ขอสอบกระบวนวิชา PY 103 ปรัชญาเบื้องตน

------------------------------------------------------------------------------------☞คําสั่ง ใหนักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว
1. ขอใดไมใชปญหาปรัชญาบริสุทธิ์
(1) “อะตอม” เปนสารเบื้องตนของจักรวาลจริงหรือไม
(2) “แบบ” เปนแมพิมพของโลกวัตถุจริงหรือไม
(3) ขอมูลที่ไดจากการรับรูของประสาทสัมผัสนั้นถูกตองจริงหรือไม
(4) รัฐเปนสิ่งที่เกิดมีขึ้นตามธรรมชาติจริงหรือไม
ตอบ 4 หนา 10 – 11, 17 ปรัชญาบริสุทธิ์ คือ ปรัชญาที่เกี่ยวของกับปญหาเรื่องความเปนจริง เปน
ปญหาหรือขอบเขตของปรัชญาที่เปนเรื่องของปรัชญาโดยเฉพาะ ยังไมมีการถูกแยกออกไป
ศึกษาอยางกวางขวางและมีคําตอบที่แนนอนตายตัวพอที่จะแยกเปนวิชาตางหากออกไป จึงเปน
เนื้อหาของปรัชญาจริง ๆ ที่ไมเกี่ยวของกับขอสรุปของวิชาอื่น ๆ ที่แยกตัวออกจากวิชาปรัชญาไป
แลว
2. ขอใดถูกตองเกี่ยวกับวิชาปรัชญาและศาสตรอื่น ๆ
(1) ศาสตรอื่น ๆ มีคําตอบที่ไมแนนอนตายตัว แตวิชาปรัชญามีคําตอบที่ชัดเจน
(2) ศาสตรอื่น ๆ เคยเปนปญหาปรัชญามากอน ตอมาแยกตัวไปเพราะมีคําตอบที่แนนอน
(3) วิชาปรัชญาเกิดขึ้นพรอมกับศาสนาและวิทยาศาสตร
(4) วิชาปรัชญาแยกตัวออกมาจากวิชาศาสนา
ตอบ 2 หนา 9 – 10 เนื่องจากปรัชญาเปนวิชาที่วาดวยปญหาตาง ๆ ที่มนุษยไดเคยสงสัยและเคยให
คําตอบตาง ๆ ไวแลว ดังนั้นวิชาการอื่น ๆ จึงเริ่มตนจากการเปนปญหาในวิชาปรัชญามากอน
และตอมาปญหาบางปญหาก็แยกตัวออกไปจนกลายเปนปญหาของศาสตรหรือวิชาอีกแขนงหนึ่ง
โดยถูกศึกษาใหกวางขวางยิ่งขึ้นดวยวิธีการที่ไดพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ จนมีคําตอบที่ยอมรับกันวา
แนนอนพอสมควร
¾

คําถามขอ 3 – 5 ใหนักศึกษาใชคําตอบตอไปนี้ (มี 3 ตัวเลือก)
(1) จิตนิยม - สสารนิยม - ธรรมชาตินิยม
(2) เหตุผลนิยม - ประสบการณนิยม
(3) จิตนิยมแบบอัตนัย - สัจนิยม

3. ขอใดคือกลุมคําตอบของปญหาที่วา “วัตถุสสารมีความแทจริงในตัวมันเองหรือไม”
ตอบ 3 หนา 127 ปญหาที่วา “วัตถุสสารมีความแทจริงในตัวมันเองหรือไม” เปนปญหาเรื่องธรรมชาติ
ของความรู โดยมีแนวคําตอบ 2 แนวคือ 1. สัจนิยม ซึ่งถือวา วัตถุสสารมีความแทจริงในตัว
มันเอง 2. จิตนิยมแบบอัตนัย ซึ่งถือวาวัตถุสสารไมไดมีความแทจริงของตัวเอง
4. ขอใดคือกลุมคําตอบของปญหาที่วา “มนุษยจะสามารถรูจักความแทจริงไดโดยทางใด”
ตอบ 2 หนา 14, 103 ปญหาที่วา “มนุษยจะสามารถรูจักความแทจริงไดโดยทางใด” เปนปญหาเรื่อง
บอเกิดของความรู โดยมีแนวคําตอบ 2 แนวคือ 1. เหตุผลนิยม ซึ่งถือวา เหตุผลคือบอเกิด
ของความรูที่ถกู ตอง 2. ประสบการณนิยม ซึ่งถือวา ประสบการณคือบอเกิดของความรูที่
ถูกตอง
ÂÂÂ
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5. ขอใดคือกลุมคําตอบของปญหาที่วา “อะไรคือสิ่งที่เปนความแทจริงสูงสุด”
ตอบ 1 หนา 12, 25 ปญหาที่วา “อะไรคือสิ่งที่เปนความแทจริงสูงสุด” เปนปญหาเรื่องอภิปรัชญา โดย
อภิปรัชญาที่วาดวยเอกภพและธรรมชาติของโลกมีแนวคําตอบ 3 แนวคือ 1. จิตนิยม
ซึ่งถือวา จิตเปนความแทจริงสูงสุด 2. สสารนิยม ซึ่งถือวา สสารเปนความแทจริงสูงสุด 3.
