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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ ธาสิ นี ปิ ยพสุ นทรา

ความนํา
ข้อ มูลข่า วสารทีพบในชีวติ ประจําวัน มีท ังทีเป็ น ประเภทข้อ มูล ข้อ เท็จ จริง และความคิด เห็น
บ่อยครังทีพบว่าสารได้รบั การนําเสนอในลักษณะเสมือนเป็ นข้อเท็จจริงทีน่ าเชือถือ แต่แท้จริงแล้วเต็ม
ไปด้วยความคิดเห็นโดยอาศัยวิธกี ารโน้มน้าวใจให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทผูี ้ส่งสารต้องการ ดังนัน การ
พิจารณาว่าสิงใดเป็ นข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นจึงมีความสําคัญ เพราะมีผลต่อการตัดสินประเมินค่า
ข้อมูลข่าวสารนันว่าน่าเชือถือหรือไม่เพียงใด
ขอยกตัวอย่างจากข้อเขียนทีอาจพบได้ใ นชีวติ ประจําวัน ทังทางสืออิน เทอร์เน็ตและนิตยสาร
สุขภาพ ดังนี
อะเซโลรา เชอร์รเป็
ี นแหล่งของสารต้านอนุมลู อิสระ คือ วิตามินซี มีโปรตีนและแร่ธาตุ
สูงโดยเฉพาะ เหล็ก ฟอสฟอรัส แคลเซียม และมีสารสําคัญตัวหนึงชือ trans-beta-carotene
ซึงเชือกันว่าสามารถเสริมภูมิต้านทานของร่างกาย และจากผลการวิจยั พบว่า อะเซโรลา
เชอร์ร ี มีปริมาณวิตามินซีสงู กว่าทีพบในส้มถึง ๓๐-๘๐ เท่า เป็นสารต่อต้านอนุมลู อิสระ และ
ช่วยซ่อมแซมเซลล์ทถูี กทําลาย ช่วยป้ องกันเซลล์ไม่ให้เสือมตัวเร็ว ช่วยให้ผวิ ขาวกระจ่างใส
ลดจุดด่างดํา เห็น ผลดีกว่าวิตามินซีถึง ๕๐ เท่า ช่วยในการสัง เคราะห์คอลลาเจนซึงเป็ น
โปรตีนจําเป็นสําหรับเนือเยือทีผิวหนัง ชะลอวัยและเติมเต็มริวรอยบางๆ ช่วยป้ องกัน และ
รักษาเม็ดสีเมลานิน ทีผิดปกติ ลดรอยหมองคลํา ฝ้ า กระ รอยด่างดําตามร่างกาย ช่วยให้
ผิวพรรณสว่างสดใสได้ต่อเนืองยาวนาน เพียงหยด Acerola Extract ๑-๒ หยด แล้วลูบไล้ให้
ทัวใบหน้าอย่างเบามือ ตบเบาๆ ให้ซมึ เข้าสู่ผวิ หรือใช้หยดผสมในครีมบํารุงทีใช้เป็นประจํา
แล้วทาผิวหน้าเช้า-เย็น ผิวจะสว่างกระจ่างใสขึน แลดูอ่อนเยาว์อย่างคาดไม่ถงึ

ข้อความข้างต้นนีในส่วนแรกมีการกล่าวถึงข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ซงเต็
ึ มไปด้วยชือเฉพาะ และ
การวิเคราะห์จาํ แนกทีต้องอาศัยความรูค้ วามเชียวชาญเฉพาะทางจึงจะสามารถนําเสนอสารดังกล่าวได้
นอกจากนี ยังกล่าวถึงข้อมูลทีเป็ นตัวเลขแสดงปริมาณและการคํานวณ ทังยังอ้างแหล่งทีมาว่ามาจาก
ผลงานวิจยั ส่งผลให้ขอ้ เขียนดังกล่าวมีบรรยากาศวิชาการน่ าเชือถือ เมือประกอบกับการใช้นําเสียง
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เป็ นกลาง ก็ยงชวนให้
ิ
เข้าใจว่าสารนีมีวตั ถุประสงค์เพือบอกเล่าข้อเท็จจริง แต่เมืออ่านเนือหามาจนถึง
ช่วงท้ายจึงจะพบว่ามีการแนะนําให้ใช้ผลิตภัณฑ์บางอย่าง กล่าวถึงวิธกี าร และผลลัพธ์อนั น่าพึงพอใจ
หากไม่เห็นข้อความในช่วงท้ายสุดของสารก็อาจไม่ทนั ได้ตระหนักว่า กําลังอ่านข้อความประเภท
โฆษณา ผูอ้ ่านบางรายซึงอาจคล้อยตามความน่าเชือถือของสารไปแล้วตังแต่ตอนต้น ย่อมมีแนวโน้มที
จะเชือถือและปฏิบตั ติ ามคําแนะนําดังกล่าวโดยไม่ยาก

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

ตัวอย่างทีกล่าวมานีชีให้เห็นว่าผูร้ บั สารต้องรูเ้ ท่าทัน สารทีมีการอ้างข้อมูลข้อเท็จจริงจํานวนมาก
สามารถกระตุน้ ให้เกิดความคิดว่าสารนันมีนําหนักน่าเชือถือ พึงตระหนักว่าปริมาณของข้อเท็จจริงและ
ความคิดเห็นมีความเกียวข้องกับวัตถุประสงค์ในการส่งสารนันด้วย เนืองจากวิธปี ระกอบสร้างตัวบท
ย่อมเป็ นไปเพือตอบสนองวัตถุประสงค์ในการสือสาร การทีผูส้ ง่ สารเน้นกล่าวถึงข้อเท็จจริงหรือความ
คิดเห็นอย่างใดอย่างหนึงมากกว่ากัน ย่อมมีผลต่อความน่าเชือถือของสารนันด้วย
อาจกล่าวได้วา่ ในการคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวจิ ารณญาณ มีการจําแนกแยกแยะข้อเท็จจริงและ
ความคิดเห็น ตลอดจนการวิเคราะห์จุดมุ่งหมายของสารเป็ นขันตอนสําคัญ

ข้อเท็จจริ งและความคิ ดเห็น
ตัวบทหรือสารทีผู้ร บั สารต้องวิเคราะห์นันมีท งข้
ั อเท็จ จริง และความคิดเห็นประกอบกัน อยู่ใ น
ปริมาณทีมากน้อยต่างกันไปตามจุดมุ่งหมายของการส่งสาร หากเราทราบว่าส่วนใดเป็ นข้อเท็จจริง
ส่วนใดเป็ นความคิดเห็นแล้ว จะช่วยให้เราประเมินความน่าเชือถือของสารนันง่ายขึน
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๑.ข้อเท็จจริ ง
ข้อเท็จจริง คือ เนือหาของสารในส่วนทีเข้าใจกันได้ทวไปว่
ั าสามารถนําไปพิสจู น์ได้วา่ จริงหรือเท็จ
แม้วา่ ในขณะเวลาทีอ่านหรือฟั งผูร้ บั สารอาจยังไม่สามารถพิสจู น์ได้ในทันที แต่กส็ ามารถติดตามหาข้อ
พิสจู น์หรืออ่านค้นคว้าเพิมเติมได้ตามแหล่งทีมาของข้อมูลทีผูส้ ่งสารอ้างอิงไว้
