


สุโขทัยเป็นอาณาจักรที่สามารถพฒันาได้อย่างมั่นคง  เพราะมีปัจจัยสนับสนุน
ด้านเศรษฐกิจ  ได้แก่  การมีพื้นทีอุ่ดมสมบูรณ์เหมาะสมในการเกษตรกรรม  และตั้งอยูบ่น
พื้นที่ท่ีเป็นศนูย์กลางในการติดตอ่ค้าขายระหว่างอาณาจักร  โครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจขึ้นอยู่กบัการเกษตร  รองลงมาได้แก่  การค้าขาย  หัตถกรรม  และสินค้าเป็นที่
ต้องการของตลาด  รวมถึงนโยบายที่ยกเว้นการจัดเก็บภาษีสินค้าผ่านด่านท าให้มีเศรษฐกิจ
ที่เลี้ยงตนเองได้

สาระส าคัญ

ตัวชี้วัด

ส  4.3 (ม.  1/2 , 3)
-  วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านต่างๆ
-  วิเคราะห์อิทธิพลของวัฒนธรรมและภูมปิัญญาไทยสมัยสุโขทัย  และสังคมไทยในปัจจุบัน



สวัสดีครับ.....  พบกันอีกแล้ว
ยินดตี้อนรับทุกคนเข้าสู่เรื่องที่  3

สองเรื่องที่ผ่านมา  ถ้าได้
คะแนนนอ้ยไม่ต้องเสียใจ  
ตั้งใจศึกษารายละเอียดใน
บทเรียนเรื่อง  เศรษฐกิจสมัย
สุโขทัยให้เข้าใจนะครับ

กรอบที่ 1



อย่าลืม.....  กติกาที่เราเคยปฏิบัติมาต้อง
ซ่ือสัตย์...  อดทน...  ไม่ยอ่ท้อ...  นะครับ

วันนี้อยากชวนพวกเรามาเรียนรู้
เกี่ยวกับเศรษฐกิจในสมัยสุโขทัยว่ามี
ลักษณะอย่างไรจึงท าให้สุโขทัยเปน็
ศูนย์กลางการค้าระหว่างอาณาจักร
ต่างๆ  เชิญเลยครับ

กรอบที่ 2



การพิจารณาถึงสภาพเศรษฐกิจของอาณาจักรสุโขทัยนั้น  
จ าเป็นต้องพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมของสุโขทัยในขณะนั้นว่ามี
ผลต่อสภาวะเศรษฐกิจอย่างไรบ้าง  เพื่อจะได้เข้าใจถึงผลทาง
เศรษฐกิจที่จะเกิดตามมา

ปัจจัยท่ีมีผลต่อลักษณะ
เศรษฐกิจในสมัยนั้นมี
อะไรบ้างคะ

กรอบที่ 3



เรามาวิเคราะห์ไป
พร้อมๆ  กันเปิดหน้าต่อไป
ได้เลยครับ    

กรอบที่ 4

มปีัจจัยหลาย
ประการ  ที่ส่งเสริมให้
อาณาจักรสุโขทัย  สามารถ
พัฒนาเศรษฐกิจครับ    



1.   สภาพภูมิศาสตร์
      สุโขทัยตั้งอยู่บริเวณท่ีราบลุ่มแม่น้ าท่ีราบเชิงเขา  มีแม่น้ า  3  สาย
ไหลผ่าน  คือ  ปิง  ยม  น่าน  ช่วยให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ต่อการ
เพาะปลูก  ซึ่งเป็นอาชีพหลัก  ล าน้ าทั้ง  3  สายนี้น่าจะช่วยให้เกิดความ
อุดมสมบูรณ์ต่อการเกษตร  แต่ความจริงแล้วมีปริมาณน้ าน้อยในฤดู
แล้ง  ฤดูฝนน้ าหลากจะเกิดน้ าท่วม  ส่วนใหญ่พื้นท่ีมีลักษณะของดิน
เป็นดินปนทรายท าให้บริเวณน้ าไม่เหมาะต่อการเพาะปลูก

