
ภาษากับเหตุผล



เหตุและผลคืออะไร?



ความหมายของ

"เหตุ" และ "ผล"

เหตุ หมายถึง ส่ิงท่ีเปนตนกําเนิด หรือ ส่ิงท่ีทําใหเกิดส่ิงอ่ืนตามมา

เราอาจเรียกเหตุน้ีวาสาเหตุ หรือมูลเหตุก็ได

ผล หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดตามมาจากเหตุ เราอาจเรียกผลท่ีเกิดข้ึนวา

ผลท่ีได หรือผลลัพธ

ตัวอยาง ฉันหกลม ผลก็คือ ฉันรูสึกเจ็บ

ผลของเหตุการณหน่ึงอาจกลายเปนตนเหตุท่ีทําใหเกิดเหตุการณ

อ่ืนตอเน่ืองกันไปโดยไมส้ินสุด 

ยกตัวอยางเชน

เหตุ: ฉันหกลม ผล: ฉันรูสึกเจ็บ

เหตุ: ฉันรูสึกเจ็บ ผล: ฉันรองไห



เหตุผล คืออะไร? “เหตุผล”

หมายถึง หลักความจริง กฎเกณฑขอมูลท่ีเราใชสนับสนุนขอสรุป

ลักษณะของขอสรุปอาจจะเปนขอสังเกต ขอคิด ขอตัดสินใจ 

ขอสันนิษฐาน การคาดคะเน หรือขอยุติเก่ียวกับเรืองใดเรืองหนึง

ใหนักเรียนยกตัวอยางประโยคท่ีเปนการแสดงเหตุและผล 

เชน เพราะฝนตก กบจึงรอง

นองรองไห เพราะถูกแมตี

เพราะเธอไมอานหนังสือเลยสอบตก 



เรียงเหตุผลไวกอนขอสรุป

เรียงขอสรุปไวกอนเหตุผล

ใชสันธานแสดงเหตุผล

แบงเปน 2 กลุม ไดแก

ภาษาท่ีใชแสดงเหตุผล
ภาษาท่ีใชแสดงเหตุผลมี 2 ลักษณะใหญ ไดแก 

ใชสันธานแสดงเหตุผล และไมใชสันธาน

เรียงเหตุผลไวกอนขอสรุป

เชน 

... จึง ...

... ดังน้ันจึง ...

เพราะ ... (จึง) ...

เพราะวา... (จึง) ...



เรียงเหตุผลไวกอนขอสรุป

เรียงขอสรุปไวกอนเหตุผล

ใชสันธานแสดงเหตุผล

แบงเปน 2 กลุม ไดแก

ภาษาท่ีใชแสดงเหตุผล
ภาษาท่ีใชแสดงเหตุผลมี 2 ลักษณะใหญ ไดแก 

ใชสันธานแสดงเหตุผล และไมใชสันธาน

เรียงขอสรุปไวกอนเหตุผล

เชน 

... เพราะ ...

... เพราะวา ...

... เปนเหตุมาจาก ...

... เน่ืองจาก ...



ไมใชสันธานแสดงเหตุผล

ภาษาท่ีใชแสดงเหตุผล
ภาษาท่ีใชแสดงเหตุผลมี 2 ลักษณะใหญ ไดแก 

ใชสันธานแสดงเหตุผล และไมใชสันธาน

ในขอความท่ีแสดงเหตุผล ไมมีสันธานแสดงเหตุผล 

แตเน้ือความบงบอกวาตอนใดเปนเหตุผลตอนใดเปนขอสรุป 

เราจะใชภาษาแสดงเหตุผลลักษณะนีเม่ือไมตองการให

การแสดงเหตุผลเห็นชัดเจนเกินไป เชน ในคําขวัญ 

 



