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ระบบคณิตศาสตร์
ในวิชาคณิตศาสตร์ จะมีคาศัพท์ตา่ งๆมากมายเต็มไปหมด
คาศัพท์บางคา ก็มคี วามหมายทีอ่ า่ นไม่ร้ ูเรื่ อง ซึง่ ก็ต้องเอาความหมายมาอธิบายกันอีกหลายต่อ
เพื่อให้ เห็นภาพ จะขอยกตัวอย่างคาอธิบายของศัพท์คาหนึง่ ในเรื่องทฤษฎีกราฟ ดังนี ้
ต้ นไม้ แผ่ทวั่ น ้าหนักน้ อยสุดของกราฟ G คือ ต้ นไม้ แผ่ทวั่ ของกราฟ G ที่มี ผลรวมของน ้าหนักเส้ นน้ อยที่สดุ
ต้ นไม้ แผ่ทวั่ ของกราฟ G คือ สับกราฟของ G ที่มีจดุ ยอดทุกจุดของกราฟ G
สับกราฟของ G คือ กราฟที่มีจดุ และเส้ น เป็ นสับเซตของกราฟ G

นิยาม

กราฟ คือ เซตของจุด กับเซตของเส้ นที่เชื่อมจุด
เซต คือ ......

จุด คือ ......

เส้ น คือ ......

อนิยาม

ถ้ าอ่านไม่ร้ ูเรื่ องก็ไม่เป็ นไร ตัวอย่างนี ้ต้ องการให้ เห็นภาพการอธิบายคาศัพท์เป็ นทอดๆ เท่านัน้
จะเห็นว่า ถ้ าไล่อธิบายลงไปเรื่ อยๆแบบนี ้ถึงจุดหนึง่ จะมีคาศัพท์บางคาที่ “รู้ๆอยูว่ า่ คืออะไร แต่ไม่ร้ ูจะอธิบายยังไง”
นักคณิตศาสตร์ จงึ ตกลงให้ มีคาศัพท์พิเศษกลุม่ หนึง่ เรียกว่า “อนิยาม” ซึง่ จะถือว่า “รู้ความหมาย โดยไม่ต้องมีคาอธิบาย
อย่างเป็ นทางการ” ตัวอย่างของ อนิยาม เช่น จุด, เส้ น, ระนาบ, เซต
สาหรับคาศัพท์อื่นๆที่ไม่ใช่ อนิยาม จะมีคาอธิบายความหมายอย่างเป็ นทางการ เพื่อความเข้ าใจทีต่ รงกัน
การอธิบายความหมายของคาศัพท์เหล่านี ้ เรี ยกว่า “นิยาม”
ตัวอย่างของนิยาม เช่น เช่น “กราฟ คือ เซตของจุด กับเส้ นเชื่อมจุด” เป็ นต้ น
นอกจากความหมายของคาศัพท์ เรายังมีปัญหาคล้ ายๆกันใน “การพิสจู น์ประโยค” อีกด้ วย
การจะพิสจู น์วา่ ประโยคหนึง่ ๆเป็ นจริ งหรื อไม่ เรามักต้ องอ้ างประโยคอื่นๆมาให้ เหตุผล
ซึง่ ประโยคอื่นๆที่นามาอ้ าง ก็ต้องผ่านการพิสจู น์แล้ วว่าจริง โดยการอ้ างประโยคอื่นๆอีกหลายต่อ
ประโยค XXXX จริง เพราะ YYYY กับ ZZZZ
YYYY จริ ง เพราะ AAAA

ZZZZ จริ ง เพราะ BBBB กับ CCCC

ทฤษฎีบท

CCCC จริ ง เพราะ DDDD
AAAA จริ ง เพราะ ???

BBBB จริ ง เพราะ ???

DDDD จริ ง เพราะ ???

