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คําสั่ง

ใหนักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว

1. ปจจัยสําคัญที่ทําใหอาณาจักรสุโขทัยขึ้นมามีอํานาจในตอนกลางพุทธศตวรรษที่ 18 คือ
(1) สุโขทัยสามารถปราบปรามลานนาได
(2) เกิดชองวางแหงอํานาจเพราะการเสื่อมของเขมร พุกาม ญวน และจามปา
(3) เพราะสุโขทัยรวมมือกับอยุธยาปราบปรามพวกขอม
(4) เพราะสุโขทัยสามารถควบคุมนครรัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตอบ 2 หนา 4 – 5 ปจจัยสําคัญที่ทําใหอาณาจักรสุโขทัยมีอํานาจในตอนกลางพุทธศตวรรษที่ 18 ก็
คือ 1. ความสามารถทางการรบและการปกครองของพอขุนรามคําแหง 2. ชองวางแหง
อํานาจที่เกิดจากการเสื่อมอํานาจของอาณาจักรพุกาม เขมร ญวน พมา และอาณาจักรทางใต ถึง
ชะวา 3. มีนโยบายผนึกกําลังกับทางลานนาเปนการสะกัดกั้นภัยทางเหนือ
2. สาเหตุใดที่ทําใหอาณาจักรลานนาเสื่อมอํานาจในที่สุด
(1) การทําสงครามยืดเยื้อกับอยุธยา
(2) เจานายเมืองเชียงใหมแตกความสามัคคี
(3) เชียงใหมถูกพมารุกราน
(4) ถูกทุกขอ
ตอบ 4 หนา 12 สาเหตุที่ทําใหอาณาจักรลานนาเสื่อมอํานาจ ไดแก 1. การทําสงครามกับอยุธยา
2. ความวุนวายภายในอาณาจักร เชน กษัตริยออนแอ การแยงชิงราชสมบัติและการสูรบกันเอง
ของขุนนาง 3. ถูกพมารุกราน
3. สุโขทัยถูกผนวกเขาเปนสวนหนึ่งของอยุธยาในรัชกาลใด
(1) ขุนหลวงพะงั่ว
(2) พระเจาสามพระยา
(3) สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
(4) สมเด็จพระนเรศวร
ตอบ 3 หนา 15, 118 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ไดผนวกเอาอาณาจักรสุโขทัยไวเปนสวนหนึ่งของ
อยุธยา และไดปฏิรูปการปกครองโดยถือหลักการดังนี้ 1. จัดใหรวมอํานาจเขาสูศูนยกลาง
โดยการยกเลิกฐานะเมืองลูกหลวง 2. แบงแยกงานบริหารราชการแผนดินออกเปน 2 ประเภท
คือ ฝายทหาร และฝายพลเรือน
4. ชาวตะวันตกเริ่มเขามาติดตอกับอยุธยาเปนครั้งแรกในรัชกาลใด
(1) พระเจาอูทอง
(2) สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
(3) สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2
(4) สมเด็จพระเอกาทศรถ
ตอบ 3 หนา 16 ชาวตะวันตกไดเขามาติดตอกับอยุธยาเปนครั้งแรกในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2
ซึ่งชาติแรกที่เขามา คือ โปรตุเกส สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ทรงมีนโยบายสนับสนุนการติดตอ
กับชาวตะวันตก และรับเอาวิชาการใหม ๆ ของฝรั่งมาใชในอยุธยาหลายประการ
5. ขอใดหมายถึงลักษณะการปกครองแบบนครรัฐ
(1) อาณาจักรรวมตัวกันอยางแนนแฟน
(2) เมืองตาง ๆ มีอิสระในการปกครองตนเองเหมือนกับเปนรัฐ ๆ หนึ่ง
(3) การปกครองที่การรวมอํานาจเขาสูศูนยกลางมีประสิทธิภาพ (4) ถูกทั้งขอ 1 และ 3
ตอบ 2 หนา 78 – 79 การปกครองสวนภูมิภาคของสุโขทัย จะมีลักษณะเปนการปกครองแบบนครรัฐ
คือ เจาเมืองในสวนภูมิภาคจะมีอํานาจในการปกครองตนเองเปนอิสระจากเมืองหลวงพอสมควร
เมืองหลวงไมสามารถเขามาปกครองไดอยางเขมงวดกวดขันนัก
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6. หลักฐานใดที่แสดงวามีการปกครองแบบธรรมราชาในสมัยสุโขทัย
