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สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 10 
สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  กระทรวงศกึษาธกิาร 

 
 



 
คาํนํา 

 บทเรียนโปรแกรมการตูนเลมนี้ผูสอนจัดทําขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการ
สอนวิชาสังคมศึกษา  ส31101  เรื่องอาณาจักรสุโขทัย ซึ่งนักเรียนสามารถ
เรียนรูไดดวยตนเอง  และตรงกับการปฏิรูปการศึกษาของไทยท่ีมุงเนนให
ผูเรียนมีความสมบูรณท้ังดานสติปญญา ความรู คุณธรรม จริยธรรม และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 
2545 ท่ีมุงเนนใหผูเรียนเปนคนดี คนเกง และมีความสุข 
 ขาพเจาจึงผลิตสื่อบทเรียนโปรแกรมการตูนชุดนี้ซึง่มีท้ังหมด 5 ตอน
ดังนี ้
 ตอนท่ี 1  -  การสถาปนาและความเสื่อมอาณาจักรสุโขทัย 
 ตอนท่ี 2  -  การเมืองการปกครองและกฎหมายสมยัสุโขทัย 
 ตอนท่ี 3  -  สภาพเศรษฐกิจของอาณาจักรสุโขทัย 
 ตอนท่ี 4  -  สภาพสังคม และวัฒนธรรมของอาณาจักรสุโขทัย 
 ตอนท่ี 5  -  ความสัมพันธระหวางประเทศ สมัยสุโขทัย 
 เมื่อผูเรียนศึกษาบทเรยีนโปรแกรมการตูนเลมนี้แลวผูเรียนจะมีความรูคู
คุณธรรม เพราะไดปฏิบัติตามขั้นตอนอยางเปนระบบ  ทําใหพัฒนาความรูของ
ตนใหสูงขึ้น และเต็มตามศักยภาพของตน 
 ขาพเจาหวังวาบทเรียนโปรแกรมการตูนเลมนี้ คงเปนประโยชนอยางยิ่ง
แกผูเรียนและผูสอน 
 
        
 
 

นางยุพา    ชื่นจิต 
 
 
 
 
 

 

ก 



 
 

สารบญั 
         หนา 
  คํานํา           ก 
 สารบัญ          ข 
 สภาพเศรษฐกิจของอาณาจักรสุโขทัย              8 
  เกษตรกรรม         10 
  หัตถกรรม         18 
  การคาขาย        25 
  ปจจัยท่ีเอ้ือตอพัฒนาการทางดานเศรษฐกิจ 
  ของอาณาจักรสุโขทัย       42 
 ทบทวน              47 
  บรรณานุกรม         55 
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คาํแนะนาํการใชบทเรยีนโปรแกรมการตนูสาํหรบัคร ู
            
             เม่ือครูผูสอนนําบทเรียนโปรแกรมการตูนไปใชควรปฏิบัติดังน้ี 

     1.  ทดสอบความรูกอนเรียน  เพื่อวัดระดับพื้นฐานความรูของนักเรียนแตละคน 
     2.  ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชบทเรียนโปรแกรมการตูน 
         ควบคูกับแผนการจัดการเรียนรู 
     3.  หลังจากสอนเน้ือหาแลวใหนักเรียน ตอบคําถามเพื่อประเมินความรูแตละเร่ือง 
     4.  ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดทายบทเรียน  เม่ือเรียนจบเพื่อทบทวนความรู 
     5.  ทดสอบความรูหลังเรียน  หลังจากท่ีนักเรียน เรียนจบเลม 
     6.  ใชเปนส่ือการสอนของครู 
     7.  ใชเปนแบบเรียนท่ีใหนักเรียนไดเรียนรู  และซอมเสริมความรูตนเอง  
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                คาํแนะนาํการใชบทเรยีนโปรแกรมการตนูสาํหรบันกัเรยีน 
 
