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คําสั่ง ใหนักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว
1. สถาปตยกรรมของชาวสุเมเรียนที่ใชเปนที่ประกอบพิธีทางศาสนา
(1) ปรามิด
(2) อะกอรา
(3) ซิกกูแรต
(4) แพนเธออน
ตอบ 3 หนา 17 สถาปตยกรรมของชาวสุเมเรียนมักจะสรางดวยอิฐ ที่เดน คือ ซิกกูแรต ซึ่งเปน
สิ่งกอสรางที่มีลักษณะคลายกับปรามิด สรางบนฐานที่ยกสูงจากระดับพื้นดิน ขางบนทําเปนวิหาร
ของเทพเจา โดยมีบันไดทอดยอดขึ้นไป เปนสถาปตยกรรมที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนสถานที่ประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา
2. หลักการลงโทษแบบสนองตอบ ปรากฏเปนครั้งแรกในกฎหมายของใคร
(1) ฮัมมูราบี
(2) สุเมเรียน
(3) จัสติเนียน
(4) กฎหมายสิบสองโตะ
ตอบ 1 หนา 18 ลักษณะของประมวลกฎหมายฮัมมูราบีจะใชหลัก “Lex Talionis” คือ หลักการลงโทษแบบสนองตอบ หรือ “ตาตอตา ฟนตอฟน” (An eye for an eye, a tooth for a tooth)
3. จากประมวลกฎหมายของพระเจาฮัมมูราบี ทําใหเห็นถึงโครงสรางทางสังคมของจักรวรรดิวาเปนอยางไร
(1) มีความเทาเทียมกัน (2) แบงเปน 3 ชนชั้น (3) ยังไมมีการใชทาส (4) เสรีชนมีอาํ นาจสูงสุด
ตอบ 2 หนา 18 จากประมวลกฎหมายพระเจาฮัมมูราบี ไดแสดงใหเห็นถึงโครงสรางทางสังคม ของ
เมโสโปเตเมียวาประกอบดวย 3 ชนชั้น คือ 1. ชนชั้นสูง ไดแก ขาราชการ นักรบ
2. ชนชั้นกลาง ไดแก พวกเสรีชน ชางฝมือ พอคา ชาวนาชาวไร 3. ชนชั้นต่ํา ไดแก
พวกใชแรงงานติดอยูกับที่ดิน และทาส
4. ชนชั้นสปารติเอท ซึ่งถือวาเปนชาวสปารตาแทนั้น มีประมาณเทาใดของจํานวนประชาชนทั้งหมดในรัฐ
โดยคิดเปนเปอรเซ็นต
(1) 50
(2) 35
(3) 15
(4) 5
ตอบ 4 หนา 31 สปารติเอท (Spartiates) เปนพวกเชื้อสายดอเรียนที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในสปารตา
จัดเปนชนชั้นปกครอง และเปนพวกเดียวที่มีสิทธิทางการเมือง มีประมาณ 1/20 หรือคิดเปน
5% ของประชาชนทั้งหมด
5. ระบบการปกครองของสปารตา เปนแบบ
(1) Democracy
(2) Oligarchy
(3) Monarchy
(4) Polity
ตอบ 2 หนา 30 – 31 ระบบการปกครองของสปารตาเปนแบบคณาธิปไตย (Oligarchy) เนื่องจาก
อํานาจสูงสุดในการปกครองจะตกอยูกับคณะบุคคล 5 คนที่ไดรับเลือกโดยสภาประชาชน
เรียกวา “เอเฟอเรท” (Ephorate) ซึ่งจะทําหนาที่เปนทั้งรัฐบาล ประธานในสภามนตรี และ
สภาประชาชน โดยจะอยูในตําแหนงครั้งละ 1 ป และจะไดรับเลือกอีกโดยไมมีกําหนด
6. เทพเจาแหงทองทะเลของกรีก
(1) Venus
(4) Poseidon