(1) มีการระบุถึงยศกัมรเดงอัญ
(2) ขอความในจารึกตาง ๆ บงชัดวากษัตริยสุโขทัยยึดมั่นในหลักธรรม
(3) มีการเอยถึงมกุฎและพระขรรคไชยศรีในราชพิธีราชาภิเษก
(4) มีการใชราชาศัพทในจารึก
ตอบ 2 หนา 59 – 64 หลักฐานตาง ๆ ในจารึกและเอกสารอื่น ๆ ที่แสดงวากษัตริยสุโขทัยทรงมี
อุดมการณธรรมราชามีดังนี้ 1. พระนามของกษัตริยมักจะมีพระนามวา ธรรมราชาหรือ
พระมหาธรรมราชา 2. กษัตริยทรงยึดมั่นในธรรมสําหรับธรรมราชา 3. กษัตริยทรงถือเปน
ภารกิจสําคัญที่จะสั่งสอนประชาชนใหอยูในธรรม 4. กษัตริยทรงมีแนวคิดวา ถากษัตริย ทรง
อยูในธรรมจะทําใหกษัตริยนั้นแผขยายบารมีออกไปไดทั่วทิศ
7. จารึกวัดปามะมวงระบุถึงเหตุการณใดในสมัยสุโขทัย
(1) การขับไลขอมออกจากลุมน้ําเจาพระยา
(2) การเปนพันธมิตรระหวางสุโขทัยและอยุธยา
(3) การที่พระยาลิไทยเขายึดอํานาจที่สุโขทัย
(4) การที่สุโขทัยตกเปนประเทศราชของอยุธยา
ตอบ 3 หนา 66 จารึกสุโขทัยหลักที่ 4 (จารึกวัดปามะมวง) ดานที่ 1 ตอนที่ 1 ซึ่งจารึกเปนภาษาเขมร
มีขอความระบุถึงเหตุการณตอนที่พระยาลิไทยเขายึดอํานาจสุโขทัย และสถาปนาพระองคขึ้นเปน
กษัตริย ใน พ.ศ. 1890
8. การปกครองแบบทหารมีประโยชนอยางไร (1) รัฐบาลสามารถจัดตั้งกองทัพประจําการได
(2) ลดความจําเปนในการเกณฑแรงงาน (3) รัฐสามารถใชแรงงานประชากรทั้งในยามสงบและสงคราม
(4) รัฐสามารถแบงแยกหนาที่ของทหารและพลเรือนไดอยางแทจริง
ตอบ 3 หนา 71, 117 การปกครองแบบทหารเกิดขึ้นเพราะประชากรมีนอย ในยามสงบพวกลูกเจา
ลูกขุนก็จะมีอาํ นาจหนาที่แยกกันเปนสัดสวน แตในเวลาสงครามทุกคนตองเขารบเหมือนกันหมด
ไพรในสังกัดก็กลายเปนพลรบในกองทัพ รัฐไมสามารถแบงแยกหนาที่ของทหารและ พลเรือน
ได เพราะประชาชนมีจํานวนจํากัด
9. ขอใดคือลักษณะของผูนาํ ที่ปรากฏในคัมภีรอัคคัญญสูตร
(1) มีบุญญาธิการในฐานะสมมุติเทวราช
(2) มีคุณธรรมมากกวาผูอยูใตปกครอง
(3) มีความสามารถในการสงคราม
(4) มีชาติกําเนิดสูงสง
ตอบ 2 หนา 51 อัคคัญญสูตร ไดสรุปถึงลักษณะของหัวหนาหรือกษัตริยเอาไววา คือผูที่ไดรับเลือก
จากมนุษยอื่น ๆ ใหเปนหัวหนา ปกปอง คุมครอง ตัดสินการขัดแยงในชุมชน ดังนั้น ชุมชน จึง
พิจารณาเลือกหัวหนาจากบุคคลที่มีคุณธรรมนาเลื่อมใส นาเกรงขามมากกวาคนอื่น ๆ
10. ธรรมหมวดใดที่เนนความสัมพันธระหวางกษัตริยและประชาชนมากที่สุด
(1) ทศพิธราชธรรม
(2) จักรวรรดิวัตร
(3) ราชจรรยานุวัตร
(4) ศตปถ พราหมณ
ตอบ 2 หนา 53 – 54 จักรวรรดิวัตร 12 ประการ จะเนนในหลักการปกครองและหลักความสัมพันธ
ระหวางกษัตริยและประชาชน สวนทศพิธราชธรรมจะมีลักษณะเปนการปลูกฝงคุณสมบัติสวน
พระองคของกษัตริย
11. ขอใดถูก
(1) สุโขทัยไมมีปญหาจากระบบนครรัฐ
(2) สุโขทัยมีนโยบายกระจายอํานาจออกจากศูนยกลาง
(3) สุโขทัยพยายามสรางกลไกในการควบคุมหัวเมืองใหรัดกุมขึ้น
(4) สุโขทัยสามารถคุมประเทศราชไดอยางแทจริง
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ตอบ 3 หนา 78 การปกครองในรูปแบบนครรัฐของสุโขทัย มีขอแตกตางไปจากนครรัฐของอาณาจักรไทยในระยะแรกอยู คือ ในสมัยสุโขทัยพยายามดึงอํานาจเขาสูศูนยกลาง โดยเมืองหลวง
