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1. จงพิจารณาขอความแสดงเหตุผลตอไปนี้
1) จากการติดตามผลผูใชยาลดน้ำหนักชนิดหนึ่ง ปรากฏวาในผูใชยา 100 ราย
ไมปรากฏผลแทรกซอนใด ๆ จึงสรุปวา ยาชนิดนี้ไมมีผลแทรกซอนตอผูใช
เปนการใหเหตุผลแบบสหัชญาณ
2) กฎหมายกลาววา ผูขับขี่ที่ไมสวมหมวกนิรภัยจะถูกปรับไมเกิน 200 บาท
ตำรวจปรับผูไมสวมหมวกนิรภัยคนหนึ่ง 100 บาท เปนการใหเหตุผลแบบนิรนัย
ขอใดถูกตอง
ก.
ข.
ค.
ง.

ขอ 1) ผิด
ขอ 1) ถูก
ขอ 1) ถูก
ขอ 1) ผิด

ขอ 2) ผิด
ขอ 2) ผิด
ขอ 2) ถูก
ขอ 2) ถูก

2. จงพิจารณาขอความตอไปนี้
1) จงชวยกันอนุรักษชางไทย เปนประพจน
2) 1 เปนจำนวนเต็มคู ไมเปนประพจน
ขอใดถูกตอง
ก.
ข.
ค.
ง.

ขอ 1) ผิด
ขอ 1) ผิด
ขอ 1) ถูก
ขอ 1) ถูก

ขอ 2) ถูก
ขอ 2) ผิด
ขอ 2) ถูก
ขอ 2) ผิด

3. ขอใดเปนประพจน
ก. อาจารยคนนั้นสอนดี
ข. 10 < 50 อยูเทาใด
ค. 3 + 5 != 8
ง. x + 5 = 4
4. ขอใดกลาวถูกตอง
ก.
ข.
ค.
ง.

30210159

นิสิตบางคนไดรับทุนเรียนดี เปนประพจนเชิงเดียว
นายวีระเปนคนใจดี เปนประพจนเชิงซอน
ปลาทะเลบางชนิดออกลูกเปนตัว เปนประพจนทั่วไป
นารีเปนผูไมชอบสีแดง เปนประพจนยืนยัน
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5. จงพิจารณาขอความตอไปนี้
1) ใครๆก็ชอบคนพูดจาไพเราะ
2) ไมมีใครชอบคนโกหก
ขอใดถูกตอง
ก.
ข.
ค.
ง.

ขอ 1) เปนประพจนชนิด A
ขอ 1) เปนประพจนชนิด E
ขอ 1) เปนประพจนชนิด A
ขอ 1) เปนประพจนชนิด E

ขอ 2) เปนประพจนชนิด E
ขอ 2) เปนประพจนชนิด A
ขอ 2) เปนประพจนชนิด A
ขอ 2) เปนประพจนชนิด E

6. จงพิจารณาขอความตอไปนี้
1) ใชวาทุกคนจะไดเกรด F เปนประพจนชนิด ∼A
2) คนชลบุรีที่ไมชอบกินหวานก็มี เปนประพจนชนิด I
ขอใดถูกตอง
ก. ขอ 1) ผิด ขอ 2) ถูก
ข. ขอ 1) ถูก ขอ 2) ถูก
ค. ขอ 1) ถูก ขอ 2) ผิด
ง. ขอ 1) ผิด ขอ 2) ผิด
7. กำหนดให
p แทน Mr.B พูดหมิ่นประมาท Mr.K
q แทน Mr.B มีความผิดทางอาญา
r แทน Mr.B ชดใชเงินแก Mr.K
ขอใดเปนสัญลักษณแทนขอความ “ถา Mr.B พูด หมิ่น ประมาท Mr.K แลว Mr.B มี ความผิด ทาง
อาญา แต Mr.B ไมชดใชเงินแก Mr.K”
ก.
ข.
ค.
ง.