กรอบที่ 5



เพื่อนๆ อยากทราบไหมว่าอาณาจักรสุโขทัยแก้ปัญหานี้อย่างไร
ในสมัยสุโขทัย  แก้ปญัหาด้วยการใช้วิธีการในปัจจุบนัเรียกว่า  

การจัดระบบชลประทาน  เข้าช่วยโดยให้มีการสร้างท านบกักเกบ็น้ าหรือที่เรียกว่า  
สรีดภงส์  เป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นจากดิน  แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิทยาการ

การพัฒนาระบบน้ าและความสามารถของพระมหากษัตริย์

เป็นผลงานการ
สร้างสรรค์ภูมปิัญญาไทยใน
สมัยสุโขทัย      

กรอบที่ 6



กรอบที่ 7

สรีดภงส ์ หรือท านบพระร่วง
  ในฤดูแล้งน้ าจะมีน้อย  ต้องใช้การจัดระบบชลประทานเข้าช่วยจึง

จะสามารถท าการเพาะปลูกได้
  มีลักษณะเป็นอ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก เพื่อระบายน้ าไปยังพื้นท่ีต่ ากว่า 

 อีกรูปแบบหนึ่งของการชลประทาน  คือ  ตระพัง  เป็นสระน้ าที่
สร้างขึ้นเพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง



                                                      2. ท าเลที่ตั้ง
เป็นศูนย์กลางในการติดต่อกับดินแดน

      อื่นๆ  ท้ังภายในและภายนอกอาณาเขต
       สุโขทัยเป็นชุมชนท่ีตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ า
       ท่ีมีแม่น้ าไหลผ่านออกไปสู่ทะเลท่ีอ่าวไทย  
       นอกจากนี้ยังเป็นจุดเชื่อมหัวเมืองทางตอน
        เหนือกับตอนใต้ได้สะดวก
          ท าให้ส่งเสริมการประกอบอาชีพ

การค้าได้เปน็อย่างดี

กรอบที่ 8/



ศึกษาเสร็จแล้วมาตอบค าถามทั้ง  2  ข้อ
ไปพร้อมๆ  กันนะครับ

เมืองต่างๆ ล้วนอยู่ในจุด
ยุทธศาสตร์และชุมทางการค้าท้ังสิ้น  
เช่น  ศรีสัชนาลัย
ผลดี
       ท าให้สุโขทัยเป็นศูนย์กลาง    
       การค้าทั้งทางบกและทางน้ าเป็น
       อย่างดี

กรอบที่ 9



                              1.  ปัจจยัท่ีมีผลต่อลักษณะเศรษฐกิจสมัยสุโขทัยมีอะไรบ้าง
      2.   การกระท าใดท่ีแสดงออกถึงพัฒนาการการสร้างสรรค์
            ภูมิปัญญา

กรอบที่ 10

ค าถาม

เป็นอย่างไรบ้าง  จ าได้ไหมเอ่ย  
คิดให้รอบคอบก่อนตอบ  
อย่าลืมเปิดดูเฉลยในกรอบ  11



        2. นโยบายของผู้ปกครองอาณาจักร
            สุโขทัยนโยบายสร้างสัมพันธ์ภาพ

กับดินแดนอื่นๆ  ของ พระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรสุโขทัย  ย่อม
ท าให้ค้าขายได้ สะดวกช่วยส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางการค้า

กรอบที่ 11

เฉลยกรอบที่  10
1.  สภาพทางภูมศิาสตร์และท าเลที่ตั้ง
2.  การจัดระบบชลประทานโดยการสร้างท านบกักเก็บน้ า



จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อลักษณะทางเศรษฐกิจในสมัย
สุโขทัย  พบว่าพระมหากษัตริย์มีส่วนช่วยเสริมสร้างความเจริญ  
รุ่งเรืองทางเศรษฐกิจด้วย

นโยบายสร้างสัมพันธ์ภาพกับดินแดนอื่นๆ  
ของพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรสุโขทัย  ย่อมท า
ให้ค้าขายได้สะดวก

กรอบที่ 12 



ลักษณะเศรษฐกิจที่ส าคัญ
การเกษตรกรรม

อาชีพส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการเกษตรกรรม  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การท านา  ท าไร่  ท าสวน  อยู่ในบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น้ า  หรือ
กล่าวได้ว่า  โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับการเกษตรกรรม



กรอบที่ 13 
ค าถาม  พระมหากษัตริยส์ุโขทัยทรงมีวิธีการ

ส่งเสริมเศรษฐกิจให้เจริญรุ่งเรืองอย่างไร



  การค้าขาย
ปรากฏหลักฐานในศิลาจารึกหลักท่ี  1  แสดงให้เห็นว่า  มีการ

ค้าขายอยู่  2  ประเภท  คือ
-  การค้าขายภายในอาณาจักร
-  การค้าขายกับต่างประเทศ  กับแคว้นและอาณาจักรต่างๆ  เช่น

ล้านนา  มะละกา  ชวาและจีน
สุโขทัยมีตลาดส าหรับชาวเมืองซื้อขายสินค้ากันเรียกว่า  

ตลาดปสาน
สินค้าออกที่ส าคัญ  ได้แก่  ข้าว  พริกไทย  ถ้วยชาม  เครื่องสังคโลก
สินค้าเข้าที่ส าคัญ    ได้แก่  ผ้าไหม  ผ้าทอ  เครื่องประดับ  เป็นต้น

กรอบที่ 14 



1.  เศรษฐกิจหลักของสุโขทัยขึ้นอยู่กับสิ่งใด
(การค้า  ,  เกษตรกรรม)

2.  ถ้านักเรียนเป็นพ่อค้าในสมัยสุโขทัย  ควรน าสินค้าชนิดใดจาก
      ต่างประเทศจึงจะได้ก าไรดี

(ผ้าไหมและอัญมณี  ,  พริกไทยและน้ าตาล)



กรอบที่ 15 เฉลยกรอบที่  13  
การสร้างความสัมพันธ์กับดินแดนอื่นๆ  

เพื่อให้ค้าขายได้สะดวก

ค าถาม



3.  ตลาดกลางในย่านชุมชน  ส าหรับติดต่อซื้อขาย
     ในชีวิตประจ าวันคือข้อใด

(ทุเรียง  ,  ปสาน)

กรอบที่ 16 

เอ  !  ข้อไหน  ดีนะ



ไชโย....ท าถูกหมดทุกข้อเลย
ขอชมว่าเก่งจริงๆ  ก าลังสนุกกับบทเรียนใช่ไหมครับ
ติดตามรายละเอียด  ต่อไปได้เลย  ทางนี้ครับ  



กรอบที่ 17 

เฉลยกรอบที่  15 - 16 



  การหัตถกรรม
การหัตถกรรมท่ีมีชื่อเสียงและส าคัญส่วนใหญ่จะเป็นการผลิต

เครื่องสังคโลก  หรือเครื่องปั้นดินเผาโดยได้รับอิทธิพลด้านรูปแบบ
จากจีน เครื่องสังคโลก  ท่ีผลิตได้มาก  คือ  ถ้วยชาม  นอกจากนั้นก็มี  
แจกัน  ตุ๊กตารูปต่างๆ  เป็นต้น

เตาท่ีใช้เผาจะตั้งชื่อตามหมู่บา้น  แต่ในสุโขทัยและศรีสัชนาลัย
มักจะเรียกว่า  เตาทุเรียง