และเมื่อถึงจุดหนึง่ เราจะพบประโยคที่ “เห็นชัดๆว่าจริ ง แต่ไม่ร้ ูจะพิสจู น์ยงั ไง”
นักคณิตศาสตร์ จงึ ตกลงให้ มีประโยคพิเศษกลุม่ หนึง่ เรี ยกว่า “สัจพจน์” ซึง่ จะถือว่า “จริงโดยไม่ต้องพิสจู น์”
ตัวอย่างของสัจพจน์ เช่น “เส้ นตรงสองเส้ น ตัดกันได้ ไม่เกิน 1 จุด”
สาหรับประโยคอื่นๆได้ เป็ นจริงโดยการพิสจู น์ เราจะเรี ยกว่า “ทฤษฎีบท”
ซึง่ การพิสจู น์ทฤษฎีบทนัน้ อาจต้ องใช้ ทงั ้ นิยาม อนิยาม สัจพจน์ และ ทฤษฎีบทอื่นๆ

สัจพจน์
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สรุป “อนิยาม” คือ คาศัพท์ที่ถือว่ารู้ความหมายตรงกันได้ โดยไม่ต้องมีคาอธิบายอย่างเป็ นทางการ
“นิยาม” คือ การให้ ความหมายของคาศัพท์ที่ไม่ใช่ อนิยาม
“สัจพจน์” คือ ประโยคทีถ่ ือว่าจริง โดยไม่ต้องพิสจู น์
“ทฤษฎีบท” คือ ประโยคทีจ่ ริ ง โดยผ่านการพิสจู น์
แบบฝึ กหัด
1. จงพิจารณาว่าคาหรื อข้ อความในแต่ละข้ อต่อไปนี ้ เป็ น อนิยาม นิยาม สัจพจน์ หรื อ ทฤษฎีบท
1. รูปสามเหลีย่ ม คือ รูปปิ ดที่ประกอบด้ วยส่วน
2. เมื่อกาหนดจุด 2 จุดมาให้ เราสามารถลากเส้ นตรงที่
ของเส้ นตรง 3 เส้ น มาต่อกันแบบปลายชนปลาย
ผ่านทัง้ 2 จุดนัน้ ได้ เพียงเส้ นเดียว

3. ผลรวมของมุมภายในสามเหลีย่ ม จะเท่ากับ
180 องศา เสมอ

4. ถ้ า

5. เซต

6. สีเ่ หลีย่ มมุมฉาก คือ รูปสีเ่ หลีย่ มที่มีมมุ ทุกมุมเป็ น
มุมฉาก

7. จุด

8.

