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บทที ๔
การแสดงความคิดเห็นอย่ างมีเหตุผลและน่ าเชื อถือ
รองศาสตราจารย์โชษิตา มณีใส
อาจารย์นิติพงศ์ พิเชฐพันธุ์

ความนํา
หากบางคนกล่าวขึนมาว่า “ศาสนาพุทธสอนว่า ทีใดมีรกั ทีนันมีทุกข์ ฉะนันทีเรามีทุกข์กนั อยู่นีก็
เพราะมีรกั ” หลายคนอาจพยักหน้ายอมรับเนือความข้างต้น เนืองจากถ้อยคําดังกล่าวฟั ง “ดูคนุ้ เคย” ไม่มี
อะไรทีผิดเพียนหรือน่ าสงสัย ทว่าอาจมีบางคนร้องขึนว่า “เดียวก่อน ไม่ใ ช่น ะ ข้อความช่วงหลัง มี
บางอย่างผิดพลาดหรือเปล่า” ในกรณีดงั กล่าว ไม่วา่ จะเป็ นปฏิกริ ยิ าของคนกลุ่มแรกหรือกลุ่มหลัง สิงที
เกียวข้องกับกรณีขา้ งต้นมากทีสุดเรืองหนึงคือ “การใช้ เหตุผล” เพราะสิงนีสัมพันธ์โดยตรงกับความ
เข้าใจหรือท่าทีของกลุ่มคนทังสองข้างต้น
“การใช้เ หตุผ ล” คืออะไร คํา ถามนี มีคํา ตอบอยู่ แต่ ใ นขันต้น เราควรพูด ถึ งคํา ๓ คํา ใน
ภาษาไทยให้ชดั เจนขึน คือ “เหตุ” “ผล” และ “เหตุผล”
เหตุ คือ สิงทีทําให้เกิด ผล หรือ ผลลัพธ์ หรือกล่าวในทางกลับกัน ผล คือ สิงทีเกิดจากเหตุ
(กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๔, น. ๑๒๑) ดังนันความสัมพันธ์ของเหตุและผลคือ เหตุการณ์ทเป็
ี นเหตุ
เป็ นทีมาของเหตุการณ์ทเป็
ี นผล ในขณะเดียวกันเหตุการณ์ทเป็
ี นผลก็คอื ปฏิกริ ยิ าทีตอบสนองเหตุการณ์
ทีเป็ นเหตุ ดังแผนภาพต่อไปนี

แผนภาพที ๑ ความสัมพันธ์ ระหว่างเหตุและผล
ในแง่นี ทําให้เหตุการณ์ทเป็
ี นผลไม่อาจเกิดขึนก่อนเหตุการณ์ทเป็
ี นเหตุ บางครังอาจเรียก “เหตุ”
ว่า “ปัจจัย” และเรียก “ผล” ว่า “ปรากฏการณ์ ” ปั จจัยหรือเหตุมหี ลายประเภททีแตกต่างกัน อาทิ วัตถุ
กระบวนการ คุณสมบัติ ตัวแปร ข้อเท็จจริง สภาพ

๒
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ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกบั ผลเป็ นสิงทีพบเห็นได้ทวไปในโลกธรรมชาติ
ั
บางศาสนาสนใจ
ศึกษาเรืองความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นพิเศษ เช่น ในพระพุทธศาสนา มีคาํ สอนเรืองความสัมพันธ์ระหว่าง
การกระทํา (กรรม) และผลของการกระทํา (กรรมผล) ทีว่า การกระทํากรรมของมนุษย์เป็ นสาเหตุหลักให้
เกิดสุขหรือทุกข์ การกระทําในทางบวกหรือดีงามเป็ นเหตุทนํี าไปสู่ความสุขของผู้กระทําและผู้อนื ส่วน
การกระทําในทางลบหรือชัวร้ายก็เป็ นสิงทีนําไปสู่ความทุกข์ของผูก้ ระทําและผูอ้ นื
แนวคิดดังกล่าวยังปรากฏในคําสอนระดับสูงของพระพุทธศาสนาทีเรียกว่า “ปฏิจจสมุปปบาท”
ซึงอธิบายว่า ทุกสิงเกิดขึนและยึดโยงกับสาเหตุหรือเงือนไขจํานวนมาก ไม่มสี งใดดํ
ิ ารงอยูเ่ ป็ นอิสระจาก
สิงอืน ตัวอย่างทีอ้างกันบ่อยครังคือ เรืองกิงไม้ ๓ กิงทีคํายันกันเพือให้ตงอยู
ั ่ได้ หากกิงใดถูกดึงออกไป
กิงไม้ทเหลื
ี อจะล้มลง
อย่างไรก็ดี เหตุและผลมิใ ช่ เรืองเดีย วกับ เหตุผล ดัง นันจึง ถือว่า เป็ นการเข้ าใจผิ ด หาก
อธิ บายว่ า เหตุคื อข้อสนับสนุน และผลคื อข้ อสรุป สิงทีเกียวข้องกับข้อสนับสนุ น และข้อสรุปคือ
เหตุผล (reason) เพราะเหตุผลคือสิงทีสนับสนุนว่าข้อสรุป (conclusion) นันถูกต้อง โดยนัยนีเหตุผลจึง
นับว่าเป็ นข้อสนับสนุน ดังนันการกล่าวถึงข้อสนับสนุนและข้อสรุปจึงเกียวข้องกับเรืองเหตุผล ไม่ใช่เรือง
เหตุและผล
เหตุผลเป็ น “ปั ญญา” อย่างหนึงเพือใช้เข้าใจบางสิง หรือทําให้ยอมรับข้อเท็จจริง แนวปฏิบตั ิ
หรือความเชือบางอย่างได้ มนุษย์มคี วามสามารถทีเรียกว่า “เหตุผล” และใช้เหตุผลเข้าถึงสิงต่าง ๆ แต่
มนุ ษย์ไม่อาจพึงพาเฉพาะเหตุผลตามสัญชาตญาณได้ มนุษย์จึงพัฒนาหลักเหตุผลขึนเพือช่ วยให้
ตนเองมีหลักเกณฑ์ในการตัดสิ นเรืองต่าง ๆ กล่าวคือ หลักเหตุผลช่วยให้มนุ ษย์สร้างหรือเลือกสรร
“เหตุผล” ให้แก่ “ข้อสรุป”
การใช้เหตุผลสัมพันธ์กบั การคิดหรือการใช้สติปัญญา เพราะเป็ นหนทางหนึงทีช่วยให้ความคิด
หนึงเชือมโยงกับอีกความคิดหนึงทีสัมพันธ์กนั สัตว์ทมีี เหตุผลอย่างมนุษย์จงึ สามารถคิดเรืองเหตุและผล
ความจริงและความเท็จ หรือความดีและความเลว
กล่า วได้ว่า ความเชือ ทัศ นคติ ประเพณี หรือสถาบัน ต่ าง ๆ ของมนุ ษ ย์ต่ างก็ส มั พัน ธ์ ก ับ
ความสามารถในการใช้เหตุผ ลของมนุ ษย์เพือตัดสินเรืองต่าง ๆ การศึกษาเหตุผ ลจึงเป็ น การพัฒนา
มนุษย์ ทําให้ “เข้าใจ” สารและ “รูท้ นั ” จุดมุ่งหมายของสาร เนืองจากการใช้เหตุผลช่วยให้ผู้รบั สารพินิจ
พิเคราะห์ว่า สารทีส่ง มามีความหมายอย่างไร เทียงตรงหรือบิดเบือนหรือไม่ น่ าเชือถือเพียงใด มี
กระบวนการใช้เหตุผลทีคลาดเคลือนหรือไม่ กระบวนการคิดพิจารณาไตร่ตรองเหตุผลคือ “วิจารณญาณ”
ทีใช้ “ตัดสิน” “วินิจฉัย” “วิพากษ์” “วิจารณ์” หรือ “ประเมินคุณค่า”
๓
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โครงสร้ างการแสดงเหตุผล
นักศึกษาได้เรียนรูแ้ ล้วว่า สามารถใช้เหตุผลเป็ นข้อสนับสนุนให้แก่ขอ้ สรุปได้ ทว่าเหตุผลมิใช่สงิ
เดียวทีสามารถนํ ามาสนับสนุ น ข้อสรุป ยังมีสงอื
ิ นทําหน้าทีดัง กล่าวได้ คือ หลักฐาน (อาทิ ทรรศนะ
นิทาน เรืองเล่า ประสบการณ์ หรือข้อมูลต่าง ๆ) มนุ ษย์ใช้ขอ้ สนับสนุ นในการอนุ มาน (inference) เพือ
นําไปสู่การตังข้อสรุป โครงสร้างการแสดงเหตุผลจึงต้องประกอบด้วยทังส่ วนที เป็ นข้อสนับสนุน
และข้อสรุป โดยข้อสนับสนุนเป็ นสิงทีทําให้ขอ้ สรุปถูกต้องหรือน่าเชือถือ และความสัมพันธ์เชิงคุณภาพ
ของทังสองส่วนจะแปรตามกัน กล่าวคือ ยิงข้อสนับสนุ นหนักแน่ นหรือน่ าเชือถือมากเพียงใด ข้อสรุปก็
หนักแน่นและน่าเชือมากยิงขึนเพียงนัน จากทีกล่าวข้างต้นความสัมพันธ์ระหว่างข้อสนับสนุนและข้อสรุป
เป็ นดังนี
การอนุมาน

แผนภาพที ๒ ความสัมพันธ์ ระหว่างข้ อสนับสนุนและข้อสรุ ป
จากแผนภาพ มนุ ษย์เลือกข้อสนับสนุ นขึนมาจํานวนหนึง จากนันอนุ มานเพือสร้างข้อสรุป ขึน
ข้อสนับสนุน เช่น เหตุผล หรือหลักฐาน จึงเป็ นสิงที “สนับสนุน” ว่าข้อสรุป “ถูกต้อง” คําว่า “ถูกต้อง” ใน
ที นี พึ งอภิ ป รายว่ า ในเมือข้ อสรุปมิ ใช่ สิ งที มีอยู่แต่ เดิ ม แต่ “สร้า งขึ น” ด้ ว ยการอนุมานจาก
ข้อสนับสนุน ดังนันหากเชือว่า ข้อสรุปถูกต้อง ก็ต้องยอมรับเงือนไขว่า เป็ นความถูกต้องที สร้าง
ขึน กล่าวคือ อย่างน้ อยที สุดก็ยอมรับได้ ว่า “ถูกต้อง” ตามข้อสนับสนุนเท่ าที มีอยู่ การอนุ มาน
เพือสร้างข้อสรุปมีทงแบบนิ
ั
รนัยและแบบอุปนัย ดังรายละเอียดโดยสังเขปต่อไปนี
การตังข้ อ สรุป จากทฤษฎี หรือ ข้ อสนับสนุนด้ ว ยการอนุ มานแบบนิ รนัย เป็ น การสร้า ง
ข้อสรุปจากข้อสนับสนุ นทีแน่ น อนหรือไม่มขี อ้ ยกเว้น ดังนันถ้าข้อสนับสนุ นเป็ น จริงเช่น นัน ก็จะสร้าง
ข้อสรุปทีเป็ นจริงสอดคล้องตามไปด้วย เราจะสรุปเป็ นอย่างอืนมิได้๑ ตัวอย่างทีคุน้ เคยกัน ได้แก่
๑