ตัวอย่าง เช่น หากกล่าวว่า “จากสถิตแิ ล้วผู้ห ญิงมีอายุยนื นานกว่าผู้ชาย” ก็ต้องไปค้นคว้าผล
การศึกษาทางด้านสุขศาสตร์ว่ามีร ายงานตัว เลขสถิติท ียืน ยัน คํากล่า วนีหรือ ไม่ หรือหากกล่าวว่า
“กระทิงมีนําหนักมากกว่าควาย” ก็ต้องพิสูจน์ด้วยการชังนําหนักสัตว์ ๒ ชนิดนี หรืออาจค้นคว้าจาก
แหล่งข้อมูลวิชาการเพือหาคําตอบได้ และหากการเสนอข้อเท็จจริงเป็ นตัวเลขตามมาตรวัดสากล เช่น
กิโลกรัม หรือ ตัน ข้อความทีว่า “กระทิงหนักเฉลีย ๑๐ ตัน” ก็สามารถตัดสินได้ทนั ทีว่าคํากล่าวนีเป็ น
เท็จ (กระทิงมีนําหนักเฉลีย ๑ ตัน)
จากบทอ่านทียกมาในตอนต้น มีขอ้ ความทีมีลกั ษณะอย่างข้อเท็จจริง อยูใ่ นส่วนต้นของบท ดังนี
อะเซโลรา เชอร์รเป็
ี นแหล่งของสารต้านอนุมลู อิสระ คือ วิตามินซี มีโปรตีนและแร่ธาตุ
สูงโดยเฉพาะ เหล็ก ฟอสฟอรัส แคลเซียม
จากข้อความทียกมานี แม้ผเู้ ขียนจะไม่ได้อา้ งอิงแหล่งทีมาของข้อเท็จจริงเกียวกับสารต้านอนุ มูล
อิสระในผลอะเซโลรา เชอร์ร ี แต่ผู้อ่านก็สามารถค้นคว้าเพิมเติมได้ว่าสารประกอบดังกล่าวมีอยู่จริง
หรือไม่ และมีคุณสมบัตเิ ป็ นสารต้านอนุมลู อิสระด้วยหรือไม่
ต่อมาทีกล่าวว่า จากผลการวิจ ยั พบว่า อะเซโรลา เชอร์ร ี มีปริมาณวิตามินซีสูงกว่าทีพบในส้ม
ถึง ๓๐-๘๐ เท่า นัน มีขอ้ ความทีแสดงให้เห็นว่าเป็ นข้อเท็จจริงทีสามารถนําไปพิสจู น์ทราบความจริงเท็จ
ได้ถงึ ๒ ข้อความด้วยกัน
ข้อความแรกว่า จากผลการวิจยั พบว่า … ข้อความดังกล่าวนีเป็ นการอ้างแหล่งทีมาของข้อมูล
ข้อความลักษณะเช่นนีมักได้รบั การพิจารณาว่ามีความน่าเชือถือ เนืองจากการวิจยั เป็ นกระบวนการทาง
วิชาการทีจะสามารถให้คําตอบได้อย่างแม่น ยําและมีนัยสําคัญ อย่างไรก็ดี การอ้างแหล่งทีมาของ
ข้อมูลทางวิชาการทีน่าเชือถือควรมีความชัดเจนและเป็ นระบบ สามารถสืบค้นได้และมีมาตรฐาน
ในข้อ เขีย นทียกมานี ไม่ มีก ารอ้า งอิ ง แหล่ ง ทีมาของผลการวิจ ัย อย่า งชัด เจนเป็ น ระบบตาม
มาตรฐานวิชาการ ผูอ้ ่านจึงไม่สามารถติดตามความถูกต้องแม่นยําของข้ออ้างดังกล่าวได้
ข้อความทีสองว่า ..มีปริมาณวิตามินซีสงู กว่าทีพบในส้มถึง ๓๐-๘๐ เท่า.. ข้อความดังกล่าวนีเป็ น
ข้อมูลประเภทตัวเลขอันเป็ นผลจากการคํานวณ ข้อความลักษณะเช่นนีมักได้รบั การพิจารณาว่าแสดง
ความแม่นยํามากกว่าการกะประมาณด้วยประสบการณ์หรือความรูส้ กึ ของผูห้ นึงผูใ้ ด อย่างไรก็ดี ในการ
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ตัดสินสถานะของข้อมูลว่าจริงหรือเท็จก็สามารถกระทําได้โดยการค้นคว้าเพิมเติมจากเอกสารงานวิจยั
ต่างๆ ทีพิมพ์เผยแพร่ และอาจนําตัวเลขซึงเป็ นผลจากการคํานวณในแต่ละงานมาเปรียบเทียบกันด้วย
ความตระหนักว่าผลการค้นคว้าทีแสดงในแต่ละงานนันอาจมีความแตกต่างกันไปได้บา้ งด้วยเงือนไขหรือ
สภาวะแวดล้อมทีแตกต่างกัน
อนึง ข้อเท็จจริงบางประการก็สามารถอาศัยประสบการณ์ในการพิสูจน์ทราบความจริงเท็จได้ ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี
ย่านท่าพระจันทร์เป็นย่านชุมชนใกล้กบั มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประกอบด้วย
ร้านค้าและทีอยูอ่ าศัย และยังเป็นเส้นทางสัญจรทางนําของกรุงเทพฯ
การพิสจู น์ความจริงเท็จของข้อมูลทีมีลกั ษณะเป็ นข้อเท็จจริงดังกล่าวนี สามารถกระทําได้ทงด้
ั วย
การค้น คว้าเอกสารข้อมูลทีมีผู้ศึกษาไว้ท งเอกสารงานเขี
ั
ยนทางประวัติศาสตร์ สัง คม หรือเอกสาร
ราชการอย่างเช่นข้อมูลแหล่งท่องเทียวของกรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ดี ข้อมูลทีได้ยงั คงเป็ นการบอก
กล่าวจากบุคคลอืน และยังต้องประเมินความน่าเชือถือของแหล่งค้นคว้านันด้วย
การพิสจู น์ทราบความเป็ นจริงของข้อความนันอีกวิธหี นึงก็คอื การใช้ประสบการณ์ ซึงอาจอาศัย
ประสบการณ์ความรูท้ สัี งสมมาของตนเอง หรือประสบการณ์ใหม่จากการเดินทางไปพิสูจน์ทราบ ทังนี
ขึนอยูก่ บั ความกระตือรือร้นทีจะแสวงหาความจริง และความเอืออํานวยของทรัพยากรทีมีอยู่ ในกรณี
ตัวอย่างทียกมาถือ ว่าไม่เกิน วิส ยั ผู้ท ีสนใจจะพิสูจ น์ ว่า ย่า นท่าพระจัน ทร์เป็ น ย่านชุม ชนใกล้ก ับ
มหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์ประกอบด้วยร้านค้าและทีอยู่อาศัย และยัง เป็ น เส้น ทางสัญ จรทางนํ าของ
กรุงเทพฯ นัน สามารถเดินทางไปเปิ ดรับประสบการณ์ดงั กล่าวได้ไม่ยาก
ความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริ งกับความจริ ง
คําว่า ข้อเท็จจริง กับ ความจริง มีทใช้
ี เป็ นคําพ้องกันอยูบ่ ่อยครัง หลายครังทําให้เกิดจากความ
เข้าใจว่าข้อเท็จจริงต้องเป็ นข้อจริงหรือความจริง เพราะคําทังสองมีคาํ ว่า “จริง” ประกอบอยูด่ ว้ ย ซึงอัน
ทีจริงแล้วข้อเท็จจริงอาจไม่ใช่ขอ้ จริงหรือความจริงเสมอไป
