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รศ. โชษิตา มณี ใส
อาจารย์นิติพงศ์ พิเชฐพันธุ์

ความน�ำ
หากบางคนกล่าวขึน้ มาว่า “ศาสนาพุทธสอนว่า ทีใดมี
่ รกั ทีนั่ นมี
่ ทกุ ข์ ฉะนัน้ ทีเรามี
่ ทกุ ข์กนั อยูน่ กี ่ เ็ พราะมีรกั ” หลาย
คนอาจพยักหน้ายอมรับเนื้อความข้างต้น เนื่องจากถ้อยค�ำดังกล่าวฟงั “ดูคุน้ เคย” ไม่มอี ะไรทีผ่ ดิ เพีย้ นหรือน่าสงสัย ทว่า
อาจมีบางคนร้องขึน้ ว่า “เดี๋ยวก่อน ไม่ใช่นะ ข้อความช่วงหลังมีบางอย่างผิดพลาดหรือเปล่า” ในกรณีดงั กล่าว ไม่วา่ จะ
เป็นปฏิกริ ยิ าของคนกลุม่ แรกหรือกลุม่ หลัง สิง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกรณีขา้ งต้นมากทีส่ ดุ เรือ่ งหนึ่งคือ “การใช้เหตุผล” เพราะสิง่ นี้
สัมพันธ์โดยตรงกับความเข้าใจหรือท่าทีของกลุม่ คนทัง้ สองข้างต้น
“การใช้เหตุผล” คืออะไร ค�ำถามนี้มคี ำ� ตอบอยู่ แต่ในขัน้ ต้น เราควรพูดถึงค�ำ ๓ ค�ำในภาษาไทยให้ชดั เจนขึน้
คือ “เหตุ” “ผล” และ “เหตุผล”
เหตุ คือ สิง่ ทีท่ ำ� ให้เกิด ผล หรือ ผลลัพธ์ หรือกล่าวในทางกลับกัน ผล คือ สิง่ ทีเ่ กิดจากเหตุ (กระทรวงศึกษาธิการ,
๒๕๕๔, น. ๑๒๑) ดังนัน้ ความสัมพันธ์ของเหตุและผลคือ เหตุการณ์ทเ่ี ป็นเหตุเป็นทีม่ าของเหตุการณ์ทเ่ี ป็นผล ในขณะ
เดียวกันเหตุการณ์ทเ่ี ป็นผลก็คอื ปฏิกริ ยิ าทีต่ อบสนองเหตุการณ์ทเ่ี ป็นเหตุ ดังแผนภาพต่อไปนี้

เหตุ (cause)
สิ่ งที่ทำ� ให้เกิ ดผล

เหตุ (cause)
สิ่ งที่ทำ� ให้เกิ ดผล

แผนภาพที่ ๑ ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล
ในแง่น้ี ท�ำให้เหตุการณ์ทเ่ี ป็นผลไม่อาจเกิดขึน้ ก่อนเหตุการณ์ทเ่ี ป็นเหตุ บางครัง้ อาจเรียก “เหตุ” ว่า “ปัจจัย” และ
ั ยหรือเหตุมหี ลายประเภททีแ่ ตกต่างกัน อาทิ วัตถุ กระบวนการ คุณสมบัติ ตัวแปร
เรียก “ผล” ว่า “ปรากฏการณ์” ปจจั
ข้อเท็จจริง สภาพ
ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกบั ผลเป็นสิง่ ทีพ่ บเห็นได้ทวไปในโลกธรรมชาติ
ั่
บางศาสนาสนใจศึกษาเรือ่ งความสัมพันธ์
ดังกล่าวเป็นพิเศษ เช่น ในพระพุทธศาสนา มีคำ� สอนเรือ่ งความสัมพันธ์ระหว่างการกระท�ำ (กรรม) และผลของการกระท�ำ
(กรรมผล) ทีว่ า่ การกระท�ำกรรมของมนุษย์เป็นสาเหตุหลักให้เกิดสุขหรือทุกข์ การกระท�ำในทางบวกหรือดีงามเป็นเหตุทน่ี �ำ
ไปสูค่ วามสุขของผูก้ ระท�ำและผูอ้ น่ื ส่วนการกระท�ำในทางลบหรือชัวร้
่ ายก็เป็ นสิง่ ทีน่ �ำไปสูค่ วามทุกข์ของผูก้ ระท�ำและผูอ้ น่ื
แนวคิดดังกล่าวยังปรากฏในค�ำสอนระดับสูงของพระพุทธศาสนาทีเ่ รียกว่า “ปฏิจจสมุปปบาท” ซึง่ อธิบายว่า ทุกสิง่
เกิดขึน้ และยึดโยงกับสาเหตุหรือเงือ่ นไขจ�ำนวนมาก ไม่มสี งิ่ ใดด�ำรงอยู่เป็ นอิสระจากสิง่ อื่น ตัวอย่างทีอ่ า้ งกันบ่อยครัง้ คือ
เรือ่ งกิง่ ไม้ ๓ กิง่ ทีค่ ำ้� ยันกันเพือ่ ให้ตงั ้ อยูไ่ ด้ หากกิง่ ใดถูกดึงออกไป กิง่ ไม้ทเ่ี หลือจะล้มลง
อย่างไรก็ดี เหตุและผลมิใช่เรือ่ งเดียวกับเหตุผล ดังนัน้ จึงถือว่าเป็ นการเข้าใจผิด หากอธิบายว่า เหตุคอื ข้อสนับสนุน
และผลคือข้อสรุป สิง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อสนับสนุนและข้อสรุปคือ เหตุผล (reason) เพราะเหตุผลคือสิง่ ทีส่ นับสนุนว่าข้อสรุป
(conclusion) นัน้ ถูกต้อง โดยนัยนีเ้ หตุผลจึงนับว่าเป็ นข้อสนับสนุ น ดังนัน้ การกล่าวถึงข้อสนับสนุ นและข้อสรุปจึงเกีย่ วข้อง
กับเรือ่ งเหตุผล ไม่ใช่เรือ่ งเหตุและผล
๒
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เหตุผลเป็น “ปัญญา” อย่างหนึ่งเพือ่ ใช้เข้าใจบางสิง่ หรือท�ำให้ยอมรับข้อเท็จจริง แนวปฏิบตั ิ หรือความเชือ่ บาง
อย่างได้ มนุษย์มคี วามสามารถทีเ่ รียกว่า “เหตุผล” และใช้เหตุผลเข้าถึงสิง่ ต่าง ๆ แต่มนุษย์ไม่อาจพึง่ พาเฉพาะเหตุผลตาม
สัญชาตญาณได้ มนุษย์จงึ พัฒนาหลักเหตุผลขึน้ เพือ่ ช่วยให้ตนเองมีหลักเกณฑ์ในการตัดสิ นเรือ่ งต่างๆ กล่าวคือ
หลักเหตุผลช่วยให้มนุษย์สร้างหรือเลือกสรร “เหตุผล” ให้แก่ “ข้อสรุป”
การใช้เหตุผลสัมพันธ์กบั การคิดหรือการใช้สติปญั ญา เพราะเป็ นหนทางหนึ่งทีช่ ว่ ยให้ความคิดหนึ่งเชือ่ มโยงกับ
อีกความคิดหนึ่งทีส่ มั พันธ์กนั สัตว์ทม่ี เี หตุผลอย่างมนุษย์จงึ สามารถคิดเรือ่ งเหตุและผล ความจริงและความเท็จ หรือความ
ดีและความเลว
กล่าวได้วา่ ความเชือ่ ทัศนคติ ประเพณี หรือสถาบันต่างๆ ของมนุษย์ตา่ งก็สมั พันธ์กบั ความสามารถในการใช้
เหตุผลของมนุษย์เพือ่ ตัดสินเรือ่ งต่างๆ การศึกษาเหตุผลจึงเป็นการพัฒนามนุษย์ ท�ำให้ “เข้าใจ” สารและ “รูท้ นั ” จุดมุง่
หมายของสาร เนื่องจากการใช้เหตุผลช่วยให้ผรู้ บั สารพินจิ พิเคราะห์วา่ สารทีส่ ง่ มามีความหมายอย่างไร เทีย่ งตรงหรือ
บิดเบือนหรือไม่ น่าเชือ่ ถือเพียงใด มีกระบวนการใช้เหตุผลทีค่ ลาดเคลือ่ นหรือไม่ กระบวนการคิดพิจารณาไตร่ตรอง
เหตุผลคือ “วิจารณญาณ” ทีใ่ ช้ “ตัดสิน” “วินจิ ฉัย” “วิพากษ์” “วิจารณ์” หรือ “ประเมินคุณค่า”

โครงสร้างการแสดงเหตุผล
นักศึกษาได้เรียนรูแ้ ล้วว่า สามารถใช้เหตุผลเป็ นข้อสนับสนุนให้แก่ขอ้ สรุปได้ ทว่าเหตุผลมิใช่สงิ่ เดียวทีส่ ามารถ
น�ำมาสนับสนุนข้อสรุป ยังมีสงิ่ อืน่ ท�ำหน้าทีด่ งั กล่าวได้ คือ หลักฐาน (อาทิ ทรรศนะ นิทาน เรือ่ งเล่า ประสบการณ์ หรือ
ข้อมูลต่าง ๆ) มนุษย์ใช้ขอ้ สนับสนุนในการอนุมาน (inference) เพือ่ น�ำไปสูก่ ารตัง้ ข้อสรุป โครงสร้างการแสดงเหตุผล
จึงต้องประกอบด้วยทัง้ ส่วนที่เป็ นข้อสนับสนุนและข้อสรุป โดยข้อสนับสนุนเป็นสิง่ ทีท่ ำ� ให้ขอ้ สรุปถูกต้องหรือน่าเชือ่
ถือ และความสัมพันธ์เชิงคุณภาพของทัง้ สองส่วนจะแปรตามกัน กล่าวคือ ยิง่ ข้อสนับสนุนหนักแน่นหรือน่าเชือ่ ถือมาก
เพียงใด ข้อสรุปก็หนักแน่นและน่าเชือ่ มากยิง่ ขึน้ เพียงนัน้ จากทีก่ ล่าวข้างต้นความสัมพันธ์ระหว่างข้อสนับสนุนและข้อ
สรุปเป็ นดังนี้
การอนุมาน

ข้อสรุป

ข้อสนับสนุน

นิ ทาน

เหตุผล
หลักฐาน

ข่าว
ประสบการณ์
ฯลฯ

แผนภาพที่ ๒ ความสัมพันธ์ระหว่างข้อสนับสนุนและข้อสรุป
จากแผนภาพ มนุษย์เลือกข้อสนับสนุนขึน้ มาจ�ำนวนหนึ่ง จากนัน้ อนุมานเพือ่ สร้างข้อสรุปขึน้ ข้อสนับสนุน เช่น
เหตุผล หรือหลักฐาน จึงเป็ นสิง่ ที่ “สนับสนุน” ว่าข้อสรุป “ถูกต้อง” ค�ำว่า “ถูกต้อง” ในที่นี้พึงอภิ ปรายว่า ในเมื่อข้อ
สรุปมิ ใช่สิ่งที่มีอยู่แต่เดิ ม แต่ “สร้างขึน้ ” ด้วยการอนุมานจากข้อสนับสนุน ดังนัน้ หากเชื่อว่า ข้อสรุปถูกต้อง
ก็ต้องยอมรับเงื่อนไขว่า เป็ นความถูกต้องที่สร้างขึน้ กล่าวคือ อย่างน้ อยที่สดุ ก็ยอมรับได้ว่า “ถูกต้อง” ตาม
ข้อสนับสนุนเท่าที่มีอยู่ การอนุมานเพือ่ สร้างข้อสรุปมีทงั ้ แบบนิรนัยและแบบอุปนัย ดังรายละเอียดโดยสังเขปต่อไปนี้
รายวิชา มธ ๑๐๔ การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ

๓

การตังข้
้ อสรุปจากทฤษฎีหรือข้อสนับสนุนด้วยการอนุมานแบบนิ รนัย เป็นการสร้างข้อสรุปจากข้อสนับสนุนที่
แน่นอนหรือไม่มขี อ้ ยกเว้น ดังนัน้ ถ้าข้อสนับสนุนเป็นจริงเช่นนัน้ ก็จะสร้างข้อสรุปทีเ่ ป็นจริงสอดคล้องตามไปด้วย เราจะสรุป
เป็นอย่างอืน่ มิได้๑ ตัวอย่างทีค่ นุ้ เคยกัน ได้แก่

ข้อสนับสนุน
๑.๑) มนุษย์ทกุ คนต้องตาย
๑.๒) ฉันเป็ นมนุษย์

ข้อสรุป
๒. ฉันต้องตาย

ส่วนการตัง้ ข้อสรุปจากข้อสนับสนุนด้วยการอนุมานแบบอุปนัยเป็นการสร้างข้อสรุปจากข้อสนับสนุนทีเ่ ป็น
เพียงข้อเท็จจริงหรือประสบการณ์ทม่ี จี ำ� กัด๒ เช่น ประสบการณ์จากการสังเกตหรือการทดลอง ข้อสรุปจึงเป็นเพียงสิง่ ที่
น่าจะเป็นหรือควรจะเป็นเช่นนัน้ ตัวอย่างเช่น

ข้อสนับสนุน

ข้อสรุป

๑.๑) พยางค์แรกของค�ำว่า มะม่วง กร่อน ๒. พยางค์แรกของค�ำว่า มะยม น่าจะ
เสียงมาจากค�ำว่า หมาก
กร่อนเสียงมาจากค�ำว่า หมาก เช่นกัน
๑.๒) พยางค์แรกของค�ำว่า มะพร้าว กร่อน
เสียงมาจากค�ำว่า หมาก
๑.๓) พยางค์แรกของค�ำว่า มะขาม กร่อน
เสียงมาจากค�ำว่า หมาก
แต่ขอ้ สนับสนุ นทัง้ ทีม่ ลี กั ษณะแน่ นอนหรือทีม่ ขี อบเขตจ�ำกัดหรือเป็ นเพียงแนวเทียบอาจน� ำไปสู่ขอ้ สรุปทีผ่ ดิ
พลาดได้ ตัวอย่างการตัง้ ข้อสรุปจากข้อสนับสนุนด้วยการอนุมานแบบนิรนัยทีผ่ ดิ พลาดมีดงั นี้

ข้อสนับสนุน
๑.๑) เครือ่ งบินทุกล�ำบินได้
๑.๒) นกบินได้

๑

ข้อสรุป
๒. นกเป็ นเครือ่ งบิน (x)

จะเห็นว่า การอนุมานแบบนิรนัยปรากฏได้ทวไปในงานวิ
ั่
จยั ที่อาศัยทฤษฎีบทเพื่อสร้างบทสรุปของการศึกษา ยกตัวอย่าง
เช่น มีการทดสอบวินิจฉัยทางภาษา (linguistic test diagnostic) อย่างหนึ่งบอกว่า หากเราเติมค�ำบอกปฏิเสธ ไม่ ให้ “ปรากฏร่วม” กับ
ค�ำใดในประโยคภาษาไทยแล้วเกิดโครงสร้างทีผ่ ใู้ ช้ภาษายอมรับได้ แสดงว่าค�ำนัน้ จัดเป็ นค�ำกริยา เช่น ฉันกินข้าว > ฉันไม่กนิ ข้าว เขา
เดิน > เขาไม่เดิน ดังนี้เราจะสรุปว่า ค�ำ กิน หรือ เดิน ที่ ปรากฏในประโยคตัวอย่าง เป็ นค�ำกริยาเนื่องจากค�ำว่า ไม่ ปรากฏร่วมกับค�ำ
ทัง้ สองได้และเกิดเป็ นโครงสร้างอย่างหนึ่งซึง่ ภายหลังไปสัมพันธ์กบั ค�ำ ฉัน และ เขา เพือ่ สร้างเป็ นประโยค
๒
กล่าวคือ ข้อเท็จจริงทีใ่ ช้เป็ นข้อสนับสนุนในที่น้ีอาจรวบรวมจากข้อมูลทางสถิติ ปรากฏการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ซ�้ำ ในแง่หนึ่ง การ
อนุมานแบบอุปนัยใช้ในกระบวนการสร้างทฤษฎีขน้ึ มาด้วย เช่น เมื่อเราพิจารณาตัวอย่างในเนื้อหาข้างต้น ข้อสนับสนุนเกีย่ วกับการ

๔
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ส่วนตัวอย่างการตัง้ ข้อสรุปจากข้อสนับสนุนด้วยการอนุมานแบบอุปนัยทีผ่ ดิ พลาดมีดงั นี้

ข้อสนับสนุน

ข้อสรุป

๑.๑) พยางค์แรกของค�ำว่า มะม่วง กร่อน ๒. พยางค์แรกของค�ำว่า มะแม น่าจะ
เสียงมาจากค�ำว่า หมาก
กร่อนเสียงมาจากค�ำว่า หมาก เช่นกัน (x)
๑.๒) พยางค์แรกของค�ำว่า มะพร้าว กร่อน
เสียงมาจากค�ำว่า หมาก
๑.๓) พยางค์แรกของค�ำว่า มะขาม กร่อน
เสียงมาจากค�ำว่า หมาก
เรารับรูค้ วามผิดพลาดของข้อสรุปได้จากความไม่สมเหตุสมผล กล่าวคือ โดยทัวไป
่ หากข้อสรุปไม่ได้มเี นื้อหา
ทีเ่ ข้าใจยากหรือซับซ้อน เราจะรับรูค้ วามไม่สมเหตุสมผลได้ไม่ยาก ทว่านักศึกษาอาจพิจารณาได้ว่า ยังมีขอ้ สรุปจ�ำนวน
มากทีซ่ บั ซ้อนหรือยากเกินกว่าทีบ่ างคนจะหยังรู
่ ค้ วามไม่ส มเหตุสมผลได้ ดังนัน้ เมือ่ เกิดการใช้เหตุผลขึน้ นักศึกษาพึง
ตระหนักถึงแง่มมุ ดังกล่าวโดยให้เข้าใจว่า การใช้เหตุผลอาจมิใช่วธิ กี ารทีส่ มบูรณ์แบบในการแสวงหาความจริงแท้ห รือ ความ
ถูกต้อง ทว่าการใช้เหตุผลเป็ นวิธกี ารทีเ่ ปิดเผยให้เห็นสิง่ ทีค่ วรเป็ นหรือเชือ่ ได้วา่ “จริง” หรือ “ถูกต้อง” ตราบเท่าทีย่ งั ไม่
สามารถชีช้ ดั ให้เห็นความไม่สมเหตุสมผลใดๆ
หากเราพิจารณาลักษณะทีข่ อ้ สนับสนุนน�ำทางเราไปสูข่ อ้ สรุป ความสัมพันธ์ระหว่างข้อสนับสนุนท�ำให้เรา
แบ่งโครงสร้างของการแสดงเหตุผลได้เป็น (๑) การแสดงเหตุผลทีข่ อ้ สนับสนุนเชือ่ มโยงกันและ (๒) การแสดงเหตุผล
ทีข่ อ้ สนับสนุนลูเ่ ข้า ดังนี้
ในการแสดงเหตุผลทีข่ อ้ สนับสนุนเชือ่ มโยงกัน ข้อสนับสนุน (หลักฐานหรือเหตุผล) “ท�ำงานด้วยกัน” ส่วนการ
แสดงเหตุผลทีข่ อ้ สนับสนุนลูเ่ ข้า ข้อสนับสนุน (หลักฐานหรือเหตุผล) “ท�ำงานเป็ นอิสระจากกันและกัน” กล่าวคือ ข้อ
สนับสนุนแต่ละข้อไม่จำ� เป็ นต้องพึง่ พาซึง่ กันและกัน ในแง่น้ี การประเมินข้อสนับสนุนแต่ละข้อจึงท�ำได้แบบแยกส่วน
และความเป็ นเท็จของข้อสนับสนุนข้อใดข้อหนึง่ ไม่อาจท�ำให้ขอ้ สรุปใช้งานไม่ได้ในทันที (หากข้อสนับสนุนอืน่ ยังใช้งานได้)
โครงสร้างการแสดงเหตุผลทัง้ สองแบบสามารถสรุปเป็ นแผนภาพได้ดงั นี้
ข้อสรุป
ข้อสนับสนุน ๓
ข้อสนับสนุน ๒
ข้อสนับสนุน ๓
แผนภาพที่ ๓ การแสดงเหตุผลทีข่ อ้ สนับสนุนเชือ่ มโยงกัน
กร่อนเสียงอาจน� ำไปสู่การตัง้ เป็ นทฤษฎีว่า พยางค์แรกของค�ำสองพยางค์ในภาษาไทยทีว่ ่า มะ ย่อมกร่อนเสียงมาจากค�ำว่า หมาก
จะเห็นว่า หากเข้าใจทีม่ าของทฤษฎีบทในมุมมองนี้ การกล่าวแย้งหรือหักล้างทฤษฎีจริงเป็ นเรื่องปกติ และท�ำได้ง่าย เพียงน� ำเสนอ
ตัวอย่างค้าน (counterexample) (ดัง ปรากฏข้า งต้น) นอกจากนัน้ ในทางเทคนิ ค ทฤษฎี ที่ไม่มีความเป็ นสากลหรืออธิ บายได้
เฉพาะตัวอย่างจ�ำกัด ก็สมควรระบุข้อจ�ำกัดไว้ด้วย มิ เช่นนัน้ ทฤษฎี ดงั กล่าวอาจเสียสถานะความเป็ นทฤษฎี ไป
รายวิชา มธ ๑๐๔ การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ

๕

ข้อสรุป
ข้อสนับสนุน ๑

ข้อสนับสนุน ๒

ข้อสนับสนุน ๓

แผนภาพที่ ๔ การแสดงเหตุผลที่ข้อสนับสนุนลู่เข้า
จะเห็นว่า การแสดงเหตุผลทีข่ อ้ สนับสนุนลูเ่ ข้ามักสัมพันธ์กบั การตัง้ ข้อสรุปจากข้อสนับสนุนด้วยการอนุมานแบบ
อุปนัยและการแสดงเหตุผลทีข่ อ้ สนับสนุ นเชือ่ มโยงกันอาจสัมพันธ์การตัง้ ข้อสรุปจากข้อสนับสนุ นด้วยการอนุ มานแบบ
นิรนัย ดังเราสามารถน�ำตัวอย่างในตารางข้างต้นมาสร้างเป็นแผนภาพเพือ่ แสดงโครงสร้างการใช้เหตุผลได้ดงั นี้
ฉันต้องตาย
ฉันเป็ นมนุษย์
มนุษย์ทกุ คนต้อง
แผนภาพที่ ๕ ตัวอย่างการแสดงเหตุผลที่ข้อสนับสนุนเชื่อมโยงกัน
พยางค์แรกของค�ำว่ามะยม น่ าจะ
กร่อนเสียงมาจากค�ำว่า หมาก เช่นกัน
พยางค์แรกของค�ำว่ามะม่วง
กร่อนเสียงาจากค�ำว่า หมาก

