ขอสอบกระบวนวิชา PS 190 ทฤษฎีการเมืองสมัยโบราณและสมัยกลาง

------------------------------------------------------------------------------------☞คําแนะนํา ขอสอบมี 2 ภาค


ภาคปรนัย มีทั้งหมด 75 ขอ (70 คะแนน) ใหนักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว

1. ซอคราตีสสนับสนุนรูปการปกครองแบบ
(1) ราชาธิปไตย
(2) อภิชนาธิปไตย
(3) คณาธิปไตย
(4) วีรชนาธิปไตย
(5) อนาธิปไตย
ตอบ 2 หนา 24 ซอคราตีสสนับสนุนรูปการปกครองแบบอภิชนาธิปไตย คือ อํานาจอธิปไตยอยูในกลุม
คณะบุคคลที่มีความเฉลียวฉลาด มีความรูความสามารถในการปกครองเหนือกวาคน
สวนใหญในสังคม
2. ซอคราตีสเห็นวาคนมีพันธะตอมโนสํานึก คุณธรรม และ
(1) ความยุติธรรม
(2) ความจริง
(3) กฎหมาย
(4) เพื่อนรวมสังคม
(5) การบริการสาธารณะ
ตอบ 2 หนา 23 ซอคราตีส เห็นวา คนทุกคนมีพันธะที่ย่ิงใหญ 3 ประการคือ พันธะตอมโนสํานึกของ
ตัวเขาเอง ตอความจริง และตอการแสวงหาคุณธรรม
3. กฎหมายของรัฐในทัศนะของซอคราตีสอาจเปนเพียง
(1) ธรรมเนียมประเพณี
(2) สัญญาประชาคม
(3) ความตองการของประชาชน
(4) ผลผลิตของนักการเมือง
(5) ความเชื่อที่ไมมีเหตุผล
ตอบ 4 หนา 23 ซอคราตีส เห็นวา กฎหมายของรัฐอาจไมใชผลผลิตของความฉลาดและความรอบรู
เสมอไป อาจเปนเพียงผลผลิตของนักการเมือง ซึ่งไมแนนักวาจะมีเหตุผลเปนเครื่องสนับสนุน
4. คุณธรรมในทัศนะของซอคราตีสคือความรอบรูเกี่ยวกับศีลธรรมและ
(1) ธรรมชาติ
(2) ความยุติธรรม
(3) จารีตประเพณี
(4) ปจเจกชน
(5) ดวงวิญญาณ
ตอบ 1 หนา 23 ในทัศนะของซอคราตีสนั้น “คุณธรรม (Virtue) คือ ความรอบรู (Knowledge)
เกี่ยวกับศีลธรรมและธรรมชาติที่เปนอยู” ซึ่งคุณธรรมเปนสิ่งที่สามารถจะคนหาได สามารถ
ที่จะสอนและเรียนกันได
5. วิธีการแบบ Dialogue ของซอคราตีสคลายคลึงกับวิธีการใดในปจจุบัน
(1) ปาฐกถา
(2) โตวาที
(3) สัมมนา
(4) การประชุม
(5) การอภิปราย
ตอบ 3 (คําบรรยาย) วิธีการแบบ Dialogue ของซอคราตีสนั้นก็คือ การสนทนาที่เปนไปในรูปของการ
ตั้งปญหาและนําหัวขอมาอภิปรายจนกระทั่งพบขอสรุป ซึ่งถาเราจะเรียกใหทันสมัยจริง ๆ แลว
วิธีการของเขานาจะเรียกวา “วิธีการสัมมนา” มากกวา
6. “ทฤษฎีแบบชาวบาน” หมายถึง
(1) ความคิดทางการเมือง
(2) อุดมการณทางการเมือง
(3) ปรัชญาทางการเมือง
(4) สังกัปทางการเมือง
(5) ลัทธิทางการเมือง
ตอบ 2 หนา 2, 5 อุดมการณทางการเมือง (Political Ideology) มักใชในรูปของความเชื่อและ
ความคิดในระดับที่ไมลึกซึ้งนัก คือจะเนนความเชื่อศรัทธามากกวาหลักเหตุผล ซึ่งอุดมการณ