(2) Ceres

(3) Aphrodite

ตอบ 4 หนา 36 โปซิดอน Poseidon คือ เทพเจาแหงทะเลของกรีก สวนโรมันจะมี Neptune เปน
เทพีแหงทองทะเล
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7. แนวความคิดทางการเมืองของอริสโตเติล
(1) ผูปกครองจะตองมีความรูความสามารถเปนเลิศ
(2) กฎหมายมีความสําคัญสูงสุดใชเปนหลักในการปกครอง
(3) อํานาจทางการเมืองควรอยูใตผูนาํ เพียงไมก่ีคนหรือคนคนเดียว
(4) ถูกเฉพาะขอ 1 และ 3
ตอบ 2 หนา 38 อริสโตเติลไดใหทัศนะทางการเมืองไววา การปกครองที่ดีจะตองใชกฎหมายมิใช
บุคคลเปนหลักเพราะกฎหมายเกิดจากเหตุผล ซึ่งเปนผลของความคิดอยางรอบคอบและสมดุล
8. ผูที่ไดรับการยกยองวาเปนบิดาแหงการแพทยของกรีก
(1) Anaxagoras
(2) Empedocles
(3) Hippocrates
(4) Democritus
ตอบ 3 หนา 39 ฮิปโปเครติส ไดรับการยกยองวาเปน “บิดาแหงการแพทย” เขาไดตั้งโรงเรียนแพทย
ซึ่งเนนการสังเกตและวินิจฉัยโรค โดยมีการเก็บรายงานประวัติคนไข ซึ่งจะชวยในการ
วินิจฉัยโรคไดงายขึ้น
9. นักวิทยาศาสตรกรีกเจาของผลงาน “Elements” และเปนผูวางหลักสําคัญ ๆ เกี่ยวกับวิชาเรขาคณิตและ
คณิตศาสตร
(1) Theophrastus
(2) Menander
(3) Polybius
(4) Euclid
ตอบ 4 หนา 43 ยูกลิด เปนนักคณิตศาสตรชาวกรีก ซึ่งเปนผูที่วางหลักสําคัญ ๆ เกี่ยวกับวิชา
เรขาคณิต คณิตศาสตร และวิชาที่เกี่ยวของกัน โดยรวมไวในหนังสือเรื่อง Elements ซึ่งยังคง
ใชเปนหลักเรขาคณิตมาจนถึงปจจุบัน
10. แพทริเชียน และพลีเบียน เปนชนสองกลุมในดินแดนใด
(1) โรมัน
(2) เอเธนส
(3) เปอรเชีย
(4) สุเมเรียน
ตอบ 1 หนา 50 ราษฎรของโรมัน แบงออกเปน 2 ชนชั้น คือ 1. แพทริเชียน เปนชนชั้นที่มี
สิทธิทางการเมืองและการบริหารของรัฐ ซึ่งไดแก พวกขุนนางที่มั่งคั่ง ซึ่งเปนเจาของที่ดิน
2. พลีเบียน เปนชนชั้นที่อยูในฐานะถูกบีบคั้น ตองขึ้นอยูกับพวกแพทริเชียน เพื่อแลกกับความ
คุมครองทางการเมือง ซึ่งไดแก สามัญชน ชาวนา พอคา ชางฝมือ และเสมียน
11. สิทธิในความเปนพลเมือง (Citizen) ในนครรัฐกรีกหมายความวาอยางไร
(1) สิทธิในการเปนทหาร
(2) ประกอบพิธีทางศาสนาอยางเสรี
(3) คาขายไดอยางเสรี
(4) มีสวนรวมทางการเมือง
ตอบ 4 หนา 31 สิทธิในความเปนพลเมืองหรือชนชั้นปกครอง (Citizen Class) ในนครรัฐกรีก
หมายถึง การมีสิทธิทางการเมือง แตจะไมไดรับอนุญาตใหทําการคาไดอยางเสรี เนื่องจากรัฐ จะ
จํากัดอาชีพคาขายเอาไวใหแกชนชั้นกลาง
12. มรดกทางการปกครองของโรมันที่ทิ้งไวใหคนรุนหลังไดรูจักศึกษาและถือเปนแมแบบ
(1) สมบูรณาญาสิทธิราชย
(2) การศาล
(3) กฎหมาย
(4) กฎของพระเจา
ตอบ 3 หนา 58 – 59 กฎหมาย จัดวาเปนมรดกชิ้นสําคัญที่โรมันไดทิ้งไวใหคนรุนหลัง ซึ่งกฎหมาย
โรมันไดชื่อวา มีความเที่ยงตรงยุติธรรม ใหเสรีภาพ และมีมนุษยธรรม โดยมีหลักใหญที่ถือเปน

