
 บทที่  2
การวัด    (10 ชั่วโมง)

 2.1    ความเปนมาของการวัด (1  ช่ัวโมง)
2.2    การวัดความยาว (2  ช่ัวโมง)
2.3    การวัดพื้นที่ (4  ช่ัวโมง)
2.4    การวัดปริมาตรและน้ําหนัก (2  ช่ัวโมง)
2.5    การวัดเวลา (1  ช่ัวโมง)

 นักเรียนไดรูจักการวัดความยาว  พื้นที่   ปริมาตร   น้ําหนักและเวลามาแลว   การนําเสนอเนื้อหาดัง
กลาวในบทนี้   ตองการใหนักเรียนเห็นวิวัฒนาการของการวัดอยางคราว ๆ  รูวิธีการเปลี่ยนหนวยการวัด
ในระบบเดียวกันและตางระบบกัน  คือ  ระบบเมตริก  ระบบอังกฤษ  และหนวยการวัดในมาตราไทยที่ยังมี
ใชกันอยู   เนื้อหาสวนใหญที่เสนอไวในบทนี้จะเปนเรื่องความยาวและพื้นที่   ซ่ึงเปนพื้นฐานที่สําคัญในการ
เรียนรูการวัดอื่น ๆ   สําหรับเรื่องปริมาตรนั้น   ในบทนี้จะยังไมเนนมากนัก  เพราะนักเรียนจะไดเรียนอีกใน
ช้ันตอไป  นอกจากนั้นยังมีสาระที่มุงเนนใหใชการประมาณและการคาดคะเนขนาดของสิ่งตาง ๆ
 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ครูควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดปฏิบัติจริงและไดทํากิจกรรม
ทั้งภายในและภายนอกหองเรียน   เพื่อเปนการสงเสริมใหนักเรียนไดฝกการวัด  การคาดคะเนดวยการใชส่ิงที่
นกัเรยีนคุนเคยหรือรูมากอนเปนตวัเปรียบเทยีบ  มสีถานการณตาง ๆ ทีเ่กีย่วของกบัชวีติประจาํวนั ใหนกัเรยีน
ไดฝกสังเกตสิ่งแวดลอมรอบตัว   ไดใชการประมาณเกี่ยวกับการวัด  รวมทั้งใหมีการศึกษาคนควาและจด
บันทึกเพื่อหาขอสรุปรวมกันในชั้นเรียน
 ในการใหกิจกรรมหรือแบบฝกหัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนหนวยตางระบบหรือตางมาตราที่นัก
เรียนไมคุนเคย   ครูควรกําหนดหนวยที่เทียบใหดวย

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังรายป
 1.    เปรียบเทียบหนวยการวัด ในระบบเดียวกันและตางระบบได

2.    เลือกใชหนวยการวัดไดอยางเหมาะสม
3.    ใชความรูเกี่ยวกับการวัด แกปญหาในสถานการณตาง ๆ ได
4.     คาดคะเนเวลา ระยะทาง ขนาด และน้ําหนักของสิ่งที่กําหนดใหไดอยางใกลเคียง  และสามารถ
        อธิบายวิธีการที่ใชคาดคะเนได
5.    ใชการคาดคะเนเกี่ยวกับการวัดในสถานการณตาง ๆ ได
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แนวทางในการจัดการเรียนรู

2.1    ความเปนมาของการวัด    (1  ชั่วโมง)
จุดประสงค เพื่อใหนักเรียนตระหนักวาคาที่ไดจากการวัดนั้นเปนคาประมาณ  และเขาใจแนวคิดเกี่ยวกับ
 การคาดคะเน  ครูไมควรใชหัวขอนี้ในการประเมินผลปลายภาค

ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
 1.    ครูนําสนทนาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของการวัดตามหัวขอ  2.1   อาจใหนักเรียนยกตัวอยางการสื่อ
ความหมายในทองถ่ินเกี่ยวกับระยะทาง   เวลา   และปริมาณอื่น ๆ   เพิ่มเติมจากหนังสือเรียน   ทั้งนี้อาจเพิ่ม
เติมความรูเกี่ยวกับหนวยการวัดความยาวตามมาตราไทยโบราณ  ที่นักเรียนเคยไดยินหรือไดอานจาก
วรรณกรรมตาง ๆ   เชน
 นิ้วหนึ่ง เทากับ 8   เมล็ดขาว
 เมล็ดขาวหนึ่ง เทากับ 8   ตัวเหา
 ตัวเหาหนึ่ง เทากับ 8  ไขเหา
 ไขเหาหนึ่ง เทากับ 8  ธุลี
 ธุลีหนึ่ง เทากับ 8  อณู
 อณูหนึ่ง เทากับ 8  ปรมาณู
        นอกจากนี้  ครูอาจเพิ่มเติมหนวยการวัดความยาวที่ชางฝมือตาง ๆ  ยังนิยมใชกันอยูในปจจุบัน
เชน
  1    กระเบียด  เทากับ  1      ใน    4   ของนิ้ว

 1    หุน เทากับ 1.5   ใน  16   ของนิ้ว
 2.    ครูช้ีใหนักเรียนเห็นวา การใชสวนตาง ๆ  ของรางกาย   เชน   นิ้ว   คืบ   ศอกและวาแบบโบราณ
นั้น  ไมใชหนวยการวัดมาตรฐาน   ครูอาจใหนักเรียนทํากิจกรรมวัดความกวาง   ความยาวของสิ่งตาง ๆ  เชน
โตะครูหรือความกวางของหอง  โดยใชคืบ  ศอก   หรือวาของแตละคน  ตามขอตกลงของการวัดระยะใน
หนังสือเรียน     แลวบันทึกผลที่ไดบนกระดานเพื่ออภิปรายสรุปวาขอตกลงเกี่ยวกับหนวยการวัดตาม
มาตราไทย   ที่ทําสืบตอกันมาโดยใชสวนตาง ๆ   ของรางกายเหลานี้    ใชเปนการประมาณความยาวเพื่อส่ือ
สารใหเขาใจไดใกลเคียงกันอยางหยาบ ๆ
        ครูอาจใหนักเรียนหาวา  1  นิ้ว    1  คืบ    1  ศอก  และ  1 วา ของตนยาวประมาณกี่เซนติเมตร
หรือกี่นิ้ว  (ระบบอังกฤษ)    เพื่อจะไดนําความยาวนี้ไปเปนตัวเทียบขนาด     สําหรับการคาดคะเนความยาว
ในสถานการณตาง ๆ
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 3.    ครูอาจจัดกิจกรรมใหนักเรียนใชเครื่องมือวัดความยาวเชนไมบรรทัดอันเดียวกัน  วัดความยาว
ของสิ่งของสิ่งเดียวกัน   เชน  วัดความยาวของดินสอแทงสั้น ๆ   แลวใหบอกผลที่ไดของแตละคน   นักเรียน
อาจบอกคําตอบไมตรงกัน  เชน  ประมาณ  9.2  เซนติเมตร    9.25  เซนติเมตร  หรือ  9.3  เซนติเมตร  เปนตน

