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อารยธรรมตะวันออก
อ.อุษณีย  ยุชยะทัต

โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

อารยธรรมจีน

อารยธรรมจีนสมัยกอนประวัติศาสตร
สมัยหินเกา ความกาวหนาของมนุษยปกกิ่ง พบเคร่ืองมือหิน รองรอยการใชไฟ เคร่ืองมือที่

ใชในการลาสัตว
สมัยหินใหม บริเวณลุมแมน้ํ าฮวงโห ไดแก อารยธรรมหยางเชา อารยธรรมหลุงชาน พบ

ความกาวหนาในการทํ าเคร่ืองปนดินเผา

อารยธรรมจีนสมัยประวัติศาสตร  แบงออกเปนราชวงศตางๆ เร่ิมจาก
1.  ราชวงศชาง  ประดิษฐตัวอักษรขึ้นใช ทํ าเคร่ืองสํ าริด เคร่ืองหยก
2.  ราชวงศโจว  (ปรัชญารอยสํ านัก) การปกครองระบอบศักดินา นักปราชญ เชน ขงจื๊อ เลา

จ๊ือ
3.  ราชวงศจิ๋น (ฉิน)  สรางกํ าแพงเมืองจีน มีการใชภาษาเขียนเหมือนกัน
4.  ราชวงศฮั่น มีการสอบจอหงวน ทอผาไหม พุทธศาสนาเขาสูจีน เสนทางสายไหมจาก

จีนไปยุโรป
5.  ราชวงศถัง  ยุคทองของวัฒนธรรมจีน พุทธศาสนารุงเรืองที่สุด รับเอาศาสนายิว คริสต

อิสลามเขามา
6.  ราชวงศซอง (สุง)  รักษาโรคดวยการฝงเข็ม ประดิษฐแทนพิมพ ใชเข็มทิศในการเดิน

เรือ
7.  ราชวงศหยวน  วรรณกรรมชาวบานแพรหลาย เชน ไซอ๋ิว ซองกั๋ง
8.  ราชวงศชงิ หรือเชง็ หรือแมนจู เปนราชวงศสดุทายของจนี สิน้สดุระบอบ

สมบรูณาญาสทิธริาชยของจีน

การเมืองการปกครองของจีน

1.  สมัยเร่ิมแรก  เร่ิมราชวงศชาง กษัตริยเปนประมุขทั้งการปกครองและศาสนา การสืบ
ราชสมบัติเปนจากพอไปลูก พี่ไปนอง
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2.  สมัยศักดินา  เร่ิมราชวงศโจว ปกครองจีนยาวนานที่สุด มีลักษณะ
1.  มีการแตงต้ังผูแทนกษัตริยเปนขาหลวงไปปกครองหัวเมือง
2.  มีการวางหลักจารีต (หลี่) กํ าหนดขอบเขตสิทธิหนาที่ จํ านวนทหาร
3.  เกิดทฤษฎีทางการเมือง (เทียนมิ่ง) หรืออาณัติแหงสวรรค
4.  ถือเปนยุคทองของภูมิปญญาจีน

3.  สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย หรือสมัยจักรวรรดิจีน เร่ิมจากราชวงศจ๋ิน ถึงราชวงศชิง มี
ลักษณะ

1.  สถาบันจักรพรรดิ ซึ่งพระมหาจักรพรรดิถือวาเปนโอรสแหงสวรรค
2.  ระบบขาราชการ ยึดแนวของขงจื๊อ
3.  การบริหารราชการสวนกลางประกอบดวย ประธานมุขมนตรี ผูบัญชาการทหาร

ราชเลขาธิการ
4.  การบริหารราชการสวนภูมิภาค จัดเปนหนวยๆ ขึ้นอยูกับสวนกลาง และผูตรวจ

ราชการจากสวนกลางไปตรวจสอบ
5.  การเมืองและสังคมจีนใหความสํ าคัญตอระบบขาราชการ
6.  ในสมัยราชวงศฮ่ันมีการสอบจอหงวน
7.  ระบบขาราชการถูกยกเลิกไป เมื่อสิ้นสุดระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย

ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยสิ้นสุดเพราะ
1.  หัวเมืองชายแดนแข็งขอ
2.  ความไมมั่นคงในราชสํ านัก
3. การคุกคามของลัทธิจักรวรรดินิยม

 4.  สมัยสาธารณรัฐ  โดย ดร.ซุนยัดเซ็น (ค.ศ. 1911 – 1949)
สาเหตุของการปฎิวัติ

1.  การคุกคามของชาติตะวันตกและญี่ปุน
2.  ความออนแอของระบอบแมนจู
3.  ไดรับอิทธิพลแนวคิดชาตินิยม  เสรีนิยมจากตะวันตก
4.  เห็นตัวอยางความสํ าเร็จของญี่ปุนที่รบชนะรัสเซีย
5.  สภาพสังคมจีนเสื่อมโทรม  ผลประโยชนตกอยูกับตางชาติ
6.  ชนชั้นปญญาชนตองการใหมีการเปลี่ยนแปลง

สมัยน้ีมีแนวคิดประชาธิปไตย คือ ลัทธิไตรราษฎร ของ ดร.ซุนยัดเซ็น ไดแก หลักเอก
ราช หลักอํ านาจอธิปไตย หลักความยุติธรรมในการดํ ารงชีพ
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5.  สมัยสาธารณรัฐประชาชน (สมัยคอมมิวนิสต)  โดย เหมาเจอตุง
สาเหตุของการปฏิวัติ

1.  ปญหาเศรษฐกิจ
2.  สังคมมีความเหลื่อมลํ้ า
3.  แนวคิดแบบคอมมิวนิสตเผยแพรจากรัสเซียมาสูจีน
4.  ความขัดแยงของ ดร.ซุนยัดเซ็น กับหยวนซือไข

6.  สมัยเติ้ง เสี่ยว ผิง เปนผูนํ า ใชนโยบายสี่ทันสมัย ทํ าใหจีนเปดประเทศทางเศรษฐกิจมาก
ขึ้น แตยังคงมีควบคุมดานการเมืองเครงครัด

เศรษฐกิจจีน
1.  แหลงความเจริญบริเวณลุมแมน้ํ าฮวงโห  ระยะแรกเปนสังคมเกษตรกรรม
2.  สมัยศักดินา (ราชวงศโจว)  เร่ิมมีการคาขาย แลกเปลี่ยนสิ่งของโดยใชเงินเปนสื่อกลาง

เร่ิมจัดที่ดินเปนระบบบอนา มีการจัดเก็บภาษี ซึ่งประชาชนจะเสียเปนผลผลิตและแรงงาน

3.  สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย
-  ราชวงศจิ๋น  การคาเร่ิมรุงเรือง มีการใชเงินตราเปนแบบเดียวกันทั่วประเทศ
- ราชวงศฮั๋น และราชวงศถัง  ติดตอกับยุโรปโดยผานเสนทางสายไหม สินคาออก ได

แกผาไหม  เคร่ืองเทศ  หนังสัตว สินคาเขาเปนพวกเพชร พลอย
-  ราชวงศหมิง  มีการคาทางทะเลรุงเรืองมาก

4.  สมัยสาธารณรัฐ (ค.ศ. 1911) ซึ่งประสบปญหาทางเศรษฐกิจอยางมาก เนื่องจากประชา
กรมากเกิดจลาจลภายในประเทศ และถูกคุกคามจากชาติตะวันตก

