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1. ระบบพิกัดกริดและการอ่านค่าพิกัดทางทหาร (MGRS) 

ระบบพิกัดในแผนท่ี 

เนื่องจากโลกเป็นทรงกลมเม่ือมีการกําหนดตําแหน่งต่างๆ บนโลก 
จึงต้องถ่ายทอดตําแหน่งจากพ้ืนท่ีจริงลงมาสู่แผนท่ีด้วยระบบพิกัด โดย
ระบบพิกัดแผนท่ี คือ การอ้างอิงตําแหน่งของโลกท่ีถ่ายทอดลงมาสู่แผนท่ี
ซึ่งมีลักษณะแบนราบ โดยกําหนดให้มีจุดกําเนิดของพิกัดอยู่บนผิวโลก และ
มีลักษณะเป็นระบบพิกัดฉาก อันเกิดจากการตัดกันของแกนสมมติ ตั้งแต่ 
2 แกนข้ึนไป  

1.1. พิกัดภูมิศาสตร ์(GEOGRAPHIC COORDINATE)  

เป็นระบบพิกัดท่ีกําหนดตําแหน่งต่างๆ บนพ้ืนโลก ด้วยวิธีการ
อ้างอิงบอกตําแหน่งเป็นค่าระยะเชิงมุมของละติจูด (Latitude) และ
ลองจิจูด (Longitude) ตามระยะเชิงมุมท่ีห่างจากศูนย์กําเนิดของละติจูด
และลองจิจูดท่ีกําหนดข้ึน  

สําหรับศูนย์กําเนิดของละติจูด (Origin of latitude) นั้น กําหนด
ข้ึนจากแนวระดับท่ีตัดผ่านศูนย์กลางของโลกและตั้งฉากกับแกนหมุน เรียก
แนวระนาบศูนย์กําเนิดนั้นว่า “เส้นระนาบศูนย์สูตร” ซึ่งแบ่งโลกออกเป็น
ซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ ฉะนั้นค่าระยะเชิงมุมของละติจูด จะเป็นค่า
เชิงมุมท่ีเกิดจากมุมท่ีศูนย์กลางของโลกกับแนวระดับฐานกําเนิดมุมท่ีเส้น
ระนาบศูนย์สูตร โดยวัดค่าของมุมออกไปทางซีกโลกเหนือและทางซีกโลก
ใต้ ค่าของมุมจะสิ้นสุดท่ีข้ัวโลกเหนือและข้ัวโลกใต้ มีค่าเชิงมุม 90 องศา
พอดี ดังนั้นการใช้ค่าระยะเชิงมุมของละติจูดอ้างอิงบอกตําแหน่งต่างๆ 
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นอกจากจะกําหนดเรียกค่าวัดเป็น องศา ลิปดา และพิลิปดา แล้ว จะกํากับ
ด้วยตัวอักษรบอกทิศทางเหนือหรือใต้เสมอ เช่น ละติจูดท่ี 30 องศา 20 
ลิปดา 15 พิลิปดาเหนือ 

 
 
ส่วนศูนย์กําเนิดของลองจิจูด (Origin of longitude) นั้น กําหนด

ข้ึนจากแนวระนาบทางตั้งท่ีผ่านแกนหมุนของโลกตรงบริเวณตําแหน่งบน
พ้ืนโลกท่ีผ่านหอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์ เมืองกรีนิช (Greenwich) 
ประเทศอังกฤษ เรียกศูนย์ กําเนิดนี้ ว่ า  เส้นเมริ เดียนแรก (Prime 
meridian) เป็นเส้นท่ีแบ่งโลกออกเป็นซีกโลกตะวันตกและซีกโลก
ตะวันออก 