อาจเรียกไดวาเปน “ทฤษฎีแบบชาวบาน” นั่นเอง
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7. ทฤษฎีแตกตางจากปรัชญาทางการเมืองตรงที่
(1) ทฤษฎีมีขอบเขตกวางขวางกวาปรัชญา
(2) ทฤษฎีไมเนนจริยธรรมเหมือนปรัชญา
(3) ทฤษฎีมีความลึกซึ้งกวาปรัชญา
(4) ถูกเฉพาะขอ 1 กับ 2
(5) ถูกทั้ง 1, 2 และ 3
ตอบ 2 หนา 4 ขอแตกตางระหวางทฤษฎีการเมืองกับปรัชญาทางการเมือง ไดแก 1. ปรัชญามี
ขอบเขตกวางขวางกวาทฤษฎี 2. ปรัชญาทางการเมืองมักจะมุงอธิบายปรากฏการณทั้งหลาย
ทั้งปวงทางการเมือง สวนทฤษฎีมุงอธิบายปรากฏการณหรือหลักการบางประการทางการเมือง
เทานั้น 3. ปรัชญาเนนหลักจริยธรรม ในขณะที่ทฤษฎีไมสนใจเรื่องนี้มากนัก
8. จุดหมายปลายทางของทฤษฎีการเมืองอยูที่
(1) Common
Objective
(2) Common Mean (3) Common End
(4) Common Goal (5) Common Good
ตอบ 5 หนา 5 สวนใหญแลวจุดมุงหมายปลายทางหรือวัตถุประสงคของทฤษฎีการเมืองทั้งหลายจะมี
ความคลายคลึงกัน นั่นคือ การใฝหาสัมมารวม (Common Good) ที่ชวยสรางสรรคสังคมให
มีความสุข
9. ขอใดไมใชประโยชนของทฤษฎีการเมือง
(1) รูวาเหตุผลคือสิ่งที่โนมนาวใจคนดีที่สุด
(2) รูแนวทางการสรางมนุษยสัมพันธ(3) เขาใจความเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร
(4) การแสดงโวหารทางการเมืองดีขึ้น
(5) การเมืองพัฒนาไปในทางดีขึ้น
ตอบ 5 หนา 5 – 7 นอกจากนี้ทฤษฎีการเมืองยังมีประโยชนในดานอื่น ๆ อีก เชน 1. สอนให
มีความเขาใจในนโยบายและการปรับปรุงโครงรางทางการปกครอง 2. สะทอนใหเห็นถึง
ความพยายามและความคิดสรางสรรคของมนุษยในอดีต 3. ชวยใหวิชารัฐศาสตรมีความ
เปนปกแผน มีกฎเกณฑ และแนนอนมากขึ้น ฯลฯ
10. ในเรื่องความสัมพันธระหวางทฤษฎีกับสถาบัน
(1) วิตรรกวาทเชื่อวาทฤษฎีมีรากฐานมาจากเหตุผล
(2) สสารวาทเชื่อวาทฤษฎีมากอนสถาบัน
(3) วิตรรกวาทชี้วาทฤษฎีที่ประชาชนสวนใหญเชื่อถือเทานั้นจึงจะไดเปนสถาบัน
(4) ถูกเฉพาะขอ 1 กับ 2
(5) ถูกทั้งขอ 1, 2 และ 3
ตอบ 1 หนา 8 – 11 กลุมวิตรรกวาทเชื่อวาเหตุผลเปนรากฐานของทฤษฎี และทฤษฎีที่ผูปกครองเชื่อถือ
หรือศรัทธาเทานั้นจึงจะไดเปนสถาบัน สวนกลุมสสารวาทนั้นเชื่อวาสถาบันมีมากอนทฤษฎี
11. การศึกษาทฤษฎีการเมืองกอนสงครามโลกครั้งที่ 2
(1) เหมาะจะเปนสาขาของปรัชญามากกวารัฐศาสตร
(2) เนนการศึกษาแบบศาสตร
(3) สนใจการวิเคราะหโดยยึดหลักคุณคา
(4) ไมสนใจศึกษาวรรณกรรมการเมือง
(5) พยายามสรางทฤษฎีใหม ๆ โดยการสังเกตการณและเปรียบเทียบ
ตอบ 3 หนา 11 ในชวงกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 การศึกษาทฤษฎีการเมืองมีลักษณะดังนี้คือ