5.  สมัยสาธารณรัฐประชาชน (ค.ศ. 1949) ภายใตการนํ าของเหมาเจอตุง
1.  ใชนโยบายพึ่งตนเอง
2.  จัดต้ังระบบคอมมูน
3.  มีการปฏิรูปที่ดินโดยใชระบบนารวม และใชแรงงานคนในการผลิต

6.  สมัย เติ้ง เสี่ยว ผิง เปนผูนํ า ใชนโยบายสี่ทันสมัย ไดแก เกษตรกรรม อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีและการพัฒนาประเทศ ทํ าใหเศรษฐกิจมีแนวโนมเปนเสรีมากขึ้น

7. สมัยปจจุบัน  เศรษฐกิจจีนพัฒนามากขึ้น เพราะรัฐบาลสงเสริมใหเอกชนเขามาดํ าเนิน
ธุรกิจ และสนับสนุนการลงทุนจากตางประเทศ
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สังคมและวัฒนธรรมของจีน
1.  ระบบครอบครวั เปนครอบครวัขยาย บดิามอํี านาจผูเดยีว ยดึมัน่ความกตญั ูและเคารพผู

อาวโุส
2.  ลัทธิขงจื๊อ  คํ าสอนของขงจื๊อเนนความสัมพันธกับบุคคลตางๆ
3.  ลัทธิเตา  โดยเลาจื๊อสอนใหมนุษยเขาใจกฎแหงธรรมชาติ และปรับตัวใหเขากับธรรม

ชาติมากที่สุด คํ าสอนของเลาจื๊อมีอิทธิพลตอจิตรกรรมจีน  เนนพิธีกรรม ไสยศาสตร
4.  ศาสนาพุทธ   พุทธศาสนาเขาสูจีนคร้ังแรกสมัยราชวงศฮ่ัน  เปนนิกายมหายาน และรุง

เรืองสูงสุดสมัยราชวงศถัง

 ศิลปกรรมในอารยธรรมจีน
1.  เคร่ืองปนดินเผา และเคร่ืองเคลือบ  ถือวาเปนศิลปะที่เกาแกที่สุดของจีน
2.  เคร่ืองสํ าริด ที่มีชื่อเสียง คือ สมัยราชวงศชาง
3.  เคร่ืองหยก  เปนความเชื่อและความนิยมของชาวจีนเกี่ยวกับความเปนสิริมงคล  ซึ่งถือ

วาหยกเปนสัญลักษณของความเมตตา ความฉลาดรอบรู ความมีศีลธรรม ความกลาหาญ และความ
บริสุทธิ์

4.  ประติมากรรม ไดแก ประติมากรรมสํ าริด การแกะสลักหิน แกะสลักหยก ปนพระพุทธ
รูป ปนรูปคนเหมือนจริง ปนรูปสัตวตางๆ

5.  สถาปตยกรรม  มักสรางอาคารดวยไมจึงไมคอยเหลือเปนหลักฐาน สถาปตยกรรมที่มี
ชื่อ คือ กํ าแพงเมืองจีน พระราชวังกรุงปกกิ่ง

6.  จิตรกรรม  มักวาดภาพเกี่ยวกับธรรมชาติ ซึ่งไดรับอิทธิพลจากลัทธิเตา
7.  วรรณกรรม รุงเรืองมากในสมัยราชวงศถัง นักเขียนคนสํ าคัญที่ไดรับการยกยองวาเปน

บิดาแหงประวัติศาสตรซีกโลกตะวันออก คือ ซือ หมา เฉียน

วิทยาการในอารยธรรมจีน
1.  ตัวอักษรจีน  มีวิวัฒนาการตอเนื่องมาตั้งแตราชวงศชาง  ในระยะแรกจารึกลงบนกระดูก

สัตว ไมไผ ผาไหม
2.  กระดาษและการพิมพ ชาวจีนเปนชาติแรกที่ประสบความสํ าเร็จในการทํ ากระดาษ  และ

นํ าการพิมพมาใช
3.  ดานแพทย  จีนมีความกาวหนาในการรักษาโรคดวยวิธีตางๆ  เชน จับชีพจร ใช

สมุนไพร ฝงเข็ม
4.  ความกาวหนาดานวิศวกรรม  การตอเรือ
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5.  ดานสิ่งประดิษฐตางๆ
-  การคนพบดินดํ า ดินปน
-  ทํ าประทัด พลุ ดอกไมไฟ
-  ความกาวหนาดานดาราศาสตร ทํ าปฏิทิน
-  การทํ าแผนที่
-  ความกาวหนาดานคณิตศาสตร การคํ านวณ
-  การทํ าแมเหล็ก เข็มทิศ

ขอทดสอบ

1.  สํ านักความคิดใดของจีนที่ใหความสํ าคัญตอบทบาทชนชั้นปญญาชนมากที่สุด
1.  สํ านักนิติธรรมนิยม 2.  สํ านักขงจื๊อ
3.  สํ านักเตา 4.  สํ านักมอจ๊ือ

2.  การปฏิวัติวัฒนธรรมในจีนเกี่ยวของกับสถานการณใด
1.  เต้ิง เสี่ยวผิง รณรงคตอตานวัฒนธรรมตะวันตก
2.  ดร. ซุน ยัดเซน รณรงคตอตานราชวงศชิง ซึ่งมิใชชาวจีน
3.  เหมา เจอตุง รณรงคตอตานพวกปญญาชน
4.  กลุมเยาวชนเรดการดรณรงคตอตานจารีตศักดินา

3.  ปญหาที่สงผลกระทบอยางใหญหลวงตอการพัฒนาประเทศจีนและอินเดียในยุคใหมคืออะไร
1.  การเมืองภายในขาดเสถียรภาพ 2.  ปญหาชนกลุมนอย
3.  ปญหาประชากรเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว 4.  ปญหาความสัมพันธกับเพื่อนบาน

4.  ความสํ าคัญของสนธิสัญญานานกิงไดแกอะไร
1.  การเปดประเทศจีนตอตะวันตก
2.  การยกเลิกการคาฝน
3.  เปนตนแบบของสนธิสัญญาที่จีนทํ ากับนานาประเทศ
4.  เปนจุดเร่ิมตนของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของจีน
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5. ในทัศนะจีน การที่อังกฤษคืนเกาะฮองกงแกสาธารณรัฐประชาชนจีนใน ค.ศ. 1997 ถือวามีความ
สํ าคัญอยางไร
1.  จีนสามารถใชฮองกงเปนฐานเศรษฐกิจที่สํ าคัญ
2.  เปนการสิ้นสุดการแตกแยกภายในของจีน
3.  เปนการสิ้นสุดลงการสูญเสียเกียรติภูมิของจีนในยุคจักรวรรดินิยม
4.  เปนการทดลองการปกครองแบบหนึ่งประเทศ สองระบบ

6.  ขอใดไมถูกตอง
1.  การปฏวัิติเปลีย่นแปลงการปกครองของจนีป ค.ศ. 1911 เกดิขีน้เนือ่งจากอทิธพิลของแนวคดิ

ตะวนัตกในเรื่องประชาธิปไตยและชาตินิยม
2.  การปฏิวัติป ค.ศ. 1911 ของจีน เกิดขึ้นเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ยํ่ าแย
3.  การปฏิวัติป ค.ศ. 1911 ของจีน เกิดขึ้นเนื่องจากความออนแอของสถาบันจักรพรรดิ
4.  การปฏิวัติป ค.ศ. 1911 ของจีน เกิดขึ้นเนื่องจากขาราชการจีนสวนมากตองการสถาปนารัฐ