ค่าระยะเชิงมุมของลองจิจูดเป็นค่าท่ีวัดมุมออกไปทางตะวันตก 
และตะวันออกของเส้นเมริเดียนแรกวัดจากศูนย์กลางของโลกตามแนว
ระนาบท่ีมีเส้นเมริเดียนแรกเป็นฐานกําเนิดมุม ค่าของมุมจะสิ้นสุดที่เส้น
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เมริเดียนตรงข้ามกับเส้นเมริเดียนแรกซึ่งมีค่าของมุมซีกโลกละ 180 องศา 
การใช้ค่าอ้างอิงบอกตําแหน่งใช้เรียกกําหนดเช่นเดียวกับละติจูด แต่ต่างกัน
ท่ีต้องบอกเป็นซีกโลกตะวันตก หรือซีกโลกตะวันออกแทน เช่น ลองจิจูดท่ี 
90 องศา 20 ลิปดา 45 พิลิปดาตะวันตก 

 

 
 
 

1.2. พิกัดกริด (GRID COORDINATE)  

1.2.1. พิกัดกริด เป็นพิกัดตารางสี่เหลี่ยมท่ีเกิดจากการตัดกันของ
เส้นตรง 2 ชุด ท่ีอยู่ในแนวเหนือ – ใต้ และแนวตะวันตก - ตะวันออก โดย
กําหนดให้ค่าพิกัดท่ีอ้างอิงทางราบบอกตําแหน่งท่ีเป็นค่าท่ีนับออกจากศูนย์
กําเนิดสมมุติ (FALSE ORIGIN) ท่ีกําหนดข้ึนแต่ละโซนมีหน่วยวัดระยะทาง
เป็นเมตรตามค่าพิกัดสมมุติ (FALSE COORDINATE) เหนือและตะวัน 
ออกท่ีกําหนดข้ึน 
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ระบบพิกัดกริดมีอยู่หลายชนิดด้วยกันแต่ในท่ีนี้จะกล่าวถึงเฉพาะ
พิกัดกริด UTM (UNIVERSAL TRANSVERS MERCATOR GRID) 

1.2.2. แผนท่ีมาตราส่วนใหญ่และมาตราส่วนกลางท่ีใช้ในกิจการ
ทหา รส่ วนม าก  นอกจ ากจะ มี ร ะบบภู มิ ศ าสต ร์  ( GEOGRAPHIC 
COORDINATE) แล้ว ยังมีระบบพิกัดกริดท่ีใช้ในการกําหนดตําแหน่งและ
ใช้อ้างอิงในการบอกตําแหน่งอีกด้วย การบอกตําแหน่งโดยอาศัยระบบ
พิกัดกริดมีส่วนดีและสะดวกกว่าการใช้ระบบภูมิศาสตร์เพราะ  

    ก) ตารางกริดมีขนาดเท่ากันและรูปร่างเหมือนกันทุกตาราง  
    ข) พิกัดกริดให้ค่าเป็นระยะทางซึ่งง่ายแก่การกําหนดดีกว่าค่า

ง่ามมุม  

1.2.3. ระบบ UTM กริด มีลักษณะโดยย่อดังต่อไปนี ้
ก) ใช้ร่วมกับโปรเจคชั่นแบบ TRANSVERS MERCATOR GAUSS 

KRUGER โดยแบ่งพิภพออกเป็นโซน โซนละ 6 องศาตามลองจิจูด โซนท่ี 1 
อยู่ระหว่างลองจิจูด 180 องศาตะวันตก กับลองจิจูด 174 องศา ตะวันตก 
นับต่อเนื่องไปทางตะวันออกรอบพิภพรวม 60 โซน โซนสุดท้ายจะอยู่
ระหว่างลองจิจูด 174 องศา ตะวันออก กับ ลองจิจูด 180 องศาตะวัน 
ออก 

ข) สําหรับประเทศไทยใช้รัศมีของพิภพตามค่า EQUATORINAL 
SEMI AXIS A เท่ากับ 6,378,137.0 เมตร ของ WGS84 SPHEROID 

ค) ระบบพิกัด UTM คลุมบริเวณตั้งแต่ละติจูด 80 องศาใต้ถึง
ละติจูด 84 องศาเหนือ 
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ง) หน่วยท่ีใช้ในการวัดเป็นเมตร โดยมีจุดศูนย์กําเนิดอยู่ท่ีจุดตัด
กันระหว่างเส้นศูนย์สูตรกับเส้นเมอริเดียนกลาง (CENTRAL MERIDIAN) 
ของแต่ละโซน 

