สหบท: มุมมองใหมในการวิเคราะหภาษาและวาทกรรม
บทคัดยอ
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอแนวคิดและพัฒนาการของการศึกษาสหบทในภาษาศาสตร
โดยชี้ใหเห็นวาสหบทสามารถเปนเครื่องมือในการวิเคราะหภาษาและวาทกรรมไดเปนอยางดี และมุงแสดงให
เห็นวาตัวบทภาษาทั้งหลายไมวาจะเปนการเขียนหรือการพูดลวนเปนสหบททั้งสิ้น การวิเคราะหภาษาและวาท
กรรมเชิงสหบททําใหความคิดทางสังคมและความสัมพันธเชิงอํานาจปรากฏชัดมากยิ่งขึ้น แนวคิดเรื่อง
ลักษณะหลายเสียงเปนแนวทางหนึ่งในการวิเคราะหสนทนาสัมพันธในวาทกรรม
Abstract
The aim of this paper is to introduce concepts and a development of intertextuality
in linguistics as the effective method for analyzing language and discourse, and to suggest
that texts in linguistics both written texts and spoken texts are all intertextual texts.
Ideology and power relations can emerge by analyzing intertextuality in language and
discourse. The notion polyphony or heteroglossia (Bakhtin 1987) offers an alternative in
studying dialogic relation in discourse.

1. คํานํา

ในปจจุบนั ขอความหรือตัวบทภาษา (text) ที่มีการสือ่ สารกันทัว่ ไปนั้นมีลกั ษณะที่หลากหลาย
โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคที่การสื่อสารผานสือ่ เทคโนโลยีหลากรูปแบบ
ทําใหขอความที่ปรากฏในสื่อ
เหลานั้นลวนมีรูปแบบแตกตาง ปะปนกันไปในพื้นที่เดียวกัน ขอความเหลานัน้ จึงไมเปนเพียงรูปถอยคํา
เทานั้น แตมกั จะประกอบไปดวยภาพ แสง สี เสียง สัญลักษณ กราฟฟกตางๆ แมแตรูปภาษาเองก็อาจจะ
ประกอบไปดวยหลายภาษา เชน ภาษาไทยปนภาษาอังกฤษ หรือภาษาตางประเทศอืน่ ๆ ดังที่เรามักจะพบ
เห็นไดทั่วไปจากขอความประชาสัมพันธ ขอความโฆษณา ปายประกาศตางๆ อาจกลาวไดวายุคปจจุบัน
เปนยุคที่การสือ่ สารมีทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาปรากฏอยูดวยกันเกือบทุกแหงหน
การศึกษา
ภาษาศาสตรในปจจุบันจึงจําเปนตองพัฒนาวิธีการศึกษาภาษาใหเทาทันกับลักษณะที่หลากหลายของการ
สื่อสารและลักษณะของขอมูลทางภาษาเหลานี้
อีกทั้งความหลากหลายเหลานัน้ ก็มักเกีย่ วพันกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมดวย จึงทําใหการศึกษาในสาขาภาษาศาสตร โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดาน
ภาษาศาสตรสังคม และวาทกรรมวิเคราะหพยายามทีจ่ ะปรับเปาหมายของการศึกษา จากการมุงบรรยาย
ลักษณะภาษามาเปนการมุงอธิบายเหตุอันอยูเบื้องหลังของความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมที่เกิดขึ้น หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ การศึกษาภาษาในปจจุบันเนนการวิเคราะหเชิงวิพากษ (critical
analysis) มากขึ้นนั่นเอง
นักวาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษ เชน แฟรเคลาฟ (Fairclough 1992) ไดมองเห็นปญหาและ
ความทาทายนี้ จึงไดเสนอแนวทางในการวิเคราะหภาษาและวาทกรรมเชิงวิพากษขึ้น เนื่องจากเห็นวา

การศึกษาในแงของตัวบททามกลางความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของโลกปจจุบันมีลักษณะ
เปนพหุนิยมหรือสหสาขา (interdisciplinary) มากขึ้น ตัวบทจะไมเปนตัวบทที่มีเพียงชนิดและรูปแบบ
