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ส่ิงท่ีมนุษยเราตองใชต้ังแตเร่ิมเดินทางรอบโลก คือ ส่ิง ท่ีชวยบอกเราไดวา กําลังเดินทางไปยัง
ตําแหนงใดๆ บางทานอาจคิดวาเปนเร่ืองธรรมชาติ ท่ีมนุษยเรานาจะมีเคร่ืองมืออะไรสักอยาง ท่ีใชการไดมา
นานแลว กอนท่ีจะมีระบบ GPS เรายังไมเคยมีเคร่ืองมือท่ีนํามาใชบอกตําแหนงและทิศทาง ท่ีสมบูรณเลย 
จะมีก็เพียงแตเข็มทิศเทาน้ันท่ีใชบอกทิศทาง มนุษยเรามีวิวัฒนาการการบอกทางมา ตั้ งแตสมัยแรกดวยวิธี
สังเกตจากดวงดาว ซ่ึงใชการไดดีเพราะดาวอยูหางจากโลกเรามาก ทําใหสามารถมองเห็นกลุมดาวจากท่ี
ตาง  ๆในบริเวณกวางได แตการวัดดาวทําไดเฉพาะตอนกลางคืนและตองเปนคืนท่ีทองฟาแจมใสเทาน้ัน 
เคร่ืองมือท่ีทันสมัยในยุค อิเลคทรอนิคส ซ่ึงมนุษยไดสรางขึ้นสําหรับการเดินเ รือแบบใหม ช่ือระบบ 
LORAN ท่ีใชคล่ืนวิทยุซ่ึงติดตั้งตามพ้ืนท่ีสวนตางๆ และอีกระบบตอมาใชดาวเทียมเหมือนระบบ GPS 
คือ ระบบท่ีเรียกวา "TRANSIT SYSTEM" หรือ "SATNAV" ท้ังสองระบบท่ีกลาวมาขางตน 
ปจ จุบันไดยกเ ลิกการใชงานแลวเ น่ืองจากมีขอบกพรองในการบอกตําแหนง คือ ในสวนของระบบ 
LORAN น้ันสามารถท่ีจะบอกตําแหนงไดเพียงบริเวณหน่ึงๆเทาน้ันไมสามารถท่ีจะทําการบอกตําแหนง
ไดครอบคลุมท้ังหมด สวนระบบ TRANSIT น้ัน สามารถท่ีจะบอกตําแหนงครอบคลุมพ้ืนท่ีไดมากกวา   
แตก็มีขอบกพรอง คือ วงโคจรดาวเทียมของระบบอยู ในระดับตํ่าและมีจํานวนนอยเ กินไป และเ น่ืองจาก
ระบบ TRANSIT ใชวิธีการวัดคล่ืนแบบ Doppler ซ่ึงถามีการเคล่ือนไหวเค ร่ือง รับสัญญาณเ พียง
เล็กนอยก็จะเกิดความคลาดเคล่ือนในการบอกตําแหนงไปไดมาก 

ระบบ GPS 
กระทรวงกลาโหม ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดดําเนินการโครงการ Global Positioning 

System หรือ "GPS" ขึ้น     GPS จะใชดาวเ ทียมจํานวน 24 ดวง  โคจรอยู ในระดับสูง ท่ีพนจาก
คล่ืนวิทยุรบกวนของโลกและวิธีการท่ีสามารถใหความถูกตอง  เ พียงพอท่ีจะใช ช้ีบอกตําแหนงได ทุกแหงบน
โลกตลอดเวลา 24 ช่ัวโมง  จากการนํามาใชงานจ ริงจะใหความถูกตองสูง โดยท่ีความคลาดเค ล่ือน
มาตรฐานของตําแหนงทางราบ ต่ํากวา 50 เมตร และถารัง วัดแบบวิธี "อนุพันธ" (Differential) จะ
ใหความถูกตองถึงระดับเซนติเมตร   จากการพัฒนาทางดานอุปกรณคอมพิวเตอร ทําใหสามารถผลิต
เคร่ืองรับ GPS ท่ีมีขนาดลดลง และมีราคาถูกลงกวาเคร่ืองรับระบบ TRANSIT เดิมเปนอันมาก  

ปจจุบันมีการนํา GPS มาใชงานในหลายสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับงานสํารวจ  อาทิเชน ภูมิศาสตร 
วิศวกรรมศาสตร ส่ิงแวดลอม ไดแก การนํา GPS มาใชในการกําหนดขอบเขตและจุด ท่ีแนนอนของปา
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สงวน และอุทยาน ใชในการบอกตําแหนง เ พ่ือใชออกงานวงรอบ (TRAVERS) การใช GPS ในการ
สํารวจ             ภูมิประเทศเพ่ือทําแผนท่ีเสนช้ันความสูง (Contour) และงานถนนหรือแมแตการนํา 
GPS มาใชตรวจสอบรายละเอียดความถูกตองของงานโครงขายสามเหล่ียมและงานวงรอบ เปนตน 
สวนประกอบของระบบ GPS 
ลักษณะท่ัวไปของระบบ GPS ประกอบดวยสวนประกอบที่สําคัญ 3 สวน ไดแก 
1. สวนอวกาศ  
2. สถานีควบคุม 
3. ผูใช 
 

1. สวนอวกาศ (Space Segment) 
ในระบบดาวเทียม GPS จะประกอบดวยดาวเทียมท้ังหมด 24 ดวง โดยดาวเทียมจํานวน 21 ดวง       

จะใชในการบอกคาพิกัด สวนท่ีเหลือ 3 ดวง จะสํารองเอาไว ดาวเ ทียมท้ัง 24 ดวงน้ีจะมีวงโคจรอยู 6 วง
โคจรดวยกัน โดยแบงจํานวนดาวเทียมวงโคจรละ 4 ดวง  และมี รัศมีวงโคจรสูงจากพ้ืนโลกประมาณ 
20,200 กิโลเมตร (12,600 ไมล) วงโคจรท้ัง 6 จะเอียงทํามุมกับเสนศูนยสูตร (Equator) เปนมุม 
55 องศา ในลักษณะสานกันคลายลูกตะกรอ ดาวเ ทียมแตละดวงจะใช เ วลาในการโคจรครบรอบ  12 
ช่ัวโมง    น่ัน คือ คาบของการโคจรเปน 12 ช่ัวโมง/รอบ ความถ่ีท่ีใช ในการบอกตําแหนงคาพิกัดของ
ดาวเ ทียมแตละดวงมี 2 ความถ่ี คือ ความถ่ี L1:1,575.42 MHz และ ความถ่ี L2:1,27.60 
MHz  
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2. สถานีควบคุม (Control Station Segment)  
ในสวนของสถานีควบคุมจะประกอบดวย 5 สถานียอย (Monitor Station) ตั้งอยู ท่ี เ มือง 

Diego Garcia, Ascension Island, Kwajalein, และ Hawaii สวนสถานีควบคุมหลัก 
(Master Control Station)        1 สถานี ซ่ึงเปนศูนยควบคุมการทํางานของระบบดาวเ ทียม 
GPS ตั้ งอยู ท่ี เ มือง Colorado Springs           รัฐ Colorado สหรัฐอเมริกา สถานีควบคุม
ตาง  ๆ เหล าน้ี มีห นา ท่ีคอยติดตอ ส่ือ สาร (Tracking) กับ ดาวเ ทีย ม ทําการ คํานวณผล 
(Computation) เ พ่ือบอกตําแหนงของดาวเ ทียมแตละดวง  และสงขอมูลท่ีไดไปยังดาวเ ทียมอยู
ตลอดเวลา ทําใหขอมูลท่ีไดเปนขอมูลท่ีทันสมัยอยูเสมอ 