         การที่นักเรียนแตละคนไดคําตอบไมเทากันนั้น   อาจเปนเพราะเครื่องมือมีหนวยการวัดที่ไม
ละเอียดพอ  ใชหนวยการวัดไมเหมาะสม  หรือมีความคลาดเคลื่อนจากการอาน  คาที่วัดไดจึงเปนคาที่ตางคน
ตางประมาณวาใกลเคียงกับความเปนจริง
        จากกิจกรรมนี้    ครูควรใหนักเรียนรวมกันอภิปรายจนไดขอสรุปวาคาตาง ๆ  ที่ไดจากการวัด
ทุกครั้ง  เปนคาประมาณ
 4.    สําหรับภาพการตูนทายหนังสือเรียนหนา 60   มีไวเพื่อใหนักเรียนเห็นประโยชนของการนํา
ความรูเร่ืองการคาดคะเนไปใชในชีวิตประจําวัน    ครูควรแนะนําใหนักเรียนสังเกตและจําความยาวของ
ระยะใดระยะหนึ่งไว  เพื่อใชเทียบกับระยะอื่น ๆ   ที่ตองการคาดคะเน  เชน  สังเกตและจําความยาว  1  กาว
ของตนเองวายาวประมาณเทาใด

5.    สําหรับกิจกรรม   “เคยคิดบางไหม”   เจตนาเพื่อใหนักเรียนตระหนักวาเรื่องการวัดและ
การคาดคะเนเปนเรื่องใกลตัว   ครูอาจใหนักเรียนทําเปนการบาน  แลวคัดเลือกผลงานบางชิ้นติดปายนิเทศไว

2.2    การวัดความยาว    (2  ชั่วโมง)
จุดประสงค นักเรียนสามารถ

1.    เปรียบเทียบหนวยการวัดความยาว ในระบบเดียวกันและตางระบบได
2.    เลือกใชหนวยการวัดความยาวไดอยางเหมาะสม
3.    คาดคะเน ความยาวของสิ่งที่กําหนดใหไดอยางใกลเคียง และสามารถอธิบายวิธีการที่ใช

คาดคะเนได
4.    ใชการคาดคะเนเกี่ยวกับการวัดความยาวในสถานการณตางๆได

เอกสารแนะนําการจัดกิจกรรม แบบฝกหัดเพิ่มเติม 2.2

ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
 1.    ครูควรทบทวนหนวยการวัดความยาวในระบบเมตริกที่นักเรียนเคยเรียนมาแลว  กอนแนะนํา
หนวยการวัดความยาวในระบบอังกฤษ

2 3 4 5 6 7 8 9 10 111
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        การเปลี่ยนหนวยการวัดความยาวระหวางระบบเมตริกและระบบอังกฤษเปนความรูใหม  ครูจึง
ควรใหเวลาฝกในเรื่องนี้เปนพิเศษ   สําหรับการเทียบหนวยการวัดความยาวระหวางระบบหรือมาตราที่ตาง
กัน   ครูควรแนะใหนักเรียนจดจํามาตราการเทียบที่สะดวกแกการจําและใชกันแพรหลาย  เชน  1  หลา
เทากับ  90  เซนติเมตร  และ  2  เมตร  เทากับ  1  วา
        หลังจากนักเรียนไดฝกทักษะในเรื่องการเปลี่ยนหนวยการวัดความยาวตาง ๆ  ตามบทเรียนและ
อาจฝกเพิ่มเติมจากแบบฝกหัดเพิ่มเติม  2.2  แลว   ครูควรชี้ใหนักเรียนสังเกตและสรุปไดวา  ในการเปลี่ยน
หนวยในระบบหรือมาตราเดียวกันจากหนวยยอยเปนหนวยใหญจะตองใชการหาร   และจากหนวยใหญเปน
หนวยยอยตองใชการคูณ
 2.    สําหรับกิจกรรม  “วัดสิ่งรอบตัว”  เสนอไวเพื่อใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง  ฝกการอานคาที่
ไดจากการวัดโดยใชสายวัดหรือตลับเมตร   ซ่ึงในเครื่องมือวัดนี้จะมีหนวยการวัดที่เปนเซนติเมตรและเมตร
อยูดวยกัน   คําตอบที่ไดจากการวัดของนักเรียนในกิจกรรมนี้อาจไมเทากัน   ครูควรนําผลที่ไดจากการปฏิบัติ
ของนักเรียนมาอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน   เพื่อยืนยันแนวคิดที่วาคาที่ไดจากการวัดเปนคาโดยประมาณ
  3.    สําหรับกิจกรรม   “เลือกหนวยการวัดที่เหมาะสม”   เสนอไวเพื่อฝกทักษะการเลือกใชหนวย
การวัดที่เหมาะสมกับสถานการณ    กิจกรรมขอ 1   และขอ 2    อาจใหนักเรียนทําเปนการบานได  สําหรับ
กิจกรรมขอ 3   ควรทําในชั่วโมงเรียน  เนื่องจากการวัดที่กําหนดไวแตละขอตองใชหลักการวัดตามแนวของ
ชาง    ครูอาจใหนักเรียนไปสํารวจซักถามขอมูลจากทองถ่ิน  แลวนํามาอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน    เชน
การวัดรอบนิ้วนางเพื่อทําแหวน    อาจใชเสนดายวงรอบนิ้วพรอมดึงขึ้นลงผานขอนิ้ว     เพื่อตรวจสอบวา
ขนาดของวงแหวนพอดีหรือไม      การวัดเทาเพื่อตัดรองเทา ชางตัดรองเทาวัดโดยใหวางเทาทีละขางบน
กระดาษแลวใชดินสอเขียนรอยรอบเทา    จากนั้นใชสายวัดวัดสวนกวางและสวนสูงของหลังเทาไปพรอม
กันดังรูป

 4.    สําหรับกิจกรรม   “คาดคะเนความยาว”   ขอ 1  ขอ 2   และขอ 3   ควรทําในชั้นเรียน  สวนขอ
4  อาจใหนักเรียนทําเปนการบาน
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2.3    การวัดพื้นที่    (4  ชั่วโมง)
จุดประสงค นักเรียนสามารถ

1.    เปรียบเทียบหนวยการวัดพื้นที่ ในระบบเดียวกันและตางระบบได
2.    เลือกใชหนวยการวัดพื้นที่ ไดอยางเหมาะสม
3.    คาดคะเนพื้นที่ ที่กําหนดใหไดอยางใกลเคียง และสามารถอธิบายวิธีการที่ใชคาดคะเนได
4.    ใชการคาดคะเนเกี่ยวกับการวัดพื้นที่ ในสถานการณตางๆได

ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
  1.    นักเรียนเคยเรียนเรื่องพื้นที่และรูจักใชหนวยการวัดพื้นที่มาบางแลว  หัวขอนี้จึงเปนการทบทวน
และตองการใหนักเรียนเห็นความสัมพันธระหวางพื้นที่ของรูปสี่เหล่ียมมุมฉาก   รูปสามเหลี่ยม   รูปสี่เหล่ียม
ดานขนาน   รูปสี่เหล่ียมคางหมูและรูปสี่เหล่ียมใด ๆ   โดยเนนการเปรียบเทียบหนวยการวัดพื้นที่ในระบบ
เดียวกันและตางระบบกัน   สําหรับหนวยการวัดพื้นที่ที่สําคัญในหนา  71   และ  72   ของหนังสือเรียนนั้น
นักเรียนควรจะจําสูตรการเทียบหนวยที่ใชบอย ๆ  เพื่อประโยชนในชีวิตประจําวันและเปนพื้นฐานในการคิด
คํานวณเรื่องอื่น ๆ  ตอไป
 2.    ในการทําแบบฝกหัดเกี่ยวกับการเปลี่ยนหนวยการวัดพื้นที่จากหนวยหนึ่งเปนอีกหนวยหนึ่งนั้น
ครูควรใหนักเรียนสังเกตการเปลี่ยนหนวยการวัดความยาวของแตละดาน  เพื่อไมใหนักเรียนเกิดความสับ
สนระหวางการเปลี่ยนหนวยการวัดความยาวและการเปลี่ยนหนวยการวัดพื้นที่
 3.    กิจกรรม  “เรือนหอของเจาเงาะ”  ควรใหทําเปนการบาน  อาจแนะนําใหนักเรียนหาคําตอบโดย
การเขียนแผนผังอยางคราว ๆ  เพื่อชวยในการจินตนาการใหถูกตองและเหมาะสม  ทั้งนี้ควรย้ําใหนักเรียน
ตรวจสอบคําตอบของตนเองเมื่อทําเสร็จแลววา   ที่ตอบไปทั้งหมดนั้นเปนคําตอบที่เปนไปไดหรือไม  พรอม
ช้ีใหนักเรียนเห็นความสําคัญของการตรวจสอบคําตอบ
 4.    สําหรับกิจกรรม   “พื้นที่กับความยาวของดาน”   เสนอไวเพื่อทบทวนสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่
เหล่ียมมุมฉาก  รูปสามเหลี่ยม  รูปสี่เหล่ียมดานขนาน  และรูปสี่เหล่ียมคางหมูใหนักเรียนเขาใจชัดเจน
กอนนําไปใชคํานวณเกี่ยวกับพื้นที่ที่ซับซอนตอไป
 5.    ตัวอยางที่ 1   หนา  81 – 82  ในหนังสือเรียนเปนตัวอยางการหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม  ได
แสดงใหเห็นวาการหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมอาจทําไดหลายวิธี    
 6.    สําหรับกิจกรรม    “ใครใหญกวา”    เจตนาใหนักเรียนใชการคาดคะเนหาคําตอบ     ครูควรให
นักเรียนรวมกันอภิปรายถึงแนวคิดในการหาคําตอบ    สําหรับขอ 3     ครูอาจแนะใหนักเรียนเขียนกรอบสี่
เหล่ียมมุมฉากลอมรอบใบไม     แลวตัดสวนที่ไมใชใบไมมาเปรียบเทียบกัน    นักเรียนอาจมีวิธีคิดเปน
อยางอื่น  เชน  ลอกรูปใบไมลงบนกระดาษตารางหนึ่งหนวยและนับจํานวนตารางเปรียบเทียบกัน
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2.4    การวัดปริมาตรและน้ําหนัก    (2  ชั่วโมง)
จุดประสงค นักเรียนสามารถ

1.    เปรียบเทียบหนวยการวัดปริมาตรและน้ําหนัก ในระบบเดียวกันและตางระบบได
2.    เลือกใชหนวยการวัดปริมาตรและน้ําหนัก ไดอยางเหมาะสม
3.    คาดคะเนปริมาตรและน้ําหนักของสิ่งที่กําหนดให  ไดอยางใกลเคียง   และสามารถอธิบาย
       วิธีการที่ใชคาดคะเนได
4.    ใชการคาดคะเนเกี่ยวกับการวัดปริมาตรและน้ําหนักในสถานการณตาง ๆ ได

เอกสารแนะนําการจัดกิจกรรม แบบฝกหัดเพิ่มเติม 2.4

ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
1.    ในกิจกรรมนําเขาสูการวัดปริมาตรและน้ําหนัก  ครูอาจใชส่ืออ่ืนทดแทนมวนสําลีและแทงแกว

 เชน  แทงโฟมและกอนอิฐ     ถานักเรียนมีความพรอม   ครูอาจใหความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธของ
ปริมาตร   น้ําหนักและความหนาแนนที่เปนไปตามสูตร
 D    =     V

M

 เมื่อ  D แทนความหนาแนน
 M แทนมวลซึ่งวัดเปนน้ําหนัก
 V แทนปริมาตร
 2.    สําหรับกิจกรรม   “คะเนไดเทาไร”   เปนกิจกรรมที่ควรจัดในชั้นเรียน   เพื่อใหนักเรียนฝกการ
นําเสนอขอคิดเห็นของตนเอง    คําตอบของนักเรียนอาจไมตรงกับตัวอยางคําตอบในคูมือครู    หากเหตุผล
ของนักเรียนสมเหตุสมผล     นาสนใจ     และมีโอกาสเปนไปได    ครูควรชมเชยเพื่อสนับสนุนใหนักเรียน
กลาแสดงความคิดเห็นและฝกทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตรดานการใหเหตุผลในชีวิตประจําวัน
 3.    สําหรับกิจกรรม   “หองครัวของรจนา”   นอกจากฝกการเลือกใชหนวยการวัดที่เหมาะสมแลว
ยังเปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนไดเรียนรูขนาดมาตรฐานของสิ่งของที่ใชภายในบาน   ครูอาจใหนักเรียนทําเปน
การบานเพื่อฝกการเปนคนชางสังเกตของนักเรียน  และใหเคยชินกับปริมาณที่วัดไดในบานตนเอง  เพื่อจะได
นําความรูนี้ไปเปนตัวเทียบในเรื่องอื่น ๆ ตอไป    คําตอบที่ไดอาจไมตรงกับตัวอยางคําตอบ ครูตองพิจารณา
เปนกรณี ๆ  ไปตามความเหมาะสม
 4.    สําหรับกิจกรรม   “วัดเกลือ”   เสนอไวเพื่อใหนักเรียนเห็นคุณคาของภูมิปญญาชาวบานในทาง
คณิตศาสตร  ซ่ึงเปนความรูที่บอกตอ ๆ  กันมา  การแสดงวาสูตรดังกลาวเปนจริง   ครูอาจใหนักเรียนชวยกัน
คํานวณ  เพราะมีหลายขั้นตอน