เดียว (homogeneity) แตจะเปนตัวบทที่มีลักษณะหลากหลาย (heterogeneity) เปนการผสมผสานกัน
ระหวางตัวบทหนึ่งกับตัวบทอื่นๆ ทีไ่ ดมีการผลิตมาแลวกอนหนานี้ ซึง่ ยังหมายรวมถึงรูปแบบที่ไมจํากัด
เฉพาะรูปสัญญะ (semiotic form)ใดสัญญะหนึ่ง แตจะเปนพหุสัญญะ (multi-semiotic) แมวาโดย
พื้นฐานแลว รูปสัญญะที่เปนพื้นฐานที่สุดในการนําเสนอตัวบทก็คือ รูปภาษา แตในสังคมปจจุบนั จะมี
รูปสัญญะอื่นๆ ปรากฏรวมอยูดวย ที่เราอาจเรียกไดวา สื่อ (media) เชน รูปภาพ แผนภูมิ รวมไปถึง
ภาพเคลื่อนไหวและเสียง ที่เปนตัวอยางไดชัดเจนที่สุดเชน โทรทัศน เปนตน ดวยแนวความคิดเชนนี้ ตัว
บทจึงถูกมองวาเปนเครื่องมือในการรับรู รวมทั้งเปนสื่อแทนโลก และเปนตัวแทนของปฏิสมั พันธทาง
สังคม (social interaction) ตัวบทจึงไมเปนสิ่งที่หยุดนิง่ หรือคงสภาพ (static) แตจะมีความเคลื่อนไหว
หรือพลวัต (dynamic) ที่ตองเกี่ยวของกับความรู ความคิด ความเชือ่ และความสัมพันธทางสังคม หาก
พิจารณาตัวบทตามแนวคิดของการศึกษาวาทกรรมวิเคราะหตามแนวโครงสรางนิยม (Structuralism) ก็
คงจะพูดไดวา วาทกรรมวิเคราะหเปนการวิเคราะหตวั บทที่นิ่งและคงสภาพโดยมีโครงสรางในระดับที่
เหนือกวาประโยค แตหากพูดตามแนวคิดของวาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษแลว ตัวบทเปนวาทกรรม
(discourse)
ที่เปนรูปแบบหนึ่งของวิถีปฏิบัติทางสังคม การใชภาษาก็เปนวิถีปฏิบัติทางสังคมที่
ปรับเปลี่ยนไปตามกิจกรรมทางสังคมของการใชภาษา ดังนั้นการวิเคราะหตัวบทตามแนวคิดนี้จึงตอง
เกี่ยวของกับลักษณะและกิจกรรมทางสังคมของผูใชภาษา เมื่อกิจกรรมการสื่อสารของผูคนในปจจุบันมี
มากมาย
รูปแบบการสื่อสารก็หลากหลาย
ดังนั้นตัวบทภาษาที่ปรากฏทามกลางการสื่อสารและ
ปฏิสัมพันธของคนในสังคมก็ยอมมีความหลากหลาย แนวคิดที่มีการวิเคราะหตัวบทลักษณะเชนนี้ เรียก
กันวา สหบท (Intertextuality)
บทความนี้มีจุดประสงคเพื่อนําเสนอแนวคิดและพัฒนาการความคิดของสหบทในสาขา
ภาษาศาสตร โดยเนนใหเห็นอิทธิพลของแนวคิดทางปรัชญากลุมหลังโครงสรางนิยม (Poststructuralism) เกี่ยวกับการสื่อสารปฏิสัมพันธทางสังคม (social interaction) ผูเขียนตองการชี้ใหเห็น
วาการวิเคราะหขอความหรือวาทกรรมวิเคราะหในสาขาภาษาศาสตรไมจําเปนตองจํากัดเพียงการศึกษา
หนาที่ของรูปภาษา ลักษณะภาษาที่สัมพันธกันภายในตัวบทขอความ หรือการตีความหมายเกี่ยวกับบริบท
ที่เปนองคประกอบของการสือ่ สารเทานั้น แตควรจะขยายขอบเขตไปถึงการตีความสิ่งที่แฝงเรนและเปน
เบื้องหลังของตัวบท รวมไปถึงกระบวนการสรางความหมายใหกับตัวบทดวย แนวคิดหนึ่งที่นาํ มาใชใน
การวิเคราะหตคี วามตัวบท ก็คือ สหบท ผูเขียนตองการชี้ใหเห็นวาการวิเคราะหและตีความตัวบท
เชิงสหบทเปนที่นิยมกันมาก ไมเพียงแตในสาขาภาษาศาสตรเทานัน้ แตในสาขาตางๆ เชน การ
สื่อสารมวลชน วิทยาศาสตรการแพทย รัฐศาสตร เปนตน สําหรับในสาขาภาษาศาสตรนั้น ไดมกี ารพัฒนา
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ความคิดและวิธีการวิเคราะหสหบทมาโดยตลอด
บทความนี้จะนําเสนอตัวอยางของวิธกี ารวิเคราะห
สหบท เพื่อเปนแนวทางเลือกอีกแนวทางหนึ่งในการศึกษาวิเคราะหภาษาระดับขอความหรือวาทกรรม
วิเคราะห
2. สหบท: แนวคิดและพัฒนาการ

สหบท นับเปนมโนทัศนหนึ่งที่มีการนํามาศึกษาภาษาและวาทกรรมอยูมากในสาขาภาษาศาสตร