9. ส่วนสูงของสามเหลีย่ ม คือ เส้ นตรงที่ลากจาก
จุดยอดของไปตังฉากกั
้
บฐาน

10. มุมฉากทุกมุม มีขนาดเท่ากันเสมอ

𝑎<𝑏<0

แล้ ว

𝑎2 > 𝑏 2

(𝑥 + 𝑦)2 = 𝑥 2 + 2𝑥𝑦 + 𝑦 2
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รูปแบบการให้ เหตุผล
เรามีวิธีให้ เหตุผลอยู่ 2 แบบ คือ “อุปนัย” กับ “นิรนัย”
“อุปนัย” คือ การเดาข้ อสรุป โดยสังเกตจากแนวโน้ มของตัวอย่าง
เช่น เราสังเกตพบว่า นกพิราบบินได้ , นกเขาบินได้ , นกนางนวลบินได้ จึงใช้ หลักอุปนัย สรุปว่า นกทุกชนิดบินได้
เราสังเกตว่า 2, 6, 10, 14 มีตวั เลขเพิม่ ทีละ 4 จึงใช้ หลักอุปนัย สรุปว่า ตัวถัดไป ต้ องเป็ น 18, 22, 26, …
ผลจากการอุปนัย อาจผิดพลาดได้ ถ้ าตัวอย่างไม่ครอบคลุมพอ หรื อ ตัวอย่างที่นามาใช้ สรุปเป็ นตัวอย่างที่ไม่ถกู ต้ อง
โจทย์ในเรื่ องอุปนัย มักจะให้ ตวั อย่างหลายๆตัวอย่างมาให้ เราสังเกต เพื่อหาข้ อสรุป
“นิรนัย” คือ การหาข้ อสรุปจากสาเหตุ โดยใช้ หลักเหตุผล
เช่น เราพบว่า ถ้ าสมศรี นอนดึกแล้ วสมศรี จะกรน แต่คืนนันสมศรี
้
ไม่กรน จึงใช้ หลักนิรนัย สรุปว่า คืนนันสมศรี
้
นอนไม่ดกึ
เราพบว่า คนร้ ายคือสมชายหรื อไม่ก็สมหญิง แต่สมหญิงไม่ใช่คนร้ าย จึงใช้ หลักนิรนัย สรุปว่า คนร้ ายคือสมชาย
ผลสรุปจากการ นิรนัยจะถูกต้ องเสมอ ถ้ าการสรุปเป็ นไปอย่างมีเหตุผล และ สาเหตุที่นามาใช้ สรุปเป็ นสาเหตุทถี่ กู ต้ อง
รูปแบบการนิรนัย ที่ควรทราบ เช่น
 ถ้ า X แล้ ว Y
ถ้ า X จริ ง เราสามารถสรุป Y ได้
(Modus Ponens)
ถ้ า X ไม่จริ ง เราไม่สามารถสรุปอะไรได้
ถ้ า Y จริ ง เราไม่สามารถสรุปอะไรได้
ถ้ า Y ไม่จริ ง เราสามารถสรุปว่า X ไม่จริ งได้ (Modus Tollens)


X หรื อ Y

ถ้ า X ไม่จริ ง เราสามารถสรุป Y ได้
ถ้ า Y ไม่จริ ง เราสามารถสรุป X ได้

(การตัดตัวเลือก)

แบบฝึ กหัด
1. จงพิจารณาว่าการสรุปเหตุผลต่อไปนี ้ เป็ นการให้ เหตุผลแบบอุปนัย หรื อนิรนัย
1. เหตุ: 1. สมศรี ชอบเรี ยนคณิตศาสตร์
2. เหตุ: 1. 1
= 12
2. สมชายชอบเรี ยนคณิตศาสตร์
2. 1 + 3
= 4 = 22
3. สมศักดิช์ อบเรี ยนคณิตศาสตร์
3. 1 + 3 + 5 = 9 = 32
ผลสรุป ทุกคนชอบเรียนคณิตศาสตร์
ผลสรุป: 1 + 3 + 5 + … + 2𝑛 − 1 = 𝑛2
เป็ นการให้ เหตุผลแบบ ...............
เป็ นการให้ เหตุผลแบบ ...............
3. เหตุ: 1. ทุกคนที่กินเหล้ า ผิดศีลข้ อ 5
2. สมสมรกินเหล้ า
ผลสรุป สมสมรผิดศีลข้ อ 5
เป็ นการให้ เหตุผลแบบ ...............

4. เหตุ: 1. น้ องมด ตีวอลเลย์เมื่อลูกลอยสูงสุด
2. น้ องปลา ตีวอลเลย์เมื่อลูกลอยสูงสุด
3. น้ องปู ตีวอลเลย์เมื่อลูกลอยสูงสุด
ผลสรุป: น้ องนก ตีวอลเลย์เมื่อลูกลอยสูงสุด
เป็ นการให้ เหตุผลแบบ ...............
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2. จากรูปแบบต่อไปนี ้
3
1 3

8
2 4

15
3 5

48
𝑎 𝑏

…

โดยการให้ เหตุผลแบบอุปนัย จงหาค่าของ 𝑎 + 𝑏

3. พิจารณาผลต่างระหว่างพจน์ของลาดับ 2,
คือข้ อใดต่อไปนี ้ [O-NET 52/11]
1. 145
2. 121

5, 10, 17, 26, … โดยการให้ เหตุผลแบบอุปนัย พจน์ที่ 10 ของลาดับ

3.