จะเห็นว่า การอนุ มานแบบนิรนัยปรากฏได้ทวไปในงานวิ
ั
จยั ทีอาศัยทฤษฎีบทเพือสร้างบทสรุปของ
การศึกษา ยกตัวอย่างเช่น มีการทดสอบวินิจฉัยทางภาษา (linguistic test diagnostic) อย่างหนึงบอกว่า หากเราเติม
คําบอกปฏิเสธ ไม่ ให้ “ปรากฏร่วม” กับคําใดในประโยคภาษาไทยแล้วเกิดโครงสร้างทีผูใ้ ช้ภาษายอมรับได้ แสดงว่าคํา
นันจัดเป็ นคํากริยา เช่น ฉันกิ นข้าว > ฉันไม่กินข้าว เขาเดิ น > เขาไม่เดิ น ดังนีเราจะสรุปว่า คํา กิ น หรือ เดิ น ที
๔
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ข้ อสนับสนุน
๑.๑) มนุษย์ทุกคนต้องตาย
๑.๒) ฉันเป็ นมนุษย์

ข้ อสรุ ป
๒. ฉันต้องตาย

ส่วนการตังข้อสรุปจากข้อสนับสนุนด้วยการอนุมานแบบอุปนัย เป็ นการสร้างข้อสรุปจาก
ข้อสนับสนุนทีเป็ นเพียงข้อเท็จจริงหรือประสบการณ์ทมีี จํากัด๑ เช่น ประสบการณ์จากการสังเกตหรือ
การทดลอง ข้อสรุปจึงเป็ นเพียงสิงทีน่าจะเป็ นหรือควรจะเป็ นเช่นนัน ตัวอย่างเช่น
ข้ อสนับสนุน
ข้ อสรุ ป
๑.๑) พยางค์แรกของคําว่า มะม่วง กร่ อนเสี ยงมาจาก
คําว่า หมาก
๑.๒) พยางค์แรกของคําว่า มะพร้าว กร่ อนเสี ยงมา ๒. พยางค์แรกของคําว่า มะยม น่าจะกร่ อนเสียงมา
จากคําว่า หมาก
จากคําว่า หมาก เช่นกัน
๑.๓) พยางค์แรกของคําว่า มะขาม กร่ อนเสียงมาจาก
คําว่า หมาก
แต่ขอ้ สนับสนุนทังทีมีลกั ษณะแน่นอนหรือทีมีขอบเขตจํากัดหรือเป็ นเพียงแนวเทียบอาจนําไปสู่
ข้อสรุปทีผิดพลาดได้ ตัวอย่างการตังข้อสรุปจากข้อสนับสนุ นด้วยการอนุ มานแบบนิรนัยทีผิดพลาดมี
ดังนี
ข้ อสนับสนุน
๑.๑) เครื องบินทุกลําบินได้
๑.๒) นกบินได้

ข้ อสรุ ป
๒. นกเป็ นเครื องบิน ()

ปรากฏในประโยคตัวอย่าง เป็ นคํากริยาเนืองจากคําว่า ไม่ ปรากฏร่วมกับคําทังสองได้และเกิดเป็ นโครงสร้างอย่างหนึง
ซึงภายหลังไปสัมพันธ์กบั คํา ฉัน และ เขา เพือสร้างเป็ นประโยค
๑
กล่าวคือ ข้อเท็จจริงทีใช้เป็ นข้อสนับสนุนในทีนีอาจรวบรวมจากข้อมูลทางสถิติ ปรากฏการณ์ ทีเกิดขึน
ซํา ในแง่หนึง การอนุมานแบบอุปนัยใช้ในกระบวนการสร้างทฤษฎีขนมาด้
ึ
วย เช่น เมือเราพิจารณาตัวอย่างในเนือหา
ข้างต้น ข้อสนับสนุนเกียวกับการกร่อนเสียงอาจนําไปสูก่ ารตังเป็ นทฤษฎีวา่ พยางค์แรกของคําสองพยางค์ในภาษาไทย
ทีว่า มะ ย่อ มกร่อนเสีย งมาจากคําว่า หมาก จะเห็นว่า หากเข้าใจทีมาของทฤษฎีบทในมุมมองนี การกล่าวแย้งหรือ
หักล้างทฤษฎีจ ริงเป็ น เรืองปกติ และทํ าได้ง่าย เพีย งนํ าเสนอตัวอย่างค้าน (counterexample) (ดังปรากฏข้างต้น )
นอกจากนัน ในทางเทคนิ ค ทฤษฎี ทีไม่มี ความเป็ นสากลหรือ อธิ บายได้เฉพาะตัวอย่า งจํากัด ก็ส มควรระบุ
ข้อจํากัดไว้ด้วย มิ เช่นนัน ทฤษฎีดงั กล่าวอาจเสียสถานะความเป็ นทฤษฎีไป
๕
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ส่วนตัวอย่างการตังข้อสรุปจากข้อสนับสนุนด้วยการอนุมานแบบอุปนัยทีผิดพลาดมีดงั นี
ข้ อสนับสนุน
ข้ อสรุ ป
๑.๑) พยางค์แรกของคําว่า มะม่วง กร่ อนเสี ยงมาจาก
คําว่า หมาก
๑.๒) พยางค์แรกของคําว่า มะพร้าว กร่ อนเสี ยงมา ๒. พยางค์แรกของคําว่า มะแม น่าจะกร่ อนเสียงมา
จากคําว่า หมาก
จากคําว่า หมาก เช่นกัน ()
๑.๓) พยางค์แรกของคําว่า มะขาม กร่ อนเสียงมาจาก
คําว่า หมาก
เรารับรูค้ วามผิดพลาดของข้อสรุปได้จากความไม่สมเหตุสมผล กล่าวคือ โดยทัวไป หากข้อสรุป
ไม่ได้มเี นือหาทีเข้าใจยากหรือซับซ้อน เราจะรับรู้ความไม่สมเหตุส มผลได้ไม่ยาก ทว่านักศึกษาอาจ
พิจารณาได้วา่ ยังมีขอ้ สรุปจํานวนมากทีซับซ้อนหรือยากเกินกว่าทีบางคนจะหยังรูค้ วามไม่สมเหตุสมผล
ได้ ดังนันเมือเกิดการใช้เหตุผลขึน นักศึกษาพึงตระหนักถึงแง่มุมดังกล่าวโดยให้เข้าใจว่า การใช้เหตุผล
อาจมิใช่วธิ กี ารทีสมบูรณ์แบบในการแสวงหาความจริงแท้หรือความถูกต้อง ทว่าการใช้เหตุผลเป็ นวิธกี าร
ทีเปิ ดเผยให้เห็นสิงทีควรเป็ นหรือเชือได้ว่า “จริง” หรือ “ถูกต้อง” ตราบเท่าทียังไม่สามารถชีชัดให้เห็น
ความไม่สมเหตุสมผลใด ๆ
หากเราพิจ ารณาลัก ษณะทีข้ อ สนับ สนุ น นํ า ทางเราไปสู่ข้อ สรุ ป ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า ง
ข้ อ สนั บ สนุ น ทํ า ให้ เ ราแบ่ ง โครงสร้ า งของการแสดงเหตุผ ลได้ เ ป็ น (๑) การแสดงเหตุ ผ ลที
ข้อสนับสนุนเชือมโยงกันและ (๒) การแสดงเหตุผลทีข้อสนับสนุนลู่เข้า ดังนี
ในการแสดงเหตุผลทีข้อสนับสนุ นเชือมโยงกัน ข้อสนับสนุ น (หลักฐานหรือเหตุผล) “ทํางาน
ด้วยกัน” ส่วนการแสดงเหตุผลทีข้อสนับสนุนลู่เข้า ข้อสนับสนุน (หลักฐานหรือเหตุผล) “ทํางานเป็ นอิสระ
จากกันและกัน” กล่าวคือ ข้อสนับสนุ นแต่ละข้อไม่จําเป็ นต้องพึงพาซึงกันและกัน ในแง่นี การประเมิน
ข้อสนับสนุนแต่ละข้อจึงทําได้แบบแยกส่วน และความเป็ นเท็จของข้อสนับสนุนข้อใดข้อหนึงไม่อาจทําให้
ข้อสรุปใช้งานไม่ได้ในทันที (หากข้อสนับสนุ นอืนยังใช้งานได้) โครงสร้างการแสดงเหตุผลทังสองแบบ
สามารถสรุปเป็ นแผนภาพได้ดงั นี

๖
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แผนภาพที ๓ การแสดงเหตุผลทีข้ อสนับสนุนเชื อมโยงกัน

แผนภาพที ๔ การแสดงเหตุผลทีข้อสนับสนุนลู่เข้ า
จะเห็นว่า การแสดงเหตุผลทีข้อสนับสนุนลู่เข้ามักสัมพันธ์กบั การตังข้อสรุปจากข้อสนับสนุนด้วย
การอนุมานแบบอุปนัย และการแสดงเหตุผลทีข้อสนับสนุ นเชือมโยงกัน อาจสัมพันธ์การตังข้อสรุปจาก
ข้อสนับสนุนด้วยการอนุมานแบบนิรนัย ดังเราสามารถนําตัวอย่างในตารางข้างต้นมาสร้างเป็ นแผนภาพ
เพือแสดงโครงสร้างการใช้เหตุผลได้ดงั นี

แผนภาพที ๕ ตัวอย่างการแสดงเหตุผลทีข้ อสนับสนุนเชือมโยงกัน

๗
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แผนภาพที ๖ ตัวอย่างการแสดงเหตุผลทีข้ อสนับสนุนลู่เข้ า
ในโครงสร้างการแสดงเหตุผลที ซับซ้อนมากกว่านี การตังข้อสรุปจากการอนุมานแบบ
นิ รนัย หรืออุปนัย อาจมีล กั ษณะระคนกันก็ไ ด้ อย่ างไรก็ดี นักศึ กษายังคงสามารถใช้ พื นฐาน
แนวคิ ดในทีนี ทําความเข้าใจโครงสร้างการแสดงเหตุผลทีมีลกั ษณะซับซ้อนดังกล่าวได้