สมัยใหมตามแบบอยางตะวันตก
7.  อิทธิพลคํ าสอนของขงจื้อ ทํ าใหสังคมไมใหความสํ าคัญกับเร่ืองใด

1.  การศึกษา 2.  สถาบันครอบครัว
3.  ความเชื่อในโลกหนา 4.  ความเชื่อในความสามารถของมนุษย

8.  ราชวงศถังของจีนไดรับยกยองใหเปนยุคทองในดานใด
1.  ดานวรรณคดี 2.  ดานปรัชญา
3.  ดานเครื่องลายคราม 4.  ดานสถาปตยกรรม

9.  ภาพวาดของจีนที่เนนถึงความงามของธรรมชาติ และความกลมกลืนกันระหวางมนุษยกับธรรม
ชาติเปนอิทธิพลของความคิดขอใด
1.  ลัทธิขงจื้อ 2.   ลัทธิเตา
3.  ลัทธิเมงจื้อ 4.  พุทธศาสนา

10.  ขอความใดมิใชลักษณะคุณธรรมของขงจื้อ
1.  การยึดมั่นในกรอบประเพณี 2.  ความมีใจโอบออมอารี
3.  ความตั้งใจ 4.  ความเมตตากรุณา

11.  คํ าสอนของขงจื้อ เนนหนักไปในเรื่องใด
1.  การหาหนทางไปสูความสงบ ตัดกิเลสตัณหาทั้งปวง
2.  ความสัมพันธในครอบครัวและสังคม
3.  พิธีกรรมตางๆ เพื่อควบคุมจํ ากัดความเลวราย
4.  คุณธรรมภายในของมนุษยเพื่อทํ าใหมนุษยมีจิตสํ านึก
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12.  ผลงานสรางสรรคของศิลปวัฒนธรรมจีนประเภทใดที่แทบจะเสื่อมสูญจากประเทศจีน แตกลับ
ปรากฏหลงเหลือใหศึกษาในประเทศอื่น
1.  ประติมากรรม 2.  เคร่ืองเคลือบ
3.  จิตรกรรม 4.  สถาปตยกรรม

13  ผูนํ าจีนในขอใดที่เกิดในเวลาใกลเคียงกัน และเปนคูแขงขันทางการเมืองมากที่สุด
1.  ดร.ซุน ยัด-เซ็น กับ หยวน ซื่อ-ไข 2.  หยวน ซื่อ-ไข กับ เจียง ไค-เช็ค
3.  เจียง ไค-เช็ค กับ เหมา เจอ-ตุง 4.  เหมาเจอ-ตุง กับ เต้ิง เสี่ยว-ผิง

14. ระบบราชการจีนโบราณตั้งแตสมัยราชวงศฮ่ันเปนตนมามีลักษณะพิเศษอยางไร
1.  เปนระบบที่ยึดถือคุณธรรมเปนหลัก
2.  เปนระบบที่ยึดถือหลักการอาณัติแหงสวรรค
3.  เปนระบบที่ใชการสอบวัดความรูหลายระดับ
4.  เปนระบบที่อาศัยชาติวุฒิและวัยวุฒิ

15.  เร่ืองเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมจีนโบราณขอใดไมถูกตอง
1.  จีนประดิษฐอักษรภาพตั้งแตสมัยราชวงศชาง และเปนอักษรภาพภาษาเดียวที่มีวิวัฒนาการ

โดยตอเนื่อง และยังคงใชอยูในปจจุบัน
2.  ลัทธิเตาและพุทธศาสนานิกายเซน มีอิทธิพลอยางสูงตอจิตรกรรมจีน
3.  ลัทธิขงจื้อเนนความมีเหตุผลและประพฤติปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี
4.  จีนภูมิใจในอารยธรรมอันยิ่งใหญและรุงเรืองของตนอยางมากจึงไมยอมรับอิทธิพลศิลป

วัฒนธรรมจากภายนอก
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อารยธรรมอินเดีย

อารยธรรมอินเดีย คือ อารยธรรมลุมแมน้ํ าสินธุ พบความกาวหนาในการสรางสังคมแบบ
เมือง ที่เมืองโมเฮนโจดาโร และเมืองฮารัปปา

อารยธรรมลุมแมน้ํ าสินธุเสื่อมลงเพราะเกิดภัยธรรมชาติและถูกชาวอารยันเขามารุกราน

การเมืองการปกครองของอินเดีย
1.  สมัยพระเวท  มีการปกครองแบบราชาธิปไตย  กษัตริยเปนสมมติเทพ

2.  สมัยจักรวรรดิ  แบงเปน
1.  จักรวรรดิมคธ   มีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย
2.  จักรวรรดิราชวงศโมริยะ  แบงการปกครองออกเปนสวนกลาง   สวนภูมิภาค
3.  สมัยแบงแยก  อาณาจักรตางๆ ต้ังตัวเปนอิสระ   เกิดการรุกรานจากภายนอก คือ

กรีก เปอรเซีย
4.  สมัยจักรวรรดิคุปตะ  กษัตริยมีอํ านาจเต็มในเมืองหลวงและใกลเคียง  ดินแดน

หางไกลมีเจาครองนครปกครอง
5.  หลังสมัยคุปตะ  ราชวงศปาละ – เสนะ เปนราชวงศสุดทายที่ปกครองกอนที่

มุสลิมจะเขายึดครองอินเดีย

3. สมัยมุสลิม ราชวงศโมกุลซึ่งนับถือศาสนาอิสลามเขามาปกครองกอนที่อินเดียจะตกเปน
เมืองขึ้นของอังกฤษ

4. สมัยอาณานิคม มีระเบียบบริหารราชการ กฎหมาย และการศาลเปนแบบฉบับเดียวกัน
ทั่วประเทศเปนผลดีแกอินเดีย

5. สมัยเอกราช พลังของขบวนการชาตินิยม ระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายใตการนํ า
ของมหาตมะคานธี

6. สมัยปจจุบัน อินเดียมีการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีประธานาธิบดีเปน
ประมุข มีนายกบริหารประเทศ รัฐสภามี 2 สภาคือ ราชยสภา กับโลกสภา (สภาผูแทน)
เศรษฐกิจของอินเดีย

พื้นฐานเศรษฐกิจของอารยธรรมลุมแมน้ํ าสินธุ คือ การเกษตรกรรม และการคาขาย เมื่อ
ชาวอารยันเขามาปกครองเกิดอาชีพตางๆ   ในสมัยพระเวทตอนปลายมีการคาขายกับอียิปต และ
ตะวันออกกลาง   ในสมัยคุปตะเกิดระบบศักดินาในอินเดีย รัฐบาลมีรายไดจากภาษี 2 ประเภท คือ
ภาษีที่ดิน ภาษีการคา
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สังคมและวัฒนธรรมอินเดีย
1.  ระบบวรรณะ  ต้ังขึ้นโดยชาวอารยัน แบงออกเปน 4 วรรณะ ไดแก วรรณะพราหมณ

กษัตริย ไวศยะ (แพศย)  ศูทร
2.  ลักษณะครอบครัว  เปนครอบครัวรวม  ชายที่มีอายุมากที่สุดเปนหัวหนาครอบครัว
3.  ปรัชญาและลัทธิศาสนา  อินเดียเปนแหลงกํ าเนิดของศาสนาสํ าคัญ ไดแก พราหมณ-

ฮินดู พุทธ เชน  ซิกข   คํ าสอนของศาสนาตางๆ มีอิทธิพลตอการดํ าเนินชีวิตของชาวอินเดีย