4.

101

84

4. จากรูปแบบต่อไปนี ้
7
1

2

14
4

2

4

21
8

3

6

77
12

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

…

𝑎

𝑏

𝑐

[O-NET 51/16]

4.

44

5. พิจารณาการอ้ างเหตุผลต่อไปนี ้
ก. เหตุ 1. ถ้ าฝนไม่ตก แล้ ว เดชาไปโรงเรี ยน
2. ฝนตก
ผล เดชาไม่ไปโรงเรี ยน
ข. เหตุ 1. รัตนาขยันเรี ยน หรื อ รัตนาสอบชิงทุนรัฐบาลได้
2. รัตนาไม่ขยันเรี ยน
ผล รัตนาสอบชิงทุนรัฐบาลได้
ข้ อใดต่อไปนี ้ถูกต้ อง [O-NET 54/3]
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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ความสมเหตุสมผล
ในการนิรนัยที่สมเหตุสมผล ถ้ า สาเหตุเป็ นจริ ง แล้ ว ข้ อสรุปจะต้ องเป็ นจริงเสมอ
ในเรื่ องนี ้ เราจะสมมติเลยว่า เหตุทกุ เหตุเป็ นจริ ง (ถึงแม้ เหตุบางอันไม่นา่ จะจริงก็ตาม) แล้ วดูวา่ ข้ อสรุปจาเป็ นต้ องจริงไหม
ลองคิดดูเล่นๆ ว่าการนิรนัยต่อไปนี ้ สมเหตุสมผลหรื อไม่
เหตุ: 1. คนทุกคน มีอายุไม่เกิน 100 ปี
2. โดราเอมอน ไม่ใช่คน
ผลสรุป: โดราเอมอนมีอายุเกิน 100 ปี
สมเหตุสมผลหรื อไม่ ........................
เหตุ: 1. ปลาทุกชนิด ไม่เลี ้ยงลูกด้ วยนม
2. สัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยนมทุกชนิด อยูใ่ นน ้า
ผลสรุป: ปลาทุกชนิด ไม่อยูใ่ นน ้า
สมเหตุสมผลหรื อไม่ ........................

เหตุ: 1. เพื่อนสนิทบางคน ไม่เกรงใจฉัน
2. ฉันสนิทกับทุกคนในห้ อง 4/1
ผลสรุป: บางคนในห้ อง 4/1 ไม่เกรงใจฉัน
สมเหตุสมผลหรื อไม่ ........................
เหตุ: 1. ผู้หญิงสวยทุกคน ใจร้ าย
2. คนใจร้ ายทุกคน ชอบกินเผ็ด
3. สมชาย ไม่กินเผ็ด
ผลสรุป: สมชาย ไม่ใช่ผ้ หู ญิงสวย
สมเหตุสมผลหรื อไม่ ........................

ในการตรวจสอบความสมเหตุสมผล เราจะใช้ แผนภาพเข้ าช่วย
โดยจะใช้ “วงกลม” แทน กลุม่ ของ คน สัตว์ สิง่ ของ
“จุด” แทน คน สัตว์ สิง่ ของ
ปกติ เรามักจะต้ องวาดรูปของเหตุทกุ เหตุลงในแผนภาพเดียวกัน ซึง่ ส่วนใหญ่จะวาดได้ หลายแบบ
แผนภาพพื ้นฐานที่ควรทราบ มีดงั นี ้
1. “𝑎 เป็ น 𝐴”
เช่น กันดัมเป็
้ นหุน่ ยนต์