ภาษากับการแสดงเหตุผล
นักศึกษามักได้เรียนรูเ้ รืองภาษาทีใช้ในการแสดงเหตุผลมาบ้างแล้วในระดับก่อนมหาวิทยาลัย
เช่น การเรียบเรียงให้ส่วนทีเป็ นข้อสนับสนุนและข้อสรุปอยูใ่ นตําแหน่งทีเหมาะสม หรือการใช้สนั ธาน ใน
ทีนีจะกล่าวทบทวนความรูเ้ รืองนีโดยสังเขปแต่จะพยายามอภิปรายให้เห็นความสัมพันธ์กนั ดังนี
ในการแสดงเหตุผล ภาษาทีใช้เรียบเรียงอาจสือเนือความโดยบอกเหตุผลก่อนข้อสรุป เช่น
เนื องจากฟ้ าครึมขนาดนี อีกไม่นานฝนคงตก หรือบอกข้อสรุปก่อนเหตุผลก็ได้ เช่น อีกไม่นานฝนคงตก
เพราะฟ้ าครึมขนาดนี จะเห็นว่า การใช้ภาษาแสดงเหตุผลในภาษาไทยมิได้บงั คับว่าจะต้องแสดงส่วนใด
ในโครงสร้างการแสดงเหตุผล เหตุผล (ส่วนทีขีดเส้นใต้) และข้อสรุป (ส่วนทีใช้ตวั เอียง) สามารถสลับ
ลําดับกันในการสือความได้ ทังนีอาจเป็ นปัจจัยอืน เช่น การเน้นความ หรือการจัดระเบียบความคิด ทีทํา
ให้เกิดการสลับทีได้ดงั กล่าว อย่างไรก็ตาม จะเห็นว่า ในการสือความดังตัวอย่าง ภาษาไทยได้สร้างคํา
ขึนมาชุดหนึง อาจเรียกว่า คําสันธานแสดงเหตุผล เพือช่วยให้การบอกเหตุผลและข้อสรุปได้ชดั เจน
ถึง กระนันในการใช้ภาษาไทยตามระดับ สถานการณ์ หรือประเภทต่าง ๆ ทําให้เรามีข้อสัง เกตบาง
ประการ เช่น การละคําสันธานแสดงเหตุผล
การละคําสันธานแสดงเหตุผลเกิดขึนบ่อยครังในภาษาพูด เนืองจากในการสือสารด้วยการพูด
มิได้มเี พียงคําในประโยคหรือข้อความเท่านันทีใช้ในการสือความ แต่สถานการณ์ (บริบท) และผู้ร่วม
เหตุการณ์มสี ่วนกําหนดความหมายในการสือสารด้วย นอกจากนัน การฟั งมีเงือนไขบังคับทีว่า ผู้รบั สาร
ไม่สามารถทบทวนสารได้ดว้ ยตนเอง (คือ ไม่ตอ้ งขอให้ผสู้ ่งสารกล่าวข้อความซํา แตกต่างจากการอ่านที
สามารถอ่านทบทวนได้จนกว่าจะเข้าใจข้อความ) ดังนัน ผูส้ ่งสารจึงอาจแสดงพฤติกรรมทางภาษาอย่าง
น้อย ประการคือ การสือสารทีอาศัยบริบทมากขึน และการสือสารทีลดการใช้โครงสร้างทีซับซ้อนหรือ
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ยืดยาว กล่าวโดยสรุปคือ ปั จจัยข้างต้นทําให้นิยมละคําสันธานแสดงเหตุผลในภาษาพูด อาทิ ฟ้ าครึม
ขนาดนี อีกไม่นานฝนคงตก หรือ อีกไม่นานฝนคงตก ฟ้ าครึมขนาดนี๑
โครงสร้างการใช้ภาษาระดับผิว (การเรียบเรียงและการใช้คาํ สันธาน) ข้างต้นมีประโยชน์ในการ
ใช้ภาษาแสดงเหตุผล เช่น ช่วยให้มที างเลือกในการจัดระเบียบความคิด หรือทราบวิธเี น้นเนือหาส่วนที
เป็ นเหตุผลหรือข้อสรุป ถึงกระนันอาจยังไม่ถงึ ระดับทีช่วยให้เกิดวิจารณญาณในการใช้เหตุผล เนืองจาก
โครงสร้างการใช้ภาษาระดับผิวไม่ช่วยให้นักศึกษามีมุมมองเชิงคุณภาพเกียวกับเหตุผลหรือข้อสรุปซึง
เป็ นส่วนสําคัญทีทําให้เกิด “วิจารณญาณ” อันเป็ นกระบวนการคิดแยกแยะเพือตัดสินหรือประเมินค่าว่า
สิงใดเป็ นคุณ/โทษ ดี/ไม่ดี หรือมีประโยชน์/ไร้ประโยชน์ เราสามารถพัฒนามุมมองเชิงคุณภาพเพือสร้าง
วิจารณญาณได้จากการสังเกตร่องรอยทางภาษาและกระบวนการใช้เหตุผล ดังนี
๑. ร่ องรอยทางภาษาในการแสดงเหตุผล
นักศึกษาได้เรียนรูแ้ ล้วว่า รูปภาษา เช่น คําสันธาน ช่วยให้สามารถสือสารเพือแสดงเหตุผลได้
หรือแม้กระทังช่วยให้ผรู้ บั สารติดตามการใช้เหตุผลได้ง่ายขึน อย่างไรก็ดี กระบวนการดังกล่าวเป็ นไปใน
เงือนไขทีว่า การแสดงเหตุผล ณ ทีนันไม่พงึ มีสงใดน่
ิ าสงสัย หรือไม่มอี ะไรต้องจับตามองเป็ นพิเศษ ราว
กับว่าผูส้ ่งสารซือสัตย์ในการแสดงเหตุผลอย่างถูกต้องเหมาะสม ผูร้ บั สารจึงเพียงแค่มองดูรปู ภาษาทีช่วย
ให้แยกแยะข้อสนับสนุนและข้อสรุปได้กเ็ พียงพอ
ทว่าทีจริงแล้ว เราอยูใ่ นโลกทีการสือสารซับซ้อนมากกว่าโลกอุดมคติขา้ งต้น การแสดงเหตุผล
มิ ได้มีค่ตู รงข้ามเฉพาะเรืองการไม่ใช้ เหตุผลเท่ านัน แต่การแสดงเหตุผลที “น่ าจับตามอง” หลาย
กรณีเป็ นสิงรบกวนการแสดงเหตุผลโดยทัวไปหรือเป็ นปกติทยอมรั
ี
บได้ตามหลักเหตุผล คําถามทีตามมา
คือ การแสดงเหตุผลทีน่าจับตามองดังกล่าวเกิดจากอะไร และมีร่องรอยทางภาษาอะไรบ้างทีทําให้เราจัด
ประเภทการแสดงเหตุผลบางกรณีให้อยูใ่ นกลุ่มทีน่าจับตามอง
การแสดงเหตุผลทีน่ าจับตามองดังกล่าวถึงในทีนีเกิดจากเหตุผลอย่างน้อย ๒ ประการ (ปรีชา
ช้างขวัญ ยืน และสมภาร พรมทา, ๒๕๔๙) ประการแรกคือ การเล่ นไม่ซือ คือ ผู้ส่ง สารมีความคิด
บางอย่างซ่อนอยูเ่ บืองหลังการใช้เหตุผล การใช้เหตุผลแบบนีอาจเหมือนโครงสร้างของการแสดงเหตุผล
โดยทัวไป แต่การใช้เหตุผลดังกล่าวไม่สามารถยอมรับตามหลักเหตุผลได้

๑

ภาษาไทยมักไม่คอ่ ยช่วยให้เราแยกแยะเหตุและผลจากเหตุผลได้งา่ ย วิธกี ารทีแนะนําคือ ถ้ามีการ
อนุมาน จึงถือว่ามีโครงสร้างการแสดงเหตุผล (ข้อสนับสนุน>ข้อสรุป)
๙
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ส่วนประการทีสองคือ ความผิ ดพลาด ซึงเกิดการกระบวนการคิดทีมีปัญหา เช่น มีอคติแทรก
ปน มีสถานการณ์บบี บังคับ หรือมีผู้ร่วมเหตุการณ์กดดันผู้ส่งสารจนทําให้แสดงเหตุผลอย่างผิดพลาด
อย่างไรก็ดี โดยภาพรวมแล้ว การแสดงเหตุผลทีมีปัญหาและน่าจับตามองมักมีสาเหตุผสู้ ่งสารเป็ นสําคัญ
ในฐานะนักศึกษาเรืองการใช้เหตุผล เราจึงต้องยอมรับสถานะผู้รบั สารทีมีความสามารถในการ
ตรวจจับการแสดงเหตุผลทีน่าจับตามองข้างต้น เพราะการใช้เหตุผลทีมีปัญหาดังกล่าวเป็ นเรืองทีผู้รบั
สารหลีกเลียงไม่ได้ (จะหลีกเลียงได้กต็ ่อเมือมีบทบาทเป็ นผูส้ ่งสารทีผลิตสร้างการใช้เหตุผลขึนมาเอง)
การใช้ภาษาทีจะกล่าวถึงต่อไปนีอาจไม่ถึงกับทําให้โครงสร้างการแสดงเหตุผลไม่ถูกต้องโดย
สินเชิง แต่กร็ บกวนการตรวจจับความสมเหตุสมผลอย่างมาก ต่อไปจะกล่าวถึงร่องรอยบางภาษาบาง
ประการทีอาจเป็ นจุดตังต้นให้ฉุกคิดได้วา่ อาจมีการเล่นไม่ซอหรื
ื อข้อผิดพลาดในการใช้เหตุผล
๑.๑ การเลือกใช้ คาํ กล่าวคือ คําทีเลือกสรรมาใช้ในการสือสารย่อมสร้างบรรทัดฐานในการตัดสิน
เรืองต่าง ๆ คําเหล่านีเป็ นคําชนิดใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็ น คํานาม คํากริยาบอกสภาพ คํากริยาบอกอาการ
หรือคําวิเศษณ์ ต่างก็มกั ให้ทงความหมายโดยตรงและโดยนั
ั
ย ลองพิจารณาปรากฏการณ์ทางภาษาทีพบ
ได้ทวไปตามสื
ั
อสิงพิมพ์ (ดู Richardson, 2007) เช่น
“ยึดพืนทีคืน”
“สังหาร/ฆ่า”
“โฆษณาชวนเชือ”
"ลอบโจมตี”
“ปราบปราม”

>
>
>
>
>

“กระชับพืนที”
“จัดการ”
“การให้ ข้อมูล"
“ดําเนินการทางยุทธศาสตร์ ”
“ควบคุมสถานการณ์”

