ขอสอบกระบวนวิชา HI 101 อารยธรรมตะวันตก
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คําสั่ง

ใหนักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว

1. Immanuel Kant อางถึงทฤษฎีกําเนิดของโลกวา ไดเกิดกระแสลมหมุนอยางรุนแรงทําใหเมฆวัตถุ
ขนาดใหญกับกลุมผงและแกสเคลื่อนไหว
(1) แลวรวมตัวกันเปนธารน้าํ แข็งมหึมาเคลื่อนลงใต
(2) แลวรวมตัวกันเปนพื้นแผนดินและมหาสมุทรขนาดเทา ๆ กัน
(3) แลวรวมตัวกันเปนดาวนพเคราะหโคจรรอบดวงอาทิตย
(4) ถูกทุกขอ
ตอบ 3 หนา 1 อิมมานูเอล คานท (Immanuel Kant) ไดเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับโลกและดวงอาทิตย
ไววา ดวงอาทิตยกับดาวนพเคราะหถือกําเนิดมาจากเมฆวัตถุขนาดใหญทามกลางกลุมผงและ
แกสที่เคลื่อนไหวเพราะเกิดกระแสลมหมุนอยางแรง ตอมามีการรวมตัวใหมเปนดาวนพเคราะหที่
โคจรรอบดวงอาทิตย
2. ระยะเวลาที่ปรากฏรองรอยของมนุษยเปนครั้งแรก คือยุค
(1) Mesozoic
(2) Paleozoic
(3) Pleistocene
(4) Cenozoic
ตอบ 3 หนา 2 ยุคน้าํ แข็ง (Pleistocene) นับวามีความสําคัญตอเรื่องราวของมนุษยชาติ เพราะวา
ในระยะที่นา้ํ แข็งละลายไดปรากฏรองรอยของสิ่งมีชีวิตที่เราเรียกวา “มนุษย” เปนครั้งแรก
ซึ่งในครั้งนั้น อากาศยังหนาวเย็นอยูมาก มนุษยจึงยึดถ้าํ เปนที่อยูอาศัย
3. สภาพที่มนุษยรูจักการลาสัตว เก็บผลไม ใชขวานกําปน และรูจักใชไฟ คือยุค
(1) หินแรก
(2) หินเกา
(3) หินกลาง
(4) หินใหม
ตอบ 2 หนา 8 – 14 ยุคหินเกา (Paleolithic) เปนยุคที่มนุษยเริ่มรูจักการลาสัตว ใชขวานกําปน เก็บ
ผลไม รูจักการใชไฟเพื่อความอบอุน ปองกันสัตวราย และทําอาหารใหสุก
4. สมัยของมนุษย Homo Sapiens คือ สมัยที่มนุษย
(1) รูจักการประดิษฐสิ่งของเครื่องใชแตยังไมรูจักการตอบโต
(2) ไมรูจักการประดิษฐสิ่งของเครื่องใชแตรูจักการตอบโต
(3) ไมรูจักการประดิษฐสิ่งของเครื่องใชและไมรูจักการตอบโต
(4) รูจักการประดิษฐสิ่งของเครื่องใชและรูจักการตอบโต
ตอบ 4 หนา 11 – 12 สมัยของมนุษย Homo Fabor คือ สมัยที่มนุษยรูจักเพียงการประดิษฐ
เครื่องมือเครื่องใช สวนมนุษย Homo Sapiens นั้น นอกจากจะรูจักประดิษฐเครื่องใชแลว ยัง
รูจักคิดและรูจักการตอบโตดวย
5. สมัย Cenozoic เปนสมัยที่มี