2. “𝑎 ไม่เป็ น 𝐴”
เช่น เจ้ าตูบ ไม่ใช่หมาหลังอาน
หมาหลังอาน

หุน่ ยนต์
กันดัม้

เจ้ าตูบ

3. “𝐴 ทุกตัวเป็ น 𝐵”
เช่น ปลาทุกชนิด เป็ นสัตว์น ้า
สัตว์น ้า
ปลา

4. “𝐴 ทุกตัวไม่เป็ น 𝐵”
เช่น รองเท้ าของฉันทุกคู่ ไม่ใช่ รองเท้ าส้ นสูง
รองเท้ าของฉัน

รองเท้ าส้ นสูง
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5. “มี 𝐴 บางตัวเป็ น 𝐵”
เช่น มีคนบางคน ชอบเตะบอล

6. “มี 𝐴 บางตัวไม่เป็ น 𝐵”
เช่น มีคนบางคน ไม่ชอบเตะบอล

ชอบเตะบอล

คน

คน

ชอบเตะบอล

ตัวอย่าง จงวาดแผนภาพทังหมดที
้
่เป็ นไปได้ ของเหตุตอ่ ไปนี ้
1. หนังไทยทุกเรื่ อง ต้ องแย่งมรดกกัน
2. ในหนังแย่งมรดกบางเรื่ อง มีนางเอกที่มีปานแดงรูปหัวใจ
3. ทัดดาวบุษยา เป็ นหนังไทย
วิธีทา เราต้ องรวมรูปเหตุทงั ้ 3 ข้ อ ลงในแผนภาพเดียวกัน
ข้ อ 1.

ข้ อ 2.
แย่งมรดก

แย่งมรดก
หนังไทย

ปานแดง

ข้ อ 3.
หนังไทย
ทัดดาว

รวม แผนภาพ ข้ อ 1. กับ ข้ อ 2. เข้ าด้ วยกัน แต่จะเห็นว่า เราไม่ร้ ูวา่ “ปานแดง” เกี่ยวข้ องกับ “หนังไทย” ยังไง
เนื่องจากเราต้ องวาดทุกแบบ ดังนัน้ จะได้ แผนภาพที่เป็ นไปได้ ทงหมด
ั้
3 แบบ ดังนี ้
แย่งมรดก

แย่งมรดก

ปานแดง

ปานแดง

แย่งมรดก
ปานแดง

หนังไทย

หนังไทย

หนังไทย

เพิ่มข้ อ 3. เข้ าไปต่อ จะเห็นว่าแบบแรกแตกได้ เป็ นอีก 2 แบบ เพราะโจทย์ไม่ได้ บอกว่าทัดดาวอยูใ่ นปานแดงหรื อไม่
ดังนัน้ จะได้ แผนภาพที่สอดคล้ องกับเหตุทงหมด
ั้
(เมื่อกาหนดให้ จุดดา แทน ทัดดาว) ดังนี ้
แย่งมรดก
หนังไทย

ปานแดง

แย่งมรดก
หนังไทย

ปานแดง

แย่งมรดก
หนังไทย

ปานแดง

แย่งมรดก
ปานแดง
หนังไทย
#

หลังจากทีว่ าดแผนภาพทุกแบบออกมาแล้ ว เราจะใช้ แผนภาพที่ได้ มาตรวจสอบความสมเหตุสมผล ดังนี ้
 ถ้ า แผนภาพทุกแบบ ได้ ผลสรุ ปเป็ นจริ ง
ให้ ตอบ “สมเหตุสมผล”
 ถ้ า มีแผนภาพบางแบบ ได้ ผลสรุ ปเป็ นเท็จ ให้ ตอบ “ไม่สมเหตุสมผล”
ในกรณีที่มีแผนภาพได้ หลายแบบ เรามักไม่จะวาดแผนภาพทุกแบบ แต่จะพุง่ เป้าไปหา “แผนภาพที่ได้ ผลสรุปเป็ นเท็จ”
เพราะถ้ าหาได้ ซกั อัน เราจะสามารถสรุปว่าไม่สมเหตุสมผลได้ ทนั ที
แต่ถ้าหาแผนภาพที่ผลสรุปเป็ นเท็จไม่ได้ จึงสรุปว่าสมเหุตสมผล