ทั้งที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนภาษา เชน งานของฮารทแมน (Hartman 1992) และทีเ่ กีย่ วของกับ
การวิเคราะหตวั บทในวาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษ (Critical Discourse Analysis) เชน งานของแฟร
เคลาฟ (Fairclough 1992, 1995) สกอลลอน (Scollon 1997, 2004) นอกจากนี้ยังมีการนํามโนทัศน
เรื่องสหบทไปอธิบายเรื่องการสรางอัตลักษณของบุคคลหรือกลุมบุคคลโดยวิเคราะหจากบทสนทนาหรือ
ภาษาที่บุคคลหรือกลุมบุคคลนั้นใชสื่อสารออกมา เชนงานของแฮมิลตัน (Hamilton 1996)
2.1 มุมมองใหมดานตัวบท

อันที่จริงแนวคิดเรื่องสหบทนี้ เกิดขึ้นมาจากความคิดพืน้ ฐานที่วาการผลิตตัวบท (text) แตละครั้ง
นั้น จะตองมีตวั บทที่มีมากอนหนาแลว (pre-text) หรือกลาวอีกอยางหนึ่งก็คือ ถอยคําที่เราพูดสื่อสารกัน
ในชีวิตประจําวันลวนแลวแตมีอิทธิพลหรืออยูทามกลางถอยคําพูดที่มอี ยูกอนแลว เพียงแตเรานํามากลาว
ซ้ําหรือกลาวใหมตามวัตถุประสงคหรือความมุงหมายที่ตางกันออกไป ในแงของตัวบทหรือวาทกรรมก็
เชนกัน ตัวบทที่ปรากฏเปนเพียงการผลิตซ้ําจากตัวบทอื่นๆ ที่มมี ากอน แลวจึงถูกนํามาถายทอดใน
รูปแบบของตัวบทใหม โดยอาจจะมีการเนนย้ําขึ้นใหม และอยูในบริบทใหม ขึ้นอยูกับเงื่อนไขและ
ขอกําหนด ณ ปจจุบันที่ตวั บทนั้นถูกผลิตขึน้
เมื่อกลาวถึงตัวบทและการผลิตตัวบท จําเปนที่จะตองพูดถึงเงื่อนไขที่เปนแรงผลักดันใหเกิดการ
ผลิตตัวบทดวย บัคติน (Bakhtin 1987, 2000) มักจะย้ําวาตัวบทหรือถอยคําพูดของคนเรานั้นเกี่ยวของ
กับการผลิตสราง 2 ลักษณะ ไดแก การผลิตซ้ํา (repetition) และการสรางใหม (creation) แตไมวาจะ
ผลิตซ้ําหรือสรางใหม ก็ลว นแลวแตจะตองเกี่ยวของสัมพันธหรือไดรับอิทธิพลจากถอยคําพูดอืน่ ๆ ที่
ปรากฏอยูก อนหนา เขาไดแยกแรงผลัก (pressure) ที่กอ ใหเกิดการผลิตซ้ําและสรางใหมออกจากกัน แรง
ผลักที่กอใหเกิดการผลิตซ้ํา เรียกวา แรงผลักดานขนบ (centripetal pressure) เปนการผลิตตัวบทให
เปนไปตามแบบแผนทางสังคมที่มีอยู หรือเปนการกระทําซ้ําในสิ่งที่มีอยูแลวและอยูในขนบ เชน หากคน
ไทยจะเขียนจดหมายติดตองานราชการก็จะตองใชภาษาราชการ เพราะแบบแผนของสังคมไทยกําหนดไว
เชนนี้ แรงผลักที่กอใหเกิดการสรางใหม เรียกวา แรงผลักดานสถานการณ (centrifugal pressure) เปน
การผลิตตัวบทเฉพาะกิจ เฉพาะสถานการณ เชน การเขียนนวนิยาย การแตงบทประพันธ ในแงของการ
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สรางใหมนั้น หากมองเพียงผิวเผินก็เหมือนเปนการสรางสิ่งใหมที่ไมเคยมีอยูมากอน หรือเปนการ
นําเสนอสิ่งใหมขึ้นมา เพราะเปนเรื่องใหมที่กลาวถึงเฉพาะเรื่องใดเรือ่ งหนึ่ง เชน บทเพลง นวนิยาย บท
ละคร รวมไปถึงงานศิลปะและงานกอสรางตางๆ แตหากมองใหลึกซึง้ แลว ตัวบทเหลานี้หรือสิ่งที่สราง
ขึ้นเหลานี้ ลวนแตสรางขึน้ มาจากพื้นฐานของสิ่งที่มีอยูแลว เพียงแตถูกนํามาดัดแปลง ตัดตอ หรือเสนอ
ในรูปแบบใหมเทานั้น อาจกลาวไดวา ผูผ ลิตตัวบท (text producers) (รวมไปถึงผูผลิตดานอืน่ ๆ) จริงๆ
แลวก็มิไดมีอะไรมากไปกวาผลิตในสิ่งทีม่ ีอยูแลวในสังคมวัฒนธรรม และขนบทางภาษา เพียงแตวา
เพราะมีแรงผลักดันของความตองการทีจ่ ะผลิตใหม (centrifugal pressure) ดังนั้นจึงไดนําสิ่งตางๆ ที่มี
อยูแลวเหลานัน้ มานําเสนอในรูปแบบและมุมมองที่ตา งไปเทานั้น หรือบางครั้งก็อาจเปนการผลิตโดย
