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หัวข้อ

• การอ้างเหตุผลคืออะไร

• การใช้ภาษาแบบอื่นๆ

• โครงสร้างของการอ้างเหตุผล

• หลักเกณฑ์เบื้องต้นของการตัดสินความน่า
เชื่อถือของการอ้างเหตุผล



การอ้างเหตุผลคืออะไร?
• ภาษาอังกฤษว่า "argument"

• เป็นการใช้ภาษาเพื่อโน้มน้าวจิตใจของผู้
อ่านหรือผู้ฟัง ให้เชื่อตามผู้เขียนหรือผู้พูด

• คำว่า argument มาจากคำกริยาว่า to 
argue แปลว่า “เถียง”

• การอ้างเหตุผลเป็นเรื่องของการถกเถียง แต่
การถกเถียงไม่จำเป็นต้องเป็นการเอาชนะ
กันอย่างเดียว แต่ร่วมกันแสวงหาความจริง
ก็ได้



ตัวอย่าง

• เรียนจุฬาฯดีกว่าเรียนธรรมศาสตร์ เพราะไม่
ต้องเดินทางไปรังสิต

• พวกเราควรเลือกพรรคพลังประชาชน 
เพราะเลือกตั้งครั้งก่อนเราก็เลือกพรรคไทย
รักไทย

• ระบอบประชาธิปไตยดีกว่าระบอบเผด็จการ 
เพราะประชาชนมีสิทธิมีเสียงในการปกครอง
ประเทศ



• ประเทศไทยถึงเวลาต้องพิจารณาสร้างโรง
ไฟฟ้านิวเคลียร์ได้แล้ว เพราะจะไม่มีน้ำมัน
หรือก๊าซธรรมชาติให้เผาได้อีกแล้ว

• เนื่องจากนิสิตเป็นประชากรส่วนใหญ่ของ
จุฬาฯ และเป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงจาก
บริการของมหาวิทยาลัย นิสิตจึงควรมี
ตัวแทนในการบริหารมหาวิทยาลัยด้วย เช่น 
มีตัวแทนอยู่ในสภามหาวิทยาลัย



• สีไม่ใช่คุณสมบัติประจำตัวของสิ่งต่างๆ 
เพราะว่าหากคนทุกคนตาบอดส ีหรือเห็นทุ
สิ่งทุกอย่างเป็นเหมือนกับภาพขาวดำ โลกนี้
ก็จะไม่มีส ีดังนั้นจึงไม่มีทางตรวจสอบได้เลย
ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีสีอะไร สรุปก็คือว่า หาก
มองไม่เห็นส ีก็ย่อมไม่มีสีจริงๆ

• ต้นไม้ใหญ่ล้มลงในป่า แต่ไม่มีคนอยู่ใน
บริเวณนั้นเลย การล้มนั้นย่อมไม่มีเสียง



• จุดหมายของวิชานี้อยู่ที่การเข้าใจโครงสร้าง
ของการอ้างเหตุผล และศึกษาวิธีการในการ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของการอ้าง
เหตุผล

• ที่มีวิชานี้ก็เพราะว่า เราจำเป็นต้องรู้วิธีการ
ในการป้องกันตนเองไม่ให้ถูกหลอกให้เชื่อ
ด้วยวิธีการต่างๆ และวิธีในการตรวจสอบ
เลือกเชื่อเฉพาะการอ้างเหตุผลที่ถูกต้อง
เท่านั้น

วิชาการอ้างเหตุผล



การใช้ภาษาแบบอื่นๆ

• การอธิบาย

• ลักษณะใกล้เคียงกับการอ้างเหตุผล แต่ไม่
เหมือนกัน

• การบรรยาย/พรรณนา

• การเล่าเรื่อง



การอธิบาย

• ภาษาอังกฤษว่า "explanation" 

• เป็นการให้คำตอบว่าปรากฏการณ์เกิดขึ้นได้
อย่างไร มีสาเหตุมาจากอะไร

• ตัวอย่าง: หลอดไฟฟ้าสว่างได้เพราะมีไฟฟ้า
วิ่งผ่านขดลวดในหลอด ทำให้เกิดเป็นความ
ร้อนและแสงสว่าง



ตัวอย่าง

• ฟ้าแลบเกิดขึ้นเพราะมีประจุไฟฟ้าวิ่งไปใน
อากาศ

• เนื่องจากเขาเมาเหล้าขณะขับรถ เขาเลยขับ
รถตกลงไปในคูน้ำ

• พรรครวมใจไทยกับพรรคชาติพัฒนาจับมือ
กันเป็นพันธมิตร เพื่อเป็นทางเลือกที่สาม เลย
รวมกันเป็น พรรค “รวมใจไทยชาติพัฒนา”



