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ค าน า 

  
การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

สามารถเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ทั้งที่เป็นแหล่งเรียนรู้อื่น และที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติหรือมนุษย์ได้สร้างขึ้น ส าหรับหนังสืออ่านเพ่ิมเติม รายวิชาสังคมศึกษา  สาระที่ 4 
ประวัติศาสตร์ เรื่อง  เหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อโลกปัจจุบัน  เล่มที่  1 ระบอบ
ศักดินาสวามิภักดิ์ (Feudalism)  จัดท าข้ึนโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วย
ตนเองตลอดชีวิต  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้องเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยให้ผู้เรียนเป็น
ผู้ค้นพบองค์ความรู้เองซึ่งครูเป็นผู้มีหน้าที่อ านวยความสะดวกท าให้ผู้เรียนมีความรู้ประสบผล 
ส าเร็จได้  ซึ่งสื่อการสอนที่จะตอบสนองหลักการดังกล่าวมีหลายประเภท  หนังสืออ่านเพิ่มเติม
เล่มนี้เป็นสื่อการสอนอย่างหนึ่งที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และครูสามารถใช้หนังสือ
อ่านเพิ่มเติมนี้ในการสอนซ่อมเสริมหรือใช้ในการสอนแทนครูที่ไม่มาหรือใช้ประกอบการสอน
ของครูในชั้นเรียนและสามารถให้นักเรียนใช้ศึกษานอกเวลาเรียนได้อีกด้วย 

ผู้จัดท าได้จัดท าหนังสืออ่านเพ่ิมเติมเล่มนี้ขึ้น เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน  สาระ 
ที่ 4 ประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  จุดประสงค์การเรียนรู้  พร้อมทั้งสามารถน าไปใช้ 
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 

ผูจั้ดท าหวังอย่างยิ่งว่าหนังสืออ่านเพ่ิมเติมเล่มนี้ คงจะเป็นประโยชน์ส าหรับครูและ 
นักเรียน ผู้ที่สนใจต่อไป 

 
                                                           วุฒิพงศ์  ยอดน้ าค า 
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ค าช้ีแจง 

  
 หนังสืออ่านเพ่ิมเติม เร่ือง เหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อโลกปัจจุบัน 
รายวิชาสังคมศึกษา สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ได้จัดสร้างขึ้นโดยก าหนดตามมาตรฐานการเรียนรู้และ 
ตัวชี้วัด ซึ่งผู้เรียนสามารถศึกษาเนื้อหาและประเมินผลการเรียนได้ด้วยตนเองตามขั้นตอน 
ที่ก าหนดไว้  โดยมีแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ พร้อมทั้ง 
มีการเฉลยค าตอบ โดยก าหนดเนื้อหาเป็น 7 เล่ม ประกอบด้วย 
 เล่มที่ 1  ระบอบศักดินาสวามิภักดิ ์(Feudalism) 
 เล่มที่ 2  สงครามครูเสด (Crusade War)     
 เล่มที่ 3  การฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance)     
 เลม่ที่ 4  การส ารวจทางทะเล (Age of Exploration)    
 เล่มที่ 5  การปฏิรูปศาสนา (Religious Reformation)    
 เล่มที่ 6  การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ (Scientific Revolution)    
 เล่มที่ 7  การปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution)   
   
  
  

 
 
 
 
 
 

 

ตั้งใจศึกษา 

หนังสืออ่านเพ่ิมเติม 

นะครับเพื่อนๆ 

1 



 
ระบอบศักดินาสวามิภกัดิ์     

 
 

ค าแนะน าส ารรับคร  

  
 หนังสืออ่านเพ่ิมเติม เร่ือง เหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อโลกปัจจุบัน 
เล่มที่ 1 ระบอบศักดินาสวามิภักดิ์ (Feudalism) รายวิชาสังคมศึกษา สาระที่ 4  ประวัติศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีขั้นตอนการจัด
กจิกรรม ดังนี้ 
 1. ครูแจกหนังสืออ่านเพิ่มเติม และชี้แจงการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเล่มนี้ให้นักเรียน
ทราบก่อนลงมือท ากิจกรรม 
 2. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อวัดว่านักเรียนมีพื้นฐานความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อโลกปัจจุบันมากน้อยเพียงใด 
 3. ครูให้นักเรียนศึกษาและท ากิจกรรมเสริมการเรียนรู้ท้ายเล่ม เพ่ือให้นักเรียนได้ 
ทบทวนและเกิดความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้อง 
 4. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดดูว่านักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 
หลังเรียนมากน้อยเพียงใด 
 5. ครูสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางการเรียนของนักเรียนและ 
บันทึกผล 
 6. ครูตรวจคะแนนและบันทึกผลลงในแบบบันทึกเก็บคะแนนการท ากิจกรรมการเรียน
การสอนจากหนังสืออ่านเพ่ิมเติมเล่มนี้ 
 7. ครูแจ้งคะแนนให้นักเรียนทราบและชมเชยนักเรียนพร้อมให้ค าแนะน าเพ่ิมเติม 
  
 
            

         

      ขั้นตอนการท ากิจกรรม 

     ส าหรับคุณครูนะคะ 
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ค าแนะน าส ารรับนักเรียน 