 
3. สวนผูใช (Use Segment) 

ผูใชประกอบดวย 2 สวนใหญ  ๆคือ สวนท่ีเ ก่ียวของกับพลเ รือน (Civilian) และสวนท่ีเ ก่ียวกับ     
ทางทหาร (Military) ในสวนของผู ใชจะมีหนาท่ีพัฒนาเคร่ือง รับสัญญาณ (Receiver)ให ทันสมัย
และสะดวกแกการใชงาน สามารถท่ีจะใชไดทุกแหงในโลก และใหคาท่ีมีความถูกตองสูง 

 
การทํางานของ GPS 
หลักการพ้ืนฐานของ  GPS เปนเ ร่ืองงายๆ แต อุปกรณของเค ร่ืองมือถูกสรางขึ้นดวยวิทยาการขั้นสูง         
การทํางาน GPS แบงออกไดเปน 5 ข้ันตอน คือ 
1. การรับสัญญาณจากดาวเทียมโดยหลักการรูปสามเหล่ียมระหวางดาวเทียมกับเคร่ืองรับ 
2. GPS วัดระยะโดยใชเวลาเดินทางของคล่ืนวิทยุ 
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3. ในดาวเทียมและเคร่ืองรับจําเปนจะตองมีนาฬิกาท่ีละเอียดสูงมาก 
4. นอกจากระยะทางแลวจะตองทราบตําแหนงของดาวเทียมท่ีอยูในอวกาศดวย 
5. ในช้ันบรรยากาศไอโอโนสเฟยร (Ionosphere) และชั้นบรรยากาศโลก (Atmosphere) 

ความเร็วคล่ืนวิทยุเดินทางไดชาลง จึงตองทําการแกไขจุดน้ีดวย 

 
รหัสสุมเทียม (Pseudo Random Code) 

ทานอาจมีขอสงสัยวาทําไมตองใชรหัส Pseudo Random ทําไมไม รับสัญญาณวิทยุธรรมดา 
เชน       ดาวเทียม TV เปนความจริงท่ีแนวคิดการสรางรหัส Pseudo Random เปนเ ร่ืองปกปด รู
เฉพาะไมก่ีคน       แตระบบน้ีก็ชวยใหระบบ GPS ทํางานไดผลและราคาไมแพง  ซ่ึงตอไปทานพูดไดวา 
โดยการใชรหัส Pseudo Random จะทําให GPS กลายเปนเค ร่ืองใช ท่ัวไปท่ีทุกคนใชไดกอนหนาน้ี
ไดกลาวถึงการทํางานโดยการใชรหัส Pseudo Random มาแลว เค ร่ือง GPS สามารถหาเวลาที่
ตางกันระหวางเคร่ืองรับกับดาวเทียมไดอยางไร แตน่ันเปนเพียงสวนหน่ึงเทาน้ัน เหตุผลท่ีสราง Pseudo 
Random code ก็คือการประหยัด จะเปรียบเทียบใหเ ห็นชัดตองดูจากดาวเ ทียมทีวี ซ่ึงกระจายเ สียง
ดวยสัญญาณกําลังแรงดีมาก แตสวนเคร่ืองรับบนโลกยังตองใชจานรับดาวเ ทียมทรงโคงกลมขนาดใหญ 
ลองนึกดูถา GPS ตองใชจานรับแบบเดียวกันจะตองมีความเทอะทะขนาดไหน และย่ิงกวาน้ันดาวเ ทียมทีวี
หยุดน่ิงบนทองฟา แตดาวเทียม GPS โคจร ซ่ึงตองรับโดยหมุนไปหาตําแหนงดาวเทียมท้ัง 4 ดวง  จะตอง
เปนท่ียุงยากมากขึ้น การใช Pseudo Random ชวยใหลดความจําเปนอ่ืนท้ังหมดในการสงขอมูล 
ดังน้ันการสงสัญญาณ GPS จึงกินกําลังไฟนอย และสัญญาณ GPS ออนมากท่ีไม รับเอาสัญญาณวิทยุ
รบกวนอ่ืน สัญญาณวิทยุรบกวนอ่ืนเ กิดขึ้นเปนค ล่ืนไม เปนรูปแบบรหัส Pseudo Random ดู ก็คลาย
คล่ืนวิทยุรบกวนน้ีมาก แต มีขอแตกตาง ท่ีสําคัญคือ เ รารู รูปรางของค ล่ืนแลว ถาหากวานําเอาคล่ืน 
Pseudo Random ไปเปรียบเขากับคล่ืนวิทยุรบกวน การเปรียบเ ทียบจะแบงค ล่ืนออกเปนชวงเ วลา 
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ตามรูปใหสวนท่ีเหมือนกันเปน "X" จะเห็นตามตัวอยาง จากท่ีคล่ืนไมมีรูปแบบแบบสุมโอกาสท่ีเ กิดขึ้นได
เหมือนกันประมาณคร่ึงหน่ึงถาเราใหคาค ล่ืนท่ีเหมือนกันเปน 1 และท่ีไม เหมือนกันเปน –1 จะพบวา
หลังจากเปรียบเทียบนานๆ จะไดคาสุดทายเปน 0  แตถา GPS เร่ิมสงสัญญาณเขาเคร่ือง รับท่ีมี รูปแบบ
เหมือนกับ Pseudo Random สัญญาณน้ีถึงแมจะออน จะถูกทําใหแรงขึ้นแลวนํามาเปรียบเทียบกันได
และถาเราเล่ือนรหัสท่ีสงจากดาวเทียม เราก็จะไดค ล่ืนท่ีเ ขากันไดมากขึ้นและคะแนนก็จะมากขึ้นเ ร่ือยๆ      
ย่ิงเปรียบเทียบนานตัวเลขจะเพ่ิมมากข้ึน และจากท่ีผลการเปรียบเ ทียบใหผลตรงกันขามค ล่ืนวิทยุรบกวน  
ซ่ึงจะมีคาเกือบศูนย ชวงเวลาน้ีจะสงกําลังขยายใหแกสัญญาณดาวเทียมมากขึ้นเปนพันเทา รหัส Pseudo 
Random ชวยใหเราจับสัญญาณท่ีออนมากได ซ่ึงหมายถึงในเค ร่ือง  GPS ไมตองใชไฟมาก และมี
วิธีการเพ่ิมความแรงสัญญาณ เคร่ืองรับจึงใช เ สาอากาศขนาดเล็กได   ทําไมดาวเ ทียมอ่ืนไมใช วิธีการน้ี 
ดาวเทียมท่ัวไปตองมีจานรับขนาดใหญมากติดตามบานท่ีเ ห็นท่ัวไป ท้ังน้ีเพราะสัญญาณ GPS มีขอมูล
นอย ตองการเพียงใหหาเวลาไดเทาน้ัน ตรงกันขามกับสัญญาณทีวีท่ีขอมูลมาก หรือถาพูดเ ชิง วิชาการก็ตอง
วาเปนสัญญาณท่ีมีแถบกวางสูงมาก หลักการของ  Pseudo Random Code มีการทํางานในการ
เปรียบเทียบสัญญาณเหมือนกันหลายๆ รอบ การเปรียบเ ทียบน้ีจะทําใหชาเมื่อเ ทียบกับแบบท่ีตองใช
สัญญาณทีวี  ดังน้ันวิธีการ GPS จึงนํามาใชกับดาวเทียม TV ไมได ยังมีเหตุผลอ่ืนอีกสองขอของการใช
รหัส Pseudo Random ขอหน่ึงคือในเวลาสงคราม DoD สามารถควบคุมไมใหศัต รูใชระบบน้ีได 
ถึงแมเวลาปกติ DoD ยังคงเปนผูพิเศษในการควบคุมระบบอยูดี รหัส Pseudo Random มี 2 แบบ 
คือ C/A code และ P-code     ดังน้ัน บางคนจึงคิดวา C/A code น่ีถูกตองนอยกวา P-code 
รหัส P-code เก็บไวใชเฉพาะทางราชการทหารและ P-code น้ีจะไมเ กิดการติดขัด  DoD ยังสามารถ
ลดความถูกตองของ  C/A code ได การทําโดยมาตรการ Selective Availibility หรือ S/A 
วิธี S/A ท่ีสําคัญก็คือการทําใหนาฬิกาดาวเ ทียมบอกเวลาคลาดเค ล่ือน ถาใครนําเวลาน้ีไปใช ก็จะได
ตําแหนงท่ีมีความคลาดเค ล่ือนมาก  ประโยชน อีกขอของ  Pseudo Random คือ ดาวเ ทียมทุกดวง
สามารถใชคล่ืนความถ่ีเดี่ยวกันได  โดยไม เ กิดการรบกวนตอกัน   ดาวเ ทียมแตละดวงจะมี Pseudo 
Random code เปนของเฉพาะตัว ดังน้ันเวลาเคร่ืองรับนํารหัสมาใชตองให ถูกตามหมายเลขดาวเ ทียม
น้ันดวย 
 