แนวปฏิบัติวา “บุคคลยอมเปนผูบริสุทธิ์อยูเสมอ จนกวาจะไดมีการพิสูจนแลว” และเปนที่
ยอมรับมาจนถึงทุกวันนี้
13. ทุกขอตอไปนี้เปนลักษณะเดนของชาวกรีก ยกเวนขอใด
(2) เปนตัวของตัวเอง
(3) มีความอยากรูอยากเห็น
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(1) รับฟงคําสั่งอยางไมมีขอสงสัย
(4) มีมนุษยสัมพันธ

ตอบ 1 หนา 25 ชาวกรีกโบราณเปนผูที่เชื่อมั่นในคุณคาของมนุษยในรูปปจเจกชน เปนคนชางสังเกต
มองโลกในแงดี มีเหตุผล และมีโลกทัศนที่กวาง ซึ่งคุณลักษณะเหลานี้ทําใหกรีกประสบความ สําเร็จทางดานอารยธรรม
14. สมัยแหงความเจริญรุงเรืองทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของจักรวรรดิโรมัน
(1) Babylonian Captivity
(2) Great Schism
(3) Pax Romana
(4) Roman Republic
ตอบ 3 หนา 56 สมัยของออกัสตัส เปนสมัยที่โรมรุงเรืองที่สุด เรียกกันวา “สมัยสันติโรมัน” (Pax
Romana) เปนระยะที่มีความสงบสุขและความเจริญทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
15. พระคัมภีรเกา (The Old Testament) เปนวรรณกรรมของชนชาติใด
(1) โรมัน
(2) อะราเมียน
(3) ฟนิเชียน
(4) ฮิบรู
ตอบ 4 หนา 21 พระคัมภีรเกา เปนวรรณกรรมของชนชาติฮิบรูหรือยิว ซึ่งไดอธิบายถึงประวัติ
ความเปนมาของชาวฮิบรู ขนบธรรมเนียมประเพณี กฎขอบังคับ สุภาษิต และคําสวดสรรเสริญ
พระผูเปนเจา ชาวฮิบรูเชื่อวา พระคัมภีรเกาเปนคัมภีรศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาของพวกเขา
16. การปฏิรูปการปกครองในรูปของสภาหารอย (Council of Five Hundreds) ในนครรัฐเอเธนสเปนการ
สนับสนุนการปกครองในรูปแบบใด
(1) คณาธิปไตย
(2) ราชาธิปไตย
(3) อภิชนาธิปไตย
(4) ประชาธิปไตย
ตอบ 4 หนา 34 ไคลอิสเธนิส ไดทําการปฏิรูปการปกครองของเอเธนส โดยการกอตั้งสภาหารอย
ขึ้นแทนสภาสี่รอย เพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย จนทําใหเขาไดรับสมญาวา
“บิดาของประชาธิปไตย แหงกรุงเอเธนส”
17. ความเชื่อทางศาสนาในรูปของเทพเจาตาง ๆ ของโรมันนั้นไดรับอิทธิพลมาจากชนชาติใด
(1) อียิปต
(2) สุเมเรียน
(3) กรีก
(4) เปอรเชีย
ตอบ 3 หนา 58 แตเดิมนั้นชาวโรมันเชื่อถือในวิญญาณ อํานาจลึกลับตาง ๆ และโชคลางของขลัง
ตอมาในสมัยสาธารณรัฐ ชาวโรมันเริ่มนับถือในเทพเจา ซึ่งเปนความเชื่อที่รับมาจากกรีก
อีกทีหนึ่ง โดยการรับเอาเทพเจาของกรีกทั้งหมดมาแปลงชื่อเสียใหมใหเปนเทพเจาของตน เชน
ชาวโรมันจะเรียกชื่อเทพเจา Zeus ของกรีกวา Jupiter เปนตน
18. ความเชื่อทางศาสนาของอียิปตโบราณเปนแบบใด
(1) นับถือเทพเจาองคเดียว
(2) นับถือเทพเจาหลายองค
(3) นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์
(4) เชื่อในเรื่องของกฎแหงกรรม
ตอบ 2 หนา 11 ชาวอียิปตโบราณนับถือเทพเจาหลายองค (Polytheism) โดยแตละนครรัฐจะมี
เทพเจาประจําทองถิ่นของตน เชน อามอน เปนเทพเจาประจํานครธีบีส, เร หรือ รา เปนเทพเจา
แหงดวงอาทิตย, โอซิริส เปนเทพเจาแหงลุมแมน้ําไนล เปนตน
19. ลักษณะภูมิศาสตรของอียิปตที่ชวยใหอียิปตสามารถสรางสรรคความเจริญไดอยางมากมาย
(1) ชุมชื้นเพราะมีฝนตกชุก (2) เปนแบบนครรัฐ (3) มีแมนา้ํ ไนลไหลผาน (4) มีฤดูหนาวที่ยาวนาน