ความจริง (Truth) เป็ นศัพท์ในทางอภิปรัชญา อ้างถึงสิงทีตรงข้ามกับความผิด (Fault) ทังในทาง
ตรรกะ ศาสนา วิทยาศาสตร์ นิตศิ าสตร์ และในชีวติ ประจําวัน
ในทางปรัชญามีแนวคิดทฤษฎีหลากหลายทียังถกเถียงถึงเกณฑ์ทใช้
ี ในการตัดสินความจริงและ
สิงใดถือเป็ นความจริง ในทางพระพุทธศาสนาเรียกพระพุทธองค์ผู้ซงรอบรู
ึ
้ความจริงทังหมดของสิงทัง
มวล ว่า “สัพพัญ ”ู
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ในชีวติ ประจําวันขณะทีอ่านตัวบท เราไม่สามารถประเมินได้ในทันทีทนั ใดว่าสิงทีได้อ่านได้รู้นัน
เป็ นความจริง (Truth) หรือไม่ นอกเสียจากจะมีโอกาสนําไปพิสจู น์ตามกระบวนการของสาขาวิชาความรู้
ทีเกียวข้อง สิงทีจะพอวิเคราะห์ได้ในการอ่านการฟั ง คือ สิงทีอยู่ในสถานะทีสามารถนําไปพิสูจน์ได้
เรียก ข้อเท็จจริง (Fact) นันเอง
ข้อเท็จจริงบางประการเป็ นความจริงโดยประจักษ์ ไม่สามารถหาเหตุผลอะไรมาโต้แย้งได้ เช่น ไฟ
ย่อมร้อน ความไม่รวู้ า่ ไฟร้อนเป็ นเพียงเพราะไม่ได้คน้ พบหรือไม่มปี ระสบการณ์จากมันเท่านัน
ข้อเท็จจริงบางประการทีต้องการพิสจู น์ เราต้องประเมินว่าความรู้ในข้อเท็จจริงดังกล่าวมีความ
เป็ นสาธารณะมากพอหรือไม่ เช่น มีผู้อ้างว่าบนดาวพลูโตมีพนที
ื ซึงหากมองจากอวกาศแล้วดูมรี ูปร่าง
1
ลักษณะคล้ายรูปหัวใจ หากข้อเท็จจริงนันรายงานมาจากผู้ทปฏิ
ี บตั กิ ารสํารวจเอง หรือกล่าวอ้างจาก
แหล่งข้อมูลทีเชือถือได้ และข้อมูลได้รบั การเผยแพร่อย่างมีความเป็ นสาธารณะมากพอ ย่อมพิสูจน์ได้
ว่าการค้นพบดังกล่าวเกิดขึนจริง
การพิสูจน์ ข้อเท็จ จริง นัน ผู้ร บั สารสามารถตรวจสอบว่าข้อเท็จ จริง ดังกล่าวมีท ีมาจากแหล่ง ที
น่าเชือถือ และนําเสนอในมุมมองทีเป็ นกลาง ในทางวิชาการอาจอาศัยข้อมูลทีได้รบั การตีพมิ พ์ ซึงเป็ น
พืนทีซึงทุ ก คนเข้า ถึ ง ได้ แหล่ ง ข้อ มูล ทีไม่ ไ ด้ตีพิม พ์ม ัก ไม่ ไ ด้ร ับ การเลือ กมาอ้า งอิง เพราะไม่ มี
กระบวนการทีทําให้น่าเชือถือ เช่น การมีบรรณาธิการ หรือมีกระบวนการพิจารณากลันกรองของผู้ร่วม
วิชาชีพ (Peer-review)
เมือกล่าวถึงแหล่งข้อมูลทีน่าเชือถือ เรามักนึกถึงตําราเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ หรือตํารา
เรียนระดับมหาวิทยาลัย หนังสือทีตีพมิ พ์โดยสํานักพิมพ์ทน่ี าเชือถือ นิตยสาร วารสารและหนังสือพิมพ์ท ี
ได้รบั การยอมรับมานาน รวมทังเว็บไซด์ขององค์กรทีไม่แสวงผลกําไร หรือเป็ น ผู้ปฏิบตั กิ ารสํารวจ
ข้อเท็จจริงด้านนันๆ โดยตรง เช่น ข่าวการสํารวจดาวพลูโตอ้างข้อมูลจากองค์การนาซา
๒. ความคิ ดเห็น
ความคิดเห็น คือ ข้อความทีแสดงความรู้สกึ นึกคิดของบุคคล ไม่สามารถนําไปพิสูจน์ได้ว่าจริง
หรือเท็จ มักมีลกั ษณะเป็ นการประเมินคุณค่า ตัดสิน และมีความเป็ นอัตวิสยั
ตัวอย่างเช่น
ใครว่าฉันนิงเฉย ฉันรูส้ กึ ร้อนใจกับเรืองนีมากเท่าใดใครจะรู้
นางสาวไทยปีนีสวยกว่าปีทแล้
ี ว
1

บรรณาธิการทริเซีย ทัลเบอร์ท แห่งองค์การนาซา (Tricia Talbert ๒๐๑๕) ได้เปิ ดเผยภาพถ่ายจากยานอวกาศ New
Horizons ในมุมมองทีใกล้ดาวพลูโตมากทีสุดเมือวันที ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ พบเป็ นพืนทีสว่างขนาดราว ๒ ล้าน
ตารางกิโลเมตรทางด้านขวา เหนือตําแหน่งทีเป็ นขัว (Polar) ของดาวพลูโต
20-Mar-18

เอกสารเสริ มวิชา มธ.๑๐๔ การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ หน้า ๗

การอ่านการ์ตนู มีประโยชน์มากมาย
ตัวอย่างแรกความรู้สกึ “ร้อนใจ” มีผู้พูดเท่านันทีรู้ได้เพราะเป็ นความรู้สึกของผู้พูด มีลกั ษณะ
เป็ นอัตวิสยั หรือตัวอย่างทีว่า “นางสาวไทยปี นีสวยกว่าปี ทแล้
ี ว” คํา “สวย” เป็ นคําวิเศษณ์ทแสดงการ
ี
ประเมิ นคุณค่าทีถูกนําเสนอผ่านมุมมองของผู้พูดและผู้อนอาจเห็
ื
นต่างออกไป ส่วนตัวอย่างทีว่า
“การอ่านการ์ตนู มีประโยชน์มากมาย” เป็ นการตัดสิ นทีอาศัยความคิดและประสบการณ์ของผูก้ ล่าว ผู้ท ี
ไม่มปี ระสบการณ์ร่วมว่าอ่านการ์ตนู แล้วได้ประโยชน์กอ็ าจมีความคิดเห็นโต้แย้งได้
๓. การทํางานร่วมกันของข้อเท็จจริ งและความคิ ดเห็น
ในกระบวนการสร้างความน่าเชือถือ การแสดงความคิดเห็นอาจเกิดร่วมกับการอ้างข้อเท็จจริงมา
สนับสนุ น หากข้อเท็จ จริง เป็ น สิงทีเชือถือได้จ ะเรียกว่าเป็ น การอ้ างหลักฐาน เช่น หากกล่าวว่า
“ผูห้ ญิงอดทนกว่าผู้ชาย” ถือเป็ นการกล่าวโดยผ่านการประเมินจากมุมมองของผู้พูด ผู้พูดอาจกล่าว
โดยมีประสบการณ์บางอย่างทีทําให้กล่าวเช่นนันแต่กไ็ ม่ได้หยิบยกออกมาพูดถึง ผลลัพท์กค็ อื เป็ นคํา
กล่าวทีมีเพียงความคิดเห็นทีมีความเป็ นอัตวิสยั โดยปราศจากข้อสนับสนุนให้หนักแน่นน่าเชือถือ
ผู้ชายบอบบางกว่าผู้หญิ งจริ งหรือ?