ศิลปกรรมในอารยธรรมอินเดีย
ศิลปกรรมในอินเดียสวนใหญไดรับอิทธิพลจากศาสนาและศิลปะจากภายนอก คือ กรีก

เปอรเซีย แบงเปน
1. สถาปตยกรรม  เนนประโยชนใชสอยมากกวาความสวยงาม สวนใหญเปนการสราง

สถูป เจดีย
2.  ประติมากรรม  การสรางพระพุทธรูป ซึ่งไดรับอิทธิพลมาจากกรีก
3.  จิตรกรรม  รุงเรืองที่สุดสมัยคุปตะ ไดแก จิตรกรรมฝาผนังที่ถํ้ าอชันตะ ซึ่งเปนภาพพุทธ

ประวัติ
4.  นาฎศิลปและสังคีตศิลป  ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการบูชาเทพเจา มีลักษณะเดน คือ การ

ฟอนรํ า แตงตัว แตงหนา
5.  วรรณกรรม  เนนหนักไปทางศาสนา เชน คัมภีรพระเวท

วิทยาการในอารยธรรมอินเดีย
1.  ภาษาศาสตร  การแตงตํ าราไวยากรณตางๆ ดวยภาษาสันสกฤต
2.  หลักกฎหมาย  คัมภีรธรรมศาสตร
3.  ความกาวหนาในการแพทย
4.  ความกาวหนาในดานดาราศาสตร โหราศาสตร
5.  ดานคณิตศาสตร  อินเดียเปนชาติแรกที่ประดิษฐเลขศูนยขึ้นใช
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ขอทดสอบ

1.  ตัวอักษรของมอญ – พมา - ไทย และลาว ลวนไดรับอิทธิพลจากอารยธรรมตัวหนังสือของ
ราชวงศใดในอินเดีย
1.  ราชวงศกุษาณะ 2. ราชวงศคุปตะ
3.  ราชวงศปลลาวะ 4.  ราชวงศเมารยะ

2.  ขอมูลเกี่ยวกับอินเดียหลักจากไดรับเอกราชขอใดไมถูกตอง
1.  อินเดียแบงแยกเปน 2 ประเภท
2.  อินเดียดํ าเนินนโยบายตางประเทศแบบเปนกลาง
3.  อินเดียเปนประเทศประชาธิปไตยที่ใหญที่สุดในโลก
4.  อินเดียปกครองประเทศในระบอบสังคมนิยม

3. วัฒนธรรมอนิเดียขอใดที่มีอิทธิพลตอวัฒนธรรมไทยนอยที่สุด
1.  การเมืองและการปกครอง 2.  ศาสนาและพิธีกรรม
3.  ลัทธินับถือภูตผีและวิญญาณ 4.  ภาษาและวรรณคดี

4.  การไดรับเอกราชของอินเดียเกิดจากสาเหตุขอใดมากที่สุด
1.  ชัยชนะของพลังชาตินิยมเหนือพลังทหารของอังกฤษ
2.  ชาวมุสลิมและอ่ืนๆ รวมใจกันจับอาวุธขึ้นสูอังกฤษ
3.  อังกฤษมีนโยบายผอนปรนที่จะใหเอกราชแกอินเดีย หลังสงครามโลกครั้งที่ 2
4.  การตอสูแบบอหิงสาภายใตการนํ าของมหาตมะคานธี

5.  อินเดียจัดไดวาเปนประเทศที่มีระบบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพมาก
ที่สุดแหงหนึ่งเพราะเหตุใด
1.  ชาวอินเดียเครงครัดในศาสนา วิถีชีวิตมีแบบแผน
2.  อังกฤษเคยปกครองอินเดียและวางรากฐานไว
3.  มหาตมะคานธี สรางความเปนเอกภาพและวางรากฐานไว
4.  ชาวอินเดียไดรับอิทธิพลจากการศึกษาแบบตะวันตกและระบบวรรณะเสื่อมลง

6.  ความขัดแยงในอินเดียมีสาเหตุสํ าคัญที่สุด มาจากความแตกตางในขอใด
1.  ศาสนา 2. วรรณะ
3. วัฒนธรรมประเพณี 4. อุดมการณทางการเมือง

7. สัตยาเคราะหคืออะไร
1.  วิธีการตอตานอังกฤษของชาวอินเดีย
2.  แนวคิดเบื้องหลังขบวนการชาตินิยมของอินเดีย
3.  วิธีการตอสูเพื่อเอกราชของชาวอินเดียนํ าโดยมหาตมะคานธี
4.  แนวคิดเบื้องหลังการรวมตัวของชาวอินเดียทั้งฮินดู และมุสลิม
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8. ตามหลักฐานทางประวัติศาสตรของอินเดียขอใดไมถูกตอง
1.  สถาปตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรมอินเดียสวนใหญเปนศิลปะที่เกี่ยวของกับ

ศาสนาพุทธ ฮินดู และเชน
2. พวกอารยันเอาชนะพวกดราวิเดียนผูสรางอารยธรรมสินธุไดเพราะมีความเจริญทางศิลป

วัฒนธรรมมากกวา
3.  รพินทรนาถ ฐากูร กวีชาวอินเดีย เปนชาวเอเชียคนแรกที่ไดรับรางวัลโนเบล สาขาวรรณคดี

จากเรื่อง คีตาญชลี
4. หลังจากพระพุทธเจาปรินิพพานแลวหลายรอยปจึงมีการสรางพระพุทธรูปเปนคร้ังแรก ซึ่ง

เปนพระพุทธรูปแบบคนัธาระที่ไดรับอิทธิพลกรีก
9. ราชวงศสุดทายที่ปกครองอินเดีย คือ ราชวงศใด นับถือศาสนาใด

1. ราชวงศโมเลกุล - ฮินดู 2. ราชวงศคุปตะ - ฮินดู
3. ราชวงศโมริยะ - พุทธ 4. ราชวงศโมกุล - อิสลาม

10. วรรณกรรมขอใดแสดงถึงอิทธิพลของวรรณกรรมอินเดีย
1. อิเหนา   อุณรุท 2. ราชาธิราช   อิเหนา
3. ศกุนตลา   รามเกียรต์ิ 4. รามเกียรต์ิ   ขุนชางขุนแผน
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อารยธรรมญี่ปุน

การเมืองการปกครอง
1. เปลี่ยนจากหัวหนาเผามาเปนอาณาจักร มีจักรพรรดิเปนประมุข ในสมัยจักรพรรดิจิมมู

เทนเปลี่ยนเปนระบบ 2 รัฐบาล คือ
- รัฐบาลมีจักรพรรดิเปนประมุข
- รัฐบาลภายใตการปกครองของโชกุน

2.  ศตวรรษที่ 16 เร่ิมติดตอกับตะวันตก และปดประเทศชวงศตวรรษที่ 17 – 18 เพราะ
หวาดกลัวตะวันตก

3. ศตวรรษที่ 19 ชาวตะวันตกเขามาทํ าใหระบบโชกุนเสื่อมลง สถาบันจักรพรรดิปกครอง
สถาบันเดียว ภายใตการสนับสนุนของกลุมเมอิจิ ทํ าใหญ่ีปุนกาวหนา มีรัฐธรรมนูญ มีรัฐสภาไดเอต
จักรพรรดิยังคงมีอํ านาจปกครองประเทศ

สมัยลัทธิทหารจากการปฏิรูปสมัยเมอิจิ ญ่ีปุนพัฒนามากทุกดาน โดยเฉพาะดานการทหาร
มีชัยชนะเหนือจีน รัสเซีย และแผอิทธิพลเขาไปในเกาหลี

หลังสงครามโลกครั้งที่ 1  ทํ าสงครามภายในกับจีน
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2  แพสงครามอยูภายใตการควบคุมของสหรัฐอเมริกา

เศรษฐกิจ
พื้นฐานเศรษฐกิจ เกษตรกรรมคาขาย มีการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจพัฒนามากชวง

ศตวรรษที่ 19 เมื่อตะวันตกเขามา
ในระยะแรกเปนระบบแลกเปลี่ยนสินคา ตอมาสมัยศักดินาพัฒนาอุตสาหกรรมในครัวเรือน
เศรษฐกิจรุงเรืองมากที่สุดในสมัยโชกุนโตกูงาวะปกครอง เศรษฐกิจขยายตัวมากชวง ค.ศ.