พยายามสรางกลไกในการควบคุมเมืองในสวนภูมิภาคอยางรัดกุมขึ้นมากกวาแตกอน
สวนเมืองภูมิภาคก็จะพยายามดิ้นรนเปนอิสระเทาที่โอกาสจะอํานวย
12. ตํานานสิงหนวัติกุมาร ชินกาลมาลีปกรณ และมูลศาสนา เปนผลงานที่มาจากแหลงใด
(1) ภาคเหนือของไทย (2) อาณาจักรอยุธยา (3) ภาคอีสานของไทย (4) ไมปรากฏหลักฐาน
ใดๆ
ตอบ 1 หนา 82 ตํานานสิงหนวัติกุมาร ไดมาจาก อ. แมสาย จ. เชียงราย, ตํานานชินกาลมาลีปกรณ ผู
แตงคือ ทานรัตนปญญาเถร ชาวเมืองเหนือ ไดแตงขึ้นเปนภาษาบาลี สวนตํานานมูลศาสนา
สันนิษฐานวาผูแตงคือ พระพุทธรักขิตแหงวัดสวนดอก และพระพุทธญาณเจาแหงวัดหมื่นสาร
13. ขอใดถูก
(1) การตอสูระหวางอาณาจักรตาง ๆ เพื่อขยายอํานาจทําใหอยุธยามีการปกครองแบบราชาธิปไตย
(2) พุทธศาสนาไมมีอิทธิพลใด ๆ ตอสถาบันกษัตริยอยุธยา
(3) หลักการปกครองแบบพอปกครองลูกปรากฏเปนบางครั้งในสมัยอยุธยา
(4) ไมปรากฏอิทธิพลของลัทธิเทวราชาในพระนามของกษัตริยอยุธยา
ตอบ 1 หนา 93 การปกครองแบบราชาธิปไตย เปนการปกครองที่มีพระมหากษัตริยเปนผูนําสูงสุด แต
เพียงพระองคเดียว ทั้งในยามสงบและยามสงคราม ซึ่งปจจัยที่ทําใหอาณาจักรอยุธยามีการ
ปกครองในรูปแบบนี้ก็คือ การทําสงครามตอสูกันเองในหมูอาณาจักรทั้งหลายเพื่อขยายอํานาจ
14. กฎขอบังคับเกี่ยวกับสถานะและพระราชอํานาจของกษัตริยอยุธยามีการบันทึกเปนลายลักษณอักษรใน
รัชกาลใด
(1) สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1
(2) สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2
(3) สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
(4) สมเด็จพระนเรศวร
ตอบ 3 หนา 15 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงโปรดใหตราพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย
ตลอดจนระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับพระองคลงเปนลายลักษณอักษร นอกจากนี้พระองคยังไดทรง
จัดระเบียบการปกครองและสังคมโดยตราพระอัยการตําแหนงนาพลเรือนและนาทหารหัวเมือง
กําหนดศักดินาของบุคคลทั้งหลายในสังคม
15. ขอใดถูก ในสมัยอยุธยา
(1) มีการบัญญัติถึงตําแหนงรัชทายาทอยางแนชัด
(2) หลักเทวราชาสามารถใชเปนเหตุผลเพื่อสรางความชอบธรรมในการชิงราชย
(3) ไมปรากฏตําแหนงวังหนา
(4) เมืองลูกหลวงมักกอการกบฏในสมัยปลายอยุธยา
ตอบ 2 หนา 100 ระบบเทวราชาและพระราชพิธีราชาภิเษกสามารถใชเปนเครื่องเสริมอํานาจ และสราง
ความชอบธรรมในการครองราชยของกษัตริยโดยวิธียึดอํานาจ ทั้งนี้เพราะประชาชนเชื่อวาผูที่ได
เปนกษัตริยนั้นเปนผูที่ไดสะสมบุญบารมีมามาก และเปนผูที่บรรดาเทพเจาทั้งหลายยอมรับ
ดังนั้นจึงเปนที่ยอมรับในหมูประชาชนเปนอยางดี
16. พระราชวินิจฉัยของพระมหากษัตริยในการตัดสินคดี เรียกวา
(1) ธรรมศาสตร
(2) ราชศาสตร
(3) กฎมณเฑียรบาล
(4) พระอัยการลักษณะตุลาการ
ตอบ 2 หนา 113 ในการตัดสินคดีน้ัน เมื่อมีกรณีที่มิไดมีขอตัดสินระบุไวในพระธรรมศาสตร จะตอง
อาศัยพระราชวินิจฉัยของพระมหากษัตริยเปนแนวทางตัดสิน และพระราชวินิจฉัยนี้คือ

กฎหมายพระราชวินิจฉัยหรือคําตัดสินของพระมหากษัตริย ปรากฏในชื่อวา พระราชกําหนด และ
