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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ 
“การส ารวจด้วยอากาศยานไร้คนขบั(UAV) และระบบรงัวดัด้วยดาวเทียมแบบจลน์(RTK)” 

วนัท่ี 22 -23 สิงหาคม 2563 
ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี   ศนูยเ์คร่ืองมือวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

อาคารเทพรตัน์วิทยรกัษ์ (F12) ห้องบรรยายหมายเลข F12107A   
 
1. หลกัการและเหตุผล 

การส ารวจหรอืการรงัวดัด้วยภาพถ่ายจากดาวเทยีมเป็นเทคโนโลยรีูปแบบหนึ่งที่เป็นรากฐานส าคญัใน
การท าแผนที่เฉพาะทางด้านต่างๆ เนื่องจากภาพถ่ายจากดาวเทียมนัน้ครอบคลุมพื้นที่เป็นบรเิวณกว้างจึง
สามารถน ามาประยุกต์ท าแผนทีพ่ื้นฐานที่ส าคญั เช่น การผลิตแผนที่ภูมปิระเทศมาตราส่วนเลก็ไปจนถงึมาตรา
ส่วนใหญ่ ซึ่งในระดบันานาชาตมิกีารให้บรกิารภาพถ่ายจากดาวเทียมรายละเอยีดสูงอยู่จ านวนหนึ่ง เนื่องจาก
ขอ้มูลทางกายภาพหรอืขอ้มูลเชงิพืน้ทีต่่าง ๆ จะมกีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่น การสรา้งอ่างเกบ็น ้าขนาด
กลางถงึขนาดใหญ่ การสรา้งเสน้ทางคมนาคมใหม่ การสรา้งอาคารหรอืสิง่ก่อสรา้งใหม่ เป็นต้น จงึไม่สามารถน า
ภาพถ่ายจากดาวเทียมหรอืภาพถ่ายทางอากาศที่มอียู่ไปใช้เป็นขอ้มูลอ้างอิงในพื้นที่จรงิในการบรหิารจดัการ
ตามแต่ละสถานการณ์ได้ อีกทัง้การจดัท าแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศในแต่ละครัง้ ต้องอาศยัเจ้าหน้าที่ที่มี
ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น ทัง้ต้องใชง้บประมาณและเวลามาก ขอ้มูลอาจคลาดเคลื่อนไม่ตรงขอ้เทจ็จรงิเมื่อเวลา
เปลีย่นไป  

 ดงันัน้การส ารวจการใช้ประโยชน์พืน้ที่หรอือ่างเกบ็น ้าด้วยนวตักรรมสมยัใหม่ เช่น อากาศยาน
ไรค้นขบั (unmanned aerial vehicle) จงึเป็นเครื่องมอืทางเลอืกทีม่คีวามส าคญัและเป็นประโยชน์ ซึง่อากาศยาน
ไรค้นขบันัน้จะช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน สะดวก รวดเรว็ และสามารถน าภาพถ่ายที่ได้ไปใช้เป็น
ขอ้มูลในการจดัท าแผนที่ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบนั ซึ่งจะเพิ่มประสทิธิภาพในการบรหิารจดัก ารในระดบั
ต่อไป นอกจากนัน้แลว้ยงัสามารถใช้อากาศยานไร้คนขบัเพื่อการส ารวจและตดิตามปัญหาแหล่งน ้า การส ารวจ
ขอ้มูลการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ การเปลีย่นแปลงพืน้ทีป่่าไม ้การส ารวจอ่างเกบ็น ้าขนาดเลก็ ซึ่งภาพถ่ายจากอากาศ
ยานไร้คนขบัสามารถให้ขอ้มูลที่รวดเรว็ทนัต่อการใช้งาน ประหยดังบประมาณ ลดจ านวนบุคลากร และเวลาใน
การด าเนินงาน 