ตอบ 3 หนา 7, 13 ดินแดนอียิปตมีถิ่นกําเนิดบริเวณที่ราบลุมแมน้ําไนล ซึ่งแมน้ําไนลไดนําเอาความ
ชุมชื้น และความอุดมสมบูรณมาใหอียิปต ทําใหชาวอียิปตสามารถสรางสรรคความเจริญใหกับ
โลกไดอยางมากมายจนมีคํากลาววา “Egypt is the gift of the Nile”
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20. ความเชื่อในโลกหนา และชีวิตหลังความตายเปนความเชื่อหลักของชนชาติใด
(1) อียิปต
(2) สุเมเรียน
(3) กรีก
(4) โรมัน
ตอบ 1 หนา 11 ชาวอียิปตมีความเชื่อในเรื่องวิญญาณเปนอมตะและโลกหนา ซึ่งจากความเชื่อนี้ ทํา
ใหชาวอียิปตนิยมฝงศพคนตายไปพรอม ๆ กับขาวของเครื่องใชและอาหาร สวนรางกายก็จะเก็บ
รักษาไวไมใหเนาเปอยดวยการทําเปนมัมมี่ และมีการสรางสุสานไวเก็บศพ สําหรับฟาโรห จะมี
การสรางปรามิดไวเก็บพระศพ
21. สาเหตุการเกิดตลาดและอาชีพพอคาในจีนชวงแรกคืออะไร
(1) เพราะจีนเปนศูนยกลางการคาของโลก
(2) มีระบบเงินตราเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
(3) ผลผลิตสวนเกินเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน (4) ถูกทุกขอ
ตอบ 4 หนา 275 ตลาดและอาชีพพอคาของจีนในชวงแรกเกิดขึ้น เนื่องจากมีผลผลิตสวนเกินที่เหลือ
จากการบริโภคภายในครัวเรือน ทําใหตองนําผลผลิตเหลานั้นออกมาขาย โดยมีการใชเงินตรา
เปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ซึ่งสงผลใหการคาของจีนเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ประกอบกับ
ความดอยทางอารยธรรมของชุมชนขางเคียง ทําใหชาวจีนเชื่อวา จีนคือศูนยกลางของความเจริญ
ของโลก
22. ขอใดคือผลงานของราชวงศสุย
(1) ขุดคลองเชื่อมแมน้ําสามสาย
(2) นํากระดาษมาพิมพเปนธนบัตร (3) สรางกําแพงเมืองจีนตอจนสําเร็จ (4) ถูกทุกขอ
ตอบ 1 หนา 267, 280 ถึงแมวาราชวงศสุยจะปกครองจีนไดเพียง 27 ปเทานั้น แตก็นับวาเปนสมัย
ที่ไดสรางความเจริญใหกับจีนไวมากมาย โดยผลงานที่สําคัญ ไดแก การขุดคลองใหญเชื่อม
แมน้ํา 3 สาย เขาดวยกันจากเหนือจรดใต การกอสรางพระราชวังที่สวยงาม รวมถึงการสราง
ความเปนปกแผนทั้งทางดานเศรษฐกิจและการเมือง
23. การปฏิรูป หวาง อัน ซือ หมายถึงการปฏิรูปในดานใด (1) การเมือง – การทหาร
(2) การเมือง – เศรษฐกิจ
(3) เศรษฐกิจ – การทหาร
(4) การเมือง – สังคม
ตอบ 3 หนา 282 ราชวงศสุงมีความออนแอทางดานทหาร และตองเสียคาใชจายเปนจํานวนมาก
ในการสงเครื่องราชบรรณาการใหกับชนเผาทางเหนือ จึงเปนเหตุใหตองมีการปฏิรูปทางดาน
เศรษฐกิจและการทหาร ซึ่งรูจักกันในชื่อวา “การปฏิรูป หวาง อัน ซือ”
24. ชาวจีนถูกปกครองโดยชาวตางชาติเปนครั้งแรกในสมัยใด
(1) โจว
(2) หมิง
(3) มองโกล
(4) แมนจู
ตอบ 3 หนา 268, 283 ราชวงศมองโกลหรือราชวงศหยวน เปนสมัยที่จีนตกอยูภายใตการปกครอง
ของชาวตางชาติเปนครั้งแรก ถึงแมราชวงศมองโกลจะเปนชาวตางชาติ แตเพราะไดยอมรับ
อารยธรรมจีนมาตั้งแตกอนเขามาแผนดินจีน ทําใหความเจริญในสมัยนี้สวนใหญยังคงรูปแบบ
ของจีนแท ๆ ไว
25. ขอใดคือกฎเกณฑที่ชาวแมนจูใชบังคับกับชาวจีน
(1) หามชาวจีนแตงกายเหมือนชาวแมนจู