กรอบที่ 18 



สังคโลก  คือ  เครื่องเคลือบชนิดหนึ่งที่มีสีน้ าตาล  
น้ าตาลปนเหลือง  สีเขียว  เป็นสินคา้ออกที่ส าคัญของอาณาจักร
สุโขทัย  ท ารูปแบบต่างๆ  ตามความต้องของตลาด

การที่คนไทยรู้จักการน าดินเหนียวมาปั้นเปน็ภาชนะต่างๆ
นับว่าเป็นภูมิปัญหาไทยอกีอย่างหนึ่ง

กรอบที่ 19 



  ระบบเงินตราและภาษี
4.1  เงินตรา
ใช้เป็นสื่อกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า  แสดงให้เห็นถึง

ความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการค้าเป็นอย่างดี  โดยใช้โลหะเงิน  เรียกว่า     
เงินพดด้วง  ทั้งท่ีมีตราประทับและไม่มีตราประทับ  และเบี้ยหอยบาง
ประเภทมาเป็นตัวกลาง  เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการซื้อขายท าให้
ระบบเศรษฐกิจดีขึ้น  และเป็นการจูงใจให้ประชาชนประกอบอาชีพ

4.2  ภาษีอากร
ศิลาจารึกหลักท่ี  1  ระบุว่า  สุโขทัยไม่มีการเก็บภาษีผ่านด่าน  

เพราะต้องการให้เกิดการขยายตัวทางการค้า  ส่วนภาษีอื่นๆ  เช่น  
ค่าธรรมเนียมต่างๆ  สันนิษฐานว่ามีการเก็บตามปกติ



กรอบที่ 20



       ....... 1.  การท าเครื่องสังคโลกในสมัยสุโขทัยได้รับอิทธิพลจากมอญ
       ....... 2.  สังคโลก  คือ  เคร่ืองปั้นดินเผาท่ีมีชื่อเสียงในสมัยสุโขทัย
       ....... 3.  วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน  ในสมัยสุโขทัย  เพื่อความ

       สะดวกในการติดต่อซื้อขาย
       ....... 4.  เตาทุเรียงใช้ในการผลิตเครื่องเหล็ก

กรอบที่ 21 
แวะตรงนี้กอ่นครับ... อย่ารีบร้อน
เกินไป  อาจจะผิดพลาดได้  พักให้หาย
เหนื่อย  แล้วมาช่วยกัน  เลือกท า
เครื่องหมาย ข้อที่เห็นว่าถกู  และท า
เครื่องหมาย ข้อที่เห็นว่าผิด  



       

มีลักษณะเศรษฐกิจท่ีเด่นชัดมากแบบพึ่งตนเอง
มีเสรีภาพในการค้าขาย

คือ  การไม่เก็บภาษีค่าผ่านด่านจากราษฎรท่ีเรียกว่า  จกอบ
ผู้ใดจะค้าขายอะไร  ไม่มีการหวงห้าม  ดังข้อความว่า  

“ใครจักใคร่ค้าช้างค้า  ใครจักใคร่ค้าม้าค้า”



กรอบที่ 22
เฉลยกรอบที่  21
1. 2.3. 4. 

สรุป

ค าถาม: ลักษณะเศรษฐกิจที่เด่นชัดมากในสมัยกรุงสโุขทัย  คืออะไร



กรอบที่ 23

หวังว่าทุกคนคงจะ
เข้าใจเนื้อหาท่ีศึกษามา
ทั้งหมดพบกันใหม่ใน
โอกาสต่อไปนะครับ

ขอบพระคุณมากครับ

เฉลยกรอบที่  22  เป็นเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง



ค าชี้แจง  ใหน้ักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. การส่งเสริมการค้าแบบเสรีผลกระทบตอ่เศรษฐกิจสมัยสุโขทัยเรื่องใดมากที่สุด