1920 -1939 หลังรบชนะจีน เกาหลี ไตหวัน และรัสเซีย มีการพัฒนาอุตสาหกรรม
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ญ่ีปุนแพสงคราม เศรษฐกิจทรุดโทรม อเมริกาเขาไปดูแล ทํ าลาย

ระบบผูกขาดของกลุมอิทธิพล เรงพัฒนาอุตสาหกรรม และการคาระหวางประเทศ  เศรษฐกิจพัฒนา
มาก
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สังคมและวัฒนธรรม
สังคมมีศูนยกลางอยูที่ครอบครัว มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อรับอารยธรรมจีนและเปลี่ยนแปลง

มากขึ้นเมื่อรับอารยธรรมตะวันตก
วัฒนธรรม ญ่ีปุนมีวัฒนธรรมเกาแกต้ังแตยุคหินเกาตอนปลาย ไดแก วัฒนธรรมเครื่องปน

ดินเผา ชาวญ่ีปุนนับถือเทพเจาแหงดวงอาทิตย และลัทธิชินโต ตอมาไดรับอิทธิพลศาสนาพุทธ
ขงจื้อ เตา

ขอทดสอบ

1.  ขอใดเปนปจจัยที่ชัดเจนที่ทํ าใหญ่ีปุนสามารถสรางตนเปนมหาอํ านาจทางเศรษฐกิจไดเร็วมาก
แมจะเปนฝายพายแพในสงครามโลกครั้งที่ 2 ก็ตาม
1.  ชาวญ่ีปุนมีจรรยาบรรณในการทํ างานที่ดี
2.  ญ่ีปุนมีพื้นฐานโครงสรางทางเศรษฐกิจที่ดี
3.  ชาวญ่ีปุนมีความรูสึกชาตินิยมอยางรุนแรง
4.  ญ่ีปุนใชงบประมาณดานการปองกันประเทศนอย

2. ขอใดไมใชสาเหตุที่ทํ าใหญ่ีปุนหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สามารถฟนตัวทางเศรษฐกิจ จนกระทั่ง
เปนมหาอํ านาจทางเศรษฐกิจอันดับสองของโลก
1.  ญ่ีปุนไมมีกองทัพของชาติ
2.  ญ่ีปุนไดรับความชวยเหลือทางเศรษฐกิจจากสหรัฐอเมริกา
3.  ญ่ีปุนไดรับความชวยเหลือทางเศรษฐกิจและทางทหารจากองคการสหประชาชาติ
4.  ญ่ีปุนใชระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมในการพัฒนาเศรษฐกิจ

3.  ความรุงเรืองทางเศรษฐกิจของญี่ปุนหลังสงครามโลกครั้งที่สอง มีพื้นฐานมาจากปจจัยใดมากที่สุด
1.  การสงเสริมการศึกษา
2.  จรรยาวิชาชีพของคนงานญี่ปุน
3.  การบริหารการลงทุนของบรรษัทเงินทุนที่เรียกวา ไซบัตสึ
4.  การที่ญ่ีปุนไมตองใชงบการปองกันประเทศมาก

4.  ชัยชนะของญี่ปุนในสงครามกับรัสเซียเมื่อ ค.ศ. 1905 ทํ าใหเกิดผลตามขอใดมากที่สุด
1.  ทํ าใหชาวเอเชียหวังพึ่งอํ านาจของญี่ปุน
2.  ทํ าใหชาวเอเชียเกรงแสนยานุภาพของญี่ปุน
3.  ทํ าใหจีนยอมยกเกาหลีใหญ่ีปุน
4.  ทํ าใหชาวเอเชียเกิดพลังชาตินิยม
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5.  มีการกลาวกันวาประเทศญี่ปุนพัฒนาประเทศดวยการเลียนแบบประเทศที่พัฒนาแลว ขอใด
อธิบายพฤติกรรมของญ่ีปุนไดดีที่สุด
1.  เลียนแบบชนิดของสินคาที่ผลิตและพัฒนาใหมีรูปแบบที่ดีขึ้น
2.  เลียนแบบเทคโนโลยีในการผลิตและพัฒนาใหดีกวาเดิม
3.  เลียนแบบวิธีการตลาดและพัฒนาชองทางการจํ าหนายสินคาใหกวางขึ้น
4.  เลียนแบบการจัดองคกรและพัฒนาใหสอดคลองกับวัฒนธรรมของคนญี่ปุน

6. ขอใดตอไปนี้ที่เปรียบเทียบกันไดถูกตอง
1.  ในสมัยที่ญ่ีปุนปฏิรูปประเทศสมัยเมอิจิ (หรือ เมจิ)  ในยุโรปเร่ิมการปฏิวัติอุตสาหกรรม
2.  ในสมัยที่ญ่ีปุนปฏิรูปประเทศสมัยเมอิจิ (หรือ เมจิ)  เปนสมัยที่จีนเสื่อมอํ านาจ
3.  ในสมัยที่ญ่ีปุนปฏิรูปประเทศสมัยเมอิจิ (หรือ เมจิ)  เปนสมัยที่ไทยเร่ิมเปดประเทศ
4.  ในสมัยที่ญ่ีปุนปฏิรูปประเทศสมัยเมอิจิ (หรือ เมจิ)  เปนสมัยที่อังกฤษเริ่มขยายอิทธิพลเขา

ไปในอินเดีย
7. การปฏิวัติสมัยเมจิมีจุดประสงคเบื้องตนที่สํ าคัญอยางไร

1.  ฟนฟูอํ านาจการปกครองที่สมบูรณของสถาบันกษัตริย
2.  ตอตานการคุกคามและเอาเปรียบของชาติตะวันตก
3.  ปรับปรุงตนเองใหเจริญทัดเทียมชาติตะวันตก
4.  เสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุมพอคานักธุรกิจ

8. การปกครองของญี่ปุนกอนการเผชิญหนากับตะวันตกมีลักษณะอยางไร
1.  การรวมศูนยอํ านาจที่องคจักรพรรดิ 2.  การรวมศูนยอํ านาจที่โชกุน
3.  การกระจายอํ านาจไปอยูที่ไดเมียว 4.  การกระจายอํ านาจไปอยูที่ซามูไร

9. ผลสํ าคัญที่สุดจากชัยชนะของญี่ปุนตอรัสเซียใน ค.ศ.1905 คือขอใด
1.  รัสเซียมีเกียรติภูมิตกตํ่ าลงในสายตาของมหาอํ านาจ
2.  ทํ าใหญ่ีปุนขยายอํ านาจเขาไปในเกาหลีและจีน
3.  เกิดความรูสึกชาตินิยมในหมูชาวเอเชีย
4.  ญ่ีปุนกลายเปนแบบอยางในการพัฒนาประเทศของชาติในเอเชีย