        เม่ือนักเรียนนําบทเรียนโปรแกรมการตูนไปใชควรปฎิบัติดังน้ี 
   1.  ศึกษาจุดประสงคการเรียนรู 
   2.  ทําแบบทดสอบกอนเรียน แลวตรวจคําตอบในเฉลยหนาถัดไป 
   3.  ศึกษาบทเรียนตามลําดับขั้น และตอบคําถามทุกขอของแตละกรอบ 
       แลวตรวจคําตอบจากคําเฉลยในหนาถัดไป  ถาผิดใหศึกษาทบทวน 
       อีกจนกวาจะเขาใจ 
   4.  ขณะท่ีศึกษาบทเรียน และตอบคําถาม หามดูคําเฉลยกอน เม่ือตอบเสร็จแลว 
       จึงดูคําเฉลยเพื่อตรวจคําตอบ 
   5.  เม่ือศึกษาจบทุกกรอบของบทเรียนแลว จึงทําแบบทดสอบหลังเรียน 
       แลวตรวจคําตอบในเฉลยหนาถัดไป 
   6.  ตอบคําถามในกระดาษคําตอบเทาน้ัน 
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แบบทดสอบกอนเรียน 

 เร่ืองสภาพเศรษฐกิจของอาณาจักรสุโขทัย   สาระประวัติศาสตร 
มัธยมศึกษาปท่ี 1                เวลา  10  นาที 

1. พื้นท่ีท่ีใชในการเพาะปลูกสมัยสุโขทัยอยูบริเวณใด 
 ก. แมนํ้ายม   ข. แมนํ้าปาสัก  
 ค. แมนํ้าพิษณุโลก  ง. แมนํ้าเจาพระยา 
2. คําวา “สรีดภงส” หมายถึงอะไร 

ก. ทํานบ  ข. ตลาด  ค. งานฝมือ  ง. ภาษีผานดาน 
3. พืชท่ีปลูกกันมากท่ีสุดในสมัยสุโขทัยคืออะไร 

ก.  ขนุน  ข.  ขาว  ค.  มะมวง  ง.  มะพราว 
4. ในสมัยสุโขทัยการคาขายขยายตัวอยางรวดเร็วเพราะเหตุใด 

 ก. มีการเปดตลาดใหม   ข. มีการยกเวนภาษีผานดาน 
 ค. ของท่ีนํามาขายมีคุณภาพดี ง.  มีการติดตอกับประเทศเพื่อนบานตางๆ 

5. ในสมัยสุโขทัยสวนมากใชเสนทางใดในการคาขาย 
ก. ทางบก ข. ทางนํ้า  ค. ทางอากาศ  ง. ทางลําคลอง 

6. ถนนท่ีสําคัญของสุโขทัยคือ 
 ก. ถนนพระรวง ข. ถนนพอขุนราม ค. ถนนพระอินทร  ง. ถนนพระอาทิตย 
7. เสนทางบกตอไปน้ีขอใดไมใชเสนทางคาขายในสมัยสุโขทัย 
           ก. สุโขทัย – เมาะตะมะ   ข. สุโขทัย – ตะนาวศรี 
    ค. สุโขทัย – มาเลเซีย   ง. สุโขทัย – นครศรีธรรมราช 
8. เสนทางนํ้าท่ีสําคัญในสมัยสุโขทัยคือขอใด 
           ก. สุโขทัย – แพร    ข. สุโขทัย – อาวไทย 
           ค. สุโขทัย – อาวเบงกอล   ง. สุโขทัย – หลวงพระบาง 
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 9. ชาวสุโขทัยผลิตอาหารและเคร่ืองใชในครัวเรือนไดเอง และไมมีความจําเปนตองพึ่งพา
สินคาจากภายนอก ซ่ึงเปรียบไดกับระบบเศรษฐกิจแบบใดในปจจุบัน 
     ก. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  ข. ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม 
     ค. ระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเอง ง. ระบบเศรษฐกิจแบบการคาตางตอบแทน 
10. การทําเคร่ืองสังคโลก ไดรับอิทธิพลมาจากประเทศใด 
     ก. จีน   ข. ลาว   ค. เขมร   ง. อินเดีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตรวจคําตอบหนาถัดไปคะ 
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 เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน 
 

   1.  ก. 
   2.  ก. 
   3.  ข. 
   4.  ข. 
   5.  ก. 

   6.  ก. 
   7.  ค. 
   8.  ข. 
   9.  ค. 
  10. ก.  
 