∼ p → (q ∧ r)

∼ p → (q∧ ∼ r)
p → (q ∧ r)

p → (q∧ ∼ r)

8. พิจารณาประพจน “ถา John เปนผูชาย แลว John ไมชอบสีชมพู” ขอความแยงสลับที่ของประโยค
ที่กำหนดให คือขอใด
ก.
ข.
ค.
ง.
30210159

ถา John ไมชอบสีชมพู แลว John เปนผูชาย
ถา John ชอบสีชมพู แลว John ไมเปนผูชาย
ถา John ไมเปนผูชาย แลว John ชอบสีชมพู
ถา John เปนผูชาย แลว John ชอบสีชมพู
ชุด D
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9. กำหนดให
p แทน นายเอเปนคนกตัญ ู
q แทน นายเอชอบชวยเหลือผูอื่น
r แทน นายเอไดรับผลดี
ขอใดเปนขอความที่สอดคลองกับสัญลักษณ ∼ [(∼ p ∨ q) → r]
ก. ไมใชที่วา ถานายเอไมเปนคนกตัญ ู และ นายเอไมชอบชวยเหลือผูอื่น แลวนายเอจะไดรับ
ผลดี
ข. ไมใชที่วา ถานายเอไมเปนคนกตัญ ู หรือ นายเอชอบชวยเหลือผูอื่น แลวนายเอจะไดรับผลดี
ค. ไมใชที่วา ถานายเอเปนคนกตัญ ู หรือ นายเอชอบชวยเหลือผูอื่น แลวนายเอจะไดรับผลดี
ง. ไมใชที่วา ถานายเอเปนคนกตัญ ู และ นายเอชอบชวยเหลือผูอื่น แลวนายเอจะไดรับผลดี
10. กำหนดให p มีคาความจริงเปนเท็จ q มีคาความจริงเปนจริง และ r มีคาความจริงเปนเท็จ
พิจารณาประพจน
1) (p → q) ∧ (r∨ ∼ p) มีคาความจริงเปนจริง
2) (p ∨ q) ↔ (r∧ ∼ p) มีคาความจริงเปนเท็จ
ขอใดกลาวถูกตอง
ก.
ข.
ค.
ง.

ขอ 1) ถูก
ขอ 1) ถูก
ขอ 1) ผิด
ขอ 1) ผิด

ขอ 2) ผิด
ขอ 2) ถูก
ขอ 2) ผิด
ขอ 2) ถูก

11. กำหนดให (p → q)∨ ∼ r มีคาความจริงเปนเท็จ ขอใดกลาวถูกตอง
ก.
ข.
ค.
ง.

มีคาความจริงเปนจริง
∼ (p∨ ∼ p) → (q ∧ r) มีคาความจริงเปนเท็จ
∼ (p → q) ∧ (r ∨ s) มีคาความจริงเปนจริง
(∼ q →∼ p) ∧ (r → q) มีคาความจริงเปนเท็จ
(p∨ ∼ p) → (r∧ ∼ r)

12. ประพจนในขอใดเปนสัจนิรันดร
ก.
ข.
ค.
ง.

30210159

(∼ q →∼ p) ∧ (r → q)
(p∨ ∼ p) → (r∧ ∼ r)

∼ (p∨ ∼ p) → (q ∧ r)
∼ (p → q) ∧ (r ∨ s)

ชุด D

รหัสประจำตัว..........................................ลำดับที่............

6

13. กำหนดให p และ q เปนประพจน จงพิจารณาขอความตอไปนี้
1) ∼p ↔ q ⇔ (∼ p → q) ∧ (q →∼ p)
2) ∼p ↔∼ q ⇔ ∼p ∨ ∼q
ขอใดถูกตอง
ก.
ข.
ค.
ง.

ขอ 1) ผิด
ขอ 1) ผิด
ขอ 1) ถูก
ขอ 1) ถูก

ขอ 2) ถูก
ขอ 2) ผิด
ขอ 2) ถูก
ขอ 2) ผิด

14. ขอใดเปนนิเสธของประพจน “ถานิสิตเรียนจบแลวนิสิตมีงานทำ”
ก.
ข.
ค.
ง.

นิสิตเรียนจบ หรือ นิสิตไมมีงานทำ
นิสิตเรียนไมจบ แต นิสิตมีงานทำ
นิสิตเรียนจบ แต นิสิตไมมีงานทำ
นิสิตเรียนไมจบ หรือ นิสิตมีงานทำ

15. ขอใดไมถูกตอง
ก.
ข.
ค.
ง.