5.    ครูอาจใชแบบฝกหัดเพิ่มเติม  2.4    เพื่อเสริมทักษะในการเปลี่ยนหนวยน้ําหนัก
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2.5    การวัดเวลา    (1  ชั่วโมง)
จุดประสงค นักเรียนสามารถ

1. เปรียบเทียบหนวยการวัดเวลาได
2. คาดคะเนเวลา ที่กําหนดใหไดอยางใกลเคียง และสามารถอธิบายวิธีการที่ใชคาดคะเนได
3. ใชการคาดคะเนเกี่ยวกับเวลาในสถานการณตาง ๆ ได

ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
1.    สําหรับกิจกรรม   “1  ป ไมไดมี 365 วัน”   มีจุดประสงคใหนักเรียนไดอานและเชื่อมโยงความรู

ทางดาราศาสตรกับทางคณิตศาสตรในการคํานวณหาปอธิกสุรทิน    ครูควรถือโอกาสชี้ใหเห็นความจําเปนที่
นักดาราศาสตรจะตองรูคณิตศาสตรมาตั้งแตโบราณ   เมื่อจบกิจกรรมนี้   ครูและนักเรียนควรสรุปรวมกันได
วา  1  ปมี  365  วัน  หรือ  366  วัน
 2.    สําหรับกิจกรรม   “เวลากับชีวิตประจําวัน”  คําถามขอ 5  และขอ 6    มีไวเพื่อใหนักเรียนเห็น
ความแตกตางของการนับเวลาเปนวันกับการนับเวลาเปน  ปเดือนและวัน   กลาวคือถานับเวลาเปนวัน  จะ
ตองนับจํานวนวันในแตละเดือนอยางละเอียดวา  ในชวงเวลาที่กลาวถึงนั้นแตละเดือนมีกี่วัน   ถานับเวลาเปน
ปเดือนและวัน  จะตองนับปชนป   เดือนชนเดือนและจํานวนวันที่เหลือ
 3.    สําหรับกิจกรรม   “ที่คิดไวใชหรือยัง”   เปนกิจกรรมที่ควรทําในชั้นเรียน  และใหมีการอภิปราย
หาขอสรุปรวมกัน   ครูควรแนะใหนักเรียนฝกสังเกตเวลาที่ใชจริงในการทํากิจกรรมประจําวันแตละวัน   เพื่อ
จะไดนําความรูที่ไดไปใชในการนัดหมายและเปนคนตรงตอเวลา
 4.    สําหรับความรู   “นาโนเทคโนโลยี”   เปนความรูเพิ่มเติมสําหรับนักเรียน  ครูอาจใหนักเรียน
ศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี  และเว็บไซตตาง ๆ
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คําตอบแบบฝกหัดและคําตอบกิจกรรม

คําตอบกิจกรรม  “เคยคิดบางไหม”

นักเรียนอาจตอบไดหลายรูปแบบและมีรายละเอียดตางกัน  รูปแบบหนึ่งของคําตอบอาจเปน
ดังนี้

เร่ิมตั้งแตตื่นนอนตอนเชาประมาณเวลา 6.00 น. ช่ังน้ําหนักของตัวเองไดประมาณ
45   กิโลกรัม   อาบน้ํา   แตงตัวและรับประทานอาหารเชาเพื่อไปโรงเรียนใหทันภายในเวลาประมาณ

211    ช่ัวโมง  แลวดื่มนมสดเพื่อสุขภาพ  1  กลอง  ขนาด  250  มิลลิลิตร  ไหวคุณพอคุณแมกอนออก
จากบาน และรับเงินคาอาหารกลางวัน  30  บาท   แลวจึงออกจากบานไปโรงเรียน ซ่ึงอยูหางจากบาน
เปนระยะทางประมาณ  2  กิโลเมตร   สะพายกระเปาหนักประมาณ  2  กิโลกรัม  ใชเวลาในการเดิน
ประมาณ   30 นาที   เร่ิมเขาแถวเคารพธงชาติเวลา  08.00  น.   เขาเรียนชั่วโมงแรกเวลาประมาณ
8.30  น.  ถึงเวลา 11.30  น.   รับประทานอาหารกลางวันเปนเวลา   1   ช่ัวโมงที่โรงอาหารที่อยูหาง
จากอาคารเรียนประมาณ  100  เมตร   แลวเร่ิมเรียนตอจนโรงเรียนเลิกเวลา  15.45  น.   ชวยกันทํา
ความสะอาดหองเรียนที่มีเนื้อที่ประมาณ   80  ตารางเมตร   ใชเวลาประมาณ  10  นาที  ลงเลน
ฟุตบอลกับเพื่อน ๆ  ที่สนามหนาโรงเรียนซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ  1  ไร   จึงเดินกลับบานใชเวลา
ประมาณ 21   ช่ัวโมง  พอกลับมาถึงบานรีบชวยงานคุณพอคือรดน้ําแปลงผัก   3  แปลงดวยน้ํา  3  ถัง
หรือกวาดขยะใบไมหนาบาน  ผลัดกันกับนอง   ถาไดรดน้ําตนไมจะเสร็จเร็ว   ถากวาดขยะจะเสร็จ
ชา    เพราะจะตองกวาดขยะทั้งสนามหนาบานซึ่งกวางประมาณ  3  เมตรยาวประมาณ  7  เมตร
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คําตอบกิจกรรม  “วัดสิ่งรอบตัว”

ตัวอยางคําตอบ

ผลท่ีวัดได
สิ่งท่ีจะวัด เมตร เซนติเมตร มิลลิเมตร

ตัวอยาง
ความกวางของหนาตาง 0.8 80 -

ความกวางของระเบียงหนาหอง 1.5 150 -

ความหนาของหนังสือเรียนคณิตศาสตร - 0.7 7

ความยาวของดินสอ - 18.5 185

ความสูงของโตะนักเรียน 0.8 80 -

ความยาวของเสนผานศูนยกลางของไสดินสอ - 0.2 2

ความยาวของกระดานดํา 3 300 -

ความยาวของแปรงลบกระดาน - 15 150

คําตอบกิจกรรม   “เลือกหนวยการวัดที่เหมาะสม”

