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8. กาหนด “เหตุ” เป็ นดังนี ้
1) คนที่ ออกกาลังกายสม่ าเสมอทุกคน จะมี สุขภาพดี
2) คนที่กินอาหารหวานจัดทุกคน จะมี สุขภาพไม่ดี
3) มานะมี สุขภาพดี แต่สมศรี มีสุขภาพไม่ดี
ข้ อใดต่อไปนี ้เป็ น “ผล” ที่ทาให้ ผลสรุ ปสมเหตุสมผล
1. มานะไม่กินอาหารหวานจัด
2. มานะออกกาลังกายสม่ าเสมอ
3. สมศรี กินอาหารหวานจัด
4. สมศรี ไม่กินอาหารหวานจัด
5. สมศรี ออกกาลังกายสม่ าเสมอ
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1. จงพิจารณาเหตุต่อไปนี ้
1) ทุกคนที่ ชอบกิ นผลไม้ จะชอบกิ นผัก
2) ทุกคนที่ ชอบรสหวานจะชอบกิ นผลไม้
3) ขาวไม่ชอบกิ นผัก
4) ดาชอบกิ นผลไม้
ผลสรุ ปในข้ อใดต่อไปนี ้ทาให้ การอ้ างเหตุผลสมเหตุสมผล
1. ขาวไม่ชอบรสหวาน
2. ขาวชอบกิ นผลไม้
4. ดาไม่ชอบรสหวาน
5. ดาไม่ชอบกิ นผัก

3. ดาชอบรสหวาน
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6. พิจารณาผลสรุ ปต่อไปนี ้

ก. เหตุ 1) ทุกครั ง้ ที่ฝนตก การจราจรจะติดขัด
2) วันนี ้การจราจรติดขัด
ผล วันนี ้ฝนตก
ข. เหตุ 1) ดาไม่ชอบกิ นผัก
2) ทุกคนที่กิ นผักมี สายตาดี
ผล ดาสายตาไม่ดี
ค. เหตุ 1) ผู้ที่ประหยัดจะไม่ยากจน
2) นายมี เป็ นคนยากจน
ผล นายมี เป็ นคนไม่ประหยัด

ข้ อใดถูก
1. ก., ข. และ ค. สมเหตุสมผล
3. ข. และ ค. สมเหตุสมผล แต่ ก. ไม่สมเหตุสมผล
5. ก., ข. และ ค. ไม่สมเหตุสมผล

2. ก. และ ข. สมเหตุสมผล แต่ ค. ไม่สมเหตุสมผล
4. ค. สมเหตุสมผล แต่ ก. และ ข. ไม่สมเหตุสมผล
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9. จงพิจารณาผลสรุ ปต่อไปนี ้
(ก) เหตุ 1) ทุกคนที่ อา่ นหนังสื อก่อนสอบจะสอบได้
2) สมชายสอบได้
ผล
สมชายอ่านหนังสื อก่อนสอบ
(ข) เหตุ 1) ทุกครั ง้ ที่ฝนตกจะมี ฟา้ แลบ
2) วันนี ้ไม่มีฟา้ แลบ
ผล
วันนี ้ผนไม่ตก
(ค) เหตุ 1) แมวบางตัวไม่ชอบกิ นปลา
2) เหมี ยวเป็ นแมวของฉัน
ผล
เหมี ยวไม่ขอบกิ นปลา
ข้ อใดถูก
1. (ก), (ข) และ (ค) สมเหตุสมผล
2. (ก) และ (ข) สมเหตุสมผล แต่ (ค) ไม่สมเหตุสมผล
3. (ข) และ (ค) สมเหตุสมผล แต่ (ก) ไม่สมเหตุสมผล 4. (ข) สมเหตุสมผล แต่ (ก) และ (ค) ไม่สมเหตุสมผล
5. (ก), (ข) และ (ค) ไม่สมเหตุสมผล
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3. พิจารณาการอ้ างเหตุผลต่อไปนี ้
ก. เหตุ 1. ถ้ าฝนไม่ตก แล้ ว เดชาไปโรงเรี ยน
2. ฝนตก
ผล เดชาไม่ไปโรงเรี ยน
ข. เหตุ 1. รั ตนาขยันเรี ยน หรื อ รั ตนาสอบชิ ง ทุนรั ฐบาลได้
2. รั ตนาไม่ขยันเรี ยน
ผล รั ตนาสอบชิ ง ทุนรั ฐบาลได้
ข้ อใดต่อไปนี ้ถูกต้ อง
1. ก. สมเหตุสมผล และ ข. สมเหตุสมผล
2. ก. สมเหตุสมผล และ ข. ไม่สมเหตุสมผล
3. ก. ไม่สมเหตุสมผล และ ข. สมเหตุสมผล
4. ก. ไม่สมเหตุสมผล และ ข. ไม่สมเหตุสมผล
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2. พิจารณาการให้ เหตุผลต่อไปนี ้
เหตุ 1) A
2) เห็ดเป็ นพื ชมี ดอก
ผล เห็ดเป็ นพื ชชั ้นสูง
ข้ อสรุ ปข้ างต้ นสมเหตุสมผล ถ้ า A แทนข้ อความใด
1. พืชชั ้นสูง ทุกชนิดมี ดอก
3. พืชมี ดอกทุกชนิ ดเป็ นพืชชั ้นสูง