การให้ เหตุผล

ตัวอย่าง จงพิจารณาว่าการอ้ างเหตุผลต่อไปนี ้ สมเหตุสมผลหรื อไม่
เหตุ: 1. หนังไทยทุกเรื่ อง ต้ องแย่งมรดกกัน
2. ในหนังแย่งมรดกบางเรื่ อง มีนางเอกที่มีปานแดงรูปหัวใจ
3. ทัดดาวบุษยา เป็ นหนังไทย
ผลสรุป: มีการแย่งมรดกกัน ในเรื่ องทัดดาวบุษยา
วิธีทา จากแผนภาพทีว่ าดในข้ อที่แล้ ว จะเห็นว่าทัง้ 4 แผนภาพ มีจดุ ดาอยูใ่ นวงแย่งมรดก
ดังนัน้ ข้ อสรุปว่ามีการแย่งมรดกกัน ในเรื่ องทัดดาวบุษยา จึงสมเหตุสมผล
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#

ตัวอย่าง จงพิจารณาว่าการอ้ างเหตุผลต่อไปนี ้ สมเหตุสมผลหรื อไม่
เหตุ: 1. คนโกหกทุกคน ชาติหน้ าจะเกิดมาเป็ นคนติดอ่าง
2. คนโกหกบางคน มีจมูกยาว
3. สมชายจมูกไม่ยาว
ผลสรุป: สมชาย เกิดใหม่ชาติหน้ า จะไม่ตดิ อ่าง
วิธีทา ลองพยายามหาแผนภาพที่เหตุทกุ เหตุเป็ นจริ ง แต่ผลสรุปเป็ นเท็จ ดูก่อน
ชาติหน้ าติดอ่าง
โกหก

จมูกยาว

สมชาย

จะเห็นว่า แผนภาพนี ้ มีเหตุทงหมดเป็
ั้
นจริง แต่ผลสรุปเป็ นเท็จ
ดังนัน้ การอ้ างเหตุผลนี ้ ไม่สมเหตุสมผล
แบบฝึ กหัด
1. ข้ อใดเป็ นการอ้ างเหตุผลที่สมเหตุสมผล
1. เหตุ: 1. คนปกติทกุ คน มีสองขา
2. สมชายมีสองขา
ผลสรุป: สมชายเป็ นคนปกติ
2. เหตุ: 1. คนปกติทกุ คน มีสองขา
2. สมชายเป็ นคนปกติ
ผลสรุป: สมชายมีสองขา
3. เหตุ: 1. คนปกติทกุ คน มีสองขา
2. สมชายมีสามขา
ผลสรุป: สมชายไม่ใช่คนปกติ

#
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4. เหตุ: 1. คนปกติทกุ คน มีสองขา
2. สมชายไม่ใช่คนปกติ
ผลสรุป: สมชายไม่ได้ มีสองขา
5. เหตุ: 1. คนทุกคน มีอายุไม่เกิน 100 ปี
2. โดราเอมอน ไม่ใช่คน
ผลสรุป: โดราเอมอนมีอายุเกิน 100 ปี
6. เหตุ: 1. เพื่อนสนิทบางคน ไม่เกรงใจฉัน
2. ฉันสนิทกับทุกคนในห้ อง 4/1
ผลสรุป: บางคนในห้ อง 4/1 ไม่เกรงใจฉัน
7. เหตุ: 1. ปลาทุกชนิด ไม่เลี ้ยงลูกด้ วยนม
2. สัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยนมทุกชนิด อยูใ่ นน ้า
ผลสรุป: ปลาทุกชนิด ไม่อยูใ่ นน ้า
8. เหตุ: 1.
2.
3.
ผลสรุป:

ผู้หญิงสวยทุกคน ใจร้ าย
คนใจร้ ายทุกคน ชอบกินเผ็ด
สมชาย ไม่กินเผ็ด
สมชาย ไม่ใช่ผ้ หู ญิงสวย

9. เหตุ: 1.
2.
3.
ผลสรุป:

หมีแพนด้ าทุกตัว น่ารัก
แมลงสาบบางตัว น่ารัก
ปี เตอร์ เป็ นแมลงสาบ
ปี เตอร์ ไม่ใช่หมีแพนด้ า

10. เหตุ: 1.
2.
3.
ผลสรุป:

คนที่มีความเครี ยดทุกคน จะไม่สบาย
คนที่ทางานหนักบางคน จะมีความเครี ยด
คนที่ไม่สบายบางคน ทางานหนัก
คนทางานหนักทุกคน จะไม่สบาย

การให้ เหตุผล

2. จากเหตุตอ่ ไปนี ้
เหตุ 1. คนกินผักทุกคน หน้ าตาดี
2. คนอ้ วนบางคน กินผัก
3. สมศรี เป็ นคนอ้ วน
ข้ อใดเป็ นข้ อสรุปที่สมเหตุสมผล
1. สมศรี กินผัก
3. คนอ้ วนบางคนหน้ าตาดี

2. คนอ้ วนบางคนหน้ าตาไม่ดี
4. สมศรี หน้ าตาดี

3. จงพิจารณาผลสรุปต่อไปนี ้ว่าข้ อใดสมเหตุสมผลบ้ าง [O-NET 56/9]
1. เหตุ 1) ทุกคนที่อา่ นหนังสือก่อนสอบจะสอบได้
2) สมชายสอบได้
ผล
สมชายอ่านหนังสือก่อนสอบ
2. เหตุ 1) ทุกครัง้ ที่ฝนตกจะมีฟา้ แลบ
2) วันนี ้ไม่มีฟา้ แลบ
ผล
วันนี ้ฝนไม่ตก
3. เหตุ 1) แมวบางตัวไม่ชอบกินปลา
2) เหมียวเป็ นแมวของฉัน
ผล
เหมียวไม่ชอบกินปลา

4. พิจารณาผลสรุปต่อไปนี ้ ข้ อใดสมเหตุสมผลบ้ าง [O-NET 57/6]
1. เหตุ 1) ทุกครัง้ ที่ฝนตก การจราจรจะติดขัด
2) วันนี ้การจราจรติดขัด
ผล วันนี ้ฝนตก
2. เหตุ 1) ดาไม่ชอบกินผัก
2) ทุกคนที่กินผักมีสายตาดี
ผล ดาสายตาไม่ดี
3. เหตุ 1) ผู้ที่ประหยัดจะไม่ยากจน
2) นายมีเป็ นคนยากจน
ผล นายมีเป็ นคนไม่ประหยัด
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5. จงพิจารณาข้ อความต่อไปนี ้
1. คนตีกอล์ฟเก่งทุกคนเป็ นคนสายตาดี
2. คนที่ตีกอล์ฟได้ ไกลกว่า 300 หลา บางคน เป็ นคนสายตาดี
3. ธงชัยตีกอล์ฟเก่งแต่ตีได้ ไม่ไกลกว่า 300 หลา
แผนภาพในข้ อใดต่อไปนี ้ มีความเป็ นไปได้ ที่จะสอดคล้ องกับข้ อความทังสามข้
้
างต้ นเมื่อจุดแทนธงชัย
[O-NET 51/29]

1.

2.

3.

4.

6. จงพิจารณาข้ อความต่อไปนี ้
(1) นักกีฬาทุกคนมีสขุ ภาพดี
(2) คนที่มีสขุ ภาพดีบางคนเป็ นคนดี
(3) ภราดรเป็ นนักกีฬา และเป็ นคนดี
แผนภาพในข้ อใดต่อไปนี ้ มีความเป็ นไปได้ ที่จะสอดคล้ องกับข้ อความทังสามข้
้
อข้ างต้ น เมื่อจุดแทนภราดร
[O-NET 50/33]

1.

