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สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 10 
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คาํนํา 

 บทเรียนโปรแกรมการตูนเลมนี้ผูสอนจัดทําขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนวิชา
สังคมศกึษา  ส31101  เรื่องอาณาจักรสุโขทัย ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง  
และตรงกับการปฏิรูปการศึกษาของไทยท่ีมุงเนนใหผูเรียนมีความสมบูรณท้ังดาน
สติปญญา ความรู คุณธรรม จริยธรรม และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 
2542 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ท่ีมุงเนนใหผูเรียนเปนคนดี คนเกง และมีความสุข 
 ขาพเจาจึงผลิตสื่อบทเรียนโปรแกรมการตูนชุดนี้ซึง่มีท้ังหมด 5 ตอนดังนี ้
 ตอนท่ี 1  -  การสถาปนาและความเสื่อมอาณาจักรสุโขทัย 
 ตอนท่ี 2  -  การเมืองการปกครองและกฎหมายสมยัสุโขทัย 
 ตอนท่ี 3  -  สภาพเศรษฐกิจของอาณาจักรสุโขทัย 
 ตอนท่ี 4  -  สภาพสังคม และวัฒนธรรมของอาณาจักรสุโขทัย 
 ตอนท่ี 5  -  ความสัมพันธระหวางประเทศ สมัยสุโขทัย 
 เมื่อผูเรียนศึกษาบทเรยีนโปรแกรมการตูนเลมนี้แลวผูเรียนจะมีความรูคูคุณธรรม 
เพราะไดปฏิบัติตามขั้นตอนอยางเปนระบบ  ทําใหพฒันาความรูของตนใหสูงขึ้น และ
เต็มตามศักยภาพของตน 
 ขาพเจาหวังวาบทเรียนโปรแกรมการตูนเลมนี้ คงเปนประโยชนอยางยิ่งแกผูเรียน
และผูสอน 
 
        
 
 

นางยุพา    ชื่นจิต 
 

 
 
 
 
 
 
 

ก 



 
 

สารบญั 
         หนา 
  คํานํา           ก 
 สารบัญ          ข 
 การปกครองสมัยสุโขทัยตอนตน         8 
 การปกครองสมัยสุโขทัยตอนปลาย       16 
 รูปแบบการปกครองสมัยสุโขทัย       26 
 กฎหมาย และกระบวนการยุตธิรรมสมัยสโุขทัย    34 
 ทบทวน              46 
  บรรณานุกรม         53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข 



 
 
 

 
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 

เร่ืองการเมืองการปกครองและกฎหมายสมัยสุโขทัย    สาระประวัติศาสตร 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1       เวลา  10  นาที 

____________________________________________
1. ในสมัยสุโขทัยตอนตนพระมหากษัตริยทรงปกครองประชาชนแบบใด 

    ก. พอปกครองลูก      ข. อัตตาธิปไตย 
    ค. ประชาธิปไตย      ง. สมบูรณาญาสิทธิราช 

2. การใชหลักธรรมบริหารบานเมืองสมัยสุโขทัยพระมหากษัตริยทรงชักชวน   
              ใหประชาชนทําอะไรจึงสามารถอยูรวมกันอยางมีความสุข  

    ก. แบงปนกัน       ข. ปฏิบัติธรรม 
    ค. ชวยเหลือกัน       ง. แขงขันกัน 

3. การปกครองแบบ “ธรรมราชา” เปนการปกครองท่ีพระมหากษัตริยจะตองปฏิบัติ      
              อยางไร 
 ก. ปกครองประเทศดวยความเขมแข็ง 
 ข. ปฏิบัติตามหลักทศพิธราชธรรม 
 ค. ดูแลทุกขสุขของราษฎรอยางใกลชิด 
 ง. พระมหากษัตริยทรงบริหารประเทศรวมกับประชาชน 
 4. เมืองใดตอไปน้ีไมไดจัดอยูในอาณาเขตการปกครองของอาณาจักรสุโขทัย 
     สมัยพอขุนศรีอินทราทิตย 
     ก. เมืองแพร  ข. เมืองสุโขทัย ค. เมืองเชลียง ง. เมืองสระหลวง 
 5. ขอใดตอไปน้ี ไมใชเมืองลูกหลวงในสมัยสุโขทัย 
      ก. เมืองสองแคว    ข. เมืองนครชุม  
  ค. เมืองหลวงพระบาง   ง. เมืองศรีสัชนาลัย 
6. “กฎหมายลักษณะโจร” ออกใชในสมัยของใคร 

