
 การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี 
(Geographic Information) ที่ละเอียดถูกต้องและ 
ทันสมัย ประเทศท่ีพัฒนาแล้วหลายประเทศใช้เทคโนโลยี 
ระบบดาวเทียมนำทาง (GNSS : Global Navigation 
Satellite System) โดยติดตั้งโครงข่ายสถานีฐาน 
อ้างอิงรับสัญญาณ GNSS แบบต่อเนื ่อง (GNSS 
Continuously Operating Reference Station) 
หรือ GNSS CORS เพื่อให้บริการค่าพิกัดทางราบ 
และทางดิ่งที่ให้ความละเอียดแม่นยำสูง 
 การติดตั้งสถานีฐานอ้างอิง GNSS CORS ใน 
ประเทศไทย ที่ติดตั้งและให้บริการแล้ว คือ กรมที่ดิน 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และโครงการความร่วมมือ 
ระหว่าง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถาบัน 
มาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ 
และการเกษตร (องค์การมหาชน) รวม 82 สถานี และ 
กำลังดำเนินการติดตั้งเพิ่มเติมจากกรมแผนที่ทหาร 
ซึ ่งในปี 2562 จะมีจำนวนสถานี GNSS CORS  
ท้ังหมดรวมเป็น 222 สถานี ให้บริการข้อมูลค่าปรับแก้ 
เชิงตำแหน่งรายละเอียดสูงได้ครอบคลุมทั่วประเทศ
 ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจโดยใช้ระบบ GNSS 
CORS เป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ที่มีความถูกต้องแม่นยำสูง 
ทั้งข้อมูลค่าพิกัดตำแหน่ง ข้อมูลค่าระดับ รวมไปถึง 
ข้อมูลชั้นบรรยากาศ และข้อมูลวงโคจรของดาวเทียม 
สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ท้ังการพัฒนา 
ระบบสำรวจ การสนับสนุนข้อมูลเพ่ือการวางแผนพัฒนา 
และงานวิจัย 
 เปรียบเทียบกับระบบสำรวจแบบเดิม การสำรวจ 
ปรับปรุงแผนที่ด้วยระบบ GNSS CORS ใช้ระยะ 
ทำงานเวลาน้อยกว่าเดิมถึง 4 เท่า สำรวจได้มากถึง 
800 จุดต่อวัน มีความละเอียดแม่นยำถึง 1 เซนติเมตร 
และประหยัดค่าใช้จ่ายเหลือเพียงร้อยละ 45 ทำให้ 
สามารถต่อยอดในงานพัฒนาประเทศท่ีสำคัญต่างๆ ได้
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GNSS CORS กับการพัฒนาประเทศ

การสำรวจรังวัด

 การใช้งานด้านการสำรวจรังวัด เช่น การวาง 
หมุดหลักฐาน การสำรวจรังวัดที่ดิน การสำรวจเพื่อ 
วางแผนออกแบบส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค เป็นต้น 
ระบบ GNSS CORS ให้ความถูกต้องแม่นยำสูง 
ในเวลารวดเร็ว ช่วยลดเวลาในการทำงาน ลดจำนวน 
เจ้าหน้าที ่ในการปฏิบัติงาน งบประมาณในการ 
สำรวจน้อยลง แต่ได้ค่าความถูกต้องของผลลัพธ์ 
จากการทำงานสูงกว่าการรังวัดแบบเดิม

การประยุกตใช GNSS CORS

 การประยุกต์ใช้ GNSS CORS ร่วมกับ 
การสำรวจเชิงพื้นที่ สามารถทำสำเร็จได้ 
ในเวลาท่ีรวดเร็ว ได้ข้อมูลที่แม่นยำ และนำ 
ข้อมูลมาผลิตแผนที่ได้ทันต่อสถานการณ์ 
ในภาวะฉุกเฉิน

การทำแผนที่ความแมนยำสูง

 ข้อมูลสำรวจระดับ และ 
ข้อมูลช้ันบรรยากาศ ท่ีได้จาก 
GNSS CORS สามารถ 
นำไปใช้คำนวณหาปริมาตร 
น้ำ และความชื้นในอากาศ 
เพื ่อสนับสนุนและพัฒนา 
แบบจำลอง สภาพภูมิอากาศ 

การสนับสนุนงานวิจัย 

 สามารถใช้ระบบ GNSS CORS มาช่วย 
ในการควบคุมเครื ่องจักรแบบอัตโนมัติ  
ท้ังในกระบวนการเพาะปลูก (การหว่านเมล็ด) 
การติดตามการเจริญเติบโตของพืช (การ 
ให้น้ำและปุ๋ย) รวมถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต 
ให้เคลื่อนที่ได้อย่างแม่นยำ ช่วยลดความ 
เสียหายของผลผลิต ลดระยะเวลา และลด 
ต้นทุนด้านอุปกรณ์และแรงงาน

