาณ GNSS เครื่องเดียวก็สามารถใหคาความถูกตองที่สูงได เมื่อ
เปรียบเทียบกับวิธีการสํารวจรังวัดดวยวิธี Rapid-static ที่ตองใชเครื่องรับสัญญาณ GNSS เครื่องหนึ่งเปนสถานีฐาน
(Base Station) และอีกเครื่องใชเปนสถานีเคลื่อนที่ (Rover Station) และยิ่งสถานีฐานกับสถานีเคลื่อนที่หางกันก็ยิ่ง
ทําใหคาความถูกตองลดลงตาม 

การรังวัดแบบสัมบูรณ เปนการรังวัดโดยใชเครื่องรับสัญญาดาวเทียมเพียงเครื่องเดียวในการรับสัญญาณหา
พิกัดตําแหนงทันที ซึ่งเปนการวัดแบบpseudorangesของ ดาวเทียมนําทาง 4 ดวงหรือมากกวา เพื่อหาตําแหนงที่ผูใช
ตองการ การรับสัญญาณดาวเทียมอยางนองสี่ดวงนั้น เพื่อแกคาพารามิเตอรที่ไมทราบคา 4 ตัว คาความถูกตองของ
การรังวัดแบบสัมบูรณนั้นจะใหคาความถูกตองประมาณ 10-20 เมตร จะเห็นวาเปนวิธีการที่งายในการรับสัญญาณและ
ไดคาพิกัดทางตําแหนงทันที แตคาความถูกตองไมสูงมากนัก ตอมาจึงไดมีการนําเอาวิธีการนี้มาพัฒนาใหมีคาความ
ถูกตองที่สูงข้ึนเรียกวา Precise Point Positioning (PPP) 



เนื่องจากสถานีอางอิง(CORS) ที่มีกระจายอยูทั่วโลกนั้น ชวยการแกไขคาความแมนยําของดาวเทียม 
(precise satellite correction ) โดยใชคาแกเหลานี้กับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเครื่องเดียวจะทําใหการหาพิกัด
ตําแหนงมีความถูกตองมากยิ่งขึ้น การรังวัดแบบ pppขจัดปญหาในเรื่องการตั้งรับสัญญาณสถานีอางอิงเอง ทําใหลด
คาใชจายในการตั้งรับสถานีอางอิงเอง รวมทั้งเปนกระบวนการที่งาย และใหความถูกตองทางตําแหนงสูง การรังวัด 
pppจะใชคา un-differenced pseudorange and carrier phase observations รวมกับ คาความถูกตองของวง
โคจรดาวเทียมและนาฬิกาดาวเทียมของ International GNSS Service (IGS) ซึ่งจะขจัดสาเหตุความคลาดเคลื่อนจาก 
วงโคจรดาวเทียมและนาฬิกาดาวเทียม ออกไป 

การรังวัดหาตําแหนงแบบสัมพัทธเปนเทคนิคการรังวัดที่ใหความถูกตองทางตําแหนงสูง สามารถใหคาความ
ถูกตองในระดับเซนติเมตร การรังวัดหาตําแหนงแบบสัมพัทธจะทําการรับสัญญาณดาวเทียมพรอมกันจากเครื่องรับ
สัญญาณมากกวาหนึ่งตัว หนึ่งในนั้นจะทําหนาที่เปนสถานีอางอิงที่รูคาตําแหนงแลว สวนเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
อีกตัวจะทําหนาที่เปน สถานี rover ซึ่งเปนสถานีที่ไมทราบคาตําแหนง โดยเครื่องรับสัญญาณนี้จะรับสัญญาณ
ดาวเทียมนําทางชุดเดียวกันพรอมกันอยางนอย สี่ดวง การคํานวณ สถานี rover จะคํานวณคาตําแหนงสัมพันธกับ
สถานีอางอิง โดยใช การรังวัด carrier phase ที่แตกตางกัน การวัดความแตกตางระหวางสองสถานี จะปรับแกคา
ความคลาดกันบางชนิดออกไป เชน satellite orbit bias, satellite clock bias, ionospheric and tropospheric 
delays เปนตน แตอยางไรก็ตาม ขอเสียของการรังวัดประเภทนี้ ความถูกตองและประสิทธิภาพก็ขึ้นอยูกับระยะหาง
ระหวางสองสถานี ถาระยะระหวางสองสถานีมีความหางกันมาก คาความคลาดเคลื่อนทางตําแหนงก็จะมากไปดวย 