  
 หนังสืออ่านเพ่ิมเติม เร่ือง เหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อโลกปัจจุบัน 
เล่มที่ 1  ระบอบศักดินาสวามิภักดิ์ (Feudalism) รายวิชาสังคมศึกษา สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีขั้นตอนการจัด
กิจกรรม ดังนี้ 
 ศึกษาก่อนลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
  1. นักเรียนฟังค าแนะน าในการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เหตุการณ์ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อโลกปัจจุบัน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
  2. นักเรียนศึกษามาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  และจุดประสงค์การเรียนรู้ ให้เข้าใจ 
  3. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อดูว่ามีพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อโลกปัจจุบัน  มากน้อยเพียงใด 
  4. ตรวจค าตอบจากเฉลย  นักเรียนไม่ควรเปิดดูเฉลยค าตอบก่อน  ควรมีความ
ซื่อสัตย์ต่อตนเอง  และบันทึกคะแนนก่อนเรียน 
  5. นักเรียนศึกษาเนื้อหาอย่างตั้งใจตามล าดับขั้นตอน  และท ากิจกรรม 
เสริมการเรียนรู้ท้ายเล่ม 
  6. ส่งผลงานการท ากิจกรรมเสริมการเรียนรู้จากหนังสืออ่านเพ่ิมเติมเล่มนี้  เพื่อให้ครู
ตรวจและบันทึกผล 
  7. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนจากหนังสืออ่านเพิ่มเติมเล่มนี้  ด้วยความตั้งใจ
และซื่อสัตย์ 
  8. ตรวจค าตอบจากเฉลย บันทึกผลคะแนน น าผลคะแนนที่ได้ไปเปรียบเทียบกับ
คะแนนก่อนเรียน 
  9. เมื่อท ากิจกรรมครบแล้ว ให้นักเรียนส่งหนังสืออ่านเพ่ิมเติมตามก าหนดเวลา 
และให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย  

           

        เมื่อนักเรียนเข้าใจขั้นตอนแล้ว 

      ครูขอเป็นก าลังใจ 

       ให้นักเรียนทุกคนนะครับ 
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มาตรฐานการเรยีนร  ้/ ตัวชี้วัด 

  

มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ส 4.2  เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบันในด้าน
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง  ตระหนักถงึความส าคัญและ
สามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 

ตัวชี้วัด 
 ส 4.2 ม. 4-6/2 วิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมืองเข้าสู่โลกสมัยปัจจุบัน 
 

สาระส าคัญ 
 ระบอบศักดินาสวามิภักดิห์รือระบอบฟิวดัล  เป็นระบบการเมืองการปกครอง สังคม 
เศรษฐกิจ ของยุโรปสมัยกลาง 
    

สาระการเรียนรู ้
 1. ความเป็นมาของระบอบศักดินาสวามิภักดิ ์
 2. ลักษณะความสัมพันธใ์นระบอบศักดินาสวามิภักดิ์ 
 3. ระบบแมนเนอร์ 
 4. ความเสื่อมของระบอบศักดินาสวามิภักดิ ์
 5. ผลกระทบของระบอบศักดินาสวามิภักดิ์ทีม่ีต่อโลกปัจจุบัน 
 

 
จุดประสงค์การเรยีนร  ้

  

1. บอกความเป็นมาของระบอบศักดินาสวามิภักดิไ์ด้ 
2. อธิบายความสัมพันธ์ในระบอบศักดินาสวามิภักดิ์และระบบแมนเนอร์ได้ 
3. วิเคราะห์สาเหตุความเสื่อมและผลกระทบของระบอบศักดินาสวามิภักดิท์ีม่ีผลต่อโลก 
   ปัจจุบันได้ 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
 

 
ค าชี้แจง : ท าเครื่องหมายกากบาท () ทับข้อ ก ข ค และ ง ท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว  ลงใน 

              กระดาษค าตอบให้ถูกต้อง (15 คะแนน) 

1. ข้อใดอธิบายระบอบศักดินาสวามิภักดิ์ในสมัยกลางได้ถูกต้องท่ีสุด 

    ก.  การรวมอ านาจเข้าสู่ส่วนกลางโดยท่ีพระมหากษัตริย์มีอ านาจสูงสุด   
    ข.  ประเพณีการปกครองท่ีโรมันรับมาจากกรีกและถ่ายทอดให้นานาประเทศในยุโรป 
    ค.  แนวปฏิบัติในการปกครองท่ีเลียนรูปแบบการปกครองแบบลดหลั่นของสถาบันคริสต์ศาสนา 
    ง.  การปกครองท่ีเกิดจากการผสมผสานระหว่างธรรมเนียมของชาวโรมันและอนารยชน 
        เผ่าเยอรมัน   
2.  หัวใจของระบอบศักดินาสวามิภักดิ์คือความสัมพันธ์โดยมีเงื่อนไขระหว่างชนชั้นใด 
    ก.  เจ้ากับข้า     ข.  ขุนนางกับพ่อค้า 
    ค.  ชนชั้นสูงกับชนชั้นต่ า       ง.  ขุนนางกับเจ้านายและพ่อค้า 