ศาสตราจารย์มาเร็ค เกลเซอร์แมน ผู้เชียวชาญสาขาความแตกต่างระหว่างเพศ
(gender-based medicine) ทําการศึกษาข้อมูลจากการคลอด ๖๖,๐๐๐ รายทีศูนย์การแพทย์
ราบิน อิสราเอล
ผลการศึก ษาพบว่า ผู้ช ายนันบอบบางมาตังแต่ ต อนอยู่ใ นท้อ งแม่ แถมยัง มีภูมิ
ต้านทานโรคตํากว่า อายุสนกว่
ั า และทนทานต่อโรคน้อยกว่าผูห้ ญิง
(วัลลภ พรเรืองวงศ์ ๒๕๕๒)
จากตัวอย่างการตัดสินว่า “ผู้ชายบอบบางกว่าผู้หญิง” ได้รบั การสนับสนุ นด้วยหลักฐานทีเป็ น
ข้อเท็จจริงจากการสํารวจทางสุขศาสตร์
อย่างไรก็ดี แม้ความคิดเห็นจะสามารถนําเสนอโดยนําข้อเท็จจริงมาสนับสนุน แต่ตวั ความคิดเห็น
นันก็สามารถโต้แย้งได้หากมีขอ้ เท็จจริงอืนมาหักล้าง
เราอาจพบการอ้างข้อเท็จจริงทีผิดพลาด ตัวเลขหรือมาตรวัดซึงผูค้ นทัวไปมีความรู้ เช่น “หนึงฟุต
มีสบิ นิว” ก็สามารถตัดสินได้ทนั ทีวา่ คํากล่าวนีเป็ นเท็จ ความคิดเห็นทีอ้างหลักฐานข้อเท็จจริงผิดพลาด
มาสนับสนุนย่อมขาดความน่าเชือถือ
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๔. การสังเกตข้อเท็จจริ งกับความคิ ดเห็น
ข้อเท็จจริงมีพนฐานอยู
ื
บ่ นความเป็ นวัตถุวสิ ยั พิสจู น์จบั ต้องมองเห็นเป็ นประจักษ์ได้ แต่ความ
คิดเห็นเป็ นสิงทีผ่านการประเมินคุณค่า เป็ นมุมมองของบุคคลหรือหมู่คณะ มีความเป็ นอัตวิสยั ค่อนข้าง
สูง บางครังความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงกับความคิดเห็นอาจดูค่อนข้างยาก ในการพิจารณาจาก
ตัวบท ถ้อยคําภาษาเป็ นเครืองบ่งชีสําคัญประการหนึงทีช่วยให้เห็นว่าข้อความใดกําลังกล่าวถึง
ข้อเท็จจริง ข้อความใดกําลังกล่าวถึงความคิดเห็น
สุธดิ า สุนทรวิภาค (๒๕๓๗) ได้ร วบรวมรูปภาษาทีแสดงทัศนคติในภาษาไทยจากข้อมูลทีเป็ น
ข้อเขียนแสดงทัศนะพบว่าในภาษาไทยมีคาํ และวลีทสามารถชี
ี
ให้เห็นว่าขณะนันผู้ส่งสารกําลังส่งสารที
เป็ นทัศนคติอยู่
รูปภาษาอย่าง น่า(จะ) เป็นทีน่าสงสัย(ว่า) เป็นทีน่าสังเกต(ว่า) น่าสันนิษฐานได้(ว่า) น่ าสังเกต(ว่า)
กล่าวได้( ว่า) ข้อทีน่ าสังเกต(คือ) เมือปรากฏในข้อความเช่น เป็นทีน่ าสังเกตว่า ถึง เวลาแล้วหรือยัง ที
รัฐ บาลต้องกําหนดแนวนโยบายส่งเสริมผู้ประกอบการอย่างจริง จังบ้าง แสดงออกถึงการทีผู้ส่ง สาร
คาดการณ์ ความน่ าจะเป็ น เป็ นการพูดทํานองของการสันนิษฐานหรือชวนให้คดิ
นอกจากนีคําว่า เห็น(จะ) อาจ(จะ) ย่อม(จะ) คง(จะ) ดู(จะ) ดูเหมือน(ว่า) คงมีความเป็นไปได้(ว่า)
คงจะเป็นทีทราบกันแล้ว(ว่า) อาจกล่าวได้(ว่า) เมือปรากฏในข้อความจะแสดงการคาดเดา เช่น
(ก) ปิโตรเลียมเป็นยาดําทีแทรกอยูใ่ นชีวติ ประจําวันของทุกคน
(ข) ดูเหมือนว่า ปิโตรเลียมเป็นยาดําทีแทรกอยูใ่ นชีวติ ประจําวันของทุกคน
เมือเปรียบเทียบข้อความ (ก) กับข้อความ (ข) จะเห็นว่า ความแตกต่างทางความหมายทีเกิดขึนก็
คือ ข้อความ (ข) จะมีความหมายแสดง การคาดเดา แตกต่างกับตัวอย่าง (ก) ความหมายทีเกิดขึนนี
เป็ นการทีผูพ้ ดู ไม่แน่ใจว่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึนหรือเป็ นไปเช่นนันหรือไม่ เพียงแต่คาดเดาจากหลักฐาน
แวดล้อม
ข้างต้นเป็ นเพียงตัวอย่างทีชีให้เห็นว่ารูปภาษาสามารถบ่งบอกว่าผูส้ ่งสารมีทศั นคติอย่างไรได้
นอกเหนือจากการใช้รปู ภาษาพิจารณาแล้ว เราอาจวิเคราะห์ขอ้ เท็จจริงกับความคิดเห็นได้อกี ระดับหนึง
คือ การประเมินความเป็ นภววิสยั และอัตวิสยั
จากตัวอย่างต่อไปนีจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเป็ นข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็น ตัวอย่างเช่น
ผิวจะสว่างกระจ่างใสขึน แลดูอ่อนเยาว์อย่างคาดไม่ถงึ
ท่าพระจันทร์เป็นย่านชุมชนเก่าแก่ควรค่าแก่การอนุรกั ษ์