1.    สมปองเปนเศรษฐี  อยูบานตึก  5  ช้ัน  สูงประมาณ  20  เมตร  เขาตองการบริจาคโทรทัศนขนาด
       20  นิ้ว  จํานวน 2 เครื่อง ใหโรงเรียนประถมศึกษาแหงหนึ่งในจังหวัดนครนายก  วันที่สมปองเดินทาง
       ไปจังหวัดนครนายก  สมปองขับรถออกจากบานไปโดยใชอัตราเร็วเฉลี่ย  80 กิโลเมตร  ตอ ช่ัวโมง
       เมื่อถึงรังสิต  สมปองรูสึกหิวจึงหยุดพักเพื่อรับประทานกวยเตี๋ยวเรือ   เมื่อจอดรถริมถนนแลว   ตองเดิน
       ผานสะพานขามคลองยาว  10  เมตร   ที่รานกวยเตี๋ยวคนแนนมาก  เจาของรานตองจัดที่นั่งเสริมเปน
       มานั่งเล็ก ๆ   ใหสมปองนั่งมานั่งนี้สูงเพียง  30  เซนติเมตร    เมื่อสมปองรับประทานเสร็จแลว
       ตองเดินทางตอไปอีกเปนเวลาประมาณ  1 ช่ัวโมง  15 นาที    จึงจะถึงโรงเรียน  หลังจากที่สมปองบริจาค
       โทรทัศนแลว   ครูใหญไดมอบพรมเช็ดเทาฝมือของนักเรียน  ขนาด  1.5 ฟุต  × 2 ฟุต  ใหสมปองเปนที่
       ระลึกพรอมคําขอบคุณ
2.    ตัวอยางคําตอบ
 1)    ควรใชหนวยเปน  หลา    และวัดใหละเอียดถึงทศนิยมตําแหนงที่หนึ่ง   หรือ

ควรใชหนวยเปน  เมตร   และวัดใหละเอียดถึงทศนิยมตําแหนงที่สอง
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2)    ควรใชหนวยเปน    เซนติเมตร   และวัดใหละเอียดถึงทศนิยมตําแหนงที่หนึ่ง  หรือ
 ควรใชหนวยเปน    เมตร   และวัดใหละเอียดถึงทศนิยมตําแหนงที่สอง

3)     ควรใชหนวยเปน   เมตร   และวัดใหละเอียดถึงทศนิยมตําแหนงที่สอง
4)     ควรใชหนวยเปน   นิ้ว      และวัดใหละเอียดถึงทศนิยมตําแหนงที่สอง  หรือ

 ควรใชหนวยเปน    เซนติเมตร   และวัดใหละเอียดถึงทศนิยมตําแหนงที่หนึ่ง
5)    ควรใชหนวยเปน    เซนติเมตร    และวัดใหละเอียดถึงทศนิยมตําแหนงที่หนึ่ง  หรือ
        ควรใชหนวยเปน   เมตร   และวัดใหละเอียดถึงทศนิยมตําแหนงที่สอง
6)    ควรใชหนวยเปน   กิโลเมตร   และวัดใหละเอียดถึงทศนิยมตําแหนงที่สอง  หรือ

 ควรใชหนวยเปน เมตร และวัดใหละเอียดเปนจํานวนเต็มหนวย

3.    ตัวอยางคําตอบ
 1)    วัดรอบเอวโดยใชหนวยเปนนิ้ว และใหมีความละเอียดถึงทศนิยมตําแหนงที่หนึ่งเชน  22.5  นิ้ว
                      หรือวัดโดยใชหนวยเปนเซนติเมตร   และวัดเปนจํานวนเต็มหนวย  เชน  58  เซนติเมตร
 2)    วัดบาโดยใชหนวยเปนนิ้ว และใหมีความละเอียดถึงทศนิยมตําแหนงที่หนึ่ง  เชน  16.5  นิ้ว
                     หรือวัดโดยใชหนวยเปนเซนติเมตร   และวัดเปนจํานวนเต็มหนวย เชน  42  เซนติเมตร
 3)    วัดความยาวรอบนิ้วโดยใชหนวยเปนมิลลิเมตร และวัดใหละเอียดเปนจํานวนเต็มหนวย
 4)    วัดความกวางและความยาวโดยใชหนวยเปนเซนติเมตร   และวัดใหละเอียดเปนจํานวนเต็ม
         หนวย
 

คําตอบกิจกรรม  “คาดคะเนความยาว”

1.
 1)    คาดคะเนความสูงของสะพานลอย   เทียบกับความสูงของรถบรรทุก
 2)    คาดคะเนความกวางของรถ    เทียบกับระยะหางระหวางรถสองคันที่จอดอยูสองขางทาง
 3)    คาดคะเนความกวางของประตู    เทียบกับความกวางและความยาวของตูเสื้อผา
 4)    คาดคะเนความกวางของคูน้ํา    เทียบกับระยะทางที่สามารถกระโดดได
 5)    คาดคะเนความสูงที่กําหนดไว   เทียบกับความสามารถในการกระโดดสูง
 6)    คาดคะเนความกวาง   ความยาว   และความสูงของของขวัญ  เทียบกับความกวาง    ความยาว
                     และความสูงของกลองที่จะใสของขวัญ
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2.    ตัวอยางคําตอบ
 1)    คาดคะเนได  เชนธีระบอกเพื่อนวาเมื่อเชาเดินออกกําลังกายเปนระยะทางประมาณ  5  กิโลเมตร

2)    คาดคะเนไมได   เพราะถาขาโตะยาวไมเทากันจะทําใหโตะเอียง
3)    คาดคะเนได โดยเทียบกับความสูงของตนเอง
4)    คาดคะเนได   เพราะชางตัดเสื้อมีประสบการณในการประมาณขนาดของผา   เทียบกับขนาด
       ของเสื้อ
5)    คาดคะเนไมได   เพราะถาใชการคาดคะเนความกวาง และความยาวของบานหนาตางที่ซ้ือมา
       อาจไมพอดีกับกรอบบานหนาตาง
6)    คาดคะเนไมได   เพราะเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับผลประโยชนและกฎหมาย

3.    คําตอบอาจแตกตางกันตามสถานการณ  วิธีการคาดคะเนอาจเปนดังตัวอยางตอไปนี้
 1)    คาดคะเนความสูงของครู   เทียบกับความสูงของนักเรียน

2)    คาดคะเนความสูงของเพื่อน   เทียบกับความสูงของนักเรียน
3)    คาดคะเนความกวางและความยาวของหองเรียน   เทียบกับความยาวที่ทราบ  เชน  ความยาว

1  เมตร  หรือความยาว  1  กาวเทา
4)    คาดคะความสูงของประตูหองเรียน   เทียบกับความสูงของนักเรียน
5)    คาดคะเนระยะทางจากประตูโรงเรียนถึงโรงอาหาร   เทียบกับระยะทางที่คุนเคย  เชน  ระยะหาง
       ระหวางเสาไฟฟา  (ประมาณ  200  เมตร)
6)    คาดคะเนความยาวรอบอาคารเรียน   เทียบกับความยาวที่ทราบ เชน เทียบกับความยาวและ
        ความกวางของหองเรียน

4.    ตัวอยางคําตอบ

ความยาว ชื่อสิ่งของ
  5   มิลลิเมตร ความยาวงของเสนผานศูนยกลางของดินสอ
15   เซนติเมตร ความยาวของกลองดินสอ
  3   เมตร ความกวางของหอง
  1   เมตร ความยาวของกางเกง
75   เซนติเมตร ความกวางของบานหนาตาง
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คําตอบแบบฝกหัด  2.2

