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บทที่ ๒
การวิเคราะห์สาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสิ นี ปิ ยพสุนทรา

ความนา
ข้อ มูล ข่ า วสารที่พ บในชีว ิต ประจ าวัน มีท งั ้ ที่เ ป็ น ประเภทข้อ มูล ข้อ เท็จ จริง และความคิด เห็น
บ่อยครัง้ ที่พบว่าสารได้รบั การนาเสนอในลักษณะเสมือนเป็ นข้อเท็จจริงทีน่ ่ าเชื่อถือ แต่แท้จริงแล้ วเต็ม
ไปด้วยความคิดเห็นโดยอาศัยวิธกี ารโน้มน้าวใจให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทผ่ี สู้ ่งสารต้องการ ดังนัน้ การ
พิจารณาว่าสิง่ ใดเป็ นข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นจึงมีความสาคัญ เพราะมีผลต่อการตัดสินประเมินค่า
ข้อมูลข่าวสารนัน้ ว่าน่าเชื่อถือหรือไม่เพียงใด
ขอยกตัว อย่างจากข้อ เขีย นที่อ าจพบได้ใ นชีว ิต ประจาวันทัง้ ทางสื่อ อินเทอร์เ น็ ต และนิต ยสาร
สุขภาพ ดังนี้
อะเซโลรา เชอร์รเี ่ ป็นแหล่งของสารต้านอนุมลู อิสระ คือ วิตามินซี มีโปรตีนและแร่ธาตุ
สูงโดยเฉพาะ เหล็ก ฟอสฟอรัส แคลเซียม และมีสารสาคัญตัวหนึง่ ชือ่ trans-beta-carotene
ซึง่ เชือ่ กันว่ าสามารถเสริมภูมติ ้านทานของร่างกาย และจากผลการวิจยั พบว่า อะเซโรลา
เชอร์ร ี ่ มีปริมาณวิตามินซีสงู กว่าทีพ่ บในส้มถึง ๓๐-๘๐ เท่า เป็นสารต่อต้านอนุ มลู อิสระ และ
ช่วยซ่อมแซมเซลล์ทถี ่ ูกทาลาย ช่วยป้องกันเซลล์ไม่ให้เสือ่ มตัวเร็ว ช่วยให้ผวิ ขาวกระจ่างใส
ลดจุดด่างดา เห็นผลดีกว่าวิตามินซีถงึ ๕๐ เท่า ช่วยในการสังเคราะห์คอลลาเจนซึง่ เป็ น
โปรตีนจาเป็ นสาหรับเนื้อเยือ่ ทีผ่ วิ หนัง ชะลอวัยและเติมเต็มริ้วรอยบางๆ ช่วยป้องกัน และ
รักษาเม็ดสีเมลานินทีผ่ ดิ ปกติ ลดรอยหมองคล้ า ฝ้า กระ รอยด่างดาตามร่างกาย ช่วยให้
ผิวพรรณสว่างสดใสได้ต่อเนือ่ งยาวนาน เพียงหยด Acerola Extract ๑-๒ หยด แล้วลูบไล้ให้
ทัวใบหน้
่
าอย่างเบามือ ตบเบาๆ ให้ซมึ เข้าสู่ผวิ หรือใช้หยดผสมในครีมบารุงทีใ่ ช้เป็ นประจา
แล้วทาผิวหน้าเช้า-เย็น ผิวจะสว่างกระจ่างใสขึน้ แลดูอ่อนเยาว์อย่างคาดไม่ถงึ

ข้อความข้างต้นนี้ในส่วนแรกมีการกล่าวถึงข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ซ่งึ เต็มไปด้วยชื่อเฉพาะ และ
การวิเคราะห์จาแนกทีต่ ้องอาศัยความรูค้ วามเชีย่ วชาญเฉพาะทางจึงจะสามารถนาเสนอสารดังกล่าวได้
นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงข้อมูลทีเ่ ป็ นตัวเลขแสดงปริมาณและการคานวณ ทัง้ ยังอ้างแหล่งที่มาว่ามาจาก
ผลงานวิจยั ส่งผลให้ขอ้ เขียนดังกล่าวมีบรรยากาศวิชาการน่ าเชื่อถือ เมื่อประกอบกับการใช้น้ าเสียง
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เป็ นกลาง ก็ยงิ่ ชวนให้เข้าใจว่าสารนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อบอกเล่าข้อเท็จจริง แต่เมื่ออ่านเนื้อหามาจนถึง
ช่วงท้ายจึงจะพบว่ามีการแนะนาให้ใช้ผลิตภัณฑ์บางอย่าง กล่าวถึงวิธกี าร และผลลัพธ์อนั น่าพึงพอใจ
หากไม่เห็นข้อความในช่วงท้ายสุดของสารก็อาจไม่ทนั ได้ตระหนักว่า กาลังอ่านข้อความประเภท
โฆษณา ผูอ้ ่านบางรายซึง่ อาจคล้อยตามความน่าเชื่อถือของสารไปแล้วตัง้ แต่ตอนต้น ย่อมมีแนวโน้มที่
จะเชื่อถือและปฏิบตั ติ ามคาแนะนาดังกล่าวโดยไม่ยาก

(ภาพจาก http://cherrypinkonline.weloveshopping.com/store/product/view/Acerola_Extract_th.html)

ตัวอย่างทีก่ ล่าวมานี้ชใ้ี ห้เห็นว่าผูร้ บั สารต้องรูเ้ ท่าทัน สารทีม่ กี ารอ้างข้อมูลข้อเท็จจริงจานวนมาก
สามารถกระตุน้ ให้เกิดความคิดว่าสารนัน้ มีน้ าหนักน่าเชื่อถือ พึงตระหนักว่าปริมาณของข้อเท็จจริงและ
ความคิดเห็นมีความเกีย่ วข้องกับวัตถุประสงค์ในการส่งสารนัน้ ด้วย เนื่องจากวิธปี ระกอบสร้างตัวบท
ย่อมเป็ นไปเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร การทีผ่ สู้ ่งสารเน้นกล่าวถึงข้อเท็จจริงหรือความ
คิดเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งมากกว่ากัน ย่อมมีผลต่อความน่ าเชื่อถือของสารนัน้ ด้วย
อาจกล่าวได้ว่าในการคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวจิ ารณญาณ มีการจาแนกแยกแยะข้อเท็จจริงและ
ความคิดเห็น ตลอดจนการวิเคราะห์จดุ มุง่ หมายของสารเป็ นขัน้ ตอนสาคัญ

ข้อเท็จจริ งและความคิ ดเห็น
ตัว บทหรือ สารที่ผู้รบั สารต้อ งวิเ คราะห์นั ้นมีทงั ้ ข้อ เท็จจริงและความคิดเห็นประกอบกันอยู่ใ น
ปริมาณที่มากน้อยต่างกันไปตามจุดมุ่งหมายของการส่งสาร หากเราทราบว่าส่วนใดเป็ นข้อเท็จจริง
ส่วนใดเป็นความคิดเห็นแล้ว จะช่วยให้เราประเมินความน่ าเชื่อถือของสารนัน้ ง่ายขึน้
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๑.ข้อเท็จจริ ง
ข้อเท็จจริง คือ เนื้อหาของสารในส่วนทีเ่ ข้าใจกันได้ทวไปว่
ั ่ าสามารถนาไปพิสูจน์ได้ว่าจริงหรือเท็จ
แม้ว่าในขณะเวลาที่อ่านหรือฟงั ผู้รบั สารอาจยังไม่สามารถพิสูจน์ ได้ในทันที แต่กส็ ามารถติดตามหาข้อ