พระราชบัญญัติ ซึ่งเรียกรวม ๆ กันวา ราชศาสตร
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17. ขอใดคือลักษณะการปกครองในสวนกลางสมัยอยุธยา
(1) จัดระเบียบบริหารใหเปนลักษณะเดียวกับระเบียบของจักรวาล
(2) แบงกรมกองเลียนแบบการจัดกองทัพ
(3) กรมที่มีลักษณะงานทางทหารอาจสังกัดฝายพลเรือนได
(4) ถูกทุกขอ
ตอบ 4 หนา 117, 141 การจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินสวนกลางในสมัยอยุธยานั้น มีการแบง
กรมออกเปน 4 กรม เพราะตองการจัดระเบียบบริหารในเมืองหลวงใหเปนลักษณะเดียวกับ
ระเบียบของจักรวาล ซึ่งการจัดกรมกองแบบนี้ก็มาจากการจัดการปกครองแบบทหารนั่นเอง
นอกจากนี้การแบงกรมกองเปนฝายพลเรือนและฝายทหารก็มิไดเครงครัดนัก เพราะมีกรมกองที่
งานมีลักษณะเปนทหารถูกจัดไวในฝายพลเรือน
18. ขอใดคือหลักการปฏิรูประบบบริหารในสวนกลางของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
(1) ใหกรมกลาโหมและมหาดไทยคุมไพรพลทั่วราชอาณาจักร
(2) ยกเลิกการปกครองแบบจตุสดมภ
(3) ใหกลาโหมดูแลหัวเมืองภาคใตและมหาดไทยดูแลหัวเมืองภาคเหนือ (4) ใหยกเลิกเขตมณฑลราชธานี
ตอบ 1 หนา 118 – 119 การปฏิรูปการปกครองในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ มีดังตอไปนี้
1. จัดใหมีการรวมอํานาจเขาสูศูนยกลาง โดยยกเลิกฐานะเมืองลูกหลวงและจัดเปนเขตมณฑลราชธานี 2. แบงแยกงานบริหารราชการแผนดินออกเปน 2 ฝาย คือ กลาโหมควบคุม
ประชากรที่อยูฝายทหาร และมหาดไทยควบคุมประชากรที่อยูฝายพลเรือน
19. ขอใดคือหลักการปฏิรูประบบบริหารราชการในสวนภูมิภาคของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
(1) ยกเลิกเมืองลูกหลวงโดยเด็ดขาด
(2) ผนวกดินแดนที่เคยเปนประเทศราชเขามาเปนสวนหนึ่งของอยุธยา
(3) จัดการปกครองแบบแบงหนาที่ไปตามภูมิภาค
(4) ยกเลิกการแบงงานแบบ Functional Basis
ตอบ 2 หนา 146 – 148 ในการรวมอํานาจเขาสูศูนยกลาง สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงจัดการ
ปกครองในสวนภูมิภาค ดังนี้คือ 1. ยกเลิกระบบเมืองลูกหลวง โดยลดฐานะเปนเมืองเล็ก
หรือเมืองชั้นจัตวา 2. อยุธยาผนวกดินแดนที่เคยเปนประเทศราชเขามาเปนสวนหนึ่งของ
อยุธยา เรียกอาณาเขตบริเวณนี้วา เมืองพระยามหานคร 3. ประชาชนในเขตมณฑลธานีและ
ในเขตเมืองพระยามหานคร ถูกแบงเปนทหารและพลเรือน
20. ขอใดคือหลักของการเปลี่ยนแปลงลักษณะการปกครองในสวนภูมิภาคในสมัยสมเด็จพระนเรศวร
(1) ยกเลิกระบบเมืองพระยามหานคร
(2) ยกเลิกการแบงหัวเมืองออกเปนเมืองชั้นเอก โท ตรี
(3) ใหเจานายออกไปปกครองหัวเมืองสวนภูมิภาค (4) กระจายอํานาจสูสวนภูมิภาคมากขึ้น
ตอบ 1 หนา 149 – 150 สมเด็จพระนเรศวร เปลี่ยนแปลงการปกครองในสวนภูมิภาคโดยจัดใหมีการ
รวมอํานาจเขาสูศูนยกลาง ดวยการยกเลิกระบบเมืองพระยามหานคร แลวจัดแบงเมืองในบริเวณ
นี้เปนเมืองชั้นเอก โท ตรี ตามลําดับ ยกเลิกการใหเจานายออกไปครองเมืองเหลานี้ แตจัดสง
ขุนนางจากอยุธยาออกไปปกครองและขึ้นตรงตออยุธยา
21. หนวยที่เล็กที่สุดในการปกครองสวนทองถิ่นในสมัยอยุธยา คือขอใด
(1) เมือง
(2) แขวง
(3) ตําบล

(4) หมูบาน