(2) หามชาวจีนแตงงานกับชาวแมนจู

(3) หามชาวจีนไวผมเปย
(4) ถูกทุกขอ
ตอบ 2 หนา 286 ราชวงศแมนจูไดกําหนดกฎเกณฑในสังคมใหชาวจีน คือ หามชาวจีนแตงงานกับชาว
แมนจู ชาวจีนตองแตงกายเหมือนชาวแมนจู ตองไวผมเปยและโกนผมดานหนาออก และตอง
สอบไลเพื่อเขารับราชการ
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26. ขอใดคือจุดประสงคของ ซุน ยัด เซ็น ในการตั้งสมาคมลับ
(1) ขับไลชาวยุโรปออกจากแผนดินจีน
(2) ขับไลราชวงศแมนจูออกจากแผนดินจีน
(3) ขับไลราชวงศมองโกลออกจากแผนดินจีน
(4) ขับไลราชวงศญี่ปุนออกจากแผนดินจีน
ตอบ 2 หนา 289 ซุน ยัด เซ็น เปนปญญาชนชาวจีนซึ่งไมพอใจกับความเปนอยู และไดรวบรวมสมัคร
พรรคพวกจัดตั้งสมาคมลับขึ้น จุดประสงคไมเพียงแตตองการแกไขปญหาของประเทศเทานั้น
หากแตยังรวมไปถึงการขับไลราชวงศแมนจูออกจากแผนดินจีนดวย
27. เหตุใดในระยะแรก ๆ ปญญาชนจีนจึงไมใหความสนใจในลัทธิคอมมิวนิสต (1) ขัดกับลัทธิธรรมเนียมเดิม
(2) เปนอุดมการณตะวันตก (3) ชาวจีนสวนใหญมั่งคั่ง, ร่ํารวยแลว (4) ถูกทุกขอ
ตอบ 1 หนา 291 ในระยะแรก ๆ ปญญาชนจีนไมใหความสนใจในลัทธิคอมมิวนิสตมากนัก
เพราะหลักการสวนใหญขัดกับธรรมเนียมประเพณีที่เคยปฏิบัติมา เชน ความสัมพันธใน
ครอบครัว กรรมสิทธิ์ในที่ดิน เปนตน
28. กองทัพปลดแอก หมายถึง
(1) กองกําลังที่หนุนใหพรรคคอมมิวนิสตขึ้นสูอํานาจ
(2) กองทัพปลดแอกประชาชน
(3) ชาวบานที่สมัครเขาเปนทหารของพรรคคอมมิวนิสต
(4) ถูกทุกขอ
ตอบ 1 หนา 294 กองทัพปลดแอกประชาชนหรือกองทัพแดง คือ กองกําลังหลักที่ชวยพรรค
คอมมิวนิสตจีนขึ้นสูอํานาจ ทหารในกองทัพแดงสมัครเขารับใชพรรคดวยความสมัครใจ
29. ในชวงตนคริสตศตวรรษ ชาวจีนเรียกคนญี่ปุนวา
(1) ไอนุ
(2) เทมโน
(3) ซาววา
(4) จิมมู
ตอบ 3 หนา 306 ในตอนตนคริสตศตวรรษที่ 8 ชาวจีนเรียกชาวญี่ปุนในขณะนั้นวา “ซาววา”
30. การปฏิวัติวัฒนธรรมของจีนในป ค.ศ. 1956 หมายถึง
(1) การปราบปรามกบฏกกมินตั๋ง
(2) การปราบการทุจริตคอรรัปชั่น
(3) การกําจัดบุคคลที่เห็นขัดแยงกับพรรค
(4) ถูกทุกขอ
ตอบ 3 หนา 297 การปฏิวัติวัฒนธรรมของจีนในป ค.ศ. 1956 หมายถึง การกวาดลางบุคคล
ที่มีความคิดเห็นตรงกันขามกับพรรคคอมมิวนิสต ซึ่งพรรคจะเรียกบุคคลเหลานี้วา
“ผูมีอุดมการณแก” หรือ “นักลัทธิแก”
31. พุทธศาสนานิกายเซ็นมีสวนชวยสนับสนุนการศึกษาของชาวญี่ปุนในดานใด
(1) รัฐศาสตร
(2) มนุษยศาสตร
(3) เศรษฐศาสตร
(4) บริหารธุรกิจ
ตอบ 2 หนา 317 ถึงแมวาพุทธศาสนานิกายเซน จะตอตานการศึกษาหาความรูจากตํารา
แตบรรดานักบวชในนิกายนี้ตางก็มีสวนชวยการศึกษาของชาวญี่ปุน โดยเฉพาะชนชั้นสูงในดาน
มนุษยศาสตร เชน พิธีการดื่มน้ําชา ศิลปะในการจัดดอกไม การวาดภาพทิวทัศน เปนตน
32. การปฏิรูปไทกาของญี่ปุนเปนการปฏิรูปในดานใด
(1) การปกครอง
(2) การทหาร