การบรรยาย/พรรณนา

• สองอย่างนี้คล้ายๆกัน เพียงแต่ว่าการ
พรรณนาละเอียดมากกว่า ใช้ภาษาสละ
สลวยมากกว่า

• แต่ทั้งสองอย่างเป็นการบอกว่าอะไรเป็น
อะไร

• ตัวอย่าง: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใน
เขตปทุมวัน บนเนื้อที่กว่า 500 ไร่ ก่อตั้งเมื่อ
ป ีพ.ศ. 2460



การเล่าเรื่อง

• เป็นการบรรยายแบบหนึ่งที่เล่าเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นตามลำดับเวลา เนื้อหาในนวนิยาย
หรือเรื่องสั้นเกือบทั้งหมดจะอยู่ในลักษณะ
การใช้ภาษาแบบนี้



การอ้างเหตุผล

• ในวิชานี้เราสนใจที่การอ้างเหตุผลเป็นพิเศษ 
เพราะเป็นการใช้ภาษาที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับการโน้มน้าวใจให้เชื่อ และการตัดสินว่า
เมื่อใดควรเชื่อ เมื่อใดไม่ควรเชื่อ ซึ่งเป็น
เรื่องซับซ้อน และเป็นสิ่งจำเป็นมากๆในสังคม
ปัจจุบัน



โครงสร้างของการอ้างเหตุผล

• การอ้างเหตุผลประกอบด้วยสองส่วน ได้แก ่
“ข้ออ้าง” (premise) กับ “ข้อ
สรุป” (conclusion)

• ข้ออ้างทำหน้าที่ให้เหตุผลหรือหลักฐานเพื่อ
สนับสนุนประเด็นที่ต้องการจะให้เชื่อ ซึ่ง
ได้แก่ข้อสรุป



ข้ออ้าง ข้อสรุป



เรียนจุฬาฯดีกว่าเรียนธรรมศาสตร์ 

เพราะไม่ต้องเดินทางไปรังสิต

ข้ออ้าง

ข้อสรุป



คำที่พบบ่อย

• คำแสดงว่าต่อไปนี้เป็นข้อสรุป: “เพราะ
ฉะนั้น” “ดังนั้น” "therefore" "so" 
"consequently"

• คำแสดงว่าต่อไปนี้เป็นข้ออ้าง: “เพราะว่า” 
“เนื่องจากว่า” "because"



หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการตัดสินความถูก
ต้องของการอ้างเหตุผล

• ในตรรกวิทยาแบบแผน การอ้างเหตุผลมี
คุณสมบัติสองประการ

• “สมเหตุสมผล” (valid) หรือ

• “ไม่สมเหตุสมผล” (invalid)

• การอ้างเหตุผลจะสมเหตุสมผล เมื่อถ้าข้อ
อ้างทั้งหมดเป็นจริง จะเป็นไปไม่ได้ที่ข้อสรุป
เป็นเท็จ



ตัวอย่าง

• โสกราตีสเป็นคน

• คนทุกคนต้องตาย

• เพราะฉะนั้น โสกราตีสต้องตาย



อีกตัวอย่าง

• โสกราตีสเป็นคน

• คนบางคนหัวล้าน

• ดังนั้น โสกราตีสหัวล้าน

• อันนี้ไม่สมเหตุสมผล (ไม่เหมือนอันแรก) 
เพราะเหตุใด?



ความจริงกับความสมเหตุสมผล

• การอ้างเหตุผลที่สมเหตุสมผล ไม่จำเป็นว่า
ต้องประกอบด้วยประโยคที่เป็นจริงเสมอไป 
แนวคิดมีแต่เพียงว่า ถ้าข้ออ้างทั้งหมดเป็น
จริง ข้อสรุปจะถูกบังคับให้เป็นจริงตามไปด้วย 
เป็นอย่างอื่นไม่ได ้แต่ในบางกรณีข้ออ้าง
อาจไม่เป็นจริงก็ได้



ตัวอย่าง

• ปลาโลมาเป็นปลาชนิดหนึ่ง

• ปลาทุกตัวหายใจด้วยเหงือก

• ดังนั้น ปลาโลมาหายใจด้วยเหงือก

• สมเหตุสมผล แต่ข้อสรุปไม่เป็นความจริง 
เพราะเหตุใด?



อีกตัวอย่าง
• ปลาดาวเป็นสัตว์น้ำ

• ปลาดาวสามารถงอกใหม่ได้หากส่วนหนึ่งถูกตัดออก
ไป

• ดังนั้น สัตว์น้ำมีคุณสมบัติงอกใหม่ได ้หากส่วนหนึ่ง
ถูกตัดออกไป

• สมเหตุสมผลหรือไม?่ เพราะเหตุใด? และข้ออ้าง
กับข้อสรุปเป็นจริงหรือไม?่ ความจริงของ
ข้อความกับความสมเหตุสมผลเกี่ยวข้องกัน
อย่างไร?