การวัดดวยวิธีอนุพันธ (Differential) คือ สุดยอดของความถูกตอง 

GPS เปนเคร่ืองมือทําหนาท่ีแสดงพิกัดบนโลกเราที่ถูกตองท่ีสุดท่ีเคยมีมา    แต ยังมี วิธีการทําให
ถูกตองได ย่ิงขึ้นอีกโดยการใช วิธีท่ีเรียกวา "Differential GPS" แบบน้ีจะทําใหไดความถูกตอง ท่ี
ดีกวาหน่ึงเมตร และเปนการนําเคร่ือง GPS ไปใชประโยชนอยาง อ่ืนได อีกดวย GPS สําหรับการสํารวจ
รังวัด     ชางสํารวจไดใช GPS มาเปนเวลาหลายปแลว สําหรับการคํานวณหาตําแหนง ท่ีถูกตองเปน
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เซนติเมตร วิธีการน้ีเปนสวนท่ีใช วิธี Differential การวัดใหความ ถูกตองละเ อียดมากน้ี จะตองตั้ ง
เคร่ืองเก็บขอมูล GPS ท่ีสถานีเปนเ วลาอยางนอย 15 นาที จะตองรูคาจุดอาง อิงหรือ Reference 
Point และใชซอฟตแวรคํานวณงาน การใช GPS ทํางานสะดวกและประหยัดชาง สํารวจคนเ ดียวสามารถ
ทํางานท่ีตองใชคนหลายๆ คน ไดในเวลาเพียงเล็กนอยเม่ือเทียบกับการรัง วัดแบบเดิม ไมตองปนเขาสูง ท่ี
เปนท่ีตั้งของหมุดในโครงขายสามเหล่ียมเพ่ือการสองกลองเ ล็งแนวใหไดระยะหางไกลๆ อีกตอไป วิธีการ
รังวัดดวย GPS แบบใหม ท่ีเรียกวา Kinematics ซ่ึงอยูในระหวางการพัฒนา จะทําใหการทํางานเปน
แบบอัตโนมัติมากขึ้น ชางสํารวจตองทําเพียงเดินไปยังจุดท่ีตองการวัด  แลวกดปุมเทาน้ัน   เคร่ือง  GPS 
ก็จะบันทึกตําแหนงท่ีวัดท่ีแนนอนได เคล็ดลับของการท่ีใหความถูกตองสูง น้ีมี พ้ืนฐานมาจากแนวคิด ท่ีเ รา
วางเคร่ือง GPS เคร่ืองหน่ึงไวท่ีจุดท่ีรูตําแหนงบนโลกแลว (Reference Point) เราสามารถท่ีจะหา
คาความคลาดเคล่ือนของคาตําแหนงท่ีไดจากดาวเทียมไดแนนอน ดัง น้ันท่ีจุดน้ี GPS ทําหนาท่ีเหมือน
จุดอางอิง และสามารถใชคาปรับแกเดียวกันน้ีกับเคร่ือง  GPS ตัวอ่ืนท่ีอยูบริเ วณเดียวกันไดและสามารถ
นําไปใชเปนคาแกสําหรับการคํานวณตําแหนงใชเชนเดียวกัน แนวคิดน้ีใชการได เพราะดาวเทียมอยู สูงมาก
ท่ีคาความคลาดเคล่ือนท่ีรับไดในเคร่ืองรับเคร่ืองหน่ึงจะมีคาเทากับคาความคลาดเค ล่ือนในเค ร่ือง อ่ืนท่ีอยุบ
ริเวณเดียวกัน ท้ังน้ีเน่ืองจากสัญญาณของดาวเทียมเปนสัญญาณท่ีธรรมดา คาตัวคง ท่ีตัวเดียวก็จะมีผลรวม
ของคาคลาดเคล่ือนท่ีเกิดสาเหตุอ่ืน ไมวาเกิดจากนาฬิกาเค ร่ือง รับ นาฬิกาดาวเ ทียม ตําแหนงดาวเ ทียม
หรือการท่ีสัญญาณเดินทางเขาไปในชั้นบรรยากาศ รายงานผลคลาดเคล่ือนของเคร่ือง ท่ีจุดอาง อิง ถูกสงไป
ยังเคร่ืองรับอ่ืนได 2 รูปแบบ คือ วิธีการหน่ึงก็คือ การสงดวยวิธีผานวิทยุหรือระบบส่ือสารไปท่ีเค ร่ืองรับ 
แลวใหคอมพิวเตอรประมวลตามความคลาดเคล่ือนท่ีจุดอางอิง เคร่ือง น้ันก็จะคํานวณหาตําแหนง ท่ีถูกตอง
ไดอีกวิธีหน่ึง โดยการเปล่ียนเคร่ืองท่ีจุดอางอิงใหเปนเหมือน ดาวเ ทียมท่ีสง สัญญาณออกไดแบบเดียวกับ
ดาวเทียม โดยการใช Pseudo Random Code แตจะมีขอมูลคาแกในขาวสารดวย เค ร่ืองรับท่ีจุดอ่ืน
ก็จะรับคล่ืนจากดาวเทียมน้ีดวยชองรับสัญญาณท่ีวางอยู และนําไปแกโดยวิธีเ ดียวกับท่ีใชแกคาของอีฟ เม
อริสท่ีรับไดจากดาวเทียมจริง ระบบน้ีจะไมมีขอเสียในเร่ืองสัญญาณรบกวน ซ่ึงมีสภาวะการณเ ชนเดียวกับท่ี
การรับสัญญาณจากดาวเทียมจริง 
 
ประเภทของเครื่องรับสัญญาน GPS 

เคร่ืองรับแบงออกไดเปน 2 กลุม คือ เคร่ืองประเภทท่ีสามารถรับดาวเทียมได 4 ดวง หรือมากกวาได
พรอมกันทีเดียว กับเคร่ืองท่ีมีการรับดาวเทียมโดยการเรียงลําดับ และแตละกลุมยังแบงยอยไดอีกคือ 

