
สําหรับอุณหภูมิ ประเทศส่วนใหญ่ใช้หน่วยองศาเซลเซียส มีไม่กี่ประเทศที่ใช้องศาฟาเรน

ไฮต์ เช่น สหรัฐอเมริกาไฮต เชน สหรฐอเมรกา

ถ้าเราเห็นพยากรณ์อากาศบอกว่า วันนี้ที่นิวยอร์ก อุณหภูมิ 39 °F ก็สามารถดูอุณหภูมิ

เป็นเซลเซียสได้ 3 89 °C หรือประมาณ 4 °C ก็ถือว่าอากาศหนาวเทา่ในตเ้ย็นเปนเซลเซยสได = 3.89 °C หรอประมาณ 4 °C  กถอวาอากาศหนาวเทาในตเูยน
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ผงฟสูําหรับทําขนมเคก้หนัก 12 ออนซ์ คิดเป็นกี่กรัม (หน่วยออนซ์นิยมใช้ใน

สหรัฐอเมริกา)สหรฐอเมรกา)

ตอบ ประมาณ 340 กรัม สังเกต ออนซ์ ย่อด้วย oz แม้คําเต็มจะเป็น ounce

และปอนด์ ย่อเป็น lb แม้คําเตม็จะเป็น pound ใครสนใจที่มาลองค้นคว้าดเองนะครับและปอนด ยอเปน lb แมคาเตมจะเปน pound ใครสนใจทมาลองคนควาดูเองนะครบ
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สิ่งทีน่ิสติต้องระวังคือ หน่วยออนซ์ (oz: ounce) นั้น ปกติจะเป็นหน่วยน้ําหนัก หรือ 

มวล (โดยทั่วไปน้ําหนักกับมวลก็ใช้แทนกันได้ถ้าไม่ซีเรียสจริงจังแบบหลักฟสิกิส)์มวล (โดยทวไปนาหนกกบมวลกใชแทนกนไดถาไมซเรยสจรงจงแบบหลกฟสกส)

แต่บางครั้งถ้านิสิตไปซื้อน้ําอัดลมทีส่หรัฐอเมริกา หรือแม้แต่ร้านฟาสต์ฟู้ดในไทย จะพบมี

การระบว่า น้ําอดัลมกระป๋องขนาด 12 ozการระบวุา นาอดลมกระปองขนาด 12 oz
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แบบขวดก็มีขนาด 13.2 oz กับ 16.9 oz

สําหรับน้ําอัดลมและของเหลวต่าง ๆ หน่วยออนซ์ ไม่ใช่หน่วยน้ําหนัก แตเ่ป็นหน่วยสาหรบนาอดลมและของเหลวตาง ๆ หนวยออนซ ไมใชหนวยนาหนก แตเปนหนวย

ปริมาตรครับ

ดังนั้น ถ้านิสิตเห็นโคก้กระป๋อง 12 oz ก็ไม่ต้องเอาไปเทชั่งดว่าหนักเท่ากับผงฟ 12 ozดงนน ถานสตเหนโคกกระปอง 12 oz กไมตองเอาไปเทชงดูวาหนกเทากบผงฟ ู12 oz 

ก่อนหน้านี้หรือเปล่า
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ที่จริงแลว้ 12 oz สําหรับน้ําอัดลม หรือของเหลวต่าง ๆ นั้น เป็นหน่วยปริมาตร 

เช่นเดียวกับมิลลลิิตร (ml) หรือลกบาศก์เซนติเมตร (cm3) ทีเ่ป็นหน่วยปริมาตรเช่นกันเชนเดยวกบมลลลตร (ml) หรอลูกบาศกเซนตเมตร (cm3) ทเปนหนวยปรมาตรเชนกน

ดังนั้นเพือ่ความชัดเจน ต้องระบว่าเป็น 12 fluid ounce (ย่อว่า fl oz) ตามบรรทัดดงนนเพอความชดเจน ตองระบุวาเปน 12 fluid ounce (ยอวา fl oz) ตามบรรทด