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ตัวอย่างแรก ความสว่างกระจ่างใส อาจพิจารณาได้วา่ เป็ นการประเมินตัดสินทีมีความเป็ นอัตวิสยั
พอสมควร แต่ผวิ ทีสว่างกระจ่างใสขึนอาจพิสูจน์ได้โดยการเปรียบเทียบความแตกต่างกับสีผวิ ในอดีต
ในการประเมินว่ากระจ่างใสย่อมมีความเชือมโยงกับประสบการณ์และความคิดเห็นซึงแตกต่างกันไปใน
แต่ละบุคคล
อย่างไรก็ดี ตัวอย่างแรกหากสัง เกตรูปภาษาคําว่า “แลดู” เป็ น การบ่งบอกว่า ผิวทีอ่อนเยาว์นัน
เป็ นการตัดสินผ่านการประเมินของผูด้ เู ท่านัน อาจกล่าวได้ว่าข้อความนีมีลกั ษณะทีเป็ นความคิดเห็น
ค่อนข้างเด่นชัด
ส่วนตัวอย่างถัดมา ทีกล่าวว่า “ย่านท่าพระจันทร์เป็ นย่านชุมชนเก่าแก่” นันแม้ความ “เก่า” จะเป็ น
การประเมินทีเป็ นอัตวิสยั แต่กอ็ าจพิสจู น์ได้ดว้ ยความรูเ้ ชิงประวัตขิ องสถานที ผนวกกับมาตรวัดความ
เก่าแก่ทเป็
ี นทียอมรับทัวไปว่า การผ่านวันเวลามายาวนานเพียงไรจึงจะตัดสินได้ว่าเก่าแก่ อย่างไรก็ดี
“ควร” ในตอนท้ายข้อความบ่งบอกว่า “การอนุรกั ษ์” เป็ นความเห็นในเชิงตัดสินของผู้กล่าวอย่างชัดเจน
และข้อความในส่วนหลังนีเองทีมีลกั ษณะบ่งชีความเป็ นความคิดเห็นอย่างค่อนข้างเด่นชัด
กล่าวโดยสรุป ถ้อยคําภาษาทีแสดงข้อเท็จจริง หรือลักษณะทีจะช่วยให้การสังเกตข้อเท็จจริงจาก
ตัวบทง่ายขึน คือ ข้อเท็จจริงมักใช้ถ้อยคําทีไม่แสดงทัศนคติเชิงลบหรือเชิงบวกโดยแสดงออกอย่างเป็ น
กลาง มีความเป็ นภววิสยั บอกกล่าวแหล่งทีมาของข้อมูล และอ้างข้อเท็จจริง ก่อนตัดสินใจเชือถือ
ผูร้ บั สารจะต้องประเมินคุณภาพแหล่งของข้อมูลด้วย
ส่วนการสังเกตความคิดเห็นจากตัวบท อาจดูได้จากการทีถ้อยคําภาษาทีแสดงความคิดเห็น
ปรากฏถ้อยคําทีเต็มไปด้วยทัศนคติ ไม่เป็ นกลาง เป็นการตีความข้อมูลอีกชันหนึง และมีความเป็ นอัต
วิสยั สูง
ปั จ จุบนั การวิเ คราะห์ส ารเพือแยกแยะข้อเท็จ จริง และความคิดเห็น นันยิงทวีความสํา คัญ ใน
ชีวติ ประจําวัน หากติดตามข่าวสารทีปรากฏในกระแสสือสังคมออนไลน์จะได้ยนิ คําว่า “อย่ามโน” ซึง
เป็ น ถ้ อยคําทีอยู่ใ นกระแสนิย มมากและมีก ารนํ ามาตังเป็ น ชือเพลง ถ้อยคํานีเป็ น ประโยคคําสังมี
ความหมายว่าไม่จนิ ตนาการหรือคิดเองโดยปราศจากข้อเท็จจริง2 เป็ นปรากฏการณ์ททํี าให้ตระหนักว่า
ในการรับข่าวสารข้อมูลใดๆ ต้องพิจารณาว่าความคิดเห็นหรือข้อเท็จจริงนันจะน่ าเชือถือต้องมีหลักฐาน
ข้อมูลมารองรับ บางครังกระแสสังคมทีวิพากษ์วจิ ารณ์กนั ไปต่างๆ ผู้คนอาจมิได้ใส่ใจระมัดระวัง เมือ
ได้รบั ข้อมูลมาบางส่วน ก็คดิ ไปไกลโดยไม่พสิ จู น์ขอ้ เท็จจริง กล่าวได้ว่าปรากฏการณ์ “อย่ามโน” นีได้
ยําเตือนถึงความสําคัญเรืองการใช้วจิ ารณญาณในสังคมข้อมูลข่าวสารของคนยุคปัจจุบนั

จุดมุง่ หมายและทัศนคติ
ทัศนคติ คือ สิงทีบุคคลคิดหรือรูส้ กึ ต่อบุคคลรอบข้าง สิงแวดล้อมหรือสถานการณ์ จุดมุ่งหมาย
คือ สิงทีผูเ้ ขียนอยากให้เกิดขึน สิงนีเป็ นเจตนาและความคิดของผู้เขียนซึงซ่อนอยู่ภายในตัวบทแต่ผู้รบั
2

Longdo dictionary สื บค้นเมือวันที ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘
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สารอาจไม่ทนั ได้ตงข้
ั อสังเกต หรืออาจคาดเดาเอาจากการตังข้อสังเกตส่วนตัว ซึงอาจบิดเบือนไปจาก
จุดมุ่งหมายหรือทัศนคติทแท้
ี จริงของผูเ้ ขียนได้
การวิเคราะห์จุดมุ่งหมายและทัศนคติทแม่
ี นยํา ย่อมมีความจําเป็ นอย่างมากในการอ่านวิเคราะห์
สาร หลายครังทีผู้อ่านอ่านตัวบทแล้วผ่านเลยการเวิเคราะห์ส่วนสําคัญ นีไป หรือไม่ผู้อ่านก็ จ ะตัง
ข้อสัง เกตต่อเมือมีความผิดปกติเกิดขึน เช่น มีความโน้ มเอียงอย่างมาก หากผู้ร บั สารไม่ส ามารถ
วิเคราะห์จดุ มุ่งหมายและทัศนคติได้อย่างเด่นชัด ก็อ่านคล้อยตามสารนันโดยไม่ทนั ได้ใช้วจิ ารณญาณ