๑.๒ การเลือกใช้ โครงสร้ างประโยค ในการแต่งประโยคภาษาไทย นักศึกษาคงทราบเบืองต้นแล้ว
ว่า ประโยคขนาดสันทีสุดอาจประกอบด้วยคํานามทีเป็ นประธานของประโยคและคํากริยาทีแสดงอาการ
หรือ บอกสภาพ อย่า งไรก็ดี หากพิจ ารณาประโยคในลัก ษณะเป็ น ข้อ ความแสดงข้อ มูล เกียวกับ
กระบวนการ ประโยคคือหน่วยทางภาษาทีบอกกระบวนการ ซึงอาจมีองค์ประกอบได้ ๓ ส่วน ได้แก่ ผู้/
สิ งร่วมเหตุการณ์ กระบวนการ และสภาพแวดล้อม เช่น “ฉันกินข้าวอย่างมูมมาม” จะเห็นว่า ฉันและ
ข้ า วเป็ นผู้/ สิ งที ร่ ว มอยู่ ใ นเหตุ ก ารณ์ กิ นคือ กระบวนการ และอย่ า งมู ม มามเกี ยวข้อ งกับ
กระบวนการ เพือบอกลักษณะของกระบวนการ ต่อไปลองพิจารณาประโยค ๒ ประโยคต่อไปนี
(๑) เจ้าหน้ าทีรัฐ[ผู้ร่วมเหตุการณ์]จับกุม[กระบวนการ]ผู้ประท้ วง[ผู้ร่วมเหตุการณ์]
(๒) ผู้ประท้ วง[ผู้ร่วมเหตุการณ์]ถูกจับกุม[กระบวนการ]
๑๐
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การเปลียนแปลงจากประโยค (๑) เป็ น (๒)๑ ทําให้ผู้ร่วมเหตุการณ์ซงรั
ึ บผิดชอบกระบวนการ
“หายไป” จากความหมายของประโยค กล่าวคือ ประโยค (๒) ไม่ได้แสดงความหมายว่า “เจ้าหน้าทีรัฐ”
เป็ นผูม้ บี ทบาทในการจับกุมผูป้ ระท้วงอีกต่อไป
๑.๓ การใช้ คํา แสดงทั ศนภาวะ หรือ ทีทางไวยากรณ์ เรียกว่า “คํา ช่วยกริยา” (คํากริยาช่ว ย
คํากริยานุเคราะห์ ก็วา่ ) คําชนิดนีมีส่วนช่วยคํากริยาทีบอกกระบวนการให้แสดงระดับความเข้มข้นของ
ความหมายได้
ในการอนุมานแบบอุปนัย คําแสดงทัศนภาวะ อาทิ “น่ าจะ” “ค่อนข้าง” ฯลฯ มักปรากฏร่วมกับ
คํากริยาเพือแสดงระดับความเป็ นไปได้ของข้อสนับสนุนหรือข้อสรุป ในแง่นี เมือมีคําดังกล่าวปรากฏขึน
ย่อมมีผลต่อความแน่นอนของข้อสรุป เช่น “ฉันต้องตาย” แตกต่างจาก “ฉันน่ าจะตาย”
๑.๔ การใช้ โครงสร้ างภาษาแสดงความคิดทีมีอยู่ก่อน ความคิดหรือความเชือทีมีอยู่ก่อนเป็ นสิงที
นักภาษาสนใจศึกษาอย่างยิง ในทีนี หากกล่าวถึงโดยสรุป อาจเริมจากตัวอย่าง “การคอร์รปั ชันของ
เจ้าหน้ าทีรัฐ ในประเทศไทยทําให้ บ้านเมืองล้าหลัง ” โปรดสัง เกตส่วนทีขีดเส้น ใต้ หากเราต้องการ
พยายามปฏิเสธว่า เนือหาของประโยคดังกล่าวไม่จริง เราจะปฏิเสธได้ว่า “การคอร์รปั ชันของเจ้าหน้าที
รัฐในประเทศไทยไม่ทาํ ให้บา้ นเมืองล้าหลัง” จะเห็นว่า เราอาจตัดการเชือมโยงระหว่างความล้าหลังของ
บ้านเมืองกับการคอร์รปั ชันของเจ้าหน้าทีรัฐในประเทศไทยได้ ทว่าสิงทีเราไม่สามารถ “ทําลายลง” ได้คอื
ความหมายทีว่า มี “การคอร์รปั ชันของเจ้าหน้าทีรัฐในประเทศไทย” ทังนีไม่ว่าจะเกียวข้องกับความล้า
หลังของบ้านเมืองหรือไม่กต็ าม ความคิดทีมีอยูก่ ่อนในทีนีคือ “เจ้าหน้าทีรัฐในประเทศไทยคอร์รปั ชัน”
เราสามารถนึกตัวอย่างอืน อาทิ “ผู้ประท้วงไม่เลิ กก่อความวุ่น วาย” ย่อมแนะความคิดทีมีอยู่
ก่อนว่า ผูป้ ระท้วงก่อความวุน่ วายมาก่อน
กลวิธที างภาษาทีเป็ นร่องรอยให้จบั ตามองการใช้เหตุผลยังมีอกี มาก นักศึกษาสามารถเรียนรู้
จากสถานการณ์การสือสารจริงได้เพิมเติม โดยอาศัยแนวคิดว่า “ร่องรอยทางภาษา” ย่อมสัมพันธ์กบั การ
ใช้เหตุผล ดังกล่าวข้างต้น นอกจากร่องรอยทางภาษาจะแนะให้เห็นการใช้เหตุผลทีน่ าจับตามองแล้ว

๑

นักภาษาศาสตร์มกั อธิบายว่า ประโยคกรรตุวาจก (๑) และประโยคกรรมวาจก (๒) มีความสัมพันธ์กนั
ทางความหมาย ภาษาของมนุษย์สว่ นใหญ่บอกเหตุการณ์เป็ นประโยคได้ในทังสองโครงสร้าง เช่น หมากัดฉัน > ฉันถูก
(หมา)กัด ดังนัน ความแตกต่ างระหว่างประโยคทังสองโครงสร้างจึ ง อาจเป็ น เพีย งระดับผิว อย่ างไรก็ต าม มีผู้ต ัง
ข้อสังเกตว่า นัยของประโยคทังสองโครงสร้างทีเป็ นคู่ปฏิภาคกันอยู่ย่อมแตกต่างกันบ้าง เช่น หมากัดฉัน เน้นนัยว่า
หมา เป็ นผูก้ ระทําต่อ ฉัน ซึงเป็ นผูร้ บั การกระทํา ส่วน ฉันถูกหมากัด เน้นนัยว่า ฉัน ได้รบั ผลของกระทํา (การกัด) ของ
หมา
๑๑
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การเรียบเรียงในกระบวนการใช้เหตุผลก็มสี ่วนสําคัญในการประเมินความสมเหตุสมผล ดังจะกล่าวถึง
ต่อไป
๒. กระบวนการใช้ เหตุผล
ในโครงสร้างการแสดงเหตุผล นักศึกษาต้องตระหนักว่าการเล่นไม่ซอหรื
ื อความผิดพลาดอาจ
เกิด ขึนได้ เมือเราปรับ ระดับ จากการพิจ ารณาร่ อ งรอยของภาษาไปสู่ ก ารวิเ คราะห์ โ ครงสร้ า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อสนับสนุ นกับข้อสรุป จะพบว่า ในหลายกรณี (๑) ข้อสนับสนุ นและข้อสรุปไม่
สัมพันธ์กนั (เบียงประเด็น) หรือ (๒) ส่วนทีเป็ นข้อสนับสนุนมีลกั ษณะจํากัดจนทําให้ขอ้ สรุปน่าสงสัย
๒.๑ กระบวนการใช้ เหตุผลทีข้ อสนับสนุนและข้ อสรุปไม่ สัมพันธ์ กนั คือ ผู้ส่งสารทีอาจเล่นไม่ซอื
อาจเปลียนแปลงประเด็นของข้อสนับสนุ นเพือใช้สร้างข้อสรุป อาทิ ในสถานการณ์ทพ่ี อผู้ชอบสูบบุหรี
เรียกลูกชายมาอบรมว่า “ลูก...สูบบุห รีเป็ นอัน ตรายนะ” ลูกได้ตอบกลับว่า “พ่อครับ...สูบบุหรีจะเป็ น
อัน ตรายได้อย่างไร ในเมือพ่ อเองก็ย งั สูบ บุห รีเลย” จะเห็น ว่า การใช้เหตุผ ลของลูกน่ าจับตามอง
เนืองจากเหตุผล “พ่อเองก็ยงั สูบบุหรีเลย” ไม่สมั พันธ์กบั “สูบบุหรีจะเป็นอันตรายได้อย่างไร๑” กล่าวคือ
อันตรายของการสูบบุหรีย่อมไม่หายไปเพียงเพราะมีคนทีเรารูจ้ กั หรือคนทัวไปสูบบุหรี
กรณีขา้ งต้นไม่ต่างจากสถานการณ์การใช้เหตุผลทีมักพบได้บ่อยครัง เช่น “ทําไมจะทําไม่ได้ คน
อืนยังทําได้” หรือ “ทําไมครังนีทําได้ ครังก่อนทําไมทําไม่ได้”
การแก้ไขการเรีย บเรียงข้ อสนับสนุนและข้อสรุปที ไม่สมั พันธ์กนั คือ เลื อกสรรเหตุผล
หรือหลักฐานทีเกียวข้องกับข้อสรุป เช่น เป็ นประเด็นทีถกเถียงกันอยู่ หรือที เกียวข้องกับบุคคล
ทีอ้างถึงในขอบเขตเดียวกัน เช่น
เราต้องสร้ างโรงงานไฟฟ้ าถ่านหิ นเตรี ยมไว้ อย่ากลัว ถ้าไม่ทาํ ลูกหลานเราจะต้องใช้
ไฟฟ้าราคาแพง
ควรแก้ไขเป็ น
เราต้องสร้างโรงงานไฟฟ้าถ่านหินเตรี ยมไว้ อย่ากลัว เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้ าจากถ่ าน
หินทุกวันนีมีความสะอาดและปลอดภัยสู งมาก นานาชาติกย็ อมรับกัน