ก. พอขุนศรีอินทราทิตย  ข. พอขุนรามคําแหงมหาราช  
ค. พระมหาธรรมราชาท่ี 1  ง. พระมหาธรรมราชาท่ี 2 
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7.  “ มาตราท่ี 7”  ในกฎหมายลักษณะโจรบัญญัติถึงเร่ืองใด 

ก. การขมขืน    ข. การลักทรัพย  
ค. การฆาวัวควาย   ง. ประชาชนตองชวยกันจับคนราย 

8. อาณาจักรสุโขทัยไดรับอิทธิพลทางกฎหมายจากชาติใด 
ก. จีน   ข. ขอม   ค. มอญ  ง. อินเดีย 

9. “กฎหมายวาดวยมรดก”  ในสมัยสุโขทัยระบุวาอยางไร 
ก.  มรดกของครอบครัว ใหบุตรชายเปนผูจัดการ 
ข. เม่ือผูใดถึงแกกรรม ทรัพยสินยอมตกแกลูกของผูน้ัน 
ค. ญาติพี่นองทุกคนจะไดรับสวนแบงจากกองมรดกเทาๆ กัน 
ง.  เม่ือบิดามารดาตาย บุตรชายจะไดทรัพยสินมากกวาบุตรหญิง 

10.  ในสมัยสุโขทัยตอนตน การจัดการปกครองแบบพอปกครองลูกถือวาเปนการจัดการ
ปกครองท่ีเหมาะสมเพราะเหตุใด 
ก. พระมหากษัตริยทรงเปนธรรมราชา 
ข.  พระมหากษัตริยมีอํานาจสิทธิขาดในการปกครองประเทศแตผูเดียว 
ค. สุโขทัยเปนอาณาจักรท่ีมีเขตแดนไมกวางนักประชาชนมีจํานวนนอย 

      ง. ประชาชนในสมัยสุโขทัยตอนตน   เปนคนหัวออนเชื่อฟงพระมหากษัตริย  
 
 
         ตรวจคําตอบหนาถัดไปคะ
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน 

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

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

 
 
 

 
     เกณฑการใหคะแนน 
         ถูก 1 - 4 ขอ   ตองแกไข เรงทําความเขาใจกับบทเรียนใหมากๆนะคะ 
         ถูก 5 - 7 ขอ   พอใช       ควรศึกษาเพิ่มเติมอีก 
         ถูก 8 - 9 ขอ      ดี          ผานเกณฑยินดีดวยคะ 
         แตทดสอบหลังเรียนตองรักษาระดับหรือใหไดดีกวาน้ีนะคะ 

             ถูก 10 ขอ       ดีมาก     คุณเยี่ยมมากครูขอปรบมือให 
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                                สาระการเรยีนรู 

 
           1.  ลักษณะการเมืองการปกครอง สมัยสุโขทัย 
           2.  การจัดรูปแบบการปกครอง สมัยสุโขทัย 
           3.  กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สมัยสุโขทัย 
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                          จุดประสงคการเรียนรู 
 

       1.  อธิบายการเมืองการปกครอง สมัยสุโขทัยได 
       2.  เขียนแผนผังการจัดรูปแบบการปกครอง สมัยสุโขทัยได 
       3.  สรุปกฎหมายท่ีสําคัญและกระบวนการพิจารณาคดี สมัยสุโขทัยได 
       4.  มีความซ่ือสัตย มุงม่ัน และรับผิดชอบในการทํางาน 
      

คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค 
 

       ตระหนักในความสําคัญของการเมืองการปกครองของประเทศ 
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  แบบฝกหัดที่ 1 

          
          คําชี้แจง    ใหนักเรียนวิเคราะหการปกครองสมัยสุโขทัยตอนตน 
                         ลงในแผนภูมิขางลางน้ีใหสมบูรณ 

 

การปกครองสมัยสุโขทัยตอนตน 
 

รูปแบบ 
การปกครอง 

ลักษณะ 
การปกครอง 

 

ขอดี 
 

ขอเสีย 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                          ตรวจคําตอบหนาถัดไปคะ 
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เฉลยแบบฝกหัดที่ 1 

 
 