(1) การกําเนิดสิ่งมีชีวิตที่เปนสัตวเซลลเดียว
(2) การกําเนิดสัตวเลื้อยคลานขนาดใหญ
(3) กําเนิดสิ่งมีชีวิตที่มีสภาพคลายปจจุบันมากที่สุด
(4) ถูกทุกขอ
ตอบ 3 หนา 6 สมัยเซโนโซอิค (Cenozoic) เปนสมัยธรณีวิทยาที่มีสิ่งมีชีวิตใกลเคียงปจจุบันมากที่สุด
เชน เริ่มมีดอกไมขึ้น มีหญา เริ่มปกครองดินแดนที่มีบริเวณกวางขึ้น บรรพบุรุษของสัตวเลี้ยงลูก
ดวยนมเริ่มปรากฏ
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6. สิ่งที่สัตวไมสามารถสรางขึ้นได คือ
(1) สัญญาณเพื่อสื่อความเขาใจ
(2) เสียงรองเพื่อสื่อความเขาใจ
(3) สัญลักษณเพื่อสื่อความเขาใจ
(4) ไมไดทุกขอ
ตอบ 3 หนา 4, 22 มนุษยสามารถคิดคนและสรางสัญลักษณเพื่อสื่อความเขาใจได แตสัตวไมสามารถ
กระทําได ทั้งนี้เพราะสัตวโลกอื่น ๆ กระทําไดเพียงการใชสัญญาณ เชน การสงเสียงรองเมื่อ
เจ็บปวด เปนตน แตมนุษยจะรูจักใชทั้งสัญญาณและสัญลักษณจึงสามารถที่จะสราง “กระสวน
หรือ แบบอยาง” แหงพฤติกรรม ที่เรียกวา “วัฒนธรรม” ได
7. พัฒนาการของมนุษยตามลําดับ คือ
(1) Savagery, Civilization, Barbarism
(2) Barbarism, Savagery, Civilization
(3) Civilization, Barbarism, Savagery
(4) Savagery, Barbarism, Civilization
ตอบ 4 หนา 4 พัฒนาการของมนุษยจะเริ่มจากสมัยแหงความดุราย (Savagery) มาสูสมัยปาเถื่อน
(Barbarism) จนในที่สุดก็สามารถสรางอารยธรรม (Civilization) ได
8. เนื่องจากขอมูลทางประวัติศาสตรน้ันไมสามารถนํามาทดลองซ้ําในหองทดลองได ทําให
(1) ประวัติศาสตรไมเปนวิทยาศาสตร
(2) ประวัติศาสตรเชื่อถือไมได
(3) วิทยาศาสตรขาดขอมูลที่ดี
(4) ถูกทุกขอ
ตอบ 1 หนา 41 เนื่องจากขอมูลทางประวัติศาสตรนั้นไมสามารถนํามาทดลองซ้ําในหองทดลองได จึง
ทําใหประวัติศาสตรน้ันยากที่จะเปนวิทยาศาสตรแท ๆ ได
9. เหตุผลที่ทําใหมนุษยสรางอารยธรรม คือ
(1) มนุษยเบื่อหนายกลุมของตน
(2) มนุษยตองการเอาชนะสิ่งแวดลอม
(3) มนุษยตองการแสวงหาสัจธรรม
(4) มนุษยเบื่อหนายถิ่นที่อยูของตน
ตอบ 2 หนา 26 – 27 อารโนลด เจ. ทอยนบี กลาววา อารยธรรมเกิดจากความพยายามของมนุษย ที่
ตองการเอาชนะสิ่งแวดลอม
10. นักโบราณคดีคือผูที่ศึกษาเรื่องวิวัฒนาการของมนุษย
(1) โดยการคํานวณเวลาจากการเคลื่อนที่ของดวงดาว (2) จากการขุดซากโครงกระดูก เครื่องมือ และอาวุธ