 
 
 

เกณฑการใหคะแนน 
           ถูก 1 - 4 ขอ   ตองแกไข เรงทําความเขาใจกับบทเรียนใหมากๆ นะคะ 
           ถูก 5 - 7 ขอ   พอใช       ควรศึกษาเพิ่มเติมอีก 
           ถูก 8 - 9 ขอ      ดี          ผานเกณฑยินดีดวยคะ 
            แตทดสอบหลังเรียนตองรักษาระดับหรือใหไดดีกวาน้ีนะคะ 
             ถูก 10 ขอ       ดีมาก     คุณเยี่ยมมากครูขอปรบมือให 
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                                             สาระการเรยีนรู 
 
           1.  สภาพเศรษฐกิจของอาณาจักรสุโขทัย 
           2.  ปจจัยท่ีเอ้ือตอพัฒนาการทางดานเศรษฐกิจของอาณาจักรสุโขทัย 
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                                    จุดประสงคการเรียนรู 
 

    1.  อธิบายลักษณะเศรษฐกิจของอาณาจกัรสุโขทัยได 
    2.  สรุปการคาขายระหวางอาณาจักรสุโขทัยกับอาณาจักรตางๆ ได 
    3.  วิเคราะหปจจัยท่ีเอ้ือตอพัฒนาการทางดานเศรษฐกิจของอาณาจักรสุโขทัยได 
    4.  มีความซ่ือสัตย มุงม่ัน และรับผิดชอบในการทํางาน 
      

คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค 
 

       ตระหนักในความสําคัญของเศรษฐกิจท่ีมีผลตอความม่ันคงของประเทศ 
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แบบฝกหัดที่ 1 
 

 คําชี้แจง  ใหนักเรียนเปรียบเทียบการทําการเกษตรในสมัยสุโขทัย 
                   กับสมัยปจจุบันวามีเหมือนกันหรือตางกันอยางไร 
   

ยุคสมัย เหมือนกัน ตางกัน 

1.  สุโขทัย .................................... 
.................................... 
.................................... 
.................................... 
.................................... 
 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 
 

2.  ปจจุบัน .................................... 
.................................... 
.................................... 
.................................... 
.................................... 
 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 
 

 
  
 
                                                                           
                                    ตรวจคําตอบหนาถัดไปคะ 
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เฉลยแบบฝกหัดที่ 1 

 
 คําชี้แจง  ใหนักเรียนเปรียบเทียบการทําการเกษตรในสมัยสุโขทัย 
                   กับสมัยปจจุบันวามีเหมือนกันหรือตางกันอยางไร  

ยุคสมัย เหมือนกัน ตางกัน 

1.  สุโขทัย 1. มีการนําระบบ    
   ชลประทานมาชวย 
    ในการเกษตร 
2. พื้นท่ีท่ีใชในการทํา 
   การเกษตรอยู 
   บริเวณแมนํ้า 
   สายสําคัญ 
3. เลี้ยงสัตวไวใชงาน 
    และเปนอาหาร 

1. พื้นท่ีท่ีใชในการเพาะปลูกจริงๆ    
    มีอยูจํากัด 
2. ในหนาแลงนํ้าในแมนํ้า 
    สายสําคัญมีนอย 
3.  พอหนานํ้า จะมีนํ้าจากทาง     
     เหนือไหลบามาทวมพื้นท่ี 
    เพาะปลูก 
4. มีการนําสัตวมาแลกเปลี่ยนซ้ือ   
    ขายโดยเสรี 

2.  ปจจุบัน 1. มีการนําระบบ 
   ชลประทานมาชวย 
   ในการทําการเกษตร 
2. พื้นท่ีท่ีใชในการ 
    เพาะปลูกอยูริม
สอง 
    ฝงแมนํ้า 
3. เลี้ยงสัตวไวใชงาน 
   และเปนอาหาร 
 
     ศึกษาเน้ือหา 
  ในกรอบตอไปคะ 

1. พื้นท่ีท่ีใชในการเพาะปลูกอยู 
    บริเวณท่ีราบลุม 2 ฝงแมนํ้า  
    โดยเฉพาะท่ีราบลุมสองฝง   
    แมนํ้าเจาพระยา ซ่ึงเปน 
    แมนํ้าสายหลักท่ีสําคัญ เปน 