พิสจู น์หรืออ่านค้นคว้าเพิม่ เติมได้ตามแหล่งทีม่ าของข้อมูลทีผ่ สู้ ่งสารอ้างอิงไว้
ตัวอย่าง เช่น หากกล่าวว่า “จากสถิติแล้วผู้หญิงมีอายุยนื นานกว่าผู้ชาย” ก็ต้องไปค้นคว้าผล
การศึก ษาทางด้า นสุ ข ศาสตร์ว่ ามีร ายงานตัว เลขสถิติท่ยี ืน ยัน ค ากล่ า วนี้ห รือ ไม่ หรือ หากกล่ าวว่ า
“กระทิงมีน้ าหนักมากกว่าควาย” ก็ต้องพิสูจน์ด้วยการชังน
่ ้ าหนักสัตว์ ๒ ชนิดนี้ หรืออาจค้นคว้าจาก
แหล่งข้อมูลวิชาการเพื่อหาคาตอบได้ และหากการเสนอข้อเท็จจริงเป็ นตัวเลขตามมาตรวัดสากล เช่น
กิโลกรัม หรือ ตัน ข้อความที่ว่า “กระทิงหนักเฉลี่ย ๑๐ ตัน” ก็สามารถตัดสินได้ทนั ทีว่าคากล่าวนี้เป็ น
เท็จ (กระทิงมีน้าหนักเฉลีย่ ๑ ตัน)
จากบทอ่านทีย่ กมาในตอนต้น มีขอ้ ความทีม่ ลี กั ษณะอย่างข้อเท็จจริง อยูใ่ นส่วนต้นของบท ดังนี้
อะเซโลรา เชอร์รเี ่ ป็นแหล่งของสารต้านอนุมลู อิสระ คือ วิตามินซี มีโปรตีนและแร่ธาตุ
สูงโดยเฉพาะ เหล็ก ฟอสฟอรัส แคลเซียม
จากข้อความทีย่ กมานี้ แม้ผเู้ ขียนจะไม่ได้อ้างอิงแหล่งทีม่ าของข้อเท็จจริงเกี่ ยวกับสารต้านอนุ มลู
อิสระในผลอะเซโลรา เชอร์ร่ี แต่ผู้อ่านก็สามารถค้นคว้าเพิม่ เติมได้ว่าสารประกอบดังกล่าวมีอยู่จริง
หรือไม่ และมีคุณสมบัตเิ ป็นสารต้านอนุมลู อิสระด้วยหรือไม่
ต่อมาที่กล่าวว่า จากผลการวิจยั พบว่า อะเซโรลา เชอร์ร ี ่ มีปริมาณวิตามินซีสูงกว่าทีพ่ บในส้ม
ถึง ๓๐-๘๐ เท่า นัน้ มีขอ้ ความทีแ่ สดงให้เห็นว่าเป็ นข้อเท็จจริงทีส่ ามารถนาไปพิสูจน์ทราบความจริงเท็จ
ได้ถงึ ๒ ข้อความด้วยกัน
ข้อความแรกว่า จากผลการวิจยั พบว่า… ข้อความดังกล่าวนี้เป็ นการอ้างแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อความลักษณะเช่นนี้มกั ได้รบั การพิจารณาว่ามีความน่ าเชื่อถือ เนื่องจากการวิจยั เป็ นกระบวนการทาง
วิชาการที่จะสามารถให้คาตอบได้อย่างแม่นยาและมีนัยสาคัญ อย่างไรก็ดี การอ้างแหล่งที่มาของ
ข้อมูลทางวิชาการทีน่ ่าเชื่อถือควรมีความชัดเจนและเป็นระบบ สามารถสืบค้นได้และมีมาตรฐาน
ในข้อ เขีย นที่ย กมานี้ ไม่ ม ีก ารอ้า งอิ ง แหล่ ง ที่ม าของผลการวิจ ัย อย่ า งชัด เจนเป็ น ระบบตาม
มาตรฐานวิชาการ ผูอ้ ่านจึงไม่สามารถติดตามความถูกต้องแม่นยาของข้ออ้างดังกล่าวได้
ข้อความทีส่ องว่า ..มีปริมาณวิตามินซีสูงกว่าทีพ่ บในส้มถึง ๓๐-๘๐ เท่า.. ข้อความดังกล่าวนี้เป็ น
ข้อมูลประเภทตัวเลขอันเป็ นผลจากการคานวณ ข้อความลักษณะเช่นนี้มกั ได้รบั การพิจารณาว่าแสดง
ความแม่นยามากกว่าการกะประมาณด้วยประสบการณ์หรือความรูส้ กึ ของผูห้ นึ่งผูใ้ ด อย่างไรก็ดี ในการ
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ตัดสินสถานะของข้อมูลว่าจริงหรือเท็จก็สามารถกระทาได้โดยการค้นคว้าเพิม่ เติมจากเอกสารงานวิจยั
ต่างๆ ทีพ่ มิ พ์เผยแพร่ และอาจนาตัวเลขซึง่ เป็ นผลจากการคานวณในแต่ละงานมาเปรียบเทียบกันด้วย
ความตระหนักว่าผลการค้นคว้าทีแ่ สดงในแต่ละงานนัน้ อาจมีความแตกต่างกันไปได้บา้ งด้วยเงื่อนไขหรือ
สภาวะแวดล้อมทีแ่ ตกต่างกัน
อนึ่ง ข้อเท็จจริงบางประการก็สามารถอาศัยประสบการณ์ในการพิสูจน์ทราบความจริงเท็ จได้ ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้
ย่านท่าพระจันทร์เป็ นย่านชุมชนใกล้กบั มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประกอบด้วย
ร้านค้าและทีอ่ ยูอ่ าศัย และยังเป็นเส้นทางสัญจรทางน้ าของกรุงเทพฯ
การพิสูจน์ความจริงเท็จของข้อมูลทีม่ ลี กั ษณะเป็ นข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้ สามารถกระทาได้ทงั ้ ด้วย
การค้น คว้าเอกสารข้อมูล ที่มผี ู้ศึก ษาไว้ทงั ้ เอกสารงานเขียนทางประวัติศาสตร์ สังคม หรือเอกสาร
ราชการอย่างเช่นข้อมูลแหล่งท่องเทีย่ วของกรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่ได้ยงั คงเป็ นการบอก
กล่าวจากบุคคลอื่น และยังต้องประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งค้นคว้านัน้ ด้วย
การพิสูจน์ทราบความเป็ นจริงของข้อความนัน้ อีกวิธหี นึ่ง ก็คอื การใช้ประสบการณ์ ซึง่ อาจอาศัย
ประสบการณ์ความรูท้ ่สี งสมมาของตนเอง
ั่
หรือประสบการณ์ใหม่จากการเดินทางไปพิสูจน์ทราบ ทัง้ นี้
ขึน้ อยู่กบั ความกระตือรือร้นที่จะแสวงหาความจริง และความเอื้ออานวยของทรัพยากรที่มอี ยู่ ในกรณี
ตัว อย่างที่ยกมาถือ ว่าไม่เ กิน วิส ยั ผู้ท่ีสนใจจะพิสูจน์ ว่า ย่านท่าพระจันทร์เป็ นย่านชุมชนใกล้กับ
มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ประกอบด้ว ยร้านค้าและทีอ่ ยู่อ าศัย และยังเป็ น เส้นทางสัญ จรทางน้ าของ
กรุงเทพฯ นัน้ สามารถเดินทางไปเปิดรับประสบการณ์ดงั กล่าวได้ไม่ยาก
ความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริ งกับความจริ ง
คาว่า ข้อเท็จจริง กับ ความจริง มีทใ่ี ช้เป็ นคาพ้องกันอยู่บ่อยครัง้ หลายครัง้ ทาให้เกิดจากความ
เข้าใจว่าข้อเท็จจริงต้องเป็ นข้อจริงหรือความจริง เพราะคาทัง้ สองมีคาว่า “จริง” ประกอบอยูด่ ว้ ย ซึง่ อัน