(3) จากการคนควาในหองสมุดขนาดใหญ
(4) ถูกทุกขอ
ตอบ 2 หนา 7 นักโบราณคดี (Archeologists) คือ ผูที่ศึกษาเรื่องวิวัฒนาการของมนุษยจากการขุดคนซากโครงกระดูก เครื่องมือ และอาวุธ เพื่อทําความเขาใจในวิวัฒนาการของมนุษยตามลําดับ
11. การแบงยุคประวัติศาสตรเปนสองยุค คือ
(1) ยุคหินเกากับยุคหินใหม
(2) ยุคหินเกากับยุคกอนรูหนังสือ
(3) ยุคหินกับยุคโลหะ
(4) ยุคหินเกากับยุคโลหะ
ตอบ 3 หนา 7 การแบงยุคประวัติศาสตรมี 2 ยุค คือ ยุคหิน (Age of Stone) ซึ่งมีชื่อเรียก
อีกอยางหนึ่งวา ยุคกอนรูหนังสือหรือยุคกอนประวัติศาสตร คือ ยุคกอนการประดิษฐตัวอักษร
และยุคโลหะหรือยุคประวัติศาสตร (Age of Metals) คือยุคที่เริ่มมีการประดิษฐตัวอักษรแลว
12. พยัญชนะของฟนิเชียน ประยุกตมาจากพยัญชนะตนแบบ คือ
(1) Hieroglyphic and Demotic
(2) Hieroglyphic and Cuneiform
(3) Hieratic and Cuneiform
(4) Hieratic and Demotic
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ตอบ 2 หนา 85, 101 ชาวฟนิเชียน เปนพอคาทางเรือที่ยิ่งใหญที่สุดของโลกโบราณ ซึ่งมีผลงาน
ที่สําคัญ คือ การสรางพยัญชนะ โดยการนําพยัญชนะของอียิปตและสุเมเรียน คือ
อักษรเฮียโรกลิฟฟก และอักษรคูนิฟอรม มาดัดแปลงเปนของตน และถายทอดใหกรีก รวมทั้ง
เปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการคาขายทางทะเล โดยการตั้งสถานีการคาตามเมืองสําคัญตาง ๆ
13. ทองบรอนซน้ันเกิดจาก
(1) การใชทองคําผสมกับเงิน
(2) การใชทองคําผสมกับทองแดง (3) การใชทองคําผสมกับสังกะสี (4) การใชทองแดงผสมกับดีบุก
ตอบ 4 หนา 33 – 34 การเรียนรูการใชโลหะของมนุษย จะเริ่มจากการรูจักใชทองแดง, ทองบรอนซ
(ดีบุกผสมกับทองแดง) และเหล็กตามลําดับ
14. การใชไถมีผลสําคัญ คือ
(1) การพัฒนาจากอารยธรรมพืชสวนสูอารยธรรมไรนา
(2) การลาสัตวไดเปนบริเวณกวางขวางขึ้น
(3) การพัฒนาจากอารยธรรมไรนาสูอารยธรรมพืชสวน
(4) ถูกทุกขอ
ตอบ 1 หนา 45 – 46 การเปลี่ยนจากการใชแรงงานคนมาเปนการใชไถและแรงงานสัตว เปนการชวย
ผอนแรงงานของมนุษย และชวยใหไดผลิตผลเพิ่มมากขึ้น ทั้งยังสามารถทําการกสิกรรมได
ในเนื้อที่มากกวาเดิม ซึ่งจะสงผลใหสามารถขยายงานกสิกรรมจากแบบพืชสวนมาเปนกสิกรรมไร