1.
1)    500  เซนติเมตร
2)    1,200 เมตร
3)    20 วา
4)    2.5 กิโลเมตร
5)    177.8 เซนติเมตร

2.
1) สุดาสูงกวาดวงใจ   เพราะสุดาสูง  182.88  เซนติเมตร   แตดวงใจสูง  175  เซนติเมตร
2) เรือบดยาวกวาเรือพาย   เพราะเรือบดยาว  6  เมตร แตเรือพายยาว  5  เมตร
3) ไมยาว  5  ฟุต  7  นิ้ว  คิดเปนประมาณ  170.18  เซนติเมตร จะยาวกวาไมยาว  170  เซนติเมตร
4) ระยะทางจากกรุงเทพฯ   ถึงเกาะชางประมาณ  205  ไมล  คิดเปนประมาณ  329.9065  กิโลเมตร

ไกลกวาระยะทางจากกรุงเทพฯ   ถึงจังหวัดนครราชสีมา
3.    ประมาณ  1,600  เมตร
4.    1 กิโลเมตร
5.    104 เมตร
6.    ปาชุลีจะมีผาไหมพอสําหรับตัดสูท

คําตอบกิจกรรม  “ทราบหรือไม”

 จังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดและนอยที่สุดมีพื้นที่ตางกัน  17,202   ตารางกิโลเมตร

คําตอบกิจกรรม  “พื้นที่ในมาตราเดียวกัน”

1.
     1)    5,000,000    ตารางเมตร
   2)    80   ตารางกิโลเมตร

  3)    70,000   ตารางเซนติเมตร
  4)    1.2   ตารางเมตร
  5)    4,800   ตารางวา
  6)    144   งาน
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  7)    2,200   ตารางวา
  8)    4  ไร  2   งาน  50  ตารางวา
  9)    2   ไร  2   งาน  24   ตารางวา
10)    5   ตารางฟุต  5   ตารางนิ้ว
11)    1,920  เอเคอร
12)    20   ตารางไมล

2.    ที่ดินของปานมีเนื้อที่มากกวา
3.    บริเวณสนามหญามีเนื้อที่มากกวา

คําตอบกิจกรรม  “พื้นที่ตางมาตรา”

1.
   1)    ประมาณ  1.8    ตารางเมตร
   2)    ประมาณ  10,000     ตารางหลา

  3)    ประมาณ  20,234.3  ตารางเมตร
  4)    ประมาณ  20.72   ตารางกิโลเมตร
  5)    3     ตารางกิโลเมตร
  6)    3.5  ไร

2.    2,500   ตารางเมตร
3.    6,900   ตารางเมตร
4.    ประมาณ  1,973  ไร  1  งาน  60  ตารางวา

คําตอบกิจกรรม  “เรือนหอของเจาเงาะ”

ตัวอยางคําตอบ
เงาะอานหนังสือบานสวย ซ่ึงมีขนาดเลมกวาง  25 เซนติเมตร ยาว 30  เซนติเมตร หนา 8 มิลลิเมตร

พบขอความประกาศขายที่ดินของบริษัทจัดสรรที่ดิน  ซ่ึงมีเนื้อที่จัดสรรอยูประมาณ  54  ไร  และไดตัดแบง
เปนแปลง ขนาดแปลงละ  100 – 150   ตารางวา  เงาะกําลังตองการที่ดิน ขนาดสําหรับสรางเรือนหอพอดี จึง
ติดตอไปที่บริษัทและตกลงซื้อที่ดินขนาด  150  ตารางวา  หนึ่งแปลง

ตอมาอีก  1  เดือนเงาะวาจางชางรับเหมาสรางบานและวางแผนแบงบริเวณที่ดินสําหรับสรางสิ่ง
ตาง ๆ  ดังนี้
 •    แบงทําสวนหยอมหนาบาน  ขนาดกวาง  10  เมตร  ยาว  10  เมตร
 •    บริเวณตัวบานขนาดกวาง  10  เมตร ยาว  15  เมตร
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 •    ลานจอดรถ ขนาดกวาง   6  เมตร  ยาว  8  เมตร
 •    ชางรับเหมา  คํานวณขนาดของบานประตู  และหนาตางโดยใชหนวยความยาว เปน
       เซนติเมตร   และในการติดตั้งบานประตู หนาตางเขากับวงกบ  ชางไมตองวัดความยาว
       ใหละเอียดเปนหนวย  มิลลิเมตร
 •    ชางทาสีคํานวณพื้นที่ของฝาหองและเพดานที่ตองทาสีเปนหนวย  ตารางเมตร
 •    ชางปูกระเบื้องคํานวณพื้นที่ที่ตองปูพื้น  เปนหนวย  ตารางเมตร  และเตรียมซื้อกระเบื้อง
      ที่มีขนาด 20 × 20  เซนติเมตร  สําหรับปูพื้นชั้นลางของบาน จํานวน  80  กลอง กลองละ
      25  แผน  ซ่ึงกระเบื้อง  1  กลองสามารถปูพื้นไดประมาณ  1  ตารางเมตร

คําตอบกิจกรรม   “พื้นที่กับความยาวของดาน”

1)    AD BC 21   ××

2)     AB  ×  DE
3)    ××  ST 21  (PQ + SR)
4)    EG DF 21   ××

5)    BD AC 21   ××

6)    ××PR  21  (SY + QX)

คําตอบแบบฝกหัด  2.3  ก

1.
1)    8          ตารางเซนติเมตร
2)    71.5     ตารางเซนติเมตร
3)    15        ตารางเซนติเมตร
4)    10        ตารางเซนติเมตร
5)    1,207   ตารางเซนติเมตร
6)    21        ตารางเมตร

2.    640    ตารางเซนติเมตร
3.    32    เซนติเมตร
4.    198    ตารางเซนติเมตร
5.    พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเปน 3

2   ของพื้นที่ของรูปสี่เหล่ียมดานขนาน
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  6.
1)    พื้นที่ของ  ∆ AMP    เทากับ   6   ตารางหนวย
2)    พื้นที่ของ  ∆ BAM   เทากับ   9   ตารางหนวย
3)    พื้นที่ของ  ∆ QMD   เทากับ   6   ตารางหนวย
4)   พื้นที่ของ  ∆ MCD    เทากับ   9   ตารางหนวย

  7.    พื้นที่ของ   PQRS   เทากับ  2
1   ของพื้นที่ของ    ABCD

  8.
       1)    108   ตารางเซนติเมตร
        2)    9       เซนติเมตร
       3)    12     เซนติเมตร
  9.    1,062  ตารางเมตร

แนวคิด  พื้นที่ของ    ABCD   =   (พื้นที่ของ   ABFE  + พื้นที่ของ    BCGF ) – (พื้นที่ของ
                           ∆ ADE + พื้นที่ของ ∆ DCG )
       ขอสังเกต ED = DF = 6 เมตร
10.    BE   =   10  เมตร  และ  DF  =  20 เมตร
11.    338   ตารางเซนติเมตร
12.     16 : 25