ธรรมชาตินิยม ซึ่งมีความเห็นแบบกึ่งกลางระหวาง 2 ทัศนะขางตน
6. ขอใดจัดเปนทัศนะแบบจิตนิยม
(1) มีอะไรบางอยางซึ่งเปนอมตะนิรันดรอยูในโลกของจิต
(2) สรรพสิ่งลวนเปนผลงานสรางสรรคของพระผูเปนเจา
(3) จักรวาลและทุกสิ่งลวนทอนลงไดเปนพลังงานเหมือนกันหมด
(4) ถูกขอ 1 และ 2
ตอบ 4 หนา 25 – 28 จิตนิยมมีทัศนะดังนี้ 1. เนื้อแทของโลกมิใชเพียงสสาร แตยังประกอบดวย
อสสารอีกดวย 2. เนื้อแทของโลก สวนที่เปนอสสารมีลักษณะคลายจิต มีอยูเปนนิรันดร
ไมเปลี่ยนแปลง เชน พระเจา ซึ่งชาวคริสตเชื่อวาเปนผูสรางโลกและมนุษยขึ้น 3. หนวยแหง
ความจริงที่เปนอสสารทําใหโลกของวัตถุมีระเบียบ มีกฎเกณฑ 4. คาทั้งหลายมีตนตออยูที่
อสสาร
7. ขอใดจัดเปนทัศนะแบบสสารนิยม
(1) จักรวาลเกิดจากการรวมตัวของอะตอมของธาตุตาง ๆ
(2) จิตมนุษยคือ สมองและระบบประสาท
(3) ทั้งจักรวาลและโลกลวนจําลองความจริงจากโลกแหงแบบ (4) ถูกขอ 1 และ 2
ตอบ 4 หนา 28 – 32, 35 สสารนิยมมีทัศนะดังนี้ 1. ปรากฏการณของสสารเทานั้นที่เปนจริง จิต
คือการทํางานของสมองและระบบประสาท 2. จักรวาลและทุกสิ่งประกอบดวยหนวยยอยหรือ
อะตอมของธาตุตาง ๆ 3. ทุกสิ่งลวนทอนลงได 4. คาเปนสิ่งสมมุติ 5. จักรวาลอยูใน
ระบบจักรกล
8. ขอใดมีความเชื่อสอดคลองกับปรัชญายุคดึกดําบรรพมากที่สุด
(1) นายกวางเชื่อวาเทพเจามีอยูในเทพนิยายที่มนุษยแตงขึ้นเทานั้น
(2) นายแคบเชื่อวาถาเขาบูชาพระราหูทุกวันพุธก็จะมีโชคลาภและความสําเร็จ
(3) นายรีเชื่อวาถาเทพเจามีจริงก็อยูโลกของตนไมมาของเกี่ยวกับมนุษย
(4) นายเหลี่ยมเชื่อวาเทพเจาก็คือมนุษยตางดาวที่มีความเจริญกวามนุษยมากมาย
ตอบ 2 หนา 2 ปรัชญายุคดึกดําบรรพมีความเชื่อวาภัยธรรมชาติเกิดจากเทพ หรือเทพเปนผูบันดาลให
เกิดภัยธรรมชาติขึ้น ฉะนั้นมนุษยจะพนภัยธรรมชาติไดก็ตองเอาใจเทพ คือทําใหเทพ
พึงพอใจ ซึ่งอาจทําในรูปถวายของบูชา เปนตน
9. ปญหาปรัชญาเฉพาะเรื่องมีลักษณะสําคัญอยางไร
(1) หาคําตอบในเรื่องของอภิปรัชญาโดยเฉพาะ
(2) หาคําตอบในเรื่องญาณวิทยาโดยเฉพาะ
(3) หาคําตอบในเรื่องที่เกี่ยวของกับผลสรุปของศาสตรอื่น ๆ
(4) นําเอาทฤษฎีปรัชญาไปเปนหลักในการหาคําตอบ จึงไดคําตอบที่แนนอนตายตัว
ตอบ 3 หนา 11 ปญหาปรัชญาเฉพาะเรื่อง หมายถึง ปญหาที่ยังครอบคลุมไปถึงผลสรุปของวิชาอื่น ๆ
ที่แยกตัวออกไปจากวิชาปรัชญาแลว จึงเรียกวาเปนปญหาเฉพาะเรื่องหรือขอบเขตของปรัชญา
ประยุกต โดยพยายามศึกษาหาคําตอบในสวนที่ยังคงเปนปญหาใหตริตรองได
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10. สาขาใดของปรัชญาที่กลาวถึงหลักความประพฤติที่ดีของมนุษย
(1) อภิปรัชญา
(2) ญาณวิทยา
(3) จริยศาสตร
(4) ตรรกวิทยา
ตอบ 3 หนา 16 – 17 ปญหาจริยศาสตร หมายถึง ปญหาทางปรัชญาที่เกี่ยวกับเรื่องความประพฤติ
และคุณคา หรือสิ่งดีสูงสุดที่มนุษยควรแสวงหาในชีวิต รวมทั้งปญหาเกี่ยวกับอุดมการณหรือ
อุดมคติของชีวิต และแนวทางที่มนุษยพึงปฏิบัติตนใหสอดคลองกับความเปนจริง