นา ทําใหเลี้ยงผูคนไดมากขึ้น
15. การที่อียิปตไดรับความชุมชื้นจากแมน้ําไนลทําให
(1) อียิปตมีทัศนคติที่ไมดีตอชีวิต
(2) อียิปตตองแสวงหาดินแดนที่มีแสงแดด
(3) อียิปตมีชื่อวาแหลงฝนของแมน้ําไนล
(4) อียิปตไดชื่อวา “ของขวัญของแมน้ําไนล”
ตอบ 4 หนา 46 เฮโรโดตัส (Herodotus) เปนนักปราชญชาวกรีกที่ยกยองวา อียิปต คือ “ของขวัญ
ของแมน้ําไนล” เพราะแมน้ําไนลคือหัวใจสําคัญที่หลอเลี้ยงประเทศอียิปต ซึ่งโดยสภาพที่ตั้งของ
อียิปตจะพบวาเปนบริเวณที่รอนและแหงแลง แตไดรับความชุมชื้นจากแมน้ําไนล
16. สมัยประชาธิปไตยของอียิปต คือสมัย
(1) อาณาจักรเกา
(2) ฟวดัล
(3) อาณาจักรกลาง
(4) อาณาจักรใหมหรือจักรวรรดิ
ตอบ 3 หนา 55 สมัยอาณาจักรกลาง ฟาโรหทรงยึดอํานาจคืนจากพวกขุนนางไดสําเร็จ ดวยความ
ชวยเหลือจากประชาชน ฟาโรหจึงทรงใหสิทธิในการปกครองแกประชาชน ซึ่งถือวาเปนการ
เริ่มตนประชาธิปไตยของอียิปต
17. “สมัยปรามิด” มีความหมายถึงสมัยใด
(1) อาณาจักรเกา
(2) ฟวดัล
(3) อาณาจักรกลาง
(4) อาณาจักรใหมหรือจักรวรรดิ
ตอบ 1 หนา 53 สมัยอาณาจักรเกา หรือสมัยปรามิด เปนสมัยที่มีการสรางปรามิดเพื่อถวายแก
ฟาโรห โดยมีจุดประสงควา เมื่อฟาโรหส้ินพระชนมและขึ้นไปอยูบนสวรรคแลว จะไดรวมมือกับ
เทพเจาเพื่อประทานพรใหกับชาวอียิปต
18. ผลงานเดนของกษัตริยเนบูรคัดเนสซาร แหงแคลเดีย คือการสราง
(1) ประมวลกฎหมาย
(2) ปรามิดและวัดขนาดใหญ
(3) สวนลอยแหงบาบิโลน
(4) พระราชวังใหญมีน้ําพุ
ตอบ 3 หนา 83 ผลงานเดนของกษัตริยเนบูรคัดเนสซาร แหงแคลเดีย คือ การสรางพระราชวัง
ที่หลังคาปกคลุมไปดวยตนไม ซึ่งเรียกวา “สวนลอยแหงบาบิโลน” ซึ่งชาวกรีกถือวา
เปน
สิ่งมหัศจรรย 1 ใน 7 อยางของโลก
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19. ผลงานเดนของฟนิเชียนในสมัยของโลกโบราณ คือ
(1) การสรางศูนยการคาและการคาขายทางเรือ
(2) การแกะสลักภาพนูน
(3) การคํานวณเวลาของดวงดาว
(4) ถูกทุกขอ
ตอบ 1 ดูคําอธิบายขอ 12. ประกอบ
20. วรรณกรรมสําคัญของฮิบรู คือ
(1) The Old Testament
(2) The New Testament
(3) Chanson de Roland
(4) Rubaiyat
ตอบ 1 หนา 90 วรรณคดีชิ้นสําคัญของพวกฮิบรู คือ พระคัมภีรเดิม (The Old Testament)