10.  นับแตสมัยเมอิจิเปนตนมา  การปฏิรูปดานใดของญี่ปุนไดมีสวนสํ าคัญที่สุดที่ทํ าใหญ่ีปุนมี
ความเจริญกาวหนาทัดเทียมประเทศตะวันตก
1.  การปฏิรูปดานการศึกษา และเทคโนโลยี
2.  การปฏิรูปดานการเมือง และการปกครอง
3.  การปฏิรูประบบเศรษฐกิจและการคลัง
4.  การปฏิรูปดานการทหาร และการตางประเทศ
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ยุคภูมิธรรมแนวคิดประชาธิปไตย
อ.อุษณีย  ยุชยะทัต

โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

การปกครองแบบประชาธิปไตย

ศตวรรษท่ี 18 ไดชื่อวาเปนยุคแหงหลักการและเหตุผล หรือยุคภูมิธรรม เพราะมีการเปด
โอกาสใหพลเมือง โดยเฉพาะปญญาชนสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ และรูป
แบบการปกครองที่ประชาชนมีสวนรวมทํ าใหเกิดแนวคิดกับปรัชญาที่เปนรากฐานของแนวคิด
ประชาธิปไตยสมัยใหม

ประชาธิปไตย (Democracy) หมายถึง การปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพื่อ
ประชาชนผูใหคํ าจํ ากัดความนี้ คือ ประธานาธิบดี อับราฮัม ลินคอลน ของสหรัฐอเมริกา

การปกครองแบบประชาธปิไตย เกดิขึน้คร้ังแรกทีน่ครรฐัเอเธนสของกรีก มลีกัษณะเปน
ประชาธปิไตย ทางตรง คือ เปดโอกาสใหประชากรชายที่อายุ 20 ปขึ้นไปมีสวนรวมในการปกครอง
โดยใชอํ านาจอธิปไตยดวยตนเอง

ผูนํ าแนวคิดแบบประชาธิปไตยท่ีสํ าคัญ
1.   จอหน  ลอค   ชาวอังกฤษ

แนวคิด
1.  อิสรภาพและเสรีภาพเปนสิทธิมูลฐานของมนุษย
2.  รัฐบาลตองคอยปกปองผลประโยชนของประชาชน และตองมีอํ านาจจํ ากัด
3.  ประชาชนเปนที่มาแหงอํ านาจทางการเมือง  ประชาชนมีสิทธิลมลางรัฐบาลได
ผลงานสํ าคัญ  ไดแก Two Treatises of Government  (ตํ าราสองเลมวาดวยการปก
ครอง)

2.  มองเตสกิเออ  ชาวฝร่ังเศส   (เจาทฤษฎีแบงแยกอํ านาจ)
แนวคิด
1.  รูปแบบการปกครองของประเทศใดประเทศหนึ่ง จะตองสอดคลองกับลักษณะ

ภูมิศาสตรและที่ต้ังของประเทศ
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2.  ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเหมาะสมกับประเทศใหญ  และประชาชนไมมีความ
ต่ืนตัวทางการเมือง ประเทศเล็กๆ และประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองควรปกครองแบบ
ประชาธิปไตย

3.  อํ านาจนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ ควรเปนอิสระไมขึ้นตอกัน
ผลงานสํ าคัญ  คือ  The Spirit of Laws

3.  วอลแตร   ชาวฝร่ังเศส
แนวคิด
1.  สนับสนุนการใหเสรีภาพดานศาสนา
2.  เสรีภาพทางความคิดและการแสดงออกเปนสิทธิมูลฐานของมนุษย
ผลงานสํ าคัญ    The Philosophical Letters

4.  ชอง ชาคส รุสโซ  ชาวฝร่ังเศส   (เจาทฤษฎีอํ านาจอธิปไตยประชาชน)
แนวคิด
รัฐบาลเกิดขึ้นจากประชาชน จะตองปกครองดวยความยุติธรรม และรมเย็นเปนสุข มิ

ฉะนั้นประชาชนอาจลมลาง และจัดต้ังสถาบันการปกครองที่ดีกวาขึ้นมาแทน
 ผลงานสํ าคัญ คือ สัญญาประชาคม (The Social contract) แนวคิดของรุสโซ มีอิทธิพล

ตอการปฏิวัติฝร่ังเศส คํ าขวัญของการปฏิวัติฝร่ังเศสที่วา เสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ ก็นํ ามาจาก
หนังสือ The Social contract

พัฒนาการระบอบประชาธิปไตยขององักฤษ
พัฒนาการระบอบประชาธิปไตยของอังกฤษ เปลี่ยนจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมา

เปนประชาธิปไตยในลักษณะคอยเปนคอยไป เร่ิมจาก
- กฎบัตรแมกนา คารตา ซึ่งเปนการจํ ากัดอํ านาจของพระมหากษัตริยใหมาอยูใตกฎหมาย

ความสํ าคัญของกฎบัตรแมกนา คารตา คือ เปนจุดเร่ิมตนของประชาธิปไตยในอังกฤษ
-  เกิดสงครามกลางเมือง มีการปกครองแบบสาธารณรัฐภายใตการนํ าของ โอลิเวอร

ครอมเวลล
-  มีการร้ือฟนระบอบกษัตริยขึ้นมาใหม
-  เกิดการปฏิวัติอันรุงโรจน หมายถึง การปฏิวัติที่ปราศจากการนองเลือด ผลก็คือ สิ้นสุด

ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยของอังกฤษ
- รัฐสภาออกพระราชบัญญัติวาดวยสิทธิ ผลคือ ทํ าใหรัฐสภาเปนสถาบันการเมืองที่มี

อํ านาจสูงสุด
-  มีการออกพระราชบัญญัติปฏิรูปรัฐสภา ผลคือ สภาสามัญมีอํ านาจมากกวาสภาขุนนาง
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ลักษณะการปกครองประชาธิปไตยของอังกฤษเปนแบบรัฐสภา มีกษัตริยเปนประมุข มี
นายกรัฐมนตรีบริหารประเทศ มีรัฐธรรมนูญแบบจารีตประเพณี

รัฐสภา  ประกอบดวย 2 สภา  คือ
-  สภาขุนนาง  มาจากการแตงต้ัง
-  สภาสามัญ  มาจากการเลือกต้ัง

พรรคการเมือง  เปนระบบ 2 พรรค คือ พรรคอนุรักษนิยม และพรรคกรรมกร ผูมีสิทธิออก
เสียงเลือกต้ังตองมีอายุ 18 ป   ประชาธิปไตยของอังกฤษมิไดแบงแยกอํ านาจระหวางฝายนิติบัญญัติ
และฝายบริหาร  จะมีอํ านาจตุลาการเทานั้นที่แยกออกเด็ดขาด

พัฒนาการประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกา
พัฒนาการประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกา คือ การประกาศอิสรภาพของชาวอาณานิคม

เหตุผลที่ชาวอาณานิคมประกาศอิสรภาพ คือ ตองการใหมีตัวแทนเขาไปในรัฐสภาของอังกฤษ เพื่อ
มีสิทธิในการออกกฎหมาย

ภายหลังการประกาศอิสรภาพ มีการรางรัฐธรรมนูญปกครองประเทศ โดยใชทฤษฎีแบง
แยกอํ านาจของมองเตสกิเออ มีการแบงแยกอํ านาจเปน 3 ฝาย คือ นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ โดย
ใชระบบคานอํ านาจ (System of check and Balance) การประกาศอิสรภาพของชาวอาณานิคมไดรับ
อิทธิพลจากแนวคิดของ จอหน ลอค วันชาติอเมริกาคือ 4 กรกฎาคม

รูปแบบการปกครองประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกา
รูปแบบการปกครองประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกาเปนแบบสหพันธรัฐประชาธิปไตย มี

ประธานาธิบดีเปนประมุข และเปนหัวหนาฝายบริหาร มีรัฐธรรมนูญเปนแบบลายลักษณอักษรเกา
แกที่สุดรัฐสภาเรียกวา สภาคองเกรส ประกอบดวย วุฒิสภา มาจากการเลือกต้ัง มีวาระ 6 ป และสภา
ผูแทนมาจากการเลือกต้ังวาระ 2 ป พรรคการเมืองเปนระบบ 2 พรรค คือ พรรครีพลับริกัน และเด
โมแครท

พัฒนาการประชาธิปไตยของฝร่ังเศส
ฝร่ังเศสเปลี่ยนการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนประชาธิปไตย โดย

การปฏิวัติลมลางพระเจาหลุยสที่ 16 ใน ค.ศ. 1789

สาเหตุของการปฏิวัติ
1.  การปกครองไมมีประสิทธิภาพ
2.  สังคมมีความเหลื่อมลํ้ า
3.  ความขัดแยงระหวางกษัตริย และรัฐสภาของชนชั้นกลาง
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4.  ชนชั้นกลางตองการมีสวนรวมในการปกครอง และไมพอใจการผูกขาดการคา
5.  แนวคิดทฤษฎีการเมืองแพรหลาย
ภายหลังการปฏิวัติมีการประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ซึ่งเปนหลักการที่ไดรับยกยอง

ทั่วไป

รูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยของฝรั่งเศสเปนแบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐ
สภา มีประธานาธิบดีเปนประมุขสูงสุด มาจากการเลือกต้ัง บริหารประเทศรวมกับนายกรัฐมนตรี มี
รัฐสภาควบคุมการทํ างานของรัฐบาล มีรัฐธรรมนูญแบบลายลักษณอักษร รัฐสภาประกอบดวย 2
สภา คือ สภาแหงชาติ มาจากการเลือกต้ัง อยูในวาระ 5 ป วุฒิสภามาจากการเลือกต้ังทางออมของ
สภาแหงชาติ อยูในวาระ 9 ป พรรคการเมืองเปนระบบหลายพรรค

ขอทดสอบ

1.  ความคิดของจอหน ลอค ตอตานประเด็นใดมากที่สุด
1.  การยึดถือเทวสิทธิ์แหงกษัตริย 2.  การจํ ากัดอํ านาจผูปกครอง
3.  การมีรัฐบาลที่ใหเสรีภาพแกประชาชน 4.  การใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง

2.  แนวคิดใดของจอหน ลอค ที่ถือวาเปนรากฐานของระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม
1.  เจตจํ านงรวมของประชาชน คือ อํ านาจสูงสุดในการปกครอง
2.  การแบงแยกอํ านาจในการปกครองเปนการตรวจสอบและถวงดุลยอํ านาจทางการเมือง
3.  หลักของการปกครอง คือกฎหมายที่ใหความเสมอภาคแกทุกชนชั้น
4.  ประชาชนมีสิทธติามธรรมชาติ และรัฐบาลมีอํ านาจภายในขอบเขตที่ประชาชนมอบให

3.  มองเตสกิเออ, วอลแตร, ชอง ชาคส รุสโซ  และจอหน ลอค มีความคิดเห็นสอดคลองกันในเรื่อง ใด
1.  การแยกใชอํ านาจอธิปไตย
2.  การใหความสํ าคัญแกสิทธิเสรีภาพของประชาชน
3.  การสรางความยุติธรรมในรัฐ
4.  การยึดมั่นในความเสมอภาคทางชนชั้น

4. โทมัส ฮอบส นักปรัชญาการเมืองชาวอังกฤษมีความคิดที่แตกตางจากจอหน ลอค และรุสโซ ใน
เร่ืองใด
1.  เชื่อในเทวสิทธิ์ของกษัตริย
2.  เชื่อในการปกครองระบอบกษัตริย
3.  เชื่อในระบอบประชาธิปไตย
4.  เชื่อในการปกครองระบอบสาธารณรัฐ
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5. ขอใดไมใชขอเสนอแนะของนักปรัชญาการเมืองฝร่ังเศสกอนการปฏิวัติ ค.ศ. 1789
1.  การปกครองโดยกษัตริยทรงภูมิธรรม
2.  การสรางระบบสังคมที่มีความเสมอภาคกันมากขึ้น
3.  การใหเสรีภาพแกประชาชนในการแสดงความคิดเห็น
4.  การสรางฝร่ังเศสใหยิ่งใหญเหมือนคร้ังสมัยพระเจาหลุยสที่ 14

6. รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาที่แบงอํ านาจการปกครองออกเปน 3 ฝาย เพื่อใหเกิดดุลยแหง
อํ านาจนั้น ไดอิทธิพลทางความคิดจากนักปรัชญาการเมืองทานใด
1. โทมัส เจฟเฟอรสัน 2. มองเตสกิเออ
3. ชอง ชาคส รุสโซ 4. จอหน ลอค

7. นักปรัชญาทางการเมืองผูเสนอแนวคิดเร่ืองลัทธิเสรีภาพที่นับวาเกี่ยวของกับสื่อมวลชนมากที่สุด
คือใคร
1. จอหน  ลอค 2. มองเตสกิเออ
3. วอลแตร 4. รุสโซ

8. นักปรัชญาการเมืองคนใดเริ่มตนความคิดเร่ืองการแบงแยกอํ านาจทางการเมือง
1. จอหน ลอค 2. โทมัส ฮอนส
3. มองเตสกิเออ 4. ชอง ชาคส รุสโซ

9. นักปราชญชาวยุโรปในชวงคริสตศตวรรษที่ 17 - 18 ซึ่งมีแนวคิดรวมกันประการหนึ่งวา ประชา
ชนมีสิทธิลมลางรัฐบาลที่ไมทํ าหนาที่ตามที่ควรจะตองทํ า และต้ังรัฐบาลใหมไดคือใคร
1. จอหน ลอค  และชอง ชาคส รุสโซ 2. จอหน ลอค  และมองเตสกิเออ
3. มองเตสกิเออ  และวอลแตร 4. ชอง ชาคส รุสโซ  และมองเตสกิเออ

10. จอหน ลอค และรุสโซมีความคิดเห็นทางการเมืองที่ตรงกันมากท่ีสุด คืออะไร
1.  ระบบการเมืองแตละแหงควรขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมและภูมิศาสตร
2.  อํ านาจอธิปไตยเปนของรัฐและปวงชน
3.  ประชาชนมีสิทธิตามธรรมชาติของประชาชนคือ สิทธิในชีวิต เสรีภาพ และทรัพยสิน
4.  ประชาชนมีสิทธิลมลางรัฐบาลได

11. รัฐสภาของอังกฤษเขาควบคุมอํ านาจการปกครองแทนที่สถาบันกษัตริย เปนผลจากขอใด
1.  กฎบัตรแมกนา คารตา  (Magna Carta)
2.  พระราชบัญญัติวาดวยสิทธิ  (Bill of Rights)
3.  การปฏิวัติของครอมเวลล  (Cromwell’s Revolution)
4.  พระราชบัญญัติการปฏิรูปรัฐสภา  (The Great Reform Bill)
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12.  การปฏิวัติอันรุงโรจนของประเทศอังกฤษ หมายถึงเหตุการณในขอใด
1.  การลมสถาบันกษัตริย
2.  การลมเลิกระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
3.  การปฏิวัติวัฒนธรรมเพื่อความเจริญรุงเรือง
4.  การเปลี่ยนจากระบบฟวดัลเปนสมบูรณาญาสิทธิราชย