การปกครองสมัยสุโขทัยตอนตน 
 

รูปแบบ 
การปกครอง 

ลักษณะ 
การปกครอง 

 

ขอดี 
 

ขอเสีย 

พอปกครองลูก ประชาชนกับ
พระมหากษัตริยมี
ความใกลชิดกัน 
ประชาชน
เปรียบเสมือนลูก
พระมหากษัตริย
เปรียบเสมือนพอ
คํานําหนาชื่อของ
พระมหากษัตริยใช
คําวาพอขุน ทรง
ยึดหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาใน
การบริหาร
บานเมือง และทรง
ชักชวนใหประชาชน
ปฏิบัติธรรม
เพื่อท่ีจะไดอยู
รวมกันอยางผาสุก 

1. พระมหากษัตริย 
    กับประชาชนมี    
    ความใกลชิดกัน 
2. ประชาชน 
    เดือดรอน 
   สามารถรองทุกข   
    ตอ    
    
พระมหากษัตริย    
    ไดโดยตรง 
3. ไดรับความ    
   ยุติธรรม 

1. การปกครอง          
    แบบน้ีใชได     
    เฉพาะ    
    อาณาจักรท่ีมี 
    อาณาเขตไม 
    กวางนัก และ 
    ประชาชนมี 
    จํานวนนอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศึกษาเน้ือหา 
ในกรอบตอไปคะ 
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  แบบฝกหัดที่ 2 

 
          คําชี้แจง    ใหนักเรียนวิเคราะหการปกครองสมัยสุโขทัยตอนปลาย 
                         ลงในแผนภูมิขางลางน้ีใหสมบูรณ 

 

การปกครองสมัยสุโขทัยตอนปลาย 
 

รูปแบบ 
การปกครอง 

ลักษณะ 
การปกครอง 

 

ขอดี 
 

ขอเสีย 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.......................... 
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เฉลยแบบฝกหัดที่ 2 
 
 

การปกครองสมัยสุโขทัยตอนปลาย 
 

รูปแบบ 
การปกครอง 

ลักษณะ 
การปกครอง 

 

ขอดี 
 

ขอเสีย 

ธรรมราชา ประชาชนกับ
พระมหากษัตริย 
มีความหางเหินกัน 
ฐานะของ
พระมหากษัตริย
เปลี่ยนไปเปนสมมติ
เทพ คํานําหนาชื่อ
พระมหากษัตริย 
ใชคําวา พญา  ทรงนํา
หลักทศพิธราชธรรม
ทางพระพุทธศาสนา
มาใชในการบริหาร
บานเมืองและปกครอง
ราษฎรในแบบธรรม
ราชา พระนามของ
พระมหากษัตริยจึง
เปลี่ยนไปเปนพระมหา
ธรรมราชา  
 

พระมหากษัตริย 
ทรงนําหลัก  
ทศพิธราชธรรม   
มาใชในการ   
บริหารบานเมือง
เพื่อความสามัคคี 
กลมเกลียว 
และความม่ันคง 
ในแผนดิน 

พระมหากษัตริย
กับประชาชนไมมี
ความใกลชิดกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศึกษาเน้ือหา 
ในกรอบตอไปคะ 
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แบบฝกหัดที่ 3 
คําชี้แจง  จงนําขอความท่ีกําหนดใหดานบนไปใสลงในชองวางทายขอความ 

                       ดานลางใหสัมพันธกัน 
 
 เมืองลูกหลวง                เมืองหนาดาน    เมืองพระยามหานคร 
 
 ศรีสัชนาลัย       พิษณุโลก  เมาะตะมะ        นครชุม 
 
  ราชธานี  เมืองประเทศราช            สมัยสุโขทัยตอนปลาย 
 
          1.  เปนศูนยกลางทางการปกครอง  ศาสนา  
              ศิลปะและวัฒนธรรม                                                                 1.     
             2.  เมืองหนาดานของอาณาจักรสุโขทัย                                      2. 
          3.  เมืองท่ีทําหนาท่ีเหมือนกับเมืองหนาดาน       3. 
          4.  เมืองท่ีรายลอมอยูรอบราชธานีท้ัง 4 ทิศ       4. 
         5.  เปนเมืองหลวงแหงท่ี 2 ของอาณาจักรสุโขทัย                           5. 
          6.  เมืองท่ีอยูหางจากเมืองลูกหลวงไปอีกชั้นหน่ึง                          6. 
             7.  เมืองท่ีอยูหางไกลตามแนวชายแดน  
              ราษฎรเปนชาวตางชาติ                                                              7. 
          8.  มีการกระจายอํานาจการปกครองไปตามหัวเมืองตางๆ            8.  
          9.  เมืองท่ีพระมหากษัตริยสงโอรสไปปกครอง                9. 
         10. เปนเมืองประเทศราชในสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช    10. 
 