ทีจ่ ริงแล้วข้อเท็จจริงอาจไม่ใช่ขอ้ จริงหรือความจริงเสมอไป
ความจริง (Truth) เป็ นศัพท์ในทางอภิปรัชญา อ้างถึงสิง่ ทีต่ รงข้ามกับความผิด (Fault) ทัง้ ในทาง
ตรรกะ ศาสนา วิทยาศาสตร์ นิตศิ าสตร์ และในชีวติ ประจาวัน
ในทางปรัชญามีแนวคิดทฤษฎีหลากหลายทีย่ งั ถกเถียงถึงเกณฑ์ทใ่ี ช้ในการตัดสินความจริงและ
สิง่ ใดถือเป็ นความจริง ในทางพระพุทธศาสนาเรียกพระพุทธองค์ผู้ซ่งึ รอบรูค้ วามจริงทัง้ หมดของสิง่ ทัง้
มวล ว่า “สัพพัญญู”
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ในชีวติ ประจาวันขณะที่อ่านตัวบท เราไม่สามารถประเมินได้ในทันทีทนั ใดว่าสิง่ ทีไ่ ด้อ่านได้รนู้ ัน้
เป็นความจริง (Truth) หรือไม่ นอกเสียจากจะมีโอกาสนาไปพิสูจน์ตามกระบวนการของสาขาวิชาความรู้
ที่เกี่ยวข้อง สิง่ ที่จะพอวิเคราะห์ได้ในการอ่านการฟงั คือ สิง่ ที่อยู่ในสถานะที่สามารถนาไปพิสูจน์ได้
เรียก ข้อเท็จจริง (Fact) นันเอง
่
ข้อเท็จจริงบางประการเป็นความจริงโดยประจักษ์ ไม่สามารถหาเหตุผลอะไรมาโต้แย้งได้ เช่น ไฟ
ย่อมร้อน ความไม่รวู้ ่าไฟร้อนเป็นเพียงเพราะไม่ได้คน้ พบหรือไม่มปี ระสบการณ์จากมันเท่านัน้
ข้อเท็จจริงบางประการทีต่ ้องการพิสูจน์ เราต้องประเมินว่าความรูใ้ นข้อเท็จจริงดังกล่าวมีความ
เป็ นสาธารณะมากพอหรือไม่ เช่น มีผู้อ้างว่าบนดาวพลูโตมีพ้นื ทีซ่ ่งึ หากมองจากอวกาศแล้วดูมรี ูปร่าง
ลักษณะคล้ายรูปหัวใจ1 หากข้อเท็จจริงนัน้ รายงานมาจากผูท้ ่ีปฏิบตั กิ ารสารวจเอง หรือกล่าวอ้างจาก
แหล่งข้อมูลทีเ่ ชื่อถือได้ และข้อมูลได้รบั การเผยแพร่อย่างมีความเป็ นสาธารณะมากพอ ย่อมพิสูจน์ได้
ว่าการค้นพบดังกล่าวเกิดขึน้ จริง
การพิสูจน์ ข้อ เท็จจริงนัน้ ผู้รบั สารสามารถตรวจสอบว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวมีท่มี าจากแหล่ งที่
น่ าเชื่อถือ และนาเสนอในมุมมองที่เป็ นกลาง ในทางวิชาการอาจอาศัยข้อมูลทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ ซึง่ เป็ น
พื้น ที่ซ่ึง ทุ ก คนเข้า ถึง ได้ แหล่ ง ข้อ มู ล ที่ไ ม่ ไ ด้ ตีพิม พ์ ม ัก ไม่ ไ ด้ ร ับ การเลือ กมาอ้ า งอิง เพราะไม่ ม ี
กระบวนการทีท่ าให้น่าเชื่อถือ เช่น การมีบรรณาธิการ หรือมีกระบวนการพิจารณากลันกรองของผู
่
ร้ ่วม
วิชาชีพ (Peer-review)
เมื่อกล่าวถึงแหล่งข้อมูลทีน่ ่ าเชื่อถือ เรามักนึกถึงตาราเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ หรือตารา
เรียนระดับมหาวิทยาลัย หนังสือทีต่ พี มิ พ์โดยสานักพิมพ์ทน่ี ่าเชื่อถือ นิตยสาร วารสารและหนังสือพิมพ์ท่ี
ได้รบั การยอมรับมานาน รวมทัง้ เว็บไซด์ขององค์กรที่ไม่แสวงผลกาไร หรือเป็ นผู้ปฏิบตั ิการสารวจ
ข้อเท็จจริงด้านนัน้ ๆ โดยตรง เช่น ข่าวการสารวจดาวพลูโตอ้างข้อมูลจากองค์การนาซา
๒. ความคิ ดเห็น
ความคิดเห็น คือ ข้อความที่แสดงความรู้สกึ นึกคิดของบุคคล ไม่สามารถนาไปพิสูจน์ได้ว่าจริง
หรือเท็จ มักมีลกั ษณะเป็นการประเมินคุณค่า ตัดสิน และมีความเป็นอัตวิสยั
ตัวอย่างเช่น
ใครว่าฉันนิง่ เฉย ฉันรูส้ กึ ร้อนใจกับเรือ่ งนี้มากเท่าใดใครจะรู้
นางสาวไทยปีน้สี วยกว่าปีทแี ่ ล้ว
1

บรรณาธิการทริเซีย ทัลเบอร์ท แห่งองค์การนาซา (Tricia Talbert ๒๐๑๕) ได้เปิ ดเผยภาพถ่ายจากยานอวกาศ New
Horizons ในมุมมองทีใ่ กล้ดาวพลูโตมากทีส่ ดุ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ พบเป็ นพืน้ ทีส่ ว่างขนาดราว ๒ ล้าน
ตารางกิโลเมตรทางด้านขวา เหนือตาแหน่งทีเ่ ป็ นขัว้ (Polar) ของดาวพลูโต
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การอ่านการ์ตูนมีประโยชน์มากมาย
ตัวอย่างแรกความรู้สกึ “ร้อนใจ” มีผู้พูดเท่านัน้ ที่รไู้ ด้เพราะเป็ น ความรู้สึกของผู้พูด มีลกั ษณะ
เป็ นอัตวิสยั หรือตัวอย่างทีว่ ่า “นางสาวไทยปีน้ีสวยกว่าปีทแ่ี ล้ว ” คา “สวย” เป็ นคาวิเศษณ์ทแ่ี สดงการ
ประเมิ นคุณค่าทีถ่ ูกนาเสนอผ่านมุมมองของผูพ้ ูดและผูอ้ ่นื อาจเห็นต่างออกไป
ส่วนตัวอย่างทีว่ ่า
“การอ่านการ์ตูนมีประโยชน์มากมาย” เป็นการตัดสิ นทีอ่ าศัยความคิดและประสบการณ์ของผูก้ ล่าว ผูท้ ่ี
ไม่มปี ระสบการณ์รว่ มว่าอ่านการ์ตูนแล้วได้ประโยชน์กอ็ าจมีความคิดเห็นโต้แย้งได้
๓. การทางานร่วมกันของข้อเท็จจริ งและความคิ ดเห็น
ในกระบวนการสร้างความน่าเชื่อถือ การแสดงความคิดเห็นอาจเกิดร่วมกับการอ้างข้อเท็จจริงมา
สนับสนุ น หากข้อ เท็จจริงเป็ นสิ่ง ที่เ ชื่อ ถือ ได้จะเรีย กว่าเป็ น การอ้ า งหลักฐาน เช่นหากกล่ าวว่ า
“ผู้หญิงอดทนกว่าผู้ชาย” ถือเป็ นการกล่าวโดยผ่านการประเมินจากมุมมองของผู้พูด ผู้พูดอาจกล่าว
โดยมีประสบการณ์บางอย่างทีท่ าให้กล่าวเช่นนัน้ แต่ก็ไม่ได้หยิบยกออกมาพูดถึง ผลลัพท์กค็ อื เป็ นคา
กล่าวทีม่ เี พียงความคิดเห็นทีม่ คี วามเป็นอัตวิสยั โดยปราศจากข้อสนับสนุนให้หนักแน่ นน่ าเชื่อถือ
ผูช้ ายบอบบางกว่าผูห้ ญิ งจริ งหรือ?