13. ขอความใดถูกตองที่สุดเมื่อกลาวถึงพัฒนาการในระบอบการปกครองของอังกฤษ
1.  อังกฤษไมเคยปกครองในระบอบสาธารณรัฐ
2.  การปฏิวัติอันรุงโรจนใน ค.ศ. 1688 มีผลใหมีการจัดต้ังรัฐสภา
3.  ในตนคริสตศตวรรษที่ 20 สภาขุนนางมีอํ านาจนอยกวาสภาสามัญ
4.  อังกฤษเปนประเทศแรกในยุโรปที่ใหสิทธิสตรีในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังผูแทนราษฎร

14.  หากมีผูประสงคจะศึกษาความเปนมาของประชาธิปไตยอังกฤษ  เขาควรจะยอนกลับไปศึกษา
ถึงเหตุการณใด
1.  การเร่ิมเรียกรองใหมีเสรีภาพ เสมอภาพ และภราดรภาพ
2.  การเร่ิมเรียกรองสิทธิทางการเมืองของชนชั้นกลาง และฐานันดรที่สาม
3.  การเร่ิมเรียกรองที่จะนํ าไปสูการลงพระปรมาภิไธยในแมกนา คารตา
4.  การเร่ิมเรียกรองใหมีตัวแทนที่มีสิทธิมีเสียงดานการเก็บภาษีและการปกครอง

15. ขอใดเปนแนวคิดสํ าคัญเบื้องตนที่เหมือนกันอันเปนสาเหตุทํ าใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระบอบ
การปกครองมาเปนระบอบประชาธิปไตยของอังกฤษและฝรั่งเศส
1.  ตองการใหอํ านาจอธิปไตยแกประชาชน
2.  ตองการใหบุคคลมีเสรีภาพและความเสมอภาค
3.  ตองการเรียกรองสิทธิทางการเมืองของชนชั้นกลาง
4.  ตองการลมลางสภามั่นคงพระมหากษัตริยและระบบขุนนาง

16. ผลกระทบของการปฏิวัติใหญในฝร่ังเศสในระยะแรกมีหลายประการยกเวนขอใด
1.  การลมสลายของระบบกษัตริยในยุโรป
2.  ลัทธิชาตินิยมซึ่งมีพื้นฐานบนสิทธิเสรีภาพของประชาชน
3.  ประมวลกฎหมายที่ยํ้ าเร่ืองเสรีภาพ เสมอภาค และรับรองสิทธิของพลเมือง
4.  การรวมมือกันระหวางประเทศในยุโรปเพื่อตอตานการขยายอํ านาจของประเทศอื่น

17. การตอสูเพื่อประชาธิปไตยในฝรั่งเศส ทํ าใหเกิดหลักการใดอันเปนที่ยกยองทั่วไป
1. ฎีกาเรียกรองสิทธิ
2. ระบบการคานอํ านาจ
3. ประกาศหลักสิทธิมนุษยชนและพลเมือง
4. เจตนารมณการอยูรอดของผูที่เหมาะสมที่สุด
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18. อุดมการณในการปฏิวัติฝร่ังเศส ค.ศ.1789 ที่เกี่ยวกับเสรีภาพของบุคคลนั้น ตีความไดหลาย
ประการ ยกเวนขอใด
1.  การมีรัฐธรรมนูญที่ประกันสิทธิของประชาชนที่ปฏิบัติไดจริงจัง
2.  การออกกฎหมายนิรโทษกรรมผูกระทํ าผิดทางการเมือง
3.  การยกเลิกระบบการสงวนอาชีพบางประเภทของประชาชน
4.  การยินยอมใหหนังสือพิมพลงบทความวิพากษวิจารณรัฐบาล

19. เหตุการณใดที่ทํ าใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศ และกลายเปนการคุกคามไปยังนอก
ประเทศ
1.  เมื่อโอลิเวอร ครอมเวลล ไดชัยชนะพระเจาชารลสที่ 1
2.  เมื่ออังกฤษออกพระราชบัญญัติวาดวยสิทธิ
3.  เมื่อ นโปเลียน โบนาปารต ไดขึ้นเปนผูนํ าของฝร่ังเศส
4.  เมื่อฝร่ังเศสประกาศอุดมการณที่วาดวยเสมอภาค เสรีภาพ และภราดรภาพ

20.  หากตองการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิวัติใหญในฝร่ังเศส ควรศึกษาหลายเรื่อง ยกเวนเร่ืองใด
1.  ปญหาเร่ืองพระราชบัญญัติวาดวยสิทธิ
2.  ปญหาเรื่องความตื่นตัวของชนชั้นกลาง
3.  ปญหาเกี่ยวกับระบบการเก็บภาษี
4.  ปญหาเกี่ยวกับการเกษตร

21.  การปฏิวัติใหญของฝร่ังเศสอาจหลีกเลี่ยงไดดวยเงื่อนไขขอใดมากที่สุด
1.  การใหสิทธิแกฐานันดรทั้งสามใหไดเขาประชุมรวมกันต้ังแตเร่ิมแรก
2. พระเจาหลุยสที่ 16 ทรงยินยอมเสด็จกลับมาประทับยังกรุงปารีสตามคํ าเรียกรองของประชาชน
3. ประชาชนสามารถวิพากษวิจารณความยุติธรรมทางสังคมและการขาดขันติธรรมทางศาสนา
4.  ฐานันดรที่ 1 และที่ 2 สนับสนุนใหมีการปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษี

22.  ขอใดไมเกี่ยวของกับการปฏิวัติฝร่ังเศส ค.ศ. 1789
1.  อิทธิพลจากการประกาศเอกราชของสหรัฐอเมริกา
2.  ผลกระทบจากลัทธิจักรวรรดินิยม
3.  สภาพเศรษฐกิจของฝร่ังเศสอยูในภาวะวิกฤต
4.  สามัญชนเรียกรองใหยกเลิกระบบอภิสิทธิของชนชั้นสูง

23.  เหตุการณใดไมใชเหตุการณที่เปนอยูกอนเกิดการปฏิวัติฝร่ังเศส ค.ศ.1789
1.  ฝร่ังเศสมีปญหาในดานการจัดเก็บภาษีที่ไมเปนระบบและมีความไมเสมอภาค
2.  ฝร่ังเศสมีระบบโครงสรางสังคมที่ไมเปนธรรมตอชนสวนใหญของประเทศ
3.  ประมุขของฝร่ังเศสพยายามที่จะแกไขปญหาการคลังของประเทศที่เกิดขึ้นเร้ือรังมานาน
4.  ฝร่ังเศสเปนประเทศที่ลาหลังยุโรปชาติอ่ืนทางดานเศรษฐกิจ
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24.  ขอใดมีความสัมพันธกับรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกามากที่สุด
1.  เปนรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษรที่เกาแกที่สุดในโลกที่ยังคงใชมาจนถึงปจจุบัน
2.  เปนรัฐธรรมนูญซึ่งยึดถือแนวคิดของ จอรจ วอชิงตัน เปนพื้นฐาน
3.  เปนรัฐธรรมนูญที่ระบุใหความสํ าคัญแกรัฐบาลกลางมากกวารัฐบาลมลรัฐ
 4.  เปนรัฐธรรมนูญที่รวมอํ านาจของนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการไวเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน

โดยมีประธานาธิบดีเปนผูใชอํ านาจ
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