ผสมผสานระหวางการสรางใหมและการผลิตซ้ําก็ได เชน การโฆษณาสินคา ซึ่งอาจจะมีทั้งใชภาษาตาม
แบบแผนการโฆษณา ขณะเดียวกันก็ตองสรางสรรคถอยคําขึ้นใหมเพือ่ ดึงดูดใจคนใหซื้อสินคา
หากยกตัวอยางที่ใกลตัวผูเขียนหรือผูอานที่อยูในวงวิชาการ ก็คือการเขียนบทความหรืองานวิจัย
แมโดยทัว่ ไป เราจะบอกวางานวิจยั ของเรานั้นเปนการคนพบใหม เปนเรื่องทีไ่ มเคยมีใครศึกษามากอน ดู
เหมือนวาจะเปนการสรางสรรคสิ่งใหม ถาอธิบายตามความคิดของบัคติน นักวิชาการก็ไมตางจากผู
กอสรางอาคารที่อาศัยองคความรู เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ และแบบในการกอสรางที่มีอยูกอนแลวอยาง
นอยก็ครึ่งหนึง่ แลวนํามาปรับ ปรุงแตง ออกแบบใหเปนไปตามความตองการของตน หลักฐานที่ชัดเจน
ที่สุดของการนําสิ่งที่มีอยูกอ นแลวมาใชในงานของเรา ก็คือ การอางอิงหรือทบทวนงานเดิมที่เคยมี
การศึกษามากอนหนา หรือก็คือสวนที่เราเรียกกันวา ทบทวนวรรณกรรม (literature review) ซึ่งสวน
ใหญขนบของการปฏิบัติในการทํางานวิชาการก็มักเปนเชนนี้ ดังนั้นงานวิจยั ก็เปนตัวบทที่มีทั้งการผลิตซ้ํา
และการสรางใหมไปพรอมกัน
2.2 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน (Paradigm shift)

มุมมองเกี่ยวกับตัวบทภาษาเชนนี้เริ่มขึ้นมาจากกลุมนักภาษาและวรรณกรรมชาวรัสเซีย
โดยเฉพาะมิคาอิล บัคติน (Mikhail Bakhtin 1895-1975) ที่สนใจศึกษาภาษาที่สมั พันธกับสังคม แมวา
เขาจะเริ่มตนจากการวิเคราะหตัวบทวรรณกรรม (จนทําใหดูเหมือนวาความคิดดานสหบทเกิดขึ้นในกลุม
วรรณกรรมศึกษาหรือวรรณคดีวจิ ารณ) แตอันที่จริงเนื้อหาสาระหลักของนักคิดกลุมนีก้ ็คือ เรือ่ งเกี่ยวกับ
ภาษา กลุมนักคิดนี้มีความคิดแยงกับนักภาษาศาสตรกลุมโครงสรางนิยม (Structuralism) โดยเฉพาะแยง
กับความคิดของเดอ ซอรซูร (Ferdinand de Saussure) ซึ่งเปนนักคิดคนสําคัญของภาษาศาสตร
ความคิดหลักของเดอ ซอรซูร ซึ่งตอมาไดกลายเปนพื้นฐานของกระบวนทัศนโครงสรางนิยม ก็คอื การ
เนนในแงของความเปนระบบ (system) และโครงสราง (structure) การศึกษาภาษาในแงของความเปน
ปจเจก (entity) หรือหนวย (unit) โดยแยกออกจากบริบทหรือความสัมพันธกับสังคม ภาษาจึงเปนระบบ
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สัญลักษณที่ถกู กําหนดขึ้นเพื่อใชสื่อสาร และอยูใ นฐานะที่เปนหนวยทางสัญลักษณที่มรี ะบบหนวยหนึง่
การศึกษาภาษาจึงเปนการวิเคราะหแยกแยะองคประกอบภายในหนวยอยางละเอียดเพื่อนําไปสูการหา
โครงสรางของแตละหนวยในภาษานั้น ทิศทางของการศึกษาเปนแบบทางเดียว (unidirection) กลาวคือ
หนวยที่เล็กจะเปนองคประกอบของหนวยที่ใหญกวา การศึกษาวิเคราะหจึงเปนลักษณะจากหนวยที่เล็ก
ไปสูหนวยที่ใหญขึ้น หรือจากหนวยที่ใหญไปหาหนวยที่เล็ก เชน จากหนวยเสียง เปนหนวยคํา เปน
ประโยค และเปนขอความ เปนตน
แตบัคตินและในกลุมของบัคติน (Bakhtin circle) กลับเห็นตางออกไป โดยแยงวา การมอง
เชนนั้นไดทําใหลักษณะธรรมชาติของภาษาหายไป เขาไมเห็นดวยกับการตัดแยกภาษาออกเปนหนวย
เฉพาะไปจากผูใชภาษา เนื่องจากเห็นวาภาษาดํารงอยูได และมีความหมายอยูนั้นเปนเพราะอยูทามกลาง
ปฏิสัมพันธของคน ขณะเดียวกันการใชภาษาของคนเราก็เปนการแสดงความสัมพันธและปฏิสัมพันธทาง