พยางค์แรกของค�ำว่า มะพร้าว
กร่อนเสียงมาจากค�ำว่า หมาก

พยางค์แรกของค�ำว่า มะขาม
กร่อนเสียงมาจากค�ำว่า หมาก

แผนภาพที่ ๖ ตัวอย่างการแสดงเหตุผลที่ข้อสนับสนุนลู่เข้า
ในโครงสร้างการแสดงเหตุผลที่ซบั ซ้อนมากกว่านี้ การตัง้ ข้อสรุปจากการอนุมานแบบนิ รนัยหรืออุปนัยอาจ
มีลกั ษณะระคนกันก็ได้ อย่างไรก็ดี นักศึกษายังคงสามารถใช้พนื้ ฐานแนวคิดในทีน่ ี้ทำ� ความเข้าใจโครงสร้างการ
แสดงเหตุผลทีม่ ลี กั ษณะซับซ้อนดังกล่าวได้

๖
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ภาษากับการแสดงเหตุผล
นักศึกษามักได้เรียนรูเ้ รือ่ งภาษาทีใ่ ช้ในการแสดงเหตุผลมาบ้างแล้วในระดับก่อนมหาวิทยาลัย เช่น การเรียบเรียง
ให้สว่ นทีเ่ ป็นข้อสนับสนุนและข้อสรุปอยูใ่ นต�ำแหน่งทีเ่ หมาะสม หรือการใช้สนั ธาน ในทีน่ ้จี ะกล่าวทบทวนความรูเ้ รือ่ งนี้
โดยสังเขปแต่จะพยายามอภิปรายให้เห็นความสัมพันธ์กนั ดังนี้
ในการแสดงเหตุผล ภาษาทีใ่ ช้เรียบเรียงอาจสือ่ เนื้อความโดยบอกเหตุผลก่อนข้อสรุป เช่น เนื่ องจากฟ้าครึม้
ขนาดนี้ อีกไม่นานฝนคงตก หรือบอกข้อสรุปก่อนเหตุผลก็ได้ เช่น อีกไม่นานฝนคงตก เพราะฟ้าครึม้ ขนาดนี้ จะเห็นว่า
การใช้ภาษาแสดงเหตุผลในภาษาไทยมิได้บงั คับว่าจะต้องแสดงส่วนใดในโครงสร้างการแสดงเหตุผล เหตุผล (ส่วนทีข่ ดี
ั ยอืน่ เช่น การเน้นความ
เส้นใต้) และข้อสรุป (ส่วนทีใ่ ช้ตวั เอียง) สามารถสลับล�ำดับกันในการสือ่ ความได้ ทัง้ นี้อาจเป็นปจจั
หรือการจัดระเบียบความคิด ทีท่ ำ� ให้เกิดการสลับทีไ่ ด้ดงั กล่าว อย่างไรก็ตาม จะเห็นว่า ในการสือ่ ความดังตัวอย่าง ภาษา
ไทยได้สร้างค�ำขึน้ มาชุดหนึ่ง อาจเรียกว่า ค�ำสันธานแสดงเหตุผล เพือ่ ช่วยให้การบอกเหตุผลและข้อสรุปได้ชดั เจน ถึง
กระนัน้ ในการใช้ภาษาไทยตามระดับ สถานการณ์ หรือประเภทต่างๆ ท�ำให้เรามีขอ้ สังเกตบางประการ เช่น การละค�ำ
สันธานแสดงเหตุผล
การละค�ำสันธานแสดงเหตุผลเกิดขึน้ บ่อยครัง้ ในภาษาพูด เนื่องจากในการสือ่ สารด้วยการพูด มิได้มเี พียงค�ำใน
ประโยคหรือข้อความเท่านัน้ ทีใ่ ช้ในการสือ่ ความ แต่สถานการณ์ (บริบท) และผูร้ ว่ มเหตุการณ์มสี ว่ นก�ำหนดความหมายใน
ั เงือ่ นไขบังคับทีว่ า่ ผูร้ บั สารไม่สามารถทบทวนสารได้ดว้ ยตนเอง (คือ ไม่ตอ้ งขอให้
การสือ่ สารด้วย นอกจากนัน้ การฟงมี
ผูส้ ง่ สารกล่าวข้อความซ�ำ้ แตกต่างจากการอ่านทีส่ ามารถอ่านทบทวนได้จนกว่าจะเข้าใจข้อความ) ดังนัน้ ผูส้ ง่ สารจึงอาจ
แสดงพฤติกรรมทางภาษาอย่างน้อย 2 ประการคือ การสือ่ สารทีอ่ าศัยบริบทมากขึน้ และการสือ่ สารทีล่ ดการใช้โครงสร้าง
ั ยข้างต้นท�ำให้นยิ มละค�ำสันธานแสดงเหตุผลในภาษาพูด อาทิ ฟ้าครึม้ ขนาด
ทีซ่ บั ซ้อนหรือยืดยาว กล่าวโดยสรุปคือ ปจจั
นี้ อีกไม่นานฝนคงตก หรือ อีกไม่นานฝนคงตก ฟ้าครึม้ ขนาดนี้ ๑
โครงสร้างการใช้ภาษาระดับผิว (การเรียบเรียงและการใช้คำ� สันธาน) ข้างต้นมีประโยชน์ในการใช้ภาษาแสดงเหตุผล
เช่น ช่วยให้มที างเลือกในการจัดระเบียบความคิด หรือทราบวิธเี น้นเนือ้ หาส่วนทีเ่ ป็นเหตุผลหรือข้อสรุป ถึงกระนัน้ อาจยังไม่
ถึงระดับทีช่ ว่ ยให้เกิดวิจารณญาณในการใช้เหตุผล เนื่องจากโครงสร้างการใช้ภาษาระดับผิวไม่ชว่ ยให้นกั ศึกษามีมมุ มองเชิง
คุณภาพเกีย่ วกับเหตุผลหรือข้อสรุปซึง่ เป็นส่วนส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เกิด “วิจารณญาณ” อันเป็นกระบวนการคิดแยกแยะเพือ่ ตัดสิน
หรือประเมินค่าว่า สิง่ ใดเป็นคุณ/โทษ ดี/ไม่ดี หรือมีประโยชน์/ไร้ประโยชน์ เราสามารถพัฒนามุมมองเชิงคุณภาพเพือ่ สร้าง
วิจารณญาณได้จากการสังเกตร่องรอยทางภาษาและกระบวนการใช้เหตุผล ดังนี้
๑. ร่องรอยทางภาษาในการแสดงเหตุผล
นักศึกษาได้เรียนรูแ้ ล้วว่า รูปภาษา เช่น ค�ำสันธาน ช่วยให้สามารถสือ่ สารเพือ่ แสดงเหตุผลได้ หรือแม้กระทัง่
ช่วยให้ผรู้ บั สารติดตามการใช้เหตุผลได้งา่ ยขึน้ อย่างไรก็ดี กระบวนการดังกล่าวเป็นไปในเงือ่ นไขทีว่ า่ การแสดงเหตุผล
ณ ทีน่ นั ้ ไม่พงึ มีสงิ่ ใดน่าสงสัย หรือไม่มอี ะไรต้องจับตามองเป็นพิเศษ ราวกับว่าผูส้ ง่ สารซือ่ สัตย์ในการแสดงเหตุผลอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม ผูร้ บั สารจึงเพียงแค่มองดูรปู ภาษาทีช่ ว่ ยให้แยกแยะข้อสนับสนุนและข้อสรุปได้กเ็ พียงพอ
ทว่าทีจ่ ริงแล้ว เราอยูใ่ นโลกทีก่ ารสือ่ สารซับซ้อนมากกว่าโลกอุดมคติขา้ งต้น การแสดงเหตุผลมิได้มคี ตู่ รง
ข้ามเฉพาะเรือ่ งการไม่ใช้เหตุผลเท่านัน้ แต่การแสดงเหตุผลที่ “น่าจับตามอง” หลายกรณีเป็นสิง่ รบกวนการแสดง
เหตุผลโดยทัวไปหรื
่
อเป็นปกติทย่ี อมรับได้ตามหลักเหตุผล ค�ำถามทีต่ ามมาคือ การแสดงเหตุผลทีน่ ่าจับตามองดังกล่าว
เกิดจากอะไร และมีรอ่ งรอยทางภาษาอะไรบ้างทีท่ ำ� ให้เราจัดประเภทการแสดงเหตุผลบางกรณีให้อยูใ่ นกลุม่ ทีน่ ่าจับตามอง
๑

ภาษาไทยมักไม่คอ่ ยช่วยให้เราแยกแยะเหตุและผลจากเหตุผลได้งา่ ย วิธกี ารทีแ่ นะน�ำคือ ถ้ามีการอนุมาน จึงถือว่ามีโครงสร้าง
การแสดงเหตุผล (ข้อสนับสนุน>ข้อสรุป)
รายวิชา มธ ๑๐๔ การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ

๗

การแสดงเหตุผลทีน่ ่าจับตามองดังกล่าวถึงในทีน่ ้เี กิดจากเหตุผลอย่างน้อย ๒ ประการ (ปรีชา ช้างขวัญยืน และ
สมภาร พรมทา, ๒๕๔๙) ประการแรกคือ การเล่นไม่ซื่อ คือ ผูส้ ง่ สารมีความคิดบางอย่างซ่อนอยูเ่ บือ้ งหลังการใช้เหตุผล
การใช้เหตุผลแบบนี้อาจเหมือนโครงสร้างของการแสดงเหตุผลโดยทัวไป
่ แต่การใช้เหตุผลดังกล่าวไม่สามารถยอมรับตาม
หลักเหตุผลได้
ั เช่น มีอคติแทรกปน มีสถานการณ์
ส่วนประการทีส่ องคือ ความผิดพลาด ซึง่ เกิดการกระบวนการคิดทีม่ ปี ญหา
บีบบังคับ หรือมีผรู้ ว่ มเหตุการณ์กดดันผูส้ ง่ สารจนท�ำให้แสดงเหตุผลอย่างผิดพลาด อย่างไรก็ดี โดยภาพรวมแล้ว การแสดง
ั
เหตุผลทีม่ ปี ญหาและน่
าจับตามองมักมีสาเหตุผสู้ ง่ สารเป็นส�ำคัญ
ในฐานะนักศึกษาเรือ่ งการใช้เหตุผล เราจึงต้องยอมรับสถานะผูร้ บั สารทีม่ คี วามสามารถในการตรวจจับการแสดง
ั
เหตุผลทีน่ ่าจับตามองข้างต้น เพราะการใช้เหตุผลทีม่ ปี ญหาดั
งกล่าวเป็นเรือ่ งทีผ่ รู้ บั สารหลีกเลีย่ งไม่ได้ (จะหลีกเลีย่ งได้ก็
ต่อเมือ่ มีบทบาทเป็นผูส้ ง่ สารทีผ่ ลิตสร้างการใช้เหตุผลขึน้ มาเอง)
การใช้ภาษาทีจ่ ะกล่าวถึงต่อไปนีอ้ าจไม่ถงึ กับท�ำให้โครงสร้างการแสดงเหตุผลไม่ถกู ต้องโดยสิน้ เชิง แต่กร็ บกวน
การตรวจจับความสมเหตุสมผลอย่างมาก ต่อไปจะกล่าวถึงร่องรอยบางภาษาบางประการทีอ่ าจเป็นจุดตังต้
้ นให้ฉุกคิดได้วา่
อาจมีการเล่นไม่ซอ่ื หรือข้อผิดพลาดในการใช้เหตุผล
๑.๑ การเลือกใช้คำ� กล่าวคือ ค�ำทีเ่ ลือกสรรมาใช้ในการสือ่ สารย่อมสร้างบรรทัดฐานในการตัดสินเรือ่ งต่าง ๆ
ค�ำเหล่านี้เป็นค�ำชนิดใดก็ได้ ไม่วา่ จะเป็นค�ำนาม ค�ำกริยาบอกสภาพ ค�ำกริยาบอกอาการ หรือค�ำวิเศษณ์ ต่างก็มกั ให้ทงั ้
ความหมายโดยตรงและโดยนัย ลองพิจารณาปรากฏการณ์ทางภาษาทีพ่ บได้ทวไปตามสื
ั่
อ่ สิง่ พิมพ์ (ดู Richardson, 2007)
เช่น
			