๑

ข้อความนีหมายความว่า “สูบบุหรีไม่เป็ นอันตราย” กล่าวคือ ประโยคลักษณะนีอยูป่ ระเภททีอาจเรียกว่าประโยคคําถาม
แบบวาทศิลป์ ใช้เพือแสดงความหมายบอกปฏิเสธ โปรดพิจารณาตัวอย่างอืนในภาษาไทยทีนักศึกษาอาจคุน้ เคยอยูแ่ ล้ว อาทิ “เขามาทีไหน
กัน” แปลว่า “เขาไม่ได้มา” หรือ “เจ้าหน้าทีพูดอย่างนันเมือไหร่กนั ” แปลว่า “เจ้าหน้าทีไม่ได้พูดอย่างนัน” สังเกตว่า การเข้าใจประโยค
คําถามแบบวาทศิลป์ ในกรณีเช่นนีอาจอาศัยบริบทในการสือสารด้วย

๑๒
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สัง เกตว่า เมือแก้ไขข้อสนับสนุ นเป็ น เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้ าจากถ่านหิน ทุกวัน นีมีความ
สะอาดและปลอดภัยสูงมาก นานาชาติกย็ อมรับกัน เหตุผลข้างต้นสัมพันธ์กบั ข้อสรุปว่า อย่ากลัว เพราะ
ต้องเข้าใจว่า ความตระหนกกลัวของประชาชนในทีนีคือ ผลกระทบทางร่างกายทีเกิดจากของเสียใน
กระบวนการผลิตไฟฟ้ าด้วยถ่านหิน (หากยอมให้สร้างโรงงานดังกล่าว) มิใช่เรืองราคาค่าไฟฟ้ า
๒.๒ กระบวนการใช้ เหตุผลทีข้ อสนับสนุนมีลกั ษณะจํากัดจนทําให้ ข้อสรุปน่ าสงสัย คือ ในบางครัง
ข้อสนับสนุนทีนํามาใช้มลี กั ษณะคัดสรรหรือเลือกมาเพือให้เข้ากันได้กบั ข้อสรุปหรือทําให้สร้างข้อสรุปที
ต้องการได้ หรือในอีกมุมหนึง ข้อสนับสนุ นมีลกั ษณะจํากัดก็จริง แต่ขอ้ สรุปกลับไม่ คํานึง ถึงลักษณะ
จํากัดดัง กล่าว และมุ่งอภิปรายนอกเหนือ ไปจากข้อมูลหรือเนือหาทีมีใ นข้อสนับสนุ น จึง กล่าวได้ว่ า
กระบวนการใช้เหตุผลทีข้อสนับสนุนมีลกั ษณะจํากัดจนทําให้ขอ้ สรุปน่าสงสัยแบ่งได้เป็ น ๒ ลักษณะย่อย
คือ (๑) การใช้ข้อสนับสนุนแบบจํากัดแต่สร้างข้อสรุปแบบมองข้ามประเด็นอืน และ (๒) การใช้
ข้อสนับสนุนแบบจํากัดแต่สร้างข้อสรุปแบบกว้างเกิ นไป
การใช้ ข้ อ สนั บ สนุ น แบบจํา กัด แต่ ส ร้ า งข้ อ สรุป แบบมองข้ า มประเด็น อื นมัก ใช้ก ัน
กว้างขวาง เช่น “วิธกี ารนีดีและเหมาะกับประเทศไทย นักวิชาการก็เห็นด้วย ข้าราชการก็เห็นด้วย แม้แต่
ชาวต่างประเทศก็เห็นด้วย” จะเห็นว่า ความเห็นของทังนักวิชาการ ข้าราชการ และชาวต่างประเทศ ต่าง
เป็ นข้อสนับสนุ นของข้อสรุปทีว่า “วิธีการนีดีและเหมาะกับประเทศไทย” แต่เราอาจลืมข้อจํากัดของ
ข้อสนับสนุนไปหรือไม่ กลุ่มคนทีเกียวข้อง (stakeholder) กับประเทศไทยมีมากกว่ากลุ่มทีกล่าวถึง เรา
อ้า งข้อ สนับ สนุ น แบบจํา กัด เช่น นี ในการสร้า งข้อสรุ ป มิไ ด้ นอกจากนัน แม้จ ะหัก ล้า งด้ว ยการนํ า
ข้อสนับสนุนทีมีเนือหาค้านสุดโต่งไปอีกทาง ก็ไม่ถอื ว่าเป็ นการใช้เหตุผลทีดี เช่น “วิธกี ารนีไม่เหมาะกับ
ประเทศไทย เกษตรกรก็ค้าน พ่อค้าแม่ค้าก็ค้าน นักธุรกิจก็ค้าน” เนืองจากข้อสนับสนุ นทีมีเนือหาค้าน
สุดโต่งก็มลี กั ษณะจํากัดเช่นกัน
โดยสรุป การแก้ ไขข้ อสนับสนุนมีล กั ษณะจํากัด คือ การปรับเปลี ยนข้ อสนับสนุนให้ มี
ขอบเขตครอบคลุมพืนที บุคคล หรือประเด็นทีเหมาะสมกับการสร้างข้อสรุป ดังตัวอย่างข้างต้นที
ข้อสนับสนุนได้อา้ งถึงความคิดเห็นของกลุ่มคนทีเกียวข้องแต่ไม่ครอบคลุมทังหมด ทําให้โต้แย้งข้อสรุป
ได้ว่า ขาดความสมเหตุสมผลหรือความน่ าเชือถือ ในกรณีดงั กล่าว เราอาจแก้ไขการอ้างเหตุผ ลเป็ น
วิธีการนีดีและเหมาะกับประเทศไทย ผู้เกียวข้องหรือผู้ส่วนได้ส่วนเสียกับเรืองนีต่างก็เห็น ด้วยและ
ยอมรับร่วมกัน
การใช้ ข้ อสนับสนุนแบบจํากัด แต่ส ร้างข้อสรุปแบบกว้างเกิ นไปมักปรากฏในกรณีท ีใช้
ผลการวิจยั หรือผลการศึกษามาสนับสนุนข้อสรุปบางอย่าง ข้อสรุปดังกล่าวมักครอบคลุมความเป็ นไปได้
ทีกว้างกว่าหรือยิงไปกว่าข้อมูลทีข้อสนับสนุ นนําเสนอ อาทิ ผลการสํารวจกลุ่มตัวอย่างทีนับถือศาสนา
พุทธในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าส่วนใหญ่ทําบุญ ด้วยการใส่บาตรหรือการถวายเงินแด่พระสงฆ์ นี
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สะท้อนให้เห็นว่า คนไทยเราส่วนมากชืนชอบการทําบุญด้วยอามิสบูชาอย่างยิง จะเห็นว่า ข้อสรุปทีว่า
คนไทยเราส่วนมากชืนชอบการทําบุญด้วยอามิสบูชาอย่างยิง เป็ นการนําเสนอยิงกว่าไปทีข้อสนับสนุ น
จะรองรับได้ เนืองจากข้อสนับสนุ นกล่าวแต่เพียงว่า ผลการสํารวจกลุ่มตัวอย่างทีนับถือศาสนาพุทธใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่าส่วนใหญ่ทาํ บุญด้วยการใส่บาตรหรือการถวายเงินแด่พระสงฆ์ ดังนันย่อมก็
ให้เกิดข้อคิดเห็นค้านขึนได้วา่ แม้เป็ นเช่นว่าในบางพืนที เช่น ในกรุงเทพมหานคร แต่พนที
ื อืนอาจมีผู้
นิยมชมชอบในลักษณะอืนก็เป็ นได้ ทีว่ามานีถือเป็ นการสรุปกว้างไปกว่าเหตุผลหรือหลักฐานทีมีอยู่ หรือ
อีกนัยหนึงคือ ข้อสนับสนุนมีขอ้ มูลจํากัด ไม่เพียงพอหรือเหมาะสมแก่การสร้างสรุปในลักษณะทีเกินเลย
ออกไป
น่าสังเกตว่า ไม่วา่ จะเป็ นกระบวนการใช้เหตุผลทีข้อสนับสนุนมีลกั ษณะจํากัดจนทําให้ขอ้ สรุปน่า
สงสัยในลักษณะก็ตามใด ย่อมเผยให้เห็นอคติของผูส้ งสารอยูบ่ า้ ง กล่าวคือ ในลักษณาการเช่นนัน ย่อม
เป็ นคติให้คาดเดาได้วา่ ผู้ส่งสารมีความลําเอียงในทางหนึงอยู่ก่อน จากนันจึงลากข้อสนับสนุ นจํานวน
หนึงเข้ามาเกียวข้อง เพือหมายให้ไปสู่ขอ้ สรุปทีตนคาดหวังเอาไว้แต่แรก
ในลําดับต่อไป จะกล่าวถึงบทบาทของการใช้เหตุผลว่า มีหน้าทีอย่างไรในการใช้ภาษาเพือการ
สือสารของมนุษย์
๓. บทบาทของการใช้ เหตุผลในการใช้ ภาษาเพือการสื อสาร
การศึกษาเรืองการใช้เหตุผลมิใช่การศึกษาให้เข้าใจคุณลักษณะภายในของภาษาเพือใช้บรรยาย
ลักษณะของภาษาแต่เพียงเท่านัน อาทิ ในกรณีของภาษาไทย การศึกษาโครงสร้างการแสดงเหตุผ ล
มิใช่เพือบรรยายให้ทราบว่า ภาษาไทยสามารถแสดงโครงสร้างดังกล่าวได้ ทว่าการศึกษาเรืองดังกล่าว
ทําให้เข้าใจลักษณะของโครงสร้างการแสดงเหตุผลได้มากขึน หรือสามารถนําไปประยุกต์ในการสือสาร
ด้วยภาษาไทยได้
การแสดงเหตุผลอาจนําไปใช้ในการอธิบาย การโน้มน้าว และการโต้แย้ง แต่โครงสร้างการแสดง
เหตุผลดังกล่าวไปข้างต้นไม่อาจนําไปใช้ในการสือสารเพือจุดมุ่งหมายประเภทต่าง ๆ ได้ทนั ที การใช้
โครงสร้างการแสดงเหตุผลเพือตอบสนองจุดมุ่งหมายของการสือสารต้องพิจารณาว่า จุดมุ่งหมายของ
การสือสารแต่ละประเภทมีเป้ าหมายอย่างไร เป้ าหมายดังกล่าวจะเชือมโยงกับทัศนคติทจะใช้
ี เป็ นกรอบ
ในการแสดงเหตุผลซึงมีบทบาทในการสือสารดังกล่าวไป
ในทีนี จะกล่า วถึง เฉพาะการใช้เหตุ ผ ลเพือการอธิบ าย การโน้ ม น้ า ว และการโต้แย้ง /การ
สนับสนุน โดยสรุปเป้ าหมายและทัศนคติของผูส้ ่งสารได้ดงั ตารางต่อไปนี
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ประเภท
๑. การอธิบาย

