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การชัง่

ส่วนประกอบของเคร่ืองชัง่สปริง

การชัง่น ้าหนกัเป็นกิโลกรมั  กรมั  ขีด

การเลือกเคร่ืองชัง่  และหน่วยการชัง่

ความสมัพนัธข์องหน่วยการชัง่

การเปรียบเทียบน ้าหนกั

การคาดคะเนน ้าหนกั



ส่วนประกอบของเคร่ืองชัง่สปริง

ขีดช้ีน ้าหนกั

จานส าหรบัวางของ

ตวัเลขบอกน ้าหนกั
หนา้ปัด



ส่วนประกอบของเคร่ืองชัง่สปริง

น ้าหนกั  1  กิโลกรมั เท่ากบั 10  ขีด

 น ้าหนกั  1  ขีด เท่ากบั 100  กรมั

 น ้าหนกั  1  กิโลกรมั เท่ากบั 1000  กรมั



การชัง่น ้าหนกัเป็นกิโลกรมั  กรมั  ขีด

กรมั  เป็นหน่วยการชัง่ส่ิงของท่ีมีน ้าหนกัเบา

ค าว่า   กรมั  เขียนย่อว่า  ก.

กิโลกรมั  เป็นหน่วยการชัง่ส่ิงของท่ีมีน ้าหนกัมากข้ึน

ค าว่า   กิโลกรมั  เขียนย่อว่า  กก.

เข็มช้ีท่ีเลข 2 

ทุเรียนหนกั  2  กิโลกรมั

หรือทุเรียนหนกั  2,000 กรมั

หรือทุเรียนหนกั  20 ขีด



การชัง่น ้าหนกัเป็นกิโลกรมั  กรมั  ขีด

เข็มช้ีผ่านท่ีเลข 1 

สบัปะรดหนกั  1  กิโลกรมั

หรือสบัปะรดหนกั  1 กิโลกรมั

หรือสบัปะรดหนกั  16 ขีด

6 ขีด

600 กรมั

หรือสบัปะรดหนกั  1,600 กรมั



เคร่ืองชัง่สปริง

การเลือกเคร่ืองชัง่  และหน่วยการชัง่

หน่วยเป็น  กิโลกรมั 

 กรมั  ขีด



เคร่ืองชัง่น ้าหนกัตวั

การเลือกเคร่ืองชัง่  และหน่วยการชัง่

หน่วยเป็น  กิโลกรมั  กรมั



เคร่ืองชัง่จดหมาย

การเลือกเคร่ืองชัง่  และหน่วยการชัง่

หน่วยเป็น กรมั



เคร่ืองชัง่แบบตุม้ถ่วง

การเลือกเคร่ืองชัง่  และหน่วยการชัง่

หน่วยเป็น กิโลกรมั



เคร่ืองชัง่เคร่ืองประดบั

การเลือกเคร่ืองชัง่  และหน่วยการชัง่

หน่วยเป็น กรมั



เคร่ืองชัง่ยา

การเลือกเคร่ืองชัง่  และหน่วยการชัง่

หน่วยเป็น กรมั



มะม่วงหนกั 2 กิโลกรมั  คิดเป็นก่ีกรมั

ความสมัพนัธข์องหน่วยการชัง่

1 กิโลกรมั  เท่ากบั 1000  กรมั

2 กิโลกรมั  เท่ากบั

2 x  1000 = 2000 กรมั

มะม่วงหนกั 2000  กรมั



ขา้วหอมมะลิ  5000 กรมั  คิดเป็นก่ีกิโลกรมั

ความสมัพนัธข์องหน่วยการชัง่

1000  กรมั   เท่ากบั 1  กิโลกรมั

5000  กรมั   เท่ากบั

5000 ÷ 1000 = 5 กิโลกรมั

ขา้วหอมมะลิหนกั  5  กิโลกรมั



                   ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ี

1. สม้โอ 2 กิโลกรมั คิดเป็นน ้าหนกัก่ีขีด

2. ไก่ 1 กิโลกรมั 8 ขีด คิดเป็นน ้าหนกัก่ีกรมั

3. ผกักาดขาว 8 ขีด คิดเป็นน ้าหนกัก่ีกรมั

4. กุง้สด 5 ขีดคร่ึง คิดเป็นน ้าหนกัก่ีกรมั

5. มะเขือเทศ 1,200 กรมั คิดเป็นน ้าหนกัก่ีกิโลกรมั ก่ีกรมั

6. กุง้แหง้ 700 กรมั คิดเป็นน ้าหนกัก่ีขีด

7. เห็ดฟาง 1 กิโลกรมั 3 ขีด คิดเป็นน ้าหนกัก่ีกรมั

8. ถัว่ฝักยาว 1 กิโลกรมั 300 กรมั คิดเป็นน ้าหนกัก่ีขีด

9. เป็ด 2,500 กรมั คิดเป็นน ้าหนกัก่ีกิโลกรมั ก่ีกรมั

10. สม้เขียวหวาน 3 กิโลกรมัคร่ึง คิดเป็นน ้าหนกัก่ีกรมั

20 ขีด
1,800 กรัม

800 กรัม

550 กรัม

1 กก. 200 ก.

7 ขีด

1300 กรัม

13 ขีด
2 กก. 500 ก.

3,500 กรัม



การเปรียบเทียบน ้าหนกั



สม้หนกั 3 กิโลกรมั

การเปรียบเทียบน ้าหนกั

ทุเรียนหนกั 2 กิโลกรมั

สม้หนกักว่าทเุรียน   1 กิโลกรมั



สม้โอหนกั 1 กิโลกรมั

การเปรียบเทียบน ้าหนกั

สบัปะรดหนกั 4 กิโลกรมั

สบัปะรดหนกักว่าสม้โอ  3 กิโลกรมั



สม้โอหนกั 1 กิโลกรมั

การเปรียบเทียบน ้าหนกั

สบัปะรดหนกั 4 กิโลกรมั

สบัปะรดหนกักว่าสม้โอ  3 กิโลกรมั



การคาดคะเนน ้าหนกั

คาดคะเน 2 กิโลกรมั

ชัง่จริงหนกั 3 กิโลกรมั

คลาดเคล่ือนไป 1 กิโลกรมั