พิจารณาอย่างรอบคอบ
นอกจากจุดมุ่งหมายและทัศนคติของผูส้ ่งสารเป็ นสิงทีมีพลัง สามารถขับเคลือนการกระทําของ
ผูร้ บั สารได้แล้ว จุดมุ่งหมายและทัศนคติและยังเป็ นตัวกําหนดลักษณะต่างๆ ของสารโดยเฉพาะการใช้
ถ้อยคําภาษาให้ปรากฏออกมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึงอย่างเด่นชัด ด้วย ในการวิเคราะห์สารอาจใช้
วิธกี ารตังข้อสัง เกตถ้อยคําภาษาเป็ น เครืองบ่งชีจุดมุ่งหมายและทัศนคติได้ใกล้เคียงจุดมุ่งหมายและ
ทัศนคติทแท้
ี จริงของผูเ้ ขียนมากทีสุด ดังภาพ

แผนภาพที ๑ กลไกความสัมพันธ์ระหว่างจุดมุ่งหมาย ทัศนคติ และถ้อยคํา

จากภาพข้างต้นแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายและทัศนคติของผูส้ ่งสารเป็ นเรืองทีซ่อนอยูภ่ ายในไม่
สามารถมองเห็นได้ แต่สามารถวิเคราะห์ได้ผ่านถ้อยคําภาษา ดังวิเคราะห์ได้จากตัวอย่างต่อไปนี
สังคมแห่งความชิ งชัง
เมือเร็วๆ นี โลกออนไลน์ ของเกาหลีใ ต้มกี ารกระแสถกเถียงในวงกว้าง หลัง จาก
เฟซบุ๊กของกลุ่ม "จายูจูว"ี (เสรีนิยม) ได้โพสต์บทความให้สาธารณชนตระหนักถึงภัยจาก
การแสดงความเห็น อย่างไร้ความรับ ผิด ชอบและแฝงไปด้ว ยความชิง ชัง เหยีย ดหยาม
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จนนําไปสู่โศกนาฏกรรมหลายกรณี เพราะพลเมืองอันธพาลในโลกออนไลน์ของเกาหลีใต้ขนึ
ชือเรืองการแขวะและทําลายคนอืนด้วยความชิงชังอย่างไร้เหตุผล ยิงใครล้มแล้วอย่าหวังจะ
ได้มอื ช่วยพยุงให้ลุกขึน เพราะจะมีแต่กระทืบซําให้จมดินโดยคนกลุ่มนี
นีเป็นเหตุผลหนึงทีทําให้เกาหลีใต้มอี ตั ราการฆ่าตัวตายสูงทีสุดในโลก เพราะสังคม
กดดันอย่างหนักทังจากแข่งขัน และจากจิตใจของผูค้ นในโลกออนไลน์ทไร้
ี ความปรานี
(ทีมา : เฟซบุ๊ก Kornkit Disthan วันที ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘)
จากข้อความข้างต้นจะเห็นว่าหลายถ้อยคําแสดงทัศนคติ อาทิ ความชิงชังเหยียดหยาม แขวะ
กระทืบซํา ไร้เหตุผล อย่าหวัง ถ้อยคําเหล่านีพบมากในภาษาปากทีมักมีการแสดงอารมณ์ของผู้พูด
มากกว่าภาษาเขียน มีความหมายเชิงอารมณ์ความรูส้ กึ สือถึงความไม่ชอบใจทีมีต่อพฤติกรรมก้าวร้าว
ของคนบางกลุ่มในการแสดงความคิดเห็นบนเฟซบุ๊ก
บางถ้อยคําหากทดสอบด้วยการแทนทีถ้อยคําทีเป็ นแบบแผนขึน จะแสดงออกถึงทัศนคติทเป็
ี น
กลางขึนทันที ผลการวิเคราะห์จุดมุ่งหมายทีได้กจ็ ะเปลียนไป เช่น
ภัยจากการแสดงความเห็นอย่างไร้ความรับผิดชอบ
คําว่า “ไร้ความรับผิดชอบ” หากแทนด้วยคําว่า “ขาด” กลายเป็ น “ขาดความรับผิดชอบ” นําเสียง
ก็จะดูอ่อนลง และมีความเป็ นกลางมากขึน จุดมุ่งหมายทีวิเคราะห์ได้กอ็ าจเป็ นไปในทางการบอกเล่า
ข้อมูลมากกว่าทีจะเป็ นการเสียดสีประชดประชันอย่างตัวอย่างก่อนหน้า
ข้อเขียนเต็มไปด้วยถ้อยคําซึงสามารถสะท้อนทัศนคติของผู้เขียนได้อย่างชัดเจน การวิเคราะห์
จุดมุ่ง หมายและทัศนคติร วมทังมองเห็น ความสัมพัน ธ์ข ององค์ ประกอบเหล่า นีจะช่วยให้ผู้ร บั สารมี
วิจารณญาณในการรับสารมากขึน
๑.จุดมุ่งหมาย
ตัวบทงานเขียนเกิดขึนด้วยเหตุทผูี เ้ ขียนต้องการสือความคิดสําคัญบางประการให้เป็ นทีรับรู้และ
เข้าใจเพือจุดมุ่งหมายบางอย่าง ในเวลาทีอ่านตัวบทงานเขียนสิงแรกทีผู้อ่านมักกระทําคือการค้นหา
ใจความสําคัญหรือความคิดสําคัญของเรืองทีอ่าน หากความเป็ นจริงแล้ว สิงทีขับเคลือนให้ความคิด
สําคัญนันปรากฏออกมาได้นนอยู
ั ภ่ ายในความคิดของผูส้ ่งสาร สิงนันคือจุดมุ่งหมายของสารนันเอง
โดยทัวไปแล้ว เราอาจวิเคราะห์จุดมุ่งหมายของสารได้หลากหลาย เช่น ให้ความรู้ ให้ขอ้ คิด ให้
ความเพลิดเพลิน ล้อเลียน เสียดสี สังสอน แนะนํ า ตักเตือน โน้มน้าว ชักชวน หรือแม้แต่ส ร้างความ
เพลินเพลิน ฯลฯ อย่างไรก็ดผี วู้ เิ คราะห์ตอ้ งมันใจว่า จุดมุ่งหมายทีเห็นนันเป็ นจุดมุ่งหมายทีแท้จริงของผู้