จุดมุ่งหมาย
ความกระจ่างใจ/ความเข้าใจ

๒. การโน้ มน้ าว

การยอมรับ

๓. การโต้แย้ง/การสนับสนุน

การสถาปนาขึน/การหักล้าง

ทัศนคติของผู้ส่งสาร
ผูส้ ่ งสารเป็ นผูม้ ีขอ้ มูลหรื อเข้าใจ
เนือหาของข้อมูล ส่วนผูร้ ับสารไม่
มีขอ้ มูล มีขอ้ มูลน้อยกว่า ไม่เข้าใจ
ข้อมูล หรื อเข้าใจข้อมูลน้อยกว่า ผู ้
ส่ ง ส า ร เ ลื อ ก ใช้ เ หตุ ผ ลห รื อ
หลั ก ฐา น ที เข้ า ใจ ไ ด้ ง่ า ย ไ ม่
ซับซ้อน และมากเพียงพอ
ผูส้ ่ ง สารต้องการทํา ให้ผูร้ ั บ สาร
ยอมรั บ ข้อ มู ล ของตนเอง และ
คาดหวัง ให้ ต่ อ ยอดการยอมรั บ
ไปสู่ ก ารการปฏิบัติ ต ามหรื อการ
ละเว้นการปฏิบตั ิ
ผู ้ส่ งสาร ยอมรั บหรื อปฏิ เสธ
สมมติฐานบางอย่าง และต้องการ
นําเสนอข้อมูลดังกล่าวของตนเอง
ให้แ ก่ ผูร้ ั บ สารโดยอาศัย การใช้
ข้อมูลสนับสนุนจํานวนหนึง

จะเห็นว่า ประเภทของการใช้ภาษาเพือจุดมุ่งหมายทีแตกต่างกันสะท้อนให้เห็นเป้ าหมายของ
การสือสารและทัศนคติของผู้ส่งสารทีแตกต่างกัน การใช้เหตุผ ลเพือตอบสนองประเภทการใช้ภาษา
ดังกล่าวจึงมีลกั ษณะเฉพาะมากขึน ดังนี
๓.๑ การใช้ เหตุผลเพือการอธิบาย เป็ นการแสดงเหตุผลเชิงอธิบาย (explanatory reason) เพือให้
เข้าใจการกระทําหรือความคิดบางอย่าง ในแง่นีจึง กล่าวได้ว่า การอธิบายมิใ ช่การแก้ต่างหรือการ
สนับสนุนการกระทําหรือความคิด (จะกล่าวถึงในข้อ ๓.๓) เพราะการอธิบายเป็ นเพียงกระบวนชีแจงให้
ทราบว่าเหตุผลทีอยูเ่ บืองหลังความคิดหรือการกระทําคืออะไร การใช้เหตุผลในการอธิบายอาจมีลกั ษณะ
เป็ นการแสดงเหตุผลหรือหลักฐานเฉพาะบุคคลก็ได้ เนืองจากไม่ได้คาดหวังการยอมรับจากผู้รบั สาร แต่
ความคาดหวังเดียวทีอาจเป็ นได้คอื ผูร้ บั สารกระจ่างใจหรือเข้าใจความเป็ นไปมากขึน
ดัง ได้ก ล่า วไป จึง ไม่ น่ า ประหลาดใจ หากโครงสร้างการแสดงเหตุผ ลเพือการอธิบ ายจะมี
ลักษณะเฉพาะหรือแคบ อาทิ
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ในตอนนันผมไม่ไ ด้นํ าโทรศัพ ท์มือ ถือ ไปด้วย และคิดวิธีอืนไม่ ออก ผมรู้ส ึกเครียดมาก จึง
ตัดสินใจดําเนินการไปเลยโดยไม่ได้สอบถามคนอืน คิดว่าคงไม่เป็นไร
จะเห็นว่า ไม่วา่ ระดับความสมเหตุสมผลจะมากน้อยเพียงใดก็ตาม การใช้เหตุผลข้างต้น (ส่วนที
ขีดเส้น ใต้คอื ข้อสนับสนุ น ) ย่อมเกิดขึนเพืออธิบ ายพฤติกรรมการตัดสินใจดําเนิน การโดยคนอืนมิไ ด้
ยินยอมด้วย จะเห็นว่า เหตุผลข้างต้นอาจมิได้ทาํ ให้พฤติกรรมดังกล่าวมีความชอบธรรมหรือยอมรับได้
มากขึน สิงทีรับรูไ้ ด้มเี พียงความกระจ่างหรือความเข้าใจ (ในความหมายแคบว่า รับรูต้ าม) ว่า พฤติกรรม
ทีกล่าวถึงเกิดขึนได้อย่างไร โดยมิได้มเี งือนไขของการสือสารทีว่าผูร้ บั สารอาจยอมรับข้อสรุปแต่อย่างใด
โดยทัวไป การใช้เหตุผลเพือการอธิบายมักใช้ในกระบวนการเรียนการสอน เนืองจากช่ วยให้
ผู้รบั สารสามารถติดตามเนือหาของเรืองทีกําลังกล่าวถึง ได้ และเข้าใจรายละเอียดของเนือหามากขึน
อย่างไรก็ตาม จุดอ่อนอย่างหนึงของการอธิบายดังได้กล่าวไปแล้วคือ มิได้กระตุ้นการยอมรับ ดังนันการ
อธิบายในกระบวนการเรียนการสอนแต่เพียงอย่างเดียวอาจมิได้ส่งเสริมให้ผเู้ รียนเกิดวิจารณญาณอันจะ
นําไปสู่กระบวนการวิพากษ์ เนืองจากเป็ นการเน้นนําเสนอข้อมูลมากกว่าจะทําให้ยอมรับซึงมักกระตุ้น
“ต่อมสงสัย” ของผูเ้ รียนได้ดกี ว่า
๓.๒ การใช้ เหตุผลเพือการโน้ มน้ าวใจ เป็ นการแสดงเหตุผลเพือโน้มน้าวให้กระทําหรืองดกระทํา
เราเห็นการใช้เหตุผลเพือเป้ าหมายลักษณะนีได้ในโฆษณาทีพยายามทําให้ลกู ค้าเลือกซือสินค้าบางอย่าง
หากเรามองในมุมมองการสร้างความน่าเชือถือ เราใช้เหตุผลก็เพือทําให้น่าเชือถือมากยิงขึน ใน
ขันแรก ข้อสนับสนุ นต้องคัดสรรให้มลี กั ษณะเข้าใจได้ง่ายและชัดเจน นอกจากนันต้องพยายามขจัด
เนือหาทีขัดแย้ง กับข้อสนับสนุ น รายละเอียดบางประการได้รบั การคัดสรรให้คงไว้ห รือละทิงไป ขัน
ต่อมา ข้อสนับสนุนทีมีลกั ษณะจับต้องได้มกั สัมพันธ์กบั ข้อสรุปทีชัดเจนและน่ าเชือถือว่าเป็ นไปได้ ขัน
สุดท้าย คําหรือศัพท์ทช่ี วยเร้าอารมณ์ จินตนาการ หรือความน่าเชือถือ มักใส่เข้าไปเพือเอาชนะใจของ
ลูกค้าผูร้ บั สาร
จากทีกล่า วไป การใช้เหตุ ผ ลเพือการโน้ ม น้ าวใจอาศัย ทังโครงสร้างการแสดงเหตุ ผ ลทีมี
ข้อสนับสนุ น ทีชัด เจนและทรงพลานุ ภาพและรูปภาษาทีเร้าอารมณ์ ของผู้ร บั สารได้ดี นอกจากนัน
โฆษณาทีมีรปู แบบแตกต่างกันจํานวนมากต่างก็พยายามสือสารในเนือหาสําคัญอย่างเดียวกันคือ ทําไม
ลูกค้าต้องซือสินค้าชินนัน หรือสินค้าเหมาะกับลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างไร ยิงไปกว่านัน สินค้าทีเน้นขายให้
ได้ปริมาณมากมักโน้มน้าวให้เห็นคุณภาพทีแปรผกผันกับราคาเพือให้แข่งขันกับเจ้าอืนได้ และมักเน้นให้
เห็นว่า สินค้าหาซือง่าย ใครจะซือไปใช้กไ็ ด้
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โปรดพิจารณาตัวอย่าง อาทิ ควรซือผลิตภัณฑ์ยาสีฟันยีห้อนี เพราะทันตแพทย์ส่วนใหญ่แนะนํา
แถมผลิตภัณฑ์ยงั ใช้นวัตกรรมทีไม่มใี นยีห้ออืน จะเห็นว่า ข้อสนับสนุ นเกียวข้องกับสิงทีวัดได้ กล่าวคือ
เราวัดจํานวนของทันตแพทย์ทกล่
ี าวแนะนําได้ หรือเราประเมินได้ว่า นวัตกรรมใดมีไม่มใี นผลิตภัณฑ์
ชนิดใด นีสะท้อนให้เห็นว่า การใช้เหตุผลเพือการโน้มน้าวใจเน้นข้อสนับสนุ นทีเป็ นรูปธรรมและรับรู้ได้
ไม่ยาก ส่วนคําว่า “ทันตแพทย์” และ “นวัตกรรม” ยังเสริมจินตนาการของผู้รบั สารในเรืองความเป็ นมือ
อาชีพและความทันสมัยอีกด้วย นอกจากนัน การใช้เหตุผลเพือการโน้ มน้าวใจยังสร้างข้อสรุปแบบมี
ทิศทาง คือ ผูร้ บั สารย่อมทราบว่าตนเองควรทําอะไรต่อไป ในทีนีผู้รบั สารควรไปซือผลิตภัณฑ์ยาสีฟัน
ยีห้อทีกําลังกล่าวถึงกันอยู่
๓.๓ การใช้ เหตุผลเพือการโต้ แย้งและการสนับสนุน
ในขันต้น ต้องเข้าใจก่อนว่า การใช้เหตุผลเพือการโต้แย้งตามทีสอนในตํารามักมีลกั ษณะเสถียร
แต่ในบทสนทนาโต้แย้งโดยทัวไปมักมีพลวัตมากกว่า
ทีจริงแล้ว การโต้แย้งเป็ นปฏิกริ ยิ าทีกระทําต่อการกล่าวหรือการอ้างข้อสนับสนุนบางอย่างทีมีมา
ก่อนหน้า ลองพิจารณาบทสนทนาต่อไปนี
ก: คนไทยไม่ใส่ นาตาลในต้
ํ
มยําหรอก พวกเราจะใส่ ทาํ ไม
ข: แต่ มาลีเพือนฉันเป็ นคนไทย ยังใส่ นาตาลเลย
ํ
ก: อ้ าวเหรอ คนไทยแท้ เขาก็ไม่ใส่ กันหรอก
จะเห็นว่า ในผลัดแรก ก. บอกเหตุผลอย่างหนึงขึนมา ตามปกติเราควรได้ขอ้ สรุปว่า พวกเราจึง
ไม่ควรใส่นําตาล (เพราะเป็ นคนไทย) ทว่า ข. กลับแทรกแซงในการแสดงเหตุผลดังกล่าว ขันตอนส่วนนี
เราอาจเรียกว่า “การกล่าวแย้ง” ทําให้ ก. ปรับเหตุผลของตนเอง และได้ขอ้ ความว่า “คนไทยแท้ไม่ใส่
นํ าตาล” เราจะเห็น ว่า เกิดการโต้แย้ง ด้วยการแสดงเหตุ ผ ลแล้ว กล่าวคือ มีก ารเสนอข้อสนับสนุ น
บางอย่างมาค้านข้อสนับสนุนทีมีอยูก่ ่อน จนทําให้ตอ้ งปรับข้อสนับสนุนเดิม กระบวนการนีอาจดําเนินไป
เรือย ๆ จนกว่าการโต้แย้งจะยุตลิ ง
จากทีกล่าวถึง ข้างต้น จะเห็น ว่า การโต้แย้ งคื อการพยายามหักล้างหรือตังข้ อสงสัย กับ
เหตุผล (ข้อสนับสนุน) เช่น “มนุษย์ทุกคนต้องตาย มาลีเป็นมนุ ษย์ มาลีจงึ ต้องตาย” หากเราพยายาม
จะบอกว่า “มาลีอาจไม่ต้องตายก็ได้” และพยายามอธิบายโดยให้เหตุผล เช่น “มนุ ษย์ทชืี อ...ยังไม่ต้อง
ตายเลย” จะเห็นว่า ข้อสนับสนุ น ทีนํามาค้านนีมิได้มุ่ง หักล้างข้อสรุปทีว่า “มาลีต้องตาย” แต่เป็ นการ
โต้แย้งข้อสนับสนุ น “มนุ ษย์ทุกคนต้องตาย” แต่ในหลายกรณี การโต้แย้งก็อาจมุ่งหักล้างข้อสรุป
โดยตรงก็ได้ เช่น
๑๗