วิธีการรังวัดตําแหนงแบบสัมพัทธ สามารถรังวัดไดหลายประเภท เชน Static mode, Rapid-static mode, 
Real-time kinematic หรือ RTK เปนตน ในการวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะ Rapid-staticซึ่งการตั้งรับสัญญาณดาวเทียมวิธีนี้
จะใชเวลาในการรับสัญญาณ ประมาณ 15-30 นาที ซึ่งระยะเวลาขึ้นอยูกับวา ผูใชตองการความถูกตองทางตําแหนงสูง
แคไหน โดยสามารถใหคาความถูกตองในระดับ เซนติเมตร ถึง ระดับเมตร วิธีการรังวัดแบบ Rapid-static เปนที่นิยม
นําไปใชงานอยางแพรหลาย  บทความนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาและเปรียบเทียบคาพิกัดที่ไดจากวิธีการ Precise 
Point Positioning (PPP)และ วิธีการ Rapid-static จากการสภาพการทํางานจริงของการทําจุดควบคุมภาคพื้นดิน 

 
2. วิธีการวิจัย 
 ขั้นตอนการดําเนินงานวิจยัมีดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1แสดงข้ันตอนการการดําเนินงานวิจัย 
 

2.1 วางแผนเลือกจุดสํารวจ จํานวน 33 จุดสํารวจ อยูในพื้นที่ อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี โดยเลือกจุดสํารวจและ

สถานีฐานจําลองจากการทําจุดควบคุมภาคพื้นดิน ตามภาพท่ี 2 

วางแผนเลือกจดุสํารวจ 

สํารวจรังวัดภาคสนาม 

ประมวลผลขอมูล 

เปรียบเทยีบคาพิกัดจาก 2 วิธ ี



 
 

ภาพท่ี 2แผนที่แสดงตําแหนงสถานีฐาน และจุดสํารวจ 

 

2.2 การสํารวจรังวัดภาคสนาม 

2.2.1 เปดเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมโดยรับสัญญาณดาวเทียมระบบ GPS และ GLONASS ตําแหนงสถานี

ฐาน (Base Station) ตลอดการทํางานในแตละวัน 

2.2.2 เปดเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมที่จุดสํารวจแตละจุดใชเวลา 2 ชั่วโมง และจัดทํารายงานภาคสนาม 



 

ภาพท่ี 3แสดงตัวอยางการสํารวจรังวัดรับสญัญาณดาวเทียม 

 

2.3 การประมวลผลแบงเปน 2 คือ วิธี PPP และ วิธี Rapid-static 

2.3.1 การประมวลผล วิธี PPP  

สงขอมูลการรับสัญญาณดาวเทียมของทุกจุดที่ทําการสํารวจในรูปแบบไฟล RINEX ไปยังเวปไซด

ประมวลผล GNSS แบบออนไลน ของ CSRS-PPP ในการประมวลผลแบบ PPPผลที่ไดจากการประมวลผลแสดงดังภาพท่ี 4 



 
 

ภาพท่ี 4แสดงตัวอยางผลการประมวลผล GNSS แบบออนไลนจาก CSRS 

 

2.3.2 การประมวลผล วิธี Rapid-static 

2.3.2.1 สงขอมูลการรับสัญญาณดาวเทียมของสถานีฐาน (Base Station) ในรูปแบบไฟล RINEX ไป

ยังเวปไซดประมวลผล GNSS แบบออนไลน ของ CSRS-PPP 

2.3.2.2 ตัดสัญญาณขอมูลการรับสัญญาณดาวเทียมที่จุดสํารวจ ใหเหลือ 30 นาที โดยเลือก

ชวงเวลาที่คา DOP ไมเกิน 8  

2.3.2.3 ประมวลผลขอมูลการรับสัญญาณดาวเทียมแบบ Single Baseline ในขอ 3.3.2.2 เปนสถานี

เคลื่อนท่ี (Rover Station) โดยใชคาพิกัดที่ไดจากการประมวลผลออนไลนขอ 3.3.2.1 เปนคาของสถานีฐาน (Base Station) 

 
 

ภาพท่ี 5แสดงตัวอยางการประมวลผลดวยโปรแกรม Leica Geo Office 

2.4 เปรียบเทียบคาพิกัดแตละจุดสํารวจที่ไดจากการประมวลผลทั้ง 2 วิธ ี



3. ผลการวิจัย 
 จากการสํารวจรังวัดดวยการรับสัญญาณดาวเทียมและประมวลผลสัญญาณทั้งแบบ PPP และ Rapid-static 
เมื่อนําคาพิกัดที่ไดจากทั้ง 2 วิธีดังกลาวแตละจุดสํารวจมาเปรียบเทียบจะไดผลลัพธตามตารางท่ี 1และ 2 
 
ตารางที่ 1แสดงผลการเปรียบเทียบคาพิกัดที่ไดจากการประมวลผลแบบ PPP และแบบ Rapid-static 

จุดสํารวจ 
คาความตาง 
ทางราบ (m) 

คาความตาง 
ทางดิ่ง (m) 

จุดสํารวจ 
คาความตาง 
ทางราบ (m) 

คาความตาง 
ทางดิ่ง (m) 

