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ระบบเมตริก       2332 

ระบบอังกฤษ   

ระบบไทย 





โคลงโลกนิติ 

  ชางสารหกศอกไซร เสียงา  

งูเหากลายเปนปลา  อยาตอง  

ขาเกาเกิดแตตา   ตนปู ก็ดี  

เมียรักอยูรวมหอง  อยาไววางใจ 



โคลงโลกนิติ 

  กบเกิดในสระใต          บัวบาน 

ฤาหอนรูรสมาลย          หนึ่งนอย 

ภุมราอยูไกลสถาน          นับโยชน ก็ดี 

บินโบกมาคอยคอย          เกลือกเคลาเสาวคนธ 



การวัดความยาวในระบบไทย 

12 น้ิว  เปน        1  คืบ 

2   คืบ  เปน  1  ศอก  (50 ซม.) 

4   ศอก    เปน  1   วา 

20 วา   เปน  1 เสน 

400  เสน   เปน  1 โยชน 

 

    



    ไตรภูมิกถา 
....ชั้นฟาอันชื่อวาดุสิดานั้นขึ้นไปเบ้ืองบนได 

2,688,000,000 วา ผิแลจะคลนาดวยโยชนได 

336,000 โยชน จะถึงชั้นฟาอันชื่อวานิมมานรดี..... 

พงศาวดารโยนก 
....สรางพระมหาสถูป ณ เมืองเชียงแสน ซึ่งเรียกวา

วัดตนแกว กอฐานพระเจดียกวาง 15 วา สูง 1 เสน 

5 วา............ 

 



 คําบะเกาลานนา 

        หลีกหมาใหพอศอก  

        หลีกวอกใหพอวา  

            หลีกพาลาใหไดโยชน 

 

 

    



นิราศภเูขาทอง(สุนทรภู่) 
  งิ้วนรกสิบหกองคุลีแหลม  

ดังขวากแซมเสี้ยมแซกแตกไสว  

ใครทําชูคูทานคร้ันบรรลัย  

ก็ตองไปปนตนนาขนพอง 

 



ถ้ําหลวง-ขุนน้ํานางนอน เปนวนอุทยานที่ต้ังอยูในเขตปา

สงวนแหงชาติดอยนางนอน ตําบลโปงผา อําเภอแมสาย  

หางจากตัวเมืองเชียงรายเปนระยะทางประมาณ 1,800 เสน 

       ระยะทางนี้คิดเปนกี่กิโลเมตร 



 100  ตารางวา     =    1     งาน 

  4    งาน             =    1     ไร  
 

 

    



1 ตารางวา เป็น 4 ตารางเมตร 
 



 (1) 1 ไร มีขนาดเทากับก่ีตารางวา 
 (2) 1 ไร มีขนาดเทากับก่ีตารางเมตร 
 (3) 1 ตารางกิโลเมตร มีขนาดเทากับก่ีตารางเมตร 
 (4) 1 ตารางกิโลเมตร มีขนาดเทากับก่ีไร 

 
 ตอบ  (1) 400 ตารางวา 

 (2) 400x4=1600 ตารางเมตร 

 (3) 1000x1000=1 ลานตารางเมตร 

 (4) 625 ไร 



พระบรมมหาราชวังเปนท่ีประทับของ

พระมหากษัตริยสมัยรัตนโกสินทร  

ต้ังแตรัชกาลท่ี ๑ ถึงรัชกาลท่ี ๕  

มีพื้นท่ีท้ังหมด 152 ไร 2 งาน  

ต้ังอยูริมแมน้ําเจาพระยา  

ถามวา พระบรมมหาราชวังกี่ตารางกิโลเมตร 



20         ลิตร    =  1    ถัง                

50         ถัง  = 1    บั้น  

2          บั้น   = 1    เกวียน          
 

ทะนาน เปนเครื่องตวงอยางหนึ่ง 

ทําดวยกะลามะพราว 

โดย 20 ทะนานเปน 1 ถัง 

    



พระราชบัญญัติ มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2466  

(รัชกาลที่ 6) มาตรา 13 ขอ 2 

 

เกวียนหลวง  ใหเทากับ สองพันลิตร (กว.)  

บั้นหลวง   ใหเทากับ พันลิตร      (บ.)  

สัดหลวง   ใหเทากับ ยี่สิบลิตร     (ส.)  

ทะนานหลวง  ใหเทากับ หนึ่งลิตร      (ท.)  
 



4     สลึง  =   1     บาท 

4     บาท  = 1    ตําลึง  

20   ตําลึง = 1    ชั่ง 

50   ชั่ง   = 1 หาบ 

          
 

    



1     บาท  =  15  กรัม  โดยประมาณ 

 

ตามกฎหมาย (สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบรโิภค) 

   ทองคําแทง 1 บาท = 15.244 กรัม 

ทองรูปพรรณ 1 บาท = 15.16 กรัม  

 (โดยท่ัวไป ก็สามารถใช 15.2 กรัม) 

 
 

 

    



 4     สลึง  =    1     บาท 

 4     บาท  = 1    ตําลึง  

 20   ตําลึง = 1    ชั่ง     

 1 ช่ัง หนักประมาณเทาใด? 

  



  พระเจาเกาต้ือ เปนพระประธานในพระอุโบสถ
วัดสวนดอก วัดสาํคัญของนครเชียงใหม ไดรับการ
ยกยองวาเปนพระพุทธรูปที่มีพระพุทธลักษณะ
งดงามที่สุดในลานนา คําวา ต้ือ เปนหนวยวัด
น้ําหนักโลหะของลานนาในสมัยโบราณ บางตํารา
กลาววา 1 ต้ือ หนักเทากับ 1,000 ชั่ง 
 

 ถามวา พระเจาเกาต้ือ หมายถึง พระพุทธรูปที่
หลอดวยโลหะหนักกี่ตัน 

 



สาวน้อยร้อยช่ัง 

 รูปแม่งามดุจดงัอัปสรโสภา 

 ผ่องพรรณขวัญตา 

 นางวไิลในหล้าสุดที่จะหาเทยีมนาง 

 สวยเกนินางแก้ว 

 ผ่องพราวพริง้เพริศแพร้วเลิศแล้วเลอร่าง 

 สาวเอยสวยสะอาง 

 งามนักงามทุกอย่างรูปนาง งามลํา้ลาวัณย์ 
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