สังคม (social interaction) ระหวางกัน ภาษาในฐานะที่เปนเครื่องมือของการสื่อสารจึงไมสามารถแยก
ออกเปนเอกเทศได แตก็ไมไดปฏิเสธความเปนระบบและโครงสรางของภาษาที่ยังคงมีอยู แตจะตองนํา
บริบทของผูใชภาษามาพิจารณาดวย แนวคิดเชนนี้สอดคลองกับกระบวนทัศนกลุมหลังโครงสรางนิยม
(Post-structuralism) ที่เนนความเปนปจเจก (subject) ของบุคคลเขามารวมพิจารณาหลังจากที่ถูกตัด
ขาดออกไป แนวคิดนี้จึงมองวาทั้งภาษาและผูใชภาษาตางตองอยูภายใตบริบททางสังคมอยางใดอยางหนึ่ง
การแสดงตัวตนและความหมายนั้นปรากฏภายใตความสัมพันธที่ตนเองหรือผูใชภาษานั้นมีกับสิ่งรอบขาง
หรือที่บัคตินเรียกวา การสนทนา (dialogue) ทุกสิ่งทุกอยางที่มีความหมายไดนั้น ก็เพราะมีการสนทนา
สัมพันธ (dialogic relationship) หรือการแสดงความสัมพันธของผูสื่อสาร บัคตินไดแยกแยะใหเห็นวา
ถอยคําพูดของคนเรานั้นถูกผลิตขึ้นมาทามกลางความสัมพันธทางสังคมที่เขาไดแบงออกเปน 3 ลักษณะ
คือ การสื่อสารภายในซึ่งเปนความสัมพันธแบบที่เรียกวา I-for-myself เชน การพูดกับตัวเอง ระดับการ
สื่อสารหรือสนทนากับผูอื่นที่เรียกวา I-for-the other และการสื่อสารแบบที่คนอื่นพูดกับเราที่เรียกวา
the
other-for-me ตั ว ภาษาหรื อคํ า พู ด ที่ ใ ช สื่อ สารนั้ นก็ เ กิ ด ภายใต ค วามสั ม พั น ธเ หลา นี้ เนื่ อ งจาก
ความสัมพันธเกิดขึ้นไดตลอดเวลา และมีอยูอยางถวนทั่วนี้เอง จึงทําใหไมสามารถแยกแยะไดวา จุด
กําเนิดแรกเริ่มอยูที่ใด เพราะทุกอยางอยูภายในกระแสของความสัมพันธท้ังสามชนิดนี้ การที่เราไดพูดกับ
คนอื่น หรือไดฟงคนอื่นพูดกับเรา ก็ทําใหเราไดรับรูคําพูดซึ่งหมายรวมทั้งความคิดของผูอื่นดวย ถอยคํา
และความหมายในคําพูดของเราก็มักจะมีการปรับเปลี่ยนไปเชนเดียวกัน
ยกตัวอยางเชน เราอาจจะพูดกับตัวเองวาเรื่องเกี่ยวกับสหบทเรายังไมมีความรูเ ลย แตเมื่อไดไปคุย
กับอาจารยผูสอน ไดแลกเปลี่ยนกัน และอาจารยผูสอนไดบรรยายเกี่ยวกับสหบทใหเราฟง ถอยคําภาษา
และความหมายที่มาในรูปของความรูความคิดเกี่ยวกับสหบทก็เกิดขึ้นในคลังภาษาของเรา ดังนั้น เมื่อเรา
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พูดหรือสนทนากับคนอื่นเกี่ยวกับสหบท จึงเปนการถายทอดเอาคําพูดและความคิดของคนอื่นที่เราได
สนทนามากอนหนานี้ เมื่อเปนเชนนี้ ภาษาหรือคําพูดของเราจึงไมใชคําพูดของเราเองทั้งหมด แมคําพูด
นั้นจะออกมาจากปากของเราและเราทําหนาที่เปนผูพูดหรือผูสงสาร (sender) ก็ตาม แตเปนคําพูดที่ได
จากการสนทนาสัมพันธ บัคตินจึงกลาววา ถอยคําพูดของเรามักจะมีคําพูดของผูอ ื่นอยูดว ยอยางนอยก็
ครึ่งหนึ่งเสมอ นั่นเทากับวาคนเราทุกคนอยูกับภาษาของผูอื่นที่มีการถายทอดและสือ่ สารกันอยูกอ นแลว
ภายในสังคมทีเ่ ราอาศัยอยู
ถอยคําที่มีเสียงหรือคําพูดของผูอื่นปนอยูดว ยนัน้
บัคตินเรียกวา
heteroglossia หรือตัวบทที่ปรากฏถอยคําและน้ําเสียง (voice) ของหลายคน จากหลายแหลง หลายที่
หรือหลายตัวบท ซึ่งตอมาเรียกวา สหบท (intertextuality) หรือถาเนนที่น้ําเสียง ก็เรียกวา พหุโฆษะ1
(polyphony หรือ multivocality) เขาเรียกวิธีการวิเคราะหลักษณะทางภาษาในตัวบทหนึ่งสัมพันธกับ
ตัวบทอื่นๆ นีว้ า การวิเคราะหขามภาษาหรือขามตัวบท (translinguistic)
ภายหลังแนวความคิดไดรับการพัฒนาอยางมากในวรรณกรรมศึกษา โดยเฉพาะอยางยิง่ วรรณคดี