       พื้นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ 
2. มีการขุดคลองสงนํ้าและสราง 
    คลองปูนเพื่อสงนํ้าไปยัง 
    เลือกสวนไรนาตางๆ 
3. มีการนําระบบนํ้าหยดมาใชใน   
    การเกษตร 

17 













 

 
 

 
 แบบฝกหัดที่ 2 

 คําขี้แจง  ใหนักเรียนเติมขอความเก่ียวกับงานหัตถกรรมสมัยสุโขทัย 
                        ประเภทตางๆ ลงในแผนผังไดถูกตองสมบูรณ 

 

 
                     งานเหล็ก                                        งานปน 
 
 
 
                    

 

 
                    งานจักสาน                                   งานกอสราง 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 ตรวจคําตอบหนาถัดไปคะ 
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เฉลย แบบฝกหัดที่ 2 

  

             มีด                  ขวาน                โอง, แจกัน            หมอ,ไห 

 
                    งานเหล็ก                                        งานปน 
 
             จอบ                เสียม                   ตุกตา               จาน,ชาม 
 
                    

           กระบุง               ตะกรา                  ศิลาแลง              อิฐปูนสอ 

 
                    งานจักสาน                                    งานกอสราง 
 
 

        ของใชเบ็ดเตล็ด         กระจาด              กระเบื้อง                   ทอตางๆ 
 
 
 
 
                                                      
                                               ศึกษาเน้ือหาในกรอบตอไปคะ 
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 แบบฝกหัดที่ 3 
 
 คําชี้แจง  ใหนักเรียนนําขอความท่ีกําหนดใหไปเติมลงในชองวางใหสมบูรณ 

 เงินพดดวง      ภาษีผานดาน      ตลาดปสาน    เมาะตะมะ         ผาทอ 

     งาชาง              โบราณสถาน          ถนนพระรวง          อาวไทย 

    การคาขาย เปนอาชีพท่ีสําคัญอยางหน่ึงของชาวสุโขทัย มีตลาดคาขายสําหรับให 
    ชาวเมืองไดซ้ือขายสินคากัน เรียกวา____(1)_____เงินท่ีใชเปนส่ือกลางใน 
    การแลกเปลี่ยนคือ _____(2)______อาณาจักรสุโขทัย ไมมีการเก็บ____(3)____ 
     อาจเปนเพราะวาตองการใหเกิดการขยายตัวทางการคา หลักฐานท่ีปรากฏใหเห็น 
    ตามเมืองตางๆ ท่ีตั้งอยูริมแมนํ้าคือ ____(4)____สมัยสุโขทัยทําใหทราบวา 
    อาณาจักรสุโขทัยใชเสนทางนํ้าสายน้ีในการติดตอคาขาย นอกจากน้ียังมี 
    เสนทางการคาขายทางบกท่ีสําคัญ คือ____(5)_____และบนเสนทางสายน้ีมี 
    การขุด____(6)____ ขนาดใหญเพื่อเกบ็น้ําไวกินไวใช และอํานวยความสะดวก 
    แกผูมาคาขาย สินคาออกที่สาํคญัของอาณาจักรสุโขทัยคือ ___(7)___ 
     และสินคานําเขาคือ ____(8)____ อาณาจักรสโุขทัยติดตอคาขายทางบกกับ 
     พอคาจากทางตะวันตกโดยผานเมือง____(9)______ และใชเสนทางนํ้า 
    จากอาณาจักรสุโขทัยไปออก______(10)____ เสนทางนีอ้าณาจักรสโุขทัย 
    สามารถติดตอคาขายกับพอคาจากดนิแดนทางใตและตะวันออก  
    เชน มลายู อินโดนีเซีย เปนตน 
 
                                                                ตรวจคําตอบหนาถัดไปคะ 
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เฉลยแบบฝกหัดที่ 3 
 

 
    
   1.  ตลาดปสาน 
   2.  เงินพดดวง 
   3.  ภาษีผานดาน 
   4.  โบราณสถาน 
   5.  ถนนพระรวง 

  
   6.  ตระพัง 
   7.  งาชาง 
   8.  ผาทอ 
   9.  เมาะตะมะ 
 10.  อาวไทย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             