                                                                          ตรวจคําตอบหนาถัดไปคะ 
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 เฉลยแบบฝกหัดที่ 3 
 

  
  1.  ราชธานี 
  2.  ศรีสัชนาลัย 
  3.  เมืองลูกหลวง 
  4.  เมืองหนาดาน 
  5.  พิษณุโลก 

  
  6.  เมืองพระยามหานคร 
  7.  เมืองประเทศราช 
  8.  สมัยสุโขทัยตอนปลาย 
  9.  นครชุม 
 10. เมาะตะมะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

                                       ศึกษาเน้ือหาในกรอบตอไปคะ 
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แบบฝกหัดที่ 4 
      คําชี้แจง  ใหนักเรียนเขียนเคร่ืองหมาย /  หนาขอความท่ีตอบถูก 
                          และเขียนเคร่ืองหมาย X หนาขอความท่ีตอบผิด 

.......1. ระเบียบแบบแผนสวนใหญในสมัยสุโขทัยรับมาพรอมกับพระพุทธศาสนา 

.......2. กฎหมายวาดวยมรดกระบุวาเม่ือพอแมตายสมบัติตองตกเปนของลูก 

.......3. ไพรฟาหนาใส หมายถึง คนรับใชในบานขุนนาง 

.......4. กฎหมายลักษณะโจร ระบุวาประชาชนตองชวยกันจับคนราย 

.......5. กฎหมายลักษณะโจร ออกใชในสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช 

.......6. ถาใครจับโจรไดแลวปลอยไป ตองชดใชตามจํานวนของท่ีคนรายขโมยไป 

.......7. ในสมัยสุโขทัย มีขอความปรากฏในศิลาจารึกหลักท่ี 1 วาใหตุลาการตัดสิน 
          คดีดวยความซ่ือสัตย และเท่ียงธรรม 
.......8. ถาประชาชนตองการถวายฎีกาตอพระมหากษัตริยโดยตรง จะตอง 
          ไปส่ันกระดิ่งท่ีหนาประตูวัง 
.......9. เราสามารถศึกษาเร่ืองกฎหมายและกระบวนการพิจารณาคดี 
          ของอาณาจักรสุโขทัยไดจากศิลาจารึก 
......10. ในศิลาจารึกหลักท่ี 34 บัญญัติเก่ียวกับการลักทรัพย 
 
 

            
  

     ตรวจคําตอบหนาถัดไปคะ 
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 เฉลยแบบฝกหัดที่ 4 
 

  
  1.    / 
  2.    / 
  3.    X 
  4.    / 
  5.    X 

  
  6.   / 
  7.   / 
  8.    / 
  9.   / 
10.   X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

                                     ศึกษาเน้ือหาในกรอบตอไปคะ 
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ทบทวน 

การปกครองสมยัสโุขทยัตอนตน 
- พระมหากษตัรยิทรงปกครองประชาชนแบบพอปกครองลกู 
- พระมหากษตัรยิเปนผูปกครองสงูสดุ ทรงเปนผูใชอาํนาจอธปิไตยโดยยดึหลกัธรรมทาง

พระพทุธศาสนา 
- พระมหากษตัรยิกบัประชาชนมคีวามใกลชดิกนั เมือ่ประชาชนเดอืดรอนหรอืไมไดรบัความเปนธรรม 

สามารถไปรองทกุขตอพระมหากษตัรยิไดโดยไปสัน่กระดิง่ทีห่นาประตวูงั พระมหากษตัรยิจะ
ตดัสนิอยางเปนธรรม 

การปกครองสมยัสโุขทยัตอนปลาย 
- พระมหากษตัรยิทรงปกครองประชาชนแบบธรรมราชา 
- พระมหากษตัรยิทรงปกครองประชาชนโดยยดึหลกัทศพธิราชธรรม 
- พระมหากษตัรยิเปรยีบเหมอืนสมมตเิทพ ทรงมอีาํนาจในการตดัสนิใจบรหิารบานเมอืง 