วิจารณ และวรรณคดีเปรียบเทียบ ชวงปลายทศวรรษที่ 60 จูเลีย คริสติวา (Kristeva 1986) นําแนวคิด
ดังกลาวมาศึกษาตัวบทวรรณกรรมที่แสดงใหเห็นความสัมพันธของผูเขียน (the author) ผูอาน (the
reader) และตัวบท (text) ในรูปแบบของการสนทนา (dialogue) และความเกี่ยวของอยางเปนเหตุเปน
ผลกัน เพื่อศึกษาลักษณะพืน้ ฐานของความสัมพันธระหวางวาทกรรม (discourses) และตัวบท (texts)
คริสติวาเองก็ไดพิสูจนใหเห็นถึงความคิดของบัคตินที่วา ตัวบทที่คนเราผลิตนั้น จะถูกประกอบสราง
ขี้นมาจากหลายๆ ตัวบทที่มมี ากอน ในรูปแบบที่หลากหลายคลายกับการนํากระเบือ้ งชิ้นเล็กมาประกอบ
เปนภาพศิลปะที่เรียกวา โมเสค (Mosaic) ชี้ใหเห็นแนวคิดที่มุงไปสูความคิดพื้นฐานที่วา ในการผลิตตัว
บท (text) แตละครัง้ นั้น จะตองมีตัวบทที่มีมากอนหนาแลว (pre-text) ซึ่งไดถูกนํามาผลิตซ้ําแลว
ถายทอดในรูปแบบของตัวบทใหม โดยมีการเนนย้ําและอยูในบริบทใหม มีการตอบสนองและสะทอนให
เห็นความสัมพันธที่มีตอตัวบทที่มีมากอน ขณะเดียวกันก็สามารถจะทํานายและเชือ่ มโยงไปสูการเกิดตัว
บทใหมตอไปได ขึน้ อยูก ับเงื่อนไขและขอกําหนดปจจุบันทีผ่ ลิตตัวบทนั้น การผลิตตัวบทขึน้ มาจาก
หลายๆ ตัวบทที่มีความสัมพันธเชื่อมโยงกันนี้ หรือ heteroglossia นั้น คริสติวาจึงไดกําหนดคําศัพทที่ใช
เรียกเสียใหมวา สหบท (intertextuality) อาจกลาวไดอีกนัยหนึ่งวา ตัวบทถูกสรางและถูกวางรูปแบบ
ดวยตัวบทอืน่ ๆ มากกวาที่จะถูกสรางดวยตัวผูเ ขียนเอง แตผเู ขียนก็อาจจะเจือน้ําเสียงของตนหรือน้ําเสียง
บางอยางแฝงในตัวบทนัน้ ได ตัวบทหนึ่งๆ จึงเปรียบเสมือนเครือขายทีโ่ ยงใยไปสูตัวบทอื่นๆ ในลักษณะ
ของการสนทนาสื่อสัมพันธกัน (dialogic relationship) และผูเ ขียนหรือผูสงสารก็มีการตกแตงทั้ง
ภายในและภายนอกตัวบทใหผสานกันไป
1

ผูเขียนขอใชคาํ ศัพทตามนพพร ประชากุล (2552, 2543) ที่ใชกลาวถึง polyphony
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อันที่จริงในสาขาภาษาศาสตรนั้น ก็มกี ารกลาวถึงสหบทในชวงเวลาที่ไมตางกันมากนักกับสาขา
วรรณกรรมศึกษา โดยนํามาใชในการวิเคราะหลักษณะการเชื่อมโยงสัมพันธของตัวบทและระหวางตัวบท
อื่นๆ ดังที่ฮลั ลิเดย (Halliday) ก็ไดกลาวถึงไวใน Language as Social Semiotic (1978) และ
Language, Context, and Text: Aspects of Language in a Social-Semiotic Perspective (1989)

เพียงแตดูเหมือนวาฮัลลิเดยจะเนนสหบทในแงทเี่ ปนกลวิธีหนึ่งของการแสดงเอกภาพในตัวบทโดยอาศัย
กลไกการเชื่อมโยง (Cohesion) เทานั้น ยังมิไดตีความไปถึงกระบวนการผลิตตัวบท
ความคิดเรื่อง สหบท ไดรับการขยายองคความรูแ ละมีการศึกษาอยางเปนระบบมากขึ้นในสาขา
ตางๆ ที่เกีย่ วของกับการศึกษา สังคม วัฒนธรรม การเมือง มานุษยวิทยา การสื่อสารมวลชน เปนตน เล็มค
(Lemke 1992) กลาววา สหบทนับเปนวิถีทางสําคัญของการใชภาษาของมนุษยในการสื่อสารในสังคม
คนเราสื่อสารกันเปนสหบท และเราก็อยูก ับสหบทตลอดเวลา เมื่อชองทางการสือ่ สารมีมากกวาการพูด
และเขียน การศึกษาสหบทจึงมิไดถูกจํากัดอยูเพียงรูปภาษาเทานั้น แตหมายรวมไปถึงสื่อรูปแบบอื่นๆ
เชนกัน ดวยเหตุนี้บางครั้ง สหบท ก็อาจจะมีคาํ เรียกตางๆ กันไปไดอีก เชน polyphony,
multivoicedness หรือ multivocality เมื่อตองการจะเนนในเรื่องน้ําเสียงหรือเสียง (voice) ของผูสง