จ) ค่าพิกัดมี 2 ค่าคือ 
  1) พิกัดทางเหนือ (NORTHING) ใช้อักษรย่อว่า N 
  2) พิกัดทางตะวันออก (EASTING) ใช้อักษรย่อว่า E 
ฉ) ค่าพิกัดของจุดศูนย์กําเนิดของแต่ละโซนเป็นค่าพิกัดสมมุติ เพ่ือ

หลีกเลี่ยงค่าพิกัดท่ีเป็นลบ โดยกําหนดให ้
   1) พิกัดของศูนย์กําเนิดแต่ละโซนทางซีกโลกเหนือ 
        เหนือสมมุติ FALSE NORTHING     =   0 เมตร 
        ตะวันออกสมมุติ FALSE EASTING  =   500,000 เมตร 
    2) พิกัดของศูนย์กําเนิดแต่ละโซนทางซีกโลกใต ้
        เหนือสมมุติ FALSE NORTHING    =  10,000,000 เมตร 
        ตะวันออกสมมุติ FALSE EASTING  =   500,000 เมตร 
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รูปท่ี3 แสดงค่าพิกัดของศูนย์กําเนิดแต่ละโซน 

 
 

ช) แต่ละโซนมีขนาดพ้ืนท่ีเท่ากันแผนท่ีท่ีคลุมบริเวณของแต่ละ
โซนมีขนาดเท่ากันสําหรับแผนท่ีมาตราส่วนใหญ่จะมีส่วนเหลื่อมล้ํากัน
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ออกไปสองข้างรอยต่อโซนข้างละ 30 ลิปดา หรือ 2 ระวางแผนท่ีมาตรา
ส่วน 1 : 50,000  เพ่ือประโยชน์ในงานสํารวจด้านวิศวกรรม และการตรวจ
การยิงของปืนใหญ่  

ซ) เส้นกริดในทางตั้งจะขนานกับเมอริเดียนผ่านกลางของแต่ละ
โซน ส่วนเส้นกริดทางแนวนอนจะขนานกับเส้นศูนยส์ูตร  

 
รูปท่ี4 แสดงเส้นกริดของแต่ละโซน 



 

8 

1.2.4. กําหนดโซนของกริด (GRID ZONE DESIGNATION)  
 ก) ระหว่างละติจูด 80 องศาใต้กับละติจูด 84 องศาเหนือแบ่ง
ออกเป็น 20 ส่วน ๆ ละ 8 องศา เฉพาะส่วนบนสุดเท่านั้น มี 12 องศา แต่
ละส่วนใช้อักษรกํากับเริ่มจากอักษร C ท่ีเป็นส่วนใต้สุด (ระหว่างละติจูด 80 
- 72 องศาใต)้ ข้ึนไปตามลําดับถึงอักษร X ยกเว้น I กับ O 
 

 
รูปท่ี5 แสดงการกําหนดกริดโซนแนวนอน 
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 ข) ระหว่างลองจิจูด 180 องศาตะวันตกเวียนไปทางตะวันออก
ถึงลองจิจูด 180 องศา ตะวันออกแบ่งออกเป็น 60 ส่วนๆ ละ 6 องศา ใน
แต่ละส่วนใช้ตัวเลขกํากับ เริ่มส่วนท่ี 1 ระหว่างลองจิจูด 180 องศา
ตะวันตกกับ 174 องศาตะวันตก นับไปทางทิศตะวันออกจนถึงส่วนท่ี 60 
ซึ่งเป็นส่วนสุดท้าย อยู่ระหว่างลองจิจูด 174 องศาตะวันออกกับ 180 
องศาตะวันออก (ลองจิจูด 180 ตะวันตกกับ 180 ตะวันออกเป็นเส้น
เดียวกัน)  
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รูปท่ี6 แสดงการกําหนดกริดโซน 
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 ค) การแบ่งตามวิธีนี้ทําให้เกิดเป็นรูปสี่เหลี่ยมท่ีตัดกันด้วยเส้น
ละติจูด 8 องศา และลองจิจูด ห่างกัน 6 องศา การอ่านค่าประจําโซนถือ
หลัก "อ่านไปทางขวาและข้ึนบน " READ RIGHT - UP" ค่าประจําแต่ละ
โซนจึงเป็นตัวเลขนําหน้าตัวอักษร เช่น 3 P หรือ 60 N เป็นต้น  

