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บทที ๔ 

การแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและน่าเชือถือ 

  

รองศาสตราจารย์โชษิตา  มณใีส 

อาจารย์นิติพงศ์  พเิชฐพนัธุ์ 

 

ความนํา 

  

หากบางคนกล่าวขนึมาวา่ “ศาสนาพุทธสอนวา่ ทใีดมรีกั ทนีนัมทีุกข ์ฉะนนัทเีรามทีุกขก์นัอยู่นีก็

เพราะมรีกั” หลายคนอาจพยกัหน้ายอมรบัเนือความขา้งตน้ เนืองจากถ้อยคาํดงักล่าวฟัง “ดคุูน้เคย” ไม่มี

อะไรทีผิดเพียนหรือน่าสงสยั ทว่าอาจมีบางคนร้องขนึว่า “เดียวก่อน ไม่ใช่นะ ข้อความช่วงหลงัมี

บางอยา่งผดิพลาดหรอืเปล่า” ในกรณีดงักล่าว ไม่วา่จะเป็นปฏกิริยิาของคนกลุ่มแรกหรอืกลุ่มหลงั สงิที

เกยีวขอ้งกบักรณีขา้งต้นมากทสีุดเรอืงหนึงคอื “การใช้เหตุผล” เพราะสงินีสมัพนัธ์โดยตรงกบัความ

เขา้ใจหรอืท่าทขีองกลุ่มคนทงัสองขา้งตน้ 

 

 “การใช้เหตุผล” คืออะไร คําถามนีมีคําตอบอยู่ แต่ในขนัต้น เราควรพูดถึงคํา ๓ คําใน

ภาษาไทยให้ชดัเจนขึน คือ “เหต”ุ “ผล” และ “เหตผุล” 

 

 เหต ุคอื สงิททีําให้เกดิ ผล หรอื ผลลพัธ์ หรอืกล่าวในทางกลบักนั ผล คอื สงิทเีกดิจากเหตุ 

(กระทรวงศกึษาธกิาร, ๒๕๕๔, น. ๑๒๑) ดงันันความสมัพนัธ์ของเหตุและผลคอื เหตุการณ์ทเีป็นเหตุ

เป็นทมีาของเหตุการณ์ทเีป็นผล ในขณะเดยีวกนัเหตุการณ์ทเีป็นผลกค็อืปฏกิริยิาทตีอบสนองเหตุการณ์

ทเีป็นเหตุ ดงัแผนภาพต่อไปนี 

 

 
แผนภาพที ๑ ความสัมพนัธ์ระหว่างเหตุและผล 

 

ในแง่นี ทาํใหเ้หตุการณ์ทเีป็นผลไม่อาจเกดิขนึก่อนเหตุการณ์ทเีป็นเหตุ บางครงัอาจเรยีก “เหตุ” 

วา่ “ปัจจยั” และเรยีก “ผล” ว่า “ปรากฏการณ์” ปัจจยัหรอืเหตุมหีลายประเภททแีตกต่างกนั อาท ิวตัถุ 

กระบวนการ คุณสมบตั ิตวัแปร ขอ้เทจ็จรงิ สภาพ  
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๓ 
 

 ความสมัพนัธ์ระหว่างเหตุกบัผลเป็นสิงทพีบเหน็ได้ทวัไปในโลกธรรมชาติ บางศาสนาสนใจ

ศกึษาเรอืงความสมัพนัธด์งักล่าวเป็นพเิศษ เช่น ในพระพุทธศาสนา มคีาํสอนเรอืงความสมัพนัธร์ะหว่าง

การกระทาํ (กรรม) และผลของการกระทาํ (กรรมผล) ทวีา่ การกระทาํกรรมของมนุษยเ์ป็นสาเหตุหลกัให้

เกดิสุขหรอืทุกข ์การกระทาํในทางบวกหรอืดงีามเป็นเหตุทนํีาไปสู่ความสุขของผู้กระทําและผู้อนื ส่วน

การกระทาํในทางลบหรอืชวัรา้ยกเ็ป็นสงิทนํีาไปสู่ความทุกขข์องผูก้ระทาํและผูอ้นื  

 

แนวคดิดงักล่าวยงัปรากฏในคาํสอนระดบัสูงของพระพุทธศาสนาทเีรยีกว่า “ปฏจิจสมุปปบาท” 

ซงึอธบิายวา่ ทุกสงิเกดิขนึและยดึโยงกบัสาเหตุหรอืเงอืนไขจาํนวนมาก ไม่มสีงิใดดาํรงอยูเ่ป็นอสิระจาก

สงิอนื ตวัอยา่งทอีา้งกนับ่อยครงัคอื เรอืงกงิไม ้๓ กงิทคีาํยนักนัเพอืให้ตงัอยู่ได้ หากกงิใดถูกดงึออกไป 

กงิไมท้เีหลอืจะลม้ลง  

 

อย่างไรก็ดี เหตุและผลมิใช่เรืองเดียวกบัเหตุผล ดงันันจึงถือว่าเป็นการเข้าใจผิด หาก

อธิบายว่า เหตุคือข้อสนับสนุน และผลคือข้อสรุป สิงทเีกียวข้องกบัขอ้สนับสนุนและข้อสรุปคือ 

เหตุผล (reason) เพราะเหตุผลคอืสงิทสีนบัสนุนวา่ขอ้สรุป (conclusion) นนัถูกต้อง โดยนัยนีเหตุผลจงึ

นบัวา่เป็นขอ้สนบัสนุน ดงันนัการกล่าวถงึขอ้สนบัสนุนและขอ้สรุปจงึเกยีวขอ้งกบัเรอืงเหตุผล ไม่ใช่เรอืง

เหตุและผล 

 

 เหตุผลเป็น “ปัญญา” อย่างหนึงเพอืใช้เขา้ใจบางสงิ หรอืทําให้ยอมรบัขอ้เท็จจรงิ แนวปฏบิตั ิ

หรอืความเชอืบางอยา่งได ้มนุษยม์คีวามสามารถทเีรยีกวา่ “เหตุผล” และใช้เหตุผลเขา้ถึงสงิต่าง ๆ แต่

มนุษยไ์ม่อาจพงึพาเฉพาะเหตุผลตามสญัชาตญาณได้ มนุษย์จึงพฒันาหลกัเหตุผลขึนเพือช่วยให้

ตนเองมีหลกัเกณฑใ์นการตดัสินเรืองต่าง ๆ กล่าวคอื หลกัเหตุผลช่วยให้มนุษยส์ร้างหรอืเลอืกสรร 

“เหตุผล” ใหแ้ก่ “ขอ้สรุป”  

 

 การใชเ้หตุผลสมัพนัธก์บัการคดิหรอืการใชส้ตปัิญญา เพราะเป็นหนทางหนึงทชี่วยให้ความคดิ

หนึงเชอืมโยงกบัอกีความคดิหนึงทสีมัพนัธก์นั สตัวท์มีเีหตุผลอยา่งมนุษยจ์งึสามารถคดิเรอืงเหตุและผล 

ความจรงิและความเทจ็ หรอืความดแีละความเลว  

 

กล่าวได้ว่า ความเชือ ทศันคติ ประเพณี หรือสถาบันต่าง ๆ ของมนุษย์ต่างก็สมัพนัธ์กับ

ความสามารถในการใช้เหตุผลของมนุษย์เพือตดัสินเรอืงต่าง ๆ การศกึษาเหตุผลจึงเป็นการพฒันา

มนุษย ์ทาํให ้“เขา้ใจ” สารและ “รูท้นั” จุดมุ่งหมายของสาร เนืองจากการใช้เหตุผลช่วยให้ผู้รบัสารพนิิจ

พเิคราะห์ว่า สารทีส่งมามีความหมายอย่างไร เทยีงตรงหรือบิดเบือนหรือไม่ น่าเชือถือเพียงใด มี

กระบวนการใชเ้หตุผลทคีลาดเคลอืนหรอืไม ่กระบวนการคดิพจิารณาไตร่ตรองเหตุผลคอื “วจิารณญาณ” 

ทใีช ้“ตดัสนิ” “วนิิจฉยั” “วพิากษ”์ “วจิารณ์” หรอื “ประเมนิคุณค่า”  
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โครงสร้างการแสดงเหตุผล  

 

 นกัศกึษาไดเ้รยีนรูแ้ลว้วา่ สามารถใชเ้หตุผลเป็นขอ้สนบัสนุนใหแ้ก่ขอ้สรุปได ้ทวา่เหตุผลมใิช่สงิ

เดยีวทสีามารถนํามาสนับสนุนขอ้สรุป ยงัมีสงิอืนทําหน้าทดีงักล่าวได้ คอื หลกัฐาน (อาทิ ทรรศนะ 

นิทาน เรอืงเล่า ประสบการณ์ หรอืขอ้มลูต่าง ๆ) มนุษยใ์ช้ขอ้สนับสนุนในการอนุมาน (inference) เพอื

นําไปสู่การตงัขอ้สรุป โครงสร้างการแสดงเหตุผลจึงต้องประกอบด้วยทงัส่วนทีเป็นข้อสนับสนุน

และข้อสรปุ โดยขอ้สนบัสนุนเป็นสงิททีาํใหข้อ้สรุปถูกตอ้งหรอืน่าเชอืถอื และความสมัพนัธเ์ชงิคุณภาพ

ของทงัสองส่วนจะแปรตามกนั กล่าวคอื ยงิขอ้สนับสนุนหนักแน่นหรอืน่าเชอืถือมากเพยีงใด ขอ้สรุปก็

หนกัแน่นและน่าเชอืมากยงิขนึเพยีงนนั จากทกีล่าวขา้งตน้ความสมัพนัธร์ะหวา่งขอ้สนบัสนุนและขอ้สรปุ

เป็นดงันี 

 

 
แผนภาพที ๒ ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อสนับสนุนและข้อสรุป 

 

 จากแผนภาพ มนุษยเ์ลอืกขอ้สนับสนุนขนึมาจํานวนหนึง จากนันอนุมานเพอืสร้างขอ้สรุปขนึ 

ขอ้สนบัสนุน เช่น เหตุผล หรอืหลกัฐาน จงึเป็นสงิท ี“สนบัสนุน” วา่ขอ้สรุป “ถูกตอ้ง” คาํวา่ “ถูกตอ้ง” ใน

ทีนีพึงอภิปรายว่า ในเมือข้อสรุปมิใช่สิงทีมีอยู่แต่เดิม แต่ “สร้างขึน” ด้วยการอนุมานจาก

ข้อสนับสนุน ดงันันหากเชือว่า ข้อสรปุถกูต้อง กต้็องยอมรบัเงือนไขว่า เป็นความถกูต้องทีสร้าง

ขึน กล่าวคือ อย่างน้อยทีสุดกย็อมรบัได้ว่า “ถกูต้อง” ตามข้อสนับสนุนเท่าทีมีอยู่ การอนุมาน

เพอืสรา้งขอ้สรุปมทีงัแบบนิรนยัและแบบอุปนยั ดงัรายละเอยีดโดยสงัเขปต่อไปน ี

 