คําตอบแบบฝกหัด  2.3  ข

  1.    16.25  ไร
  2.    37.5   วา
  3.    236    เมตร
  4.    430.5   ตารางวา
  5.    137.025   ตารางฟุต
  6.    12.25   ตารางฟุต



34

คําตอบกิจกรรม  “ใครใหญกวา”

1.
 1)    เตา  แตว  ตอย  และติ่ง
 2)    วีธีที่  1  ลอกลายแลววางทับ
                     วิธีที่  2  เปรียบเทียบความยาวของฐาน และความสูงของแตละรูป
2.    นาจะพอ  คาดคะเนจากความกวางและความยาวของโครงวาว  กับความกวางและความยาวของกระดาษ
       ตรวจสอบโดยลากเสนเชื่อมปลายของโครงวาวใหเปนรูปสี่เหล่ียมรูปวาว  แลวลอกลายนําไปทาบบน
       กระดาษดังรูป

3.    ใบยาวนาจะมีพื้นที่มากกวาใบสั้น  คาดคะเนโดยเขียนรูปสี่เหล่ียมผืนผาลอมรอบใบไมทั้งสอง
        เมื่อพิจารณาจะเห็นวาใบยาวมีความยาวเปนสองเทาของความยาวของใบสั้น  และใบสั้นมีความกวาง
        เปนสองเทาของความกวางของใบยาว   พื้นที่ของรูปสี่เหล่ียมผืนผาทั้งสองรูปจึงมีพื้นที่พอ ๆ  กัน
        แตพื้นที่สวนเกินของใบไมใบยาว นอยกวาพื้นที่สวนเกินของใบไมใบสั้น

คําตอบกิจกรรม  “คะเนไดเทาไร”

ตัวอยางคําตอบ
1.    เหมาะสม    เพราะเศษของขีดเพียงเล็กนอย  รวมกัน  17  ผล นาจะประมาณ  3  ขีด
2.    ไมเหมาะสม   เพราะเงิน  200  บาท   ซ้ือดินได  10  ถุง  ซ่ึงใชบรรจุกระถางในอัตราเดิม  ไดเพียง

70  ใบ  จึงขาดดินที่ใชบรรจุอีก  3  ใบ
3.     เหมาะสม   เพราะถุงที่  2  และถุงที่  4   หนักกวาถุงที่ 1  และถุงที่  3
4.    เหมาะสม   เพราะถามะมวงผลใหญ  3  ผล หนัก  1  กิโลกรัม  มะมวงที่มีขนาดยอมกวาเล็กนอย  2  ผล
       นาจะมีน้ําหนักประมาณ  0.5  กิโลกรัม
5.    เหมาะสม  พิจารณาจากทราย      1   ถัง  หนักเปน      2.6  เทา ของน้ํา  1  ถัง
            ดังนั้นทราย   0.5   ถัง  จะหนักเปน  1.3  เทา ของน้ํา  1  ถัง
       จะเห็นวาถังทรายหนักกวา

25 ซม.
15 ซม.

10 ซม.

30 ซม.

12 ซม.

20 ซม.
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คําตอบกิจกรรม   “หองครัวของรจนา”

ตัวอยางคําตอบ
หองครัวของรจนากวาง   2  เมตร   ยาว  3  เมตร    มีพื้นที่   6   ตารางเมตร      ในครัวมีถังพลาสติก

1    ใบสําหรับใสขาวสารไดประมาณ   15  กิโลกรัม    มีหมอหุงขาวสําหรับ  6  คนรับประทานซึ่งมีความจุ
1.5   ลิตร     กระติกน้ํารอนมีความจุ   2.5   ลิตร     มีถังแกสขนาดบรรจุ   15  กิโลกรัม     ถังใสน้ําสําหรับ
บริโภคขนาด   50  ลิตร     มนี้าํมนัพชื   1  ขวดซึง่มปีริมาตรสทุธ ิ  1  ลิตร  น้าํปลา  1  ขวด  ซ่ึงมปีริมาตรสทุธิ    
750   ลูกบาศกเซนติเมตร      เกลือปน  1   ขวด   ซ่ึงมีปริมาตรสุทธิ   80  มิลลิกรัม      มีน้ําตาลทราย  1  ถุงซึ่ง
มีน้ําหนักสุทธิ   1   กิโลกรัม     มีตูเย็นขนาดความจ ุ  8.5   ควิบกิฟตุ     ภายในตูเยน็มขีองอยูมากมาย   เชน
มนีมกลองขนาด   220    ลูกบาศกเซนตเิมตร   อยู  3  กลอง      มีน้ําดื่มอยูในเหยือกพลาสติก     ซ่ึงมีความจุ
ประมาณ   1  ลิตร  อยู  2  เหยือก      มีไขไก  10 ฟอง     มีเนื้อไกอยูประมาณ   0.5  กิโลกรัม       มีฟกเขียว
1  ผลหนักประมาณ   1   กิโลกรัม     แตงโมครึ่งผลหนักประมาณ    2

11    กิโลกรัม
นอกจากนี้ในหองครัวยังมี   ซอสปรุงรส   1  ขวด   ปริมาตรสุทธิ   450   ลูกบาศกเซนติเมตร    และ

น้ํายาลางจาน  1  ขวด   ปริมาตรสุทธิ  500  ลูกบาศกเซนติเมตร

คําตอบกิจกรรม “วัดเกลือ”
ตัวอยางคําตอบ

ปริมาตรของกองเกลือทรงสี่เหล่ียมมุมฉากเทากับ กวาง   1  วา × ยาว  1  วา ×  สูง 1  ศอก
เนื่องจาก 4  ศอก    เทากับ    1 วา
ดังนั้นปริมาตรของกองเกลือนี้ เทากับ   1 วา × 1 วา × 4

1   วา
=      2   เมตร ×  2  เมตร  × 0.5  เมตร

 =      200  เซนติเมตร × 200  เซนติเมตร × 50  เซนติเมตร
  =      2,000,000   ลูกบาศกเซนติเมตร

จะไดวาเกลือกองนี้มีปริมาตร  2,000,000  ลูกบาศกเซนติเมตร
จาก      1  เกวียน       เทากับ   100  ถัง  และ  1  ถัง  เทากับ  20  ลิตร
ดังนั้น  1 เกวียน =     100  ถัง ×  20  ลิตร

 =      2,000   ลิตร
จาก 1 ลิตร   เทากับ   1,000  ลูกบาศกเซนติเมตร
ดังนั้น  1 เกวียน   = 2,000 ลิตร ×1,000   ลูกบาศกเซนติเมตร

  =  2,000,000    ลูกบาศกเซนติเมตร
นั่นคือ    กองเกลือทรงสี่เหล่ียมมุมฉาก   ขนาดกวาง  1  วา  ยาว  1  วา  สูง  1  ศอก