(∼ p → q) ∧ (p → s) ⇒ s ∨ q
(p → q)∧ ∼ p ⇒∼ q

(p →∼ q) ∧ (∼ q → s) ⇒ p → s
(q∨ ∼ p) ∧ p ⇒ q

16. ขอใดเปนผลสรุปที่สมเหตุสมผลของขอความ “ถาเราขยันแลวเราจะไมจน และ ถาเราไมขยันแลว
เราจะตองลำบากในยามแก”
ก.
ข.
ค.
ง.

เราจะไมจนหรือเราจะตองลำบากในยามแก
เราจะไมจน
เราจะไมลำบากในยามแก
เราจะจนและเราจะไมตองลำบากในยามแก

17. กำหนด

เหตุ 1. p → q
2. r → ∼ q
3. r
ขอใดไมเปนผลสรุปที่สมเหตุสมผล
ก.
ข.
ค.
ง.

30210159

∼p∧r
p∨r
p∧r

∼p∨r
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18. กำหนด

เหตุ 1. ถานิสิตเรียนจบแลวนิสิตมีงานทำ
2. นิสิตไมมีงานทำหรือนิสิตแตงงาน
3. นิสิตไมแตงงาน
ขอใดเปนขอสรุปที่สมเหตุสมผล
ก. นิสิตเรียนจบ
ข. นิสิตมีงานทำ
ค. นิสิตเรียนไมจบ
ง. นิสิตไมมีบุตร
19. กำหนด
เหตุ 1. ถานิสิตขี่รถมอเตอรไซคแลวนิสิตสวมหมวกนิรภัย
2. ถานิสิตไมสวมหมวกนิรภัยแลวนิสิตเดินเขามหาวิทยาลัย
3. นิสิตไมสวมหมวกนิรภัย
ขอใดไมเปนขอสรุปที่สมเหตุสมผล
ก. นิสิตขี่รถมอเตอรไซค หรือ นิสิตเดินเขามหาวิทยาลัย
ข. นิสิตไมขี่รถมอเตอรไซค แต นิสิตเดินเขามหาวิทยาลัย
ค. นิสิตไมสวมหมวกนิรภัย และ นิสิตเดินเขามหาวิทยาลัย
ง. นิสิตขี่รถมอเตอรไซค และ นิสิตโดนตำรวจจับ
20. กำหนด
เหตุ 1. ถานิสิตทำขอสอบไมไดแลวนิสิตเดาตำตอบ
2. ถานิสิตทำขอสอบไดแลวนิสิตสบายใจ
3. ถานิสิตตั้งใจเรียนแลวนิสิตไมเดาคำตอบ
4. นิสิตตั้งใจเรียน
ขอใดเปนขอสรุปที่สมเหตุสมผล
ก. นิสิตทำขอสอบได และ นิสิตสบายใจ
ข. นิสิตทำขอสอบไมได แต นิสิตสบายใจ
ค. ไมมีขอสรุปที่สมเหตุสมผล
ง. นิสิตตั้งใจเรียน แต นิสิตทำขอสอบไมได
21. กำหนดให เอกภพสัมพัทธ คือ คนทุกคน และ P (x) แทนขอความ x เปนคนชอบวิจารณผูอื่น
ขอใดไมถูกตอง
ก.
ข.
ค.
ง.
30210159

คนไมชอบวิจารณผูอื่นก็มีถมไป เขียนแทนดวย ∀x[∼P (x)]
คนบางคนชอบวิจารณผูอื่น เขียนแทนดวย ∃x[P (x)]
ใชวา คนทุกคนจะชอบวิจารณผูอื่น เขียนแทนดวย ∼ ∀x[P (x)]
ใครๆ ก็ชอบวิจารณผูอื่นทั้งนั้น เขียนแทนดวย ∀x[P (x)]
ชุด D
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22. กำหนดให
P (x) แทนขอความ “x เปนคนที่มีคุณธรรม”
Q(x) แทนขอความ “x เปนคนชอบดูถูกผูอื่น”
ขอใดมีความหมายเดียวกันกับประพจน ∀x[P (x) → ∼Q(x)]
ก.
ข.
ค.
ง.