(3) เศรษฐกิจ

(4) สังคม

ตอบ 1 หนา 307 การปฏิรูปไทกา เปนผลงานของเจาชายนากะ โนะ โอเยะ แหงญี่ปุน ซึ่งการปฏิรูป
ครั้งนี้ ไดแก การปฏิรูปรูปแบบการปกครองของรัฐบาลสวนกลางเสียใหม โดยแบงกระทรวง
ทั้งหมดออกเปน 8 กระทรวง และจากการปฏิรูปครั้งนี้ทําใหสตรีไมมีสิทธิไดเปนจักรพรรดิ อีก
ตอไป
HI 103 page 6
1/41
33. ชวงที่ญี่ปุนปดประเทศในตอนกลางคริสตศตวรรษที่ 17 ญี่ปุนยังคงมีสัมพันธภาพที่ดีตอประเทศใด
(1) จีน – เกาหลี
(2) จีน – ดัตซ
(3) จีน – รัสเซีย
(4) จีน – อเมริกา
ตอบ 2 หนา 318 ในกลางคริสตศตวรรษที่ 17 โชกุนโตกูกาวา ไดประกาศปดประเทศ เพราะเกิด
ความหวาดกลัวชาวตางชาติ จึงทําการขับไลชาวตางชาติออกไป โดยไมคบคาสมาคมกับประเทศ
ใด ๆ ยกเวนจีนกับดัตช เปนเวลาเกือบ 2 ศตวรรษ
34. เหตุใดที่ทําใหระบบโชกุนเสื่อมอํานาจลงในชวงกลางคริสตศตวรรษที่ 19
(1) เกิดจลาจลภายในบานเมือง
(2) ถูกชาวตะวันตกบังคับเปดประเทศ
(3) ทําสงครามแพจีน
(4) เปนไปตามหลักอนิจจัง
ตอบ 2 หนา 309 สาเหตุที่ระบบโชกุนเสื่อมลงในกลางคริสตศตวรรษที่ 19 เนื่องจากความสงบ
เรียบรอยที่ตระกูลโตกูกาวาสรางขึ้นมา ซึ่งทําใหเศรษฐกิจและการศึกษาของญี่ปุนเจริญขึ้น
สงผลใหชาวญี่ปุนมีการคนควาอยางจริงจังในระบอบการปกครอง และมองเห็นวาระบบโชกุนเปน
สิ่งที่ผิด รวมทั้งการถูกเปดประเทศโดยชาวตะวันตก คือ สหรัฐฯ ทําใหชาวญี่ปุนเกลียดชัง
ระบบโชกุนมากยิ่งขึ้น
35. คุณสมบัติขอใดทําใหชนชั้นซามูไรไดรับการยอมรับและเกียรติยศจากสังคม