                                            ศึกษาเน้ือหาในกรอบตอไปคะ 
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แบบฝกหัดท่ี 4 
 

     คําชี้แจง  ใหนักเรียนวิเคราะหเหตุปจจัยท่ีเอ้ือตอพัฒนาการทางดานเศรษฐกิจ 
                               ของอาณาจักรสุโขทัย  โดยสรุปลงในแผนผังขางลางน้ี 
 
 

 
 

ปจจัยท่ีเอ้ือตอพัฒนาการ 
ทางเศรษฐกิจของ 
อาณาจักรสุโขทัย 

 

  ตรวจคําตอบหนาตอไปคะ 
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เฉลยแบบฝกหัดท่ี  4  
          
         เร่ือง  ปจจัยท่ีเอ้ือตอพัฒนาการทางเศรษฐกิจของ 
                             อาณาจักรสุโขทัย 

 
 
 

ปจจัยท่ีเอ้ือตอพัฒนาการ 
ทางเศรษฐกิจ 

ของอาณาจักรสุโขทัย 

1. การใชชลประทานใน
การเกษตร  เนื่องจากสภาพ
พื้นท่ีของ  อาณาจักรสุโขทัย  
ไมเหมาะแกการเพาะปลูก 

 2. สุโขทัย  เปนศูนยกลางในการ 
ติดตอกับ ดินแดนอ่ืนๆ  ท้ัง
ภายในและภายนอกอาณาจักร 

 3.  สุโขทัยมีนโยบายยกเวนการเก็บภาษ ี
ผานดาน  เพื่อจูงใจพอคาชาวตางชาตเิขามา 
คาขายจึงทําใหเศรษฐกิจของสุโขทัยเจริญขึ้น 
ในระดับหนึ่ง 

   ตรวจคําตอบแลวอานทบทวนหนาตอไปนะคะ 
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เร่ือง สภาพเศรษฐกิจของอาณาจักรสุโขทัย    
เกษตรกรรม 
- เปนอาชีพหลักของประชาชน 
- พื้นท่ีท่ีใชในการเพาะปลูกคือท่ีราบลุมแมนํ้าปง แมนํ้ายม และแมนํ้านาน 
- มีการนําระบบชลประทานมาชวยในการทําการเกษตรและสาธารณูปโภคเชน มีการ
สรางทํานบ ฝาย และเหมืองฯลฯ 
- มอบกรรมสิทธ์ิท่ีดินใหแกราษฎรท่ีทําอาชีพเกษตรกรรม 
- พืชท่ีปลูกมากท่ีสุดคือ ขาว รองลงมาคือผลไม 
- มีการเลี้ยงสัตวเพื่อไวใชงาน เปนอาหาร และนํามาแลกเปลี่ยนคาขายกันโดยเสรี 
การคาขาย 
- การคาภายในประเทศ สวนมากใชเสนทางบก 
- ถนนท่ีสําคัญ คือ ถนนพระรวง 
- มีการขุดตระพังขนาดใหญ และบอนํ้ากรุดวยอิฐขนาดพอเหมาะอยูท่ัวไป 
- การคาขายกับตางประเทศ 
ทางบก มีเสนทางท่ีสําคัญ 3 เสนทางคือ 
1. เสนทางสุโขทัย - เมาะตะมะ 
2. เสนทางสุโขทัย - ตะนาวศรี 
3. เสนทางสุโขทัย – เชียงใหม 
ทางนํ้า  มีเสนทางท่ีสําคัญคือ เสนทางสุโขทัย – อาวไทย 
 
 
 
 