ไมใชสันธานแสดงเหตุผล

ภาษาท่ีใชแสดงเหตุผล
ภาษาท่ีใชแสดงเหตุผลมี 2 ลักษณะใหญ ไดแก 

ใชสันธานแสดงเหตุผล และไมใชสันธาน

เชน  วินัยเร่ิมท่ีบาน สอนลูกหลานใหเปนระเบียบ

สวนท่ีเปนเหตุผล คือ วินัยเร่ิมท่ีบาน

               สวนท่ีเปนขอสรุป คือ สอนลูกหลานใหมีระเบียบ 

เราอาจจะเติมสันธานแสดงเหตุผลไปได ดังนี

เพราะวา วินัยเร่ิมท่ีบาน เพราะฉะนัน (คุณพอ คุณแม คุณปู 

คุณนา ฯลฯ) สอนลูกหลานใหมีระเบียบ 



ขอใดไมมีการแสดงเหตุผล 

คนมักงายจะไดยาก คนมักลําบากจะไดดี1.

3. ปากจมูกเปนประตู หูตาเปนหนาตางท่ีตองเปดปดตามเวลา

2. ประชาชนม่ันคงในศีลธรรม สังคมก็จะมีแตความสงบสุข



คําขวัญในขอใดไมมีการ

แสดงเหตุผล 

1. อยาเดินใจลอยขามถนน รถจะชนเอา

3. ชวยกันประหยัดพลังงาน ดวยวิธีการหารสอง

 2. ลางผักใหหมดพิษ เพ่ือชีวิตท่ีปลอดภัย



คําขวัญในขอใดไมมีการ

แสดงเหตุผล 

1. อยาเดินใจลอยขามถนน รถจะชนเอา

3. ชวยกันประหยัดพลังงาน ดวยวิธีการหารสอง

 2. ลางผักใหหมดพิษ เพ่ือชีวิตท่ีปลอดภัย



ขอใดไมแสดง

ความเปนเหตุ เปนผล 

1. เพราะสังคมไทยเปล่ียนไปมาก 

ประเพณีบางอยางจึงดํารงอยูไดยาก

3. มีการแปลและจัดพิมพวรรณคดีไทยออกเปนหลายภาษา

ทําใหวรรณคดีไทยเปนท่ีรูจักกันท่ัวโลก

 2. ตามแนวคิดทางสถาปตยกรรม 

ความวางอาจสําคัญกวาเน้ือท่ีในตัวบาน



การอนุมาน
กระบวนการหาขอสรุปจากการแสดงเหตุผลท่ีซับซอนย่ิงข้ึน

การอนุมานมีอยูดวยกัน 2 รูปแบบ คือ

การอนุมานโดยวิธีนิรนัย

การอนุมานโดยวิธีอุปนัย



การอนุมานโดยวิธีนิรนัย
การแสดงเหตุผลจากสวนรวมไปหาสวนยอย

เปนวิธีการแสดงเหตุผล จากสวนรวมไปหาสวนยอย

เร่ิมจาก หลักท่ัวไป (เหตุผลรวม) กับ กรณีเฉพาะ

(เหตุผลยอย) อีกหน่ึงกรณีแลวจึงสรุป

เชน

ผูท่ีมีอายุ ๑๘ ปข้ึนไปมีสิทธ์ิเลือกต้ัง (เหตุผลรวม)

นภาอายุ ๑๘ ป (เหตุผลยอย)

ดังน้ันนภาจึงมีสิทธ์ิเลือกต้ัง (ขอสรุป)

สังเกตวาการแสดงเหตุผลในตัวอยางขางตน หลักท่ัวไปท่ียกมาน้ันเปนกฎเกณฑท่ีตองทําตามและเปนจริงเสมอ 