ซึ่งชาวฮิบรู ถือเปนคัมภีรศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา นอกจากนี้พวกที่นับถือลัทธิแคลวินในสมัย
ศตวรรษที่ 16 ยังไดยึดพระคัมภีรนี้เปนกฎหมายและเปนทฤษฎีการเมืองดวย
21. กษัตริยเปอรเซียผูทรงมีพระฉายาวา King of King’s คือ
(1) Cyrus
(2) Cambyses
(3) Komeini
(4) Darius
ตอบ 4 หนา 93 – 94 กษัตริยดาริอุส (Darius) ทรงเฉลิมพระนามพระองควา “King of King’s”
เพื่อแสดงวาพระองคทรงเปนเจาโลกที่มาปกครองประชาชน ซึ่งมีอาํ นาจในการออกกฎหมาย
ตัดสินคดี และปกครองผูคนภายในจักรวรรดิอยางเด็ดขาด
22. สถาปตยกรรมสําคัญสมัยสุเมเรียน คือ
(1) ปรามิด
(2) วัดหรือวิหารใหญ
(3) สฟงซ
(4) ซิกกูแรต
ตอบ 4 หนา 69 ผลงานที่สําคัญของชาวสุเมเรียน ไดแก การประดิษฐตัวอักษรคูนิฟอรม
การสรางสถาปตยกรรมที่เรียกวา “ซิกกูแรต” (Ziggurats) และการกอสรางดวยอิฐ
รวมทั้งความกาวหนาทางวิทยาศาสตรดวย
23. ชนชาติที่นําเหล็กมาเผยแพรในเมโสโปเตเมียและทําใหชนชาติตาง ๆ หันมาใชเหล็กแทนทองบรอนซ คือ
(1) แคสไซท
(2) ฮิคโซส
(3) ฮิตไทท
(4) อะมอไรท
ตอบ 3 หนา 78 ฮิตไทท เปนพวกที่นําการใชเหล็กมาเผยแพรใหแกอาณาจักรขางเคียง และทําให
ชนชาติเหลานั้นหันมาใชเหล็กแทนทองบรอนซ
24. พระจักรพรรดิอัสซูรบานิพัลของอัสสิเรีย ทรงมีผลงานเดน คือ
(1) การรวบรวมแผนจารึกกฎหมายในตะวันออกใกล
(2) การรวบรวมแผนจารึกอักษรเฮียโรกลิฟฟกไวในที่แหงเดียว
(3) การรวบรวมแผนจารึกอักษรคูนิฟอรมไวในที่แหงเดียว
(4) ถูกทุกขอ
ตอบ 3 หนา 101 กษัตริยอัสซูรบานิพัล (668 – 625 B.C.) ไดทรงรวบรวมจารึกอักษรคูนิฟอรม
ไวถึง 20,000 แผน เก็บไวในหองสมุดเพื่อเปนหลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร
ตะวันออกใกลที่ดีที่สุด
25. บันทึกติดตัวผูตายเพื่อนําไปแสดงตอเทพแหงแมน้ําไนล คือ
(1) Magna Carta
(2) Doomsday Book
(3) Book of the Dead
(4) The Old
Testament
ตอบ 3 หนา 65 หนังสือที่บันทึกเรื่องราวของผูตายซึ่งเปนชาวอียิปตเพื่อนําไปแสดงตอเทพเจาโอสิริส
เรียกวา Book of the Dead แตถาเขียนไวตามหีบศพ เรียกวา Coffin Texts และถาเขียนไว
บนกําแพงปรามิดจะเรียกวา Pyramid Texts
26. ฟาโรหผูทรงทําการปฏิวัติทางศาสนาเพื่อใหอียิปตมีการนับถือเทพองคเดียว คือ