2.

3.

4.

การให้ เหตุผล

7. กาหนดเหตุให้ ดงั ต่อไปนี ้
เหตุ (ก) ทุกจังหวัดที่อยูไ่ กลจากกรุงเทพมหานครเป็ นจังหวัดที่มีอากาศดี
(ข) เชียงใหม่เป็ นจังหวัดที่มีอากาศไม่ดี
ข้ อสรุปในข้ อใดต่อไปนี ้สมเหตุสมผล [O-NET 52/20]
1. เชียงใหม่เป็ นจังหวัดที่อยูไ่ ม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร
2. นราธิวาสเป็ นจังหวัดที่อยูไ่ ม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร
3. เชียงใหม่เป็ นจังหวัดที่อยูไ่ กลจากกรุงเทพมหานคร
4. นราธิวาสเป็ นจังหวัดที่อยูไ่ กลจากกรุงเทพมหานคร

8. เหตุ (1) ไม่มีคนขยันคนใดเป็ นคนตกงาน
(2) มีคนตกงานทีเ่ ป็ นคนใช้ เงินเก่ง
(3) มีคนขยันที่ไม่เป็ นคนใช้ เงินเก่ง
ผล ในข้ อใดต่อไปนี ้เป็ นการสรุปผลจาก เหตุ ข้ างต้ นทีเ่ ป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล [O-NET 49/25]
1. มีคนขยันที่เป็ นคนใช้ เงินเก่ง
2. มีคนใช้ เงินเก่งที่เป็ นคนตกงาน
3. มีคนใช้ เงินเก่งที่เป็ นคนขยัน
4. มีคนตกงานทีเ่ ป็ นคนขยัน
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9. จงพิจารณาเหตุตอ่ ไปนี ้
1) ทุกคนที่ชอบกินผลไม้ จะชอบกินผัก
2) ทุกคนที่ชอบรสหวานจะชอบกินผลไม้
3) ขาวไม่ชอบกินผัก
4) ดาชอบกินผลไม้
ผลสรุปในข้ อใดต่อไปนี ้ทาให้ การอ้ างเหตุผลสมเหตุสมผล [O-NET 58/1]
1. ขาวไม่ชอบรสหวาน
2. ขาวชอบกินผลไม้
3. ดาชอบรสหวาน
4. ดาไม่ชอบรสหวาน
5. ดาไม่ชอบกินผัก

10. พิจารณาการให้ เหตุผลต่อไปนี ้
เหตุ 1) A
2) เห็ดเป็ นพืชมีดอก
ผล เห็ดเป็ นพืชชันสู
้ ง
ข้ อสรุปข้ างต้ นสมเหตุสมผล ถ้ า A แทนข้ อความใด
1. พืชชันสู
้ งทุกชนิดมีดอก
3. พืชมีดอกทุกชนิดเป็ นพืชชันสู
้ ง

[O-NET 53/2]

2. พืชชันสู
้ งบางชนิดมีดอก
4. พืชมีดอกบางชนิดเป็ นพืชชันสู
้ ง
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ระบบคณิตศาสตร์
1. 1. นิยาม
5. อนิยาม
9. นิยาม

2. สัจพจน์
6. นิยาม
10. สัจพจน์

3. ทฤษฎีบท
7. อนิยาม

4. ทฤษฎีบท
8. ทฤษฎีบท

2. อุปนัย

3. นิรนัย

4. อุปนัย

รูปแบบการให้ เหตุผล
1. 1. อุปนัย
2. 14

3.

3

4.

4

5.

3

2.
6.
10.

3

3.
7.

2

4.
8.

3

ความสมเหตุสมผล
1.
5.
9.

2, 3, 8
4
1

4
3

1
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