3.  ระบอบศักดินาสวามิภักดิ์เป็นระบบการเมืองท่ีมีเงื่อนไขชัดเจนในเร่ืองใด 

    ก.  การแบ่งแผ่นดินเสมอกัน   ข.  เจ้ากบัข้าผลัดกันครองเมือง 

    ค.  การสาบานจงรักภักดีต่อกัน   ง.  เจ้ากับข้าต้องมีพันธกิจต่อกัน 

4.  ระบอบการปกครองแบบใดในยุคกลางท่ีกษัตริย์ทรงเป็นแต่เพียงหุ่นเชิด 

    ก.  ระบอบทรราชย์    ข.  ระบอบประชาธิปไตย 

    ค.  ระบอบราชาธิปไตย    ง.  ระบอบศักดินาสวามิภักดิ์ 

5.  ข้อใดคือภาระหน้าท่ีของ “ข้า” ในระบอบศักดินาสวามิภักดิ์ 

    ก.  ช่วยดูแลทาสติดท่ีดิน   ข.  ช่วยเจ้ารบในยามสงคราม 

    ค.  ส่งลูกสาวมาแต่งงานด้วย   ง.  เรียกร้องเงินจากเจ้ามาใช้สอย 
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6.  ลัทธิวีรคติ คือแนวคิดที่เน้นคุณธรรมของชนชั้นใดในสังคมระบอบศกัดินาสวามิภักดิ์ 

    ก.  ทาส     ข.  สตรี 

    ค.  อัศวิน     ง.  เด็กผู้ชาย 

7.  ระบอบศักดินาสวามิภักดิ์เสื่อมลงด้วยสาเหตุใด 

    ก.  การก่อกบฏของชาวนา   ข.  การเกิดสงครามครูเสด 

    ค.  กษัตริย์ประกาศยกเลิกระบบท่ีนา  ง.  ความขัดแย้งทางวัฒนธรรมในยุโรป 

8.  ระบอบศักดินาสวามิภักดิ์สอดคล้องกับรูปแบบการปกครองแบบใดมากท่ีสุด 

    ก.  การยึดอ านาจ    ข.  การคานอ านาจ 

    ค.  การกระจายอ านาจ    ง.  การรวมศูนย์อ านาจ 

9.  ข้อใดอธิบายระบบแมนเนอร์ได้ถูกต้อง 

    ก.  ระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง  เน้นเกษตรกรรมเป็นหลัก 

    ข.  ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม  เน้นพ่อค้าเอกชนเป็นหลัก 

    ค.  ระบบการปกครองในสมัยใหม่ท่ีประเทศต่างๆ ในยุโรปน ามาใช้   

    ง.  ระบบการปกครองแบบรวมศูนย์อ านาจท่ีเน้นอ านาจของกษัตริย์ 

10. ข้อใดคือผลกระทบจากระบอบศักดินาสวามิภักดิ์ที่มีผลต่อโลกปัจจุบัน 

    ก.  เกิดระบบเจ้ากับข้าในสังคมปัจจุบัน 

    ข.  เป็นการวางรากฐานระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม   

    ค.  วางรากฐานการปกครองท้องถิ่นของดินแดนตา่งๆ ในยุโรป 

    ง.  เป็นพื้นฐานในการพัฒนาการปกครองแบบรวมศูนย์อ านาจในยุโรป 
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11. ข้อใดอธิบายบทบาทของกลุ่มคนในสังคมระบอบศักดินาสวามิภักดิ์ได้ถูกต้อง 

    ก.  ทาสติดท่ีดิน มีหน้าท่ีในการท าไร่ไถนา 

    ข.  กษัตริย์ เป็นผู้มีอ านาจสิทธิ์ขาดในการปกครองแมนเนอร์ท้ังหมด 

    ค.  พระและนักบวช รับหน้าท่ีในการช่วยลอร์ดออกรบในยามศึกสงคราม 

    ง.  อัศวิน เป็นผู้ร่างและบัญญัติกฎหมายจารีตเพ่ือใช้ในการพิพากษาคดีความ 

12. ในระบอบศักดินาสวามิภักดิ์ เจ้านายหรือผู้ได้รับสิทธิ์ในการครอบครองท่ีดิน เรียกว่าอะไร 

    ก.  ลอร์ด  ข.  วัสซัล  ค.  ชาวนา  ง.  ขุนนาง 

13. ข้อใดคือภาระผูกพันซึ่งเป็นท่ีมาของระบอบศักดินาสวามิภักดิ์ 

    ก.  เงิน  ข.  ท่ีดิน   ค.  อ านาจ  ง.  สินค้าเกษตร 

14.  ข้อใดคือภาระหน้าท่ีของลอร์ด 

    ก.  ให้ความคุ้มครองวัสซัล   ข.  เป็นเจ้าภาพเลี้ยงดูต้อนรับวัสซัล 

    ค.  เป็นทหารช่วยรบในยามสงคราม  ง.  จ่ายเงินค่าไถ่ตัวให้กับวัสซัล 

15.  ข้อใดคือมรดกทางวัฒนธรรมของสังคมระบอบศักดินาสวามิภักดิ์ 

    ก.  เกิดชนชั้นพ่อค้า     

    ข.  ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม 

    ค.  การปกครองแบบรวมศูนย์อ านาจ  

    ง.  ยศถาบรรดาศักดิ์ของขุนนาง เช่น อาร์ชดุ๊ก 

 

 
 
 
 

 

ทดสอบก่อนนะคะ

นักเรียน 
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กระดาษค าตอบ 

           
 

ชื่อ-นามสกลุ.........................................................ชั้น.............เลขที่.......... 
 