(1) Ramases I
(Ikhnaten)

(2) Menes
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(3) Zozer

(4) Amenhotep IV
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ตอบ 4 หนา 58 ผลของการปฏิรูปศาสนาในสมัยอาเมนโฮเตปที่ 4 คือ 1. เพื่อเปนการลดอํานาจ
ของพวกพระทางการเมือง 2. เพื่อผลทางการเมือง โดยมีการยายเมืองหลวงจากทีบีส
มายังเมืองเทล เอล อามารนา 3. เพื่อเปลี่ยนใหชาวอียิปตมานับถือสุริยเทพอาเมนเปน เทพ
เจาเพียงองคเดียว
27. ทัศนคติของชาวเมโสโปเตเมียตอโลกและชีวิต คือ
(1) ความสุขในชีวิตและตองการกลับมาเกิดใหม
(2) ความตองการหนีทุกขในชาตินี้และกลับมาเกิดใหมอยางมีความสุข
(3) การปลงทุกข หวาดกลัว และไมตองการกลับมาเกิดใหม
(4) ถูกทุกขอ
ตอบ 3 หนา 65 อียิปตมีความเชื่อในภพหนา มีความหวังที่จะมาเกิดใหม ในขณะที่ชาวเมโสโปเตเมีย
จะมองโลกในแงปลงทุกข หวาดกลัว และไมคิดในเรื่องที่จะกลับมาเกิดใหมเลย
28. ลําดับประชากรในเมโสโปเตเมีย คือ
(1) Semites, Sumerians, Indo – Europeans (2) Sumerians, Indo – Europeans, Semites
(3) Sumerians, Semites, Indo – Europeans (4) Indo – Europeans, Semites, Sumerians
ตอบ 3 หนา 66 ชนชาติตาง ๆ ที่เขามามีอิทธิพลอยูในเมโสโปเตเมียนั้น อาจเรียงลําดับชาติพันธุ
ไดดังนี้ 1. สุเมเรียน 2. เซไมท 3. อินโด – ยุโรป
29. ความหมายของคําวา “อารยธรรมคลาสสิก” (Classical Civilization) คือ
(1) อารยธรรมที่มีพัฒนาการเกิด เจริญ และเสื่อม (2) อารยธรรมที่มีการเกิดและเสื่อมอยางรวดเร็ว
(3) อารยธรรมที่มีการเกิด แพรขยาย และเลือนหายไป
(4) อารยธรรมที่มีการเกิด เจริญ และเมื่อเสื่อมแลวไดรับการฟนฟูใหม
ตอบ 4 หนา 199 อารยธรรมคลาสสิก หมายถึง ความสําเร็จอันยิ่งใหญในการสรางอารยธรรม
ซึ่งอารยธรรมนั้นแมเมื่อเสื่อมทรามไปแลวก็ยังไดรับการฟนฟูขึ้นมาใหม โดยเฉพาะหมายถึง
อารยธรรมกรีก – โรมัน ซึ่งเนนรูปแบบความสามารถและความสําเร็จของมนุษย
30. เนื่องจากยังไมพบหลักฐานความเปนมาของชาวกรีกโบราณอยางแนชัดจึงตองอาศัยการศึกษา จาก
(1) หลักฐานจากหลุมศพหลายแหง
(2) มหากาพยอีเลียด – โอดิสเสย
(3) มหากาพยซังซอง เดอ โรลองด
(4) มหากาพยอีเนียดของเวอรจิล
ตอบ 2 หนา 111 – 112 มหากาพยอีเลียด (Iliad) และโอดิสเสย (Odyssey) ของจินตกวีตาบอด
คือ โฮเมอร (Homer) ซึ่งมีสวนทําใหเขาใจเรื่องความเปนมาของชาวกรีกได
31. การที่ชาวกรีกโบราณไมเคยรวมกันเปนรัฐชาติ (Nation – States) ทําใหชาวกรีกถูกวิจารณวาเปนชนชาติที่
(1) เปนชนชาติไรอารยธรรม
(2) เปนชนชาติที่ไมบรรลุวุฒิภาวะทางการเมือง
(3) เปนชนชาติที่ไมเปนประชาธิปไตย
(4) เปนประชาธิปไตยไมสมบูรณ
ตอบ 2 หนา 112 – 113 การที่ชาวกรีกแยกยายกันอยูเปนนครรัฐ (City States) โดยไมมีการรวม
เปนรัฐชาติ (Nation – States) เดียวกันเลย จึงทําใหถูกวิจารณวาเปนชนชาติที่ไมบรรลุ
วุฒิภาวะทางการเมือง ทั้งนี้จะเห็นไดจากการที่นครรัฐตาง ๆ จะเปนอิสระตอกัน มีสภาและ
กษัตริยของตนเอง ไมมีรัฐบาลปกครองทั้งประเทศเหมือนอียิปต และประเทศโบราณอื่น ๆ

32. เมืองศูนยกลางอารยธรรมเฮลเลนิก คือ
(1) Mycenae
(2) Crete
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(3) Athens
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(4) Alexandria