1. เหมาะจะเปนสาขาหนึ่งของประวัติศาสตรมากกวารัฐศาสตร 2. สนใจศึกษาวรรณกรรม
การเมืองที่ไดรับการยกยอง (Great Books) 3. เนนการศึกษาแบบจริยปทัสถาน ซึ่งใหความ
สนใจในการวิเคราะหโดยยึดหลักคุณคา
12. โพลีเบียสเห็นวาสาเหตุที่โรมรุงเรืองเปนมหาอาณาจักรเพราะมีอะไรดี
(2) รัฐธรรมนูญ
(3) จักรพรรดิ
(4) ขุนนาง

(1) กองทัพ
(5) ประชาชน

ตอบ 2 หนา 63 โพลีเบียสพบวาเหตุที่โรมรุงเรืองอํานาจ เปนเพราะความมีรัฐธรรมนูญเปนเลิศ สามารถ
ขจัดปญหาและสิ่งชั่วรายตาง ๆ ที่เกิดจากรูปการปกครองแบบใดแบบหนึ่งโดยเฉพาะได
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13. นครรัฐสปารตามีความเหนือกวาเอเธนสในเรื่อง
(1) การศึกษา
(2) เศรษฐกิจ
(3) ระเบียบวินัย
(4) ศีลธรรม
(5) เสรีภาพ
ตอบ 3 หนา 18 นครรัฐสปารตานั้นปกครองแบบเผด็จการทหารนิยม และมีการดําเนินชีวิตแบบคาย
ทหาร ดังนั้นในเรื่องของระเบียบวินัยจึงยอมมีเหนือกวานครรัฐเอเธนส
14. โครงสรางของชนชั้นในเอเธนส
(1) พลเมืองมีจํานวน 1/2 ของประชากร
(2) คนตางดาวถือวาเปนเสรีชน
(3) ทาสถูกจํากัดเสรีภาพอยางมาก
(4) ถูกเฉพาะขอ 1 กับ 2
(5) ถูกทั้งขอ 1, 2 และ 3
ตอบ 2 หนา 19 ชนชั้นในสังคมของนครรัฐเอเธนสถูกแบงออกเปน 3 พวกดวยกันคือ 1. พลเมือง
มีจํานวนประมาณ 1/3 ของประชากรของรัฐ 2. คนตางดาว ไดแก บรรดาเสรีชนทั้งหลายที่
บิดามารดาไมไดเปนชาวเอเธนส 3. ทาส เปนชนชั้นที่ใหญที่สุดในนครรัฐ ซึ่งทาสของกรีกนั้น
ถือกันวามีสิทธิและเสรีภาพเปนอยางมาก
15. สถาบันการปกครองของเอเธนส (1) พลเมืองทั้งชายและหญิงอายุ 20 ปขึ้นไปเปนสมาชิกสภาประชาชน
(2) คณะมนตรีหารอยมาจากการเลือกตั้ง
(3) คณะสิบนายพลมีหนาที่ทางทหารเทานั้น
(4) สมาชิกของศาลสวนใหญเปนผูดอยความสามารถ (5) ผิดทุกขอ
ตอบ 4 หนา 20 – 22 สถาบันการปกครองของเอเธนสประกอบดวย 1. สภาประชาชน ไดแก
พลเมืองชายที่มีอายุ 20 ปขึ้นไป เปนสถาบันที่แสดงเจตจํานงสูงสุดของประชาชน
2. คณะมนตรีหารอย มาจากการจับฉลาก 3. ศาล มีคาตอบแทนนอยจึงประกอบดวยคนชรา
และคนไรความสามารถเปนสวนใหญ 4. คณะสิบนายพล ในทางทฤษฎีมีหนาที่ทางการทหาร
แตในทางปฏิบัติมีอิทธิพลในทางการเมืองเปนอยางมาก
16. ขอใดไมใชลักษณะของเอเธนสตามสุนทรพจนของเพริคลิส
(1) พยายามสรางเอเธนสใหเปนศูนยกลางความเจริญ
(2) ไมเคยแพสงคราม
(3) เปนเมืองเปดยินดีตอนรับคนตางรัฐ
(4) เคารพวัฒนธรรมประเพณี
(5) ถือวาเปนตนแบบโรงเรียนของชาวกรีก
ตอบ 2 หนา 27 – 30 นอกจากนี้สุนทรพจนของเพริคลิสยังทําใหเราทราบอีกวาสังคมเอเธนสนั้น 1.