ทบทวน 
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หตัถกรรม 
- ทําเคร่ืองมือเคร่ืองใชเพื่อการดํารงชีวิต ไดแก งานเหล็ก เชน มีด หวาย จอบ เสียม 
และเคร่ืองมือทําการเพาะปลูก 
- งานปน เชน โอง ไห หมอ 
- งานจักสาน เชน กระบุง ตะกรา และของใชเบ็ดเตล็ด 
- การกอสรางไดแกการผลิตวัสดุกอสราง เชน ศิลาแลง อิฐปูนสอและกระเบื้องตางๆ 
- เคร่ืองสังคโลกในสมัยสุโขทัยมีชื่อเสียงและไดรับความนิยมมาก ผลิตเพื่อใชใน
อาณาจักรและสงเปนสินคาออกไปยัง มลายู ชวา  ฟลิปปนส ญี่ปุน ฯลฯ 
ปจจยัทีเ่อือ้ตอพฒันาการทางดานเศรษฐกจิ 
- มีการนําระบบชลประทานเขามาใชในการเกษตร 
- เปนศูนยกลางการติดตอกับดินแดนอ่ืนๆ เน่ืองจากตั้งอยูบริเวณลุมแมนํ้าปง ยม และ
นาน 
- การยกเวนภาษีผานดาน ทําใหการคาขายของอาณาจักรสุโขทัยขยายตัวไปไดใน
ระดับหน่ึง 
- เปดใหมีการคาแบบเสรี 
 
 
 

ทําแบบฝกหัดทบทวนหนาถัดตอไปนะคะ 
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แบบฝกทบทวน 

คําชี้แจง ใหนักเรยีนอานขอความบางตอนจากศิลาจารึกหลักท่ี 1 แลววิเคราะหสภาพ 
       เศรษฐกิจสมัยสุโขทัยลงในชองวาง 

 
 “   เมื่อชั่วพอขุนรามคําแหง . . . เจาเมืองบเอาจกอบในไพรลูทาง  เพื่อนจูงวัวไปคาขี่มา
ไปขาย ใครจักใครคาชางคา  ใครจักใครคามาคา  ใครจักใครคาเงือนคาทองคา” 
หมายเหตุ  :   จกอบ  คือ  ภาษีผานดาน 

 
1.  เปนเศรษฐกิจดาน...................................................................................... 
     สามารถความไดวา..................................................................................... 
 
 “ . . .สรางปาหมากปาพลูท่ัวเมืองนีทุ้กแหง  ปาพราวก็หลายในเมืองนี ้ ปาลางก็หลาย
ในเมืองนี้  หมากมวงก็หลายในเมืองนี้  หมากขามก็หลายในเมืองนี้  ใครสรางไดไวแกมัน 
” 
หมายเหตุ  :  พราว  คือ  มะพราว    ลาง  คือ  ขนุน    หมากมวง  คือ  มะมวง 
   หมากขาม  คือ  มะขาม 
 
2.  เปนเศรษฐกิจดาน...................................................................................... 
     สามารถความไดวา..................................................................................... 
3.  ใหนักเรียนดูภาพ แลวระบุชื่อและความสําคัญของภาพลงในชองวาง 
 
 
 
 
ชื่อภาพ............................................  ชื่อภาพ....................................... 
ความสําคัญ.....................................   ความสําคัญ................................. 
........................................................  ........................................................                                                                                         
              ตรวจคําตอบหนาตอไปคะ 
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เฉลยแบบฝกทบทวน 
 

1.  เปนเศรษฐกิจดาน พาณิชยกรรม   
 สามารถความไดวา ในสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราชไมมีการเก็บภาษีผาน

ดาน หรือจกอบ  และประชาชนสามารถคาขายกันไดอยางเสรี    
 
2.  เปนเศรษฐกิจดาน เกษตรกรรม   
  สามารถความไดวา   ชาวสุโขทัยสวนใหญประกอบอาชีพการเกษตร

โดยเฉพาะการทําไร  ทําสวน  พืชท่ีปลูก  เชน  มะพราว  ขนุน  มะมวง  
มะขาม  เปนตน  

 

 
 
 
 
3. ชื่อภาพ สรีดภงส     
ความสําคัญ   เปนทํานบกักเก็บนํ้า   
เพื่อกระจายนํ้าไวใชในการเกษตร  

 
 
 
 

ชื่อภาพ เคร่ืองสังคโลก  
ความสําคัญ   เปนเคร่ืองปนดินเผาท่ี 
ผลิตเพื่อใชภายในครัวเรือนและเปน 
สินคาไวขาย 
 

ทําแบบทดสอบหลังเรียน
หนาตอไปคะ 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
 เร่ืองสภาพเศรษฐกิจของอาณาจักรสุโขทัย   สาระประวัติศาสตร 

มัธยมศึกษาปท่ี 1                เวลา  10  นาที 
_____________________________________________________________________________ 