เอกสารเสริ มวิชา มธ.๑๐๔ การคิด อ่านและเขียนอย่างมีวิจารณญาณ

ก: ผลสํารวจความคิ ดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกมาแล้ วว่ า ชอบไปเทียวใน
ต่ างประเทศมากกว่ าประเทศไทย อย่างนีก็แปลว่ า นักศึกษาไทยคงเห็นว่ าเมืองนอกน่ าเทียวกว่ า
เมืองไทยเรา
ข: นักศึกษาไทยทีไหน นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่ างหาก
ในประเด็นข้างต้น การใช้เหตุผลเพือการโต้แย้งคือ การพิจารณาข้อสนับสนุ นหรือข้อสรุปทีมีอยู่
ก่ อ นและพยายามกล่ า วแย้ง ด้ว ยข้อ สนับ สนุ น ใหม่ ห รือ ข้อ สรุ ป ใหม่ ท ีนํ า มาค้า น ในแง่ ก ารโต้แ ย้ง
ข้อสนับสนุน ผูส้ ่งสารอาจโต้แย้งข้อสนับสนุนทีมีอยูก่ ่อนแยกเป็ นประเด็น แล้วกล่าวแย้งไปทีละประเด็นก็
ได้ หรือจะกล่าวแย้ง ข้อสนับสนุ น ทีมีอยู่ก่อนบางประเด็นทีสําคัญมากพอทีจะทําให้ขอ้ สนับสนุ นอืน ๆ
หรือข้อสรุปใช้งานไม่ได้อกี ต่อไป เช่น หากเรากล่าวแย้งประเด็น “มนุ ษย์ทุกคนต้องตาย” ได้แล้ว ก็ไม่
ต้องไปโต้แย้งประเด็น “มาลีเป็นมนุษย์” อีกต่อไป เพราะเท่านีข้อสรุปเดิมทีว่า “มาลีจงึ ต้องตาย” ก็ใช้งาน
ไม่ได้อกี ต่อไปแล้ว
ทว่าคําถามสําคัญข้อหนึ งทีนักศึกษาอาจสงสัยคือ เราควรเลือกส่วนใดในโครงสร้างการ
แสดงเหตุผลเพื อนํ ามาโต้แย้ง คําตอบสําเร็จรูปคือ ควรเลื อกส่ว นที เป็ นจุดอ่ อน จุดบกพร่อง
หรือจุดทีมีข้อจํากัดมากทีสุด ดังนันเราสามารถโต้แย้งข้อสนับสนุนทังที เป็ นหลักฐานและที เป็ น
เหตุผล หรือข้อสรุปก็ได้ แล้วแต่ดลุ พิ นิจของเรา
นอกจากการโต้แย้ง การสนับสนุ น เป็ น การสือสารอีกลักษณะหนึงทีสามารถใช้การแสดงเหตุ
ผลได้ อย่างไรก็ดี เหตุผลทีมิได้แยกเรืองการสนับสนุ นออกจากการโต้แย้ง ในทีนีคือ การสนับสนุ นและ
การโต้แย้ง ต่างก็มลี กั ษณะเป็ นการกล่าวอ้าง การแก้ตวั หรือการแก้ต่าง กล่าวคือ การโต้แย้งและการ
สนับสนุนเป็ นความพยายามนําเสนอว่า มีบางอย่างถูกต้องหรือควรเป็ นไปเช่นนัน เพียงแต่การโต้แย้ง
เป็ นการกล่าวแย้งสิงเดิมเพือจะเชือมโยงไปถึงสิงใหม่วา่ ถูกต้องมากกว่า ในขณะทีการสนับสนุ นเป็ นการ
กล่าวอ้างถึงสิงเดิมซึงได้รบั การสถาปนาให้มนคงขึ
ั
นหรือน่าเชือถือมากยิงขึนว่าถูกต้อง
การใช้เหตุผลเพือการสนับสนุนนีอาจเลือก “เสริมแรง” ได้ทงส่
ั วนทีเป็ นข้อสนับสนุ นและส่วนที
เป็ นข้อสรุป ขึนอยูก่ บั ว่าต้องการเสริมแรงให้แก่จุดอ่อนหรือจุดแข็ง ในแง่นีการสนับสนุ นอาจต่างกับการ
โต้แย้งตรงทีสามารถกระทํากับส่วนทีเป็ นจุดแข็งของโครงสร้างการแสดงเหตุผลก็ได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี
ก: คนไทยมีนิสยั เกรงใจคนอืน เขาไม่โทรศัพท์มากวนเธอตอนนีหรอก
ข: จริ งด้วย เป็ นฉันเอง ฉันก็ไม่ทาํ เหมือนกัน
จะเห็นว่า ข. พยายามสนับสนุ นข้อสรุป โดยการให้ตวั อย่างเพิมเติมว่า ข. (ซึงเป็นคนไทยคน
หนึงทีมีนิส ยั เกรงใจคนอืน) ก็จ ะไม่โทรศัพท์ไ ปกวนผู้ใดในสถานการณ์ ท ีเกียวข้องกับบริบทข้างต้น
๑๘

เอกสารเสริ มวิชา มธ.๑๐๔ การคิด อ่านและเขียนอย่างมีวิจารณญาณ

เช่นกัน อาจสันนิษฐานได้วา่ การเสริมแรงมีขนต่
ึ อส่วนทีเป็ นข้อสรุป เนืองจากอาจเป็ นส่วนทีเป็ นจุดอ่อน
มากทีสุด (หมายถึง ทําให้เกิดความสงสัย) จึงได้ให้ตวั อย่างเสริมเข้าไป
เราอาจสรุปแนวทางการโต้แย้งหรือการสนับสนุนได้ดงั แผนภาพต่อไปนี

แผนภาพที ๗ แนวทางการโต้แย้งและการสนับสนุน
ในลําดับต่อไป จะกล่าวถึงการประยุกต์เรืองภาษากับการแสดงเหตุผลในการเขียน ในทีนีจะ
กล่าวถึงเฉพาะการเขียนแสดงความคิดเห็นเพือสนับสนุ นหรือโต้แย้งเป็ นสําคัญ เนืองจากเป็ นลักษณะ
การเขียนทีนักศึกษาจะได้ใช้ประโยชน์มากขึนในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและการทํางานต่อ ไปใน
อนาคต

หลักการเขียนแสดงความคิดเห็นอย่ างมีเหตุผลและน่ าเชื อถือ
ในลําดับแรก ขออธิบายข้อตกลงเบืองต้นกันก่อนว่า (๑) เราจะประยุกต์การใช้เหตุผลแบบทัวไป
หรือทีเป็ น ปกติใ นการเขียนในทีนี เนืองจากนักศึกษาในฐานะผู้ส่ง สารพึง เรียนรู้ท ีจะรับผิดชอบการ
นําเสนอของตนเอง ดังนัน (๒) ในทีนีจะไม่นําเรืองความแปรปรวนในการใช้เหตุผลอันเกิดจากการเล่นไม่
ซือหรือข้อผิดพลาดมาพิจารณา (แต่นักศึกษาสามารถพัฒนาสมรรถภาพในการเขียนของตนเองให้
สอดคล้องกับเป้ าหมายของการสือสารของตนเองต่อไปได้จากพืนฐานแนวคิดในทีนี) นอกจากนัน (๓)
ในทีนีจะพิจารณาเฉพาะการเขียนแสดงความคิดเห็นเพือสนับสนุ นหรือโต้แย้งเนือหาหรือข้อมูลทีมีอยู่
ก่อนเท่านัน ดังนัน ในขันแรกโปรดพิจารณาข้อความต่อไปนี
เป็ นทีเข้าใจกัน โดยทัวไปว่า สังคมไทยในศตวรรษที ๒๑ เป็ นสังคมแห่ งการคิดวิเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณ ดังนันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จงึ ควรเปิ ดรายวิชาพืนฐานทีส่งเสริ มกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างมีวิจารณญาณให้มากทีสุดเท่าทีจะทําได้
๑๙
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เมือนําข้อความมาวิเคราะห์ตามโครงสร้างการแสดงเหตุผลแล้ว จะได้ดงั ข้างล่างนี