11. การที่นักปรัชญากรีกยุคแรกขบคิดปญหาเรื่องธาตุแรก แสดงถึงจุดประสงคใด
(1) มนุษยสามารถเขาใจโลกของสสารไดโดยไมตองอางเทพเจา
(2) มนุษยรูความประสงคของพระเจาในการสรางโลก
(3) มนุษยเขาใจในแบบซึ่งเปนแมพิมพของโลกวัตถุ
(4) มนุษยจะมีชีวิตที่ดีขึ้น
ตอบ 1 หนา 7 นักปรัชญากรีกยุคแรกนั้นมีทาเลสเปนผูริเริ่มศึกษา โดยมีความเชื่อวามนุษยสามารถ
อธิบายปรากฏการณธรรมชาติไดโดยไมตองอางเทพเจา เพราะเอกภพมีกฎเกณฑตายตัวของมัน
เอง และถามนุษยสามารถเรียนรูกฎเกณฑธรรมชาติได ก็จะสามารถควบคุมธรรมชาติได
เชนเดียวกัน
12. “ไมทอนหนึ่งเอาไปเผาไฟ กลายเปนขี้เถา” ปรากฏการณนี้อธิบายตามทัศนะของเอ็มพีโดเคลสไดอยางไร
(1) ไมสูญหายไปแลวจากโลกนี้
(2) มีส่ิงใหมเกิดขึ้นคือ ขี้เถา
(3) ไมละทิ้งแบบเดิมมาสวมแบบอันใหม
(4) การเรียงตัวของธาตุ 4 อยางในรูปใหม
ตอบ 4 หนา 29 เอ็มพิโดเคลส มีทัศนะวา การเปลี่ยนแปลงเปนการเรียงตัวของปฐมธาตุทั้ง 4 คือ ดิน
น้ํา ลม และไฟในรูปแบบใหม ในโลกนี้ไมมีอะไรเกิด ไมมีอะไรสูญสลาย จะมีก็แตการรวมตัว
และการแยกตัวของปฐมธาตุทั้ง 4 อันเปนหนวยเดิมเทานั้น
(1) สี รส กลิ่น อุณหภูมิ
13. ขอใดเปนคุณสมบัติที่ไมมีจริงภายในอะตอมในทัศนะของเดโมคริตัส
(2) น้ําหนัก รูปราง
(3) การเคลื่อนที่
(4) ความคงทนถาวร
ตอบ 1 หนา 30, 58 เดโมคริตัส มีทัศนะวา อะตอมเปนสิ่งที่ปราศจากสี รส กลิ่น เสียง เย็น รอน
ออน แข็ง และคุณสมบัติใด ๆ ทั้งสิ้น จะมีก็แตรูปรางและน้ําหนักเทานั้น อะตอมเปนสิ่ง
เชิงเดี่ยว มีเนื้อเดียวกันตลอด ไมมีองคประกอบ จึงไมอาจแบงยอยได และมีการเคลื่อนไหวอยู
ตลอดเวลา
14. ขอใดเปนลักษณะของ “แบบ” ในทัศนะของเพลโต
(1) เปนสสารที่มีการครองพื้นที่ครองเวลา
(2) จําเปนตองรูจักไดดวยประสาทสัมผัส
(3) อสสารที่ไมครองพื้นที่ ไมครองเวลา
(4) เปนอสสารที่อยูภายในโลกแหงวัตถุ
ตอบ 3 หนา 26 – 27 ลักษณะของ “แบบ” ในทัศนะของเพลโต ไดแก 1. เปนอสสารที่ไมครองพื้นที่
ไมครองเวลา เปนนามธรรม จับตองไมได เปนโลกที่อยูเหนือประสาทสัมผัส 2. มิใชสิ่งที่มนุษย
คิดขึ้น 3. เปนหลักแหงความมีอยูของสิ่งตาง ๆ 4. เปนหลักแหงความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ
15. ขอใดคือทัศนะของเพลโตเกี่ยวกับความดี
(1) เปนคําที่ใชเรียกการกระทําที่นําความสุขมาใหคนเรา
(2) เปนคุณคาแทจริงอยูในโลกแหงแบบ
(3) เปนแบบของการกระทําที่เปนกุศล แตไมมีตัวตนอยูจริง
(4) มีตนตอมาจากพระเจา
ตอบ 2 หนา 28 ในปรัชญาของเพลโตนั้น ความดี ความงาม และความยุติธรรมตางก็เปนแบบซึ่งมีอยู
อยางสมบูรณในตัวเอง เปนแมบทที่ทําใหโลกมนุษยมีคุณคาตาง ๆ คุณคาเหลานี้มีมาแตเดิม
มิใชสิ่งที่มนุษยคิดขึ้นหรือตั้งขึ้นมา
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16. ในทัศนะเรื่องจิตของเพลโต มนุษยแตกตางจากสัตวอื่น ๆ เพราะมีจิตภาคใด
(1) ภาคตัณหา
(2) ภาคน้ําใจ
(3) ภาคเหตุผล
(4) ทั้ง 3 ภาค