กรณีเฉพาะและขอสรุปก็เลยเปนจริงตามไปดวย การแสดงเหตุผลในตัวอยางน้ีจึงสมเหตุสมผล 

แตการแสดงเหตุผลท่ีไมสมเหตุสมผลก็มีเหมือนกัน 



การอนุมานโดยวิธีนิรนัย

พวกเราทุกคนเปนคนดี พวกทานทุกคนก็เปนคนดี ดังน้ันพวกเราเปนพวกเดียวกัน

รูปภาพจาก : https://blog.startdee.com/การอนุมาน-ภาษากับเหตุผล-ภาษาไทย-ม6



การอนุมานโดยวิธีนิรนัย

จากแผนภาพเราจะอธิบายไดวา

1. พวกเราและพวกทานเปนคนดี แตไมใชพวกเดียวกัน

2. พวกเราและพวกทานเปนคนดี และพวกทานบางคนเปนพวกเดียวกันกับเรา

3. พวกเราและพวกทานเปนคนดี และพวกทานทุกคนเปนพวกเดียวกันกับเรา



การอนุมานโดยวิธีนิรนัย

จะเห็นวาขอสรุปในตัวอยางเปนไปตามขอสรุป 3. เทาน้ัน 

แตขอสรุป 1. และ 2. ก็ยังมีความเปนไปไดอยู เม่ือไมสามารถสรุปไดอยางชัดเจน

วา ‘ตองเปนเชนน้ัน’ เราจึงถือวาการหาขอสรุปดวยการอนุมานแบบนิรนัยในกรณีน้ีไมสมเหตุสมผล



การอนุมานโดยวิธีอุปนัย
คือการแสดงเหตุผลจากสวนยอยไปหาสวนรวม

การแสดงเหตุผลจาก สวนยอยไปหาสวนรวม 

เร่ิมจากขอมูลหรือกรณีตาง ๆ แลวจึงไดขอสรุปรวมวา

‘นาจะเปนเชนน้ัน’

เชน

อากาศท่ีรอนอบอาว 

ทองฟามีเมฆมากและมืดคร้ึมเปนสัญญาณบงบอกวาฝนกําลังจะตก 

วันน้ีอากาศรอนอบอาว ทองฟามีเมฆมากและมืดคร้ึมมาก 

ดังน้ันวันน้ีฝนนาจะตก



การอนุมานโดยวิธีอุปนัย
คือการแสดงเหตุผลจากสวนยอยไปหาสวนรวม

เน่ืองจากขอสรุปท่ีไดจากการอนุมานดวยวิธีอุปนัยเปนการสรุปจากขอมูลจํานวนหน่ึง 

ขอสรุปท่ีไดจะครอบคลุมขอมูลตาง ๆ วา ‘นาจะเปนเชนน้ี’ แตไมสามารถสรุปชัด ๆ 

ไดวาการแสดงเหตุผลน้ีสมเหตุสมผลไดหรือไม ขอสรุปท่ีไดจากการอนุมานแบบอุปนัยจึงไมตายตัว 

ข้ึนอยูกับน้ําหนักของเหตุผลและขอมูลขอเท็จจริงท่ีมาสนับสนุนการแสดงเหตุผลน้ัน ๆ 

เพราะถามีขอเท็จจริงมาก มีหลักฐานสนับสนุนมาก ขอสรุปท่ีไดก็จะนาเช่ือถือและสมเหตุสมผลมากข้ึน



นิรนัย

VS

อุปนัย

นิรนัย

อุปนัย

ขอสรุปของนิรนัย “ตองเปนเชนน้ัน ” หรือ “ยอมเปนเชนน้ัน ” 

ไมมีทางเล่ียงเปนอ่ืนได เน่ืองจากขอสนับสนุนเปนทุกกรณี 

ขอสรุปเปนกรณีหนึ่งในทุกกรณีน้ัน จึงไมมีทางท่ีจะเปนอ่ืนได

ขอสรุปของอุปนัย “นาจะเปนเชนน้ัน”“ควรจะเปนเชนน้ัน”

“อาจจะเปนเชนน้ัน” “คงจะเปนเชนน้ัน ” “มักจะเปนเชนน้ัน ” 

ไมใช “ตองหรือยอมจะเปนเชนน้ัน” เน่ืองจากขอสนับสนุน

ยกมาเพียงบางกรณีเทาน้ัน ขอสรุปจึงอาจไมเปนจริงตามน้ัน

 



ขอใดอาจอนุมานไดจากขอความตอไปน้ี (O-Net ๖๐)

ขนมจีนเปนอาหารเสนท่ีคนไทยนิยมกินกันท่ัวไปโดยเฉพาะเม่ืออยูนอกบาน เพราะสะดวกในการใหบริการ 

เสิรฟงาย และกินงายจบในภาชนะใบเดียว เคร่ืองประกอบการกินขนมจีนแตละภูมิภาคคลายกันคือ 