(1) กลาหาญ, มีวินัย
(2) ออนนอม, ถอมตน
(3) สํารวม, สมถะ
(4) ถูกทุกขอ
ตอบ 4 หนา 313 ซามูไร จัดเปนชนชั้นที่มีเกียรติและไดรับการยอมรับจากสังคม โดยจะตอง
ปฏิบัติตนตามกฎเกณฑที่ไดรับมาจากคําสั่งสอนของลัทธิขงจื๊อ ซึ่งไดแก ความกลาหาญ
ความมีระเบียบวินัย ความจงรักภักดี ความกตัญูกตเวที ความออนนอมโดยเฉพาะกับสตรี
การเสียสละความสุขสวนตัว การรักษาผลประโยชนของสวนรวม รวมถึงการมีชีวิตอยางสํารวม
และสมถะ
36. การเปดประเทศของเกาหลีในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 19 สงผลตอเกาหลีอยางไร
(1) ไดรับวิทยาการใหม ๆ จากตางชาติ
(2) ถูกแบงออกเปน 2 ประเทศ
(3) พัฒนาตนเองเปนประเทศอุตสาหกรรม
(4) ถูกคุกคามจากชาติที่มีอิทธิพล
ตอบ 4 หนา 330 การเปดประเทศของเกาหลีในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 19 ไดสงผลใหเกาหลีตอง
กลายเปนสมรภูมิรบหลายครั้ง เกาหลีไดพยายามหลีกเลี่ยงสงครามดวยการใชนโยบายแยกตัว
อยูอยางโดดเดี่ยว และยึดมั่นในสันติภาพ จนไดรับสมญาวา “รัฐฤๅษี” (The Hermit State)
37. คนชั้นสูงของเกาหลีเรียกคนชั้นต่ําวา
(1) ซินจิน
(2) ซุนมิน
(3) แซงนอม
(4) แซงมิน
ตอบ 3 หนา 333 ชนชั้นสูงของเกาหลีจะเรียกชนชั้นที่ต่ํากวาวา “แซงนอม” หรือไพร ซึ่งเปนการเรียก
อยางดูถูกเหยียดหยาม
38. ขอใดคือหนาที่ของกระทรวงศึกษาธิการของเกาหลี
(1) ควบคุมการจัดสรรโควตานักเรียน
(2) กําหนดคุณสมบัติผูสอน
(3) วางหลักสูตรและมาตรฐานการจบการศึกษา
(4) ถูกทุกขอ