ศาสตราจารย์มาเร็ค เกลเซอร์แ มน ผู้เ ชีย่ วชาญสาขาความแตกต่ า งระหว่ างเพศ
(gender-based medicine) ทาการศึกษาข้อมูลจากการคลอด ๖๖,๐๐๐ รายทีศ่ ูนย์การแพทย์
ราบิน อิสราเอล
ผลการศึก ษาพบว่ า ผู้ช ายนั น้ บอบบางมาตัง้ แต่ ต อนอยู่ใ นท้อ งแม่ แถมยัง มีภู ม ิ
ต้านทานโรคตา่ กว่า อายุสนั ้ กว่า และทนทานต่อโรคน้อยกว่าผูห้ ญิง
(วัลลภ พรเรืองวงศ์ ๒๕๕๒)
จากตัวอย่างการตัดสินว่า “ผู้ชายบอบบางกว่าผู้หญิง ” ได้รบั การสนับสนุ นด้วยหลักฐานที่เป็ น
ข้อเท็จจริงจากการสารวจทางสุขศาสตร์
อย่างไรก็ดี แม้ความคิดเห็นจะสามารถนาเสนอโดยนาข้อเท็จจริงมาสนับสนุ น แต่ตวั ความคิดเห็น
นัน้ ก็สามารถโต้แย้งได้หากมีขอ้ เท็จจริงอื่นมาหักล้าง
เราอาจพบการอ้างข้อเท็จจริงทีผ่ ดิ พลาด ตัวเลขหรือมาตรวัดซึง่ ผูค้ นทัวไปมี
่ ความรู้ เช่น “หนึ่งฟุต
มีสบิ นิ้ว” ก็สามารถตัดสินได้ทนั ทีว่าคากล่าวนี้เป็ นเท็จ ความคิดเห็นทีอ่ ้างหลักฐานข้อเท็จจริงผิดพลาด
มาสนับสนุนย่อมขาดความน่าเชื่อถือ
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๔. การสังเกตข้อเท็จจริ งกับความคิ ดเห็น
ข้อเท็จจริงมีพน้ื ฐานอยูบ่ นความเป็ นวัตถุวสิ ยั พิสจู น์จบั ต้องมองเห็นเป็นประจักษ์ได้ แต่ความ
คิดเห็นเป็นสิง่ ทีผ่ ่านการประเมินคุณค่า เป็ นมุมมองของบุคคลหรือหมูค่ ณะ มีความเป็นอัตวิสยั ค่อนข้าง
สูง บางครัง้ ความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงกับความคิดเห็นอาจดูค่อนข้างยาก ในการพิจารณาจาก
ตัวบท ถ้อยคาภาษาเป็ นเครือ่ งบ่งชีส้ าคัญประการหนึ่งทีช่ ่วยให้เห็นว่าข้อความใดกาลังกล่าวถึง
ข้อเท็จจริง ข้อความใดกาลังกล่าวถึงความคิดเห็น
สุธดิ า สุนทรวิภาค (๒๕๓๗) ได้รวบรวมรูปภาษาที่แสดงทัศนคติในภาษาไทยจากข้อมูลที่เป็ น
ข้อเขียนแสดงทัศนะพบว่าในภาษาไทยมีคาและวลีท่สี ามารถชี้ให้เห็นว่าขณะนัน้ ผู้ส่งสารกาลังส่งสารที่
เป็นทัศนคติอยู่
รูปภาษาอย่าง น่า(จะ) เป็นทีน่ ่าสงสัย(ว่า) เป็นทีน่ ่าสังเกต(ว่า) น่ าสันนิษฐานได้(ว่า) น่ าสังเกต(ว่า)
กล่าวได้(ว่า) ข้อทีน่ ่ าสังเกต(คือ) เมื่อปรากฏในข้อความเช่น เป็ นทีน่ ่ าสังเกตว่า ถึงเวลาแล้วหรือยังที ่
รัฐบาลต้อ งก าหนดแนวนโยบายส่ งเสริมผู้ประกอบการอย่างจริงจังบ้าง แสดงออกถึงการที่ผู้ส่ งสาร
คาดการณ์ ความน่ าจะเป็ น เป็นการพูดทานองของการสันนิษฐานหรือชวนให้คดิ
นอกจากนี้คาว่า เห็น(จะ) อาจ(จะ) ย่อม(จะ) คง(จะ) ดู(จะ) ดูเหมือน(ว่า) คงมีความเป็ นไปได้(ว่า)
คงจะเป็นทีท่ ราบกันแล้ว(ว่า) อาจกล่าวได้(ว่า) เมือ่ ปรากฏในข้อความจะแสดงการคาดเดา เช่น
(ก) ปิโตรเลียมเป็นยาดาทีแ่ ทรกอยูใ่ นชีวติ ประจาวันของทุกคน
(ข) ดูเหมือนว่า ปิโตรเลียมเป็นยาดาทีแ่ ทรกอยูใ่ นชีวติ ประจาวันของทุกคน
เมือ่ เปรียบเทียบข้อความ (ก) กับข้อความ (ข) จะเห็นว่า ความแตกต่างทางความหมายทีเ่ กิดขึน้ ก็
คือ ข้อความ (ข) จะมีความหมายแสดง การคาดเดา แตกต่างกับตัวอย่าง (ก) ความหมายทีเ่ กิดขึน้ นี้
เป็นการทีผ่ พู้ ดู ไม่แน่ใจว่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึน้ หรือเป็ นไปเช่นนัน้ หรือไม่ เพียงแต่คาดเดาจากหลักฐาน
แวดล้อม
ข้างต้นเป็ นเพียงตัวอย่างทีช่ ใ้ี ห้เห็นว่ารูปภาษาสามารถบ่งบอกว่าผูส้ ่งสารมีทศั นคติอย่างไรได้
นอกเหนือจากการใช้รปู ภาษาพิจารณาแล้ว เราอาจวิเคราะห์ขอ้ เท็จจริงกับความคิดเห็นได้อกี ระดับหนึ่ง
คือ การประเมินความเป็นภววิสยั และอัตวิสยั
จากตัวอย่างต่อไปนี้จะแน่ใจได้อย่างไรว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็น ตัวอย่างเช่น
ผิวจะสว่างกระจ่างใสขึ้น แลดูอ่อนเยาว์อย่างคาดไม่ถงึ
ท่าพระจันทร์เป็นย่านชุมชนเก่าแก่ควรค่าแก่การอนุ รกั ษ์
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ตัวอย่างแรก ความสว่างกระจ่างใส อาจพิจารณาได้ว่าเป็ นการประเมินตัดสินทีม่ คี วามเป็ นอัตวิสยั