การตังข้อสรุปจากทฤษฎีหรือข้อสนับสนุนด้วยการอนุมานแบบนิรนัยเป็นการสร้าง

ขอ้สรุปจากขอ้สนับสนุนทแีน่นอนหรอืไม่มขีอ้ยกเวน้ ดงันันถ้าขอ้สนับสนุนเป็นจรงิเช่นนัน กจ็ะสร้าง

ขอ้สรุปทเีป็นจรงิสอดคลอ้งตามไปดว้ย เราจะสรุปเป็นอยา่งอนืมไิด้๑ ตวัอยา่งทคุีน้เคยกนั ไดแ้ก่ 
                                                             

๑ จะเห็นว่า การอนุมานแบบนิรนัยปรากฏไดท้วัไปในงานวจิยัทีอาศยัทฤษฎีบทเพือสรา้งบทสรุปของ

การศกึษา ยกตวัอย่างเช่น มกีารทดสอบวนิิจฉัยทางภาษา (linguistic test diagnostic) อย่างหนึงบอกว่า หากเราเติม

คาํบอกปฏเิสธ ไม่ ให ้“ปรากฏรว่ม” กบัคาํใดในประโยคภาษาไทยแลว้เกดิโครงสรา้งทีผูใ้ชภ้าษายอมรบัได ้แสดงว่าคํา

นันจดัเป็นคํากรยิา เช่น ฉันกินขา้ว > ฉันไม่กินขา้ว เขาเดิน > เขาไม่เดิน ดงันีเราจะสรุปว่า คํา กิน หรอื เดิน ที

การอนุมาน 
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ข้อสนบัสนุน ข้อสรุป 

๑.๑) มนุษยทุ์กคนตอ้งตาย 

๑.๒) ฉนัเป็นมนุษย ์
๒. ฉนัตอ้งตาย 

  

ส่วนการตงัข้อสรปุจากข้อสนับสนุนด้วยการอนุมานแบบอปุนัยเป็นการสร้างขอ้สรุปจาก

ขอ้สนบัสนุนทเีป็นเพยีงขอ้เทจ็จรงิหรอืประสบการณ์ทมีจีํากดั๑ เช่น ประสบการณ์จากการสงัเกตหรอื

การทดลอง ขอ้สรุปจงึเป็นเพยีงสงิทน่ีาจะเป็นหรอืควรจะเป็นเช่นนนั ตวัอยา่งเช่น 

 

ข้อสนบัสนุน ข้อสรุป 

๑.๑) พยางคแ์รกของคาํว่า มะม่วง กร่อนเสียงมาจาก

คาํว่า หมาก 

๑.๒) พยางค์แรกของคาํว่า มะพร้าว กร่อนเสียงมา

จากคาํว่า หมาก 

๑.๓) พยางคแ์รกของคาํว่า มะขาม กร่อนเสียงมาจาก

คาํว่า หมาก 

๒. พยางคแ์รกของคาํว่า มะยม น่าจะกร่อนเสียงมา

จากคาํว่า หมาก เช่นกนั 

 

แต่ขอ้สนบัสนุนทงัทมีลีกัษณะแน่นอนหรอืทมีขีอบเขตจาํกดัหรอืเป็นเพยีงแนวเทยีบอาจนําไปสู่

ขอ้สรุปทผีดิพลาดได้ ตวัอย่างการตงัขอ้สรุปจากขอ้สนับสนุนด้วยการอนุมานแบบนิรนัยทผีดิพลาดมี

ดงันี 

 

ข้อสนบัสนุน ข้อสรุป 

๑.๑) เครืองบินทุกลาํบินได ้

๑.๒) นกบินได ้
๒. นกเป็นเครืองบิน () 

 

                                                                                                                                                                                             
ปรากฏในประโยคตวัอย่าง เป็นคาํกรยิาเนืองจากคาํวา่ ไม่ ปรากฏรว่มกบัคาํทงัสองไดแ้ละเกดิเป็นโครงสรา้งอย่างหนึง

ซงึภายหลงัไปสมัพนัธ์กบัคาํ ฉัน และ เขา เพอืสรา้งเป็นประโยค 
๑ กล่าวคอื ขอ้เทจ็จรงิทใีชเ้ป็นขอ้สนบัสนุนในทนีีอาจรวบรวมจากขอ้มลูทางสถิติ ปรากฏการณ์ทีเกดิขนึ

ซํา ในแงห่นึง การอนุมานแบบอุปนยัใชใ้นกระบวนการสรา้งทฤษฎีขนึมาดว้ย เช่น เมอืเราพิจารณาตวัอย่างในเนือหา

ขา้งตน้ ขอ้สนบัสนุนเกยีวกบัการกรอ่นเสยีงอาจนําไปสูก่ารตงัเป็นทฤษฎวีา่ พยางคแ์รกของคาํสองพยางค์ในภาษาไทย

ทีว่า มะ ย่อมกร่อนเสยีงมาจากคําว่า หมาก จะเห็นว่า หากเขา้ใจทีมาของทฤษฎีบทในมุมมองนี การกล่าวแย้งหรือ

หกัล้างทฤษฎีจรงิเป็นเรืองปกติ และทําได้ง่าย เพียงนําเสนอตวัอย่างค้าน (counterexample) (ดงัปรากฏข้างต้น) 

นอกจากนัน ในทางเทคนิค ทฤษฎีทีไม่มีความเป็นสากลหรืออธิบายได้เฉพาะตัวอย่างจํากดั กส็มควรระบุ

ข้อจาํกดัไว้ด้วย มิเช่นนัน ทฤษฎีดงักล่าวอาจเสียสถานะความเป็นทฤษฎีไป 
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๖ 
 

 ส่วนตวัอยา่งการตงัขอ้สรุปจากขอ้สนบัสนุนดว้ยการอนุมานแบบอุปนยัทผีดิพลาดมดีงัน ี

 

ข้อสนบัสนุน ข้อสรุป 

๑.๑) พยางคแ์รกของคาํว่า มะม่วง กร่อนเสียงมาจาก

คาํว่า หมาก 

๑.๒) พยางค์แรกของคาํว่า มะพร้าว กร่อนเสียงมา

จากคาํว่า หมาก 

๑.๓) พยางคแ์รกของคาํว่า มะขาม กร่อนเสียงมาจาก

คาํว่า หมาก 

๒. พยางคแ์รกของคาํว่า มะแม น่าจะกร่อนเสียงมา

จากคาํว่า หมาก เช่นกนั () 

 

 เรารบัรูค้วามผดิพลาดของขอ้สรุปไดจ้ากความไม่สมเหตุสมผล กล่าวคอื โดยทวัไป หากขอ้สรุป

ไม่ได้มเีนือหาทเีขา้ใจยากหรอืซบัซ้อน เราจะรบัรู้ความไม่สมเหตุสมผลได้ไม่ยาก ทว่านักศกึษาอาจ

พจิารณาไดว้า่ ยงัมขีอ้สรุปจาํนวนมากทซีบัซอ้นหรอืยากเกนิกวา่ทบีางคนจะหยงัรูค้วามไม่สมเหตุสมผล

ได ้ดงันนัเมอืเกดิการใชเ้หตุผลขนึ นกัศกึษาพงึตระหนกัถงึแง่มุมดงักล่าวโดยใหเ้ขา้ใจว่า การใช้เหตุผล

อาจมใิช่วธิกีารทสีมบรูณ์แบบในการแสวงหาความจรงิแทห้รอืความถูกตอ้ง ทวา่การใชเ้หตุผลเป็นวธิกีาร

ทเีปิดเผยใหเ้หน็สงิทคีวรเป็นหรอืเชอืไดว้่า “จรงิ” หรอื “ถูกต้อง” ตราบเท่าทยีงัไม่สามารถชชีดัให้เหน็

ความไม่สมเหตุสมผลใด ๆ 

 

 หากเราพิจารณาลักษณะทีข้อสนับสนุนนําทางเราไปสู่ข้อสรุป ความสัมพันธ์ระหว่าง

ข้อสนับสนุนทําให้เราแบ่งโครงสร้างของการแสดงเหตุผลได้ เป็น (๑) การแสดงเหตุผลที

ขอ้สนบัสนุนเชอืมโยงกนัและ (๒) การแสดงเหตุผลทขีอ้สนบัสนุนลู่เขา้ ดงันี 

  

 ในการแสดงเหตุผลทขีอ้สนับสนุนเชอืมโยงกนั ข้อสนับสนุน (หลกัฐานหรือเหตุผล) “ทํางาน

ดว้ยกนั” ส่วนการแสดงเหตุผลทขีอ้สนบัสนุนลู่เขา้ ขอ้สนบัสนุน (หลกัฐานหรอืเหตุผล) “ทาํงานเป็นอสิระ

จากกนัและกนั” กล่าวคอื ขอ้สนับสนุนแต่ละขอ้ไม่จําเป็นต้องพงึพาซงึกนัและกนั ในแง่นี การประเมนิ

ขอ้สนบัสนุนแต่ละขอ้จงึทาํไดแ้บบแยกส่วน และความเป็นเทจ็ของขอ้สนบัสนุนขอ้ใดขอ้หนึงไม่อาจทาํให้

ขอ้สรุปใชง้านไม่ไดใ้นทนัท ี(หากขอ้สนบัสนุนอนืยงัใช้งานได้) โครงสร้างการแสดงเหตุผลทงัสองแบบ

สามารถสรุปเป็นแผนภาพไดด้งันี 
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๗ 
 

 
แผนภาพที ๓ การแสดงเหตุผลทีข้อสนับสนุนเชือมโยงกนั 

 

 
แผนภาพที ๔ การแสดงเหตุผลทีข้อสนบัสนุนลู่เข้า 

 

 จะเหน็วา่ การแสดงเหตุผลทขีอ้สนบัสนุนลู่เขา้มกัสมัพนัธก์บัการตงัขอ้สรุปจากขอ้สนบัสนุนดว้ย

การอนุมานแบบอุปนยั และการแสดงเหตุผลทขีอ้สนับสนุนเชอืมโยงกนัอาจสมัพนัธ์การตงัขอ้สรุปจาก

ขอ้สนบัสนุนดว้ยการอนุมานแบบนิรนยั ดงัเราสามารถนําตวัอยา่งในตารางขา้งตน้มาสรา้งเป็นแผนภาพ

เพอืแสดงโครงสรา้งการใชเ้หตุผลไดด้งันี 

 

 
แผนภาพที ๕ ตวัอย่างการแสดงเหตผุลทข้ีอสนับสนุนเชือมโยงกนั 
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๘ 
 

 
แผนภาพที ๖ ตวัอย่างการแสดงเหตุผลทข้ีอสนับสนุนลู่เข้า 

 

 ในโครงสร้างการแสดงเหตุผลทีซบัซ้อนมากกว่านี การตงัข้อสรปุจากการอนุมานแบบ

นิรนัยหรืออุปนัยอาจมีลกัษณะระคนกนัก็ได้ อย่างไรกดี็ นักศึกษายงัคงสามารถใช้พืนฐาน

แนวคิดในทีนีทาํความเข้าใจโครงสร้างการแสดงเหตผุลทีมีลกัษณะซบัซ้อนดงักล่าวได้ 

 