การเกษตร

 ระบบ GNSS CORS สามารถนำมา 
ประยุกต์ใช้ในงานรังวัดวางระบบเส้นทาง 
ทำให้กระบวนการวางระบบเส้นทางทำได้ 
รวดเร็ว และยังสามารถประยุกต์ใช้ในด้าน 
Logistics ของบริษัทต่างๆ เพื่อติดตาม 
การขนย้ายสินค้าไปยังจุดหมายได้อย่าง 
ถูกต้องและแม่นยำ รวมถึงใช้ในการวางแผน 
การขนส ่งร ูปแบบใหม ่ๆ ท ี ่ จะเก ิดใน 
ประเทศไทย เช่น ระบบรถไฟความเร็วสูง 
ที่ต้องใช้ความถูกต้องทางด้านพื้นที่สูง

การคมนาคมและขนสง

การบริหารจัดการทรัพยากร

และการจัดการภัยพิบัติ

การสำรวจทางอากาศ

 ใช้ร่วมกับอุปกรณ์สำรวจทางอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสำรวจภูมิประเทศ 
ให้มีความแม่นยำสูง
 • ติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติ ประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ประสบภัย ทำให้สามารถ  
  ระดมเจ้าหน้าท่ี เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และความช่วยเหลืออ่ืนๆ ได้ทันต่อสถานการณ์
 • ประเมินความเสียหายจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ เพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยา  
  ผู้ประสบภัย และเป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนการรับมือเหตุการณ์ภัยพิบัติที่อาจ  
  เกิดขึ้นอีก

ตัวอยางการสำรวจอากาศ

ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้แบบ real-time  
 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน จัดการบรรเทาภัยพิบัติ 
ในพื้นที่วิกฤต และเตรียมรับมือป้องกันภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย

หนองกุดใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการบริหาร 
จัดการน้ำเพ่ือการเกษตรในพื้นที่ชุมชน

และคาดการณ์น้ำท่วม ซ่ึงให้ค่าความถูกต้อง 
ที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง และสามารถ 
คาดการณ์ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วมากข้ึน

 GNSS CORS 
ถูกนำมาประยุกต์ใช้ 
ในการจัดการข้อมูล 
ทรัพยากร เช่น การ 
ติดตามการเคล่ือนตัว 

ของเปลือกโลก การติดตามสถานการณ์ 
ภัยพิบัติ การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
การกันแนวเขตเพ่ือป้องกันการบุกรุกทำลาย 
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เขตป่า เป็นต้น
สำหรับการจัดการในภาวะฉุกเฉินและการ 
ช่วยเหลือในภาวะภัยพิบัต ิ สามารถใช้ 
GNSS COR ระบุพิกัดได้อย่างแม่นยำ 
ในการแจ้งเหตุภัยพิบัติ การวางแผนเส้นทาง 
อพยพ การให้ความช่วยเหลือและอื ่นๆ 
เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ 
เจ้าหน้าท่ีค้นหาและช่วยเหลือได้เป็นอย่างดี

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องคการมหาชน)

Hydro and Agro Informatics Institute

108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร ชั้น 8

ถ.รางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

02 642 7132

02 642 7133 www.haii.or.th
www

contact@haii.or.th

โครงขายสถานีอางอิง
คาพิกัด คาระดับและเวลามาตรฐานประเทศไทย แบบรับสัญญาณ

ดาวเทียมตอเน�องถาวร เพ�อประเมินความเสียหายในพ้ืนท่ีเส่ียงภัย

(GNSS CORS NETWORK)



โครงการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย  
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร 
(องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ติดต้ังสถานีอ้างอิง ท้ังหมด 6 สถานี 
ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลาง

Purpose of use Research, survey, development, disaster, agriculture 

Satellite system GPS, GLONASS, QZSS, BeiDou, SBAS

Coordinate system ITRF2008 epoch 2013.11

Distribution data Virtual Reference Station (VRS)
Flachen Korrektur Parameter (FKP)
Master Auxiliary Concept (MAC)