ตอบ 3 หนา 112, 130 อารยธรรมเฮลเลนิก (Hellenic) หรืออารยธรรมกรีกโบราณ มีศูนยกลางอยู
ที่กรุงเอเธนส โดยเปนสมัยที่มีการสรางอารยธรรมของกรีกในดานตาง ๆ รวมทั้งมีการพัฒนา
การปกครองระบอบประชาธิปไตยใหกาวหนาไดมากที่สุดอีกดวย
33. พัฒนาการการปกครองของกรีกโบราณ คือ
(1) Monarchy, Aristocracy, Tyranny, Democracy
(2) Aristocracy, Monarchy, Tyranny, Democracy
(3) Tyranny, Monarchy, Aristocracy, Democracy
(4) Democracy, Monarchy, Aristocracy, Tyranny
ตอบ 1 หนา 114 – 117, 204 พัฒนาการการปกครองของกรีกแบงออกเปน 4 ยุค คือ
1. ยุคกษัตริย (Monarchy) 2. ยุคขุนนาง (Aristocracy) 3. ยุคทรราช (Tyranny)
4. ยุคประชาธิปไตย (Democracy)
34. ประชากรสปารตาประกอบดวย
(1) Spartiates, Metics, Helots
(2) Spartiates, Perioci, Metics
(3) Spartiates, Serfs, Helots
(4) Spartiates, Perioci, Helots
ตอบ 4 หนา 119 – 120 ชนชั้นในรัฐสปารตา แบงไดดังนี้ 1. Spartiates เปนพวกเดียวที่มีสิทธิ
มีเสียงทางการเมือง 2. Perioci เปนพวกที่ไมมีที่มาแนนอน แตนาจะเปนประชาชนใกลเคียง
สปารตา 3. Helots หรือ Serf ไดแก พวกเชลยที่จับมาไดในการทําสงครามระหวางนครรัฐ
35. เหตุที่สปารตาแท (Spartiates) มีฐานะเสมือนเปนทาสของรัฐ เพราะ
(1) ชาวสปารตาแทถูกกดขี่โดยชาวพื้นเมือง
(2) ชาวสปารตาแทตองใชชีวิตอยูในคายทหารตั้งแตเกิดจนตาย
(3) ชาวสปารตาแทตองออกไปคาขายไมมีเวลาอยูบาน
(4) ชาวสปารตาแทตองเสียภาษีใหรัฐสูงมาก
ตอบ 2 หนา 120 สภาพชีวิตของชาวสปารตาแท (Spartiates) เทากับเกิดมาเพื่อเปนทาสของรัฐ
เพราะตองอยูในกฎขอบังคับอยางเครงครัด และไมมีสิทธิสวนตนเลย การศึกษาถูกจํากัดใหอยู
แตการฝกทหาร โดยมีหนาที่ทําสงคราม การแตงงานเหมือนถูกบังคับ โดยไมมีโอกาสไดใชชีวิต
ครอบครัว และลูกเปนสมบัติของรัฐไมใชของพอแม
36. พลเมืองของเอเธนสแบงออกเปน
(1) Athenians, Metics, Helots
(2) Athenians, Metics, Perioci
(3) Athenians, Metics, Serfs
(4) Athenians, Perioci, Helots
ตอบ 3 หนา 128 – 129 ชนชั้นในเอเธนส ไดแก 1. พลเมืองเอเธนส (Athenians) เปนพวกที่พอ
แมเปนชาวเอเธนสมากอน 2. พวกเมติกส (Metics) สวนใหญไมใชเชื้อสายกรีก แตอาจ
เปนฟนิเชียนหรือยิว 3. พวกทาส (Serfs) ไดรับการยกยองเปนอยางดี ถาทําดีอาจได
ปลดปลอยเปนอิสระ
37. ความเปน ‘Perfect Community’ ของ Polis มีความหมายคือ เปนชุมชนที่

(1) ปองกันตนเองได (Self – Defense)
Determination)
(3) ปกครองตนเอง (Self – Rule)
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(2) เลือกถิ่นฐานของตนเองได (Self –
(4) เปนเอกราช (Independent)
page 7