 คณะผูจ้ดัท าโครงการฝึกอบรมฯ ตระหนักถงึความส าคญัในการเชื่องโยง องคค์วามรู ้นวตักรรม 
และเทคโนโลยเีพือ่แก้ปัญหาต่างๆดงักล่าว จงึมแีนวทางการด าเนินงานโดยการใหบ้รกิารจดัฝึกอบรม จดัสมัมนา 
เพื่อส่งเสรมิให้มกีารปรบัแปลง ถ่ายทอด และพฒันาเทคโนโลยทีี่เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้หน่วยงาน 
และประชาคมสามารถพึง่พาตนเองได ้มคีวามมัน่คงทางเศรษฐกจิและคุณภาพชวีติทีด่อีย่างยัง่ยนื ดงันัน้จงึไดจ้ดั
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการฝึกอบรมหลกัสูตรการส ารวจด้วยอากาศยานไร้คนขับ(UAV) และ
ระบบรงัวดัดว้ยดาวเทยีมแบบจลน์(RTK)” เพือ่ถ่ายทอดองคค์วามรูท้างดา้นเทคโนโลยกีารส ารวจทีเ่ป็นมาตรฐาน
และมคีวามถูกตอ้งแม่นย า พรอ้มสาธติการใชเ้ครื่องมอืและอุปกรณ์ทีเ่ป็นเทคโนโลยสีมยัใหม่ต่อไป 
2. วตัถปุระสงคข์องการฝึกอบรม 
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 1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ส่งเสรมิความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ นวตักรรมเครื่องมือส ารวจด้วย
อากาศยานไรค้นขบัและการรงัวดัดว้ยระบบดาวเทยีม 
 2. เพื่อสนับสนุนและยกระดบั ให้มหาวทิยาลยัฯและสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้พฒันาความร่วมมือ
ระหว่างเครอืข่ายในหน่วยงานภาครฐั เอกชน ทัง้ระดบัท้องถิน่และภูมภิาค ในการพฒันา เผยแพร่และแบ่งปัน
องคค์วามรู ้
3. หลกัสูตรการฝึกอบรม 
 ระยะเวลาการฝึกอบรมจ านวน 12 ชัว่โมง (2 วนั) โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปนี้  (รายละเอียดตาราง
ก าหนดการฝึกอบรมตามเอกสารแนบ) 
 หวัข้อท่ี 1 : บรรยาย - นวตักรรมเครื่องมือส ารวจ  (เวลา 3 ชัว่โมง) 

1.1 นวตักรรมเครื่องมอืส ารวจทีใ่ชใ้นการส ารวจอ่างเกบ็น ้า   
1.2 ท าความรูจ้กัอากาศยานไรค้นขบัและเรยีนรูก้ฏขอ้บงัคบั 
1.3 แนะน าโปรแกรมการออกแบบแนวบนิ Smart Pilot, DroneDeploy 
1.4 แนะน าโปรแกรมประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศ Pix4 Dmpper Agisoft PhotoScan และ 

Global Mapper พรอ้มสาธติการลงโปรแกรม 
 หวัข้อท่ี 2 : บรรยาย - การใช้แอปพลิเคชนั เพื่อการส ารวจ (เวลา 3 ชัว่โมง) 

2.1 การใชแ้อปพลเิคชนั DJI GO , DJI GO4 , Pix4D Capture , Smart Pilot 
2.2 การออกแบบ Flight Plan แบบพืน้ที ่
2.3 การออกแบบ Flight Plan แบบแนวคลอง ถนน 
2.4 เครื่องรบัสญัญาณดาวเทยีม วธิกีารรงัวดัแบบต่างๆ และ Post Processing 

 หวัข้อท่ี 3 : ปฏิบติัการ – การก าหนดจดุควบคมุภาคพื้นดิน (GCP)  (เวลา 6 ชัว่โมง) 
2.1 การก าหนดจุดควบคุมภาคพื้นดิน (GCP) พร้อมรงัวดัพิกดัและระดบัด้วยเครื่องมอืระบบ