1. เคร่ืองรับแบบเรียงลําดับสัญญาณดาวเทียม ปกติเคร่ืองรับ GPS จะตองมีขอมูลจากดาวเ ทียม   
อยางนอย 4 ดวง  จึงสามารถคํานวณหาตําแหนงท่ีได เคร่ือง รับท่ีใช เ รียงลําดับใชชอง รับสัญญาณ         
เพียงชองเดียว รับขอมูลจากดาวเทียมดวงหน่ึงระยะหน่ึงแลวเปล่ียนไปยังอีกดวงหน่ึง เคร่ืองประเภทน้ีจะมี
แผงวงจรเล็ก ดังน้ันจึงมีราคาถูกกวาและใชกําลังนอยกวา ขอเสียของการเรียงลําดับสัญญาณอาจเ กิดขาดตอน  
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และทําใหมีผลตอความถูกตองของผลท่ีได  ในกลุมน้ีจะมี "Starved Power" Single-Channel 
Receivers, Two Chanel Receivers, แ ละ เค ร่ื อ ง แบ บ เ ก า Fast-Multiplexing 
Single Receivers 

1.1 Starved-Power Single Receivers เค ร่ืองแบบน้ีออกแบบใหพกพาได
และสามารถ ทํางานไดดวยถานไฟฉายขนาดเ ล็ก การจํากัดการใชกระแสไฟโดยใหปดการ
ทํางานตัวเองโดยอัตโนมัติ เมื่อแสดงตําแหนงค ร้ังสองค ร้ังใน 1 นาที เหมาะสําหรับใชงาน
บอกตําแหนงสวนตัว เชน     นักไต เขา   หรือแลนเรือในเวลากลางวัน โดยไมตองมี
ถานไฟฉายหลายกอน นับวาเปนเค ร่ือง ท่ีใชการได สามารถใหความถูกตอง ท่ีดีกวาระบบ 
LORAN และทํางานไดทุกท่ีบนโลก ขอเ สีย คือ ความถูกตองของ  GPS ไมดี      และ
ตอเช่ือมกับอุปกรณอ่ืนไมได และไมสามารถใช วัดหาความเ ร็วได   การท่ีหาความเ ร็วไมได 
เน่ืองจากตองปดเคร่ืองเองในระหวางการวัด เพราะวาเค ร่ืองใชแผงวงจรนาฬิกาท่ีกินไฟนอย 
(นาฬิกาจะตองเดินอยูตลอดเวลา) นาฬิกาท่ีใชจึงไมใหความถูกตองเทาท่ีควร 

1.2 Single Channel Receivers เหมือนกับแบบคาขางบน เปนเค ร่ืองรั บ
สัญญาณหองเดียวใชทํางานหาระยะจากดาวเทียมทุกดวง  แต ท่ีไม เหมือน คือ เคร่ือง รับชอง
เดียวแบบมาตรฐานไมจํากัดท่ีกําลังไฟ  ดังน้ันจึงทําการรับตอเน่ืองได มีผลทําใหความถูกตอง
สูงกวา และใชวัดหาความเร็วได      จากท่ีมีเพียงชองเดียวท่ีตองใช ท้ังการรับขอมูลดาวเ ทียม
และคํานวณหาระยะ จึงไมสามารถหาตําแหนงตอเ น่ืองได       ย่ิงกวาน้ันตามเหตุผลของ
วิชาการ ความไมเท่ียงตรงของนาฬิกามีผลโดยตรงตอความถูกตองของการวัดหาความเ ร็ว 
เคร่ืองราคาถูกบางชนิดใชนาฬิการาคาถูกเพ่ือใหราคาเคร่ืองลดลง จึงทําใหคาความเ ร็วท่ีแสดง
มาเช่ือถือไมได  

1.3 Fast-Multiplexing Single Receivers เค ร่ือง ประเภท น้ี เ หมือนกับ
เคร่ืองท้ังสองประเภทขางบนซ่ึงรับชา แตเคร่ืองรับน้ีสามารถเปล่ียนดาวเ ทียมได เร็วกวามาก 
ขอดี คือ สามารถทําการ     วัดไดในขณะท่ีกําลังรับขอมูลจากดาวเ ทียม  ดัง น้ันเคร่ืองทํางาน
ไดอยางตอเน่ือง และการท่ีมีนาฬิกาไมเท่ียงจึงมีผลตอเค ร่ืองประเภทน้ีนอย   เคร่ืองแบบน้ี
ตองการใชแผงวงจรท่ีคอนขางซับซอน และราคาพอ  ๆ กับเคร่ืองแบบสองชอง รับสัญญาณท่ีใช
เคร่ืองซ่ึงใหความถูกตองสูงกวาและมีลักษณะการยืดหยุนการใชงานไดดีกวา 

1.4 Two-Channel Sequencing Receivers การเ พ่ิมชอ ง รับสัญญาณขึ้ น
อีกหน่ึงชองชวยใหเคร่ืองเพ่ิมขีดความสามารถขึ้นอยางเ ห็นได ชัด  ขอหน่ึงความแรงสัญญาณ 
Signal-to-Noise เปนสองเทาทันที หมายถึง สามารถจับสัญญาณภายใตสภาวะท่ีไม ดีได 
และสามารถรับดาวเทียมดวงท่ีอยูระดับต่ําใกล เ สนขอบฟาได จากการท่ีชองหน่ึงสามารถรับ
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ขอมูลตําแหนงอยางตอเน่ืองได ในขณะท่ีอีกชองหน่ึงคนหาดาวเทียมดวงตอไป เค ร่ืองแบบสอง
ชองน้ีจะทํางานแบบนํารองไดโดยไมตองมีการขาดตอน และความเ ร็วก็จะมีคาท่ีถูกตองขึ้น 
ความจริงเคร่ืองรับสองชองท่ีมีคุณภาพดีก็สามารถใชคํานวณหาและตัดคาท่ีเ วลาของนาฬิกา
เคร่ืองรับไมดีท้ิงเพ่ือใชในการวัดหาความเร็ว    ขอเสียของเค ร่ืองแบบสองชอง  คือ มีราคาสูง
กวาและกินไฟมากกวา   ในเค ร่ือง รับรุนใหมบาง ก็มักใชแบบ IC ท่ีสามารถเพ่ิมชองรับ
สัญญาณท่ีสองในราคาที่ไมตางกับราคานาฬิกาดีๆ หน่ึงเ รือน  แตกระน้ันเคร่ืองแบบสองชอง
ยังมีราคาแพงกวาเคร่ืองแบบชองเดียวมาก  ท้ัง น้ี เ น่ืองจากผู ใชสองชองมักตองการความ
ถูกตอง และตองการเคร่ืองท่ีแข็งแรงและสามารถควบคุมสังเกตการณแสดงผลท่ีดีกวา 