ภาษากับการแสดงเหตุผล  

 

 นกัศกึษามกัไดเ้รยีนรูเ้รอืงภาษาทใีชใ้นการแสดงเหตุผลมาบา้งแลว้ในระดบัก่อนมหาวทิยาลยั 

เช่น การเรยีบเรยีงใหส้่วนทเีป็นขอ้สนบัสนุนและขอ้สรุปอยูใ่นตาํแหน่งทเีหมาะสม หรอืการใชส้นัธาน ใน

ทนีีจะกล่าวทบทวนความรูเ้รอืงนีโดยสงัเขปแต่จะพยายามอภปิรายใหเ้หน็ความสมัพนัธก์นั ดงัน ี

 

 ในการแสดงเหตุผล ภาษาทีใช้เรียบเรยีงอาจสอืเนือความโดยบอกเหตุผลก่อนข้อสรุป เช่น 

เนืองจากฟ้าครมึขนาดน ีอกีไม่นานฝนคงตก หรอืบอกขอ้สรุปก่อนเหตุผลกไ็ด ้เช่น อกีไม่นานฝนคงตก 

เพราะฟ้าครมึขนาดน ีจะเหน็วา่ การใชภ้าษาแสดงเหตุผลในภาษาไทยมไิดบ้งัคบัวา่จะตอ้งแสดงส่วนใด

ในโครงสรา้งการแสดงเหตุผล เหตุผล (ส่วนทขีดีเส้นใต้) และขอ้สรุป (ส่วนทใีช้ตวัเอยีง) สามารถสลบั

ลาํดบักนัในการสอืความได ้ทงันีอาจเป็นปัจจยัอนื เช่น การเน้นความ หรอืการจดัระเบยีบความคดิ ททีํา

ใหเ้กดิการสลบัทไีดด้งักล่าว อยา่งไรกต็าม จะเหน็ว่า ในการสอืความดงัตวัอย่าง ภาษาไทยได้สร้างคํา

ขนึมาชุดหนึง อาจเรยีกวา่ คาํสนัธานแสดงเหตุผล เพอืช่วยให้การบอกเหตุผลและขอ้สรุปได้ชดัเจน 

ถึงกระนันในการใช้ภาษาไทยตามระดบั สถานการณ์ หรือประเภทต่าง ๆ ทําให้เรามขี้อสงัเกตบาง

ประการ เช่น การละคาํสนัธานแสดงเหตุผล 

 

 การละคาํสนัธานแสดงเหตุผลเกดิขนึบ่อยครงัในภาษาพูด เนืองจากในการสอืสารด้วยการพูด 

มไิด้มเีพยีงคําในประโยคหรอืขอ้ความเท่านันทใีช้ในการสอืความ แต่สถานการณ์ (บรบิท) และผู้ร่วม

เหตุการณ์มสี่วนกาํหนดความหมายในการสอืสารดว้ย นอกจากนนั การฟังมเีงอืนไขบงัคบัทวี่า ผู้รบัสาร

ไม่สามารถทบทวนสารไดด้ว้ยตนเอง (คอื ไม่ตอ้งขอใหผู้ส้่งสารกล่าวขอ้ความซาํ แตกต่างจากการอ่านที

สามารถอ่านทบทวนไดจ้นกวา่จะเขา้ใจขอ้ความ) ดงันนั ผูส้่งสารจงึอาจแสดงพฤตกิรรมทางภาษาอย่าง

น้อย  ประการคอื การสอืสารทอีาศยับรบิทมากขนึ และการสอืสารทลีดการใช้โครงสร้างทซีบัซ้อนหรอื
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๙ 
 

ยดืยาว กล่าวโดยสรุปคอื ปัจจยัขา้งต้นทําให้นิยมละคําสนัธานแสดงเหตุผลในภาษาพูด อาท ิฟ้าครมึ

ขนาดนี อกีไม่นานฝนคงตก หรอื อกีไม่นานฝนคงตก ฟ้าครมึขนาดนี๑ 

 

 โครงสรา้งการใชภ้าษาระดบัผวิ (การเรยีบเรยีงและการใชค้าํสนัธาน) ขา้งต้นมปีระโยชน์ในการ

ใชภ้าษาแสดงเหตุผล เช่น ช่วยใหม้ทีางเลอืกในการจดัระเบยีบความคดิ หรอืทราบวธิเีน้นเนือหาส่วนที

เป็นเหตุผลหรอืขอ้สรุป ถงึกระนนัอาจยงัไม่ถงึระดบัทชี่วยใหเ้กดิวจิารณญาณในการใชเ้หตุผล เนืองจาก

โครงสรา้งการใชภ้าษาระดบัผวิไม่ช่วยใหน้ักศกึษามมีุมมองเชงิคุณภาพเกยีวกบัเหตุผลหรอืขอ้สรุปซงึ

เป็นส่วนสาํคญัททีาํใหเ้กดิ “วจิารณญาณ” อนัเป็นกระบวนการคดิแยกแยะเพอืตดัสนิหรอืประเมนิค่าว่า 

สงิใดเป็นคุณ/โทษ ด/ีไม่ด ีหรอืมปีระโยชน์/ไรป้ระโยชน์ เราสามารถพฒันามุมมองเชงิคุณภาพเพอืสร้าง

วจิารณญาณไดจ้ากการสงัเกตร่องรอยทางภาษาและกระบวนการใชเ้หตุผล ดงันี 

  

 ๑. ร่องรอยทางภาษาในการแสดงเหตุผล 

 

 นกัศกึษาไดเ้รยีนรูแ้ลว้วา่ รปูภาษา เช่น คําสนัธาน ช่วยให้สามารถสอืสารเพอืแสดงเหตุผลได ้

หรอืแมก้ระทงัช่วยใหผู้ร้บัสารตดิตามการใชเ้หตุผลไดง้่ายขนึ อยา่งไรกด็ ีกระบวนการดงักล่าวเป็นไปใน

เงอืนไขทวีา่ การแสดงเหตุผล ณ ทนีนัไม่พงึมสีงิใดน่าสงสยั หรอืไม่มอีะไรตอ้งจบัตามองเป็นพเิศษ ราว

กบัวา่ผูส้่งสารซอืสตัยใ์นการแสดงเหตุผลอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ผูร้บัสารจงึเพยีงแค่มองดรูปูภาษาทชีว่ย

ใหแ้ยกแยะขอ้สนบัสนุนและขอ้สรุปไดก้เ็พยีงพอ 

 

 ทวา่ทจีรงิแลว้ เราอยูใ่นโลกทกีารสอืสารซบัซอ้นมากกวา่โลกอุดมคตขิา้งตน้ การแสดงเหตุผล

มิได้มีคู่ตรงข้ามเฉพาะเรืองการไม่ใช้เหตุผลเท่านัน แต่การแสดงเหตุผลท ี“น่าจบัตามอง” หลาย

กรณีเป็นสงิรบกวนการแสดงเหตุผลโดยทวัไปหรอืเป็นปกตทิยีอมรบัไดต้ามหลกัเหตุผล คาํถามทตีามมา

คอื การแสดงเหตุผลทน่ีาจบัตามองดงักล่าวเกดิจากอะไร และมรี่องรอยทางภาษาอะไรบา้งททีาํใหเ้ราจดั

ประเภทการแสดงเหตุผลบางกรณีใหอ้ยูใ่นกลุ่มทน่ีาจบัตามอง 

 

 การแสดงเหตุผลทน่ีาจบัตามองดงักล่าวถึงในทนีีเกดิจากเหตุผลอย่างน้อย ๒ ประการ (ปรชีา 

ช้างขวญัยนื และสมภาร พรมทา, ๒๕๔๙) ประการแรกคือ การเล่นไม่ซือ คือ ผู้ส่งสารมีความคิด

บางอยา่งซ่อนอยูเ่บอืงหลงัการใชเ้หตุผล การใชเ้หตุผลแบบนีอาจเหมอืนโครงสรา้งของการแสดงเหตุผล

โดยทวัไป แต่การใชเ้หตุผลดงักล่าวไม่สามารถยอมรบัตามหลกัเหตุผลได ้ 

 

                                                             
๑ ภาษาไทยมกัไมค่อ่ยช่วยใหเ้ราแยกแยะเหตุและผลจากเหตุผลไดง้า่ย วธิกีารทแีนะนําคอื ถ้ามกีาร

อนุมาน จงึถอืวา่มโีครงสรา้งการแสดงเหตุผล (ขอ้สนบัสนุน>ขอ้สรปุ) 
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๑๐ 
 

ส่วนประการทสีองคอื ความผิดพลาด ซงึเกดิการกระบวนการคดิทมีปัีญหา เช่น มอีคตแิทรก

ปน มสีถานการณ์บบีบงัคบั หรอืมผีู้ร่วมเหตุการณ์กดดนัผู้ส่งสารจนทําให้แสดงเหตุผลอย่างผดิพลาด 

อยา่งไรกด็ ีโดยภาพรวมแลว้ การแสดงเหตุผลทมีปัีญหาและน่าจบัตามองมกัมสีาเหตุผูส้่งสารเป็นสาํคญั 

 

 ในฐานะนกัศกึษาเรอืงการใชเ้หตุผล เราจงึต้องยอมรบัสถานะผู้รบัสารทมีคีวามสามารถในการ

ตรวจจบัการแสดงเหตุผลทน่ีาจบัตามองขา้งต้น เพราะการใช้เหตุผลทมีปัีญหาดงักล่าวเป็นเรอืงทผีู้รบั

สารหลกีเลยีงไม่ได ้(จะหลกีเลยีงไดก้ต่็อเมอืมบีทบาทเป็นผูส้่งสารทผีลติสรา้งการใชเ้หตุผลขนึมาเอง) 

 

 การใชภ้าษาทจีะกล่าวถึงต่อไปนีอาจไม่ถึงกบัทําให้โครงสร้างการแสดงเหตุผลไม่ถูกต้องโดย

สนิเชงิ แต่กร็บกวนการตรวจจบัความสมเหตุสมผลอย่างมาก ต่อไปจะกล่าวถึงร่องรอยบางภาษาบาง

ประการทอีาจเป็นจุดตงัตน้ใหฉุ้กคดิไดว้า่ อาจมกีารเล่นไม่ซอืหรอืขอ้ผดิพลาดในการใชเ้หตุผล 

 

 ๑.๑ การเลือกใช้คาํ กล่าวคอื คาํทเีลอืกสรรมาใชใ้นการสอืสารย่อมสร้างบรรทดัฐานในการตดัสนิ

เรอืงต่าง ๆ คาํเหล่านีเป็นคําชนิดใดกไ็ด้ ไม่ว่าจะเป็นคํานาม คํากรยิาบอกสภาพ คํากรยิาบอกอาการ 

หรอืคาํวเิศษณ์ ต่างกม็กัใหท้งัความหมายโดยตรงและโดยนยั ลองพจิารณาปรากฏการณ์ทางภาษาทพีบ

ไดท้วัไปตามสอืสงิพมิพ ์(ด ูRichardson, 2007) เช่น  

 