			
			
			
			

“ยึดพืน้ ทีค่ นื ” 		
“สังหาร/ฆ่า” 		
“โฆษณาชวนเชือ่ ”
“ลอบโจมตี” 		
“ปราบปราม” 		

>
>
>
>
>

“กระชับพืน้ ที”่
“จัดการ”
“การให้ขอ้ มูล”
“ด�ำเนินการทางยุทธศาสตร์”
“ควบคุมสถานการณ์”

๑.๒ การเลือกใช้โครงสร้างประโยค ในการแต่งประโยคภาษาไทย นักศึกษาคงทราบเบือ้ งต้นแล้วว่า ประโยค
ขนาดสัน้ ทีส่ ดุ อาจประกอบด้วยค�ำนามทีเ่ ป็นประธานของประโยคและค�ำกริยาทีแ่ สดงอาการหรือบอกสภาพ อย่างไรก็ดี หาก
พิจารณาประโยคในลักษณะเป็นข้อความแสดงข้อมูลเกีย่ วกับกระบวนการ ประโยคคือหน่วยทางภาษาทีบ่ อกกระบวนการ ซึง่
อาจมีองค์ประกอบได้ ๓ ส่วน ได้แก่ ผู/้ สิ่งร่วมเหตุการณ์ กระบวนการ และสภาพแวดล้อม เช่น “ฉันกินข้าวอย่างมูมมาม”
จะเห็นว่า ฉันและข้าวเป็ นผู/้ สิ่งทีร่ ว่ มอยูใ่ นเหตุการณ์ กินคือกระบวนการ และอย่างมูมมามเกีย่ วข้องกับกระบวนการ
เพือ่ บอกลักษณะของกระบวนการ ต่อไปลองพิจารณาประโยค ๒ ประโยคต่อไปนี้		
		

(๑) เจ้าหน้าทีร่ ฐั [ผูร้ ว่ มเหตุการณ์]จับกุม[กระบวนการ]ผูป้ ระท้วง[ผูร้ ว่ มเหตุการณ์]

		

(๒) ผูป้ ระท้วง[ผูร้ ว่ มเหตุการณ์]ถูกจับกุม[กระบวนการ]

การเปลีย่ นแปลงจากประโยค (๑) เป็น (๒) ท�ำให้ผรู้ ว่ มเหตุการณ์ซง่ึ รับผิดชอบกระบวนการ “หายไป” จาก
ความหมายของประโยค กล่าวคือ ประโยค (๒) ไม่ได้แสดงความหมายว่า “เจ้าหน้าทีร่ ฐั ” เป็นผูม้ บี ทบาทในการจับกุมผูป้ ระท้วง
อีกต่อไป

๘

บทที่ ๓ การแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ

๑.๓ การใช้คำ� แสดงทัศนภาวะ หรือทีท่ างไวยากรณ์เรียกว่า “ค�ำช่วยกริยา” (ค�ำกริยาช่วย ค�ำกริยานุเคราะห์
ก็วา่ ) ค�ำชนิดนี้มสี ว่ นช่วยค�ำกริยาทีบ่ อกกระบวนการให้แสดงระดับความเข้มข้นของความหมายได้
ในการอนุมานแบบอุปนัย ค�ำแสดงทัศนภาวะ อาทิ “น่าจะ” “ค่อนข้าง” ฯลฯ มักปรากฏร่วมกับค�ำกริยาเพือ่
แสดงระดับความเป็นไปได้ของข้อสนับสนุนหรือข้อสรุป ในแง่น้ี เมือ่ มีคำ� ดังกล่าวปรากฏขึน้ ย่อมมีผลต่อความแน่นอนของ
ข้อสรุป เช่น “ฉันต้องตาย” แตกต่างจาก “ฉันน่าจะตาย”
๑.๔ การใช้โครงสร้างภาษาแสดงความคิ ดที่มอี ยูก่ ่อน ความคิดหรือความเชือ่ ทีม่ อี ยูก่ อ่ นเป็นสิง่ ทีน่ กั ภาษา
สนใจศึกษาอย่างยิง่ ในทีน่ ้ี หากกล่าวถึงโดยสรุป อาจเริม่ จากตัวอย่าง “การคอร์รปั ชันของเจ้าหน้าทีร่ ฐั ในประเทศไทย
ท�ำให้บา้ นเมืองล้าหลัง” โปรดสังเกตส่วนทีข่ ดี เส้นใต้ หากเราต้องการพยายามปฏิเสธว่า เนื้อหาของประโยคดังกล่าวไม่
จริง เราจะปฏิเสธได้วา่ “การคอร์รปั ชันของเจ้าหน้าทีร่ ฐั ในประเทศไทยไม่ทำ� ให้บา้ นเมืองล้าหลัง” จะเห็นว่า เราอาจตัดการ
เชือ่ มโยงระหว่างความล้าหลังของบ้านเมืองกับการคอร์รปั ชันของเจ้าหน้าทีร่ ฐั ในประเทศไทยได้ ทว่าสิง่ ทีเ่ ราไม่สามารถ
“ท�ำลายลง” ได้คอื ความหมายทีว่ า่ มี “การคอร์รปั ชันของเจ้าหน้าทีร่ ฐั ในประเทศไทย” ทัง้ นี้ไม่วา่ จะเกีย่ วข้องกับความล้า
หลังของบ้านเมืองหรือไม่กต็ าม ความคิดทีม่ อี ยูก่ อ่ นในทีน่ ้คี อื “เจ้าหน้าทีร่ ฐั ในประเทศไทยคอร์รปั ชัน”
เราสามารถนึกตัวอย่างอืน่ อาทิ “ผูป้ ระท้วงไม่เลิกก่อความวุน่ วาย” ย่อมแนะความคิดทีม่ อี ยูก่ อ่ นว่า ผูป้ ระท้วง
ก่อความวุน่ วายมาก่อน
กลวิธที างภาษาทีเ่ ป็นร่องรอยให้จบั ตามองการใช้เหตุผลยังมีอกี มาก นักศึกษาสามารถเรียนรูจ้ ากสถานการณ์
การสือ่ สารจริงได้เพิม่ เติม โดยอาศัยแนวคิดว่า “ร่องรอยทางภาษา” ย่อมสัมพันธ์กบั การใช้เหตุผล ดังกล่าวข้างต้น นอกจาก
ร่องรอยทางภาษาจะแนะให้เห็นการใช้เหตุผลทีน่ ่าจับตามองแล้ว การเรียบเรียงในกระบวนการใช้เหตุผลก็มสี ว่ นส�ำคัญในการ
ประเมินความสมเหตุสมผล ดังจะกล่าวถึงต่อไป
๒. กระบวนการใช้เหตุผล
ในโครงสร้างการแสดงเหตุผล นักศึกษาต้องตระหนักว่าการเล่นไม่ซอ่ื หรือความผิดพลาดอาจเกิดขึน้ ได้ เมือ่ เรา
ปรับระดับจากการพิจารณาร่องรอยของภาษาไปสูก่ ารวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อสนับสนุนกับข้อสรุป จะ
พบว่า ในหลายกรณี (๑) ข้อสนับสนุนและข้อสรุปไม่สมั พันธ์กนั (เบีย่ งประเด็น) หรือ (๒) ส่วนทีเ่ ป็นข้อสนับสนุนมีลกั ษณะ
จ�ำกัดจนท�ำให้ขอ้ สรุปน่าสงสัย
๒.๑ กระบวนการใช้เหตุผลที่ขอ้ สนับสนุนและข้อสรุปไม่สมั พันธ์กนั คือ ผูส้ ง่ สารทีอ่ าจเล่นไม่ซอ่ื อาจ
เปลีย่ นแปลงประเด็นของข้อสนับสนุนเพือ่ ใช้สร้างข้อสรุป อาทิ ในสถานการณ์ทพ่ี อ่ ผูช้ อบสูบบุหรีเ่ รียกลูกชายมาอบรมว่า “ลูก...
สูบบุหรีเ่ ป็นอันตรายนะ” ลูกได้ตอบกลับว่า “พ่อครับ...สูบบุหรีจ่ ะเป็นอันตรายได้อย่างไร ในเมือ่ พ่อเองก็ยงั สูบบุหรีเ่ ลย” จะเห็น
ว่า การใช้เหตุผลของลูกน่าจับตามอง เนื่องจากเหตุผล “พ่อเองก็ยงั สูบบุหรีเ่ ลย” ไม่สมั พันธ์กบั “สูบบุหรีจ่ ะเป็นอันตรายได้
อย่างไร๑ ” กล่าวคือ อันตรายของการสูบบุหรีย่ อ่ มไม่หายไปเพียงเพราะมีคนทีเ่ รารูจ้ กั หรือคนทัวไปสู
่ บบุหรี่
		
กรณีขา้ งต้นไม่ตา่ งจากสถานการณ์การใช้เหตุผลทีม่ กั พบได้บอ่ ยครัง้ เช่น “ท�ำไมจะท�ำไม่ได้ คนอืน่ ยังท�ำได้”
หรือ “ท�ำไมครังนี
้ ท้ ำ� ได้ ครังก่
้ อนท�ำไมท�ำไม่ได้”
การแก้ไขการเรียบเรียงข้อสนับสนุนและข้อสรุปทีไ่ ม่สมั พันธ์กนั คือ เลือกสรรเหตุผลหรือหลักฐานที่
เกีย่ วข้องกับข้อสรุป เช่น เป็ นประเด็นทีถ่ กเถียงกันอยู่ หรือทีเ่ กีย่ วข้องกับบุคคลทีอ่ า้ งถึงในขอบเขตเดียวกัน เช่น
๑

ข้อความนี้หมายความว่า “สูบบุหรีไ่ ม่เป็นอันตราย” กล่าวคือ ประโยคลักษณะนี่อยูป่ ระเภททีอ่ าจเรียกว่าประโยคค�ำถามแบบ
์
วาทศิลป ใช้เพือ่ แสดงความหมายบอกปฏิเสธ โปรดพิจารณาตัวอย่างอืน่ ในภาษาไทยทีน่ กั ศึกษาอาจคุน้ เคยอยูแ่ ล้ว อาทิ “เขามาทีไ่ หนกัน”
แปลว่า “เขาไม่ได้มา” หรือ “เจ้าหน้าทีพ่ ดู อย่างนัน้ เมือ่ ไหร่กนั ” แปลว่า “เจ้าหน้าทีไ่ ม่ได้พดู อย่างนัน้ ” สังเกตว่า การเข้าใจประโยคค�ำถาม
แบบวาทศิลป์ในกรณีเช่นนี้อาจอาศัยบริบทในการสือ่ สารด้วย
รายวิชา มธ ๑๐๔ การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ

๙

เราต้องสร้างโรงงานไฟฟ้าถ่านหินเตรียมไว้ อย่ากลัว ถ้าไม่ทำ� ลูกหลานเราจะต้องใช้ไฟฟ้าราคาแพง
ควรแก้ไขเป็ น
เราต้องสร้างโรงงานไฟฟ้าถ่านหินเตรียมไว้ อย่ากลัว เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินทุกวันนี้มคี วาม
สะอาดและปลอดภัยสูงมาก นานาชาติกย็ อมรับกัน