พอสมควร แต่ผวิ ที่สว่างกระจ่างใสขึน้ อาจพิสูจน์ได้โดยการเปรียบเทียบความแตกต่างกับสีผวิ ในอดีต
ในการประเมินว่ากระจ่างใสย่อมมีความเชื่อมโยงกับประสบการณ์และความคิดเห็นซึ่งแตกต่างกันไปใน
แต่ละบุคคล
อย่างไรก็ดี ตัวอย่างแรกหากสังเกตรูปภาษาคาว่า “แลดู” เป็ นการบ่งบอกว่า ผิวที่อ่อนเยาว์นัน้
เป็ นการตัดสินผ่านการประเมินของผู้ดูเท่านัน้ อาจกล่าวได้ว่าข้อความนี้มลี กั ษณะทีเ่ ป็ นความคิดเห็น
ค่อนข้างเด่นชัด
ส่วนตัวอย่างถัดมา ทีก่ ล่าวว่า “ย่านท่าพระจันทร์เป็นย่านชุมชนเก่าแก่” นัน้ แม้ความ “เก่า” จะเป็ น
การประเมินทีเ่ ป็ นอัตวิสยั แต่กอ็ าจพิสูจน์ได้ดว้ ยความรูเ้ ชิงประวัตขิ องสถานที่ ผนวกกับมาตรวัดความ
เก่าแก่ทเ่ี ป็นทีย่ อมรับทัวไปว่
่ า การผ่านวันเวลามายาวนานเพียงไรจึงจะตัดสินได้ว่าเก่าแก่ อย่างไรก็ดี
“ควร” ในตอนท้ายข้อความบ่งบอกว่า “การอนุ รกั ษ์” เป็ นความเห็นในเชิงตัดสินของผูก้ ล่าวอย่างชัดเจน
และข้อความในส่วนหลังนี้เองทีม่ ลี กั ษณะบ่งชีค้ วามเป็นความคิดเห็นอย่างค่อนข้างเด่นชัด
กล่าวโดยสรุป ถ้อยคาภาษาทีแ่ สดงข้อเท็จจริง หรือลักษณะทีจ่ ะช่วยให้การสังเกตข้อเท็จจริงจาก
ตัวบทง่ายขึน้ คือ ข้อเท็จจริงมักใช้ถ้อยคาทีไ่ ม่แสดงทัศนคติเชิงลบหรือเชิงบวกโดยแสดงออกอย่างเป็ น
กลาง มีความเป็ นภววิสยั บอกกล่าวแหล่งที่มาของข้อมูล และอ้างข้อเท็จจริง ก่อนตัดสินใจเชื่อถือ
ผูร้ บั สารจะต้องประเมินคุณภาพแหล่งของข้อมูลด้วย
ส่วนการสังเกตความคิดเห็นจากตัวบท อาจดูได้จากการทีถ่ อ้ ยคาภาษาทีแ่ สดงความคิดเห็น
ปรากฏถ้อยคาทีเ่ ต็มไปด้วยทัศนคติ ไม่เป็นกลาง เป็นการตีความข้อมูลอีกชัน้ หนึ่ง และมีความเป็นอัต
วิสยั สูง
ปจั จุ บนั การวิเ คราะห์ส ารเพื่อ แยกแยะข้อ เท็จ จริง และความคิด เห็นนั น้ ยิ่ง ทวีค วามส าคัญ ใน
ชีวติ ประจาวัน หากติดตามข่าวสารที่ปรากฏในกระแสสื่อสังคมออนไลน์จะได้ยนิ คาว่า “อย่ามโน” ซึ่ง
เป็ น ถ้อ ยค าที่อ ยู่ใ นกระแสนิ ย มมากและมีก ารน ามาตัง้ เป็ น ชื่อ เพลง ถ้อ ยค านี้ เ ป็ น ประโยคค าสัง่ มี
ความหมายว่าไม่จนิ ตนาการหรือคิดเองโดยปราศจากข้อเท็จจริง 2 เป็ นปรากฏการณ์ท่ที าให้ตระหนักว่า
ในการรับข่าวสารข้อมูลใดๆ ต้องพิจารณาว่าความคิดเห็นหรือข้อเท็จจริงนัน้ จะน่ าเชื่อถือต้องมีหลักฐาน
ข้อมูลมารองรับ บางครัง้ กระแสสังคมทีว่ พิ ากษ์วจิ ารณ์กนั ไปต่างๆ ผูค้ นอาจมิได้ใส่ใจระมัดระวัง เมื่อ
ได้รบั ข้อมูลมาบางส่วน ก็คดิ ไปไกลโดยไม่พสิ ูจน์ข้อเท็จจริง กล่าวได้ว่าปรากฏการณ์ “อย่ามโน” นี้ได้
ยา้ เตือนถึงความสาคัญเรือ่ งการใช้วจิ ารณญาณในสังคมข้อมูลข่าวสารของคนยุคปจั จุบนั

จุดมุ่งหมายและทัศนคติ
ทัศนคติ คือ สิง่ ทีบ่ ุคคลคิดหรือรูส้ กึ ต่อบุคคลรอบข้าง สิง่ แวดล้อมหรือสถานการณ์ จุดมุ่งหมาย
คือ สิง่ ทีผ่ ูเ้ ขียนอยากให้เกิดขึน้ สิง่ นี้เป็ นเจตนาและความคิดของผูเ้ ขียนซึง่ ซ่อนอยู่ภายในตัวบทแต่ผรู้ บั
2

Longdo dictionary สื บค้นเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘
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สารอาจไม่ทนั ได้ตงั ้ ข้อสังเกต หรือ อาจคาดเดาเอาจากการตัง้ ข้อสังเกตส่วนตัว ซึง่ อาจบิดเบือนไปจาก
จุดมุง่ หมายหรือทัศนคติทแ่ี ท้จริงของผูเ้ ขียนได้
การวิเคราะห์จดุ มุง่ หมายและทัศนคติทแ่ี ม่นยา ย่อมมีความจาเป็ นอย่างมากในการอ่านวิเคราะห์
สาร หลายครัง้ ที่ผู้อ่ านอ่ านตัว บทแล้ว ผ่ านเลยการเวิเ คราะห์ส่ ว นสาคัญ นี้ไป หรือ ไม่ผู้อ่ านก็ จะตัง้
ข้อ สังเกตต่ อ เมื่อ มีค วามผิดปกติเ กิด ขึ้น เช่น มีค วามโน้ มเอียงอย่างมาก หากผู้รบั สารไม่ส ามารถ
วิเคราะห์จุดมุ่งหมายและทัศนคติได้อย่างเด่นชัด ก็อ่านคล้อยตามสารนัน้ โดยไม่ทนั ได้ใช้วจิ ารณญาณ
พิจารณาอย่างรอบคอบ