CP01 0.0566 0.2336 CP18 0.0268 0.1329 
CP02 0.0329 0.0029 CP19 0.0120 0.0729 
CP03 0.0478 0.1031 CP20 0.0392 0.0569 
CP04 0.0371 0.0303 CP21 0.0269 0.0166 
CP05 0.0148 0.0148 GCP01 0.0230 0.0064 
CP06 0.0383 0.0267 GCP02 0.0235 0.1561 
CP07 0.0272 0.0270 GCP03 0.0430 0.0737 
CP08 0.0374 0.0085 GCP04 0.0472 0.0357 
CP09 0.0331 0.0775 GCP05 0.0163 0.1493 
CP10 0.0166 0.0954 GCP06 0.0536 0.0570 
CP11 0.0123 0.0372 GCP07 0.0015 0.0632 
CP12 0.0239 0.1107 GCP08 0.0198 0.0528 
CP13 0.0587 0.3385 GCP09 0.0454 0.0722 
CP14 0.0575 0.0866 GCP10 0.0112 0.0569 
CP15 0.0354 0.0046 GCP11 0.0306 0.0844 
CP16 0.0314 0.0844 GCP12 0.0204 0.0845 
CP17 0.0264 0.0460    
 
ตารางที่ 2แสดงคาทางสถิติที่ไดจากการเปรียบเทียบคาพิกัดการประมวลผลขอมูลแบบ PPP และแบบ Rapid-static 

  คาความตางทางราบ (m) คาความตางทางดิ่ง (m) 
Min 0.0015 0.0029 
Max 0.0587 0.3385 
Mean 0.0311 0.0757 
S.D. 0.0147 0.0688 

 
 จากตารางที่ 1และ 2ความแตกตางทางราบอยูในชวงตั้งแต0.2เซนติเมตรจนถึง5.9เซนติเมตรโดยมีคาเฉลี่ย
อยูที่ 3.1 เซนติเมตร และคาเบี่ยงเบนมาตราฐานอยูที่ 1.5เซนติเมตร สวนความแตกตางทางดิ่งอยูในชวงตั้งแต 0.3 
เซนติเมตรถึง 33.9 เซนติเมตร โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 7.6 เซนติเมตร และคาเบี่ยงเบนมาตราฐานเทากับ 6.9 เซนติเมตร 
และจากการนําคาความตางทางราบและทางดิ่งมาหาความสัมพันธกันดวย Correlation ไดคาเทากับ 0.3276  
 

4. วิจารณผลและสรุปผล 
 จากการเปรียบเทียบคาพิกัดที่ไดจากการประมวลผลแบบ PPP และแบบ Rapid-static คาเฉลี่ยคาตางทาง
ราบคือ 3.1เซนติเมตร โดยมีคาความตางสูงสุดอยูที่ 5.8เซนติเมตร ซึ่งมีการกระจายตัวที่คอนขางนอย สวนคาเฉลี่ยคา
ตางทางดิ่งถึงแมจะมีแค 7.5เซนติเมตร แตมีคาความตางสูงสุดถึง 33.9เซนติเมตร ซึ่งมีการกระจายตัวที่สูงและมีจุด



สํารวจที่คาเกินทางดิ่งเกิน 10 เซนติเมตร ถึง 7 จุด และจากคา Correlation เทากับ 0.3276 จะไดวาคาตางราบกับ
ทางดิ่งไมไดมีความสัมพันธที่มีนัยสําคัญกันซึ่งมีความจําเปนในการศึกษาเพิ่มเติมตอไป จากผลดังกลาวขางตนการ
สํารวจรังวัดคาพิกัดในงานตางๆที่ไมตองการรายละเอียดทางราบต่ํากวา 10 เซนติเมตร เชน การทําจุดควบคุมภาพถาย
ดาวเทียมหรือภาพถายทางอากาศที่มีรายละเอียดภาพไมถึง 10 เซนติเมตร สามารถใชวิธีการแบบ PPP ทดแทนวิธีการ 
Rapid-static เพื่อเพิ่มความสะดวกในการสํารวจรังวัด และลดการตั้งสถานีอางอิงดวยตัวเอง 

 
5. ขอเสนอแนะ 

ในการวิจัยนี้ไดศึกษาการประมวลผล GNSS แบบออนไลนแคเพียงเวปไซดเดียวเทานั้น ยังมีเวปไซดที่ใหการ
ประมวลผลขอมูล GNSS แบบออนไลนอีกหลายแหง เชน Auto-GIPSY ของ JPL และ OPUS ของ National 
Geodetic Survey เปนตน การเปรียบเทียบนี้ทําบนพื้นหลักฐาน ITRF08 (2015)มาจากการประมวลผล GNSS แบบ
ออนไลน การอางอิงหมุดหลักฐานที่มีของประเทศไทยอาจมีการใชพื้นหลักฐานที่ตางกันเชน หมุดหลักฐานของ
กระทรวงเกษตรฯ ซึ่งอยูบนพ้ืนหลักฐาน Indean 1975 หรือ WGS84 ซึ่งตองระมัดระวังในการศึกษาหรือนําไปใชงาน 
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