การโอดครวญเพราะความยากจนเปนเรื่องที่นาละอาย 2. ไมมีนโยบายรุกรานเพื่อนบาน 3.
เคยแพสงคราม 4. มีคนยากจน ฯลฯ
17. พระคัมภีรใหมคืออะไร
(1) หนังสือที่เขียนขึ้นโดยเซนตพอล
(2) เปนทฤษฎีการเมืองของศาสนาคริสต
(3) เปนคําสอนของศาสนาคริสต
(4) เปนคําสอนของศาสนายิว
(5) พระวัจนะของพระเจาที่บันทึกโดยโมเสส
ตอบ 2 หนา 76 พระคัมภีรใหม (New Testament) ถือเปนหลักการเชิงการเมืองของศาสนาคริสต
คือ การยอมรับกฎหมายธรรมชาติ ความเสมอภาคของคน และความเชื่อวารัฐบาลและรัฐเปนสิ่ง
ที่พระเจาสรางขึ้น
18. ทําไมคัมภีรใหมจึงถือวารัฐมีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับสถาบันศาสนา
(1) เพราะเปนสิ่งที่พระเจาสรางขึ้น
(2) เพราะเปนผูสรางสถาบันศาสนาขึ้น

(3) ถาไมมีรัฐศาสนาจะอยูไมได
(5) อาณาจักรเปนผูทํานุบํารุงศาสนจักรที่แทจริง
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ตอบ 1 หนา 77 พระคัมภีรใหมใหเหตุผลวา รัฐและสถาบันการปกครองตาง ๆ เปนสถาบันศักดิ์สิทธิ์
เพราะวาเปนสิ่งที่พระเจาสรางขึ้นและมอบอํานาจให ดังนั้นการเคารพเชื่อฟงรัฐและสถาบันการ
ปกครองตาง ๆ เหลานี้จึงเปนพันธะของทุก ๆ คน เชนเดียวกับพันธะตอศาสนา ประชาชนไมมี
สิทธิตอตานหรือไมยอมรับผูปกครอง เพราะการกระทําเชนนั้นเปนการปฏิเสธพระเจา
19. ตามคัมภีรใหมถือวาการตอตานผูปกครองเปนพฤติกรรมชนิดใด
(1) เสรีภาพของผูอยูใตปกครอง
(2) ขึ้นอยูกับความสามารถของประชาชน
(3) ผูปกครองตองรับฟง
(4) ตองทําในกรอบกฎหมาย
(5) เปนการปฏิเสธพระเจา
ตอบ 5 ดูคําอธิบายขอ 18. ประกอบ
¾

ขอ 20 - 29 เปนขอสอบจาก “ความคิดเชิงการเมืองในพุทธศาสนา”

20. พรหมในยุคฮินดูแทมีลักษณะอยางไร
(1) มีสี่หนา
(2) เปนเพศชาย (3) มีชางเปนพาหนะ
(4) มีโคเปนพาหนะ
(5) ไมมีรูป
ตอบ 5 หนา 97 ในสมัยฮินดูแทน้ัน “พรหม” ถือเปนพระเจาที่ยิ่งใหญและแทจริงองคเดียว แตพรหม
ตามความเชื่อในยุคนี้ไมมีรูปและไมมีเพศ
21. ศาสนาเชนมีความเชื่อเหมือนกับฮินดูแทในเรื่องอะไร
(1) ปฐมวิญญาณ
(2) เทวอวตาร
(3) การเวียนวายตายเกิด (4) บูชาชายาเทพ
(5) อาตมัน
ตอบ 3 หนา 97 – 98 ศาสนาเชนมีความเชื่อเหมือนกับฮินดูแทในเรื่องของการเวียนวายตายเกิด
หรือสังสาระ และตองการที่จะหลุดพนหรือไปสูโมกษะ
22. การปกครองอินเดียที่มีลักษณะเปนจักรวรรดิเกิดขึ้นสมัยใด
(1) กอนพระสิทธัตถะกําเนิด
(2) ยุคพุทธกาล (3) ยุคพระเจาจันทรคุปต (4) ยุคพระเจากนิษกะ (5) ยุคพระเจาคุปตะ