“ยดึพืนทีคืน”   >  “กระชับพืนที”  

“สงัหาร/ฆ่า”   >  “จดัการ”  

“โฆษณาชวนเชือ”  >  “การให้ข้อมูล"  

"ลอบโจมตี”   >  “ดําเนินการทางยุทธศาสตร์”  

“ปราบปราม”   >  “ควบคุมสถานการณ์”  

 

 ๑.๒ การเลือกใช้โครงสร้างประโยค ในการแต่งประโยคภาษาไทย นกัศกึษาคงทราบเบอืงต้นแล้ว

วา่ ประโยคขนาดสนัทสีุดอาจประกอบดว้ยคาํนามทเีป็นประธานของประโยคและคํากรยิาทแีสดงอาการ

หรือบอกสภาพ อย่างไรก็ดี หากพิจารณาประโยคในลักษณะเป็นข้อความแสดงข้อมูลเกียวกับ

กระบวนการ ประโยคคอืหน่วยทางภาษาทบีอกกระบวนการ ซงึอาจมอีงค์ประกอบได้ ๓ ส่วน ได้แก่ ผู้/

สิงร่วมเหตกุารณ์ กระบวนการ และสภาพแวดล้อม เช่น “ฉนักนิขา้วอยา่งมมูมาม” จะเหน็วา่ ฉันและ

ข้าวเป็นผู้ / สิงทีร่วมอยู่ ในเหตุการณ์ กินคือกระบวนการ  และอย่างมูมมามเกียวข้องกับ

กระบวนการ เพอืบอกลกัษณะของกระบวนการ ต่อไปลองพจิารณาประโยค ๒ ประโยคต่อไปนี  

 

(๑) เจ้าหน้าทีรัฐ[ผู้ร่วมเหตุการณ์]จบักมุ[กระบวนการ]ผู้ประท้วง[ผู้ร่วมเหตุการณ์]  

(๒) ผู้ประท้วง[ผู้ร่วมเหตุการณ์]ถูกจบักมุ[กระบวนการ]  
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๑๑ 
 

การเปลยีนแปลงจากประโยค (๑) เป็น (๒)๑ ทําให้ผู้ร่วมเหตุการณ์ซงึรบัผดิชอบกระบวนการ 

“หายไป” จากความหมายของประโยค กล่าวคอื ประโยค (๒) ไม่ได้แสดงความหมายว่า “เจ้าหน้าทรีฐั” 

เป็นผูม้บีทบาทในการจบักุมผูป้ระทว้งอกีต่อไป 

 

 ๑.๓ การใช้คําแสดงทัศนภาวะ หรือทีทางไวยากรณ์เรียกว่า “คําช่วยกริยา” (คํากริยาช่วย 

คาํกรยิานุเคราะห ์กว็า่) คาํชนิดนีมสี่วนช่วยคาํกรยิาทบีอกกระบวนการให้แสดงระดบัความเขม้ขน้ของ

ความหมายได ้ 

 

ในการอนุมานแบบอุปนยั คําแสดงทศันภาวะ อาท ิ“น่าจะ” “ค่อนขา้ง” ฯลฯ มกัปรากฏร่วมกบั

คาํกรยิาเพอืแสดงระดบัความเป็นไปไดข้องขอ้สนบัสนุนหรอืขอ้สรุป ในแงน่ี เมอืมคีําดงักล่าวปรากฏขนึ 

ยอ่มมผีลต่อความแน่นอนของขอ้สรุป เช่น “ฉนัต้องตาย” แตกต่างจาก “ฉนัน่าจะตาย” 

 

 ๑.๔ การใช้โครงสร้างภาษาแสดงความคดิทีมีอยู่ ก่อน ความคดิหรอืความเชอืทมีอียู่ก่อนเป็นสงิที

นักภาษาสนใจศึกษาอย่างยงิ ในทีนี หากกล่าวถึงโดยสรุป อาจเรมิจากตวัอย่าง “การคอร์รปัชนัของ

เจ้าหน้าทีรฐัในประเทศไทยทําให้บ้านเมืองล้าหลงั” โปรดสงัเกตส่วนทีขดีเส้นใต้ หากเราต้องการ

พยายามปฏเิสธวา่ เนือหาของประโยคดงักล่าวไม่จรงิ เราจะปฏเิสธได้ว่า “การคอร์รปัชนัของเจ้าหน้าที

รฐัในประเทศไทยไม่ทาํใหบ้า้นเมอืงลา้หลงั” จะเหน็วา่ เราอาจตดัการเชอืมโยงระหว่างความล้าหลงัของ

บา้นเมอืงกบัการคอรร์ปัชนัของเจา้หน้าทรีฐัในประเทศไทยได ้ทวา่สงิทเีราไม่สามารถ “ทาํลายลง” ไดค้อื 

ความหมายทวีา่ ม ี“การคอรร์ปัชนัของเจ้าหน้าทรีฐัในประเทศไทย” ทงันีไม่ว่าจะเกยีวขอ้งกบัความล้า

หลงัของบา้นเมอืงหรอืไม่กต็าม ความคดิทมีอียูก่่อนในทนีีคอื “เจา้หน้าทรีฐัในประเทศไทยคอรร์ปัชนั” 

 

 เราสามารถนึกตวัอย่างอนื อาท ิ“ผู้ประท้วงไม่เลิกก่อความวุ่นวาย” ย่อมแนะความคิดทมีอียู่

ก่อนวา่ ผูป้ระทว้งก่อความวุน่วายมาก่อน 

 

 กลวธิทีางภาษาทเีป็นร่องรอยให้จบัตามองการใช้เหตุผลยงัมอีกีมาก นักศกึษาสามารถเรยีนรู้

จากสถานการณ์การสอืสารจรงิไดเ้พมิเตมิ โดยอาศยัแนวคดิวา่ “ร่องรอยทางภาษา” ยอ่มสมัพนัธก์บัการ

ใช้เหตุผล ดงักล่าวขา้งต้น นอกจากร่องรอยทางภาษาจะแนะให้เหน็การใช้เหตุผลทน่ีาจบัตามองแล้ว 

                                                             
๑ นกัภาษาศาสตรม์กัอธบิายวา่ ประโยคกรรตุวาจก (๑) และประโยคกรรมวาจก (๒) มคีวามสมัพนัธ์กนั

ทางความหมาย ภาษาของมนุษย์สว่นใหญ่บอกเหตุการณ์เป็นประโยคไดใ้นทงัสองโครงสรา้ง เช่น หมากดัฉัน > ฉันถูก

(หมา)กดั ดงันัน ความแตกต่างระหว่างประโยคทังสองโครงสร้างจึงอาจเป็นเพียงระดบัผิว อย่างไรก็ตาม มีผู้ต ัง

ขอ้สงัเกตว่า นัยของประโยคทงัสองโครงสรา้งทีเป็นคู่ปฏภิาคกนัอยู่ย่อมแตกต่างกนับา้ง เช่น หมากดัฉัน เน้นนัยว่า 

หมา เป็นผูก้ระทําต่อ ฉนั ซงึเป็นผูร้บัการกระทํา สว่น ฉนัถูกหมากดั เน้นนยัวา่ ฉนั ไดร้บัผลของกระทํา (การกดั) ของ 

หมา  
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๑๒ 
 

การเรยีบเรยีงในกระบวนการใชเ้หตุผลกม็สี่วนสําคญัในการประเมนิความสมเหตุสมผล ดงัจะกล่าวถึง

ต่อไป 

 

 ๒. กระบวนการใช้เหตุผล 

 

 ในโครงสรา้งการแสดงเหตุผล นักศกึษาต้องตระหนักว่าการเล่นไม่ซอืหรอืความผดิพลาดอาจ

เกิดขึนได้ เมือเราปรับระดับจากการพิจารณาร่องรอยของภาษาไปสู่การวิเคราะห์โครงสร้าง

ความสมัพนัธ์ระหว่างขอ้สนับสนุนกบัขอ้สรุป จะพบว่า ในหลายกรณี (๑) ขอ้สนับสนุนและขอ้สรุปไม่

สมัพนัธก์นั (เบยีงประเดน็) หรอื (๒) ส่วนทเีป็นขอ้สนบัสนุนมลีกัษณะจาํกดัจนทาํใหข้อ้สรุปน่าสงสยั 

 

 ๒.๑ กระบวนการใช้เหตุผลทข้ีอสนับสนุนและข้อสรุปไม่สัมพนัธ์กนั คอื ผู้ส่งสารทอีาจเล่นไม่ซอื

อาจเปลยีนแปลงประเดน็ของขอ้สนับสนุนเพอืใช้สร้างขอ้สรุป อาท ิในสถานการณ์ทพ่ีอผู้ชอบสูบบุหรี

เรยีกลูกชายมาอบรมว่า “ลูก...สูบบุหรเีป็นอนัตรายนะ” ลูกได้ตอบกลบัว่า “พ่อครบั...สูบบุหรจีะเป็น

อนัตรายได้อย่างไร ในเมือพ่อเองก็ยงัสูบบุหรีเลย” จะเห็นว่า การใช้เหตุผลของลูกน่าจับตามอง 

เนืองจากเหตุผล “พ่อเองกย็งัสบูบุหรเีลย” ไม่สมัพนัธก์บั “สบูบุหรจีะเป็นอนัตรายได้อย่างไร๑” กล่าวคอื 

อนัตรายของการสบูบุหรยีอ่มไม่หายไปเพยีงเพราะมคีนทเีรารูจ้กัหรอืคนทวัไปสบูบุหร ี 

กรณีขา้งตน้ไม่ต่างจากสถานการณ์การใชเ้หตุผลทมีกัพบไดบ่้อยครงั เช่น “ทาํไมจะทาํไม่ได ้คน

อนืยงัทาํได”้ หรอื “ทาํไมครงันีทาํได ้ครงัก่อนทาํไมทาํไม่ได”้  

 

การแก้ไขการเรียบเรียงข้อสนับสนุนและข้อสรปุทีไม่สมัพนัธ์กนัคือ เลือกสรรเหตุผล

หรือหลกัฐานทีเกียวข้องกบัข้อสรปุ เช่น เป็นประเดน็ทีถกเถียงกนัอยู่ หรือทีเกียวข้องกบับุคคล

ทีอ้างถึงในขอบเขตเดียวกนั เช่น 

 

เราต้องสร้างโรงงานไฟฟ้าถ่านหินเตรียมไว ้อย่ากลวั ถา้ไม่ทาํ ลูกหลานเราจะต้องใช้

ไฟฟ้าราคาแพง 

ควรแก้ไขเป็น 

เราตอ้งสร้างโรงงานไฟฟ้าถ่านหินเตรียมไว ้อย่ากลวั เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากถ่าน

หินทุกวนันีมคีวามสะอาดและปลอดภัยสูงมาก นานาชาตกิย็อมรับกนั 

  

                                                             
๑

 ขอ้ความนีหมายความว่า “สูบบุหรไีม่เป็นอนัตราย” กล่าวคอื ประโยคลกัษณะนีอยูป่ระเภททอีาจเรยีกว่าประโยคคําถาม