1.2.5. การกําหนดรูปสี่ เหลี่ยมจัตุรัสแสนเมตร (100,000 
METER SQUARE IDENTIFICATION)  
 ก) ตามแนวตะวันตก-ตะวันออก เริ่มจากลองจิจูด 180 องศา
ตะวันตกนับตามเส้นศูนย์สูตรไปทางตะวันออกทุกๆ ระยะ 100,000 เมตร 
ให้อักษรกํากับเริ่มจาก A ถึง Z ยกเว้นอักษร I กับO จะมีชุดอักษรซ้ํากัน
ทุกๆ 18 องศา หรือ 3 โซน  
 ข) ตามแนวเหนือ- ใต้ ซีกโลกเหนือเฉพาะโซนหมายเลขค่ี เริ่ม
จากเส้นศูนย์สูตรข้ึนไปทุกๆระยะ 100,000 เมตร ให้ตัวอักษรกํากับเริ่ม
จากตัวอักษรA ข้ึนไปตามลําดับถึงอักษร V ยกเว้น I กับ O ส่วน โซน
หมายเลขคู่ เริ่มนับจากจุดท่ีอยู่ใต้เส้นศูนย์สูตรลงไป 500,000 เมตร ระยะ 
100,000 เมตรแรกใช้อักษร A กํากับและให้อักษรกํากับทุกๆ ระยะ 
100,000 เมตร ข้ึนมาตามลําดับจนถึงอักษร V ยกเว้นอักษร I กับ O จะมี
ชุดอักษรซ้ํากันทุกๆ ระยะ 2,000,000 เมตร  
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รูปท่ี7 แสดงการกําหนดจัตุรัสแสนเมตร 

 ค) การแบ่งตามวิธีนี้  ทําให้เกิดรูปสี่ เหลี่ยมจัตุรัสด้านยาว 
100,000 เมตรข้ึน การอ่านถือหลักอ่านไปทางขวาแล้วข้ึนบนเช่นเดียวกัน
ดังนั้นค่ากํากับจัตุรัสแสนเมตรจึงเป็นอักษรสองตัวเรียงกัน เช่น UP หรือ 
BV 
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รูปท่ี8 แสดงการกําหนดจัตุรัสแสนเมตร 
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รูปท่ี9 แสดงการกําหนดจัตุรัสแสนเมตรประเทศไทย 
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 1.2.6. การบอกค่าพิกัดของระบบ UTM กริดท่ีสมบูรณ์จะต้อง
บอกตามลําดับต่อไปนี้ (ดูตารางกําหนดค่าของกริดท่ีขอบระวาง)  

   ก)  บอกให้ทราบชื่ อโซนของกริด  (GRID ZONE 
DESIGNATION) เช่น 47 Q  
 ข) บอกให้ทราบชื่อรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 100,000 เมตร เช่น 
MA  

 ค) บอกค่า พิกัดกริดของจุด ท่ีต้องการ (GRID SQUARE 
REFERNCE) โดยบอกค่าละเอียดขนาดต่างๆ เช่น 0717  
ตัวอย่าง เช่น 47 Q บอกพิกัดเลขอักษรประจํากริดโซน ขนาด 6 x 8 องศา  
 47 Q MA บอกพิกัดของอักษรจัตุรัส 100,000 เมตร   
 47 Q MA 0717 บอกพิกัดละเอียดของจัตุรัส 1,000 เมตร 
 47 Q MA 079179 บอกพิกัดละเอียดของจัตุรัส 100 เมตร  
 ง) ในการอ่านค่าพิกัดนี้ถือหลักการอ่านแบบ อ่านไปทางขวา
และข้ึนบน (READ RIGHT - UP) เสมอ และการเขียนบอกค่าพิกัดท่ีถูกต้อง
ก็จะเขียนเรียงต่อเนื่องกันไปตามลําดับไม่มีเว้นวรรค ตัวเลขของค่า พิกัดกริด 
ของจุด ท่ีต้องการจะมีจํานวนตัวเลขเป็นจํานวนคู่เสมอ กลุ่มแรกจะเป็นค่า 
ทาง EASTING (E) และ กลุ่มหลังจะเป็นค่าทาง NORTHING (N)  