นอกจากจุดมุ่งหมายและทัศนคติของผู้ส่งสารเป็ นสิง่ ที่มพี ลัง สามารถขับเคลื่อนการกระทาของ
ผูร้ บั สารได้แล้ว จุดมุ่งหมายและทัศนคติและยังเป็ นตัวกาหนดลักษณะต่างๆ ของสารโดยเฉพาะการใช้
ถ้อยคาภาษาให้ปรากฏออกมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอย่างเด่นชัด ด้วย ในการวิเคราะห์สารอาจใช้
วิธกี ารตัง้ ข้อสังเกตถ้อยคาภาษาเป็ นเครื่อ งบ่งชี้จุดมุ่งหมายและทัศนคติ ได้ใกล้เคียงจุดมุ่งหมายและ
ทัศนคติทแ่ี ท้จริงของผูเ้ ขียนมากทีส่ ุด ดังภาพ

แผนภาพที่ ๑ กลไกความสัมพันธ์ระหว่างจุดมุ่งหมาย ทัศนคติ และถ้อยคา

จากภาพข้างต้นแสดงให้เห็นว่าจุดมุง่ หมายและทัศนคติของผูส้ ่งสารเป็ นเรื่องทีซ่ ่อนอยู่ภายในไม่
สามารถมองเห็นได้ แต่สามารถวิเคราะห์ได้ผ่านถ้อยคาภาษา ดังวิเคราะห์ได้จากตัวอย่างต่อไปนี้
สังคมแห่งความชิ งชัง
เมือ่ เร็ว ๆ นี้ โลกออนไลน์ ของเกาหลีใ ต้มกี ารกระแสถกเถียงในวงกว้าง หลังจาก
เฟซบุ๊กของกลุ่ม "จายูจูว"ี (เสรีนิยม) ได้โพสต์บทความให้สาธารณชนตระหนักถึงภัยจาก
การแสดงความเห็น อย่ า งไร้ค วามรับ ผิด ชอบและแฝงไปด้ว ยความชิง ชัง เหยีย ดหยาม
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จนนาไปสู่โศกนาฏกรรมหลายกรณี เพราะพลเมืองอันธพาลในโลกออนไลน์ของเกาหลีใต้ข้นึ
ชือ่ เรือ่ งการแขวะและทาลายคนอืน่ ด้วยความชิงชังอย่างไร้เหตุผล ยิง่ ใครล้มแล้วอย่าหวังจะ
ได้มอื ช่วยพยุงให้ลุกขึน้ เพราะจะมีแต่กระทืบซ้าให้จมดินโดยคนกลุ่มนี้
นีเ่ ป็ นเหตุผลหนึง่ ทีท่ าให้เกาหลีใต้มอี ตั ราการฆ่าตัวตายสูงทีส่ ุดในโลก เพราะสังคม
กดดันอย่างหนักทัง้ จากแข่งขัน และจากจิตใจของผูค้ นในโลกออนไลน์ทไี ่ ร้ความปรานี
(ทีม่ า : เฟซบุ๊ก Kornkit Disthan วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘)
จากข้อความข้างต้นจะเห็นว่าหลายถ้อยคาแสดงทัศนคติ อาทิ ความชิงชังเหยียดหยาม แขวะ
กระทืบซ้ า ไร้เหตุผล อย่าหวัง ถ้อยคาเหล่านี้พบมากในภาษาปากที่มกั มีการแสดงอารมณ์ของผู้พูด
มากกว่าภาษาเขียน มีความหมายเชิงอารมณ์ความรูส้ กึ สื่อถึงความไม่ชอบใจทีม่ ตี ่อพฤติกรรมก้าวร้าว
ของคนบางกลุ่มในการแสดงความคิดเห็นบนเฟซบุ๊ก
บางถ้อยคาหากทดสอบด้วยการแทนทีถ่ อ้ ยคาทีเ่ ป็นแบบแผนขึน้ จะแสดงออกถึงทัศนคติทเ่ี ป็ น
กลางขึน้ ทันที ผลการวิเคราะห์จดุ มุง่ หมายทีไ่ ด้กจ็ ะเปลีย่ นไป เช่น
ภัยจากการแสดงความเห็นอย่างไร้ความรับผิดชอบ
คาว่า “ไร้ความรับผิดชอบ” หากแทนด้วยคาว่า “ขาด” กลายเป็ น “ขาดความรับผิดชอบ” น้ าเสียง
ก็จะดูอ่อนลง และมีความเป็ นกลางมากขึน้ จุดมุ่งหมายที่วเิ คราะห์ได้ก็อาจเป็ นไปในทางการบอกเล่า
ข้อมูลมากกว่าทีจ่ ะเป็นการเสียดสีประชดประชันอย่างตัวอย่างก่อนหน้า
ข้อเขียนเต็มไปด้วยถ้อยคาซึ่งสามารถสะท้อนทัศนคติของผู้เขียนได้อย่างชัดเจน การวิเคราะห์
จุด มุ่งหมายและทัศ นคติรวมทัง้ มองเห็นความสัม พัน ธ์ขององค์ประกอบเหล่ า นี้จ ะช่ ว ยให้ผู้ร บั สารมี
วิจารณญาณในการรับสารมากขึน้
๑.จุดมุ่งหมาย
ตัวบทงานเขียนเกิดขึน้ ด้วยเหตุท่ผี เู้ ขียนต้องการสื่อความคิดสาคัญ บางประการให้เป็ นทีร่ บั รูแ้ ละ
เข้าใจเพื่อจุดมุ่งหมายบางอย่าง ในเวลาที่อ่านตัวบทงานเขียนสิง่ แรกที่ผู้อ่านมักกระทาคือการค้นหา
ใจความสาคัญหรือความคิดสาคัญของเรื่องที่อ่าน หากความเป็ นจริงแล้ว สิง่ ที่ขบั เคลื่อนให้ความคิด
สาคัญนัน้ ปรากฏออกมาได้นนั ้ อยูภ่ ายในความคิดของผูส้ ่งสาร สิง่ นัน้ คือจุดมุง่ หมายของสารนัน่ เอง
โดยทัวไปแล้
่
ว เราอาจวิเคราะห์จุดมุ่งหมายของสารได้หลากหลาย เช่น ให้ความรู้ ให้ขอ้ คิด ให้
ความเพลิดเพลิน ล้อเลียน เสียดสี สังสอน
่
แนะนา ตักเตือน โน้มน้าว ชักชวน หรือแม้แต่สร้างความ
เพลินเพลิน ฯลฯ อย่างไรก็ดผี วู้ เิ คราะห์ต้องมันใจว่
่ า จุดมุ่งหมายทีเ่ ห็นนัน้ เป็ นจุดมุ่งหมายทีแ่ ท้จริงของผู้
ส่งสารหรือไม่