2. Continuous Receivers ไดแก เคร่ือง รับท่ีสามารถรับสัญญาณดาวเทียมพรอมกันได
ตั้งแต 4 ดวงขึ้นไป และสามารถแสดงผลคาตําแหนงและความเ ร็วได ทันที การรับดาวเทียมได ท้ัง 4 ดวง 
พรอมกับท่ีมีคาในการวัดหาในขณะท่ีมีการเปล่ียนตําแหนงรวดเ ร็วหรือตองการความถูกตองสูง ดังน้ัน
เคร่ืองแบบน้ีจึงนํามาใชในงานรังวัดและทางดานวิทยุ ซ่ึงจะพบวาจะมีชอง รับสัญญาณท้ัง 4,5,8 10 และ 
12 ชอง นอกจากขอดีท่ีใชวัดตําแหนงอยางตอเน่ืองไดแลว เค ร่ือง รับ GPS แบบหลายชองสามารถชวย
ขจัดปญหา GDoP ได อีกดวย คือ แทนท่ีจะรับดาวเ ทียม 4 ดวงใดก็ได จะคํานวณหาคา GDoP 
ดาวเทียม 4 ดวงของกลุมดาวเทียมท่ีข้ึนอยู และทําการวัดจากดาวกลุม ท่ีมีคา GDoP ตํ่าสุด  เคร่ือง รับ 4 
ชองสัญญาณ สามารถใหคา Signal to Noise Ratio เ พ่ิมขึ้นเปนสองเทาของเค ร่ือง  2 ชอง  และ
เปนส่ีเทาของเคร่ืองรับแบบชองเดียว และโดยการเปรียบเ ทียบคาการรับของแตละชอง  เค ร่ืองสามารถ
ปรับต้ังคาพิกัดเทียมระหวางชองรับสัญญาณ ซ่ึงชวยทําใหการวัดมีความถูกตองดีขึ้น นอกเหนือจากขอดี 
ขอเสียท่ีกลาวแลว ยังมีขออ่ืนมาพิจารณาอีกคือ มีเคร่ืองแบบใหมสามารถไดคาความถูกตองสูงมาก โดย
การใช ท้ัง รหัส  Pseudo Random ท่ีกลาว มาแ ลว แ ละใ ชคว ามถ่ีของค ล่ืนพาห (Carrier 
Frequency) ซ่ึง ทําให เ ค ร่ือง รับทํางานมีความเ ท่ียงสูง ท่ีรหัส Pseudo Random           ไม
สามารถใหได และใชในการวัดหาเวลาไดแมนยํามากขึ้น ซ่ึงชวยในการบอกตําแหนงไดดี ข้ึนดวย และมีบาง
เคร่ืองท่ีไมตองใสคาประมาณตําแหนงและเวลา โดยประมาณใหเคร่ืองกอนทําการวัด     เค ร่ือง รับแบบน้ีใช
ตัวเองใสคาเร่ิมตําแหนงไดโดยตัวมันเอง ขอท่ีควรพิจารณา คือ การตอเช่ือมกับอุปกรณ อ่ืนและความสะดวก
บางเคร่ืองแสดงไดเฉพาะพิกัดภูมิศาสตร บางเคร่ืองไมสามารถตอเ ขากับเค ร่ืองมืออ่ืนหรือคอมพิวเตอร
ขนาดเล็ก(PC) ได และขอใหญท่ีตองพิจารณา ความแข็งแรงทนทานถาตองใช เค ร่ืองทํางานในพ้ืนท่ีทะเล 
หรือในพ้ืนท่ีปาเขา การใชไฟและความรอนท่ีเกิดขึ้นเปนตัวช้ีสําคัญท่ีจะตองเอาใจใส ทางสถิติแสดงให เ ห็นวา
อัตราของคาความผิดพลาดจะเพ่ิมเปนสองเทาของความรอนในเคร่ืองเพ่ิมทุก 7 องศาฟาเรนไฮต เคร่ือง รับรุน
ใหมปจจุบันไดเพ่ิมคุณคาใหแกเคร่ืองรับ GPS อีกหลายประการ เชน ใชการประมวลผลท่ีซับซอน แสดงผล
ดวยจอภาพ  รายละเอียด  เคร่ืองรับ GPS อาจแสดงจุดตําแหนงบนแผนท่ีท่ีไดวาดไวแลวใหเห็นทันที  
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GPS GPS คืออะไรคืออะไร

• เครื่องมือสําหรับการกําหนดตําแหนง ณ.ตําแหนงที่เครื่องรับสัญญาน 
GPS วางอยู

• สามารถกําหนดตําแหนงไดทั้งตําแหนงทางราบและตําแหนงทางดิ่ง ทุก
ตําแหนงบนโลก ตลอด 24 ชั่วโมง



ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการหาตาํแหนงบนโลกความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการหาตาํแหนงบนโลก



ระบบกําหนดตําแหนงพิกัดทางราบแบบพิกัดภูมิศาสตรระบบกําหนดตําแหนงพิกัดทางราบแบบพิกัดภูมิศาสตร



การกําหนดตาํแหนงทางดิ่งการกําหนดตาํแหนงทางดิ่ง((ความสูงความสูง))



ตําแหนงที่ไดจากระบบตําแหนงที่ไดจากระบบ  GPSGPS

• เนื่องจาก ในสมัยกอนแตละประเทศตางก็มี รูปโลกสมมุติ(ellipsoid) ของ
ตนเองเชน ประเทศไทยใช รูปโลก everest ฝรั่งเศสใชรูปโลก CLARK

• ทางอเมริกาจึงหารูปโลกมาตรฐานทีใ่ชไดทั้งโลกคือ WGS84 ฉะนั้นระบบ
พิกัดที่ไดจากระบบ GPS จึงเปนระบบพิกัดที่อางอิงกับรปูโลก WGS84

• พิกัดทางระดับที่ไดจากระบบ GPS ก็เปนความสูงเหนือจากรูปโลก 
WGS84

• แตในประเทศไทยพิกัดทางระดับเราใชระดับความสูงเหนือระดับน้ําทะเลปาน
กลางที่ เกาะหลัก ประจวบคีรีขันธ จึงตองมีการแปลงคาพิกัดความสูงทีไ่ดจาก
GPS(ความสูงเหนือ รูปโลก WGS84) เปนพิกัดระดับความสูงจากน้ํา
ทะเลปานกลาง



ระบบดาวเทียมระบบดาวเทียม  GPSGPS
ประกอบดวยสวนประกอบสําคัญสามสวนดังนี้ประกอบดวยสวนประกอบสําคัญสามสวนดังนี้

• สวนอวกาศ
• สถานีควบคุม
• สวนผูใช





สวนอวกาศสวนอวกาศ((สงขอมูลตําแหนงที่อยูของดาวเทียมทางคลื่นสงขอมูลตําแหนงที่อยูของดาวเทียมทางคลื่น  
L1L1และและ  L2L2))



การสงสัญญาณจากดาวเทียมการสงสัญญาณจากดาวเทียม  GPS GPS สูสู  เครื่องรับเครื่องรับ



สวนควบคุมสวนควบคุม



สวนของผูใชสวนของผูใช



หลักการทํางานของหลักการทํางานของ  GPSGPS

1. การรับสัญญาณจากดาวเทียมโดยหลักการรูปสามเหลี่ยมระหวาง
ดาวเทียมกับเครื่องรับ

2. GPS วัดระยะโดยใชเวลาเดินทางของคลื่นวิทยุ
3. ในดาวเทียมและเครื่องรับจําเปนจะตองมีนาฬิกาที่ละเอียดสูงมาก
4. นอกจากระยะทางแลวจะตองทราบตําแหนงของดาวเทียมที่อยูใน

อวกาศดวย
5. ในชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟยร (Ionosphere) และชั้น

บรรยากาศโลก (Atmosphere)  ความเร็วคลื่นวิทยุเดินทางไดชา
ลง จึงตองทําการแกไขจุดนี้ดวย