               มีปริมาตรเทากับ  1  เกวียน
 สูตรการหาปริมาตรดังกลาวจึงเปนจริง
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คําตอบแบบฝกหัด  2.4

1.
1)    ยาหยอดตาขวดหนึ่งบรรจุไว 15 ลูกบาศกเซนติเมตร  คิดเปน  15  มิลลิลิตร
2)    ขาวสาร  4

11    กระสอบ  คิดเปน  125  กิโลกรัม
3)    มาลีผสมพริกเกลือสําหรับจิ้มมะมวง  โดยใชน้ําตาล   2  ชอนโตะ  เกลือ  2  ชอนชา
        พริกปน  1  ชอนโตะ   คิดเปนของผสม   55   ลูกบาศกเซนติเมตร
4)    น้ําดื่มบรรจุขวดขนาด  750  มิลลิลิตร   ตองซื้อ   6  ขวดจึงจะไดน้ําอยางนอย  1  แกลลอน
       (กําหนดให   1  แกลลอน เทากับ  4.5  ลิตร)

 5)    น้ําตาลทราย  1   ถวยตวง    เมื่อนํามาบรรจุเปนซอง ขนาดซองละ  2  ชอนชา
                     จะไดอยางมาก  24  ซอง
2.    ประมาณ  5  วัน
3.    ประมาณ  1.25 บาท
4.    แบงไดอยางมากที่สุด  10  แกว   แตละแกวมีน้ํามะเขือเทศประมาณ   6.76  ออนช
5.    95  วัน
6.    ได   เพราะน้ําหนักรวมกันยังไมเกิน  1,150   กิโลกรัม

คําตอบกิจกรรม   “1  ปไมไดมี  365  วัน”

1.    เปนปอธิกสุรทิน 2.     ไมเปนปอธิกสุรทิน
3.    ไมเปนปอธิกสุรทิน 4.     เปนปอธิกสุรทิน
5.     ไมเปนปอธิกสุรทิน 6.     ไมเปนปอธิกสุรทิน
7.     เปนปอธิกสุรทิน 8.     เปนปอธิกสุรทิน

คําตอบกิจกรรม  “เวลากับชีวิตประจําวัน”

1.    พ.ศ.   2325   ตรงกับ   ค.ศ. 1782
2.    วันที่  23  กรกฎาคม   เวลาประมาณ  7.30  น.
3.     296  ช่ัวโมง   คาแรง  8,880  บาท
4.     เวลา  09.25 น.
5.     93  วัน
6.     2   ป   3   เดือน  1 วัน
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คําตอบกิจกรรม   “นับถึงเวลานี้”

 นักเรียนบันทึกเวลา ณ ขณะนี้ตรงกัน แตอาจคํานวณอายุไดแตกตางกัน  ตามวันเดือนปและเวลาเกิด
ของนักเรียน

 กิจกรรม   “ท่ีคิดไวใชหรือยัง”

ตัวอยางคําตอบ
1.    ไมเหมาะสม    เพราะถาเอกตองใชเวลาในการชวยแมมากกวา  3  ช่ัวโมงเล็กนอยแมเพียง  10 นาที
        เอกก็จะอาบน้ําแตงตัวเพื่อไปงานไมทันในเวลา  5  นาที    หรือนักเรียนอาจตอบวา    เหมาะสม
        เพราะเทียบกับตนเองที่ใชเวลาในการอาบน้ําแตงตัวไมเกิน  5  นาที
2.    เหมาะสม   เพราะจิตราใชเวลาเดินทาง  35  นาที
3.    เหมาะสม   เพราะครั้งแรกแมคาใชเวลาเจียวไข  5  นาที  เนื่องจากสําลีเปนลูกคาคนแรก  กระทะที่ใช
        เจียวไขยังไมรอน   จึงตองใชเวลานาน    แตสีดาสั่งไขเจียวตอจากสําลีในขณะที่กระทะคงยังรอนอยู
4.    ไมเหมาะสม     เพราะ  ยาสีฟน   1  หลอด   ใชไดไมถึง   2   เดือน  ดังนั้นยาสีฟน   3  หลอดจึงใชได
        ไมถึง   6  เดือน
5.    เหมาะสม    เพราะการเดินทางจากโรงเรียนถึงบานนั้นผานตลาดอยูแลว   และปกติปูใชเวลาใน
       การเดินทางเพียง  50  นาที    จึงมีเวลาประมาณ  10   นาทีในการแวะซื้อของใหแม
6.    ไมเหมาะสม    เพราะวาตนใชเวลาในการขับรถ  3  ช่ัวโมง  25  นาที   แตตอใชเวลาในการขับรถ
        3  ช่ัวโมง  15 นาที

คําตอบกิจกรรม   “คิด”

 ชายคนนี้มีอายุประมาณ  41.47  ป   บนดาวพุธ
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แบบฝกหัดเพิ่มเติมและคําตอบ
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แบบฝกหัดเพิ่มเติม  2.2

จงเปลี่ยนหนวยความยาว  เติมลงในชองวางใหเปนไปตามหนวยที่กําหนด
  1.     5         เซนติเมตร       =     [50]   มิลลิเมตร
  2.     17       เซนติเมตร     =      [170] มิลลิเมตร
  3.     3.2      เซนติเมตร    =       [32] มิลลิเมตร
  4.     25.6     เซนติเมตร =       [256] มิลลิเมตร
  5.     5,000   มิลลิเมตร     =       [500] เซนติเมตร
  6.     23        เมตร         =      [2300]  เซนติเมตร
  7.     2,000   เมตร  =       [2] กิโลเมตร
  8.     2.35    เมตร         =       [235] เซนติเมตร
  9.     1.2      กิโลเมตร     =       [1200] เมตร
10.     630    มิลลิเมตร =       [0.63] เมตร
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แบบฝกหัดเพิ่มเติม  2.4

จงเปลี่ยนหนวยน้ําหนัก  เติมลงในชองวางใหเปนไปตามหนวยที่กําหนด
  1.    4.56     กรัม = [0.00456] กิโลกรัม
  2.    48        กรัม = [0.048]      กิโลกรัม
  3.    948      มิลลิกรัม = [0.000948] กิโลกรัม
  4.    4.9       มิลลิกรัม = [0.0049] กรัม
  5.    5,862    กรัม = [5.862]     กิโลกรัม
  6.    8.754    มิลลิกรัม = [0.008754]     กรัม
  7.    67         กรัม = [67,000]     มิลลิกรัม
  8.    73         กิโลกรัม = [73,000]    กรัม
  9.    9.7        กรัม = [9,700]     มิลลิกรัม
10.    0.14      กรัม = [140]     มิลลิกรัม
11.    3.4        กิโลกรัม = [3,400]     กรัม
12.    740       กิโลกรัม = [740,000]     กรัม
13.    8           กิโลกรัม = [8,000]    กรัม
14.    62         กรัม = [62,000]             มิลลิกรัม
15.    752       มิลลิกรัม = [0.752]      กรัม

.