2. พืชชั ้นสูงบางชนิดมี ดอก
4. พืชมี ดอกบางชนิดเป็ นพืชชั ้นสูง
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11. พิจารณาผลต่างระหว่า งพจน์ของลาดับ 2,
คือข้ อใดต่อไปนี ้
1. 145
2. 121

5, 10, 17, 26, … โดยการให้ เหตุผลแบบอุปนัย พจน์ ที่ 10 ของลาดับ

3.

101

4.

84

3
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20. กาหนดเหตุให้ ดงั ต่อไปนี ้
เหตุ (ก) ทุกจังหวัดที่อยู่ไกลจากกรุ งเทพมหานครเป็ นจังหวัดที่มีอากาศดี
(ข) เชี ยงใหม่เป็ นจังหวัดที่มีอากาศไม่ดี
ข้ อสรุ ปในข้ อใดต่อไปนี ้สมเหตุสมผล
1. เชี ยงใหม่เป็ นจังหวัดที่ อยู่ไม่ไกลจากกรุ งเทพมหานคร
2. นราธิ วาสเป็ นจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจากกรุ งเทพมหานคร
3. เชี ยงใหม่เป็ นจังหวัดที่ อยู่ไกลจากกรุ งเทพมหานคร
4. นราธิ วาสเป็ นจังหวัดที่อยู่ไกลจากกรุ งเทพมหานคร
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16. จากรู ปแบบต่อไปนี ้
7
1

2

14
4

2

4

21
8

3

77

6

12

โดยการให้ เหตุผลแบบอุปนัย 2𝑎 − 𝑏 + 𝑐 มี คา่ เท่ากับข้ อใดต่อไปนี ้
1. 11
2. 22
3. 33

…

𝑎

𝑏

𝑐

4.

44

29. จงพิจารณาข้ อความต่อไปนี ้
1. คนตีกอล์ ฟเก่ง ทุกคนเป็ นคนสายตาดี
2. คนที่ตีก อล์ ฟได้ ไกลกว่า 300 หลา บางคน เป็ นคนสายตาดี
3. ธงชัยตีกอล์ ฟเก่งแต่ตีได้ ไม่ไกลกว่า 300 หลา
แผนภาพในข้ อใดต่อไปนี ้ มี ความเป็ นไปได้ ที่จ ะสอดคล้ องกับข้ อความทั ้งสามข้ างต้ นเมื่ อจุดแทนธงชัย
1.

2.

3.

4.
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33. จงพิจารณาข้ อความต่อไปนี ้
(1) นักกี ฬาทุกคนมี สุขภาพดี
(2) คนที่มีสุขภาพดีบางคนเป็ นคนดี
(3) ภราดรเป็ นนักกี ฬา และเป็ นคนดี
แผนภาพในข้ อใดต่อไปนี ้ มี ความเป็ นไปได้ ที่จ ะสอดคล้ องกับข้ อความทั ้งสามข้ อข้ างต้ น เมื่ อจุดแทนภราดร
1.

2.

3.

4.
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ตอนที่ 1
25. เหตุ (1) ไม่มีคนขยันคนใดเป็ นคนตกงาน
(2) มี คนตกงานที่เป็ นคนใช้ เงินเก่ง
(3) มี คนขยันที่ไม่เป็ นคนใช้ เงินเก่ง
ผล ในข้ อใดต่อไปนี ้เป็ นการสรุ ปผลจาก เหตุ ข้ างต้ นที่เป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล
1. มี คนขยันที่เป็ นคนใช้ เงิ นเก่ง
2. มี คนใช้ เงินเก่งที่เป็ นคนตกงาน
3. มี คนใช้ เงินเก่งที่เป็ นคนขยั น
4. มี คนตกงานที่เป็ นคนขยัน
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