        
   1. เสนทางบกตอไปน้ีขอใดไมใชเสนทางคาขายในสมัยสุโขทัย 

    ก. สุโขทัย – เมาะตะมะ ข. สุโขทัย – ตะนาวศรี 
     ค. สุโขทัย – มาเลเซีย ง. สุโขทัย – นครศรีธรรมราช 

   2. ในสมัยสุโขทัยสวนมากใชเสนทางใดในการคาขาย 
 ก. ทางบก ข. ทางนํ้า  ค. ทางอากาศ ง. ทางลําคลอง  

3. ชาวสุโขทัยผลิตอาหารและเคร่ืองใชในครัวเรือนไดเอง และไมมีความจําเปนตอง
พึ่งพาสินคาจากภายนอก ซ่ึงเปรียบไดกับระบบเศรษฐกิจแบบใดในปจจุบัน 
    ก. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม        ข. ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม 
    ค. ระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเอง ง. ระบบเศรษฐกิจแบบการคาตางตอบแทน   

4. ถนนท่ีสําคัญของสุโขทัยคือ 
   ก.  ถนนพระรวง  ข.  ถนนพอขุนราม  ค.  ถนนพระอินทร   ง. ถนนพระอาทิตย 

 5. พื้นท่ีท่ีใชในการเพาะปลูกสมัยสุโขทัยอยูบริเวณใด 
    ก. แมนํ้ายม ข. แมนํ้าปาสัก       ค. แมนํ้าพิษณุโลก    ง. แมนํ้าเจาพระยา 

6. การทําเคร่ืองสังคโลก ไดรับอิทธิพลมาจากประเทศใด 
    ก.  จีน  ข.  ลาว          ค.  เขมร     ง.  อินเดีย 

7. เสนทางนํ้าท่ีสําคัญในสมัยสุโขทัยคือขอใด 
  ก.  สุโขทัย – แพร ข.  สุโขทัย – อาวไทย 
  ค.  สุโขทัย – อาวเบงกอล ง.  สุโขทัย – หลวงพระบาง 

8. คําวา “สรีดภงส” หมายถึงอะไร 
  ก. ทํานบ  ข. ตลาด  ค. งานฝมือ      ง. ภาษีผานดาน 
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     9. ในสมัยสุโขทัยการคาขายขยายตัวอยางรวดเร็วเพราะเหตุใด 
      ก. มีการเปดตลาดใหม  ข. มีการยกเวนภาษีผานดาน 
      ค. ของท่ีนํามาขายมีคุณภาพดี ง. มีการติดตอกับประเทศเพื่อนบานตางๆ 

10. พืชท่ีปลูกกันมากท่ีสุดในสมัยสุโขทัยคืออะไร 
      ก. ขนุน   ข. ขาว   ค. มะมวง     ง. มะพราว 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ตรวจคําตอบหนาถัดไปคะ 
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       เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
 
 

   1.  ค. 
   2.  ก. 
   3.  ค. 
   4.  ก. 
   5.  ก. 

   6.  ก. 
   7.  ค. 
   8.  ก. 
   9.  ข. 
  10. ข.  
 
 

เกณฑการใหคะแนน 
       ถูก 1-4 ขอ  ตองแกไข  กลับไปศึกษาใหมนะคะ 

ถูก 5-7 ขอ  พอใช  ควรศึกษาเพิ่มเติมอีก 
ถูก 8-10 ขอ  ดี   ผานเกณฑยินดีดวยคะ 

        ถูก 10 ขอ  ดีมาก  คุณเยี่ยมมากครูขอปรบมือให 
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                         พยายามทํานะคะ ถาไมผานเกณฑการประเมิน 
                   กลับไปอานอีกคร้ังแลวทําใหมนะคะ 
                         “ความพยายามอยูท่ีไหน  ความสําเร็จอยูท่ีน่ัน” 
                                                ครูขอเปนกําลังใจใหคะ 

 
 

                                                                                 
 
                         

                                              ศึกษาเร่ืองสภาพสังคมและวัฒนธรรม 
                                            ของอาณาจักรสุโขทัย 
                                                   ในตอนท่ี 4 ตอไปนะคะ          
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