ตอบ 3 หนา 99 การปกครองอินเดียในยุคพุทธกาลที่มีลักษณะเปนจักรวรรดิน้ัน ไดเริ่มตนขึ้นในยุค
สมัยของพระเจาจันทรคุปต ปฐมกษัตริยแหงราชวงศโมริยะ ซึ่งเรียกไดวาเปนยุคของจักรวรรดิ
โมริยะ
23. ปฐมมหาสังคีติ (สังคายนาใหญครั้งแรก) คือการทําอะไร
(1) ปรับปรุงแกไขคําสอนใหเหมาะสม
(2) บันทึกคําสอนของพระพุทธเจา
(3) กําหนดหลักการของศาสนาพุทธ
(4) ประชุมสงฆทั้งหมดเพื่อตั้งศาสนาพุทธ
(5) รวบรวมพระธรรมและพระวินัยใหเปนหมวดหมู
ตอบ 5 หนา 100 การทําสังคายนาครั้งแรกเกิดขึ้นภายหลังการปรินิพพานของพระพุทธองค 3 เดือน
โดยพระอรหันต 500 รูป และพระเจาอชาติศัตรูแหงกรุงราชคฤหทรงอุปถัมภ ใชเวลาทั้งสิ้น 7
เดือน ในการรวบรวมพระธรรมและพระวินัยจากการแสดงในที่ตาง ๆ ใหเขาเปนหมวดหมูเปน
ครั้งแรก เรียกวา “พระไตรปฎก”
24. ความเชื่อที่สาํ คัญอยางหนึ่งของพุทธนิกายหินยาน (หรือเถรวาท) คือ
(1) พระพุทธเจายังไมปรินิพพาน
(2) พระพุทธเจาเปนอวตาร
(3) พระพุทธเจามีภาวะเปนอมตะคือยังดํารงอยู
(4) พระพุทธเจาเปนมนุษยเชนบุคคลทั้งหลาย
(5) คนในยุคปจจุบันยังสามารถติดตอกับพระพุทธเจาได

ตอบ 4 หนา 102 นิกายหินยาน เชื่อวา พระพุทธเจาทุกพระองคทุกประเภทนั้นลวนเปนมนุษยธรรมดาที่
ตรัสรูธรรมดวยตนเอง
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25. พระสมณโคดมไดเสนอวา การปกครองที่ดีควรเปนแบบใด
(1) ราชาธิปไตย
(2) คณาธิปไตย
(3) ธรรมาธิปไตย
(4) ประชาธิปไตย
(5) ผิดทุกขอ
ตอบ 5 หนา 115 ในพระสูตรไดกลาวถึงหนาที่และการเปนผูปกครองที่ดีไวหลายแหง แตไมไดเสนอ
รูปแบบการปกครองที่เห็นวาดี โดยนัยนี้หมายความวา การจะปกครองรูปแบบใดนั้นไมใชสิ่งที่
พระพุทธองคจะสนพระทัย แตปกครองอยางไรเปนประเด็นที่สาํ คัญกวา
26. สถาบันที่ทําหนาที่ปกครองสงฆในประเทศไทยคือ
(1) กรมการศาสนา
(2) สงฆสันนิบาติ
(3) มหาเถรสมาคม
(4) สงฆสภา
(5) อธิบดีกรมการศาสนา
ตอบ 3 หนา 128 – 129 ตาม พ.ร.บ. คณะสงฆ พ.ศ. 2505 นั้น มหาเถรสมาคม ประกอบดวย
สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ และอธิบดีกรมการศาสนาเปน
เลขาธิการโดยตําแหนง มหาเถรสมาคมมีหนาที่ตรากฎ ขอบังคับ วางระเบียบ ออกคําสั่ง เพื่อ
การปกครองคณะสงฆ
27. ขอใดเปนคําตอบของ “กวนอิม”
(1) เปนพระพุทธเจาในอีกรางหนึ่ง
(2) เทพธิดาใจดี
(3) วิญญาณศักดิ์สิทธิ์
(4) เปนเซียนตามความเชื่อของคนจีน
(5) เปนความเชื่อของพุทธนิกายมหายาน
ตอบ 5 หนา 103 “กวนอิม” หรือ “กวนซีอิม” คือ ชื่อที่ใชเรียกพระอวโลกิเตศวรหรือพระโพธิสัตวที่