ตอบ 3 หนา 36 เพลโตถือวา มนุษยจะมีความแตกตางจากสัตวเดียรัจฉานก็เพราะแรงผลักดันของจิต
ภาคเหตุผลเทานั้น จิตภาคเหตุผลจึงเปนภาคที่สําคัญมากสําหรับความเปนมนุษย ซึ่งจะ
ทําใหมนุษยสามารถเขาสูโลกของแบบได
17. เพลโตเชื่อวาคนที่มีจิตภาคน้าํ ใจเดนชัดจะเลือกทําขอใด
(1) ชวยเหลือคนที่ถูกรังแก
(2) แสวงหาความสงบ
(3) แสวงหาความรู
(4) ขยันทํางานหาเงิน
ตอบ 1 หนา 35 – 36, 246 บุคคลที่มีจิตภาคน้ําใจเหนือกวาภาคอื่นก็ยังคงมีความปรารถนาในโลกียสุข
อยู แตความสุขทางกายไมเทากับความสุขทางใจที่เขาไดรับจากการไดแสดงความกลาหาญ ได
ชวยเหลือผูถูกรังแก ดังนั้นคนเหลานี้อาจจะยอมตายเพื่อรักษาเกียรติยศของตนเอง
18. ขอใดขัดแยงกับทัศนะของสสารนิยมที่วา สสารเปนสิ่งครองเวลา
(1) ดวงอาทิตยดํารงอยูตลอดไป ไมมีวันแตกดับ (2) แมแตดวงอาทิตยก็ยังเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
(3) ดวงอาทิตยไมไดอยูเหนือการลวงไปของเวลา (4) อะตอมของดวงอาทิตยจะไมมีการสูญสลาย
ตอบ 1 หนา 31 สสารเปนสิ่งที่ครองเวลา คือ ตองมีอยู ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จะมีอยูตลอดเวลาไมได
ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา โลกหรือจักรวาลทั้งหมดเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ตั้งแตดวงอาทิตย โลก
ภูเขา จนกระทั่งเม็ดทราย ไมมีอะไรอยูคงที่
19. ลัทธิธรรมชาตินิยมเห็นดวยกับขอใดนอยที่สุดเกี่ยวกับสิ่งธรรมชาติ
(1) มีการครองพื้นที่ ครองเวลา
(2) มีความแทจริงในตัวเอง
(3) ทอนกลับลงไดเปนอะตอม
(4) เกิดขึ้นดวยสาเหตุธรรมชาติ
ตอบ 3 หนา 33 – 34 ธรรมชาตินิยม เห็นวา สิ่งธรรมชาติเปนสิ่งที่ดํารงอยูในระบบของอวกาศ –
เวลา เปนสิ่งที่เกิดขึ้นและดับลงดวยสาเหตุธรรมชาติ และเชื่อวาในจักรวาลมีสิ่งซึ่งเปนจริง
มากมายหลายสิ่ง แตละสิ่งมีความแทจริงอยูในตัวเอง ไมสามารถตัดทอนลงเปนอะตอมได
20. ขอใดเปนทัศนะเรื่องจิตของลัทธิจิตนิยม
(1) คือ การทํางานของสมองและระบบประสาท
(2) คือ คุณสมบัติใหมของมนุษย
(3) คือ ความอยากทางรางกายซึ่งจําเปนตองไดรับการตอบสนอง
(4) คือ สิ่งพิเศษที่เปนตัวสั่งการรางกายและไมมีวันแตกดับไป
ตอบ 4 หนา 35 จิตนิยมเชื่อวา วิถีชีวิตของแตละคนนั้น ยอมเปนไปตามการบังคับบัญชาของจิต
รางกายเปนเพียงการสนองตอบเจตจํานงของจิตเทานั้น จิตจึงสําคัญกวารางกาย เพราะเปน
ตัวตนที่แทจริงของคนเรา จิตหรือวิญญาณมีสภาวะเปนอมตะ จึงรับรูสิ่งที่เปนอมตะดวยกัน เชน
สัจจะและคุณธรรม เปนตน
21. ธาตุแทของวิญญาณคืออะไรในทัศนะของลัทธิสสารนิยม
(1) กอนสมองที่ทอนลงไดเปนอะตอม
(2) สิ่งที่มีเสรีภาพ
(3) สิ่งที่มีสภาวะเปนอมตะ
(4) สิ่งที่ประกอบดวยสวนตัณหา น้ําใจ และเหตุผล
ตอบ 1 หนา 35 ในทัศนะของลัทธิสสารนิยมนั้น ถือวา การเรียนรูตาง ๆ เปนเรื่องของสมอง สมอง
นั้นเปนสสาร คือ เมื่อวิเคราะหออกมาแลว ก็จะออกมาเปนโมเลกุล แยกออกมาอีกก็จะเปน
อะตอม และแยกไดเปนอิเล็กตรอน โปรตอน และอื่น ๆ ซึ่งอนุภาคเหลานี้ก็จะเปนสวนหนึ่งของ