มีเสนขนมจีน ผักสด เหมือด หรือเคร่ืองเคียง และน้ําแกงท่ีราด ซ่ึงน้ําแกงจะตางกันไปตามภูมิภาค 

ภาคเหนือมีน้ําเง้ียว ภาคกลางมีน้ํายา น้ําพริก ภาคอีสานมีน้ํางัว และภาคใตมีแกงไตปลา เปนตน

๑. คนไทยชอบกินขนมจีนมากกวาขาว

๒. ขนมจีนเปนอาหารท่ีอรอยและราคาไมแพง

๓. ขนมจีนแตละภาคเปนอาหารท่ีตองใชฝมือในการปรุง

๔. อาหารประเภทขนมจีนนับไดวาเปนอาหารพ้ืนบานของทุกภาค

๕. อาหารเสนมีคุณคาทางโภชนาการสูงเพราะมีผักสดและเคร่ืองเคียง 



บทความขางตนมีการแสดงเหตุผลวา “ขนมจีนเปนอาหารเสนท่ีคนไทยนิยมกินกันท่ัวไป

โดยเฉพาะเม่ืออยูนอกบาน เพราะสะดวกในการใหบริการ เสิรฟงาย และกินงายจบในภาชนะใบเดียว” 

สังเกตุจากคําสันธาน ‘เพราะ’ จากน้ันจึงพูดถึงการกินขนมจีนของคนไทยในภาคตาง ๆ ท้ังภาคเหนือ 

ภาคกลาง ภาคอีกสาน และภาคใต โดยช้ีใหเห็นถึงจุดท่ีเหมือน และจุดท่ีแตกตางกัน

ขอใดอาจอนุมานไดจากขอความตอไปน้ี (O-Net ๖๐)

ขนมจีนเปนอาหารเสนท่ีคนไทยนิยมกินกันท่ัวไปโดยเฉพาะเม่ืออยูนอกบาน เพราะสะดวกในการใหบริการ 

เสิรฟงาย และกินงายจบในภาชนะใบเดียว เคร่ืองประกอบการกินขนมจีนแตละภูมิภาคคลายกันคือ 

มีเสนขนมจีน ผักสด เหมือด หรือเคร่ืองเคียง และน้ําแกงท่ีราด ซ่ึงน้ําแกงจะตางกันไปตามภูมิภาค 

ภาคเหนือมีน้ําเง้ียว ภาคกลางมีน้ํายา น้ําพริก ภาคอีสานมีน้ํางัว และภาคใตมีแกงไตปลา เปนตน



๑. คนไทยชอบกินขนมจีนมากกวาขาว

ตัดไปไดเลย เพราะไมมีสวนไหนในบทความพูดถึงขาวเลย

๒. ขนมจีนเปนอาหารท่ีอรอยและราคาไมแพง 

ตัดไดเลย เพราะในบทความก็ไมพูดถึงราคาของขนมจีนเหมือนกัน

๓. ขนมจีนแตละภาคเปนอาหารท่ีตองใชฝมือในการปรุง 

ตัดไดอีก เพราะในบทความไมพูดถึง ‘ฝมือในการปรุง’ ขนมจีนเลย พูดถึงแคการกินขนมจีนของคนไทยในแตละภาค

๔. อาหารประเภทขนมจีนนับไดวาเปนอาหารพ้ืนบานของทุกภาค

ถาใชการอนุมานแบบอุปนัย ขอน้ีนาจะถูกตองท่ีสุด เพราะบทความมีการกลาวถึงการกินขนมจีนของคนไทยท้ังส่ีภาค 

ในเม่ือทุกภาคมีการกินขนมจีน การจะสรุปวาขนมจีนเปนอาหารพ้ืนบานของทุกภาคก็ทําไดอยู 

๕. อาหารเสนมีคุณคาทางโภชนาการสูงเพราะมีผักสดและเคร่ืองเคียง 

ตัดไดเลย เพราะถึงในบทความจะพูดถึงผักสดเคร่ืองเคียง แตไมพูดถึงคุณคาทางโภชนาการของขนมจีนเลย