พัฒนาจากชายไปเปนหญิง ตามความเชื่อของพุทธนิกายมหายานฝายจีน
28. ขอใดที่เปนความเชื่อตามนัยของพระพุทธเจา
(1) คนมีความฉลาดเทากัน
(2) คนมีวรรณะเดียวกัน
(3) คนมีฐานะทางสังคมเสมอกัน
(4) คนยอมทําดีและชั่วเทาเทียมกัน
(5) คนยอมเรียนรูไดพรอมกัน
ตอบ 4 หนา 113 “ความเสมอภาค” ตามนัยของพุทธศาสนานั้น หมายถึงความเสมอภาคในการ
ประพฤติธรรม ไมใชความเสมอภาคในความสามารถ สติปญญา หรือหนาที่ กลาวคือ ทุกคน
ลวนมีความเทาเทียมกันในการที่จะประพฤติธรรม เขาถึงธรรม และเขาสูปรินิพพานอันเปนที่สุด
ของวัฏสงสาร หรือที่สุดของการสิ้นทุกข
29. ผูปกครองตามอัคคัญญสูตรมีที่มาอยางไร
(1) ประชาชนตั้งขึ้น
(2) เปนเทพอวตาร
(3) เปนโดยสายเลือด (4) เทพประทานใหมา
(5) เปนผูที่สะสม
บุญมามาก
ตอบ 1 หนา 114 – 115 ตามอัคคัญญสูตรนั้นเมื่อเกิดระบบกรรมสิทธิ์สวนตัวขึ้น สัตวทั้งหลายก็เห็น
พองตองกันวาจะตองมีการจัดตั้ง “มหาชนสมมุติ” เพื่อคอยควบคุมการอยูรวมกัน มิใหมีการ
ละเมิดซึ่งกันและกัน โดยเขาทั้งหลายก็จะใหคาตอบแทนแกมหาชนสมมุตินั้นดวย
30. “โซเฟย” ในทัศนะของซอฟฟสตหมายถึงความเฉลียวฉลาด ความรอบรู และ (1) ประสบการณ
(2) ความชํานาญ
(3) ความยุติธรรม
(4) ธรรมชาติ
(5) ศีลธรรม
ตอบ 2 หนา 24 ในทัศนะของกลุมซอฟฟสตนั้น “โซเฟย (Sophia)” หมายถึง ความเฉลียวฉลาด
ความรอบรู และความชํานาญ
31. ความยุติธรรมของซอฟฟสตเปนเรื่องของ

(1) ปจเจกชน

(2) มหาชน
(3) ผูปกครอง
(4) กฎหมาย
(5) สังคม
ตอบ 1 หนา 25 ซอฟฟสต เชื่อวา ความยุติธรรมเปนเรื่องของปจเจกชน ซึ่งแตละคนลวนมีสิทธิที่จะ
ยึดถือสิ่งที่ตนเห็นวายุติธรรมสําหรับตน
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32. รัฐที่ดีในทัศนะของซอฟฟสต
(1) ตองสนับสนุนศีลธรรมจริยา
(2) ตองรักษากฎหมายอยางเครงครัด
(3) ตองไมยุงเกี่ยวกับคนใหมากนัก
(4) ตองลมลางเรื่องความเชื่อในพระเจา
(5) ตองทําประโยชนใหเกิดขึ้นกับประชาชน
ตอบ 3 หนา 25 – 26 ซอฟฟสต เห็นวา ความยุงยากตาง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้นมาจากการที่รัฐยื่นมือเขาไป
ยุงเกี่ยวในเรื่องเกี่ยวกับศีลธรรมมากไป ดังนั้นเพื่อลดความยุงยากเหลานี้รัฐตองหลีกเลี่ยงที่จะ
บัญญัติกฎหมายแหงธรรมชาติ ดวยการลดบทบาทไมยุงเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนใหมากนัก
33. ซอฟฟสตชี้วารัฐมีรากฐานมาจาก
(1) ศีลธรรม
(2) ความยุติธรรม
(3) ธรรมชาติ
(4) อํานาจผูปกครอง
(5) พลังของประชาชน