สรรพวัตถุทั้งหลาย
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คําถามขอ 22 – 25 ใหนักศึกษาใชคําตอบตอไปนี้
(1) ลัทธิจิตนิยม
(2) ลัทธิสสารนิยม
(3) ลัทธิธรรมชาตินิยม
(4) ลัทธิสสารนิยมและธรรมชาตินิยม

22. ลัทธิใดยอมรับวาทุกสิ่งในจักรวาลรวมทั้งมนุษยสามารถทอนลงไดเปนอะตอมกับการเคลื่อนที่ของมัน
ตอบ 2 ดูคําอธิบายขอ 7. ประกอบ
23. ลัทธิใดมีความเห็นวาสสารทั้งหลายตองอยูในระบบอวกาศ-เวลา แตก็ไมไดหมายความวาสิ่งที่มีอยูใน
ระบบนี้จะตองเปนสสารทั้งหมด
ตอบ 3 หนา 33 พวกธรรมชาตินิยมมีความเห็นวา สสารทุกชนิดอยูในระบบของอวกาศ – เวลา แตก็
มิไดหมายความวาสิ่งที่อยูใ นระบบอวกาศ – เวลา จะตองเปนสสารทั้งหมด
24. ลัทธิใดมีทัศนะวาสสารหรือสิ่งธรรมชาติตองมีคุณสมบัติสําคัญคือ เกิดขึ้นและมีอยูภายในที่วางและมี
อายุจํากัด
ตอบ 4 หนา 31, 33 ทั้งสสารนิยมและธรรมชาตินิยม มีทัศนะวา สสารหรือสิ่งธรรมชาติตองมีลักษณะ
สําคัญคือ เปนสิ่งที่ครองที่และครองเวลา คือแผไปในที่วาง ตองมีอยู ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จะมี
อยูตลอดเวลาไมได
25. ลัทธิใดยอมรับวาสสารเปนสิ่งที่มีอยูจ ริง แตการมีอยูของมันถูกกําหนดโดยความจริงที่เปนอสสาร
ตอบ 1 หนา 25 จิตนิยมยอมรับวาสสารเปนสิ่งที่มีอยูจ ริง แตมีสิ่งที่จริงกวาสสารอันเปนความจริงที่
ไมมีตัวตน จับตองไมได มีลักษณะเปนอสสาร (ดูคําอธิบายขอ 6. ประกอบ)
26. ในทัศนะของปรัชญาไวเศษิกะ สิ่งใดไมอาจดํารงอยูชั่วนิรันดร
(1) ดอกกุหลาบดอกหนึ่ง
(2) ปรมาณูของธาตุที่ประกอบขึ้นเปนดอกกุหลาบ
(3) วิญญาณของบุคคลผูช่ืนชอบดอกกุหลาบ
(4) อวกาศอันเปนที่อยูของดอกกุหลาบ
ตอบ 1 หนา 56 – 59 อภิปรัชญาไวเศษิกะถือวา สิ่งที่เที่ยงแทซ่ึงดํารงอยูชั่วนิรันดร ไดแก ปรมาณูของ
ธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้าํ ลม ไฟ, เนื้อสารอีก 5 อยางคือ อากาศ อวกาศ กาละ มนัส และอาตมัน
หรือชีวาตมัน (วิญญาณที่บริสุทธิ์) ซึ่งทั้งหมดนี้รวมเรียกวา “ปทารถะ” (สิ่งที่มอี ยูจริง)
27. ขอใดเปนความเชื่อที่ถูกตองในเรื่องปรมาณูในทัศนะของไวเศษิกะ
(1) มีทั้งคุณสมบัติ สี กลิ่น รส รูปราง ขนาดและน้ําหนัก
(2) มีแตคุณสมบัติ รูปราง ขนาด น้ําหนัก
(3) มีพลังงานอยูภายในจึงเคลื่อนไหวได
(4) ถูกทุกขอ
ตอบ 1 หนา 57 – 58 ปรัชญาไวเศษิกะถือวา ทุก ๆ ปรมาณูน้ันมีทั้งคุณสมบัติปฐมภูมิ (รูปราง ขนาด
และน้ําหนัก) และคุณสมบัติทุติยภูมิ (สี กลิ่น รส เสียง) ปรมาณูเปนสิ่งที่ไรกัมมันตภาพและจล
นภาพ จึงอยูในภาวะที่หยุดนิ่งตลอดเวลา
28. ขอใดตรงกับความหมายของคําวา “นิรคุณะ” ในปรัชญาของเวทานตะเรื่องพรหมัน
(1) สิ่งที่มีคุณสมบัติทุกอยางเพียบพรอม
(2) สิ่งสัมบูรณที่ปราศจากคุณสมบัติ
(3) สิ่งที่เปนทุกสิ่งทุกอยางที่เราสามารถบรรยายถึงอยางถูกตองได
(4) สิ่งที่เปนคุณประโยชนอยูภายในโลกแหงปรากฏการณ