แนวทางการวิเคราะห์จดุ มุ่งหมายของสารในวงการเขียนแม้จะยังไม่มกี รอบแนวคิดทีข่ ดั เจนนัก
แต่ในทางปรัชญามีผกู้ ล่าวถึง “เจตนา” ของผูส้ ่งสารในการกล่าวถ้อยคาเพื่อสื่อสารกันมานานแล้ว
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จอห์น อาร์ เซิรล์ (Searle, 1969) ได้เสนอการวิเคราะห์เจตนาของผูพ้ ดู โดยเชื่อว่าผูส้ ่งสาร
สามารถ “กระทา” อะไรบ้างอย่างให้เกิดขึน้ ได้ผ่านถ้อยคา หากสถานการณ์ไม่มเี งือ่ นไขอื่นเข้ามา
แทรกแซง เช่น เมือ่ มีการสังน่
่ าจะมีการปฏิบตั ติ ามคาสัง่
แต่เงือ่ นไขทีจ่ ะทาให้ผวู้ เิ คราะห์สามารถวิเคราะห์ได้ว่าเจตนาของผู้ ส่งสารเป็ นเช่นไร และผู้ส่งสาร
คาดหวังผลเช่นไรจากการกล่าวถ้อยคานัน้ ก็มรี ายละเอียดแตกต่างกันออกไป เช่น ในการสังมี
่ เงื่อนไข
ว่า ผู้ส งต้
ั ่ อ งเป็ น ผู้ท่รี ู้ต นเองว่ามีส ิทธิอ านาจเพียงพอที่จะสังได้
่ และผู้รบั สารของตนอยู่ในสถานะที่จะ
ปฏิบตั ติ ามคาสังได้
่ เช่น คู่สนทนาทีเ่ ป็นอาจารย์กบั นักศึกษาเมื่อมีการสังการบ้
่
านในหัวข้อทีเ่ พิง่ บรรยาย
จบไปก็น่าจะมีการปฏิบตั ติ ามคาสังได้
่ โดยผลลัพธ์ของการสังนั
่ น้ ก็คอื การทาการบ้านของนักศึกษา ซึ่ง
รายละเอีย ดเหล่ า นี้ ผู้ป ระสงค์ศ ึก ษาในขัน้ สู ง หรือ วิเ คราะห์อ ย่ า งลึก ซึ้ง ก็ส ามารถศึก ษาได้ใ น
ทฤษฎีวจั นกรรมของจอห์น อาร์ เซิรล์ (Searle, 1969) ต่อไป
แต่สาหรับการวิเคราะห์สารเบือ้ งต้นนี้ ผูเ้ ขียนมีคาแนะนาว่า การวิเคราะห์เจตนาของผู้ ส่งสารเป็ น
สิง่ สาคัญ ทีผ่ วู้ เิ คราะห์ จะต้องไม่ตคี วามเอาเอง แต่ตอ้ งรูจ้ กั สังเกตองค์ประกอบเหล่านี้ในการวิเคราะห์
(๑) การแสดงออกซึง่ เจตนาของผูส้ ่งสาร
การแสดงออกของผู้ส่งสารจะสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามที่ผู้ส่งสารมี เพื่อให้การสื่อสารนัน้
สัม ฤทธิ ์ผลตามเจตนา เช่ น ในการถามค าถาม หากค าถามนัน้ เป็ น ค าถามที่ต้อ งการค าตอบจริง ๆ
(คาถามแท้) มิใช่คาถามที่เป็ นเพียงการทักทาย หรือมิใช่คาถามที่ไม่ต้องการคาตอบอย่างคาถามเชิง
วาทศิลป์ ผูร้ บั สารจะสามารถสังเกตความพยายามของผู้ส่งสาร เพื่อให้ได้มาซึง่ คาตอบทีต่ นต้องการได้
เป็นต้นว่าในการสนทนา ผูส้ ่งสารอาจมีการถามซ้าหากผูฟ้ งั ไม่ตอบ
(๒) ตัวถ้อยคา
ผูเ้ ขียนขอยกตัวอย่างการถามเช่นในข้อแรก เป็ นทีท่ ราบกันดีว่าประโยคคาถามจะต้องปรากฏคา
แสดงคาถาม อะไร ทีไ่ หน เมือ่ ไร ทาไม ใช่ไหม เป็ นต้น อย่างไรก็ดี บ่อยครัง้ ทีเ่ ราไม่พบคาแสดงคาถาม
ก็สามารถวิเคราะห์ว่าเป็ นคาถามได้ เช่น การขึน้ ทานองเสียงสูงในตอนท้ายประโยค หรือ การใช้คาลง
ท้ายแบบข้อความเห็น เช่น เนอะ นอกจากนี้ ตัวเนื้อหาคาถามนัน้ จะต้องเป็ นสิง่ ที่ผู้ฟงั น่ าจะมีข้อมูล
เพียงพอทีจ่ ะตอบได้ ผูว้ เิ คราะห์จงึ จะมันใจได้
่
ว่า ข้อความนัน้ ผูพ้ ดู มีเจตนาให้เป็นคาถามแท้จริง
ในการศึกษางานเขียน ข้อความทีป่ รากฏในหนึ่งย่อหน้า อาจประกอบด้วยประโยคจานวนมาก
และเจตนาหลากหลาย ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นถึงแนวทางการวิเคราะห์เจตนาของถ้อยคาที่
ปรากฏ เพื่อเป็นแนวทางในการระบุจดุ มุง่ หมายของเรือ่ งทีอ่ ่านได้แม่นยาขึน้
คนโชคดีตดั สินใจไขว่คว้าหาโชค วันทีค่ ุณตัดสินใจเป็ นวันทีโ่ ชคดีของคุณ ในโลกนี้มคี น
เป็ นจานวนมากที่นงั ่ รอนอนรอโชค คิดหวังว่าสักวันหนึ่งโชคจะมาเยือน หรือสักวันหนึ่งฟ้าหรือ
สิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์จะเมตตาประทานโชคให้เขา โดยตนเองไม่ต้องทางาน คนโชคดีไม่คดิ อย่างนัน้ เขา
ตัดสินใจไม่รอโชค เพราะไม่รวู้ ่ามันจะมาเมื่อไร หรืออาจจะไม่มาเลย นาทีท่คี ุณตัดสินใจอย่าง
แน่ ว แน่ ทาให้ชีว ิต คุ ณ เปลี่ยนไปในอีกทางหนึ่ง มันจะเป็ นวันที่ “โชคดี” ของคุณ คุ ณล่ ะครับ
ตัดสินใจ หรือยัง
(วัชราภรณ์ อนันต์ และ สุธาสินี ปิยพสุนทรา. ๒๕๖๐).