รปูแบบการปกครอง 
 มกีารกระจายอาํนาจบรหิารจากสวนกลางไปยงัหวัเมอืงตางๆ โดยแบงการปกครองดงันี ้

1. เขตราชธาน ี(เมอืงหลวง) – พระมหากษตัรยิดแูล  
2. เมอืงลกูหลวง (เมอืงหนาดาน) – โอรสของพระมหากษตัรยิหรอืราชวงศชัน้สงูดแูล  
3. เมอืงพระยามหานคร – เจาเมอืงเดมิ หรอืเจานายขาราชการชัน้ผูใหญ ทีพ่ระมหากษตัรยิสงไปดแูล 

ตองสงสวยและสงกองทพัมาชวยสวนกลางยามเกดิสงคราม 
4. เมอืงประเทศราช – ชาวเมอืงสวนมากเปนชาวตางชาตปิกครองตนเองแตตองสงเครือ่งราชบรรณ

การใหสโุขทยั 3 ปตอครัง้ และสงกองทพัและเสบยีงอาหารมาชวยในยามเกดิสงคราม 
กฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม 

- มกีฎหมายลกัษณะโจร 
- มกีฎหมายวาดวยมรดก 
- มตีลุาการสอบสวนและตดัสนิดวยความยตุธิรรม 
- ประชาชนสามารถถวายฎกีาตอกษตัรยิโดยสัน่กระดิง่หนาประตวูงั พระมหากษตัรยิ 

จะตดัสนิดวยพระองคเอง  
    

 
ทาํแบบฝกหดัทบทวนหนาถดัไปนะคะ 
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 แบบฝกหัดทบทวน 
 

  คําชี้แจง  ใหนักเรียนนําคําท่ีกําหนดใหดานบน ไปเติมลงในชองวาง 
                            ขางลางใหสมบูรณ  

  พระมหากษัตริย  ส่ันกระดิ่ง  พอปกครองลูก   ธรรมราชา 
  ประชาชน     พระมหาธรรมราชา ทศพิธราชธรรม      หัวเมือง 

   สมมติเทพ       ลักษณะโจร     ลูกหลวง        ชวยจับโจร 

   การปกครองสมัยสุโขทัยตอนตนมีการปกครองแบบ____(1)____โดย___(2)___ 
  กับ____(3)____ มีความใกลชิดกัน ประชาชนสามารถถวายฎีการองทุกข 
  ตอพระมหากษัตริย โดย _____(4)_____ หนาประตูวัง ตอมาการปกครอง 
  สมัยสุโขทัยตอนปลาย ฐานะของพระมหากษัตริยเปลี่ยนไปเปน ___(5)_____ 
  พระมหากษัตริยไดนําหลัก ___(6)_____ มาใชในการบริหารบานเมือง 
  การปกครองแบบน้ีเรียกวา ____(7)____พระมหากษัตริยท่ีทรงปกครองประชาชน 
  แบบน้ี จึงมีพระนามวา ____(8)_____ และไดมีการจัดรูปแบบการปกครอง 
  แบบกระจายอํานาจไปยัง ___(9)____ตางๆ ท่ีสําคัญ คือ เมือง ______(10)____ 
  ตั้งอยูรอบราชธานีท้ัง 4 ทิศ อาณาจักรสุโขทัยมีกฎหมายท่ีสําคัญคือ กฎหมาย 
  _____(11)_____กําหนดวาประชาชนตอง _______(12)______ 
     
     
                              ตรวจคําตอบหนาถัดไปคะ 
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 เฉลยแบบฝกหัดทบทวน 
 

  
  1.   พอปกครองลูก 
  2.   พระมหากษัตริย 
  3.   ประชาชน 
  4.   ส่ันกระดิ่ง 
  5.   สมมติเทพ 
   6.   ทศพิธราชธรรม 
 

  
  7.   ธรรมราชา  
  8.   พระมหาธรรมราชา 
  9.    หัวเมือง 
10.   ลูกหลวง 
11.   ลักษณะโจร 
12.   ชวยจับโจร 
 

 
 

          
     ตอบถูกหมดไหมเอย ถาไมถูกขอใด  

ยอนกลับไปอานทบทวนใหมนะคะ 
  แลวทําแบบทดสอบหลังเรียนตอไป 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
เร่ืองการเมืองการปกครองและกฏหมายสมัยสุโขทัย    สาระประวัติศาสตร 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1       เวลา  10  นาที 
1. ขอใดตอไปน้ี ไมใชเมืองลูกหลวงในสมัยสุโขทัย 