ตอบ 4 หนา 25 ซอฟฟสต เห็นวา การเกิด “รัฐ” นั้นมีรากฐานมาจากอํานาจ คือมีบุคคลบางคนใช
อํานาจกอตั้งขึ้น ผลที่ตามมาก็คืออํานาจทางการเมือง ซึ่งมีจดุ มุงหมายคือความเห็นแกตัวของ
ผูปกครองแอบแฝงอยูนั่นเอง
34. เซนตออกัสตินกลาววา ความเสมอภาคของคนในภาวะธรรมชาติส้ินสุดลงเพราะ
(1) คนที่แข็งแรงรังแกคนที่ออนแอ
(2) แตละคนแสวงประโยชนใสตัว
(3) ความฉลาดของคนไมเทากัน
(4) กฎธรรมชาติถูกทําลายลง
(5) เพราะกฎธรรมชาติไมชัดเจน
ตอบ 2 หนา 79 ออกัสติน เห็นวา ในสภาพธรรมชาติน้ันทุกคนลวนมีความเสมอภาคกัน เพราะทุกคน
มีกฎหมายธรรมชาติเปนเครื่องยึดเหนี่ยว ตอมาสภาพธรรมชาติของคนถูกทําลายลงดวยบาป
เพราะแตละคนหันไปแสวงหาผลประโยชนใสตนโดยเฉพาะ ความเสมอภาคระหวางเพื่อนรวม
โลกจึงหมดสิ้นลง
35. เซนตออกัสตินเห็นวาที่ตองมีรัฐเพราะ
(1) กฎธรรมชาติมีความบกพรอง
(2) ผูแข็งแรงกวาสรางขึ้นเพื่อเปนเครื่องมือของตน (3) ความบาปของมนุษย
(4) เพื่อเปนรากฐานการสถาปนาศาสนา
(5) ความขลาดกลัวที่จะอยูคนเดียวของมนุษย
ตอบ 3 หนา 79 ออกัสติน เห็นวา รัฐบาลหรือสถาบันการปกครองที่เกิดขึ้นนั้น เปนผลมาจากบาปที่
มนุษยไดสรางขึ้นนั่นเอง
36. ฐานะของกษัตริยตามความเห็นของออกัสตินคือ
(1) ควบคุมโดยประชาชน
(2) ตองปกครองตามกฎหมายที่สรางโดยประชาชน (3) เปนตัวแทนของพระเจา
(4) เปนตัวแทนของชนชั้นสูง
(5) เปนตัวแทนทางศาสนาดวย
ตอบ 3 หนา 79 ในทัศนะของออกัสตินนั้นฐานะของกษัตริยหรือผูปกครองก็คือ “ผูแทนจากพระเจา
บนพื้นพิภพ” นั่นเอง
37. “นครของพระเจา” ในทฤษฎีสองนครอยูที่ไหน
(2) ปรากฏขึ้นภายหลังวันพิพากษาโลก
(4) อยูในคริสตรัฐ

(1) ปรากฏขึ้นหลังการตายของมนุษย
(3) เปนที่สถิตของพระเจา
(5) อยูในจิตใจของผูที่เคารพพระเจา

ตอบ 5 หนา 80 – 81 ตามทฤษฎีสองนครนั้นหากจิตใจผูใดถูกครอบงําดวยความรักและเคารพในพระ
เจาแลว เขาผูนั้นก็จะเปนพลเมืองในนครของพระเจา สวนสมาชิกของนครซาตานนั้น
ไดแก ผูที่จิตตกอยูภายใตความเห็นแกตัว มุงแสวงหาแตผลประโยชนทางวัตถุ และบางครั้ง
ถึงกับกลาดูหมิ่นพระเจาอีกดวย
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38. ลัทธิอีพิคิวเลียนเห็นวาความศรัทธาในพระเจาเกิดจาก
(1) ความฉลาด
(2) จินตนาการ
(3) ความศักดิ์สิทธิ์
(4) เหตุผล
(5) ถูกบังคับ
ตอบ 2 หนา 58 ลัทธิอีพิคิวเลียนเห็นวา “ความศรัทธาในพระเจาเกิดจากจินตนาการ ความเฉลียว
ฉลาดเริ่มตนขึ้นเมื่อคนพบวา พระเจาไมมีสวนเกี่ยวของกับกิจกรรมของมนุษยเลย”
39. อีพิคิวเลียนเลื่อมใสลักษณะการปกครองแบบ
(1) เสรีนิยม