ก.  ท าให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง
ข.  ท าให้เศรษฐกิจเกิดการหมุนเวยีน
ค.  ท าให้เศรษฐกิจค่อยๆ หมนุเวียน
ง.  ท าให้เศรษฐกิจเกิดความคล่องตัว

2. ข้อใดเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อลักษณะเศรษฐกิจสมัยสุโขทัยมากท่ีสดุ
ก.  จ านวนราษฎร
ข.  ขนาดของราษฎร
ค.  ท าเลที่ตั้งเหมาะสม
ง.  ระดับความเป็นอยู่ของราษฎร

แบบประเมินผลย่อยหลังเรียน
เรื่อง  เศรษฐกิจสมัยสุโขทัย



3. ข้อใดคือปัจจัยส าคัญที่ท าให้อาณาจักรสุโขทัยเป็นศูนย์กลางการค้า
ก.  ชาวสุโขทัยชอบค้าขาย
ข.  สินค้าของสุโขทัยราคาไม่แพง
ค.  ท าเลที่ตั้งและพื้นที่อุดมสมบรูณ์
ง.  ตลาดในการแลกเปลี่ยนสินค้ามีอยู่ทั่วไป

4.  การใช้เงินตราเป็นสื่อกลางในการค้ามีผลดีอย่างไร
ก.  ช่วยให้คนมีงานท ามากขึ้น
ข.  มีความสะดวกในการซื้อขาย
ค.  เกิดความยติธรรมแก่ผู้ซ้ือผู้ขาย
ง.  ช่วยให้รัฐควบคุมการซื้อชายได้ง่าย

5.  ข้อใดเป็นลักษณะเด่นทางการค้าของสุโขทัย
ก.  ราษฎรค้าขายได้อย่างเสรี
ข.  ราชการเป็นผู้ผูกขาดการค้า
ค.  ราษฎรท าการค้าได้บางชนิด
ง.  ราชการค้าขายแข่งกับราษฎร



6. ข้อใด  กล่าวไม่ถกูต้อง
ก.  การค้าสมัยสุโขทัยเป็นการค้าแบบเสรี
ข.  การค้าได้รับการส่งเสริมจากทางราชการ
ค.  ใครจะค้าขายสิ่งใดก็น ามาแลกเปลี่ยนกันได้
ง.  สินค้าออกอย่างหนึ่งที่ท ารายได้ให้สุโขทัยคือแร่ธาตุ

7. “ตลาดกลางในย่านชุมชน ส าหรับติดต่อซือ้ขายในชีวิตประจ าวัน” คือข้อใด
ก.  ปสาน
ข.  สรีดภงส์
ค.  ตระพัง
ง.  ทุเรียง

8.  การที่ “เจ้าเมืองบ่เอาจกอบในไพร่ลู่ทาง” ก่อให้เกิดผลในข้อใด
ก.  ไพร่ไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงาน
ข.  รัฐขาดรายได้จากการเก็บภาษี
ค.  ไพร่ไม่ต้องเสียค่าปรับถ้าท าผิด
ง.  สินค้าบางอย่างรัฐไม่อนุญาตให้ขาย

 



9. การสร้าง “สรีดภงส”์ ในสมัยสุโขทัย มีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร
ก.  เพื่อแก้ปัญหาท่ีเกิดจากธรรมชาติ
ข.  เพื่อให้อาณาจักรเกิดความมั่นคง
ค.  เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่คนรุน่หลัง
ง.  เพื่อให้สังคมเกิดความสงบสุข

10. แหล่งผลิตเครื่องสังคโลกที่ส าคัญในสมัยสุโขทัย คือที่ใด
ก.  เมืองอู่ทอง
ข.  เมืองสองแคว
ค.  เมืองก าแพงเพชร
ง.  เมืองศรีสัชนาลัย



เฉลยแบบทดสอบย่อยหลังเรียน
1. ก
2. ก
3. ค
4. ข
5. ก
6. ง
7. ก
8. ข
9. ก
10. ง