สาร แตถากลาวถึงตัวบทโดยหมายรวมถึงรูปสัญญะตางๆ เชน รูปภาพ ลายเสน สี เสียง เปนตน ก็อาจ
เรียกวาวาทกรรมสื่อหลากรูปแบบ (multimodality หรือ multimodal discourse) โดยเฉพาะอยางหลัง
นี้ไดมีนกั ภาษาศาสตรกลุมหนาที่เชิงระบบ (Systemic Functional Linguistics หรือ SFL) ซึ่งไดรับ
อิทธิพลแนวคิดของฮัลลิเดย สรางเปนทฤษฎีทางวาทกรรมที่เรียกวา ทฤษฎีวาทกรรมสื่อหลากรูปแบบ
(Multimodal Discourse Theory) (Kress and van Leeuwen 2001, 2006) นอกจากนี้ยังมี
นักภาษาศาสตรหลายคนที่นาํ แนวคิดสหบทมาพัฒนาใหเปนระบบขึ้น และใชอธิบายภาษาที่สัมพันธกับ
สังคม ความคิดเชิงอํานาจ อุดมการณ (ideology) และประเด็นทีเ่ กี่ยวกับอัตลักษณ (identity) ที่สามารถ
ตีความไดจากตัวบท เชน งานของแฟรเคลาฟ (Fairclough 1992, 1995) สกอลลอน (Scollon 2004)
แทนเนน (2007) กอรดอน (Gordon 2009) รวมทั้งมีการเปดสอนเปนรายวิชาเฉพาะ เชน ในหลักสูตร
ภาษาและวัฒนธรรม ภาควิชาภาษาศาสตร มหาวิทยาลัยจอรจทาวน ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนตน
3. สหบทกับวาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษ

การศึกษาวิเคราะหภาษาในสาขาภาษาศาสตรโดยทั่วไปมักจะมุงตอบคําถามที่ตัวภาษาโดยการ
วิเคราะหและอธิบายปรากฏการณทางภาษาที่เกิดขึ้น แตวาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษ (รวมทั้งการ
วิเคราะหเชิงวิพากษอื่นๆ เชน ภาษาศาสตรสังคมเชิงวิพากษ วัจนปฏิบัติศาสตรเชิงวิพากษ) จะเนนที่การ
ตอบคําถาม “ทําไม” เพื่ออธิบายถึงปรากฏการณทางภาษาที่สัมพันธกับปรากฏการณทางสังคม และ
ตีความไปถึงเบื้องหลังที่เกี่ยวของกับอํานาจ อุดมการณและประเด็นทางสังคมอื่นๆ ที่แฝงอยู เพื่อนําไปสู
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การทําความเขาใจสังคมและประเด็นทางสังคม และเพือ่ นําไปสูการแกไขปญหาทางสังคมนั้นไดในที่สุด
การศึกษาแนวนี้จึงเหมาะสําหรับผูที่ตองการจะศึกษาภาษาใหกวางไกลไปกวาการศึกษาภาษาศาสตรตาม
แบบฉบับ การศึกษาวิเคราะหในลักษณะนีเ้ ปนการศึกษาภาษาทีใ่ ชทฤษฎีทางสังคมเขามารวมอธิบายดวย
แนวคิดเกีย่ วกับสหบทไดมีการตีความและขยายองคความรูออกไปจากนักวิชาการที่สนใจศึกษา
ทางดานสังคม การเมือง วัฒนธรรม มานุษยวิทยา สื่อมวลชน รวมทั้งสาขาภาษาศาสตร สําหรับในสาขา
ภาษาศาสตรนนั้ มีการศึกษากันอยางเปนระบบและชัดเจนมากยิ่งขึ้น เมือ่ แฟรเคลาฟ (1995) นําความคิด
เรื่องสหบทมาพัฒนาและกลาวถึงอยางละเอียด เพื่อใชในการศึกษาภาษาที่สัมพันธกบั สังคม อํานาจและ
อุดมการณที่อยูเบื้องหลังการผลิตตัวบทตางๆ ในสังคม อันที่จริง การวิเคราะหสหบทมีหลายแนวทาง ใน
บทความนี้จะขอกลาวถึงวิธกี ารวิเคราะหสหบทตามแนวทางของแฟรเคลาฟพอสังเขปเพื่อเปนตัวอยาง
ของการวิเคราะห
3.1 ลักษณะและวิธีการวิเคราะห

โดยทั่วไปการวิเคราะหตัวบท ไมวาจะเปนตัวบทการเขียนหรือการพูด สามารถวิเคราะหสหบท
ไดใน 2 ระดับ ไดแก ระดับตัวบท (text) ที่สามารถเห็นสหบทภายในตัวบทนั้นอยางชัดเจนจากคุณสมบัติ
ทางภาษา รูปภาษา เชน การใชคํา วลี ประโยค และกลวิธีทางภาษาบางอยาง เชน การใชอัญพจน
(quotation) ที่บงบอกถึงตัวบทอื่นที่อยูใ นตัวบททีว่ ิเคราะห สหบทระดับตัวบทนี้ เรียกวา สหบทปรากฏ
ตัว (manifestation intertextuality) อีกระดับหนึ่งเปนระดับที่มีขอบเขตเกินกวาตัวบท แตสัมพันธไป