คนที่มีคุณธรรมเกือบทั้งหมดไมชอบดูถูกผูอื่น
ไมมีคนที่มีคุณธรรมคนใด ที่ชอบดูถูกผูอื่น
คนที่ชอบดูถูกผูอื่นที่มีคุณธรรมก็มี
คนบางคนที่ชอบดูถูกผูอื่นไมมีคุณธรรม

23. กำหนดให เอกภพสัมพัทธ คือ {0, 2, 4, 6, 8, 10}
ขอใดมีคาความจริงเปนเท็จ
ก.
ข.
ค.
ง.

∀x[x ≥ 0]

∃x[x ≥ 10]

∃x[4x = 20]
∃x[x < 4]

24. กำหนดเอกภพสัมพัทธ คือ เซตของจำนวนเต็มบวกคี่ {1, 3, 5, 7, 9, ...}
ขอใดมีคาความจริงเปนจริง
ก.
ข.
ค.
ง.

∃x[x ≥ 0] → ∃x[x + 2 = 4]

∀x[x − 2 > 0] ∨ ∃x[3x + 1 = 5]
∃x[x + 1 = 2] ∧ ∀x[x + 1 ≥ 3]
∀x[x > 7] ↔ ∃x[x < 0]

25. ขอความใด คือ นิเสธของขอความ “คนชลบุรีบางคนไมเปนคนใจดี”
ก.
ข.
ค.
ง.

30210159

คนชลบุรีนอยคนนักที่จะไมเปนคนใจดี
ใชวา คนชลบุรีบางคนจะเปนคนใจดี
คนชลบุรีที่ใจดีก็มี
คนชลบุรีทุกคนใจดี
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26. ขอใดไมเปนขอสรุปที่สมเหตุสมผลจากเหตุ “นักศึกษาทุกคนไมเลนการพนัน”
ก.
ข.
ค.
ง.

ไมใชที่วานักศึกษาบางคนเลนการพนัน
คนเลนการพนันทุกคนไมเปนนักศึกษา
ไมใชที่วานักศึกษาทุกคนเลนการพนัน
คนเลนการพนันบางคนเปนนักศึกษา

27. ขอใดตอไปนี้สรุปไมสมเหตุสมผล
ก.
ข.
ค.
ง.

สุนัขทุกตัวมีความซื่อสัตย สรุปไดวา ไมใชที่วาสุนัขบางตัวไมซื่อสัตย
นักเรียนทุกคนเปนคนมีน้ำใจ สรุปไดวา คนมีน้ำใจบางคนเปนนักเรียน
ไมใชที่วาคนจนทุกคนไมมีน้ำใจ สรุปไดวา คนจนทุกคนเปนคนมีน้ำใจ
นักศึกษาทุกคนไมเปนคนทุจริต สรุปไดวาคนทุจริตทุกคนไมเปนนักศึกษา

28. กำหนดขอความเหตุ
เหตุ 1. คนที่มีอนาคตทุกคนเปนคนที่สามารถเลี้ยงดูพอแมได
2. คนตั้งใจเรียนทุกคนเปนคนที่มีอนาคต
ขอใดเปนขอสรุปที่สมเหตุสมผล
ก.
ข.
ค.
ง.

คนตั้งใจเรียนทุกคนเปนคนที่สามารถเลี้ยงดูพอแมได
คนไมตั้งใจเรียนบางคนเปนคนที่สามารถเลี้ยงดูพอแมได
คนที่สามารถเลี้ยงดูพอแมไดทุกคนเปนคนตั้งใจเรียน
คนเลี้ยงดูพอแมไมไดบางคนเปนคนตั้งใจเรียน

29. กำหนดขอความเหตุ
เหตุ 1. คนเปนโรคมะเร็งบางคนเปนคนสูบบุหรี่
2. คนสูบบุหรี่ทุกคนเปนโรคถุงลมโปงพอง
ขอใดไมเปนขอสรุปที่สมเหตุสมผล
ก.
ข.
ค.
ง.

30210159

ไมใชที่วาคนเปนโรคมะเร็งทุกคนไมเปนโรคถุงลมโปงพอง
คนเปนโรคมะเร็งบางคนไมเปนโรคถุงลมโปงพอง
คนเปนโรคถุงลมโปงพองบางคนเปนโรคมะเร็ง
คนเปนโรคมะเร็งบางคนเปนโรคถุงลมโปงพอง
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