(2) สังคมนิยม
(3) อํานาจนิยม
(4) เบ็ดเสร็จ
(5) อนุรักษนิยม
ตอบ 3 หนา 59 อีพิคิวเลียนเลื่อมใสในระบบการปกครองแบบอํานาจนิยม (Authoritarianism)
เพราะเชื่อวาอํานาจเทานั้นที่สามารถบังคับจิตใจชั่วของคนได
40. สถาบันการปกครองตามทัศนะของอีพิคิวเลียน
(1) สิ่งชั่วรายที่จําเปน
(2) อุปสรรคของความสุข
(3) สิ่งประกันเสถียรภาพระหวางบุคคล
(4) ถูกเฉพาะขอ 1 กับ 3
(5) ถูกทั้งขอ 1, 2 และ 3
ตอบ 5 หนา 59 สถาบันการปกครองในทัศนะของอีพิคิวเลียนนั้นถือเปนสิ่งที่ชั่วรายที่จําเปน กลาวคือ
แมจะเปนสถาบันที่เปนอุปสรรคตอความสุขของมนุษยแตก็ตองไดรับการจัดตั้งขึ้น เพื่อผดุงไวซ่ึง
เสถียรภาพของสังคม
41. คริสตศาสนาเริ่มเขาไปมีอิทธิพลตออาณาจักรโรมันเมื่อ
(1) พระคริสตถือกําเนิดขึ้นมา
(2) โรมันแผอาณาจักรเขาไปยังอิสราเอล
(3) สิ้นสุดศตวรรษที่ 3
(4) สมัยจักรพรรดิคอนสแตนติน
(5) พระคริสตเริ่มประกาศคําสอน
ตอบ 3 หนา 75 อิทธิพลของคริสตศาสนาที่มีตออาณาจักรโรมันนั้น ไดเริ่มขึ้นในศตวรรษที่ 4 โดยใน
ค.ศ. 311 จักรพรรดิกาลีเรียสทรงยินยอมใหชาวคริสตประกอบพิธีกรรมทางศาสนาไดโดยสันติ
ตอมาจักรพรรดิคอนสแตนตินก็ไดทรงประกาศพระองคเปนคริสตชนดวยผูหนึ่ง และกอนสิ้น
ศตวรรษที่ 4 ศาสนาคริสตก็กลายเปนศาสนาประจําอาณาจักรโรมันโดยการประกาศของ
จักรพรรดิเธโอดอเสียส
42. เซนตพอลกลาววา กฎหมายธรรมชาติถูกลิขิตไวในจิตใจของมนุษยทุกรูปหมายความวา
(1) ทุกคนสามารถจํากฎหมายธรรมชาติได
(2) กฎหมายธรรมชาติเขียนขึ้นจากจิตใจของคน
(3) กฎหมายธรรมชาติคือความประทับใจของทุกคน (4) กฎหมายธรรมชาติไมมีจริง
(5) กฎหมายธรรมชาติไมไดเขียนไวเปนตัวหนังสือ
ตอบ 2 หนา 76 เซนตพอล เห็นวา กฎหมายธรรมชาติเปนสิ่งที่ถูกลิขิตไวในจิตใจของมนุษยทุกรูป
สามารถที่จะคนพบไดดวยเหตุผล เปนกฎหมายที่แตกตางจากกฎหมายของรัฐ แตเปนเชนเดียวกับกฎแหงศีลธรรม สิ่งใดผิดหรือถูกสามารถรูไดผานทางกฎหมายนี้ โดยมโนสํานึกจะคอย
บอกวาสิ่งใดควรหรือไมควร
43. เหตุผลประการหนึ่งที่ยกมาอางวาศาสนาคริสตถือวาคนเปนสัตวสังคมคือ

(1) พระเจาสรางอีฟขึ้นมา
(2) พระเจาสรางสัตวสิ่งของมากมายเพื่อคนจํานวนมาก
(3) คนตองพึ่งพระในการลางบาป
(4) การอยูคนเดียวจะถูกครอบงําโดยซาตาน
(5) การอยูรวมกันอยางสันติเปนการแสดงความรักตอพระเจา
ตอบ 1 หนา 76 คริสตศาสนาถือวาคนเปนสัตวสังคม ดังจะเห็นไดจากการที่พระผูเปนเจาไดสรางอีฟ
ขึ้นมาเปนภรรยาและเพื่อนของอาดัม เพราะพระองคเห็นวาการอยูเพียงคนเดียวนั้นเปนสิ่งไมดี