Method Ntrip system, RTCM 2x, RTCM 3x

Post processing data Provided in Rinex 3x

อ่างทอง ฉะเชิงเทรา นครปฐมปราจีนบุรี สถาบัน
มาตรวิทยา

สมุทรปราการ

พื้นที่ใหบริการโครงขาย

GNSS CORS

พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคกลาง 

ชุดอุปกรณหลักของสถานีรับสัญญาณดาวเทียม

จานและเสารับสัญญาณดาวเทียม
และอุปกรณ์เครื่องวัดสภาพอากาศ

และเครื่องวัดปริมาณน้ำฝน

ชุดตู้อุปกรณ์สถานีรับสัญญาณ
ดาวเทียมพร้อมระบบไฟสำรอง 

เสาล่อฟ้า

เคร�องคอมพิวเตอรแมขาย (server)
การประยุกตใช GNSS CORS

เพ�อการบริหารจัดการภัยพิบัติ

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) ณ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

ภาพรวมของระบบโครงขาย GNSS CORS

การใหบริการ GNSS COR Network แบบ Real-time

  ปัจจุบันมีหน่วยงานร่วมทดสอบใช้งานแล้ว ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  และกรมแผนท่ีทหาร

  ให้บริการผ่าน Web Browser ผู้ใช้งานต้องลง java runtime 1.1 หรือสูงกว่า
http://164.115.138.208:8080/geopp_gnweb/gnweb.html

  สามารถดาวน์โหลดข้อมูล RINEX และ Virtual RINEX แต่ละสถานี และเลือกช่วง
เวลาของการจัดเก็บข้อมูลตามความต้องการผู้ใช้

การใหบริการ GNSS COR Network แบบ Post-processing

***ให้บริการข้อมูลค่าปรับแก้เชิงตำแหน่งรายละเอียดสูง จากโครงข่ายสถานี CORS
เฉพาะหน่วยงานภาครัฐและสถานศึกษาเท่านั้น***

ระบบ GNSS CORS สามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับ 
เทคโนโลยีสำรวจต่างๆ ได้ท้ังการสำรวจทางบก ทางน้ำ 
และทางอากาศ สำหรับป้องกัน เตรียมการ และ 
เตือนภัย ตลอดจนการแก้ไขสถานการณ์วิกฤต สนับสนุน 
การบริหารจัดการภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
การสำรวจทางบก

 ใช้ในด้านการรังวัด ที่ให้ความถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว สามารถนำผลที่ได้ไปใช้ 
ดำเนินการเพื่อเตรียมข้อมูล พัฒนา หรือปรับปรุงสถานที่หรือจุดที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดภัย 
ทางบก เช่น

• การพัฒนาแบบจำลองความสูงภูมิประเทศให้มีความ  
 แม่นยำสูงเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ
• การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เช่น ด้านงาน  
 รังวัดท่ีดิน งานก่อสร้าง การวางผังเมืองเพ่ือลดความเส่ียง  
 และความรุนแรงของการเกิดภัยพิบัติ
• การเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยพิบัติ  
 ด้วยระบบนำทางที่แม่นยำมากขึ้น

ตัวอยางการสำรวจทางบก

สำรวจค่าระดับคลองระบายน้ำเลียบ
ถนนวิภาวดี
 สนับสนุนการวางแผนแนวทางการ 
ระบายน้ำเสียที่ขังในคลอง และใช้เป็น 
ข้อมูลสนับสนุนการระบายน้ำกรณีเกิด 
อุทกภัยในเขตพื้นที่เมือง

สำรวจระดับท้องน้ำ เพื่อประเมินความจุ หนองหาร
จังหวัดสกลนคร  
 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการบริหาร 
จัดการน้ำและประเมินสถานการณ์เพื่อ รับมือภัยพิบัติ 
ในอนาคต

การสำรวจทางน้ำ

ตัวอยางการสำรวจทางน้ำ

 ใช้ในการสำรวจทางน้ำเพ่ือลดความคลาดเคล่ือนของ 
ข้อมูลสำรวจที่ได้ และนำไปประเมินความเสียหายที่เกิด 
จากภัยพิบัติได้ถูกต้องแม่นยำและรวดเร็วขึ้น เช่น การ 
สำรวจระดับน้ำ ท้องน้ำ และระดับตลิ่ง มีความถูกต้อง 
แม่นยำ เพ่ือประเมินความจุของพ้ืนท่ีกักเก็บน้ำ พ้ืนท่ีรับน้ำ 
และการไหลของน้ำ สำหรับการวางแผนป้องกันการเกิด 
อุทกภัยและภัยแล้ง

จัดการน้ำและประเมินสถานการณ์เพื่อ รับมือภัยพิบัตจัดการน้ำและประเมินสถานการณ์เพื่อ รับมือภัยพิบัตจัดการน้ำและประเมินสถานการณ์เพื่อ รับมือภัยพิบัต
ในอนาคต

Echo sounder

Distribution data: VRS, FKP, MAC, Single Base