         ก. เมืองสองแคว    ข. เมืองนครชุม   
  ค. เมืองหลวงพระบาง   ง. เมืองศรีสัชนาลัย           
2. การปกครองแบบ “ธรรมราชา” เปนการปกครองท่ีพระมหากษัตริยจะตองปฏิบัติอยางไร 
              ก. ปกครองประเทศดวยความเขมแข็ง 
              ข. ปฏิบัติตามหลักทศพิธราชธรรม 
              ค. ดูแลทุกขสุขของราษฎรอยางใกลชิด 
              ง. พระมหากษัตริยทรงบริหารประเทศรวมกับประชาชน 
3.  “ มาตราท่ี 7”  ในกฎหมายลักษณะโจรบัญญัติถึงเร่ืองใด 

 ก. การขมขืน   
 ข. การลักทรัพย  
 ค. การฆาวัวควาย  
 ง. ประชาชนตองชวยกันจับคนราย 

 4. ในสมัยสุโขทัยตอนตนพระมหากษัตริยทรงปกครองประชาชนแบบใด 
     ก. พอปกครองลูก ข. อัตตาธิปไตย ค. ประชาธิปไตย ง. สมบูรณาญาสิทธิราช 
 5. “กฎหมายวาดวยมรดก”  ในสมัยสุโขทัยระบุวาอยางไร 
     ก. มรดกของครอบครัว ใหบุตรชายเปนผูจัดการ 
     ข. เม่ือผูใดถึงแกกรรม ทรัพยสินยอมตกแกลูกของผูน้ัน 
     ค. ญาติพี่นองทุกคนจะไดรับสวนแบงจากกองมรดกเทาๆกัน 
     ง. เม่ือบิดามารดาตาย บุตรชายจะไดทรัพยสินมากกวาบุตรหญิง 
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6. เมืองใดตอไปน้ีไมไดจัดอยูในอาณาเขตการปกครองของอาณาจักรสุโขทัยสมัย 
พอขุนศรีอินทราทิตย 
 ก. เมืองแพร  ข. เมืองสุโขทัย  ค. เมืองเชลียง ง. เมืองสระหลวง 
7. อาณาจักรสุโขทัยไดรับอิทธิพลทางกฎหมายจากชาติใด 

 ก. จีน   ข. ขอม   ค. มอญ  ง. อินเดีย 
8. การปกครองแบบ “ธรรมราชา” เปนการปกครองท่ีพระมหากษัตริยจะตองปฏิบัติอยางไร 

ก. ปกครองประเทศดวยความเขมแข็ง    ข. ปฏิบัติตามหลักทศพิธราชธรรม 
        ค. ดูแลทุกขสุขของราษฎรอยางใกลชิด    ง. พระมหากษัตริยทรงบริหารประเทศ 
              รวมกับประชาชน 
 9. ในสมัยสุโขทัยตอนตน การจัดการปกครองแบบพอปกครองลูกถือวาเปนการจัดการ
ปกครองท่ีเหมาะสมเพราะเหตุใด 

ก. พระมหากษัตริยทรงเปนธรรมราชา  
 ข. พระมหากษัตริยมีอํานาจสิทธิขาดในการปกครองประเทศแตผูเดียว 

ค. สุโขทัยเปนอาณาจักรท่ีมีเขตแดนไมกวางนัก ประชาชนมีจํานวนนอย 
ง. ประชาชนในสมัยสุโขทัยตอนตนเปนคนหัวออนเชื่อฟง 

10. “กฎหมายลักษณะโจร” ออกใชในสมัยของใคร 
     ก. พอขุนศรีอินทราทิตย    ข. พอขุนรามคําแหงมหาราช 
     ค. พระมหาธรรมราชาท่ี 1            ง. พระมหาธรรมราชาท่ี 2 
                     
           

                                               ตรวจคําตอบหนาถัดไปคะ 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
 

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

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

 
 

 
       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 

 
 

                                                                                 
 
                         
                            
                                                         ศึกษาเร่ืองสภาพเศรษฐกิจ 
                                                         ของอาณาจักรสุโขทัย 
                                            ในตอนท่ี 3 ตอไปคะ          
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