ตอบ 2 หนา 60 ในปรัชญาเวทานตะเรื่องพรหมันนั้น คําวา “นิรคุณะ” หมายถึง สิ่งสัมบูรณที่
ปราศจากคุณสมบัติ คือเปนสิ่งที่อยูเหนือสามัญวิสัยแหงโลกปรากฏการณ
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29. พรหมันที่มนุษยไมอาจใชถอยคําใดมาบรรยายถึงธรรมชาติแทจริงไดนั้น ปรัชญาเวทานตะเรียกวาอะไร
(1) อปรพรหม
(2) อีศวร
(3) กฤษณะ
(4) ปรพรหม
ตอบ 4 หนา 62 “ปรพรหม” ในปรัชญาเวทานตะ หมายถึง พรหมันที่มนุษยกําหนดลักษณะไมไดดวย
ประการทั้งปวง เปนสิ่งที่จะใชคําพูดบรรยายถึงไมได และจะใชความคิดหรือจินตนาการคาดคะเนถึงก็ไมไดดวย
30. ขอใดเปนคูคําที่มีความหมายตรงกันในเรื่องธรรมชาติของพรหมัน
(1) ชีวาตมัน - สสาร
(2) จิต - วิญญาณบริสุทธิ์
(3) อานันทะ - ความทุกข
(4) อสัต - สิ่งแทจริง
ตอบ 2 หนา 59 – 62 ในเรื่องธรรมชาติของพรหมันนั้น จิต อาตมัน หรือชีวาตมันเปนสิ่งเดียวกันกับ
พรหมัน คือ เปนวิญญาณที่บริสุทธิ์ โดยพรหมันนั้นเปนสัต (สิ่งที่แทจริง) ตรงขามกับอสัต (สิ่ง
ที่ไมแทจริง) เปนอานันทะ ซึ่งตรงขามกับสภาวะที่เรียกกันวา ความทุกข
31. ทัศนะเรื่องปรมาณูของปรัชญาไวเศษิกะเรื่องใดตรงกับเดโมคริตัส
(1) คือหนวยยอยที่แบงตอไปอีกไมได
(2) จักรวาลอยูในระบบจักรกล
(3) วิญญาณมนุษยไมใชปรมาณู
(4) ปรมาณูมีพลังงานอยูภายใน
ตอบ 1 หนา 57 ทั้งปรัชญาไวเศษิกะและปรัชญาของเดโมคริตัส มีทัศนะเหมือนกันวา ปรมาณูเปน
สวนประกอบที่เล็กที่สดุ ของสสาร แตละปรมาณูไมประกอบขึ้นดวยสัดสวน เปนสิ่งเที่ยงแท
แบงแยกไมได สรางขึ้นใหมไมได และรับรูไมไดดวยประสาทสัมผัส
32. บุคคลใดจัดวามีสัมมาสติตามหลักปรัชญาพุทธศาสนา
(1) บุญชูอกหัก เขารูตัวดีวา จิตกําลังมีกิเลสที่ทําใหเศราหมองจึงพยายามตัดใจ
(2) บุญชวยอยากมีคนรักที่สวย ฉลาด และรวย
(3) บุญชมเบื่อคนรักที่ชอบตามหึงหวง จึงหาทางบอกเลิก
(4) บุญเลี้ยงยากจนแตพยายามหาอาชีพสุจริตทํา
ตอบ 1 หนา 88 สัมมาสติ (ระลึกชอบ) แบงออกเปน 4 ประการคือ 1. ระลึกรูตัวในเรื่องกายและ
อิริยาบถของกาย 2. ระลึกรูตัวเมื่อรูสึกสบายหรือไมสบายหรือเฉย ๆ 3. ระลึกรูตัววาจิต
กําลังเศราหมองหรือผองแผว มีกิเลสหรือวางจากกิเลส 4. ระลึกรูตัววาอารมณกําลังผานเขา
มาในใจหรือกําลังพิจารณาธรรมอะไร
33. ผูใดมีสัมมาวายามะตามหลักปรัชญาพุทธศาสนา
(1) ปองเคยวางยาพิษฆาสุนัขตาย รูวาบาป จึงพยายามไมทําอีก
(2) ปลาตั้งใจจะไมทําลายชีวิตสัตว แมยุงกัดก็ไมยอมตบ
(3) ปูรักษาศีล 5 อยางครบถวนทุกวัน
(4) ถูกทั้งหมด
ตอบ 4 หนา 88 สัมมาวายามะ (พยายามชอบ) แบงออกเปน 4 ประการคือ 1. เพียรระวังไมให
ความชั่วเกิดขึ้น 2. เพียรละความชั่วที่เกิดขึ้นแลว 3. เพียรทําความดีใหเกิดขึ้น
4. เพียรรักษาความดีที่เกิดขึ้นแลวใหคงอยู
34. ผูใดจัดวามีสัมมาสังกัปปะตามหลักปรัชญาพุทธศาสนา
(1) ราตรีถูกเพื่อนแกลงใสความจนนายไลออกจากงาน แตเธอก็คิดอภัยใหเพื่อนผูนั้น
(2) จิตราสงเสริมใหราตรีโตตอบเพื่อนคนนั้นใหสาสม
(3) นงเยาวแนะนําราตรีไมใหเชื่อคําพูดของจิตรา เพราะไมอยากใหเรื่องราวบานปลาย (4) ถูกทั้งหมด