แผนภาพที ๘ โครงสร้ างการแสดงเหตุผล
ในกรณี ท ีต้องการโต้แย้ง ประเด็น ของการโต้แย้ง อาจเป็ นข้อเท็จ จริงหรือความเป็ น จริง เกียวกับ
“สังคมไทยในศตวรรษที ๒๑ เป็นสังคมแห่งการคิดวิเคราะห์อย่างมีวจิ ารณญาณ” เนืองจากข้อสนับสนุ น
นําไปสู่ขอ้ สรุปดังข้างต้น หากหักล้างหรือโต้แย้งทีข้อสนับสนุนนีก็จะสามารถทําให้ขอ้ สรุปใช้งานไม่ได้อกี
ต่อไป
เราอาจถามตนเองว่ า “สัง คมไทยในศตวรรษที ๒๑ เป็ น สัง คมแห่ ง การคิด วิเ คราะห์อ ย่า งมี
วิจ ารณญาณ” จริง หรือ ไม่ อาจหาข้อ มูล เพิมเติม หรือ ในกรณี ท ีพิจ ารณาอยางเร็ว อาจเห็น ว่ า
“สังคมไทยในศตวรรษที ๒๑ เป็ นสังคมแห่ งการคิ ดวิ เคราะห์อย่ างมีวิ จารณญาณ” เป็ นสิ งที
เข้าใจกันเองในสังคมเท่ านัน (เป็ นที เข้ าใจกันโดยทัวไป) อาจยังไม่ไ ด้ทําวิ จยั หรือสํารวจโดย
ละเอียดว่า สังคมโลกในศตวรรษที ๒๑ เป็ นไปดังทีเข้าใจกันหรือไม่ เราจึงสร้างข้อสนับสนุ นขึนมา
ค้านได้ เช่น
(๑) ยังไม่เคยมีการวิจยั หรื อการสํารวจอย่างเป็ นระบบเกียวกับลักษณะของสังคมไทยในศตวรรษที
๒๑ ว่า จะมีทิศทางเป็ นอย่างไร หรื อจะเป็ นสังคมแห่งการคิดวิเคราะห์จริ งหรื อไม่
(๒) สังคมไทยในศตวรรษที ๒๑ อาจแปรปรวนและต้องการทักษะอืนเพิ มเติม นอกเหนื อจากการ
คิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ
จากนันให้เรานําข้อสนับสนุนค้านข้างต้นไปแทนทีเพือหักล้างข้อสนับสนุนทีมีอยูก่ ่อนดังนี
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เนื องจากยังไม่เคยมีก ารวิจ ัยหรื อการสํารวจอย่างเป็ นระบบเกี ยวกับลัก ษณะของสังคมไทยใน
ศตวรรษที ๒๑ ว่า จะมีทิศทางเป็ นอย่างไร หรื อจะเป็ นสังคมแห่งการคิดวิเคราะห์จริ งหรื อไม่ (ข้อสนับสนุ น
๑) นอกจากนัน สังคมไทยในศตวรรษที ๒๑ อาจแปรปรวนและต้องการทักษะอืนเพิ มเติม นอกเหนื อจาก
การคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ (ข้อสนับสนุน ๒) ดังนัน การเปิ ดรายวิชาพืนฐานทีส่งเสริ มกระบวนการ
คิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณให้มากทีสุดเท่าทีจะทําได้จงึ อาจมิใช่สิ งทีควรกระทํา (ข้อสรุ ปใหม่)
เมือนําข้อความมาวิเคราะห์ตามโครงสร้างการแสดงเหตุผลแล้ว จะได้ดงั ข้างล่างนี

แผนภาพที ๙ โครงสร้ างการแสดงเหตุผลเพือการโต้แย้ง
จะเห็น ว่า การเขียนโต้แย้ง ในทีนี เริมจากการพิจ ารณาความสัมพันธ์ระหว่างข้อสนับสนุ นกับ
ข้อสรุป เมือพิจารณาความสัมพัน ธ์ดงั กล่าวได้ เราจึง กําหนดประเด็น ทีจะโต้แย้งได้ คือ การโต้แย้ง
ข้อสนับสนุ น ทีมีอ ยู่ก่อ น จากนันเราต้องการจะสร้า งข้อสนับสนุ น ค้านจํานวนเท่าไหร่ก็ไ ด้ แต่ ต้อ ง
พิจารณาถึงความสัมพันธ์ของข้อสนับสนุนทีใช้คา้ นกับข้อสรุปใหม่ทคาดการณ์
ี
ไว้
ในกรณีทงานเขี
ี
ยนมีขนาดยาวหรือซับซ้อนมากกว่านี นักศึกษาก็สามารถประยุกต์แนวคิดทัง
การใช้แผนภาพและการระบุประเด็นโต้แย้งดังกล่าวในทีนีเพือใช้ในการเขียนแสดงเหตุผลเพือโต้แย้ง
ต่อไป และแน่นอนหากการโต้แย้ง ยังไม่เป็ นทียอมรับได้หรือมีการโต้แย้งกลับ การโต้แย้งก็จะทําดําเนิน
ต่อไปเรือยๆ และสร้างกระบวนการทีเรียกว่า การโต้แย้งเพือหักล้าง (rebuttal)
ส่วนในกรณีทต้ี องการเขียนสนับสนุ น ในทีนีอาจเสริมให้ขอ้ สรุปน่ าเชือถือมากขึนด้วยการเพิม
หลักฐานหรือเหตุผลทีช่วยเน้นยําให้เห็นว่าควรสรุปไปในทิศทางทีกล่าวอ้างมาก่อน เช่น
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๑. ในปัจจุบนั ระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศพัฒนาแล้วต่างก็มุ่งส่ งเสริ มการสอนให้
ผูเ้ รี ยนมีวิจารณญาณเพือรองรับสภาพสังคมในศตวรรษที ๒๑
๒. มหาวิ ท ยาลัย ในประเทศเพื อนบ้า นของไทยต่ า งก็ ไ ด้เ ร่ งเปิ ดรายวิ ช าพื นฐานที ส่ ง เสริ ม
กระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณกันโดยมากแล้ว
ข้อสนับสนุ น ข้างต้นได้มาเสริมแรงให้ข้อสรุปมีความน่ าเชือมากยิงขึน ดังจะเห็นได้ว่า ความ
น่ าเชือถือของข้อสรุปแปรตามปริมาณของข้อสนับสนุ นทีมีคุณภาพและน่ าเชือถือ ในทีนีเราอาจเขียน
สนับสนุนได้ดงั นี
(เป็ นทีเข้ าใจกันโดยทัวไปว่ า สังคมไทยในศตวรรษที ๒๑ เป็ นสังคมแห่ งการคิ ดวิเคราะห์ อย่ างมี
วิจารณญาณ ดังนันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงควรเปิ ดรายวิชาพืนฐานทีส่ งเสริ มกระบวนการคิ ดวิเคราะห์
อย่างมีวิจารณญาณให้ มากทีสุดเท่ าทีจะทําได้ )
นอกจากนัน ในปัจจุบนั ระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศพัฒนาแล้วต่างก็มุ่งส่งเสริ มการ
สอนให้ผเู ้ รี ยนมีวิจารณญาณเพือรองรับสภาพสังคมในศตวรรษที ๒๑ ยิงไปกว่านัน มหาวิทยาลัยในประเทศ
เพือนบ้านของไทยต่างก็ได้เร่ งเปิ ดรายวิชาพืนฐานทีส่งเสริ มกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณกัน
แล้วโดยมาก
เมือนําข้อความมาวิเคราะห์ตามโครงสร้างการแสดงเหตุผลแล้ว จะได้ดงั ข้างล่างนี

แผนภาพที ๑๐ โครงสร้ างการแสดงเหตุผลเพือการสนับสนุน
จะเห็น ว่า ในมุมหนึง การสนับสนุ น มีลกั ษณะใกล้เคียงกับการปรับปรุงโครงสร้างการแสดง
เหตุผลทีมีอยูเ่ ดิมด้วยการเสริมแรงด้วยเหตุผลหรือหลักฐานทีมากขึนหรือชัดเจนขึน
๒๒
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นักศึกษาควรตระหนักว่า ไม่ว่าการเขียนเพือโต้แย้ง หรือสนับสนุ น อาจมีกลวิธีท างภาษาที
ซับซ้อนและแยบคาย หรือแปรผัน ตามทักษะการสือสารของผู้ใช้ภาษา ดัง เราจะเห็น ว่า การโต้แย้ง
บางครังอาจใช้กลวิธเี บียงประเด็นไปโต้แย้งในเรืองปลีกย่อยก็ได้ อาทิ
มีผอู้ ธิบายว่า เมือนึกถึงความสูญเสียคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครังที ๒ ใน พ.ศ. ๒๓๑๑ เราไม่ควร
มาแตกความสามัคคีกนั เช่นนี ทว่าไทยเราไม่ได้เสียกรุงศรีอยุธยาครังที ๒ ใน พ.ศ. ๒๓๑๑ แต่เป็น พ.ศ.
๒๓๑๐ ต่างหาก ดังนันจะมาอ้างอย่างนี คงจะไม่ได้
นักศึกษาจะเห็นว่า การโต้แย้งเบียงประเด็นไป ข้อมูลทีนํามาหักล้างไม่เกียวข้องโดยตรงกับ
ประเด็น ทีกําลัง ถกเถียงกันอยู่ (ได้แก่ ความสูญเสียอัน เกิดจากการแตกสามัคคี) ในกรณีเช่น นีย่อม
เกิดขึนได้ในการแสดงเหตุผล (แม้กระทังในงานเขียน) ดังนัน วิจารณญาณจึงเป็ นสิงทีสําคัญ และเป็ น
ส่วนทีเนือหาในทีนีได้เน้น ยําอยู่โ ดยตลอดด้วยการนํ าเสนอกระบวนการคิดและการใช้ภาษาเพือให้
นักศึกษาเข้าใจโครงสร้างการแสดงเหตุผลในภาษาไทยได้ดยี งขึ
ิ น หน้าทีทีพึงฝากไว้คอื การพยายาม
ฝึกฝนให้เป็ นผูร้ บั สารและส่งสารอย่างมีวจิ ารณญาณผ่านกระบวนการใช้เหตุผล
ท้ ายที สุด การใช้ วิ จ ารณญาณที เป็ นผลจากการใช้ ต รรกะหรือ การอนุมานจึงนับเป็ น
วิ ธี ก ารที ดี ใ นการใคร่ ค รวญประเมิ น ค่ า สิ งต่ า ง ๆ อย่ า งไรก็ต าม นั ก ศึ ก ษายัง ต้ อ งพึ ง ระวัง
“ตรรกะ” หรือ “การอนุมาน” ให้ มาก เนื องจากข้ อผิ ด พลาดที เกิ ด ขึ นบางกรณี ในการแสดง
เหตุผลอาจนําไปสู่ข้อสรุปทีไม่ถกู ต้อง แม้จะดูราวกับว่า “สมเหตุสมผล” ดังพระพุทโธวาทในกา
ลามสูตรทีว่า “มา ตกฺกเหตุ มา นยเหตุ ... อย่าปลงใจเชื อ เพราะเดาว่าเป็ นเหตุผลกัน อย่าปลง
ใจเชือเพราะการอนุมานคาดคะเน”
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