ตอบ 4 หนา 156 ในสมัยอยุธยา หนวยชุมชนที่เล็กที่สุดในการปกครองสวนทองถิ่น คือ หมูบาน ซึ่ง
มีผูใหญบานเปนผูดูแล โดยผูใหญบานจะไดรับการแตงตั้งจากเจาเมือง ผูใหญบานจะไมมียศ
อยางขุนนางแตอยางใด
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22. ขอใดคือผลของการเปลี่ยนแปลงลักษณะการปกครองในสวนภูมิภาคในสมัยสมเด็จพระนเรศวร
(1) การกระจายอํานาจออกจากศูนยกลางมีผลยั่งยืนถาวร
(2) มีการแบงการปกครองออกเปนภูมิภาค
(3) การรวมอํานาจเขาสูศูนยกลางมีประสิทธิภาพ
อยูชั่วระยะหนึ่ง
(4) ใหตําแหนงเจาเมืองเปนการสืบตระกูล
ตอบ 3 หนา 150 การปกครองแบบรวมอํานาจอยูที่ศูนยกลางที่สมเด็จพระนเรศวรทรงกําหนดไวน้ัน
สําเร็จแคในชวงระยะเวลาสั้น ๆ เทานั้น ภายหลังตอมาก็กลับไปสูการปกครองในรูปนครรัฐอีก
เพราะบริเวณหัวเมืองชั้นนอกนี้อยูหางไกลจากอยุธยาเกินกวาจะควบคุมไดใกลชิด
23. สถาบันกษัตริยในสมัยตนรัตนโกสินทรมีลักษณะอยางไร
(1) เนนการปกครองแบบเทวราชา
(2) ลดความสําคัญของธรรมราชา
(3) เนนการปกครองแบบธรรมราชา
(4) ไมปรากฏลักษณะพอปกครองลูก
ตอบ 3 หนา 182 ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน หลักการปกครองแบบผูทรงธรรมหรือธรรมราชา
ไดรับความสําคัญเปนหลักการที่เดนที่สุด หลักการเทวราชาถูกลดความสําคัญลงไปแตก็ยัง
ปรากฏอยู สวนการปกครองแบบพอปกครองลูกนั้น ก็ไดรับการฟนฟูขึ้นมาใหมในสมัย
รัตนโกสินทร จะเห็นไดชัดเจนในสมัยรัชกาลที่ 4 เปนตนไป
24. ในสมัยตนรัตนโกสินทร เมืองหลวงพยายามควบคุมหัวเมืองดวยวิธีใด
(1) แบงแยกความจงรักภักดีของขุนนางหัวเมือง
(2) ใหเจาเมืองเปนผูแตงตั้งกรมการเมือง
(3) ใหเจานายไปกํากับราชการหัวเมือง
(4) ใหเจาเมืองเปนตําแหนงสืบตระกูล
ตอบ 1 หนา 195 – 196 ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนตั้งแตสมัย ร. 1 เปนตนไปไดมีการวางมาตรการ
ที่จะใหเมืองหลวงควบคุมหัวเมืองไดมั่นคงขึ้นดวย การยกเลิกการที่ใหเจาเมืองไดเปนผูแตงตั้ง
กรมการเมือง แลวใหเสนาบดีหรือเจากรมอื่นในเมืองหลวงเปนผูแตงตั้งเอง การกระทําเชนนี้มีผล
ลิดรอนอํานาจของเจาเมืองลง โดยวิธีการแบงแยกความจงรักภักดีไปใหแกนาย 2 คน
ในเวลาเดียวกัน
25. เหตุใดระบบไพรจึงลดความสําคัญลงในสมัยสมเด็จพระจอมเกลาฯ
(1) เพราะไทยไมตองทําสงครามกับชาติอื่น
(2) เพราะสามารถจางแรงงานชาวจีนได
(3) เพราะการเปดประเทศของรัชกาลที่ 4
(4) ถูกทุกขอ
ตอบ 4 หนา 417 – 419 สาเหตุที่ทําใหฐานะของไพรมีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นและลดความสําคัญ
ลงในสมัย ร. 4 เปนเพราะ 1. นโยบายของพระมหากษัตริยที่จะปกครองราษฎรโดยธรรม
และใหความใกลชิดเสมือนหนึ่งพอปกครองลูก 2. การคุกคามของมหาอํานาจทางตะวันตก
3. การเปดประเทศเพื่อคาขายและการจางแรงงานชาวจีน 4. ไมมีการทําสงครามกับ
อาณาจักรใกลเคียง
26. กอนการปฏิรูปการปกครองของรัชกาลที่ 5 ระบบบริหารของไทยกอใหเกิดผลอยางไร
(1) กรมกองมีงานในความรับผิดชอบไมเทากัน
(2) รายไดของแตละกรมกองเสมอภาคกัน
(3) กรมกองหนึ่ง ๆ มีงานรับผิดชอบเฉพาะอยาง
(4) การทหารมีความเปนระเบียบแบบแผน