  ทดสอบก่อนเรียน           ทดสอบหลังเรียน 

 
ข้อ ก ข ค ง  ข้อ ก ข ค ง 
1      1     
2      2     
3      3     
4      4     
5      5     
6      6     
7      7     
8      8     
9      9     
10      10     
11      11     
12      12     
13      13     
14      14     
15      15     

 
สรุปการประเมิน  ให้นักเรียนกรอกคะแนนก่อนและหลังเรียนลงในช่องผลการประเมิน 

 

 

 

ผลการประเมิน 
คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 
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           ระบอบศกัดนิาสวามภิกัดิ ์(Feudalism) 

                        

  

ความเป็นมาของระบอบศักดินาสวามิภักดิ ์
 

 ระบอบศักดินาสวามิภักดิ์ หรือระบอบฟิวดัล (Feudalism)  เป็นลักษณะการปกครองและ
สังคมของชนเผ่าเยอรมัน  เน้นความผูกพันระหว่างนักรบกับหัวหน้านักรบตามประเพณีคอมิเตตัส 
(Comitatus) โดยกษัตริย์กระจายอ านาจไปสู่หัวหน้าหรือกลุ่มนักรบ  และลักษณะการปกครอง 
ท่ีสืบทอดมาจากโรมัน  ระหว่างผู้อุปการะกับผู้รับอุปการะและความสัมพันธ์ระหว่าง นายกับข้าทาส  
ผสมผสานกันเป็นรากฐานของยุโรปสมัยกลาง  ในช่วงท่ีอาณาจักรโรมันล่มสลาย ชาวนาเจ้าของท่ีดิน
ต้องหลบหนลีี้ภัยเกิดความหวาดกลัวจึงต้องยกท่ีดินให้ผู้มีอ านาจเพื่อขอความคุ้มครอง  เจ้าของท่ีดิน
เดิมเปล่ียนสภาพมาเป็นผู้เช่าท่ีดิน  แต่เป็นเสรีชนและกษัตริย์มีอาณาจักรกว้างขวาง   
 ค าว่า Feudalism  มาจากภาษาละตินว่า Feudum ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Fief แปลว่า 
ท่ีดิน ดังนั้นระบอบศักดินาสวามิภักดิ์ จึงหมายถึง  ระบบการเมืองการปกครอง  สังคม เศรษฐกิจ 
ของยุโรปสมัยกลาง  ซึ่งเป็นลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์กับขุนนาง ขุนนางระดับสูงกับ 
ขุนนางระดับรองลงมา และเจ้าของที่ดินกับพลเมืองท่ีท ามาหากินในท่ีดินนั้น  โดยมีท่ีดินเป็นเงื่อนไข
ความผูกพัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลม่ที ่

มีเพื่อนคนไหนทราบบ้างหรือไม่ครับว่า 

ลักษณะความสัมพันธ์ของคนในสังคม 

ระบอบศักดินาสวามิภักดิ์เป็นอย่างไรครับ 

ถ้าไม่ทราบเดี๋ยวเราไปดูเนือ้หากันเลยครับ 
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ความสัมพนัธ์ในระบอบศักดินาสวามิภักดิ ์
 
 ระบอบศักดินาสวามิภักดิ์เป็นความสัมพันธ์ระหว่างลอร์ด (Lord)  คือเจ้านาย กับวัสซัล 
(Vassal) คือผู้พึ่งหรือข้า  เป็นระบบการกระจายอ านาจออกจากศูนย์กลางกษัตริย์ไปยังขุนนาง 
แคว้นต่างๆ ขุนนางต่างมีกองทัพของตนเอง ซึ่งทั้งสองฝุายมีภาระหน้าท่ีดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาระหน้าที่ของลอร์ด 

ให้ความคุ้มครองวัสซัลให้ปลอดภัย
จากโจรผู้ร้ายหรือศัตรู 

ตัดสินคดีความและให้ความยุติธรรม
แก่วัสซัลเมื่อเกิดกรณีพิพาทใน           
แมนเนอร ์

ภาระหน้าที่ของวัสซัล 

เป็นทหารช่วยรบ หรือส่งกองทัพมาช่วย
ลอร์ดรบเวลามีสงคราม 

ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ลอร์ด 
เช่น กรณีท่ีลอร์ดท าพิธีแต่งตั้งลูกชาย         
คนโตเป็นอัศวิน ค่าไถ่ตัวลอร์ดท่ีถูกจับไป 

จ่ายเงินแก่ลอร์ดเป็นค่ารับมรดก 
ท่ีดินหรือค่าเช่าท่ีดิน 

เป็นเจ้าภาพเลี้ยงดูต้อนรับลอร์ดและ
บริวารเมื่อลอร์ดไปเย่ียมหรือไปพักผ่อนใน
ท่ีดินของวัสซัล 