แบบวาทศลิป์ ใชเ้พอืแสดงความหมายบอกปฏเิสธ โปรดพจิารณาตวัอยา่งอนืในภาษาไทยทนีกัศกึษาอาจคุน้เคยอยูแ่ลว้ อาท ิ“เขามาทไีหน

กนั” แปลว่า “เขาไม่ไดม้า” หรอื “เจ้าหน้าทีพูดอย่างนันเมือไหร่กนั” แปลว่า “เจ้าหน้าทีไม่ได้พูดอย่างนัน” สงัเกตว่า การเขา้ใจประโยค

คําถามแบบวาทศลิป์ในกรณีเช่นนีอาจอาศยับรบิทในการสอืสารดว้ย 
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๑๓ 
 

 สงัเกตว่า เมือแก้ไขข้อสนับสนุนเป็น เทคโนโลยกีารผลติไฟฟ้าจากถ่านหินทุกวนันีมีความ

สะอาดและปลอดภยัสงูมาก นานาชาตกิย็อมรบักนั เหตุผลขา้งตน้สมัพนัธก์บัขอ้สรุปว่า อย่ากลวั เพราะ

ต้องเขา้ใจว่า ความตระหนกกลวัของประชาชนในทนีีคือ ผลกระทบทางร่างกายทเีกดิจากของเสยีใน

กระบวนการผลติไฟฟ้าดว้ยถ่านหนิ (หากยอมใหส้รา้งโรงงานดงักล่าว) มใิช่เรอืงราคาค่าไฟฟ้า 

 

 ๒.๒ กระบวนการใช้เหตุผลทข้ีอสนับสนุนมีลกัษณะจาํกดัจนทําให้ข้อสรุปน่าสงสัย คอื ในบางครงั 

ขอ้สนบัสนุนทนํีามาใชม้ลีกัษณะคดัสรรหรอืเลอืกมาเพอืใหเ้ขา้กนัไดก้บัขอ้สรุปหรอืทําให้สร้างขอ้สรุปที

ต้องการได้ หรอืในอกีมุมหนึง ขอ้สนับสนุนมีลกัษณะจํากดักจ็ริง แต่ขอ้สรุปกลบัไม่คํานึงถึงลกัษณะ

จํากดัดงักล่าว และมุ่งอภิปรายนอกเหนือไปจากขอ้มูลหรือเนือหาทมีีในข้อสนับสนุน จึงกล่าวได้ว่า 

กระบวนการใชเ้หตุผลทขีอ้สนบัสนุนมลีกัษณะจาํกดัจนทาํใหข้อ้สรุปน่าสงสยัแบ่งไดเ้ป็น ๒ ลกัษณะยอ่ย 

คอื (๑) การใช้ข้อสนับสนุนแบบจาํกดัแต่สร้างข้อสรปุแบบมองข้ามประเดน็อืน และ (๒) การใช้

ข้อสนับสนุนแบบจาํกดัแต่สร้างข้อสรปุแบบกว้างเกินไป  

 

การใช้ข้อสนับสนุนแบบจํากัดแต่สร้างข้อสรุปแบบมองข้ามประเด็นอืนมักใช้กัน

กวา้งขวาง เช่น “วธิกีารนีดแีละเหมาะกบัประเทศไทย นกัวชิาการกเ็หน็ดว้ย ขา้ราชการกเ็หน็ดว้ย แม้แต่

ชาวต่างประเทศกเ็หน็ดว้ย” จะเหน็วา่ ความเหน็ของทงันกัวชิาการ ขา้ราชการ และชาวต่างประเทศ ต่าง

เป็นข้อสนับสนุนของขอ้สรุปทีว่า “วธิีการนีดแีละเหมาะกบัประเทศไทย” แต่เราอาจลมืขอ้จํากดัของ

ขอ้สนบัสนุนไปหรอืไม่ กลุ่มคนทเีกยีวขอ้ง (stakeholder) กบัประเทศไทยมมีากกว่ากลุ่มทกีล่าวถึง เรา

อ้างข้อสนับสนุนแบบจํากัดเช่นนีในการสร้างข้อสรุปมิได้ นอกจากนัน แม้จะหักล้างด้วยการนํา

ขอ้สนบัสนุนทมีเีนือหาคา้นสุดโต่งไปอกีทาง กไ็ม่ถอืวา่เป็นการใชเ้หตุผลทดี ีเช่น “วธิกีารนีไม่เหมาะกบั

ประเทศไทย เกษตรกรกค็้าน พ่อค้าแม่ค้ากค็้าน นักธุรกจิกค็้าน” เนืองจากขอ้สนับสนุนทมีเีนือหาค้าน

สุดโต่งกม็ลีกัษณะจาํกดัเช่นกนั  

 

โดยสรุป การแก้ไขข้อสนับสนุนมีลกัษณะจาํกดัคือ การปรบัเปลียนข้อสนับสนุนให้มี

ขอบเขตครอบคลมุพืนที บคุคล หรือประเดน็ทีเหมาะสมกบัการสร้างข้อสรปุ ดงัตวัอย่างขา้งต้นที

ขอ้สนบัสนุนไดอ้า้งถงึความคดิเหน็ของกลุ่มคนทเีกยีวขอ้งแต่ไม่ครอบคลุมทงัหมด ทําให้โต้แยง้ขอ้สรุป

ได้ว่า ขาดความสมเหตุสมผลหรือความน่าเชอืถือ ในกรณีดงักล่าว เราอาจแก้ไขการอ้างเหตุผลเป็น 

วธิีการนีดีและเหมาะกบัประเทศไทย ผู้เกียวขอ้งหรอืผู้ส่วนได้ส่วนเสียกบัเรืองนีต่างก็เห็นด้วยและ

ยอมรบัร่วมกนั 

 

การใช้ข้อสนับสนุนแบบจาํกดัแต่สร้างข้อสรุปแบบกว้างเกินไปมกัปรากฏในกรณีทีใช้

ผลการวจิยัหรอืผลการศกึษามาสนบัสนุนขอ้สรุปบางอยา่ง ขอ้สรุปดงักล่าวมกัครอบคลุมความเป็นไปได้

ทกีวา้งกวา่หรอืยงิไปกวา่ขอ้มลูทขีอ้สนับสนุนนําเสนอ อาท ิผลการสํารวจกลุ่มตวัอย่างทนีับถอืศาสนา

พุทธในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าส่วนใหญ่ทําบุญด้วยการใส่บาตรหรอืการถวายเงนิแด่พระสงฆ์ นี
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๑๔ 
 

สะทอ้นใหเ้หน็วา่ คนไทยเราส่วนมากชนืชอบการทําบุญด้วยอามสิบูชาอย่างยงิ จะเหน็ว่า ขอ้สรุปทวี่า 

คนไทยเราส่วนมากชนืชอบการทาํบุญดว้ยอามสิบูชาอย่างยงิ เป็นการนําเสนอยงิกว่าไปทขีอ้สนับสนุน

จะรองรบัได ้เนืองจากขอ้สนบัสนุนกล่าวแต่เพยีงว่า ผลการสํารวจกลุ่มตวัอย่างทนีับถอืศาสนาพุทธใน

เขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ส่วนใหญ่ทาํบุญดว้ยการใส่บาตรหรอืการถวายเงนิแด่พระสงฆ์ ดงันันย่อมก็

ใหเ้กดิขอ้คดิเหน็คา้นขนึไดว้า่ แม้เป็นเช่นว่าในบางพนืท ีเช่น ในกรุงเทพมหานคร แต่พนืทอีนือาจมผีู้

นิยมชมชอบในลกัษณะอนืกเ็ป็นได ้ทวีา่มานีถอืเป็นการสรุปกวา้งไปกวา่เหตุผลหรอืหลกัฐานทมีอียู ่หรอื

อกีนยัหนึงคอื ขอ้สนบัสนุนมขีอ้มลูจาํกดั ไม่เพยีงพอหรอืเหมาะสมแก่การสรา้งสรุปในลกัษณะทเีกนิเลย

ออกไป 

 

น่าสงัเกตวา่ ไม่วา่จะเป็นกระบวนการใชเ้หตุผลทขีอ้สนบัสนุนมลีกัษณะจาํกดัจนทาํใหข้อ้สรุปน่า

สงสยัในลกัษณะกต็ามใด ยอ่มเผยใหเ้หน็อคตขิองผูส้งสารอยูบ่า้ง กล่าวคอื ในลกัษณาการเช่นนัน ย่อม

เป็นคตใิหค้าดเดาไดว้า่ ผู้ส่งสารมคีวามลําเอยีงในทางหนึงอยู่ก่อน จากนันจงึลากขอ้สนับสนุนจํานวน

หนึงเขา้มาเกยีวขอ้ง เพอืหมายใหไ้ปสู่ขอ้สรุปทตีนคาดหวงัเอาไวแ้ต่แรก  

 

 ในลาํดบัต่อไป จะกล่าวถงึบทบาทของการใชเ้หตุผลวา่ มหีน้าทอีย่างไรในการใช้ภาษาเพอืการ

สอืสารของมนุษย ์

 

 ๓. บทบาทของการใช้เหตุผลในการใช้ภาษาเพือการสือสาร 

 

การศกึษาเรอืงการใชเ้หตุผลมใิช่การศกึษาใหเ้ขา้ใจคุณลกัษณะภายในของภาษาเพอืใชบ้รรยาย

ลกัษณะของภาษาแต่เพยีงเท่านัน อาท ิในกรณีของภาษาไทย การศกึษาโครงสร้างการแสดงเหตุผล 

มใิช่เพอืบรรยายใหท้ราบวา่ ภาษาไทยสามารถแสดงโครงสร้างดงักล่าวได้ ทว่าการศกึษาเรอืงดงักล่าว

ทาํใหเ้ขา้ใจลกัษณะของโครงสรา้งการแสดงเหตุผลไดม้ากขนึ หรอืสามารถนําไปประยุกต์ในการสอืสาร

ดว้ยภาษาไทยได ้ 

 

การแสดงเหตุผลอาจนําไปใชใ้นการอธบิาย การโน้มน้าว และการโตแ้ยง้ แต่โครงสรา้งการแสดง

เหตุผลดงักล่าวไปขา้งต้นไม่อาจนําไปใช้ในการสอืสารเพอืจุดมุ่งหมายประเภทต่าง ๆ ได้ทนัท ีการใช้

โครงสรา้งการแสดงเหตุผลเพอืตอบสนองจุดมุ่งหมายของการสอืสารต้องพจิารณาว่า จุดมุ่งหมายของ

การสอืสารแต่ละประเภทมเีป้าหมายอยา่งไร เป้าหมายดงักล่าวจะเชอืมโยงกบัทศันคตทิจีะใช้เป็นกรอบ

ในการแสดงเหตุผลซงึมบีทบาทในการสอืสารดงักล่าวไป  

 

ในทีนี จะกล่าวถึงเฉพาะการใช้เหตุผลเพือการอธิบาย การโน้มน้าว และการโต้แย้ง/การ

สนบัสนุน โดยสรุปเป้าหมายและทศันคตขิองผูส้่งสารไดด้งัตารางต่อไปนี 
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๑๕ 
 