1.2.7. เส้นกริด แผนท่ีภูมิประเทศ มาตราส่วน 1 : 50,000 ชุด 
L7018 จะแสดงเส้นตรงสีดําในแนวดิ่งท่ีขนานกันหลายเส้น และเส้นตรงสี
ดําในแนวนอนท่ีขนานกันหลายเส้น โดยแสดงไว้ภายในระวางแผนท่ี เส้นท่ี
แสดงไว้นี้เรียกว่า "เส้นกริด " ระยะห่างของเส้นกริดแต่ละค่าบนแผนท่ีจะ
ห่างกันเท่าใดข้ึนอยู่กับมาตราส่วนของแผนท่ีระวางนัน้ๆ  
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 ก) เส้นกริดตั้ง หมายถึง เส้นตรงสีดําทุกเส้นในแนวดิ่ง (เว้น
เส้นขอบระวางด้านซ้ายและด้านขวาของแผนท่ี) ซึ่งลากจากขอบระวาง
ด้านบนจรดขอบระวางด้านล่าง ทุกเส้นจะมีตัวเลขบอกค่าระยะทางซึ่งวัด
จากขอบซ้ายของจัตุรัสแสนเมตรกํากับไว้ เช่น 09 หมายถึง 9,000 เมตร, 
89 หมายถึง 89,000 เมตร ค่าวัดเลขระยะทางนี้จะเพ่ิมข้ึนไปทางด้านขวา 
หรือทางตะวนัออก  
 ข) เส้นกริดนอน หมายถึง เส้นตรงสีดําทุกเส้นในแนวนอน 
(เว้นเส้นขอบระวางด้านบนและด้านล่างของแผนท่ี) ซึ่งลากจากขอบระวาง
ด้านซ้ายจรดขอบระวางด้านขวา ทุกเส้นจะมีตัวเลขบอกค่าระยะทางซึ่งวัด
จากขอบล่างของจัตุรัสแสนเมตรกํากับไว้เช่นเดียวกับเส้นกริดตั้ง แต่ค่า
ตัวเลขระยะทางนี้จะเพ่ิมข้ึนไปทางด้านบน หรือทางเหนือ 

 
รูปท่ี10 แสดงเส้นกริด 
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1.2.8. การอ่านพิกัดละเอียดของจัตุรัส 1,000 เมตร 
 ก) การอ่านพิกัดตัว เลข 4 ตัว 