ตอบ 1 หนา 198 – 199 ขอบกพรองของระบบราชการแบบเกากอนการปฏิรูปการปกครอง
ในสมัย ร. 5 ไดแก 1. หนวยราชการมีงานในความรับผิดชอบมากนอยไมเสมอกัน
2. รายไดของแตละกรมกองไมเสมอภาคกัน 3. การปฏิบัติของแตละกรมกองกาวกายกัน เปน
เหตุใหราชการลาชา และขาราชการบกพรองในหนาที่
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27. รัชกาลที่ 5 ทรงแกปญหาการสืบสันตติวงศอยางไร
(1) ใหวังหนาเปนรัชทายาท
(2) ใหคณะเสนาบดีเปนผูเลือกเฟนพระมหากษัตริย
(3) ใหมีกฎเกณฑที่แนนอนเกี่ยวกับการสืบสันตติวงศ (4) ใหคณะเสนาบดีเปนผูเลือกสรรวังหนา
ตอบ 3 หนา 203, 412 รัชกาลที่ 5 ทรงกําหนดใหมีกฎเกณฑที่แนนอนเกี่ยวกับการสืบสันตติวงศ
โดยที่มิตองใหคณะเสนาบดีเปนผูพิจารณาเลือกเฟน พระองคโปรดฯ ใหเลิกตําแหนง
กรมพระราชวังบวรฯ หรืออุปราช แลวโปรดฯ ใหมีการสถาปนาองครัชทายาท หรือตําแหนง
พระบรมโอรสาธิราชองคมกุฎราชกุมารขึ้นแทน
28. ขอใดคือสาเหตุที่ทําใหการปฏิรูปการปกครองในระยะแรกของรัชกาลที่ 5 หยุดชะงัก
(1) การขัดขวางจากพวกอนุรักษนิยม
(2) เกิดกบฏหัวเมือง
(3) ระบบเทศาภิบาลไมมีประสิทธิภาพ
(4) เกิดขอขัดแยงอยางรุนแรงกับมหาอํานาจตะวันตก
ตอบ 1 หนา 205 – 206 การปฏิรูปในระยะแรกของ ร. 5 ถูกขัดขวางโดยขุนนางและเจานายฝาย
อนุรักษนิยม เพราะการควบคุมภาษีและการเลิกทาส ตลอดจนแผนการปฏิรูปขั้นตอ ๆ ไป
มีผลใหฝายอนุรักษนิยมเสียอํานาจ จึงไดทําการขัดขวางในรูปแบบตาง ๆ ที่รุนแรงที่สุดก็คือ
การตั้งกําลังขึ้นในวังหนาทําการแข็งขอ และดึงเอาอํานาจของตางประเทศเขามาแทรกแซง
29. ขอใดถูก ในสมัยรัชกาลที่ 5
(1) การจัดตั้งมณฑลเทศาภิบาลทําพรอมกันทีเดียว 18 มณฑล
(2) ระบบมณฑลเทศาภิบาลทําใหการรวมอํานาจเขาสูศูนยกลางประสบความสําเร็จที่ยั่งยืน
(3) การกระจายอํานาจออกจากศูนยกลางมีผลยั่งยืนถาวร
(4) ระบบนครรัฐมีความมั่นคงขึ้น
ตอบ 2 หนา 208 – 209 รัชกาลที่ 5 ทรงจัดการปกครองในรูปมณฑลเทศาภิบาลขึ้น ก็เพราะมี
เปาหมายที่จะจัดใหมีการปกครองในรูปรวมอํานาจเขาสูศูนยกลาง ซึ่งการปกครองมณฑล
จะอยูในความรับผิดชอบของขาหลวงเทศาภิบาล โดยจัดตั้งมณฑลแรกขึ้นใน พ.ศ. 2437
และจัดตั้งจนครบ 18 มณฑล ในป พ.ศ. 2449
30. การปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับทองถิ่นอยางไร
(1) นายอําเภอมาจากการเลือกตั้ง
(2) ผูใหญบานมาจากการเลือกตั้ง
(3) ยกเลิกหนวยปกครองระดับหมูบาน
(4) ยกเลิกระบบสุขาภิบาลตําบล
ตอบ 2 หนา 210 การปฏิรูปในสวนทองถิ่นในสมัย ร. 5 นั้น หนวยการปกครองยังเปนแบบเดิม คือ
จัดเปนหมูบาน ตําบล และอําเภอ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือ ใหราษฎรไดมีสิทธิเลือกตําแหนง
ผูใหญบานและกํานันตามวิถีทางประชาธิปไตย นับเปนการปูพื้นฐานประชาธิปไตยขั้นแรก
นอกจากนี้ยังจัดตั้งสุขาภิบาลตําบลขึ้นที่ ต. ทาฉลอม จ. สมุทรสาคร เปนแหงแรกอีกดวย
31. ขอใดถูกตองเกี่ยวกับลูกเจาลูกขุนของสุโขทัย
(2) มักกอการกบฏตอพระมหากษัตริย (3) ไมมีหนาที่เปนมูลนาย

(1) มีจํานวนมากกวาชนชั้นอื่น
(4) ไมมีหนาที่ออกรบ

ตอบ 2 หนา 230 – 231 ลูกเจาลูกขุนในสมัยสุโขทัยจะมีอํานาจบังคับบัญชาไพรพลจึงสามารถสะสม