ประเภท จุดมุ่งหมาย ทัศนคตขิองผู้ส่งสาร 

๑. การอธิบาย ความกระจ่างใจ/ความเขา้ใจ ผูส่้งสารเป็นผูมี้ขอ้มูลหรือเขา้ใจ

เนือหาของขอ้มูล ส่วนผูรั้บสารไม่

มีขอ้มูล มีขอ้มูลนอ้ยกว่า ไม่เขา้ใจ

ขอ้มูล หรือเขา้ใจขอ้มูลนอ้ยกว่า ผู ้

ส่ ง ส า ร เ ลื อ ก ใ ช้ เ ห ตุ ผ ล ห รื อ

ห ลัก ฐ า น ที เ ข้ า ใ จ ไ ด้ ง่ า ย  ไ ม่

ซบัซอ้น และมากเพียงพอ 

๒. การโน้มน้าว การยอมรับ ผูส่้งสารต้องการทําให้ผูรั้บสาร

ยอมรับข้อมูลของตนเอง และ

คาดหวังให้ต่อยอดการยอมรับ

ไปสู่การการปฏิบัติตามหรือการ

ละเวน้การปฏิบติั 

๓. การโต้แย้ง/การสนับสนุน การสถาปนาขึน/การหกัลา้ง ผู ้ส่ ง ส า ร ย อ ม รั บ ห รื อ ป ฏิ เ ส ธ

สมมติฐานบางอย่าง และตอ้งการ

นาํเสนอขอ้มูลดงักล่าวของตนเอง

ให้แก่ผูรั้บสารโดยอาศัยการใช้

ขอ้มูลสนบัสนุนจาํนวนหนึง 

 

 จะเหน็วา่ ประเภทของการใช้ภาษาเพอืจุดมุ่งหมายทแีตกต่างกนัสะท้อนให้เหน็เป้าหมายของ

การสอืสารและทศันคติของผู้ส่งสารทีแตกต่างกนั การใช้เหตุผลเพอืตอบสนองประเภทการใช้ภาษา

ดงักล่าวจงึมลีกัษณะเฉพาะมากขนึ ดงันี 

 

 ๓.๑ การใช้เหตุผลเพอืการอธิบาย เป็นการแสดงเหตุผลเชงิอธบิาย (explanatory reason) เพอืให้

เข้าใจการกระทําหรือความคิดบางอย่าง ในแง่นีจึงกล่าวได้ว่า การอธิบายมิใช่การแก้ต่างหรือการ

สนบัสนุนการกระทาํหรอืความคดิ (จะกล่าวถงึในขอ้ ๓.๓) เพราะการอธบิายเป็นเพยีงกระบวนชแีจงให้

ทราบวา่เหตุผลทอียูเ่บอืงหลงัความคดิหรอืการกระทาํคอือะไร การใชเ้หตุผลในการอธบิายอาจมลีกัษณะ

เป็นการแสดงเหตุผลหรอืหลกัฐานเฉพาะบุคคลกไ็ด ้เนืองจากไม่ไดค้าดหวงัการยอมรบัจากผู้รบัสาร แต่

ความคาดหวงัเดยีวทอีาจเป็นไดค้อื ผูร้บัสารกระจ่างใจหรอืเขา้ใจความเป็นไปมากขนึ  

 

 ดงัได้กล่าวไป จึงไม่น่าประหลาดใจ หากโครงสร้างการแสดงเหตุผลเพือการอธิบายจะมี

ลกัษณะเฉพาะหรอืแคบ อาท ิ
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๑๖ 
 

 ในตอนนันผมไม่ได้นําโทรศพัท์มือถือไปด้วย และคิดวิธีอืนไม่ออก ผมรู้สึกเครียดมาก จึง

ตดัสนิใจดาํเนินการไปเลยโดยไม่ไดส้อบถามคนอนื คดิวา่คงไม่เป็นไร 

 

 จะเหน็วา่ ไม่วา่ระดบัความสมเหตุสมผลจะมากน้อยเพยีงใดกต็าม การใชเ้หตุผลขา้งต้น (ส่วนที

ขดีเส้นใต้คอืขอ้สนับสนุน) ย่อมเกดิขนึเพืออธบิายพฤติกรรมการตดัสินใจดําเนินการโดยคนอนืมไิด้

ยนิยอมดว้ย จะเหน็วา่ เหตุผลขา้งตน้อาจมไิดท้าํให้พฤตกิรรมดงักล่าวมคีวามชอบธรรมหรอืยอมรบัได้

มากขนึ สงิทรีบัรูไ้ดม้เีพยีงความกระจ่างหรอืความเขา้ใจ (ในความหมายแคบวา่ รบัรูต้าม) วา่ พฤตกิรรม

ทกีล่าวถงึเกดิขนึไดอ้ยา่งไร โดยมไิดม้เีงอืนไขของการสอืสารทวีา่ผูร้บัสารอาจยอมรบัขอ้สรุปแต่อยา่งใด 

 

 โดยทวัไป การใช้เหตุผลเพอืการอธบิายมกัใช้ในกระบวนการเรยีนการสอน เนืองจากช่วยให้

ผู้รบัสารสามารถตดิตามเนือหาของเรืองทกีําลงักล่าวถึงได้ และเขา้ใจรายละเอยีดของเนือหามากขนึ 

อยา่งไรกต็าม จุดอ่อนอยา่งหนึงของการอธบิายดงัไดก้ล่าวไปแลว้คอื มไิดก้ระตุ้นการยอมรบั ดงันันการ

อธบิายในกระบวนการเรยีนการสอนแต่เพยีงอยา่งเดยีวอาจมไิดส้่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิวจิารณญาณอนัจะ

นําไปสู่กระบวนการวพิากษ์ เนืองจากเป็นการเน้นนําเสนอขอ้มูลมากกว่าจะทําให้ยอมรบัซงึมกักระตุ้น 

“ต่อมสงสยั” ของผูเ้รยีนไดด้กีวา่ 

 

 ๓.๒ การใช้เหตุผลเพอืการโน้มน้าวใจ เป็นการแสดงเหตุผลเพอืโน้มน้าวให้กระทําหรอืงดกระทํา 

เราเหน็การใชเ้หตุผลเพอืเป้าหมายลกัษณะนีไดใ้นโฆษณาทพียายามทาํใหล้กูคา้เลอืกซอืสนิคา้บางอยา่ง  

 

หากเรามองในมุมมองการสรา้งความน่าเชอืถอื เราใชเ้หตุผลกเ็พอืทาํใหน่้าเชอืถอืมากยงิขนึ ใน

ขนัแรก ขอ้สนับสนุนต้องคดัสรรให้มลีกัษณะเขา้ใจได้ง่ายและชดัเจน นอกจากนันต้องพยายามขจัด

เนือหาทีขดัแย้งกบัขอ้สนับสนุน รายละเอยีดบางประการได้รบัการคดัสรรให้คงไวห้รือละทิงไป ขนั

ต่อมา ขอ้สนบัสนุนทมีลีกัษณะจบัตอ้งไดม้กัสมัพนัธก์บัขอ้สรุปทชีดัเจนและน่าเชอืถือว่าเป็นไปได้ ขนั

สดุท้าย คาํหรอืศพัทท์ชี่วยเรา้อารมณ์ จนิตนาการ หรอืความน่าเชอืถอื มกัใส่เขา้ไปเพอืเอาชนะใจของ

ลกูคา้ผูร้บัสาร  

 

จากทีกล่าวไป การใช้เหตุผลเพือการโน้มน้าวใจอาศัยทงัโครงสร้างการแสดงเหตุผลทีมี

ข้อสนับสนุนทีชดัเจนและทรงพลานุภาพและรูปภาษาทีเร้าอารมณ์ของผู้รบัสารได้ดี นอกจากนัน 

โฆษณาทมีรีปูแบบแตกต่างกนัจาํนวนมากต่างกพ็ยายามสอืสารในเนือหาสาํคญัอย่างเดยีวกนัคอื ทําไม

ลกูคา้ตอ้งซอืสนิคา้ชนินนั หรอืสนิคา้เหมาะกบัลกูคา้แต่ละกลุ่มอยา่งไร ยงิไปกวา่นนั สนิคา้ทเีน้นขายให้

ไดป้รมิาณมากมกัโน้มน้าวใหเ้หน็คุณภาพทแีปรผกผนักบัราคาเพอืใหแ้ขง่ขนักบัเจา้อนืได ้และมกัเน้นให้

เหน็วา่ สนิคา้หาซอืง่าย ใครจะซอืไปใชก้ไ็ด ้
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โปรดพจิารณาตวัอยา่ง อาท ิควรซอืผลติภณัฑย์าสฟัีนยหีอ้นี เพราะทนัตแพทยส์่วนใหญ่แนะนํา 

แถมผลติภณัฑย์งัใชน้วตักรรมทไีม่มใีนยหีอ้อนื จะเหน็วา่ ขอ้สนับสนุนเกยีวขอ้งกบัสงิทวีดัได้ กล่าวคอื 

เราวดัจาํนวนของทนัตแพทยท์กีล่าวแนะนําได้ หรอืเราประเมนิได้ว่า นวตักรรมใดมไีม่มใีนผลติภณัฑ์

ชนิดใด นีสะทอ้นใหเ้หน็วา่ การใชเ้หตุผลเพอืการโน้มน้าวใจเน้นขอ้สนับสนุนทเีป็นรูปธรรมและรบัรู้ได้

ไม่ยาก ส่วนคาํวา่ “ทนัตแพทย”์ และ “นวตักรรม” ยงัเสรมิจนิตนาการของผู้รบัสารในเรอืงความเป็นมอื

อาชพีและความทนัสมยัอกีด้วย นอกจากนัน การใช้เหตุผลเพอืการโน้มน้าวใจยงัสร้างขอ้สรุปแบบมี

ทศิทาง คอื ผูร้บัสารยอ่มทราบวา่ตนเองควรทําอะไรต่อไป ในทนีีผู้รบัสารควรไปซอืผลติภณัฑ์ยาสฟัีน

ยหีอ้ทกีาํลงักล่าวถงึกนัอยู ่ 

 

๓.๓ การใช้เหตุผลเพอืการโต้แย้งและการสนับสนุน 

 

ในขนัตน้ ตอ้งเขา้ใจก่อนวา่ การใชเ้หตุผลเพอืการโตแ้ยง้ตามทสีอนในตํารามกัมลีกัษณะเสถียร 

แต่ในบทสนทนาโตแ้ยง้โดยทวัไปมกัมพีลวตัมากกวา่  

 

ทจีรงิแลว้ การโตแ้ยง้เป็นปฏกิริยิาทกีระทาํต่อการกล่าวหรอืการอา้งขอ้สนบัสนุนบางอยา่งทมีมีา

ก่อนหน้า ลองพจิารณาบทสนทนาต่อไปนี 

 

ก: คนไทยไม่ใส่นาํตาลในต้มยาํหรอก พวกเราจะใส่ทาํไม 

ข: แต่มาลเีพือนฉันเป็นคนไทย ยงัใส่นาํตาลเลย 

ก: อ้าวเหรอ คนไทยแท้เขากไ็ม่ใส่กันหรอก 

 