สังเกตว่า เมือ่ แก้ไขข้อสนับสนุนเป็น เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินทุกวันนี้มคี วามสะอาดและปลอดภัย
สูงมาก นานาชาติกย็ อมรับกัน เหตุผลข้างต้นสัมพันธ์กบั ข้อสรุปว่า อย่ากลัว เพราะต้องเข้าใจว่า ความตระหนกกลัวของ
ประชาชนในทีน่ ้คี อื ผลกระทบทางร่างกายทีเ่ กิดจากของเสียในกระบวนการผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหิน (หากยอมให้สร้าง
โรงงานดังกล่าว) มิใช่เรือ่ งราคาค่าไฟฟ้า
๒.๒ กระบวนการใช้เหตุผลที่ขอ้ สนับสนุนมีลกั ษณะจ�ำกัดจนท�ำให้ขอ้ สรุปน่ าสงสัย คือ ในบางครัง้
ข้อสนับสนุนทีน่ �ำมาใช้มลี กั ษณะคัดสรรหรือเลือกมาเพือ่ ให้เข้ากันได้กบั ข้อสรุปหรือท�ำให้สร้างข้อสรุปทีต่ อ้ งการได้ หรือใน
อีกมุมหนึ่ง ข้อสนับสนุนมีลกั ษณะจ�ำกัดก็จริง แต่ขอ้ สรุปกลับไม่คำ� นึงถึงลักษณะจ�ำกัดดังกล่าว และมุง่ อภิปรายนอกเหนือ
ไปจากข้อมูลหรือเนื้อหาทีม่ ใี นข้อสนับสนุน จึงกล่าวได้วา่ กระบวนการใช้เหตุผลทีข่ อ้ สนับสนุนมีลกั ษณะจ�ำกัดจนท�ำให้
ข้อสรุปน่าสงสัยแบ่งได้เป็น ๒ ลักษณะย่อย คือ (๑) การใช้ขอ้ สนับสนุนแบบจ�ำกัดแต่สร้างข้อสรุปแบบมองข้าม
ประเด็นอื่น และ (๒) การใช้ขอ้ สนับสนุนแบบจ�ำกัดแต่สร้างข้อสรุปแบบกว้างเกิ นไป
การใช้ขอ้ สนับสนุนแบบจ�ำกัดแต่สร้างข้อสรุปแบบมองข้ามประเด็นอืน่ มักใช้กนั กว้างขวาง เช่น “วิธี
การนี้ดแี ละเหมาะกับประเทศไทย นักวิชาการก็เห็นด้วย ข้าราชการก็เห็นด้วย แม้แต่ชาวต่างประเทศก็เห็นด้วย” จะเห็นว่า
ความเห็นของทัง้ นักวิชาการ ข้าราชการ และชาวต่างประเทศ ต่างเป็นข้อสนับสนุนของข้อสรุปทีว่ า่ “วิธกี ารนี้ดแี ละเหมาะ
กับประเทศไทย” แต่เราอาจลืมข้อจ�ำกัดของข้อสนับสนุนไปหรือไม่ กลุม่ คนทีเ่ กีย่ วข้อง (stakeholder) กับประเทศไทยมี
มากกว่ากลุม่ ทีก่ ล่าวถึง เราอ้างข้อสนับสนุนแบบจ�ำกัดเช่นนี้ในการสร้างข้อสรุปมิได้ นอกจากนัน้ แม้จะหักล้างด้วยการน�ำ
ข้อสนับสนุนทีม่ เี นื้อหาค้านสุดโต่งไปอีกทาง ก็ไม่ถอื ว่าเป็นการใช้เหตุผลทีด่ ี เช่น “วิธกี ารนี้ไม่เหมาะกับประเทศไทย
เกษตรกรก็คา้ น พ่อค้าแม่คา้ ก็คา้ น นักธุรกิจก็คา้ น” เนื่องจากข้อสนับสนุนทีม่ เี นื้อหาค้านสุดโต่งก็มลี กั ษณะจ�ำกัดเช่นกัน
โดยสรุป การแก้ไขข้อสนับสนุนมีลกั ษณะจ�ำกัดคือ การปรับเปลีย่ นข้อสนับสนุนให้มขี อบเขต
ครอบคลุมพืน้ ที่ บุคคล หรือประเด็นทีเ่ หมาะสมกับการสร้างข้อสรุป ดังตัวอย่างข้างต้นทีข่ อ้ สนับสนุนได้อา้ งถึงความคิด
เห็นของกลุม่ คนทีเ่ กีย่ วข้องแต่ไม่ครอบคลุมทังหมด
้
ท�ำให้โต้แย้งข้อสรุปได้วา่ ขาดความสมเหตุสมผลหรือความน่าเชือ่ ถือ ใน
กรณีดงั กล่าว เราอาจแก้ไขการอ้างเหตุผลเป็น วิธกี ารนีด้ แี ละเหมาะกับประเทศไทย ผูเ้ กีย่ วข้องหรือผูส้ ว่ นได้สว่ นเสียกับเรือ่ งนี้
ต่างก็เห็นด้วยและยอมรับร่วมกัน
การใช้ขอ้ สนับสนุนแบบจ�ำกัดแต่สร้างข้อสรุปแบบกว้างเกินไปมักปรากฏในกรณีทใ่ี ช้ผลการวิจยั
หรือผลการศึกษามาสนับสนุนข้อสรุปบางอย่าง ข้อสรุปดังกล่าวมักครอบคลุมความเป็นไปได้ทก่ี ว้างกว่าหรือยิง่ ไปกว่าข้อมูลที่
ข้อสนับสนุนน�ำเสนอ อาทิ ผลการส�ำรวจกลุม่ ตัวอย่างทีน่ บั ถือศาสนาพุทธในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าส่วนใหญ่ทำ� บุญด้วย
การใส่บาตรหรือการถวายเงินแด่พระสงฆ์ นีส่ ะท้อนให้เห็นว่า คนไทยเราส่วนมากชืน่ ชอบการท�ำบุญด้วยอามิสบูชาอย่างยิง่ จะ
เห็นว่า ข้อสรุปทีว่ า่ คนไทยเราส่วนมากชืน่ ชอบการท�ำบุญด้วยอามิสบูชาอย่างยิง่ เป็นการน�ำเสนอยิง่ กว่าไปทีข่ อ้ สนับสนุนจะ
รองรับได้ เนื่องจากข้อสนับสนุนกล่าวแต่เพียงว่า ผลการส�ำรวจกลุม่ ตัวอย่างทีน่ บั ถือศาสนาพุทธในเขตกรุงเทพมหานคร พบ
ว่าส่วนใหญ่ทำ� บุญด้วยการใส่บาตรหรือการถวายเงินแด่พระสงฆ์ ดังนัน้ ย่อมก็ให้เกิดข้อคิดเห็นค้านขึน้ ได้วา่ แม้เป็นเช่นว่าใน
บางพืน้ ที่ เช่น ในกรุงเทพมหานคร แต่พน้ื ทีอ่ น่ื อาจมีผนู้ ยิ มชมชอบในลักษณะอืน่ ก็เป็นได้ ทีว่ า่ มานีถ้ อื เป็นการสรุปกว้างไปกว่า
เหตุผลหรือหลักฐานทีม่ อี ยู่ หรืออีกนัยหนึง่ คือ ข้อสนับสนุนมีขอ้ มูลจ�ำกัด ไม่เพียงพอหรือเหมาะสมแก่การสร้างสรุปในลักษณะ
ทีเ่ กินเลยออกไป
๑๐

บทที่ ๓ การแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ

น่าสังเกตว่า ไม่วา่ จะเป็นกระบวนการใช้เหตุผลทีข่ อ้ สนับสนุนมีลกั ษณะจ�ำกัดจนท�ำให้ขอ้ สรุปน่าสงสัยในลักษณะ
ก็ตามใด ย่อมเผยให้เห็นอคติของผูส้ งสารอยูบ่ า้ ง กล่าวคือ ในลักษณาการเช่นนัน้ ย่อมเป็ นคติให้คาดเดาได้วา่ ผูส้ ง่ สารมี
ความล�ำเอียงในทางหนึง่ อยูก่ อ่ น จากนัน้ จึงลากข้อสนับสนุ นจ�ำนวนหนึง่ เข้ามาเกีย่ วข้อง เพือ่ หมายให้ไปสูข่ อ้ สรุปทีต่ นคาด
หวังเอาไว้แต่แรก
ในล�ำดับต่อไป จะกล่าวถึงบทบาทของการใช้เหตุผลว่า มีหน้าทีอ่ ย่างไรในการใช้ภาษาเพือ่ การสือ่ สารของมนุษย์
๓. บทบาทของการใช้เหตุผลในการใช้ภาษาเพือ่ การสื่อสาร
การศึกษาเรือ่ งการใช้เหตุผลมิใช่การศึกษาให้เข้าใจคุณลักษณะภายในของภาษาเพือ่ ใช้บรรยายลักษณะของ
ภาษาแต่เพียงเท่านัน้ อาทิ ในกรณีของภาษาไทย การศึกษาโครงสร้างการแสดงเหตุผล มิใช่เพือ่ บรรยายให้ทราบว่า ภาษา
ไทยสามารถแสดงโครงสร้างดังกล่าวได้ ทว่าการศึกษาเรื่องดังกล่าวท�ำให้เข้าใจลักษณะของโครงสร้างการแสดงเหตุผลได้
มากขึน้ หรือสามารถน�ำไปประยุกต์ในการสือ่ สารด้วยภาษาไทยได้
การแสดงเหตุผลอาจน�ำไปใช้ในการอธิบาย การโน้มน้าว และการโต้แย้ง แต่โครงสร้างการแสดงเหตุผลดังกล่าว
ไปข้างต้นไม่อาจน�ำไปใช้ในการสือ่ สารเพือ่ จุดมุง่ หมายประเภทต่างๆ ได้ทนั ที การใช้โครงสร้างการแสดงเหตุผลเพือ่ ตอบ
สนองจุดมุง่ หมายของการสือ่ สารต้องพิจารณาว่า จุดมุง่ หมายของการสือ่ สารแต่ละประเภทมีเป้าหมายอย่างไร เป้าหมาย
ดังกล่าวจะเชือ่ มโยงกับทัศนคติทจ่ี ะใช้เป็นกรอบในการแสดงเหตุผลซึง่ มีบทบาทในการสือ่ สารดังกล่าวไป
ในทีน่ ้ี จะกล่าวถึงเฉพาะการใช้เหตุผลเพือ่ การอธิบาย การโน้มน้าว และการโต้แย้ง/การสนับสนุน โดยสรุปเป้า
หมายและทัศนคติของผูส้ ง่ สารได้ดงั ตารางต่อไปนี้

จุดมุ่งหมาย

ทัศนคติ ของผูส้ ่งสาร

๑. การอธิบาย

ความกระจ่างใจ/ความเข้าใจ

๒. การโน้มน้าว

การยอมรับ

ผูส้ ง่ สารเป็นผูม้ ขี อ้ มูลหรือเข้าใจเนื้อหา
ของข้อมูล ส่วนผูร้ บั สารไม่มขี อ้ มูล มี
ข้อมูลน้อยกว่า ไม่เข้าใจข้อมูล หรือ
เข้าใจข้อมูลน้อยกว่า ผูส้ ง่ สารเลือกใช้
เหตุผลหรือหลักฐานทีเ่ ข้าใจได้งา่ ย ไม่
ซับซ้อน และมากเพียงพอ
ผูส้ ง่ สารต้องการท�ำให้ผรู้ บั สารยอมรับ
ข้อมูลของตนเอง และคาดหวังให้ตอ่ ย
อดการยอมรับไปสูก่ ารการปฏิบตั ติ าม
หรือการละเว้นการปฏิบตั ิ
ผูส้ ง่ สารยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐาน
บางอย่าง และต้องการน�ำเสนอข้อมูลดัง
กล่าวของตนเองให้แก่ผรู้ บั สารโดยอาศัย
การใช้ขอ้ มูลสนับสนุนจ�ำนวนหนึง่