กําลังอาวุธและผูคนได ทําใหมักกระทําตนเปนคูแขงแสวงหาอํานาจแขงขันกับเมืองหลวง
โดยเฉพาะในเวลาที่มีการเปลี่ยนแผนดิน
32. ขอใดถูกตองเกี่ยวกับลูกเจาลูกขุนของลานนา
(1) ไดหาประโยชนจากนาขุมการเมือง
(2) มักกอการกบฏตอพระมหากษัตริย
(3) ทรัพยสินถูกตีคาใหมีราคาสูงกวาทรัพยสินของสามัญชน
(4) ถูกทุกขอ
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ตอบ 4 หนา 270 – 274 ลูกเจาลูกขุนแหงลานนา มีสิทธิตาง ๆ เชน มีหนาที่ในการบังคับบัญชาไพร,
ทรัพยสินจะไดรับการตีราคาไวสูงกวาทรัพยสินของชาวบาน, ไดรับผลประโยชนจากนาขุม
การเมือง เปนตน พวกลูกเจาลูกขุนเปนพวกที่มีฐานะดี ทําใหสามารถสรางบารมีและอิทธิพลไวได
มากจึงมักกอการกบฏตอกษัตริยอยูเสมอ
33. ขอใดถูกตองเกี่ยวกับไพรของสุโขทัย
(1) ตองอยูในระบบไพร
(2) ไมตองเสียภาษีทุกชนิด
(3) ไมมีสิทธิในที่ดิน
(4) ถูกทุกขอ
ตอบ 1 หนา 238 – 244 ในสมัยสุโขทัยไพรเปนประชากรสวนใหญของอาณาจักร จะถูกควบคุมและ
เกณฑแรงงานมาใชตามความจําเปน เมื่อวางเวนจากการไปทํางานใหราชการแลว ไพรก็มีอิสระ
เต็มที่ในการประกอบอาชีพของตนเอง รัฐบาลจะชักจูงใหประชาชนหักรางถางพงสรางไรนา สวน
ขึ้นมา และใหกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นเปนการตอบแทน สวนดานภาษีนั้นแมจะไดรับการยกเวนภาษี
ผานดาน (จกอบ) แตประชาชนก็ตองเสียภาษีชนิดอื่นใหแกรัฐบาล
34. ขอใดถูกตองเกี่ยวกับไพรของลานนา
(1) มีจํานวนจํากัด
(2) ถาทําผิดจะถูกลงโทษหนักกวาพวกลูกเจาลูกขุน
(3) ยกมรดกทั้งหมดใหลูกหลานไมได
(4) ถูกทุกขอ
ตอบ 1 หนา 279, 291 – 292 ถึงแมไพรจะเปนประชากรสวนใหญของลานนา แตก็ยังมีอยูใน
ปริมาณจํากัด ดังนั้นรัฐบาลจึงเห็นความสําคัญของไพร จึงไดใหสิทธิและเสรีภาพแกไพร
ไวหลายประการ เชน ไดรับการคุมครองปองกันในการประกอบอาชีพทั้งหลาย, มีสิทธิใน
ทรัพยสินทั้งปวงที่หามาได และสามารถตกทอดเปนมรดกได, ในการพิพากษาคดีความตาง ๆ
ไพรไดรับความเสมอภาคเทากับพวกเจาขุนมูลนาย เปนตน
35. ขอใดถูกตองเกี่ยวกับทาสในอาณาจักรสุโขทัย
(1) ไมมีทาสเชลย
(2) ไมมีทาสวัด
(3) มีการซื้อทาสปลอยได
(4) มีกฎหมายระบุวิธีที่ทาสจะเปนไทอยูหลายประการ
ตอบ 3 หนา 253 – 255 ทาสในสมัยสุโขทัยที่มีหลักฐานยืนยันไวแนนอน คือ ทาสเชลย และทาส
ประจําวัดหรือขาพระอาราม นอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่แสดงใหเห็นวา มีการซื้อทาสปลอยใหเปน
อิสระเชนเดียวกับการปลอยสัตว โดยทาสมีโอกาสเปนไทไดหากมีผูใจบุญมาไถตัวให เปน
อิสระ
36. ความสัมพันธระหวางมูลนายและไพรในสังคมไทยเปนอยางไร
(1) มูลนายและไพรตองพึ่งพากันและกัน
(2) เปนความสัมพันธแบบผูอุปถัมภและบริวาร
(3) มูลนายมีหนาที่ชวยไพรทางเศรษฐกิจดวย
(4) ถูกทุกขอ
ตอบ 4 หนา 260, 368 – 369 ความสัมพันธระหวางมูลนายและไพรเปนความสัมพันธแบบ
Patron – Client Relationship หรือแบบผูอุปถัมภและบริวาร ซึ่งมีรากฐานอยูบน
ความตองการความชวยเหลือจากกันและกัน

37. สิทธิของไพรสุโขทัยที่แตกตางจากสิทธิของไพรอยุธยาคือขอใด
(1) สิทธิในที่ดิน
(2) สิทธิในการรองทุกข
(3) สิทธิในการยกมรดก
(4) ไมมีขอใดถูก