ส่งสารหรือไม่
แนวทางการวิเคราะห์จุดมุง่ หมายของสารในวงการเขียนแม้จะยังไม่มกี รอบแนวคิดทีขัดเจนนัก
แต่ในทางปรัชญามีผกู้ ล่าวถึง “เจตนา” ของผูส้ ง่ สารในการกล่าวถ้อยคําเพือสือสารกันมานานแล้ว
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จอห์น อาร์ เซิรล์ (Searle, 1969) ได้เสนอการวิเคราะห์เจตนาของผูพ้ ดู โดยเชือว่าผูส้ ่งสาร
สามารถ “กระทํา” อะไรบ้างอย่างให้เกิดขึนได้ผ่านถ้อยคํา หากสถานการณ์ไม่มเี งือนไขอืนเข้ามา
แทรกแซง เช่น เมือมีการสังน่าจะมีการปฏิบตั ติ ามคําสัง
แต่เงือนไขทีจะทําให้ผวู้ เิ คราะห์สามารถวิเคราะห์ได้วา่ เจตนาของผูส้ ่งสารเป็ นเช่นไร และผู้ส่งสาร
คาดหวังผลเช่นไรจากการกล่าวถ้อยคํานัน ก็มรี ายละเอียดแตกต่างกันออกไป เช่น ในการสังมีเงือนไข
ว่า ผู้สงต้
ั องเป็ น ผู้ท ีรู้ตนเองว่ามีส ิทธิอํานาจเพียงพอทีจะสังได้และผู้รบั สารของตนอยู่ในสถานะทีจะ
ปฏิบตั ติ ามคําสังได้ เช่น คู่สนทนาทีเป็ นอาจารย์กบั นักศึกษาเมือมีการสังการบ้านในหัวข้อทีเพิงบรรยาย
จบไปก็น่าจะมีการปฏิบตั ติ ามคําสังได้ โดยผลลัพธ์ของการสังนันก็คอื การทําการบ้านของนักศึกษา ซึง
รายละเอีย ดเหล่ า นี ผู้ป ระสงค์ศึก ษาในขันสูง หรือ วิเ คราะห์อ ย่า งลึก ซึง ก็ส ามารถศึก ษาได้ใ น
ทฤษฎี วจั นกรรมของจอห์น อาร์ เซิรล์ (Searle, 1969) ต่อไป
แต่สาํ หรับการวิเคราะห์สารเบืองต้นนี ผูเ้ ขียนมีคาํ แนะนําว่า การวิเคราะห์เจตนาของผู้ส่งสารเป็ น
สิงสําคัญ ทีผูว้ เิ คราะห์ จะต้องไม่ตคี วามเอาเอง แต่ตอ้ งรูจ้ กั สังเกตองค์ประกอบเหล่านีในการวิเคราะห์
(๑) การแสดงออกซึงเจตนาของผูส้ ่งสาร
การแสดงออกของผูส้ ่งสารจะสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามทีผู้ส่งสารมี เพือให้การสือสารนัน
สัมฤทธิผลตามเจตนา เช่น ในการถามคําถาม หากคํา ถามนันเป็ น คําถามทีต้องการคําตอบจริง ๆ
(คําถามแท้) มิใช่คําถามทีเป็ นเพียงการทักทาย หรือมิใช่คําถามทีไม่ต้องการคําตอบอย่างคําถามเชิง
วาทศิลป์ ผูร้ บั สารจะสามารถสังเกตความพยายามของผูส้ ่งสาร เพือให้ได้มาซึงคําตอบทีตนต้องการได้
เป็ นต้นว่าในการสนทนา ผูส้ ่งสารอาจมีการถามซําหากผูฟ้ ั งไม่ตอบ
(๒) ตัวถ้อยคํา
ผูเ้ ขียนขอยกตัวอย่างการถามเช่นในข้อแรก เป็ นทีทราบกันดีวา่ ประโยคคําถามจะต้องปรากฏคํา
แสดงคําถาม อะไร ทีไหน เมือไร ทําไม ใช่ไหม เป็ นต้น อย่างไรก็ดี บ่อยครังทีเราไม่พบคําแสดงคําถาม
ก็สามารถวิเคราะห์วา่ เป็ นคําถามได้ เช่น การขึนทํานองเสียงสูงในตอนท้ายประโยค หรือ การใช้คําลง
ท้ายแบบข้อความเห็น เช่น เนอะ นอกจากนี ตัวเนือหาคําถามนัน จะต้องเป็ นสิงทีผู้ฟังน่ าจะมีขอ้ มูล
เพียงพอทีจะตอบได้ ผูว้ เิ คราะห์จงึ จะมันใจได้วา่ ข้อความนันผูพ้ ดู มีเจตนาให้เป็ นคําถามแท้จริง
ในการศึกษางานเขียน ข้อความทีปรากฏในหนึงย่อหน้า อาจประกอบด้วยประโยคจํานวนมาก
และเจตนาหลากหลาย ตัวอย่างต่อไปนีจะแสดงให้เห็น ถึงแนวทางการวิเคราะห์เจตนาของถ้อยคําที
ปรากฏ เพือเป็ นแนวทางในการระบุจุดมุ่งหมายของเรืองทีอ่านได้แม่นยําขึน
คนโชคดีตดั สินใจไขว่คว้าหาโชค วันทีคุณตัดสินใจเป็ นวันทีโชคดีของคุณ ในโลกนีมีคน
เป็ นจํานวนมากทีนังรอนอนรอโชค คิดหวังว่าสักวันหนึงโชคจะมาเยือน หรือสักวันหนึงฟ้ าหรือ
สิงศักดิสิทธิจะเมตตาประทานโชคให้เขา โดยตนเองไม่ตอ้ งทํางาน คนโชคดีไม่คดิ อย่างนัน เขา
ตัดสินใจไม่รอโชค เพราะไม่รู้ว่ามันจะมาเมือไร หรืออาจจะไม่มาเลย นาทีทคุี ณตัดสินใจอย่าง
แน่ วแน่ ทําให้ช ีวติ คุณ เปลียนไปในอีกทางหนึง มัน จะเป็ น วันที “โชคดี” ของคุณ คุณ ล่ะ ครับ
ตัดสินใจ หรือยัง
(วัชราภรณ์ อนันต์ และ สุธาสินี ปิ ยพสุนทรา. ๒๕๖๐).