ท้ังลอร์ดและวัสซัล  

ต่างมีพันธะความผูกพัน 

ทางหน้าท่ีต่อกัน 
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 โครงสร้างทางสังคมของระบบศักดินาสวามิภักดิ ์
   1. กษัตริย์  มีฐานะเป็นลอร์ดสูงสุด โดยมีขุนนางเป็นวัสซัล  มีพันธะผูกพันทางหน้าท่ี 
ต่อกัน กษัตริย์จะพระราชทานท่ีดินเป็นการมอบหมายอ านาจในการปกครองให้กับขุนนาง อ านาจ
ของกษัตริย์อ่อนลงปกครองราษฎรท่ีอยู่รอบพระนคร  ดินแดนส่วนอื่นๆ เป็นของขุนนาง  และมี
ความผูกพันกับกษัตริย์โดยยกย่องให้เป็นหัวหน้า  มีข้อผูกพันกับกษัตริย์เพราะมีท่ีดินอยู่ในอาณาเขต
จึงยอมเป็นวัสซัล  มีหน้าท่ีช่วยเหลือพระเจ้าแผ่นดินยามสงคราม ท่ีดินท่ีกษัตริย์พระราชทานให้
สามารถริบคืนได้ถ้าวัสซัลไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือสิ้นชีวิตโดย ไม่มีทายาท 
  2. ชนชั้นปกครองหรือขุนนางเจ้าของท่ีดิน (Suzerain) นับตั้งแต่อัศวินขึ้นไป  ดูแล
ปกครองเสรีชน  มีฐานะเป็นวัสซัลของขุนนาง  ขุนนางมีฐานะเป็นท้ังวัสซัลของกษัตริย ์ ซึ่งวัสซัล 
มีหน้าท่ีส่งทหารของตนไปสมทบกับกองทัพของลอร์ด  และช่วยเหลือทางการเงินแก่ลอร์ด  ขุนนาง
ชั้นสูงยังมีฐานะเป็นลอร์ดของขุนนางชั้นต่ ากว่าลงมา ขุนนางเป็นเจ้าของปราสาทหรือคฤหาสน์   
ยังมีขุนนางท่ีผ่านการฝึกได้รับการสถาปนาแต่งตั้งให้เป็นอัศวิน (Knight) ไม่ใช่ขุนนางท่ีสืบทอดทาง
สายโลหิต 
  3. เสรีชน (villain) ส่วนใหญ่เป็นชาวนา  เป็นผู้เช่าท่ีดินซึ่งเคยเป็นของตนเองแต่ไม่มี
ภาระผูกติดกับท่ีดิน หรือเป็นเจ้าของที่นาขนาดเล็ก ชาวนารายเล็กๆ  
  4. ทาสติดท่ีดิน (serf) คือชาวนาท่ีอาศัยท ากินบนท่ีดินตั้งแต่บรรพบุรุษ ต้องผูกติดกับ
ท่ีดิน จะโยกย้ายไปไหนไม่ได้ อยู่ในการควบคุมของเจ้านาย ต้องเสียภาษีรัชชูปการ ภาษีผลิตผล 
ท่ีผลิตได้ให้เจ้านาย ยอมให้เจ้านายเกณฑ์แรงงานขุดคู สร้างสะพาน 
  5. พระและนักบวช  มีบทบาททางการอบรมจิตใจให้แก่สามัญชน 
  
 
 
 
   
 
 
 

ภาพประกอบ 1 โครงสร้างทางสังคมระบอบศักดินาสวามิภกัดิ์ 

ที่มา ระบบฟิวดัลหรือระบบศักดินาสวามิภักดิ์ //สืบค้นเมื่อ 

11 กันยายน  2559,/จาก https://www.bootcampdemy. 

com/content/100-ระบบฟิวดัลหรือระบบศักดินาสวามิภกัดิ์-

feudalism. 
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ระบบแมนเนอร ์
 
  
 ระบบแมนเนอร์  คือระบบเศรษฐกิจของยุโรปสมัยกลางเป็นระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพา
ตนเอง โดยมีการท าการเกษตรเป็นหลัก “Manor” แปลว่า คฤหาสน์  บ้านหรือปราสาทท่ีเป็นท่ีอยู่
อาศัยของขุนนาง เจ้าหน้าท่ีในเขตปกครอง “คฤหาสน”์ เรียก “Lord of the Manor”   ภายใน 
แต่ละแมนเนอร์จะมี Manor - House ของลอร์ดอยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วยคูกั้นเป็นท่ีอยู่ของ
ครอบครัวเจ้าของท่ีดินและอัศวินท้ังหลาย ตลอดจนผู้จัดการดูแลแมนเนอร์ (Bailiff)  และพระของ
หมู่บ้านแมนเนอร์  ถัดจากคูท่ีล้อมรอบ Manor-House เป็นท่ีอยู่อาศัยของชาวไร่ชาวนา  เลยท่ีอยู่
ของชาวไร่ชาวนาออกไปเป็นไร่นา ส่วนท่ีดีที่สุดกันไว้เป็นสมบัติส่วนตัวของเจ้าของที่ดินและพระ  
ส่วนท่ีเหลือเจ้าของท่ีดินจะจัดแบ่งให้พวกทาสติดท่ีดิน แต่ละครอบครัวท ากินจะขยายหรือโยกย้าย
ไม่ได้ ถ้าเจ้าของท่ีดิน (Lord) ไม่สั่ง  แต่ละแมนเนอร์จะมีการผลิตอาหารเลี้ยงตัวเอง  โดยขุนนาง
ควบคุมการผลิต ท่ีดินที่ขุนนางให้ชาวนาและทาสติดท่ีดินท ากินจะแบ่งการเพาะปลูกในระบบ 
Three field System ออกเป็น 3 ส่วน หมุนเวียนท า ปีแรกท า แปลงท่ี 1 และ 2  ส่วน แปลงท่ี 3 
จะเก็บไว้เลี้ยงสัตว ์   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 ระบบแมนเนอร ์