ตอบ 4 หนา 339 กระทรวงศึกษาธิการของเกาหลี มีหนาที่ดังนี้ คือ 1. ควบคุมเกี่ยวกับการจัดสรร
โควตานักเรียน 2. การกําหนดคุณสมบัติของผูสอน 3. การวางหลักสูตรและเกณฑการจบ
หลักสูตรวิชาทั่วไปและวิชาเฉพาะ
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39. เครื่องหมายตาง ๆ ตามมุมตาง ๆ ของหยิน – หยาง หมายถึง
(1) สวรรค, น้าํ , ดิน, ไฟ
(2) สวรรค, น้าํ , ลม, ไฟ
(3) สวรรค, น้าํ , ดิน, ลม
(4) ดิน, น้ํา, ลม, ไฟ
ตอบ 1 หนา 341 เครื่องหมาย 4 อยางที่อยูแตละมุมของเครื่องหมายหยินและหยาง จะแสดงถึง
ลักษณะสําคัญในจักรวาล 4 อยาง คือ สวรรค ดิน ไฟ และน้ํา
40. การหยุดชะงักความเจริญทางศิลปะวัฒนธรรมและวิทยาการตาง ๆ ของเกาหลีเกิดขึ้นในยุค
(1) ยุคโบราณ
(2) ยุคกลาง
(3) ยุคใหม
(4) กลียุค
ตอบ 1 หนา 330 เกาหลีในยุคโบราณ เปนยุคที่เกาหลีปดประเทศโดยไมมีการติดตอกับชาติตะวันตก
แตจํากัดความสัมพันธไวแตเฉพาะจีนและญี่ปุนเทานั้น ทําใหสังคมเกาหลีไมไดรับวิทยาการใหม
ๆ และไมมีการเปลี่ยนแปลง การเมืองการปกครองยังไมมีประสิทธิภาพ เศรษฐกิจลาหลัง สังคม
เสื่อมโทรม และประชาชนไดรับความยากลําบาก
41. อาหารเกาหลีชื่อพูลโกกี หมายถึง
(1) เนื้ออบโสมเกาหลี
(2) อาหารที่ตมใสไข, ฟก และเนื้อ
(3) เนื้อยางแชซีอิ้วผสมงาและเครื่องเทศ
(4) ผักดองรสจัด
ตอบ 3 หนา 342 เนื้อยางเกาหลีที่เรียกวา “พูลโกกี” นั้น คือ ชิ้นเนื้อแชน้ําซีอิ๊วผสมงาและเครื่องเทศ
แลวนํามาปงบนตะแกรงบนเตาไฟที่จัดวางไวที่โตะอาหาร
42. กลุมบุคคลที่มีถิ่นฐานเดิมอยูบริเวณยุโรปเหนือแถบคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย ทะเลเหนือ และทะเลบอลติก
ในยุคโบราณ ไดแก
(1) ชาวยุโรป
(2) อนารยชน
(3) พวกเยอรมัน
(4) พวกละติน
ตอบ 2 หนา 173 พวกอนารยชน เปนคนตางดาวที่มีวัฒนธรรมดอยกวาชาวโรมันและพูดภาษาละติน
ไมได มีถิ่นฐานเดิมอยูบริเวณยุโรปเหนือแถบคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย ทะเลเหนือ ทะเลบอลติก
และกระจายลงมาบริเวณลุมแมน้ําไรน และแมน้ําดานูป
43. อาณาจักรแวนเดิลพายแพแกพวกใดในคริสตศตวรรษที่ 8
(1) พวกแอฟริกา
(2) พวกโรมัน
(3) พวกมัวร
(4) พวกคริสเตียน
ตอบ 3 หนา 175 พวกแวนเดิล (Vandals) มีผูนําที่มีความสามารถ คือ เกเซอริค แวนเดิลไดรุกราน
แควนกอล สเปน แอฟริกาเหนือ และตั้งถิ่นฐานถาวรในดินแดนแอลจีเรีย ตูนิเซีย และ
โมร็อกโกในปจจุบัน ตอมาอาณาจักรแวนเดิลพายแพแกพวกมัวร ในคริสตศตวรรษที่ 8
44. อาณาจักรแฟรงคมีก่ีราชวงศ
(1) 1 ราชวงศ
(2) 2 ราชวงศ
(3) 3 ราชวงศ
(4) 4 ราชวงศ
ตอบ 2 หนา 177 อาณาจักรแฟรงคกอตั้งโดยพวกแฟรงค อยูในบริเวณแควนกอล ประกอบดวย
ราชวงศ คือ ราชวงศเมโรวิงเจียน และราชวงศคาโรลิงเจียน
45. ดินแดนสวนภูมิภาคที่มีสิทธิสรางปอมและกําแพงเมืองได คือ
(1) District
(2) County
(3) March

(4) Hundred

2

ตอบ 3 หนา 179 ดินแดนสวนภูมิภาคที่เรียกวา “มารช” จะมีมารเกรฟ (Margrave) เปนผูปกครอง
เมืองหนาดาน โดยมีสิทธิสรางปอมและกําแพงเมืองได

