
ในเปเปอร์เรื่องบ่อก้งนี้ นิสิตได้เห็นวิธีระบพกิัดในรปแบบ องศาตามด้วยจดทศนิยมในเปเปอรเรองบอกุงน นสตไดเหนวธระบุพกดในรูปแบบ องศาตามดวยจุดทศนยม

เช่น 14.34N,80.03E ก็จะอ่านว่า สิบ สี ่จุด สาม สี ่องศาเหนือ แปด สบิ จุด ศนูย์ สาม 

องศาตะวันออก (N ย่อมาจาก North และ E ย่อมาจาก East)องศาตะวนออก (N ยอมาจาก North และ E ยอมาจาก East)

วิธีระบพิกัดแบบนี้ เหมาะกับการใช้งานทั่วไป พิมพ์หรือคีย์ข้อมลเข้าเครื่อง GPS เพื่อนําทาง หรือพิมพ์วธระบุพกดแบบน เหมาะกบการใชงานทวไป พมพหรอคยขอมูลเขาเครอง GPS เพอนาทาง หรอพมพ

รายงานได้สะดวก เนื่องจากไม่ต้องพิมพ์สัญลักษณ์พิเศษอะไร

แต่ยงัมีวธิรีะบุพิกัดอีกระบบ ที่นิสิตทุกคนคงเคยได้ยิน คือระบบ องศา ลิปดา พิลิปดา ที่นิยมใช้กันมา

แต่อดีต ตั้งแต่ยคุที่ยังไม่มีเครื่อง GPS หรือคอมพิวเตอร์

ขออธิบายคร่าว ๆ พอเข้าใจ คือ 1 องศา แบ่งเป็น 60 ลิปดา แล 1 ลิปดา แบ่งออกเป็น 60 พิลิปดาขออธบายคราว ๆ พอเขาใจ คอ 1 องศา แบงเปน 60 ลปดา และ 1 ลปดา แบงออกเปน 60 พลปดา 

(พิ พ พาน ไม่ใช่ ฟ ฟัน ระวังสับสนกับ ฟิลิปปินส์)  

จะเห็นว่าใช้หลักการแบ่งเหมือนเวลา คือ 1 ชั่วโมง เท่ากับ 60 นาที และ 1 นาที เท่ากับ 60 วินาที

การเทียบก็เหมือนกัน เช่น เวลา 1.25 ชั่วโมง แบบทศนิยม ก็จะหมายถึง 1 ชั่วโมง กับอีก ¼ ชั่วโมง ก็

คือ 1 ชั่วโมง 15 นาที (ไม่ใช ่1 ชั่วโมง 25 นาที) ถ้าเป็น 1 ชั่วโมง 25 นาที ควรเขียนว่า 1:25 ชั่วโมง 

่(ใช้สัญลักษณ์ colon หรือ จดุสองจุด เรียกว่าเครื่องหมาย ทวิภาค ในภาษาไทย)
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ั ี่ ื่ ํ ่ ศ ิป ิ ิปกลบมาทเรองของการระบุตาแหนง แบบองศา ลปดา และพลปดา

องศา จะใช้สัญลกัษณ์ ° แบบเดยีวกับอุณหภูมิ

ปิ ใช้สั ั ์ ′ ี ั ป็ ฟลปดา จะใชสญลกษณ ′ แบบเดยวกบความยาวเปนฟุต

พลิิปดา จะใช้สญัลกัษณ์ ′′ แบบเดียวกับความยาวเป็นนิ้ว

จะเห็นว่าค่อนขา้งยุ่งยากในการพิมพ ์และการคาํนวณเป็นทศนิยม รวมถึงการคยี์ข้อมูล 

แต่ก็ยังนิยมใช้กันอย่ จึงควรศึกษาทําความเข้าใจไว้ เช่นเดียวกับการร บเวลา เปน็ชั่วโมงแตกยงนยมใชกนอยู จงควรศกษาทาความเขาใจไว เชนเดยวกบการระบเุวลา เปนชวโมง 

นาท ีวินาท ีก็ยังนิยมใช้กันอยู่ เช่น จากกําแพงแสนไปบางเขน นั่งรถตู้ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 

50 นาที ก็ไม่ได้ยินใครบอกว่าใช้เวลา 1 83333 ชั่วโมง แต่ถ้าเปน็ 1 ชั่วโมง 30 นาที50 นาท กไมไดยนใครบอกวาใชเวลา 1.83333 ชวโมง แตถาเปน 1 ชวโมง 30 นาท 

หรือชั่วโมงครึ่ง ก็อาจจะเขียนว่า 1.5 ชั่วโมง ก็เขา้ใจได้ ว่าไม่ได้หมายถึง 1 ชั่วโมง 5 

นาที (1 05 ชั่วโมง)นาท (1:05 ชวโมง) 

หน้าต่อไป มาดการใช้งานจริงในเปเปอร์ทางวิชาการ ระบบ องศา ลิปดา พลิิปดาครับหนาตอไป มาดูการใชงานจรงในเปเปอรทางวชาการ ระบบ องศา ลปดา พลปดาครบ
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เป็นเปเปอร์เกี่ยวกับโลหะหนักในดินบริเวณพื้นทีชุ่่มน้ําที่ได้รับการฟื้นฟโูดยการปลกูป่า

ชายเลน ที่ประเทศจีน
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แผนทีแ่ปลงปลูกป่าชายเลน จะเห็นการระบุพกิัดละติจูด 24°50′ ลองจิจูด 118°40′ สว่น

พลิิปดา ไม่ได้ระบ ก็หมายถึง 00′′ และ N กับ E ก็ละไว้ในฐานทีเ่ขา้ใจว่าประเทศจีนอยุ่ ฐ ู

ในซีกโลกเหนือและซึกโลกตะวันออก (ออสเตรเลียจะเป็น S กับ E และบราซิลก็เป็น S 

กับ W สหรัฐอเมริกาก็เป็น N กับ W เปน็ต้น)ฐ )
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วิธีการคยี์พิกัดเขา้ Google Maps คือ ไม่ต้องใส่สญัลกัษณ์ ° ′ ′′ แคเ่ว้นวรรค 1 เคาะ

และควรใส่ N และ E ให้ครบ ถ้าไม่ระบพิลิปดา ก็ใสเ่ปน็ 00 เช่นุ

24 50 00N, 118 40 00E เปน็ต้น เมือ่กดค้นหาแล้ว นิสิตจะเห็นว่าโปรแกรม Google 

Maps จะแสดงพิกัดในระบบองศาทศนิยมให้ด้วยเป็น 24.833333, 118.666667   p ,
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แบบฝกึหัด ไม่ต้องทําส่ง ให้ฝกึคยี์พิกัดเขา้ Google Maps ดูว่าเป็นสถานที่ใดบ้าง

7.759N, 98.304E

1 281N 103 863E1.281N, 103.863E

33.857S, 151.215E

29°58'42"N, 31°07'58"E

27°08'39"S, 109°19'50"W27 08 39 S, 109 19 50 W

40°41'22"N, 74°02'42"W

14.475N, 100.094E

40