ที่มา ระบบฟิวดัลในสมัยกลาง //สืบค้นเมื่อ 11 กันยายน  2559,/จาก https://www.youtube.com/ 

watch?v=sKtwkHF40RA 
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ด้านการเมือง ระบอบศักดินาสวามิภักดิ์ส่งเสริมพัฒนาการทางการเมืองของยุโรป
เพราะมีบทบาทส าคัญในการวางรากฐานการปกครองท้องถิ่นของดินแดนต่างๆ ใน
ยุโรป การส่งเสริมให้ท้องถิ่นปกครองตนเอง ท าให้ท้องถิ่นเข้มแข็งและมีจิตส านึก
ร่วมกัน ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนารัฐชาติและอุดมการณ์เสรีนิยม 

ด้านสังคม ในระบอบศักดินาสวามิภักดิ์มีประชากร 2 กลุ่มใหญ่ คือเจ้าและข้า เม่ือ
เศรษฐกิจขยายตัวในช่วงปลายสมัย ได้เกิดกลุ่มพ่อค้าและสมาคมช่างฝีมือ  ซึ่งเป็น
ชนชั้นกลางที่มีบทบาทส าคัญในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการขยายการค้า        
และมีบทบาทส าคัญทางการเมืองและเศรษฐกิจของยุโรปในเวลาต่อมา 

 

 

 
ความเสื่อมของระบอบศักดินาสวามิภักดิ ์
 
 1. เนื่องจากการปฏิวัติทางเศรษฐกิจคริสต์ศตวรรษท่ี 11 
 2. การฟื้นฟูการค้ากับตะวันออกใกล้  มีการไถ่ตัวทาสติดท่ีดินเป็นอิสระโดยไปท าการค้า
เป็นช่างฝีมือ  มีการเลื่อนฐานะเป็นชนชั้นกลางและมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจ     
 3. เกิดโรคระบาด กาฬโรค ท่ัวยุโรปในคริสต์ศตวรรษท่ี 14 ท าให้แรงงานหายาก ทาส 
ติดท่ีดินมีโอกาสเป็นอิสระ  โยกย้ายท่ีอยู่ ระบบแมนเนอร์จึงสลายตัว   
 4. มีทหารรับจ้าง  ชาวนา หนีไปเป็นทหารรับจ้าง เกิดจลาจลชาวไร่ ชาวนา 
 5. จากสงครามครูเสด และสงคราม 100 ปี ท าให้อัศวินเสียชีวิตมาก กษัตริย์ยึดอ านาจคืน
จากขุนนางโดยมีพ่อค้า ชนชั้นกลางสนับสนุน  กษัตริย์เริ่มติดต่อโดยตรงกับประชาชนทรงมีอ านาจ
ปกครองอย่างแท้จริงยุบกองทัพของขุนนาง กล่าวได้ว่าระบอบศักดินาสวามิภักดิ์ได้วิวัฒนาการ 
เป็นการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในสเปนและฝร่ังเศส 
 
 
 
       ผลกระทบของระบอบศักดินาสวามิภักดิ์ทีม่ีตอ่โลกปัจจุบัน 
 
 ระบอบศักดินาสวามิภักดิ์ก่อให้เกิดผลกระทบท่ีส าคัญต่อพัฒนาการ 
ของยุโรป ท้ังด้านการเมืองและสังคม ดังนี้ 
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.......................................................................................................................... ................................................ 
................................................................................................................................................. ......................... 
 

4. เพราะเหตุใดระบอบศักดินาสวามิภักดิ์จึงเสื่อมลง 
............................................................................................................................. .............................................
....................................................................... ................................................................................................. .. 
................................................................................................................................................. ......................... 
 

5. ระบอบศักดินาสวามิภักดิ์ มีผลกระทบต่อโลกปัจจุบันอย่างไรบ้าง  
............................................................................................................................. .............................................
....................................................................................................................................... ................................... 
........................................................................................... ................................................................... ............ 
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เฉลย กจิกรรมเสริมการเรียนร  ้
 

ค าช้ีแจง  :  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ระบอบศักดินาสวามิภักดิ์ มีความเป็นมาอย่างไร  
ตอบ  ระบอบศักดินาสวามิภักดิ์ เป็นลักษณะการปกครองและสังคมของชนเผ่าเยอรมัน  ตาม
ประเพณีคอมิเตตัส (Comitatus) และลักษณะการปกครองท่ีสืบทอดมาจากโรมัน  ระหว่าง 
นายกับข้าทาส  ผสมผสานกันเป็นรากฐานของยุโรปสมัยกลาง   
 
2. จงอธิบายลักษณะความสัมพันธ์ทางสังคมในระบอบศักดินาสวามิภักดิ์ 
ตอบ  ระบอบศักดินาสวามิภักดิ์เป็นความสัมพันธ์ระหว่างลอร์ด (Lord)  คือเจ้านาย กับวัสซัล 
(Vassal) คือผู้พึ่งหรอืข้า  เป็นระบบการกระจายอ านาจออกจากศูนย์กลางกษัตริย์ไปยังขุนนาง 
แคว้นต่างๆ ขุนนางต่างมีกองทัพของตนเอง ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีภาระหน้าท่ีต่อกัน 
 

3. ระบบแมนเนอร ์(Manorial System) คืออะไร 
ตอบ  ระบบแมนเนอร์  คือระบบเศรษฐกิจของยุโรปสมัยกลางเป็นระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพา
ตนเอง โดยมีการท าการเกษตรเป็นหลัก “Manor” แปลว่า คฤหาสน์   

4. เพราะเหตุใดระบอบศักดินาสวามิภักดิ์จึงเส่ือมลง 
ตอบ ระบอบศักดินาสวามิภักดิ์เสื่อมลงเพราะ 1. การปฏิวัติทางเศรษฐกิจคริสต์ศตวรรษท่ี 11 