ประเภท

๓. การโต้แย้ง/การสนับสนุน

การสถาปนาขึน้ /การหักล้าง

รายวิชา มธ ๑๐๔ การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ

๑๑

จะเห็นว่า ประเภทของการใช้ภาษาเพือ่ จุดมุง่ หมายทีแ่ ตกต่างกันสะท้อนให้เห็นเป้าหมายของการสือ่ สารและ
ทัศนคติของผูส้ ง่ สารทีแ่ ตกต่างกัน การใช้เหตุผลเพือ่ ตอบสนองประเภทการใช้ภาษาดังกล่าวจึงมีลกั ษณะเฉพาะมากขึน้ ดังนี้
๓.๑ การใช้เหตุผลเพือ่ การอธิ บาย เป็นการแสดงเหตุผลเชิงอธิบาย (explanatory reason) เพือ่ ให้เข้าใจการก
ระท�ำหรือความคิดบางอย่าง ในแง่นจ้ี งึ กล่าวได้วา่ การอธิบายมิใช่การแก้ตา่ งหรือการสนับสนุนการกระท�ำหรือความคิด (จะกล่าวถึง
ในข้อ ๓.๓) เพราะการอธิบายเป็นเพียงกระบวนชีแ้ จงให้ทราบว่าเหตุผลทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลังความคิดหรือการกระท�ำคืออะไร การใช้เหตุผลใน
การอธิบายอาจมีลกั ษณะเป็นการแสดงเหตุผลหรือหลักฐานเฉพาะบุคคลก็ได้ เนื่องจากไม่ได้คาดหวังการยอมรับจากผูร้ บั สาร
แต่ความคาดหวังเดียวทีอ่ าจเป็นได้คอื ผูร้ บั สารกระจ่างใจหรือเข้าใจความเป็นไปมากขึน้
แคบ อาทิ

ดังได้กล่าวไป จึงไม่นา่ ประหลาดใจ หากโครงสร้างการแสดงเหตุผลเพือ่ การอธิบายจะมีลกั ษณะเฉพาะหรือ

ในตอนนัน้ ผมไม่ได้นำ� โทรศัพท์มอื ถือไปด้วย และคิดวิธอี น่ื ไม่ออก ผมรูส้ กึ เครียดมาก จึงตัดสินใจด�ำเนินการ
ไปเลยโดยไม่ได้สอบถามคนอืน่ คิดว่าคงไม่เป็นไร
จะเห็นว่า ไม่วา่ ระดับความสมเหตุสมผลจะมากน้อยเพียงใดก็ตาม การใช้เหตุผลข้างต้น (ส่วนทีข่ ดี เส้นใต้คอื ข้อ
สนับสนุน) ย่อมเกิดขึน้ เพือ่ อธิบายพฤติกรรมการตัดสินใจด�ำเนินการโดยคนอืน่ มิได้ยนิ ยอมด้วย จะเห็นว่า เหตุผลข้างต้นอาจมิได้
ท�ำให้พฤติกรรมดังกล่าวมีความชอบธรรมหรือยอมรับได้มากขึน้ สิง่ ทีร่ บั รูไ้ ด้มเี พียงความกระจ่างหรือความเข้าใจ (ในความหมาย
แคบว่า รับรูต้ าม) ว่า พฤติกรรมทีก่ ล่าวถึงเกิดขึน้ ได้อย่างไร โดยมิได้มเี งือ่ นไขของการสือ่ สารทีว่ า่ ผูร้ บั สารอาจยอมรับข้อสรุปแต่
อย่างใด
โดยทัวไป
่ การใช้เหตุผลเพือ่ การอธิบายมักใช้ในกระบวนการเรียนการสอน เนือ่ งจากช่วยให้ผรู้ บั สารสามารถ
ติดตามเนือ้ หาของเรือ่ งทีก่ ำ� ลังกล่าวถึงได้ และเข้าใจรายละเอียดของเนือ้ หามากขึน้ อย่างไรก็ตาม จุดอ่อนอย่างหนึง่ ของการอธิบายดัง
ได้กล่าวไปแล้วคือ มิได้กระตุน้ การยอมรับ ดังนันการอธิ
้
บายในกระบวนการเรียนการสอนแต่เพียงอย่างเดียวอาจมิได้สง่ เสริมให้ผเู้ รียน
เกิดวิจารณญาณอันจะน�ำไปสูก่ ระบวนการวิพากษ์ เนือ่ งจากเป็นการเน้นน�ำเสนอข้อมูลมากกว่าจะท�ำให้ยอมรับซึง่ มักกระตุน้ “ต่อม
สงสัย” ของผูเ้ รียนได้ดกี ว่า
๓.๒ การใช้เหตุผลเพือ่ การโน้ มน้าวใจ เป็นการแสดงเหตุผลเพือ่ โน้มน้าวให้กระท�ำหรืองดกระท�ำ เราเห็นการ
ใช้เหตุผลเพือ่ เป้าหมายลักษณะนีไ้ ด้ในโฆษณาทีพ่ ยายามท�ำให้ลกู ค้าเลือกซือ้ สินค้าบางอย่าง
หากเรามองในมุมมองการสร้างความน่าเชือ่ ถือ เราใช้เหตุผลก็เพือ่ ท�ำให้นา่ เชือ่ ถือมากยิง่ ขึน้ ในขันแรก
้
ข้อ
สนับสนุนต้องคัดสรรให้มลี กั ษณะเข้าใจได้งา่ ยและชัดเจน นอกจากนัน้ ต้องพยายามขจัดเนือ้ หาทีข่ ดั แย้งกับข้อสนับสนุน ราย
ละเอียดบางประการได้รบั การคัดสรรให้คงไว้หรือละทิง้ ไป ขันต่
้ อมา ข้อสนับสนุนทีม่ ลี กั ษณะจับต้องได้มกั สัมพันธ์กบั ข้อสรุปที่
ชัดเจนและน่าเชือ่ ถือว่าเป็นไปได้ ขันสุ
้ ดท้าย ค�ำหรือศัพท์ทช่ี ว่ ยเร้าอารมณ์ จินตนาการ หรือความน่าเชือ่ ถือ มักใส่เข้าไปเพือ่
เอาชนะใจของลูกค้าผูร้ บั สาร
จากทีก่ ล่าวไป การใช้เหตุผลเพือ่ การโน้มน้าวใจอาศัยทังโครงสร้
้
างการแสดงเหตุผลทีม่ ขี อ้ สนับสนุนทีช่ ดั เจนและทรง
พลานุภาพและรูปภาษาทีเ่ ร้าอารมณ์ของผูร้ บั สารได้ดี นอกจากนัน้ โฆษณาทีม่ รี ปู แบบแตกต่างกันจ�ำนวนมากต่างก็พยายาม
สือ่ สารในเนือ้ หาส�ำคัญอย่างเดียวกันคือ ท�ำไมลูกค้าต้องซือ้ สินค้าชิน้ นัน้ หรือสินค้าเหมาะกับลูกค้าแต่ละกลุม่ อย่างไร ยิง่ ไปกว่า
นัน้ สินค้าทีเ่ น้นขายให้ได้ปริมาณมากมักโน้มน้าวให้เห็นคุณภาพทีแ่ ปรผกผันกับราคาเพือ่ ให้แข่งขันกับเจ้าอืน่ ได้ และมักเน้นให้
เห็นว่า สินค้าหาซือ้ ง่าย ใครจะซือ้ ไปใช้กไ็ ด้
ั ห่ อ้ นี้ เพราะทันตแพทย์สว่ นใหญ่แนะน�ำ แถมผลิตภัณฑ์ยงั ใช้
โปรดพิจารณาตัวอย่าง อาทิ ควรซือ้ ผลิตภัณฑ์ยาสีฟนยี
นวัตกรรมทีไ่ ม่มใี นยีห่ อ้ อืน่ จะเห็นว่า ข้อสนับสนุนเกีย่ วข้องกับสิง่ ทีว่ ดั ได้ กล่าวคือ เราวัดจ�ำนวนของทันตแพทย์ทก่ี ล่าวแนะน�ำ
๑๒

บทที่ ๓ การแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ

ได้ หรือเราประเมินได้วา่ นวัตกรรมใดมีไม่มใี นผลิตภัณฑ์ชนิดใด นีส่ ะท้อนให้เห็นว่า การใช้เหตุผลเพือ่ การโน้มน้าวใจเน้น
ข้อสนับสนุนทีเ่ ป็นรูปธรรมและรับรูไ้ ด้ไม่ยาก ส่วนค�ำว่า “ทันตแพทย์” และ “นวัตกรรม” ยังเสริมจินตนาการของผูร้ บั สาร
ในเรือ่ งความเป็นมืออาชีพและความทันสมัยอีกด้วย นอกจากนัน้ การใช้เหตุผลเพือ่ การโน้มน้าวใจยังสร้างข้อสรุปแบบมี
ั ห่ อ้ ทีก่ ำ� ลังกล่าว
ทิศทาง คือ ผูร้ บั สารย่อมทราบว่าตนเองควรท�ำอะไรต่อไป ในทีน่ ้ผี รู้ บั สารควรไปซือ้ ผลิตภัณฑ์ยาสีฟนยี
ถึงกันอยู่
๓.๓ การใช้เหตุผลเพือ่ การโต้แย้งและการสนับสนุน
ในขันต้
้ น ต้องเข้าใจก่อนว่า การใช้เหตุผลเพือ่ การโต้แย้งตามทีส่ อนในต�ำรามักมีลกั ษณะเสถียร แต่ในบท
สนทนาโต้แย้งโดยทัวไปมั
่ กมีพลวัตมากกว่า
ทีจ่ ริงแล้ว การโต้แย้งเป็นปฏิกริ ยิ าทีก่ ระท�ำต่อการกล่าวหรือการอ้างข้อสนับสนุนบางอย่างทีม่ มี าก่อนหน้า
ลองพิจารณาบทสนทนาต่อไปนี้
		
		
		

ก: คนไทยไม่ใส่น้ำ� ตาลในต้มย�ำหรอก พวกเราจะใส่ทำ� ไม
ข: แต่มาลีเพือ่ นฉันเป็นคนไทย ยังใส่น้ำ� ตาลเลย
ก: อ้าวเหรอ คนไทยแท้เขาก็ไม่ใส่กนั หรอก

จะเห็นว่า ในผลัดแรก ก. บอกเหตุผลอย่างหนึ่งขึน้ มา ตามปกติเราควรได้ขอ้ สรุปว่า พวกเราจึงไม่ควร
ใส่น้ำ� ตาล (เพราะเป็นคนไทย) ทว่า ข. กลับแทรกแซงในการแสดงเหตุผลดังกล่าว ขันตอนส่
้
วนนีเ้ ราอาจเรียกว่า “การกล่าว
แย้ง” ท�ำให้ ก. ปรับเหตุผลของตนเอง และได้ขอ้ ความว่า “คนไทยแท้ไม่ใส่น้ำ� ตาล” เราจะเห็นว่า เกิดการโต้แย้งด้วยการ
แสดงเหตุผลแล้ว กล่าวคือ มีการเสนอข้อสนับสนุนบางอย่างมาค้านข้อสนับสนุนทีม่ อี ยูก่ อ่ น จนท�ำให้ตอ้ งปรับข้อสนับสนุน
เดิม กระบวนการนีอ้ าจด�ำเนินไปเรือ่ ย ๆ จนกว่าการโต้แย้งจะยุตลิ ง
จากทีก่ ล่าวถึงข้างต้น จะเห็นว่า การโต้แย้งคือการพยายามหักล้างหรือตัง้ ข้อสงสัยกับเหตุผล (ข้อ
สนับสนุน) เช่น “มนุษย์ทกุ คนต้องตาย มาลีเป็นมนุษย์ มาลีจงึ ต้องตาย” หากเราพยายามจะบอกว่า “มาลีอาจไม่ตอ้ งตาย
ก็ได้” และพยายามอธิบายโดยให้เหตุผล เช่น “มนุษย์ทชืี ่ อ...ยั
่ งไม่ตอ้ งตายเลย” จะเห็นว่า ข้อสนับสนุนทีน่ ำ� มาค้านนี้มไิ ด้มงุ่
หักล้างข้อสรุปทีว่ า่ “มาลีตอ้ งตาย” แต่เป็ นการโต้แย้งข้อสนับสนุน “มนุษย์ทกุ คนต้องตาย” แต่ในหลายกรณี การโต้แย้ง
ก็อาจมุง่ หักล้างข้อสรุปโดยตรงก็ได้ เช่น
		