การหาตําแหนงโดยการวัดระยะทางไปดาวเทียมสามดวงพรอมๆกันการหาตําแหนงโดยการวัดระยะทางไปดาวเทียมสามดวงพรอมๆกัน
ถาใหถาให  X,Y,Z X,Y,Z เปนตําแหนงทีท่ําการรังวัดเปนตําแหนงทีท่ําการรังวัด

xi,yi,zixi,yi,zi  คือตําแหนงดาวเทียมคือตําแหนงดาวเทียม3 3 ดวงโดยที่ดวงโดยที่  i=1,2,3 i=1,2,3 และและ
Di Di คือระยะจากดาวเทียมถึงเครื่องรับคือระยะจากดาวเทียมถึงเครื่องรับ  GPS GPS โดยที่โดยที่  i=1,2,3i=1,2,3

D1= sqr((x1-X)2 +(y1-Y) 2+(z1-Z)2) ______1
D2= sqr((x2-X)2 +(y2-Y) 2+(z2-Z)2) ______2
D3= sqr((x3-X)2 +(y3-Y) 2+(z3-Z)2) ______3

เมื่อคา D1,D2,D3 เราทราบ
พิกัด ดาวเทียม xi,yi,zi เราทราบ
เมื่อมีสามสมการก็สามารถแกหาคา X,Y,Z คือตําแหนงของตัวเราได



ขั้นการทํางานของขั้นการทํางานของ  GPSGPS
ขั้นที่ 1  การรับสัญญาณจากดาวเทียมเพื่อใหไดตําแหนง

GPS จะตองหาระยะระหวางดาวเทียมกับเครื่องรับ GPS ดาวเทียมจะเปนเหมือน
หมุดหลักฐานสําหรับการวัดระยะ สิ่งที่เราตองรูเพื่อใชในการคํานวณ คือ ตําแหนงดาวเทียมดวง
นั้นเพื่อใหไดระยะทางทีถู่กตอง สมมติวาเราอยูหางจากดาวเทียม A 11,000 
ไมล  ขณะเดียวกันเราหาไดวาระยะจากดาวเทียม B 12,000 ไมล ดงันั้นตําแหนงเรา จงึอยูที่
ทรงกลมที่มีศูนยกลางที่ดาวเทียม A กับดาวเทียม B รัศมี 11,000 ไมล และ 12,000 ไมล ตัด
กัน  ดังนั้น ถาเราไดระยะจากดาวเทียมดวงที ่3 ก็บอกตําแหนงไดแนนอนยิ่งขึ้น เชน เรารูวา
ระยะจากดาวเทียม C 13,000 ไมล ก็จะบอกตําแหนงที่ทรงกลมตดักันอยูเพียง 2  จดุเทานั้น 
เราวัดหาระยะ ดาวเทียมดวงที่สี่ หรือจากการวัดระยะดาวเทียม 3 ดวงก็สามารถบอกตําแหนง
ไดเลย เพราะ 2  คาที่ไดจะมีอยูหนึ่งคาที่ไมเปนจริง เพราะอยูหางจากโลกเรามาก  ในกรณี
ที่รูคาความสูงของตาํแหนงทีว่ัดแนนอน เชน ในทะเล ก็ไมจําเปนที่จะตองวัดดาวเทียมดวงที ่
4  เครื่องมือรังวดับางเครื่องจะใหเลือกใชวัดแบบ 2D คือ พิกัดราบอยางเดียว แตถาตองการได
ตําแหนง 3D ตองวัดจากดาวเทียม 4 ดวง



ขั้นที่ขั้นที่  22   การวัดระยะจากดาวเทียมการวัดระยะจากดาวเทียม

 จากการที่ GPS ตองรูระยะทางจากเครื่องรับถึงดาวเทียมจึงตอง
มีวิธีการหาระยะ วิธีการหาระยะใชสมการงาย ๆ คือ อัตราความเร็วคูณ
ดวยเวลา แตในการทํางานจริงๆใชการเปรียบเทียบสัญญาน 
Pseudo code 



  ขั้นที่ขั้นที่  33   การไดเวลาที่ถูกตองการไดเวลาที่ถูกตอง

แสงเดินทางดวยความเร็ว 186,000 ไมล/วินาที จะเกิดอะไร ถาเครื่องรับ
นับเวลาคลาดไป 1/100  วินาที  ผลคือการวัดเราจะผิดไปถึง 1,860 
ไมล และเราจะรูไดอยางไรวาเครื่องรับและดาวเทียมไดสรางรหัสตรง
เวลาเดียวกันหรือไม  ปญหานี้สามารถอธิบายไดคือ ในดาวเทียมใช
นาฬิกาอะตอม ซึ่งจะใหเวลาที่ถูกตอง ในดาวเทียมแตละดวงจะมี
นาฬิกาอะตอมนี้ติดตั้งอยูถึง 4 เครื่อง ทั้งนี้เพื่อใหแนใจวาจะตองใช
เวลาจากนาฬิกาเครื่องใดเครื่องหนึ่งอยางแนนอน  นาฬิกาอะตอมไมได
เดินดวย



การหาเวลาที่ถูกตองเพื่อหาระยะทางจากดาวเทียมถึงการหาเวลาที่ถูกตองเพื่อหาระยะทางจากดาวเทียมถึง
เครื่องรับเครื่องรับ



ขั้นที่ขั้นที่  44   ตองรูตําแหนงของดาวเทียมกอนตองรูตําแหนงของดาวเทียมกอน  

• มีการติดตามการโคจรของดาวเทยีมทุกดวงอยางสม่ําเสมอแนนอน สมการวงโคจร
ของดาวเทียมจะตองถูกตองตามตัวเลขของมันเองอยูแลว แตเพื่อใหทุกอยาง
ถูกตองสมบูรณ กระทรวงกลาโหมสหรัฐจงึตองทําการติดตามการโคจรของ
ดาวเทียมทุกดวงอยางสม่ําเสมอการที่ตองติดตามดาวเทยีมนี้เปนเหตุผลหนึ่ง

• ดาวเทียม GPS ไมเพยีงแตสงรหัส Pseudo Random สําหรับการ
หาเวลาเทานั้น แตสงขาวสารขอมูลเกี่ยวกับตําแหนงของวงโคจรและคาความ
สมบูรณของระบบดวยเครื่องรับ GPS ใชขาวสารขอมูลนี้ควบคูกับขอมลูตาราง
ดาวเทียมในเครื่องรับ ในการคํานวณตําแหนงที่ถูกตองของดาวเทียม



  ขั้นที่ขั้นที่  55   การชาของสัญญาณในการเดินทางผานชั้นการชาของสัญญาณในการเดินทางผานชั้น
บรรยากาศบรรยากาศ



สาเหตุความคลาดเคลื่อนของการหาตําแหนงโดยระบบสาเหตุความคลาดเคลื่อนของการหาตําแหนงโดยระบบ  
GPSGPS

•  การชาของสัญญาณในการเดินทางผานชั้นบรรยากาศ
• การทํา SA (ปจจุบันยกเลิกไปแลว)
• ความคลาดเคลื่อนอื่นๆ เชน นาฬกิาดาวเทียม 
• รูปทรงทางเรขาคณิตของกลุมดาวเทียม
• การปกปดสัญญาน P-code ที่มากับคลื่น L1,L2 (ใชใน

การทหาร) ใหใชไดแต CA-code ที่มากับคลื่น L1(ใชในทาง
พลเรือน)

• ความคลาดคลื่อนของตําแหนงดาวเทียมหรือ อิฟเมอริส







ความคลาดเคลื่อนของการหาตําแหนงดวยระบบความคลาดเคลื่อนของการหาตําแหนงดวยระบบ  GPSGPS
((Absolute positioningAbsolute positioning))

• ถามี SA จะถูกตองประมาณ +/- 50-100 เมตร
• ถาไมมี SA จะถูกตองประมาณ +/- 10-25 เมตร