2. การฟื้นฟูการค้ากับตะวันออกใกล้  3. เกิดโรคระบาด กาฬโรค ทั่วยุโรปในคริสต์ศตวรรษ 
ท่ี 14  4. มีทหารรับจ้าง  ชาวนา หนีไปเป็นทหารรับจ้าง  5. จากสงครามครูเสด  
 
5. ระบอบศักดินาสวามิภักดิ์ มีผลกระทบต่อโลกปัจจุบันอย่างไรบ้าง  
ตอบ  ด้านการเมือง ระบอบศักดินาสวามิภักดิ์มีบทบาทส าคัญในการวางรากฐานการปกครองท้องถิ่นของ
ดินแดนต่างๆ ในยุโรป เป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนารัฐชาติและอุดมการณ์เสรีนิยม 
ด้านสังคม เมื่อเศรษฐกิจขยายตัวในช่วงปลายสมัย ได้เกิดกลุ่มพ่อค้าและสมาคมช่างฝีมือ  ซึ่งเป็นชนชั้น
กลางที่มีบทบาทส าคัญในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการขยายการค้าซึ่งมีผลต่อเศรษฐกิจของยุโรป
ต่อมา 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
 

 
ค าชี้แจง : ท าเครื่องหมายกากบาท () ทับข้อ ก ข ค และ ง ท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว  ลงใน 

              กระดาษค าตอบให้ถูกต้อง (15 คะแนน) 

1.  หัวใจของระบอบศักดินาสวามิภักดิ์คือความสัมพันธ์โดยมีเงื่อนไขระหว่างชนชั้นใด 
    ก.  เจ้ากับข้า     ข.  ขุนนางกับพ่อค้า 
    ค.  ชนชั้นสูงกับชนชั้นต่ า       ง.  ขุนนางกับเจ้านายและพ่อค้า 
2.  ระบอบศักดินาสวามิภักดิ์เป็นระบบการเมืองท่ีมีเงื่อนไขชัดเจนในเร่ืองใด 
    ก.  การแบ่งแผ่นดินเสมอกัน   ข.  เจ้ากับข้าผลัดกันครองเมือง 

    ค.  การสาบานจงรักภักดีต่อกัน   ง.  เจ้ากับข้าต้องมีพันธกิจต่อกัน 

3. ข้อใดอธิบายระบอบศักดินาสวามิภักดิ์ในสมัยกลางได้ถูกต้องท่ีสุด 
    ก.  การรวมอ านาจเข้าสู่ส่วนกลางโดยท่ีพระมหากษัตริย์มีอ านาจสูงสุด   
    ข.  ประเพณีการปกครองท่ีโรมันรับมาจากกรีกและถ่ายทอดให้นานาประเทศในยุโรป 
    ค.  แนวปฏิบัติในการปกครองท่ีเลียนรูปแบบการปกครองแบบลดหลั่นของสถาบันคริสต์ศาสนา 
    ง.  การปกครองท่ีเกิดจากการผสมผสานกันระหว่างธรรมเนียมของชาวโรมันและอนารยชน 
        เผ่าเยอรมัน   

4.  ระบอบการปกครองแบบใดในยุคกลางท่ีกษัตริย์ทรงเป็นแต่เพียงหุ่นเชิด 

    ก.  ระบอบทรราชย์    ข.  ระบอบประชาธิปไตย 

    ค.  ระบอบราชาธิปไตย    ง.  ระบอบศักดินาสวามิภักดิ์ 

5.  ข้อใดคือภาระหน้าท่ีของ “ข้า” ในระบอบศักดินาสวามิภักดิ์ 

    ก.  ช่วยดูแลทาสติดท่ีดิน   ข.  ช่วยเจ้ารบในยามสงคราม 

    ค.  ส่งลูกสาวมาแต่งงานด้วย   ง.  เรียกร้องเงินจากเจ้ามาใช้สอย 
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6.  ข้อใดอธิบายระบบแมนเนอร์ได้ถูกต้อง 

    ก.  ระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง  เน้นเกษตรกรรมเป็นหลัก 

    ข.  ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม  เน้นพ่อค้าเอกชนเป็นหลัก 

    ค.  ระบบการปกครองในสมัยใหม่ท่ีประเทศต่างๆ ในยุโรปน ามาใช้   

    ง.  ระบบการปกครองแบบรวมศูนย์อ านาจท่ีเน้นอ านาจของกษัตริย์ 

7.  ลัทธิวีรคติ คือแนวคิดที่เน้นคุณธรรมของชนชั้นใดในสังคมระบอบศักดินาสวามิภักดิ์ 

    ก.  ทาส     ข.  สตรี 

    ค.  อัศวิน     ง.  เด็กผู้ชาย 

8.  ระบอบศักดินาสวามิภักดิ์สอดคล้องกับรูปแบบการปกครองแบบใดมากท่ีสุด 

    ก.  การยึดอ านาจ    ข.  การคานอ านาจ 

    ค.  การกระจายอ านาจ    ง.  การรวมศูนย์อ านาจ 

9. ข้อใดคือผลกระทบจากระบอบศักดินาสวามิภักดิ์ท่ีมีผลต่อโลกปัจจุบัน 

    ก.  เกิดระบบเจ้ากับข้าในสังคมปัจจุบัน 

    ข.  เป็นการวางรากฐานระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม   

    ค.  วางรากฐานการปกครองท้องถิ่นของดินแดนตา่งๆ ในยุโรป 

    ง.  เป็นพื้นฐานในการพัฒนาการปกครองแบบรวมศูนย์อ านาจในยุโรป 

10.  ระบอบศักดินาสวามิภักดิ์เสื่อมลงด้วยสาเหตุใด 

    ก.  การก่อกบฏของชาวนา   ข.  การเกิดสงครามครูเสด 

    ค.  กษัตริย์ประกาศยกเลิกระบบท่ีนา  ง.  ความขัดแย้งทางวัฒนธรรมในยุโรป 
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11.  ข้อใดคือมรดกทางวัฒนธรรมของสังคมระบอบศักดินาสวามิภักดิ์ 