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จากตัวอย่างปรากฏการบอกเล่าเรือ่ งราวทีเ่ ป็นข้อคิดซึง่ ผูเ้ ขียนพบเห็นในชีวติ ประจาวันของผูค้ น
โดยทัวไป
่ ข้อมูลทีผ่ เู้ ขียนนาเสนอเกี่ยวกับคนโชคดีว่ามักเป็ นผูท้ จ่ี ะไขว่คว้าหาโชค ประกอบกับการให้
ข้อเท็จจริงทัวไปเกี
่
่ยวกับคนสองประเภทคือ คนที่รอโชคชะตากับคนที่ไขว่คว้าหาโชค นัน้ แตกต่างกัน
อย่างไร จึงสรุป ว่าหากผู้อ่ านตัดสินใจที่จะทางานโดยไม่รอโชคชะตาจะส่ งผลทาให้ผู้อ่ านมีชีว ิต ที่
เปลี่ยนแปลงไปในทางทีด่ ขี น้ึ จากนัน้ ผู้เขียนก็หนั มาใช้การถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้อ่านคิดว่าควรตัดสินใจ
หรือยังทีจ่ ะไขว่คว้าหาโชคโดยการทางาน ไม่ใช่การรอโชคชะตา การใช้คาถามในบทอ่านข้างต้นนี้เป็ น
การถามทีไ่ ม่ต้องการคาตอบ แต่ สามารถแสดงจุดมุ่งหมายของผูเ้ ขียนได้ว่า มุ่งหวังเพื่อกระตุ้นให้ผอู้ ่าน
ตระหนักถึงเรือ่ งการตัดสินใจทาสิง่ ต่างๆ อย่างไม่รรี อให้โชคชะตาเป็นเครือ่ งกาหนด
อย่างไรก็ดี จุดมุ่งหมายหรือเจตนาของมนุ ษย์ในการสื่อสารนัน้ มีหลากหลาย ทัง้ ยังมีรายละเอียด
ปลีกย่อยของการแสดงเจตนาหรือจุดมุง่ หมายของสารอีกมากมาย นอกจากนี้ในการสื่อสารครัง้ หนึ่งๆ ผู้
ส่งสารยังอาจมีจุดมุ่งหมายทีม่ ากกว่า ๑ ประการ เพื่อทีจ่ ะสื่อสารกับผูร้ บั สารทีเ่ ป็ นกลุ่มบุคคลทีแ่ ตกต่าง
กันด้วย ในการวิเคราะห์จดุ มุง่ หมายจึงต้องอาศัยความระมัดระวังในเรือ่ งดังกล่าวนี้พอสมควร

๒.ทัศนคติ
สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ (๒๕๔๑) ให้ความหมายของทัศนคติไว้ว่า ทัศนคติ คือ ผล
ผสมผสานระหว่างความนึกคิด ความเชื่อ ความคิดเห็น ความรู้ และความรูส้ กึ ของบุคคลทีม่ ตี ่อสิง่ หนึ่งสิง่
ใด คนใดคนหนึ่ง สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งๆ ซึง่ ออกมาในทางประเมินค่าอันอาจเป็ นไปในทาง
ยอมรับหรือปฎิเสธก็ได้ และความรูส้ กึ เหล่านี้มแี นวโน้มทีจ่ ะก่อให้เกิดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งขึน้
ประเภทของทัศนคติ
ดารณี พานทอง (๒๕๔๒) กล่าวถึงการแสดงออกทางทัศนคติว่าสามารถแบ่งได้เป็ น ๓ ประเภท
คือ
(๑) ทัศนคติ ในทางบวก (Positive Attitude) คือ ความรูส้ กึ ในทางทีด่ หี รือยอมรับ
(๒) ทัศนคติ ในทางลบ (Negative Attitude) คือ ความรูส้ กึ ในทางทีไ่ ม่พอใจ ไม่ดี ไม่ยอมรับ
ไม่เห็นด้วย
(๓) การไม่แสดงออกทางทัศนคติ หรือมีทศั นคติ เป็ นกลาง (Neutral Attitude) คือ มี
ทัศนคติเป็นกลาง ไม่ได้ยอมรับแต่กไ็ ม่เห็นด้วย
โดยมากแล้วคนเราจะมีทศั นคติโน้มเอียงไปในทางใดก็ทางหนึ่ง บ้างกล่าวว่าความเป็นกลางอาจ
เกิดขึน้ จากการไม่มคี วามรูใ้ นเรือ่ งนัน้ ๆ จึงไม่ตดั สินว่าดีหรือไม่ดี หรืออาจเกิดขึน้ จากการใช้เหตุผล
ใคร่ครวญหาหนทางทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดก็เป็นได้
อาตมาอยากจะบอกว่า ด้วยสถานการณ์บา้ นเมืองแบบนี้ เราควรทาตัวเป็นผูด้ อู ย่างผู้
เจริญสติ เฝ้าสังเกตดู ใครทาอย่างไร แต่ละกลุ่ม แต่ละฝ่าย อย่าไปเลือกข้าง ถ้าเราเลือกข้าง
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เราจะเลือกฟงั แต่สงิ ่ ทีอ่ ยากฟงั เราแค่ตามดู ตามรู้ ตามสังเกต จนกระทังเราได้
่
ความรู้ คาว่า
ไม่เลือกข้างนี้ไม่ได้หมายถึงอยูต่ รงกลางอย่างเดียว แต่อาตมาหมายถึงการมองด้วยทัศนคติ
ทีเ่ ป็นกลางแล้วเลือกข้างสาหรับสิง่ ทีด่ ี เราต้องไม่ถามว่า ใครผิด ใครถูก แต่ตอ้ งถามว่า อะไร
ผิด อะไรถูก
(ว.วชิรเมธี ๒๕๕๓)
อย่างไรก็ดี การไม่แสดงทัศนคติไม่ได้หมายความว่าเป็ นกลางเสมอไป แต่การแสดงออกอย่าง
เป็นกลางจะช่วยให้ผรู้ บั สารสามารถใช้วจิ ารณญาณในการตัดสินได้ดว้ ยตนเอง ทัศนคติทเ่ี ป็นกลางเป็น
สิง่ ทีพ่ งึ ประสงค์ในการนาเสนอทางวิชาการ
ปรากฏการณ์ทางสังคมทีเ่ ป็ นผลพวงมาจากการไม่วเิ คราะห์ จุดมุ่งหมายและทัศนคติของผูส้ ่งสาร
คือ การนาสิง่ ทีไ่ ด้รบั รูร้ บั ฟงั มาบอกต่อๆ กันโดยไม่ทราบว่าตนกาลังตกเป็ นเครื่องมือในการโน้มน้าวจาก
ผูท้ ม่ี จี ดุ มุง่ หมายบางอย่าง สามารถพบเห็นได้โดยทัวไป
่ หากผูร้ บั สารไม่สามารถแยกแยะได้ว่าผูเ้ ขียนมี
จุดมุง่ หมายและทัศนคติอย่างไร ก็จะเป็ นการปิดโอกาสของตนเองในการใช้วจิ ารณญาณพิจารณาความ
น่าเชื่อถือและคุณค่าของสารนัน้
การวิเคราะห์สารอย่างมีวจิ ารณญาณเริม่ ต้นจากการจับสาระสาคัญของเรื่องเป็ นอันดับแรก ตาม
ด้ว ยการวิเ คราะห์แ ยกแยะองค์ป ระกอบส าคัญ ของสาร ๔ ประการ คือ ข้อ เท็จ จริง ความคิด เห็น
จุดมุ่งหมาย และทัศนคติของผู้เขียน องค์ประกอบดังกล่าวจะมีความสอดคล้องกัน ยกตัวอย่าง เมื่อ
ผูเ้ ขียนต้องการบอกเล่า เช่น งานเขียนประเภทตารา รายงานการวิจยั ข้อเขียนมักอยู่บนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริงเป็นส่วนใหญ่ ผูเ้ ขียนพึงแสดงทัศนคติทเ่ี ป็นกลาง แต่เมื่อผูเ้ ขียนต้ องการโน้มน้าว ชักจูง เช่น
งานเขียนประเภทการโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือบทบรรณาธิการ ข้อเขียนมักเต็มไปด้วยความคิดเห็น
และทัศนคติดา้ นบวกเกี่ยวกับสิง่ ทีก่ าลังกล่าวถึง เมื่อใดทีพ่ บว่าองค์ประกอบเหล่านี้ ทาหน้าทีค่ วามผิด
แปลกไป ความน่าเชื่อถือไว้วางใจของสารนัน้ พึงได้รบั การเพ่งเล็งทันที
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