 
รูปท่ี11 แสดงการอ่านพิกัดละเอียดของจัตุรัส 1,000 เมตร 

  1) หลักการอ่านแบบ อ่านไปทางขวาและข้ึนบน โรงเรียนจะ
อยู่ทางขวาของเส้นกริดตั้งท่ี 13 และอยู่ข้างบนของเส้นกริดนอนท่ี 79 จึง
อ่านเป็นพิกัดตัวเลข 4 ตัว "1379" หมายความว่า โรงเรียนอยู่ห่างจากขอบ
ด้านซ้ายของจัตุรัสแสนเมตร 13,000 เมตร และอยู่ห่างจากขอบด้านล่าง
ของจัตุรัสแสนเมตร 79,000 เมตร  
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  2) พิกัดตัวเลข 4 ตัวท่ีอ่านได้นี้มีความละเอียดหรือความ
ถูกต้องในระยะ 1,000 เมตร ไม่ว่าจุดใดๆ ในตารางกริด 1379 ก็ล้วนแต่มี
ค่าพิกัด 1379 ท้ังสิ้น  
 ข) การอ่านพิกัดตัวเลข 6 ตัว การอ่านพิกัดแบบนี้ มีความ
ละเอียดกว่าการอ่านแบบพิกัดตัวเลข 4 ตัว ซึ่งจะมีความถูกต้องถึงระยะ 
100 เมตร โดยมีวิธีการดังนี ้
 1) แบ่งเส้นกริดตั้งและเส้นกริดนอนของตาราง 1,000 เมตร 
ท่ีได้จากการอ่านพิกัดตัวเลข 4 ตัว เป็น 10 ส่วนเท่าๆ กัน โดยใช้บรรทัด 
MR-1 หรือบรรทัด 4 เหลี่ยม หรือบรรทัดอ่ืนใดท่ีสามารถแบ่งช่องตาราง
ออกเป็น 10 ส่วน เม่ือแบ่งแล้วจะเป็นตาราง 100 เมตร (100 x 100 
เมตร)  
 2) อ่านค่าเส้นกริดตั้งของตาราง 1,000 เมตร ตามด้วยค่า
เส้นกริดตัง้ของตาราง 1,000 เมตร  
 3) อ่านค่าเส้นกริดนอนของตาราง 1,000 เมตร ตามด้วยค่า
เส้นกริดนอนของตาราง 1,000 เมตร 
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รูปท่ี12 แสดงการอ่านพิกัดละเอียดของจัตุรัส 100 เมตร 
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  ค) การอ่านพิกัดตัวเลข 8 ตัว การอ่านพิกัดตัวเลข 8 ตัวนี้ ให้
ค่าความละเอียดมากว่าการอ่านพิกัดตัว เลข 6 ตัว จะมีค่าความถูกต้อง 10 
เมตร หลักการอ่านก็ใช้วิธีเดียวกับการอ่านพิกัดตัวเลข 6 ตัวด้วยการแบ่ง
เส้นกริดตั้งและเส้นกริดนอนของตาราง 100 เมตร ออกเป็น 10 ส่วนเท่าๆ 
กัน แต่ละส่วนท่ีแบ่งได้จึงเป็นตารางขนาด 10 เมตร (10 x 10 เมตร) 
เนื่องจากตาราง 10 เมตร มีขนาดเล็กมาก การแบ่งจึงให้การกะประมาณ
ให้ใกล้เคียงเท่านั้นแล้วอ่านค่าพิกัดเส้นกริดตั้งเป็นตัวเลข 4 ตัว ตามด้วยค่า
เส้นกริดนอนเป็นเลข 4 ตัว รวมเป็นพิกัดตัวเลข 8 ตัว  
  ง) การเขียนหรือการอ่านพิกัดทุกครั้งจะต้องอ่านหรือเขียน
อักษรประจําจัตุรัสแสนเมตรกํากับไว้ด้วยเสมอ  

 1.2.9. การอ่านค่าพิกัดของตําแหน่งท่ีหมายท่ีอยู่ริมขอบโซน ท้ัง
ริมขอบขวาและขอบซ้ายของโซนท่ีอยู่ในระยะ OVERLAP ZONE 30 
ลิปดา จะมีค่าพิกัดกริด 2 ค่าจะใช้ค่าพิกัดใดก็ได้ แต่ต้องบอกโซนของค่า
พิกัดท่ีใช้อ้างอิงให้ถูกต้อง กรณีนี้จะพบในแผนท่ีประเทศไทยมาตราส่วน 1 
: 50,000 ชุด L7018 บริเวณ ลองจิจูดท่ี 102 องศาตะวันออก ซึ่งเป็นเส้น
รอยต่อระหว่างโซนท่ี 47 กับ 48  
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ภาพการใช้เครื่องมือวัดพิกัดชนิดต่างๆ 

 
รูปท่ี13 แสดงการใช้เครื่องมือวัดพิกัดชนิดต่างๆ 

 รร.วัดลําภู่ลาย อยู่ท่ี  พิกัด 6 ตัว 254643  
  พิกัด 8 ตัว 25486431 
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รูปท่ี14 แสดงการใช้เครื่องมือวัดพิกัดชนิดต่างๆ 

รร.วัดลําภู่ลาย อยู่ท่ี 
พิกัด 6 ตัว 254643 

พิกัด 8 ตัว 25486431 
 
 



 

23 

 
รูปท่ี15 แสดงการใช้เครื่องมือวัดพิกัดชนิดต่างๆ 

รร.วัดลําภู่ลาย อยู่ท่ี  
พิกัด 6 ตวั 254643 
พิกัด 8 ตัว 25476433 
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2. การแปลงค่าพิกัดทางทหารด้วยแผนผังจัตุรัส 100,000 เมตรประเทศไทย 
 