    ก.  เกิดชนชั้นพ่อค้า     

    ข.  ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม 

    ค.  การปกครองแบบรวมศูนย์อ านาจ  

    ง.  ยศถาบรรดาศักดิ์ของขุนนาง เช่น อาร์ชดุ๊ก 

12. ข้อใดคือภาระผูกพันซึ่งเป็นท่ีมาของระบอบศักดินาสวามิภักดิ์ 

    ก.  เงิน  ข.  ท่ีดิน  ค.  อ านาจ  ง.  สินค้าเกษตร 

13. ในระบอบศักดินาสวามิภักดิ์ เจ้านายหรือผู้ได้รับสิทธิ์ในการครอบครองท่ีดิน เรียกว่าอะไร 

    ก.  ลอร์ด  ข.  วัสซัล ค.  ชาวนา  ง.  ขุนนาง 

14. ข้อใดอธิบายบทบาทของกลุ่มคนในสังคมระบอบศักดินาสวามิภักดิ์ได้ถูกต้อง 

    ก.  ทาสติดท่ีดิน มีหน้าท่ีในการท าไร่ไถนา 

    ข.  กษัตริย์ เป็นผูม้ีอ านาจสิทธิ์ขาดในการปกครองแมนเนอร์ท้ังหมด 

    ค.  พระและนักบวช รับหน้าท่ีในการช่วยลอร์ดออกรบในยามศึกสงคราม 

    ง.  อัศวิน เป็นผู้ร่างและบัญญัติกฎหมายจารีตเพ่ือใช้ในการพิพากษาคดีความ 

15.  ข้อใดคือภาระหน้าท่ีของลอร์ด 

    ก.  ให้ความคุ้มครองวัสซัล   ข.  เป็นเจ้าภาพเลี้ยงดูต้อนรับวัสซัล 

    ค.  เป็นทหารช่วยรบในยามสงคราม  ง.  จ่ายเงินค่าไถ่ตัวให้กับวัสซัล 

 

 
 
 
 

 

น้อยหน่ามั่นใจว่าเพื่อนๆ  

ต้องท าแบบทดสอบได้คะแนนเต็ม 

กันทุกคนเลยใช่ไหมคะ 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 
เรื่อง  ระบอบศักดินาสวามิภักดิ์ (Feudalism) 

 

 

 

            

      

                                                                                                        

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอบถูก 12 ข้อข้ึนไป  
ถือว่าผ่านเกณฑ์นะครับ 

 

                    
 

 

  
 
 

ก่อนเรียน 
1. ง    6. ค  11. ก 
2. ก         7. ข  12. ก 
3. ง         8. ค  13. ข 
4. ง          9. ก  14. ก 
5. ข         10. ค  15. ง 

  

หลังเรียน 
1. ก    6. ก  11. ง 
2. ง         7. ค  12. ข 
3. ง         8. ค  13. ก 
4. ง          9. ค  14. ก 
5. ข         10. ข  15. ก 
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อภิธานศัพท์ 

 
ประเพณีคอมิเตตัส  คือ ประเพณีท่ีนักรบเยอรมันกระท าสัตย์สาบานว่าจะสวามิภักดิ์และซื่อตรง 

ต่อหัวหน้าของตนท้ังในยามสงบและยามสงคราม  

*********************************************************************************** 

ระบบแมนเนอร์  คือ ระบบเศรษฐกิจของยุโรปสมัยกลางเป็นระบบเศรษฐกิจแบบพ่ึงพาตนเอง  

โดยมีการท าการเกษตรเป็นหลัก  

*********************************************************************************** 

ระบอบฟิวดัล  (Feudalism)  คือ ระบบความสัมพันธ์ทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ  

ของยุโรปสมัยกลาง เป็นลักษณะการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น โครงสร้างท่ีส าคัญ ได้แก่  

เจ้า (Lord) ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน และข้า (vassal) ซึ่งเป็นผู้ขอความอุปการะ  มีท่ีดิน (fief)  

เป็นภาระผูกพัน  

*********************************************************************************** 

ลอร์ด  คือ เจ้านายหรือผู้ได้รับสิทธิในการครอบครองท่ีดินในระบอบศักดินาสวามิภักดิ์  

*********************************************************************************** 

วัสซัล  คือ ผู้ท่ีได้รับมอบท่ีดินในระบอบศักดินาสวามิภักดิ์ 

 

*********************************************************************************** 

อัศวิน  คือ ชนชั้นท่ีเชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์ต่างๆ  ซึ่งเป็นลูกของขุนนางในสังคมศักดินา 

 สวามิภักดิ์ของยุโรปในสมัยกลาง 
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