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ตอบ 3 หนา 87 สัมมาสังกัปปะ (ดําริชอบ) แบงออกเปน 3 ประการคือ 1. ดําริในการออกจาก
สิ่งยั่วยวน 2. ดําริในการไมพยายามปองรายผูอื่น 3. ดําริในการไมเบียดเบียนผูอ่ืน
35. ผูใดมีภวตัณหาตามหลักปรัชญาศาสนาพุทธ
(1) พลเอกชางอยากเปนนายกรัฐมนตรี
(2) นายเชาวไมอยากหมดวาระการเปนนายกรัฐมนตรี
(3) นางชอยอยากพบและหอมแกมนายกรัฐมนตรี
(4) นายชัยมุงมั่นปฏิบัติตามมรรค 8 เพื่อตองการหลุดพนจากทุกข
ตอบ 1 หนา 84 ภวตัณหา คือ ความอยากเปนเจาของหรืออยากมีอารมณ เชน รูป เสียง เปนตน หรือ
อยากมีอยากเปนอื่น ๆ ซึ่งเปนความปรารถนาของปุถุชนโดยทั่วไป
36. จากคําตอบขอ 35. ผูใดมีวิภวตัณหาตามหลักปรัชญาพุทธศาสนา
(1) ขอ 1
(2) ขอ 2
(3) ขอ 3
(4) ขอ 4
ตอบ 2 หนา 85 วิภวตัณหา คือ ความอยากไมใหสิ่งที่ตนมีอยูหรือเปนอยูน้ันเสื่อมสิ้นไป, ความอยาก
ไมมีหรืออยากไมเปนดังที่ตนมีอยูหรือเปนอยู รวมถึงการเบื่อหนายในภาวะของตน
37. จากคําตอบขอ 35. ผูใดมีกามตัณหาตามหลักปรัชญาพุทธศาสนา
(1) ขอ 1
(2) ขอ 2
(3) ขอ 3
(4) ขอ 4
ตอบ 3 หนา 84 กามตัณหา คือ ความอยากเห็น อยากฟง อยากสูดกลิ่น อยากลิ้มรส อยากสัมผัสใน
สิ่งที่ดีงาม ถูกอกถูกใจ หรือที่ตนเกิดความตองการที่เจือดวยอารมณ รวมถึงความอยากของ
สามัญชนทั่วไป
38. ปญหาขอใดที่ศาสนาพุทธถือวาไมไรประโยชนในทางจริยศาสตร
(1) วิญญาณตายแลวไปไหน
(2) จักรวาลมีขอบเขตจํากัดหรือไม
(3) เทพเจามีจริงหรือไม
(4) การดับทุกขใหหมดสิ้นทําไดโดยวิธีใด
ตอบ 4 หนา 75 – 76 พระพุทธเจาจะไมทรงตอบปญหาในทางอภิปรัชญา โดยถือวาไรประโยชน
ในทางจริยศาสตร เชน จักรวาลมีขอบเขตจํากัดหรือไม, ผูรูสัจจะตายแลวเกิดอีกหรือไม ฯลฯ
โดยพระพุทธองคจะทรงพยายามใหบุคคลหันมาเผชิญกับปญหาอันเปนสัจจภาวะที่แทจริง เชน
ใหมารับรูเรื่องความทุกข, ตนตอที่ทําใหเกิดความทุกข, ความดับทุกข และวิถีทางที่จะนําไปสู
ความดับทุกข
39. ขอใดเปนความจริงที่แนนอนตายตัวในทัศนะของลัทธิเหตุผลนิยม
(1) ในเดือนธันวาคมของทุกปอากาศมักจะหนาวเย็น
(2) เมื่อเราตมน้ํา น้าํ จะเดือดเมื่ออุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส
(3) เทอมนี้มีนักศึกษาสอบผานวิชานี้คอนขางมาก
(4) ดอกไมดอกเดียวจะอยูในแจกันสองใบในเวลาเดียวกันไมได
ตอบ 4 หนา 104 ความจริงที่แนนอนตายตัวในทัศนะของลัทธิเหตุผลนิยม คือ ความจริงชนิดที่จําตอง
เปน เปนความจริงที่ไมมีวันผิดพลาดได เปนขอความที่ตองจริงตลอดไปโดยไมตองมีการพิสูจน
เชน “สิ่งหนึ่งไมอาจจะอยูในสถานที่สองแหงในเวลาเดียวกันได” หรือ “เสนตรงที่ขนานกันจะไมมี
วันมาบรรจบกันได” ถือเปนสิ่งที่รูไดโดยไมตองมีประสบการณมายืนยัน หรือเปนสิ่งที่รูไดโดย
“อัชฌัตติกญาณ” คือการหยั่งรูโดยตรงดวยจิตใจ หรือแสงสวางแหงเหตุผล
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40. “เสนขนานใด ๆ ยอมไมบรรจบกัน A และ B เปนเสนตรง 2 เสนที่ขนานกัน ดังนั้น A และ B เปนเสนตรง