การเลือกซื้อเครื่องรับการเลือกซื้อเครื่องรับสัญญานสัญญาน  GPSGPS
((เครื่องนําหนเครื่องนําหน(navigation)(navigation)))

• จํานวน channel
• การวัดตําแหนงอยางตอเนื่อง
• การตอเชื่อมกับเครื่องคอมพิวเตอร NMEA0183
• การกินกระแสไฟ
• ความแข็งแรงทนทาน
• การใหคาที่ถูกตอง และความเร็วในการประมวลผล
• ตําแหนงที่ไดครบทั้ง พิกัดทางราบและทางดิ่งหรือไม



การลดความคลาดเคลื่อนของการหาตําแหนงดวยระบบการลดความคลาดเคลื่อนของการหาตําแหนงดวยระบบ  
GPSGPS

• ใชการรังวัดแบบ relative 
• DGPS
• ใชการรังวัดแบบrelative ดวยวิธีความตาง phase ของคลืน่สง 

เพื่อลดคาความคลาดเคลื่อนตางๆ 



การทํางานดวยเครื่องวัดแบบนําหนการทํางานดวยเครื่องวัดแบบนําหน
หรือหรือ  ใชหลักการการหาคาใชหลักการการหาคา  Pseudo rangePseudo range

จากจาก  C/A codeC/A code
• การหาตําแหนงจากจุดเดี่ยว(Point Positioning)
•การหาตําแหนงแบบสัมพันธ มี 2 วิธีการดังนี้

•วิธีที่ 1 วิธีนี้ถือ วาความคลาดเคลื่อนของตําแหนงเครื่องรับทีจุ่ด รีโมทมี
คาเทากบัสถานีฐาน
•วิธีที่ 2 วิธีนี้ถือวาความคลาดเคลื่อนของ Pseudo range ที่วัดไดไปยังดาวเทียม
ดวงเดียวกันจากสถานีฐานและจุดรีโมทมีคาเทากัน

วิธีการหาตําแหนงแบบสัมพันธจะใหความถูกตองทางตําแหนงเปน +/- 2 -5 เมตร



การทํางานดวยเครื่องรับแบบรังวดัการทํางานดวยเครื่องรับแบบรังวดั
((แบบที่มีความละเอียดสูงแบบที่มีความละเอียดสูง))

ในปจจุบันเครื่องรับแบบรังวัดสวนใหญจะใชวิธีการวัดเฟสของคลื่นสงเพื่อใหไดตําแหนง
สัมพัทธ ที่มีความถูกตองถงึ เซนติเมตร

สาเหตุที่ทําใหเครื่องรับแบบรังวดัมีสมรรถนะที่ใหความถกูตองทางตาํแหนงถงึเซนติเมตรคือ
ประการแรกความยาวคลื่นสงของ L1 มีคาเพียง 19 ซม.เมื่อเทียบกับความยาวคลื่นของระหัส C/A
ซึ่งมีคา 300 เมตร
ประการที่สอง เปนการหาตําแหนงแบบสัมพัทธชวยขจัดความคลาดเคลื่อนมีระบบที่เกิดขึ้นในการ
วัดระยะทางใหหักลางกันหมดไป



การใชประโยชนจากการใชประโยชนจาก  GPSGPS

• การประยุกตในการรังวัดขั้นสูง เร็วกวาการรังวัดดวยวิธีสามเหลี่ยมและ
วงรอบ

• การประยุกตในการทําแผนที่
• การประยุกตในการรังวัดงานวิศวกรรม
• การดูความเปลี่ยนแปลงของผิวโลกหรือสิ่งกอสราง



เครื่องรับสัญญาณเครื่องรับสัญญาณ  GPS GPS แบบรังวัดแบบรังวัด

ภาคทฤษฎีภาคทฤษฎี





ตัวเลขปริศนาตัวเลขปริศนา(Integer Ambiguity)(Integer Ambiguity)



เฟสของคลื่นสงเฟสของคลื่นสง((Carrier Phase)Carrier Phase)





สมการคาสังเกตุของการวัดเฟสคลื่นสงสมการคาสังเกตุของการวัดเฟสคลื่นสง

PRCR = R +c dtu + c dta +c dts + N λ CR + εR

โดยที่
PRCR  คือ คา pseudo range
R คือ ระยะทางเรขาคณิตระหวางดาวเทียมถึงเครื่องรับ
dts คือ ความคลาดเคลื่อนของนาฬิกาดาวเทียม
dtu คือ ความคลาดเคลื่อนของนาฬกิาเครื่องรับ
dta คือ ความคลาดเคลื่อนของการแพรกระจายคลื่นในบรรยากาศ
N คือ คาตัวเลขปริศนา
εR คือ คาความคลาดเคลื่อนในการวัด



คาตางของคาตางของ(differences)(differences)
คาตางครั้งที่หนึ่ง

•คาตางระหวางจุด
•คาตางระหวางดาวเทียม
•คาตางระหวางเวลา







ผลจากการคาตางครัง้ที่ผลจากการคาตางครัง้ที่  11  ระหวางจุดระหวางจุด

• ความคลาดเคลื่อนของนาฬิกาดาวเทียม เปนศูนย เพราะเปนดาวเทียม
ดวงเดียวกัน(สมการ 6.12,6.13)

• ความคลาดเคลื่อนบรรยากาศ มีคาเปนศูนย เพราะ สภาพบรรยากาศที่
จุดทั้งสองเหมือนกัน



ผลจากการคาตางครัง้ที่ผลจากการคาตางครัง้ที่  11  ระหวางดาวเทียมระหวางดาวเทียม

• ความคลาดเคลื่อนของนาฬิกาเครื่องรับเปนศูนย



ผลจากการคาตางครัง้ที่ผลจากการคาตางครัง้ที่  11  ระหวางเวลาระหวางเวลา

• เนื่องจาก เทอมเลขปริศนา N ของเครื่องรับหนึ่งที่วัดจากดาวเทียมดวง
หนึ่งๆ จะมีคาไมเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงขจัดคา N ในสมการ 6.17 ได



คาตางครัง้ที่สองคาตางครัง้ที่สอง(Double Differences)(Double Differences)

คาตางระหวางจุด 1 และ 2 ที่วัดไปยังดาวเทียม j และ k ที่ขณะเวลาเดียวกันคือ ti



ผลจากการคาตางครัง้ที่ผลจากการคาตางครัง้ที่  22

• ถาเปนการนําคาตางระหวางจุดมาหาคาตางระหวางดาวเทียมครั้งที่ 2 จะ
ทําใหเทอมที่เปนความคลาดเคลื่อนของนาฬิกาเครื่องรับหายไป นั่นคอื 
คาความตางครั้งที่สองที่ไดจะไมมีความคลาดเคลื่อนของนาฬิกา
ดาวเทียมและเครื่องรับเลย

• ถาเปนการนําคาตางระหวางจุดมาหาคาตางระหวางเวลาครั้งที่ 2 จะทํา
ใหเทอมที่เปนความคลาดเคลื่อนของนาฬกิาดาวเทียมหายไป และไมมี
คาตัวเลขปริศนา





คาตางครัง้ที่สามคาตางครัง้ที่สาม(Triple Differences)(Triple Differences)

คาตางครั้งที่สามเปนคาตางระหวางจุด ระหวางดาวเทยีมและขณะเวลาหาได
จากการเอาคาตางครั้งที่สอง ระหวางจุดและระหวางดาวเทียมขณะเวลา ti และ ti+1