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จากตัวอย่างปรากฏการบอกเล่าเรืองราวทีเป็ นข้อคิดซึงผูเ้ ขียนพบเห็นในชีวติ ประจําวันของผู้คน
โดยทัวไป ข้อมูลทีผูเ้ ขียนนําเสนอเกียวกับคนโชคดีวา่ มักเป็ นผูท้ จะไขว่
ี
คว้าหาโชค ประกอบกับการให้
ข้อเท็จจริงทัวไปเกียวกับคนสองประเภทคือ คนทีรอโชคชะตากับคนทีไขว่คว้าหาโชค นันแตกต่างกัน
อย่างไร จึง สรุปว่าหากผู้อ่านตัดสิน ใจทีจะทํางานโดยไม่ร อโชคชะตาจะส่ง ผลทําให้ผู้อ่านมีช ีวติ ที
เปลียนแปลงไปในทางทีดีขนึ จากนันผูเ้ ขียนก็หนั มาใช้การถามเพือกระตุ้นให้ผู้อ่านคิดว่าควรตัดสินใจ
หรือยังทีจะไขว่คว้าหาโชคโดยการทํางาน ไม่ใช่การรอโชคชะตา การใช้คําถามในบทอ่านข้างต้นนีเป็ น
การถามทีไม่ตอ้ งการคําตอบ แต่สามารถแสดงจุดมุ่งหมายของผู้เขียนได้ว่ามุ่งหวังเพือกระตุ้นให้ผู้อ่าน
ตระหนักถึงเรืองการตัดสินใจทําสิงต่างๆ อย่างไม่รรี อให้โชคชะตาเป็ นเครืองกําหนด
อย่างไรก็ดี จุดมุ่งหมายหรือเจตนาของมนุษย์ในการสือสารนันมีหลากหลาย ทังยังมีรายละเอียด
ปลีกย่อยของการแสดงเจตนาหรือจุดมุ่งหมายของสารอีกมากมาย นอกจากนีในการสือสารครังหนึงๆ ผู้
ส่งสารยังอาจมีจุดมุ่งหมายทีมากกว่า ๑ ประการ เพือทีจะสือสารกับผูร้ บั สารทีเป็ นกลุ่มบุคคลทีแตกต่าง
กันด้วย ในการวิเคราะห์จุดมุ่งหมายจึงต้องอาศัยความระมัดระวังในเรืองดังกล่าวนีพอสมควร

๒.ทัศนคติ
สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ (๒๕๔๑) ให้ความหมายของทัศนคติไว้ว่า ทัศนคติ คือ ผล
ผสมผสานระหว่างความนึกคิด ความเชือ ความคิดเห็น ความรู้ และความรูส้ กึ ของบุคคลทีมีต่อสิงหนึงสิง
ใด คนใดคนหนึง สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึงๆ ซึงออกมาในทางประเมินค่าอันอาจเป็ นไปในทาง
ยอมรับหรือปฎิเสธก็ได้ และความรูส้ กึ เหล่านีมีแนวโน้มทีจะก่อให้เกิดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึงขึน
ประเภทของทัศนคติ
ดารณี พานทอง (๒๕๔๒) กล่าวถึงการแสดงออกทางทัศนคติวา่ สามารถแบ่งได้เป็ น ๓ ประเภท
คือ
(๑) ทัศนคติ ในทางบวก (Positive Attitude) คือ ความรูส้ กึ ในทางทีดีหรือยอมรับ
(๒) ทัศนคติ ในทางลบ (Negative Attitude) คือ ความรูส้ กึ ในทางทีไม่พอใจ ไม่ดี ไม่ยอมรับ
ไม่เห็นด้วย
(๓) การไม่แสดงออกทางทัศนคติ หรือมีทศั นคติ เป็ นกลาง (Neutral Attitude) คือ มี
ทัศนคติเป็ นกลาง ไม่ได้ยอมรับแต่กไ็ ม่เห็นด้วย
โดยมากแล้วคนเราจะมีทศั นคติโน้มเอียงไปในทางใดก็ทางหนึง บ้างกล่าวว่าความเป็ นกลางอาจ
เกิดขึนจากการไม่มคี วามรูใ้ นเรืองนันๆ จึงไม่ตดั สินว่าดีหรือไม่ดี หรืออาจเกิดขึนจากการใช้เหตุผล
ใคร่ครวญหาหนทางทีเหมาะสมทีสุดก็เป็ นได้
อาตมาอยากจะบอกว่า ด้วยสถานการณ์บา้ นเมืองแบบนี เราควรทําตัวเป็นผูด้ อู ย่างผู้
เจริญสติ เฝ้ าสังเกตดู ใครทําอย่างไร แต่ละกลุ่ม แต่ละฝ่ าย อย่าไปเลือกข้าง ถ้าเราเลือกข้าง
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เราจะเลือกฟั งแต่สงที
ิ อยากฟั ง เราแค่ตามดู ตามรู้ ตามสังเกต จนกระทังเราได้ความรู้ คําว่า
ไม่เลือกข้างนีไม่ได้หมายถึงอยูต่ รงกลางอย่างเดียว แต่อาตมาหมายถึงการมองด้วยทัศนคติ
ทีเป็นกลางแล้วเลือกข้างสําหรับสิงทีดี เราต้องไม่ถามว่า ใครผิด ใครถูก แต่ตอ้ งถามว่า อะไร
ผิด อะไรถูก
(ว.วชิรเมธี ๒๕๕๓)
อย่างไรก็ดี การไม่แสดงทัศนคติไม่ได้หมายความว่าเป็ นกลางเสมอไป แต่การแสดงออกอย่าง
เป็ นกลางจะช่วยให้ผรู้ บั สารสามารถใช้วจิ ารณญาณในการตัดสินได้ดว้ ยตนเอง ทัศนคติทเป็
ี นกลางเป็ น
สิงทีพึงประสงค์ในการนําเสนอทางวิชาการ
ปรากฏการณ์ทางสังคมทีเป็ นผลพวงมาจากการไม่วเิ คราะห์จุดมุ่งหมายและทัศนคติของผู้ส่งสาร
คือ การนําสิงทีได้รบั รูร้ บั ฟั งมาบอกต่อๆ กันโดยไม่ทราบว่าตนกําลังตกเป็ นเครืองมือในการโน้มน้าวจาก
ผูท้ มีี จุดมุ่งหมายบางอย่าง สามารถพบเห็นได้โดยทัวไป หากผูร้ บั สารไม่สามารถแยกแยะได้วา่ ผูเ้ ขียนมี
จุดมุ่งหมายและทัศนคติอย่างไร ก็จะเป็ นการปิ ดโอกาสของตนเองในการใช้วจิ ารณญาณพิจารณาความ
น่าเชือถือและคุณค่าของสารนัน
การวิเคราะห์สารอย่างมีวจิ ารณญาณเริมต้นจากการจับสาระสําคัญของเรืองเป็ นอันดับแรก ตาม
ด้ว ยการวิเคราะห์แยกแยะองค์ ป ระกอบสํา คัญ ของสาร ๔ ประการ คือ ข้อเท็จ จริง ความคิดเห็ น
จุดมุ่งหมาย และทัศนคติของผู้เขียน องค์ประกอบดังกล่าวจะมีความสอดคล้องกัน ยกตัวอย่าง เมือ
ผูเ้ ขียนต้องการบอกเล่า เช่น งานเขียนประเภทตํารา รายงานการวิจยั ข้อเขียนมักอยู่บนพืนฐานของ
ข้อเท็จจริงเป็ นส่วนใหญ่ ผูเ้ ขียนพึงแสดงทัศนคติทเป็
ี นกลาง แต่เมือผูเ้ ขียนต้องการโน้มน้าว ชักจูง เช่น
งานเขียนประเภทการโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือบทบรรณาธิการ ข้อเขียนมักเต็มไปด้วยความคิดเห็น
และทัศนคติดา้ นบวกเกียวกับสิงทีกําลังกล่าวถึง เมือใดทีพบว่าองค์ประกอบเหล่านีทําหน้าทีความผิด
แปลกไป ความน่าเชือถือไว้วางใจของสารนันพึงได้รบั การเพ่งเล็งทันที
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