ตอบ 2 หนา 232 – 233, 363 ในสมัยสุโขทัยประชาชนมีสิทธิรองทุกขไดโดยตรงตอพระมหากษัตริย
แตในสมัยอยุธยาราษฎรไมสามารถรองทุกข หรือนําเรื่องขึ้นศาลไดดวยตนเอง ราษฎรจะตอง
แจงเรื่องไปยังมูลนายใหมูลนายสงเรื่องขึ้นศาลให
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38. ขอใดถูกตอง คานิยมสําคัญของสังคมไทยในอดีต คือ
(1) มีสํานึกในสถานะสูงต่ําของบุคคล
(2) สงเสริมใหผูนอยมีความเสมอภาคกับผูใหญ
(3) มีคําสอนวา “ทานสอนตองสอนตอบ”
(4) มีระบบศักดินาสวามิภักดิ์แบบสังคมตะวันตก
ตอบ 1 หนา 258 – 259 คานิยมในสมัยสุโขทัยไดมีการปลูกฝงความสํานึกในสถานะของตนและผูอื่น
และวางแนวทางปฏิบัติตนใหถูกตอง เชน สุภาษิตพระรวงไดกลาวถึงหลักการปฏิบัติตัวตอ
ผูใหญไวดังนี้ “อยานั่งชิดผูใหญ” “จงนบนอบตอผูใหญ” “อยาขัดแยงตอผูใหญ” “ทาน
สอนอยาสอนตอบ” ฯลฯ
39. ขอใดถูกตอง ในสังคมลานนา
(1) นายมาตองหลีกทางใหนายชาง
(2) นายชางทําผิดตองถูกลงโทษหนักกวานายมา
(3) ไกของเจาหมื่นมีราคาสูงกวาไกของเจาพัน
(4) ถูกทุกขอ
ตอบ 4 หนา 270, 277 ในอาณาจักรลานนาทรัพยสินของเจาขุนมูลนายจะไดรับการตีราคาไวสูงกวา
ทรัพยสินของชาวบาน แตถาเจาขุนกระทําความผิดจะไดรับโทษหนักกวาคนธรรมดา ยิ่งผูใด มี
ยศสูงโทษก็จะหนักขึ้นเปนเงาตามตัว และกฎหมายยังกําหนดใหประชาชนใหความเคารพ และ
ความสะดวกแกขุนนางดวย เชน ใหนายมาหลีกทางใหนายชางผูมียศสูงกวาตน
40. ขอใดถูกตอง ในสังคมสุโขทัย
(1) ไมปรากฏกรณีขาหนีนาย
(3) มีกฎหมายบังคับใหลูกเจาลูกขุนเปนขุนธรรม
ตอบ 2 ดูคําอธิบายขอ 33. ประกอบ

(2) ไพรไมตองเสียจกอบ
(4) มีคําสอนมิใหภรรยาวางใจในสามี

41. พระมหากษัตริยอยุธยามีวิธีจาํ กัดความสูงศักดิ์ของเจานายอยางไร
(1) ใหเจานายทุกองคมีศักดินาต่ํากวาขุนนาง
(2) เจานายจะไมมีโอกาสเลื่อนศักดินาใหสูงขึ้น
(3) ใหลดความสูงศักดิ์ของเจานายลงทุกชั่วคน
(4) ถูกทุกขอ
ตอบ 3 หนา 330 พระมหากษัตริยในสมัยอยุธยา ทรงมีวิธีการลิดรอนอํานาจของเจานายลงดวยการ
กําหนดความสูงศักดิ์ของเจานายใหมีอยูเพียง 3 ชั่วอายุคน นับจากพระมหากษัตริยลงไป
เมื่อถึงชั่วคนที่ 4 จะไมถือวาบุคคลนั้นเปนเจานายแลว นอกจากนี้ยังทรงลดความสูงศักดิ์ของ
เจานายลงทุกชั่วอายุคนดวย
42. สิทธิพิเศษของเจานายในสมัยอยุธยา ไดแก
(1) ติดตอกับขุนนางไดอยางเสรี
(2) เดินทางไปนอกเมืองไดอยางเสรี
(3) ไมตองเสียภาษี
(4) ไมตองออกรบ
ตอบ 3 หนา 331 – 332 อภิสิทธิ์ของเจานาย คือ เจานายจะไมถูกเกณฑแรงงาน, ไมถูกเก็บภาษี, มี
ไพรในสังกัดซึ่งไดแก ไพรสม แตเจานายก็จะถูกควบคุมการเคลื่อนไหว เชน หามเจานาย

ชั้นพระราชโอรสและพระราชนัดดาติดตอกับขุนนางที่มีศักดินาตั้งแต 10,000 – 800 ไร,
หามพระราชกุมารและพระราชบุตรีออกไปนอกเขตดาน
43. การทรงกรมของเจานายจะมีผลอยางไรตอเจานายนั้น
(1) ไดปกครองไพรสม
(2) ไดปกครองเมือง
(3) ไดเปนเสนาบดี
(4) ถูกทุกขอ
ตอบ 1 หนา 321 การที่เจานายไดทรงกรม เนื่องจากเปนการชดเชยกับการเสียอํานาจและ
ผลประโยชน เพราะไมไดรับอนุญาตใหครองเมืองอีก โดยกําลังสวนใหญของกรมมาจากไพรพล
ประจํากรมนั้น คือ ไพรสม ซึ่งก็คือไพรที่สังกัดเจานายนั่นเอง