ล่างสุดในภาพนี้ ที่ระบุว่า มีปริมาณคาเฟอีน 34 มิลลกิรัมต่อ 12 ออนซ์ของเหลว

แตส่่วนมากก็ระบแค่ 12 oz โดยละไว้ในฐานทีเ่ขา้ใจแตสวนมากกระบุแค 12 oz โดยละไวในฐานทเขาใจ
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ที่จริงแลว้ 12 oz สําหรับน้ําอัดลม หรือของเหลวต่าง ๆ นั้น เป็นหน่วยปริมาตร 

เช่นเดียวกับมิลลลิิตร (ml) หรือลกบาศก์เซนติเมตร (cm3) ทีเ่ป็นหน่วยปริมาตรเช่นกันเชนเดยวกบมลลลตร (ml) หรอลูกบาศกเซนตเมตร (cm3) ทเปนหนวยปรมาตรเชนกน

ดังนั้นเพือ่ความชัดเจน ต้องระบว่าเป็น 12 fluid ounce (ย่อว่า fl oz) ตามบรรทัดดงนนเพอความชดเจน ตองระบุวาเปน 12 fluid ounce (ยอวา fl oz) ตามบรรทด

ล่างสุดในภาพนี้ ที่ระบุว่า มีปริมาณคาเฟอีน 34 มิลลกิรัมต่อ 12 ออนซ์ของเหลว

แตส่่วนมากก็ระบแค่ 12 oz โดยละไว้ในฐานทีเ่ขา้ใจแตสวนมากกระบุแค 12 oz โดยละไวในฐานทเขาใจ
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ดังนั้น 12 fl oz จึงมีปริมาตรราว 355 มิลลลิิตร

มีข้อสังเกตอีกนิดว่า 12 fl oz นี้เท่ากับ 0 75 pt (pint อ่านว่า ไพนต์ ไม่ใช่ พินต)์มขอสงเกตอกนดวา 12 fl oz นเทากบ 0.75 pt (pint อานวา ไพนต ไมใช พนต)

ดังนั้น 1 ไพนต ์จึงเท่ากับ 16 ออนซ์ของเหลว

หน่วย pint ยังใช้อย่ในสหรัฐอเมริกา ทีพ่บบ่อยคือ เหล้า เบียร์หนวย pint ยงใชอยูในสหรฐอเมรกา ทพบบอยคอ เหลา เบยร

นอกจากนี้ยังมีหน่วยใหญ่ขึ้นมาอีก คือ แกลลอน

นิสิตลองใช้โปรแกรมนี้ป้อนข้อมลดเองนะครับว่า 1 แกลลอนเท่ากับกี่ไพนต์นสตลองใชโปรแกรมนปอนขอมูลดูเองนะครบวา 1 แกลลอนเทากบกไพนต

และย้ําว่าหน่วยแปลก ๆ ทีเ่รียนมานี้ เปน็ระบบ US หรือสหรัฐอเมริกาเทา่นั้น 

ส่วนที่ UK แมจ้ะมีชื่อหน่วยแบบนี้ แต่มีค่าไม่เท่ากับ US แต่ไม่ได้เจอบ่อย ขอไม่กล่าวถึงสวนท UK แมจะมชอหนวยแบบน แตมคาไมเทากบ US แตไมไดเจอบอย ขอไมกลาวถง

ครับ
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จากภาพนี้ เป็นเบียร์กระป๋องขนาด 1 pint โดยระบุว่า 16 ounce อยู่ที่มุมบนซ้าย

อยากร้ว่ากี่มิลลลิิตร ก็ลองเข้าโปรแกรมคํานวณดนะครับอยากรูวากมลลลตร กลองเขาโปรแกรมคานวณดูนะครบ
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แม้แตแ่ก้วแคปซูลพลาสติกแบบบ้าน ๆ ก็ยังใช้หน่วย US เลยครับ จึงควรศกึษาไว้

ว่าออนซ์ในทีน่ี้ ไม่ใช่หน่วยน้ําหนัก แตเ่ป็นปริมาตร และแก้ว 16 ออนซ์ คือ แก้ว 1 ไพนต์วาออนซในทน ไมใชหนวยนาหนก แตเปนปรมาตร และแกว 16 ออนซ คอ แกว 1 ไพนต
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ภาพนี้ถอืเป็นโฆษณาที่ดี ระบคุรบทั้งหน่วยมิลลลิิตรและ ออนซ์ครับ
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