มาลบกัน





ผลจากคาความตางครั้งที่ผลจากคาความตางครั้งที่  33

• คาความตางครั้งที่สามเปนคาตางระหวางจุด ระหวางดาวเทียมและ
ระหวางขณะเวลา หาไดจากการเอาคาตางครั้งที่ 2 ระหวางจุดและ
ระหวางดาวเทียมที่ขณะเวลา Ti และ T i+1 มาลบกัน

• คาตางครั้งที่สาม จะไมมีความคลาดเคลื่อนนาฬิกาดาวเทียม นาฬิกา
เครื่องรับและไมมีตัวเลขปริศนา จะเหลือแตเพียงความคลาดเคลื่อน
บางสวนของการแพรกระจายคลื่อนในชั้นบรรยากาศที่เรียกวา 
Ionosphere และ Troposphere เทานั้น



การรังวัดดวยเครื่องรับแบบรังวัดการรังวัดดวยเครื่องรับแบบรังวัด

• การรังวัดแบบสถิต Static Survey
• การรังวัดแบบจลน (Kinematic Survey)
• การรังวัดแบบกึ่งสถิต (Pseudostattic Survey)
• การรังวัดแบบสถิตอยางเร็ว (Rapid Static Survey)



ความละเอียดของเครื่องรับสัญญาณความละเอียดของเครื่องรับสัญญาณGPS GPS แบบแบบ
รังวัดหรือแบบใชหลักการความตางเฟสรังวัดหรือแบบใชหลักการความตางเฟส

• เครื่องที่มีความถี่เดียว ตําแหนงทางราบ 1 ซม.+/-2 ppm ทางดิ่ง 2 
ซม. +/- 2 ppm(ในระยะเสนฐานไมเกิน 20 กม.)

• เครื่องที่มีความถี่สองความถี่ ตําแหนงทางราบ 1 ซม.+/-1 ppm ทาง
ดิ่ง 2 ซม. +/- 1 ppm(ในระยะเสนฐานไมเกิน 20 กม.)



การเลือกซื้อเครื่องรับสัญญาณการเลือกซื้อเครื่องรับสัญญาณ  GPS GPS สําหรับงานสําหรับงาน
รังวัดรังวัด((การวัดเฟสการวัดเฟส))

• เครื่องรับสัญญาณแบบความถี่เดียวหรือ สองความถี่ (สองความถี่ความ
ถูกตองจะดีขึ้น กวา แบบความถี่เดียว แตราคาก็เปนสองเทา)

• ความละเอียดที่ตองการ 
• เนื่องจาก ในการรังวัดตําแหนงแบบการวัดเฟส เปนการวัดแบบ 

relative จึงตองมีเครื่องมือรับสัญญาน GPS อยางนอย สอง
เครื่อง (ยกเวนใชหลักการของ WEB BASE GPS)

• เครื่องรับสัญญาณแบบสองความถี่ จะชวยใหเราสามารถกําจัดความ
คลาดเคลื่อนของการหกัเหคลื่นในชั้น Ionosphere (ใชหลักการ 
คลื่นผสม ชวงกวางกับชวงแคบ)



การใชประโยชนจากการใชประโยชนจาก GPS GPS

• ดานการสํารวจและทําแผนที่ (Airborne GPS Controlled Photogrametry
)

• งานดานวิศวกรรม
• งานจัดเก็บขอมูล สําหรับ GIS
• งานประยุกตอื่นๆ เชน การเคลือ่นตัวของเปลือกโลก
• งาน ตนหน การทองเที่ยว ฯลฯ
• ดานการทหาร
• การควบคุม บังคับบัญชา ยายพาหนะ
• ฯลฯ



ภาคผนวกภาคผนวก



การเชื่อมตอการเชื่อมตอGPSGPSเขากับเครื่องคอมพิวเตอรผานทางเขากับเครื่องคอมพิวเตอรผานทาง
portport  อนุกรมอนุกรม

• เครื่อง GPS ตองมีสายสัญญานในการเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอรผานทาง 
port อนุกรม

• สัญญานที่สงจากเครื่อง GPS ผานทางสายสัญญานตองอยูในรูปแบบ 
NMEA 0183

• เช็ควา สัญญานที่สงมาจากเครื่อง GPS มี baud rate ,parity 
bits,data bits,stop bits เทาไร โดยดูจากคูมือเครื่องหรือ เช็ดจาก
โปรแกรม hyperterminal

• เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชตองมีโปรแกรมที่สามารถรับสัญญานจากเครื่อง GPS 
เพื่อแสดงผลบนแผนที่หรือภาพถายดาวเทยีม เชน โปรแกรม terrabase(
รับคําสั่ง GPRMC) เปนตน



การใชโปรแกรมการใชโปรแกรม  terrabaseterrabase  รวมกับรวมกับ  GPSGPS

• เปดโปรแกรม terrabase
• เปดขอมูลแผนที่หรือภาพถายทางอากาศหรือดาวเทียมโดย พิกัดและdatum 

ตองเปนระบบเดียวกันกับที่สงมาจากเครื่อง GPS
• นําสายสัญญานจากเครื่อง gps ตอเขากับเครื่องคอมพิวเตอร
• Click คําวา GPS และ start ที่ menu
• เลือก com port ไหน ลักษณะสัญลักษณที่ตองการแลวกด ok
• Click ที่ tab serial port เพื่อ check baudrate,parity

bit ฯลฯ ตรงกับที่เครื่อง gps สงมาหรือไม กรณไีมปรากฏ สัญญลักษณ
ตําแหนงที่อยูของเราบนแผนที่



การเปลี่ยนคาการเปลี่ยนคา  datum datum จากจาก  wgs84 wgs84 ไปสูไปสู  
indian1975indian1975

เนื่องจาก สมัยดั้งเดิมประเทศใชพื้นหลักฐานทางราบจาก เขาสะแกกรัง อุทัยธานี เรียกวา Indian 1975
เปน ศุนยกําเนิดพื้นหลักฐานทางราบ
และปจจุบัน ไดมีการเปลี่ยนพื้นหลักฐานจาก indian1975 ไปสู WGS84 เพื่อใหใชงานไดกับแผนที่ชุด L7018
และใหเปนไปตามมาตรฐานโลก

แตถาผูใชตองการจะเปลี่ยนคา พิกัดจาก wgs84 ไปสู indian 1975 สามารถทําได โดยจากการศึกษาเพื่อหาคา
PARAMETER ที่เหมาะสมสําหรับ การแปลงคาไดดังนี้ (ไดจากวิทยานิพนธ ของ ร .อ. ศราวุธ อยูสําราญ  เสนอตอ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยโดย ใชคา พิกัด จาก ITRF รวมกับ ของ NIMA )

295
838
204

=∆
=∆
=∆

Z
y
x



การแปลงคาความสูงจากการแปลงคาความสูงจาก  ellipsoid height ellipsoid height 
ไปสูไปสู  Mean sea level heightMean sea level height

เนื่องจากคาความสูงที่ไดจากการรังวดัเครื่องรับสัญญาญ GPS เปนความสูงจาก
ellipsoid height แตความสูงที่เราใชและคุนเคยกันในแผนที่คือ 
ความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง ประเทศไทยใชความสูง
จากระดับน้ําทะเลปานกลางที่ เกาะหลัก จังหวดัประจวบคีรีขันธ 





การแปลงคาการแปลงคา  จากจาก ellipsoid height  ellipsoid height ไปสูไปสู  MSL heightMSL height
มีแนวทางดังนี้มีแนวทางดังนี้

• ใช แบบจําลอง EGM96 



web-based automated GPS 
processing