จะเหน็วา่ ในผลดัแรก ก. บอกเหตุผลอยา่งหนึงขนึมา ตามปกตเิราควรได้ขอ้สรุปว่า พวกเราจงึ

ไม่ควรใส่นําตาล (เพราะเป็นคนไทย) ทวา่ ข. กลบัแทรกแซงในการแสดงเหตุผลดงักล่าว ขนัตอนส่วนนี

เราอาจเรยีกวา่ “การกล่าวแยง้” ทําให้ ก. ปรบัเหตุผลของตนเอง และได้ขอ้ความว่า “คนไทยแท้ไม่ใส่

นําตาล” เราจะเห็นว่า เกิดการโต้แย้งด้วยการแสดงเหตุผลแล้ว กล่าวคือ มีการเสนอข้อสนับสนุน

บางอยา่งมาคา้นขอ้สนบัสนุนทมีอียูก่่อน จนทาํใหต้อ้งปรบัขอ้สนบัสนุนเดมิ กระบวนการนีอาจดาํเนินไป

เรอืย ๆ จนกวา่การโตแ้ยง้จะยตุลิง 

 

จากทกีล่าวถึงขา้งต้น จะเห็นว่า การโต้แย้งคือการพยายามหกัล้างหรือตงัข้อสงสยักบั

เหตผุล (ข้อสนับสนุน) เช่น “มนุษยท์ุกคนตอ้งตาย มาลเีป็นมนุษย ์มาลจีงึต้องตาย” หากเราพยายาม

จะบอกวา่ “มาลอีาจไม่ต้องตายกไ็ด้” และพยายามอธบิายโดยให้เหตุผล เช่น “มนุษยท์ชีอื...ยงัไม่ต้อง

ตายเลย” จะเหน็ว่า ข้อสนับสนุนทนํีามาค้านนีมิได้มุ่งหกัล้างข้อสรุปทวี่า “มาลตี้องตาย” แต่เป็นการ

โต้แยง้ขอ้สนับสนุน “มนุษยท์ุกคนต้องตาย” แต่ในหลายกรณี การโต้แย้งกอ็าจมุ่งหกัล้างข้อสรปุ

โดยตรงกไ็ด้ เช่น  
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ก: ผลสาํรวจความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกมาแล้วว่า ชอบไปเทียวใน

ต่างประเทศมากกว่าประเทศไทย อย่างนีกแ็ปลว่า นักศึกษาไทยคงเห็นว่าเมืองนอกน่าเทียวกว่า

เมืองไทยเรา 

ข: นักศึกษาไทยทีไหน นักศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ต่างหาก 

 

ในประเดน็ขา้งตน้ การใชเ้หตุผลเพอืการโตแ้ยง้คอื การพจิารณาขอ้สนับสนุนหรอืขอ้สรุปทมีอียู่

ก่อนและพยายามกล่าวแย้งด้วยข้อสนับสนุนใหม่หรือข้อสรุปใหม่ทีนํามาค้าน ในแง่การโต้แย้ง

ขอ้สนบัสนุน ผูส้่งสารอาจโตแ้ยง้ขอ้สนบัสนุนทมีอียูก่่อนแยกเป็นประเดน็ แลว้กล่าวแยง้ไปทลีะประเดน็ก็

ได้ หรอืจะกล่าวแยง้ขอ้สนับสนุนทมีอียู่ก่อนบางประเด็นทสีําคญัมากพอทจีะทําให้ขอ้สนับสนุนอนื ๆ 

หรอืขอ้สรุปใชง้านไม่ได้อกีต่อไป เช่น หากเรากล่าวแยง้ประเดน็ “มนุษยท์ุกคนต้องตาย” ได้แล้ว กไ็ม่

ตอ้งไปโตแ้ยง้ประเดน็ “มาลเีป็นมนุษย”์ อกีต่อไป เพราะเท่านีขอ้สรุปเดมิทวีา่ “มาลจีงึตอ้งตาย” กใ็ชง้าน

ไม่ไดอ้กีต่อไปแลว้  

 

ทว่าคาํถามสาํคญัข้อหนึงทีนักศึกษาอาจสงสยัคือ เราควรเลือกส่วนใดในโครงสร้างการ

แสดงเหตุผลเพือนํามาโต้แย้ง คําตอบสาํเรจ็รปูคือ ควรเลือกส่วนทีเป็นจุดอ่อน จุดบกพร่อง 

หรือจดุทีมีข้อจาํกดัมากทีสดุ ดงันันเราสามารถโต้แย้งข้อสนับสนุนทงัทีเป็นหลกัฐานและทีเป็น

เหตผุล หรือข้อสรปุกไ็ด้ แล้วแต่ดลุพินิจของเรา 

 

นอกจากการโต้แยง้ การสนับสนุนเป็นการสอืสารอกีลกัษณะหนึงทสีามารถใช้การแสดงเหตุ

ผลได ้อยา่งไรกด็ ีเหตุผลทมีไิด้แยกเรอืงการสนับสนุนออกจากการโต้แยง้ในทนีีคอื การสนับสนุนและ

การโต้แยง้ต่างกม็ลีกัษณะเป็นการกล่าวอ้าง การแก้ตวั หรอืการแก้ต่าง กล่าวคอื การโต้แยง้และการ

สนบัสนุนเป็นความพยายามนําเสนอว่า มบีางอย่างถูกต้องหรอืควรเป็นไปเช่นนัน เพยีงแต่การโต้แยง้

เป็นการกล่าวแยง้สงิเดมิเพอืจะเชอืมโยงไปถงึสงิใหม่วา่ถูกตอ้งมากกวา่ ในขณะทกีารสนับสนุนเป็นการ

กล่าวอา้งถงึสงิเดมิซงึไดร้บัการสถาปนาใหม้นัคงขนึหรอืน่าเชอืถอืมากยงิขนึวา่ถูกตอ้ง 

 

การใชเ้หตุผลเพอืการสนบัสนุนนีอาจเลอืก “เสรมิแรง” ได้ทงัส่วนทเีป็นขอ้สนับสนุนและส่วนที

เป็นขอ้สรุป ขนึอยูก่บัวา่ตอ้งการเสรมิแรงใหแ้ก่จุดอ่อนหรอืจุดแขง็ ในแง่นีการสนับสนุนอาจต่างกบัการ

โตแ้ยง้ตรงทสีามารถกระทาํกบัส่วนทเีป็นจุดแขง็ของโครงสรา้งการแสดงเหตุผลกไ็ด ้ดงัตวัอยา่งต่อไปนี 

 

ก: คนไทยมีนิสยัเกรงใจคนอืน เขาไม่โทรศพัทม์ากวนเธอตอนนีหรอก 

ข: จริงดว้ย เป็นฉนัเอง ฉนัก็ไม่ทาํเหมือนกนั 

 

 จะเหน็ว่า ข. พยายามสนับสนุนขอ้สรุป โดยการให้ตวัอย่างเพมิเตมิว่า ข. (ซงึเป็นคนไทยคน

หนึงทีมนีิสยัเกรงใจคนอนื) กจ็ะไม่โทรศพัท์ไปกวนผู้ใดในสถานการณ์ทีเกียวขอ้งกบับริบทข้างต้น
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เช่นกนั อาจสนันิษฐานไดว้า่ การเสรมิแรงมขีนึต่อส่วนทเีป็นขอ้สรุป เนืองจากอาจเป็นส่วนทเีป็นจุดอ่อน

มากทสีุด (หมายถงึ ทาํใหเ้กดิความสงสยั) จงึไดใ้หต้วัอยา่งเสรมิเขา้ไป 

 

 เราอาจสรุปแนวทางการโตแ้ยง้หรอืการสนบัสนุนไดด้งัแผนภาพต่อไปนี 

 

 

 
 แผนภาพที ๗ แนวทางการโต้แย้งและการสนบัสนุน 

 

ในลําดบัต่อไป จะกล่าวถึงการประยุกต์เรอืงภาษากบัการแสดงเหตุผลในการเขยีน ในทนีีจะ

กล่าวถงึเฉพาะการเขยีนแสดงความคดิเหน็เพอืสนับสนุนหรอืโต้แยง้เป็นสําคญั เนืองจากเป็นลกัษณะ

การเขยีนทนีกัศกึษาจะได้ใช้ประโยชน์มากขนึในการศกึษาระดบัมหาวทิยาลยัและการทํางานต่อไปใน

อนาคต 

 

หลักการเขียนแสดงความคดิเห็นอย่างมีเหตุผลและน่าเชือถือ 

 

 ในลาํดบัแรก ขออธบิายขอ้ตกลงเบอืงตน้กนัก่อนวา่ (๑) เราจะประยกุตก์ารใช้เหตุผลแบบทวัไป

หรือทีเป็นปกติในการเขยีนในทนีี เนืองจากนักศึกษาในฐานะผู้ส่งสารพึงเรียนรู้ทีจะรบัผิดชอบการ

นําเสนอของตนเอง ดงันนั (๒) ในทนีีจะไม่นําเรอืงความแปรปรวนในการใชเ้หตุผลอนัเกดิจากการเล่นไม่

ซอืหรือข้อผดิพลาดมาพิจารณา (แต่นักศึกษาสามารถพฒันาสมรรถภาพในการเขยีนของตนเองให้

สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของการสอืสารของตนเองต่อไปได้จากพนืฐานแนวคดิในทนีี) นอกจากนัน (๓) 

ในทนีีจะพจิารณาเฉพาะการเขยีนแสดงความคดิเหน็เพอืสนับสนุนหรอืโต้แยง้เนือหาหรอืขอ้มูลทมีอียู่

ก่อนเท่านนั ดงันนั ในขนัแรกโปรดพจิารณาขอ้ความต่อไปน ี

 

เป็นทีเข้าใจกนัโดยทวัไปว่า สังคมไทยในศตวรรษที ๒๑ เป็นสังคมแห่งการคิดวิเคราะห์อย่างมี

วิจารณญาณ ดังนันมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์จงึควรเปิดรายวิชาพืนฐานทีส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์

อยา่งมีวิจารณญาณใหม้ากทีสุดเท่าทีจะทาํได ้ 



เอกสารเสริมวิชา มธ.๑๐๔ การคิด อ่านและเขียนอย่างมีวิจารณญาณ 
 

๒๐ 
 

 เมอืนําขอ้ความมาวเิคราะหต์ามโครงสรา้งการแสดงเหตุผลแลว้ จะไดด้งัขา้งล่างนี 

 

 
แผนภาพที ๘ โครงสร้างการแสดงเหตุผล 

 

ในกรณีทีต้องการโต้แย้ง ประเดน็ของการโต้แยง้อาจเป็นข้อเทจ็จริงหรือความเป็นจริงเกยีวกบั 

“สงัคมไทยในศตวรรษท ี๒๑ เป็นสงัคมแห่งการคดิวเิคราะหอ์ยา่งมวีจิารณญาณ” เนืองจากขอ้สนับสนุน