ดาวเทยีม (RTK) 
2.2 การน าขอ้มลูออกจาก GNSS ทีท่ าการรงัวดั GCP 
2.3 การใชโ้ปรแกรม Smart Pilot  
2.4 การใช้ โป รแก รม  Pix4Dmapper , Agisoft PhotoScan แล ะ  Global Mapper ท าก าร

ประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศ และ การสรา้งเสน้ชัน้ความสงูจาก Global Mapper 
4. วิธีการฝึกอบรม 
 การบรรยาย และปฏบิตักิาร การใชง้านโปรแกรมและการส ารวจภาคสนามในพืน้ทีต่วัอย่าง 
 อุปกรณ์ทีท่างผูอ้บรมตอ้งเตรยีมมา 1.) โน๊ตบุ๊ค RAM 8G window10 64 bit 2.) ปลัก๊ไฟฟ้าพว่ง 
5. วิทยากร  
 1. บุคลากร/ผูเ้ชีย่วชาญ สว่นส ารวจท าแผนทีภ่าคพืน้ดนิ  ส านกัส ารวจดา้นวศิวกรรมและธรณีวทิยา  
 กรมชลประทาน 
 2. ทมีผูเ้ชีย่วชาญบรษิทั เอฟทพีเีอฟ จ ากดั  
          3. ทมีผูเ้ชีย่วชาญบรษิทั saijai Tech 
6. กลุ่มเป้าหมาย 
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 บุคลากรจากกรมชลประทาน บุคลากรจากภาครฐั/เอกชน สถาบนัการศึกษา และบุคคลทัว่ไปจ านวน 
ประมาณ 80 คน  
7. วนั-เวลา/สถานท่ี  
 วนัเสารแ์ละอาทติยท์ี ่22- 23 สงิหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ มหาวทยิาลยัเทคโนโลย ี
สุรนารี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเทพรตัน์วิทยรกัษ์ (F12) ห้องบรรยายหมายเลข 
F12107A   
8. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 1. ศูนยเ์ครื่องมอืวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี 
 2. สว่นส ารวจท าแผนทีภ่าคพืน้ดนิ  ส านกัส ารวจดา้นวศิวกรรมและธรณีวยิา กรมชลประทาน 
 3. บรษิทั เอฟทพีเีอฟ และ บรษิทั Saijai Tech  จ ากดั 
 4. บรษิทั ลโีอ เทคโนโลย ีแอนด ์มารเ์กตติง้ จ ากดั 
9. ผู้ประสานงาน 
         1. ดร. อินทรยีา สุทธวิานิช ศูนย์เครื่องมอืวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี 
โทรศพัท ์092 2508855 Email: intriya2015@gmail.com  
         2. นายภูบดนิทร ์กติตสินธริกัษ์ บรษิทั ลโีอ เทคโนโลย ีแอนด์ มารเ์กตติง้ จ ากดั โทรศพัท์ 083 1799996 
Email: phubodink@gmail.com 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั: 
          1. กลุ่มเป้าหมายที่เขา้ร่วมการฝึกอบรมฯ ได้รบัการถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่และมีความสามารถที่จะน าไป
 ประยุกตใ์ชก้บังานทีร่บัผดิชอบของตนได ้
 2. กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจในเทคโนโลยีที่ทันสมยัในการท าแผนที่ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
 ระบบการส ารวจและรงัวดัมากยิง่ขึน้ 
11. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
         1. ไม่มคี่าใชจ่้ายในการลงทะเบยีนส าหรบัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม (ฟรคี่าลงทะเบยีน) 
         2. ผู้เขา้รบัการฝึกอบรมจดัหาที่พกัและอาหารระหว่างการฝึกอบรมด้วยตนเอง (คณะผู้จดั โครงการฯจะ
อ านวยความสะดวกรายการอาหารตามสัง่ตามอธัยาศยัระหว่างการฝึกอบรม)  
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