ที่ไมบรรจบกัน” ขอความนี้เปนการอางเหตุผลที่ลัทธิใดเชื่อถือ
(1) ประสบการณนิยม (2) เหตุผลนิยม
(3) สัจนิยม
(4) สสารนิยม
ตอบ 2 หนา 105 ขอความนี้เปนการอางเหตุผลแบบนิรนัยของลัทธิเหตุผลนิยม ซึ่งวิธีนิรนัยก็คือ การ
พิสูจนความเชื่อใด ๆ โดยอาศัยความจริงพื้นฐานที่มีอยูก อนหรือที่ยอมรับกันโดยทั่วไปเปนหลัก
แลวก็ใชความคิดสืบสาวจากความรูน้ันไปเพื่อที่จะรูในสิ่งอื่น โดยที่ขอสรุปตองไดมาจากขออาง
ถาหากวาขออางเปนจริง ขอสรุปก็ตองจริงดวย (ดูคําอธิบายขอ 39. ประกอบ)
41. มนุษยรูวา “สิ่งที่เทากันถาหักออกดวยจํานวนที่เทากัน สวนที่เหลือยอมเทากัน” เปนความจริงตลอดไปดวย
สิ่งใดในทัศนะของเหตุผลนิยม
(1) อัชฌัตติกญาณ
(2) ประสาทสัมผัส
(3) การอางเหตุผลแบบอุปนัย
(4) การทดลอง
ตอบ 1 ดูคําอธิบายขอ 39. ประกอบ
42. ขอความใดที่เดการตยืนยันวาเปนหลักความจริงเบื้องตนที่ชัดเจนแนนอนเกี่ยวกับความรูของมนุษย
(1) ฉันเห็น ฉันไดยิน ตัวฉันจึงมีอยู
(2) ฉันมีรางกาย มีความรูสึก ตัวฉันจึงมีอยู
(3) ฉันสงสัย ฉันสัมผัสได ตัวฉันจึงมีอยู
(4) ฉันคิด ดังนั้นตัวฉันจึงมีอยู
ตอบ 4 หนา 108 ขอความที่เดการตยืนยันวาเปนหลักความจริงเบื้องตนอยางชัดเจนและแจมแจงก็คือ
“ฉันคิด ดังนั้น ฉันจึงมีอยู” ซึ่งเปนหลักปรัชญาขอแรกของเขา
43. ขอใดเปนความรูในขั้นความคิดเชิงซอน ตามหลักญาณวิทยาของจอหน ลอค
(1) สีแดงของดอกกุหลาบ
(2) กลิ่นหอมของดอกกุหลาบ
(3) ความแหลมของหนามกุหลาบ
(4) ดอกกุหลาบที่มีสีแดงดอกหนึ่ง
ตอบ 4 หนา 118 ความคิดเชิงซอน คือ ความคิดเชิงเดี่ยวหลาย ๆ อันที่จิตรวบรวม เชื่อมโยง และ
เปรียบเทียบเขาดวยกันเปนสิ่งที่รับรู เชน จิตเชื่อมโยงความคิดเชิงเดี่ยวของความเขียว กลม
และเปรี้ยวเขาดวยกัน เกิดเปนความคิดเชิงซอนของผลมะนาว เปนตน
44. ขอใดเปนความรูในขั้นความคิดเชิงเดี่ยว ตามหลักญาณวิทยาของจอหน ลอค
(1) สีแดงของดอกกุหลาบ
(2) ดอกกุหลาบที่มีสีแดงดอกหนึ่ง
(3) หนามของดอกกุหลาบ
(4) ดอกกุหลาบสีแดงยอมไมใชดอกกุหลาบสีเหลือง
ตอบ 1 หนา 117 ความคิดเชิงเดี่ยว คือ ความคิดที่ไมซับซอน ไมประกอบดวยสิ่งใด และตองรูดวย
ตัวเอง ไมอาจจะอธิบายดวยคําพูดได เปนตัวแทนของวัตถุภายนอก ไมใชคุณสมบัติจริง ๆ ของ
วัตถุ เชน สีแดงของดอกกุหลาบ กลิ่นหอมของดอกมะลิ เปนตน
45. จอหน ลอค มีความเห็นในเรื่องจิตของมนุษยอยางไร
(1) มีความรูบางอยางแฝงอยูกอนแลวตั้งแตเกิด
(2) สามารถหยั่งรูในความจริงที่แนนอนตายตัวได
(3) วางเปลาปราศจากความรูใด ๆ จนกระทั่งประสาทสัมผัสเริ่มทํางาน
(4) สามารถคิดหาเหตุผลแบบนิรนัยไดอยางถูกตอง
ตอบ 3 หนา 117 ลอคถือวา สภาพจิตของมนุษยในตอนเริ่มแรกนั้นมีแตความวางเปลา ปราศจาก
ความคิดและความรูใด ๆ ทั้งสิ้น ตอมาจิตก็กลายเปนแหลงที่บรรจุความรูและการคิดหา
เหตุผลมากมาย เพราะสาเหตุจากประสบการณ โดยเริ่มแรกนั้นเราไดรับประสบการณจาก
ประสาทสัมผัส