นําไปสู่ขอ้สรุปดงัขา้งตน้ หากหกัลา้งหรอืโตแ้ยง้ทขีอ้สนบัสนุนนีกจ็ะสามารถทาํใหข้อ้สรุปใชง้านไม่ไดอ้กี

ต่อไป 

 

เราอาจถามตนเองว่า “สังคมไทยในศตวรรษที ๒๑ เป็นสังคมแห่งการคิดวิเคราะห์อย่างมี

วิจารณญาณ”  จริงหรือไม่ อาจหาข้อมูลเพิมเติม หรือในกรณีทีพิจารณาอยางเร็ว อาจเห็นว่า 

“สงัคมไทยในศตวรรษที ๒๑ เป็นสงัคมแห่งการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ” เป็นสิงที

เข้าใจกนัเองในสงัคมเท่านัน (เป็นทีเข้าใจกนัโดยทวัไป) อาจยงัไม่ได้ทําวิจยัหรือสํารวจโดย

ละเอียดว่า สงัคมโลกในศตวรรษที ๒๑ เป็นไปดงัทีเข้าใจกนัหรือไม่ เราจงึสร้างขอ้สนับสนุนขนึมา

คา้นได ้เช่น 

 

 (๑) ยงัไม่เคยมีการวิจยัหรือการสาํรวจอยา่งเป็นระบบเกียวกบัลกัษณะของสังคมไทยในศตวรรษที 

๒๑ ว่า จะมีทิศทางเป็นอยา่งไร หรือจะเป็นสงัคมแห่งการคิดวิเคราะห์จริงหรือไม่ 

 (๒) สงัคมไทยในศตวรรษที ๒๑ อาจแปรปรวนและตอ้งการทกัษะอืนเพิมเติม นอกเหนือจากการ

คิดวิเคราะห์อยา่งมีวิจารณญาณ 

 

 จากนนัใหเ้รานําขอ้สนบัสนุนคา้นขา้งตน้ไปแทนทเีพอืหกัลา้งขอ้สนบัสนุนทมีอียูก่่อนดงัน ี
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๒๑ 
 

เนืองจากยงัไม่เคยมีการวิจัยหรือการสาํรวจอย่างเป็นระบบเกียวกับลกัษณะของสังคมไทยใน

ศตวรรษที ๒๑ ว่า จะมีทิศทางเป็นอยา่งไร หรือจะเป็นสงัคมแห่งการคิดวิเคราะห์จริงหรือไม่ (ขอ้สนับสนุน 

๑) นอกจากนัน สงัคมไทยในศตวรรษที ๒๑ อาจแปรปรวนและตอ้งการทกัษะอืนเพิมเติม นอกเหนือจาก

การคิดวิเคราะห์อยา่งมีวิจารณญาณ (ขอ้สนบัสนุน ๒) ดังนัน การเปิดรายวิชาพืนฐานทีส่งเสริมกระบวนการ

คิดวิเคราะห์อยา่งมีวิจารณญาณใหม้ากทีสุดเท่าทีจะทาํไดจ้งึอาจมิใช่สิงทีควรกระทาํ (ขอ้สรุปใหม่) 

 

 เมอืนําขอ้ความมาวเิคราะหต์ามโครงสรา้งการแสดงเหตุผลแลว้ จะไดด้งัขา้งล่างนี 

 

 
แผนภาพที ๙ โครงสร้างการแสดงเหตุผลเพือการโต้แย้ง 

 

 จะเหน็ว่า การเขยีนโต้แยง้ในทนีีเรมิจากการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างข้อสนับสนุนกบั

ขอ้สรุป เมือพิจารณาความสมัพนัธ์ดงักล่าวได้ เราจงึกําหนดประเด็นทีจะโต้แย้งได้ คอื การโต้แย้ง

ข้อสนับสนุนทีมีอยู่ก่อน จากนันเราต้องการจะสร้างข้อสนับสนุนค้านจํานวนเท่าไหร่ก็ได้ แต่ต้อง

พจิารณาถงึความสมัพนัธข์องขอ้สนบัสนุนทใีชค้า้นกบัขอ้สรุปใหม่ทคีาดการณ์ไว ้ 

 

 ในกรณีทงีานเขยีนมขีนาดยาวหรอืซบัซ้อนมากกว่านี นักศกึษากส็ามารถประยุกต์แนวคดิทงั

การใช้แผนภาพและการระบุประเดน็โต้แยง้ดงักล่าวในทนีีเพือใช้ในการเขยีนแสดงเหตุผลเพอืโต้แย้ง

ต่อไป และแน่นอนหากการโตแ้ยง้ ยงัไม่เป็นทยีอมรบัไดห้รอืมกีารโตแ้ยง้กลบั การโต้แยง้กจ็ะทําดําเนิน

ต่อไปเรอืยๆ และสรา้งกระบวนการทเีรยีกวา่ การโต้แย้งเพือหกัล้าง (rebuttal) 

 

 ส่วนในกรณีทตีอ้งการเขยีนสนับสนุน ในทนีีอาจเสรมิให้ขอ้สรุปน่าเชอืถือมากขนึด้วยการเพมิ

หลกัฐานหรอืเหตุผลทชี่วยเน้นยาํใหเ้หน็วา่ควรสรุปไปในทศิทางทกีล่าวอา้งมาก่อน เช่น 
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๒๒ 
 

 ๑. ในปัจจุบนั ระบบการศึกษาระดบัอุดมศึกษาในประเทศพฒันาแลว้ต่างก็มุ่งส่งเสริมการสอนให้

ผูเ้รียนมีวิจารณญาณเพือรองรับสภาพสงัคมในศตวรรษที ๒๑  

๒. มหาวิทยาลัยในประเทศเพือนบ้านของไทยต่างก็ได้เ ร่ง เปิดรายวิชาพืนฐานทีส่งเสริม

กระบวนการคิดวิเคราะห์อยา่งมีวิจารณญาณกนัโดยมากแลว้ 

 

 ขอ้สนับสนุนขา้งต้นได้มาเสรมิแรงให้ข้อสรุปมคีวามน่าเชอืมากยงิขนึ ดงัจะเห็นได้ว่า ความ

น่าเชอืถือของขอ้สรุปแปรตามปรมิาณของขอ้สนับสนุนทมีคุีณภาพและน่าเชือถือ ในทนีีเราอาจเขยีน

สนบัสนุนไดด้งันี 

 

(เป็นทีเข้าใจกันโดยทัวไปว่า สังคมไทยในศตวรรษที ๒๑ เป็นสังคมแห่งการคิดวิเคราะห์อย่างมี

วิจารณญาณ ดังนันมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์จงึควรเปิดรายวิชาพืนฐานทีส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์

อย่างมวิีจารณญาณให้มากทีสุดเท่าทีจะทาํได้)  

นอกจากนัน ในปัจจุบนั ระบบการศึกษาระดบัอุดมศึกษาในประเทศพฒันาแลว้ต่างก็มุ่งส่งเสริมการ

สอนใหผู้เ้รียนมีวิจารณญาณเพือรองรับสภาพสงัคมในศตวรรษที ๒๑ ยงิไปกว่านัน มหาวิทยาลยัในประเทศ

เพือนบา้นของไทยต่างก็ไดเ้ร่งเปิดรายวิชาพืนฐานทีส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์อยา่งมีวิจารณญาณกนั

แลว้โดยมาก 

 

เมอืนําขอ้ความมาวเิคราะหต์ามโครงสรา้งการแสดงเหตุผลแลว้ จะไดด้งัขา้งล่างนี 

 

 
แผนภาพที ๑๐ โครงสร้างการแสดงเหตผุลเพือการสนับสนุน 

 

 จะเหน็ว่า ในมุมหนึง การสนับสนุนมลีกัษณะใกล้เคียงกบัการปรบัปรุงโครงสร้างการแสดง

เหตุผลทมีอียูเ่ดมิดว้ยการเสรมิแรงดว้ยเหตุผลหรอืหลกัฐานทมีากขนึหรอืชดัเจนขนึ 
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๒๓ 
 

 นักศึกษาควรตระหนักว่า ไม่ว่าการเขยีนเพือโต้แย้งหรือสนับสนุนอาจมีกลวธิีทางภาษาที

ซบัซ้อนและแยบคาย หรือแปรผนัตามทกัษะการสือสารของผู้ใช้ภาษา ดงัเราจะเหน็ว่า การโต้แย้ง

บางครงัอาจใชก้ลวธิเีบยีงประเดน็ไปโตแ้ยง้ในเรอืงปลกียอ่ยกไ็ด ้อาท ิ 

 

มผีูอ้ธบิายวา่ เมอืนึกถงึความสญูเสยีคราวเสยีกรุงศรอียธุยาครงัท ี๒ ใน พ.ศ. ๒๓๑๑ เราไม่ควร

มาแตกความสามคัคกีนัเช่นนี ทวา่ไทยเราไม่ไดเ้สยีกรุงศรอียธุยาครงัท ี๒ ใน พ.ศ. ๒๓๑๑ แต่เป็น พ.ศ. 

๒๓๑๐ ต่างหาก ดงันนัจะมาอา้งอยา่งนี คงจะไม่ได ้

 

นักศกึษาจะเหน็ว่า การโต้แยง้เบยีงประเด็นไป ขอ้มูลทนํีามาหกัล้างไม่เกยีวขอ้งโดยตรงกบั

ประเด็นทกีําลงัถกเถียงกนัอยู่ (ได้แก่ ความสูญเสียอนัเกิดจากการแตกสามคัคี) ในกรณีเช่นนีย่อม

เกดิขนึไดใ้นการแสดงเหตุผล (แม้กระทงัในงานเขยีน) ดงันัน วจิารณญาณจงึเป็นสงิทสีําคญั และเป็น

ส่วนทีเนือหาในทีนีได้เน้นยําอยู่โดยตลอดด้วยการนําเสนอกระบวนการคิดและการใช้ภาษาเพือให้

นกัศกึษาเขา้ใจโครงสร้างการแสดงเหตุผลในภาษาไทยได้ดยีงิขนึ หน้าททีพีงึฝากไวค้อื การพยายาม

ฝึกฝนใหเ้ป็นผูร้บัสารและส่งสารอยา่งมวีจิารณญาณผ่านกระบวนการใชเ้หตุผล 

 

ท้ายทีสุด การใช้วิจารณญาณทีเป็นผลจากการใช้ตรรกะหรือการอนุมานจึงนับเป็น

วิธีการทีดีในการใคร่ครวญประเมินค่าสิงต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม นักศึกษายังต้องพึงระวัง 

“ตรรกะ” หรือ “การอนุมาน” ให้มาก เนืองจากข้อผิดพลาดทีเกิดขึนบางกรณีในการแสดง

เหตผุลอาจนําไปสู่ข้อสรปุทีไม่ถกูต้อง แม้จะดรูาวกบัว่า “สมเหตสุมผล” ดงัพระพุทโธวาทในกา

ลามสตูรทีว่า “มา ตกกฺเหต ุมา นยเหต ุ... อย่าปลงใจเชือ เพราะเดาว่าเป็นเหตุผลกนั อย่าปลง

ใจเชือเพราะการอนุมานคาดคะเน” 
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