ก: ผลส�ำรวจความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกมาแล้วว่า ชอบไปเทียวในต่
่
างประเทศ
มากกว่าประเทศไทย อย่างนีก้ แ็ ปลว่า นักศึกษาไทยคงเห็นว่าเมืองนอกน่าเทียวกว่
่ าเมืองไทยเรา
		
ข: นักศึกษาไทยทีไหน
่ นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตา่ งหาก
ในประเด็นข้างต้น การใช้เหตุผลเพือ่ การโต้แย้งคือ การพิจารณาข้อสนับสนุนหรือข้อสรุปทีม่ อี ยูก่ อ่ นและ
พยายามกล่าวแย้งด้วยข้อสนับสนุนใหม่หรือข้อสรุปใหม่ทน่ี ำ� มาค้าน ในแง่การโต้แย้งข้อสนับสนุน ผูส้ ง่ สารอาจโต้แย้งข้อ
สนับสนุนทีม่ อี ยูก่ อ่ นแยกเป็นประเด็น แล้วกล่าวแย้งไปทีละประเด็นก็ได้ หรือจะกล่าวแย้งข้อสนับสนุนทีม่ อี ยูก่ อ่ นบางประเด็น
ทีส่ ำ� คัญมากพอทีจ่ ะท�ำให้ขอ้ สนับสนุนอืน่ ๆ หรือข้อสรุปใช้งานไม่ได้อกี ต่อไป เช่น หากเรากล่าวแย้งประเด็น “มนุษย์ทกุ คนต้อง
ตาย” ได้แล้ว ก็ไม่ตอ้ งไปโต้แย้งประเด็น “มาลีเป็นมนุษย์” อีกต่อไป เพราะเท่านีข้ อ้ สรุปเดิมทีว่ า่ “มาลีจงึ ต้องตาย” ก็ใช้งานไม่
ได้อกี ต่อไปแล้ว
ทว่าค�ำถามส�ำคัญข้อหนึ่ งทีน่ กั ศึกษาอาจสงสัยคือ เราควรเลือกส่วนใดในโครงสร้างการแสดงเหตุผลเพือ่
น�ำมาโต้แย้ง ค�ำตอบส�ำเร็จรูปคือ ควรเลือกส่วนทีเ่ ป็ นจุดอ่อน จุดบกพร่อง หรือจุดทีม่ ขี อ้ จ�ำกัดมากทีส่ ดุ ดังนัน้
เราสามารถโต้แย้งข้อสนับสนุนทัง้ ทีเ่ ป็ นหลักฐานและทีเ่ ป็ นเหตุผล หรือข้อสรุปก็ได้ แล้วแต่ดลุ พินิจของเรา
รายวิชา มธ ๑๐๔ การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ

๑๓

นอกจากการโต้แย้ง การสนับสนุนเป็นการสือ่ สารอีกลักษณะหนึง่ ทีส่ ามารถใช้การแสดงเหตุผลได้ อย่างไรก็ดี
เหตุผลทีม่ ิได้แยกเรือ่ งการสนับสนุนออกจากการโต้แย้งในทีน่ ค้ี อื การสนับสนุนและการโต้แย้งต่างก็มลี กั ษณะเป็นการกล่าวอ้าง การ
แก้ตวั หรือการแก้ตา่ ง กล่าวคือ การโต้แย้งและการสนับสนุนเป็นความพยายามน�ำเสนอว่า มีบางอย่างถูกต้องหรือควรเป็นไปเช่น
นัน้ เพียงแต่การโต้แย้งเป็นการกล่าวแย้งสิง่ เดิมเพือ่ จะเชือ่ มโยงไปถึงสิง่ ใหม่วา่ ถูกต้องมากกว่า ในขณะทีก่ ารสนับสนุนเป็นการกล่าว
อ้างถึงสิง่ เดิมซึง่ ได้รบั การสถาปนาให้มนคงขึ
ั ่ น้ หรือน่าเชือ่ ถือมากยิง่ ขึน้ ว่าถูกต้อง
การใช้เหตุผลเพือ่ การสนับสนุนนีอ้ าจเลือก “เสริมแรง” ได้ทงส่
ั ้ วนทีเ่ ป็นข้อสนับสนุนและส่วนทีเ่ ป็นข้อสรุป
ขึน้ อยูก่ บั ว่าต้องการเสริมแรงให้แก่จดุ อ่อนหรือจุดแข็ง ในแง่นก้ี ารสนับสนุนอาจต่างกับการโต้แย้งตรงทีส่ ามารถกระท�ำกับส่วน
ทีเ่ ป็นจุดแข็งของโครงสร้างการแสดงเหตุผลก็ได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
			
		

ก: คนไทยมีนสิ ยั เกรงใจคนอืน่ เขาไม่โทรศัพท์มากวนเธอตอนนีห้ รอก
ข: จริงด้วย เป็นฉันเอง ฉันก็ไม่ทำ� เหมือนกัน

จะเห็นว่า ข. พยายามสนับสนุนข้อสรุป โดยการให้ตวั อย่างเพิม่ เติมว่า ข. (ซึง่ เป็นคนไทยคนหนึง่ ทีมี่ นสิ ยั
เกรงใจคนอืน)
่ ก็จะไม่โทรศัพท์ไปกวนผูใ้ ดในสถานการณ์ทเกี
ี ่ ยวข้
่ องกับบริบทข้างต้นเช่นกัน อาจสันนิษฐานได้วา่ การเสริม
แรงมีขน้ึ ต่อส่วนทีเ่ ป็นข้อสรุป เนื่องจากอาจเป็นส่วนทีเ่ ป็นจุดอ่อนมากทีส่ ดุ (หมายถึง ท�ำให้เกิดความสงสัย) จึงได้ให้ตวั อย่าง
เสริมเข้าไป
เราอาจสรุปแนวทางการโต้แย้งหรือการสนับสนุนได้ดงั แผนภาพต่อไปนี้

แผนภาพที่ ๗ แนวทางการโต้แย้งและการสนับสนุน
ในล�ำดับต่อไป จะกล่าวถึงการประยุกต์เรือ่ งภาษากับการแสดงเหตุผลในการเขียน ในทีน่ จ้ี ะกล่าวถึงเฉพา
ะการเขียนแสดงความคิดเห็นเพือ่ สนับสนุนหรือโต้แย้งเป็นส�ำคัญ เนื่องจากเป็นลักษณะการเขียนทีน่ กั ศึกษาจะได้ใช้ประโยชน์
มากขึน้ ในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและการท�ำงานต่อไปในอนาคต

หลักการเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและน่าเชือ่ ถือ
ในล�ำดับแรก ขออธิบายข้อตกลงเบือ้ งต้นกันก่อนว่า (๑) เราจะประยุกต์การใช้เหตุผลแบบทัวไปหรื
่
อทีเ่ ป็นปกติใน
การเขียนในทีน่ ้ี เนื่องจากนักศึกษาในฐานะผูส้ ง่ สารพึงเรียนรูท้ จ่ี ะรับผิดชอบการน�ำเสนอของตนเอง ดังนัน้ (๒) ในทีน่ จ้ี ะไม่
น�ำเรือ่ งความแปรปรวนในการใช้เหตุผลอันเกิดจากการเล่นไม่ซอ่ื หรือข้อผิดพลาดมาพิจารณา (แต่นกั ศึกษาสามารถพัฒนา
สมรรถภาพในการเขียนของตนเองให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการสือ่ สารของตนเองต่อไปได้จากพืน้ ฐานแนวคิดในทีน่ )้ี
นอกจากนัน้ (๓) ในทีน่ จ้ี ะพิจารณาเฉพาะการเขียนแสดงความคิดเห็นเพือ่ สนับสนุนหรือโต้แย้งเนือ้ หาหรือข้อมูลทีม่ อี ยูก่ อ่ น
เท่านัน้ ดังนัน้ ในขันแรกโปรดพิ
้
จารณาข้อความต่อไปนี้
๑๔

บทที่ ๓ การแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ

เป็นทีเ่ ข้าใจกันโดยทัวไปว่
่ า สังคมไทยในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นสังคมแห่งการคิดวิเคราะห์อย่างมีวจิ ารณญาณ ดังนัน้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จงึ ควรเปิดรายวิชาพืน้ ฐานทีส่ ง่ เสริมกระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างมีวจิ ารณญาณให้มากทีส่ ดุ
เท่าทีจ่ ะท�ำได้
เป็นทีเ่ ข้าใจกันโดยทัวไปว่
่ า สังคมไทยในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นสังคมแห่งการคิดวิเคราะห์อย่างมีวจิ ารณญาณ ดังนัน้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จงึ ควรเปิดรายวิชาพืน้ ฐานทีส่ ง่ เสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีวจิ ารณญาณให้มากทีส่ ดุ เท่าที่
จะท�ำได้
เมือ่ น�ำข้อความมาวิเคราะห์ตามโครงสร้างการแสดงเหตุผลแล้ว จะได้ดงั ข้างล่างนี้
(ดังนัน้ ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (จึง) ควรเปิดรายวิชาพืน้ ฐานทีส่ ง่ เสริมกระบวนการคิด
วิเคราะห์อย่างมีวจิ ารณญาณให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้ (ข้อสรุป)
เป็ นทีเ่ ข้าใจกันโดยทัวไปว่
่ า สังคมไทยในศตวรรษที่ ๒๑ เป็ นสังคมแห่งการคิดวิเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณ (ข้อสนับสนุน)
แผนภาพที่ ๘ โครงสร้างการแสดงเหตุผล
ในกรณีทต่ี อ้ งการโต้แย้ง ประเด็นของการโต้แย้งอาจเป็นข้อเท็จจริงหรือความเป็นจริงเกีย่ วกับ “สังคมไทยในศตวรรษ
ที ่ ๒๑ เป็นสังคมแห่งการคิดวิเคราะห์อย่างมีวจิ ารณญาณ” เนื่องจากข้อสนับสนุนน�ำไปสูข่ อ้ สรุปดังข้างต้น หากหักล้างหรือโต้
แย้งทีข่ อ้ สนับสนุนนีก้ จ็ ะสามารถท�ำให้ขอ้ สรุปใช้งานไม่ได้อกี ต่อไป
เราอาจถามตนเองว่า “สังคมไทยในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นสังคมแห่งการคิดวิเคราะห์อย่างมีวจิ ารณญาณ” จริงหรือ
ไม่ อาจหาข้อมูลเพิม่ เติม หรือในกรณีทพ่ี จิ ารณาอยางเร็ว อาจเห็นว่า “สังคมไทยในศตวรรษที่ ๒๑ เป็ นสังคมแห่งการคิด
วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ” เป็ นสิ่งทีเ่ ข้าใจกันเองในสังคมเท่านัน้ (เป็ นทีเ่ ข้าใจกันโดยทัวไป)
่ อาจยังไม่ได้ทำ� วิจยั
หรือส�ำรวจโดยละเอียดว่า สังคมโลกในศตวรรษที่ ๒๑ เป็ นไปดังทีเ่ ข้าใจกันหรือไม่ เราจึงสร้างข้อสนับสนุนขึน้ มาค้าน
ได้ เช่น
(๑) ยังไม่เคยมีการวิจยั หรือการส�ำรวจอย่างเป็นระบบเกีย่ วกับลักษณะของสังคมไทยในศตวรรษที่ ๒๑ ว่า จะ
มีทศิ ทางเป็นอย่างไร หรือจะเป็นสังคมแห่งการคิดวิเคราะห์จริงหรือไม่
(๒) สังคมไทยในศตวรรษที่ ๒๑ อาจแปรปรวนและต้องการทักษะอืน่ เพิม่ เติม นอกเหนือจากการคิดวิเคราะห์
อย่างมีวจิ ารณญาณ
จากนัน้ ให้เราน�ำข้อสนับสนุนค้านข้างต้นไปแทนทีเ่ พือ่ หักล้างข้อสนับสนุนทีม่ อี ยูก่ อ่ นดังนี้
เนื่ องจากยังไม่เคยมีการวิจยั หรือการส�ำรวจอย่างเป็นระบบเกีย่ วกับลักษณะของสังคมไทยในศตวรรษที่
๒๑ ว่า จะมีทศิ ทางเป็นอย่างไร หรือจะเป็นสังคมแห่งการคิดวิเคราะห์จริงหรือไม่ (ข้อสนับสนุน ๑) นอกจาก
นัน้ สังคมไทยในศตวรรษที่ ๒๑ อาจแปรปรวนและต้องการทักษะอืน่ เพิม่ เติม นอกเหนือจากการคิดวิเคราะห์
อย่างมีวจิ ารณญาณ (ข้อสนับสนุน ๒) ดังนัน้ การเปิดรายวิชาพืน้ ฐานทีส่ ง่ เสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่าง
มีวจิ ารณญาณให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้จงึ อาจมิใช่สงิ่ ทีค่ วรกระท�ำ (ข้อสรุปใหม่)
รายวิชา มธ ๑๐๔ การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ

๑๕

เมือ่ น�ำข้อความมาวิเคราะห์ตามโครงสร้างการแสดงเหตุผลแล้ว จะได้ดงั ข้างล่างนี้
ดังนัน้ การเปิดรายวิชาพืน้ ฐานทีส่ ง่ เสริมกระบวนการคิด
วิเคราะห์อย่างมีวจิ ารณญาณให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้จงึ อาจ
มิใช่สงิ่ ทีค่ วรกระท�ำ (ข้อสรุปใหม่)

ยังไม่เคยมีการวิจยั หรือการส�ำรวจอย่างเป็ นระบบเกีย่ วกับ
ลักษณะของสังคมไทยในศตวรรษที่ ๒๑ ว่า จะมีทศิ ทางเป็ น
อย่างไร หรือจะเป็ นสังคมแห่งการคิดวิเคราะห์จริงหรือไม่
(ข้อสนับสนุน ๑)

สังคมไทยในศตวรรษที่ ๒๑ อาจแปรปรวนและต้องการทักษะอืน่
เพิม่ เติม นอกเหนือจากการคิดวิเคราะห์อย่างมีวจิ ารณญาณ
(ข้อสนับสนุน ๒)

แผนภาพที่ ๙ โครงสร้างการแสดงเหตุผลเพือ่ การโต้แย้ง
จะเห็นว่า การเขียนโต้แย้งในทีน่ เ้ี ริม่ จากการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างข้อสนับสนุนกับข้อสรุป เมือ่ พิจารณา
ความสัมพันธ์ดงั กล่าวได้ เราจึงก�ำหนดประเด็นทีจ่ ะโต้แย้งได้ คือ การโต้แย้งข้อสนับสนุนทีม่ อี ยูก่ อ่ น จากนัน้ เราต้องการจะ
สร้างข้อสนับสนุนค้านจ�ำนวนเท่าไหร่กไ็ ด้ แต่ตอ้ งพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของข้อสนับสนุนทีใ่ ช้คา้ นกับข้อสรุปใหม่ทค่ี าด
การณ์ไว้
ในกรณีทง่ี านเขียนมีขนาดยาวหรือซับซ้อนมากกว่านี้ นักศึกษาก็สามารถประยุกต์แนวคิดทังการใช้
้
แผนภาพและ
การระบุประเด็นโต้แย้งดังกล่าวในทีน่ เ้ี พือ่ ใช้ในการเขียนแสดงเหตุผลเพือ่ โต้แย้งต่อไป และแน่นอนหากการโต้แย้ง ยังไม่เป็นที่
ยอมรับได้หรือมีการโต้แย้งกลับ การโต้แย้งก็จะท�ำด�ำเนินต่อไปเรือ่ ยๆ และสร้างกระบวนการทีเ่ รียกว่า การโต้แย้งเพือ่ หักล้าง
(rebuttal)
ส่วนในกรณีทต่ี อ้ งการเขียนสนับสนุน ในทีน่ อ้ี าจเสริมให้ขอ้ สรุปน่าเชือ่ ถือมากขึน้ ด้วยการเพิม่ หลักฐานหรือเหตุผลที่
ช่วยเน้นย�ำ้ ให้เห็นว่าควรสรุปไปในทิศทางทีก่ ล่าวอ้างมาก่อน เช่น
ั บนั ระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศพัฒนาแล้วต่างก็มงุ่ ส่งเสริมการสอนให้ผเู้ รียนมี
๑. ในปจจุ
วิจารณญาณเพือ่ รองรับสภาพสังคมในศตวรรษที่ ๒๑
๒. มหาวิทยาลัยในประเทศเพือ่ นบ้านของไทยต่างก็ได้เร่งเปิดรายวิชาพืน้ ฐานทีส่ ง่ เสริมกระบวนการคิด
วิเคราะห์อย่างมีวจิ ารณญาณกันโดยมากแล้ว
ข้อสนับสนุนข้างต้นได้มาเสริมแรงให้ขอ้ สรุปมีความน่าเชือ่ มากยิง่ ขึน้ ดังจะเห็นได้วา่ ความน่าเชือ่ ถือของข้อสรุปแปร
ตามปริมาณของข้อสนับสนุนทีม่ คี ณ
ุ ภาพและน่าเชือ่ ถือ ในทีน่ เ้ี ราอาจเขียนสนับสนุนได้ดงั นี้
เป็นทีเข้
่ าใจกันโดยทัวไปว่
่ า สังคมไทยในศตวรรษที ่ ๒๑ เป็นสังคมแห่งการคิดวิเคราะห์อย่างมีวจิ ารณญาณ
ดังนัน้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จงึ ควรเปิดรายวิชาพืน้ ฐานทีส่่ งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีวจิ ารณญาณให้
มากทีสุ่ ดเท่าทีจะท�
่ ำได้
ั บนั ระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศพัฒนาแล้วต่างก็มงุ่ ส่งเสริมการสอนให้
นอกจากนัน้ ในปจจุ
ผูเ้ รียนมีวจิ ารณญาณเพือ่ รองรับสภาพสังคมในศตวรรษที่ ๒๑ ยิง่ ไปกว่านัน้ มหาวิทยาลัยในประเทศเพือ่ นบ้านของ
ไทยต่างก็ได้เร่งเปิดรายวิชาพืน้ ฐานทีส่ ง่ เสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีวจิ ารณญาณกันแล้วโดยมาก

๑๖

บทที่ ๓ การแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ

เมือ่ น�ำข้อความมาวิเคราะห์ตามโครงสร้างการแสดงเหตุผลแล้ว จะได้ดงั ข้างล่างนี้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ควรเปิดรายวิชาพืน้ ฐานทีส่ ง่ เสริม
กระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีวจิ ารณญาณให้มากทีส่ ดุ เท่าที ่
จะท�ำได้

ในปจั จุบนั ระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศ
พัฒนาแล้วต่างก็มงุ่ ส่งเสริมการสอนให้ผเู้ รียนมีวจิ ารณญาณ
เพือ่ รองรับสภาพสังคมในศตวรรษที ่ ๒๑ (ข้อสนับสนุน ๑)

มหาวิทยาลัยในประเทศเพือ่ นบ้านของไทยต่างก็ได้เร่งเปิดรายวิชา
พืน้ ฐานทีส่ ง่ เสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีวจิ ารณญาณกัน
แล้วโดยมาก (ข้อสนับสนุน ๒)

แผนภาพที่ ๑๐ โ ครงสร้างการแสดงเหตุผลเพือ่ การสนับสนุน
จะเห็นว่า ในมุมหนึ่ง การสนับสนุนมีลกั ษณะใกล้เคียงกับการปรับปรุงโครงสร้างการแสดงเหตุผลทีม่ อี ยูเ่ ดิมด้วยการ
เสริมแรงด้วยเหตุผลหรือหลักฐานทีม่ ากขึน้ หรือชัดเจนขึน้
นักศึกษาควรตระหนักว่า ไม่วา่ การเขียนเพือ่ โต้แย้งหรือสนับสนุนอาจมีกลวิธที างภาษาทีซ่ บั ซ้อนและแยบคาย หรือ
แปรผันตามทักษะการสือ่ สารของผูใ้ ช้ภาษา ดังเราจะเห็นว่า การโต้แย้งบางครังอาจใช้
้
กลวิธเี บีย่ งประเด็นไปโต้แย้งในเรือ่ งปลีก
ย่อยก็ได้ อาทิ
มีผอู้ ธิบายว่า เมือ่ นึกถึงความสูญเสียคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครัง้ ที ่ ๒ ใน พ.ศ. ๒๓๑๑ เราไม่
ควรมาแตกความสามัค คีก ัน เช่ น นี้ ทว่าไทยเราไม่ได้เสียกรุงศรีอยุธยาครัง้ ที ่ ๒ ใน พ.ศ. ๒๓๑๑ แต่
เป็ น พ.ศ. ๒๓๑๐ ต่างหาก ดังนัน้ จะมาอ้างอย่างนี้ คงจะไม่ได้
นักศึกษาจะเห็นว่า การโต้แย้งเบีย่ งประเด็นไป ข้อมูลทีน่ �ำมาหักล้า งไม่เ กี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นทีก่ ำ� ลังถก
เถียงกันอยู่ (ได้แก่ ความสูญเสียอันเกิดจากการแตกสามัคคี) ในกรณีเช่นนี้ยอ่ มเกิดขึน้ ได้ในการแสดงเหตุผล (แม้กระทัง่
ในงานเขียน) ดังนัน้ วิจารณญาณจึงเป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญ และเป็นส่วนทีเ่ นื้อหาในทีน่ ้ีได้เน้นย�้ำอยูโ่ ดยตลอดด้วยการน�ำเสนอ
กระบวนการคิดและการใช้ภาษาเพือ่ ให้นกั ศึกษาเข้าใจโครงสร้างการแสดงเหตุผลในภาษาไทยได้ดยี งิ่ ขึน้ หน้าทีท่ พ่ี งึ
ฝากไว้คอื การพยายามฝึกฝนให้เป็นผูร้ บั สารและส่งสารอย่างมีวจิ ารณญาณผ่านกระบวนการใช้เหตุผล
ท้ายทีส่ ดุ การใช้วิจารณญาณทีเ่ ป็ นผลจากการใช้ตรรกะหรือการอนุมานจึงนับเป็ นวิธกี ารทีด่ ใี นการใคร่ครวญ
ประเมินค่าสิ่งต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม นักศึกษายังต้องพึงระวัง “ตรรกะ” หรือ “การอนุมาน” ให้มาก เนื่ องจากข้อผิด
พลาดทีเ่ กิดขึน้ บางกรณีในการแสดงเหตุผลอาจน�ำไปสูข่ อ้ สรุปทีไ่ ม่ถกู ต้อง แม้จะดูราวกับว่า “สมเหตุสมผล” ดังพระ
พุทโธวาทในกาลามสูตรที่วา่ “มา ตกฺกเหตุ มา นยเหตุ ... อย่าปลงใจเชือ่ เพราะเดาว่าเป็นเหตุผลกัน อย่าปลงใจเชือเพราะ
่
การอนุมานคาดคะเน”

รายวิชา มธ ๑๐๔ การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ
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