 
รูปท่ี16 แสดงลายพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กําหนดตําแหน่งหัวงานห้วยโสมง 
  
 การแปลงค่าพิกัดทางทหารด้วยแผนผังจัตุรัส 100,000 เมตร
ประเทศไทยนั้น มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
ตัวอย่าง ค่าพิกัดทางทหาร SA 832588 
1) SA บอกให้ทราบชื่อรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 100,000 เมตรและเม่ือพิจารณา
แผนผังประกอบ SA มีค่าพิกัด E = 100,000ม. N = 1,500,000ม. 
2) 832 บอกพิกัดละเอียดของจัตุรัส 100 เมตร และมีค่า E 83,200ม. 
3) 588 บอกพิกัดละเอียดของจัตุรัส 100 เมตร และมีค่า N 58,800ม. 
4) ดังนั้น ค่าพิกัดทางทหาร 48P SA 832588 จึงมีค่าพิกัดในระบบ UTM 
เท่ากับ 
 E = 100,000 + 83,200  = 183,200 ม. 
 N = 1,500,000 + 58,800  = 1,558,800 ม.  
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รูปท่ี17 แสดงแผนผังจัตุรัส 100,000 เมตรประเทศไทย 
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3. การแปลงค่าพิกัดทางทหารบนเว็บไซต ์
 ในปัจจุบันการแปลงค่าพิกัดทางทหารสามารถแปลงบน
เว็บไซต์ได้ โดยผู้ใช้สามารถสืบค้นเว็บไซต์ท่ีให้บริการการแปลงค่าพิกัดทาง
ทหารด้วยคีย์เวิร์ด “แปลงค่าพิกัดทางทหาร”  
 

 
รูปท่ี18 แสดงการสืบค้นเว็บไซต ์
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 www.ajarnveerapong.com/tools-th/mgrs_utm.php

 
รูปท่ี19 แสดงการแปลงค่าพิกัดทางทหารเป็นพิกัด UTM 

 1.กรอกค่าพิกัดทางทหาร 
 2.แปลงค่าพิกัด 
 3.ค่าพิกัดในรูปแบบ UTM 
 4.แสดงแผนท่ี 
 5.ตําแหน่งของค่าพิกัดท่ีระบุ พร้อมภาพดาวเทียม 
 

1 

2 

3 

4 

5 
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4. การตั้งค่าและแสดงผลค่าพิกัด MGRS และ UTM ด้วยโปรแกรม 
Google Earth 

 
รูปท่ี20 แสดงโปรแกรม Google Earth 

 โปรแกรม Google Earth เป็นโปรแกรมท่ีช่วยอํานวยความ
สะดวกในการค้นหาตําแหน่งด้วยค่าพิกัด ยกตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ต้องการ
ค้นหาตําแหน่งค่าพิกัด 48P SA 832588 ผู้ใช้สามารถพิมพ์ค่าพิกัดท่ีช่อง
ค้นหาได้ทันที 
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รูปท่ี21 แสดงการค้นหาด้วยโปรแกรม Google Earth 

 
รูปท่ี22 แสดงผลการค้นหาด้วยโปรแกรม Google Earth 
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 นอกจากนี้แล้ว โปรแกรม Google Earth สามารถแสดงผล
ค่าพิกัดรูปแบบต่างๆได้ด้วย โดยมีข้ันตอนการตั้งค่าการแสดงผลของ
โปรแกรม ดังนี้ 
1.เลือกเมนู >>เครื่องมือ >>ตัวเลือก 

 
รูปท่ี22 แสดงการตั้งค่าโปรแกรม Google Earth 

2.เลือกรูปแบบการแสดงผลค่าพิกัดท่ีต้องการ 

 
รูปท่ี23 แสดงการตั้งค่าโปรแกรม Google Earth 
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3.แสดงผลรูปแบบค่าพิกัดตามท่ีเลือก 

 
รูปท่ี24 แสดงหน้าจอแสดงผลรูปแบบค่าพิกัดด้วยโปรแกรม Google 

Earth 
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