ตอบ 3 หนา 110, 204 ชุมชนสมบูรณ (Perfect Community) คือ ชุมชนที่มีหนวยการเมือง
สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมในตัวเอง มีประชากรไมมากจนไมสามารถรูจักกันได
และมีการปกครองตนเองโดยลําพัง ดังเชน นครรัฐตาง ๆ ของกรีก
38. คําวา “Draconic” มีความหมายวา “เขมงวด” เพราะมีรากศัพทมาจากชื่อของ
(1) กฎหมายลายลักษณอักษรฉบับแรกของกรีกโบราณที่กําหนดบทลงโทษรุนแรง
(2) Draco ผูเปนตนเหตุใหชาวกรีกรบกันเองในสงครามเพลอปอนเนเชียน
(3) Draco ผูเปนแมทัพใหญของสปารตา
(4) นักปรัชญาที่มีแนวคิดรุนแรง
ตอบ 1 หนา 123 ดราโค เปนเจาของประมวลกฎหมายที่เขมงวด จนทําใหเกิดคําวา “Draconic”
ซึ่งหมายความวา รุนแรง หรือเขมงวด กฎหมายของดราโค ประกาศใชเมื่อป 620 B.C.
นับวาเปนกฎหมายลายลักษณอักษรฉบับแรก
39. สมาพันธที่นครรัฐตาง ๆ ของกรีกรวมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อเตรียมทําสงครามกับเปอรเซีย คือ
(1) สมาพันธเอเธนส
(2) สมาพันธชาวกรีก (3) สมาพันธเดลอส
(4) สมาพันธสปารตา
ตอบ 3 หนา 143 หลังจากสงครามเปอรเซียสิ้นสุดลงแลว นครรัฐตาง ๆ ของกรีกไดรวมกันจัดตั้ง
“สมาพันธรัฐแหงหมูเกาะเดลอส” ขึ้น โดยมีเอเธนสเปนรัฐนํา เพื่อจะไดมีการเตรียมกําลัง
ใหพรอมถาจะถูกเปอรเซียรุกรานอีก
40. Herodotus นั้น ไดชื่อวาเปน
(1) Father of History
(2) Father of Philosophy
(3) Father of Natural Science
(4) Father of Athens
ตอบ 1 หนา 136 นักประวัติศาสตรชาวกรีกที่มีชื่อเสียงมากจนไดรับสมญาวาเปน “บิดาแหง
ประวัติศาสตร หรือ Father of History” คือ เฮโรโดตัส (Herodotus)
41.

ปรัชญานิยมในสมัยเฮลเลนิสติกมีลักษณะเปน
(1) ปรัชญาเพื่อสังคม
(2) ปรัชญาหนีสังคม
(3) ปรัชญาเฉพาะกลุม
(4) ปรัชญาเฉพาะบุคคล
ตอบ 4 หนา 148 นักปรัชญานิยมในสมัยเฮลเลนิสติกมีความคิดวา อาจจะไมมีผูใดสามารถกําหนด
วิถีทางแกไขสังคมไดเปนสวนรวม ดังนั้นลักษณะของปรัชญาจึงเบนไปสูการแกปญหาหรือ
การแสวงหาความสุขเฉพาะตัว

42. ประมวลกฎหมายโรมันที่เรียกวา ประมวลกฎหมายสิบสองโตะ ป 450 B.C. กําหนดใหผูทําหนาที่กํากับ
การรางกฎหมายที่ใหความยุติธรรมแกพวกเพลเบียนดวย คือ
(1) Patricians
(2) Dictators
(3) Tribunes
(4) Consuls
ตอบ 1 หนา 161 พวกเพลเบียนไดเรียกรองใหพวกพาทริเชียน (Patricians) รางกฎหมายที่เปน
ลายลักษณอักษร โดยไดเลือกคณะกรรมการขึ้น 10 คน เรียกวา “Decemvirs” ทําหนาที่
รางกฎหมายจนกลายเปนกฎหมาย 12 โตะ ซึ่งประกาศใชเมื่อ 450 B.C.
43. กองทหารโรมันมีชื่อเรียกวากองทหาร
(1) Phalanx
(2) Legion

(3) Army

(4) Artillery

ตอบ 2 หนา 155 กองทหารของโรมัน คือ Legion สวนกองทหารของกรีก คือ Phalanx
44. งานเขียนของซีซาร คือ
(1) Commentaries on the Punic War
(3) Commentaries on the Attic War

(2) Commentaries on the Gallic War
(4) Cross the Rubicon