ถึงบริบททางสังคมวัฒนธรรมของตัวบทนั้น หรือ ระดับวาทกรรม สหบทระดับวาทกรรมนีเ้ รียกวา สห
บทแบบแฝง (constitutive intertextuality) หรือเรียกอีกอยางวา สหวาทกรรม (interdiscursivity)
เปนการวิเคราะหสหบทโดยจะตองนําเรื่องระบบทางสังคม อํานาจ อุดมการณทางสังคมเขามาเกี่ยวของ
ดวย การอธิบายอาจไมปรากฏชัดเจนดวยรูปทางภาษาเหมือนประเภทแรก แตจะตองพิจารณาทัง้ ตัวบท
และวาทกรรมที่เกี่ยวของ ซึ่งมักจะเปนวาทกรรมเชิงสถาบัน เชน วาทกรรมการแพทย วาทกรรมโฆษณา
วาทกรรมการเมือง ฯลฯ วาทกรรมแตละประเภทเหลานี้มักจะมีรูปแบบและวิธีการใชภาษานําเสนอในตัว
บทที่แตกตางกัน
การวิเคราะหสหบทที่งายและชัดเจนที่สุด หรืออาจเรียกไดวาเปนสหบทระดับผิว (surface of
่ กั ษณะของภาษาที่ปรากฏอยูในตัวบทนั้น
text) สามารถวิเคราะหไดจากสหบทปรากฏตัว โดยพิจารณาทีล
แฟรเคลาฟ (1992) นําเสนออยางเปนระบบไววาสหบทปรากฏชัดอยูในตัวบท 3 ลักษณะ ไดแก สหบท
แบบเรียงตอกัน แบบซอน และแบบผสม
สหบทแบบเรียงตอกัน (sequential intertextuality) เปนลักษณะที่ตัวบทอื่นที่มีอยูกอนแลว
ปรากฏอยูใ นตัวบทที่เราวิเคราะหอยูนั้นในลักษณะที่เรียงตอกันไป นั่นหมายความวา ตัวบทที่เกิดอยูกอน
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แลวถูกนํามากลาวถึงหรืออางถึงอยูภ ายในอีกตัวบทหนึ่งโดยที่มรี ูปภาษาหรือเครื่องหมายที่แสดงการ
ปรากฏของตัวบทอื่นที่ถูกกลาวอางถึงอยางชัดเจน โดยพืน้ ฐานที่สุด ก็คือ ตัวบทที่มีการอางถึงแบบการ
ใชอัญพจน (quotation) มักจะปรากฏเครื่องหมายอัญประกาศเพือ่ แสดงคําพูดหรือตัวบทของผูอื่นอยู
ดวย ซึ่งเรามักจะเรียกขอความที่ปรากฏในลักษณะเชนนีว้ าถอยคําพูดแบบตรง (direct speech) สหบท
แบบซอน (embedded intertextuality) หมายถึง ตัวบทหนึ่งที่มีตวั บทอื่นๆ มาปรากฏซอนอยูภายใน
ขอความของตัวบทนั้น เรียกขอความที่มกี ารปรากฏเชนนี้วา ถอยคําพูดแบบออม (indirect speech)
สหบทแบบผสม (mixed intertextuality) เปนลักษณะขอความทีม่ ีตัวบทอื่นปรากฏทั้งในลักษณะเรียง
ตอกันและซอนกันไป เหมือนหวงโซหลายหวงทีเ่ กี่ยวคลองตอกันไป ดูตวั อยางขาวในหนังสือพิมพ
ตอไปนี้
ตัวอยาง1
ที่ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาลเมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 4 ก.ย.2554 น.ส.ยิ่ง
ลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเปนประธานมอบนโยบายในการแกไขปญหาอุทกภัยในพื้นที่ 9
จังหวัด ประกอบดวยสุโขทัย พิษณุโลก นครสวรรค พิจิตร อางทอง ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา
อุดรธานี สิงหบุรี รวมกับ 37 หนวยงานทีเ่ กี่ยวของ เพื่อเรงรัดชวยเหลือผูประสบภัยจากพายุโซน
รอนนกเตน
(2) พรอมมอบนโยบายตอนหนึ่งวา เปนไปตามนโยบายที่ตนไดมอบหมายไวใหคือ 2P
2R ซึ่งไมใชมาตรการปองกัน แตเปนมาตรการดําเนินการในชวงกอนภัยเกิด ชวงที่ภัยเกิด และ
หลังจากเกิดภัยขึ้นแลว การบูรณาการรวมกันก็จะทําใหมาตรการ 2P 2R สัมฤทธิผ์ ล ซึ่ง
ความสําเร็จก็จะตกอยูกับประชาชน
ซึ่งเปนสิ่งที่ตนตองการทีจ่ ะทําใหประชาชนไดรบั การ
ชวยเหลือจากทุกหนวยงานโดยเร็วที่สุด......
(3) “แมวาดิฉน
ั จะใหนโยบายโมเดลบางระกําแลวก็ตาม แตก็ไมสามารถนั่งอยูได เพราะ
เห็นความเดือดรอนของประชาชนใน 9 จังหวัด ดิฉนั เปนหวง ก็จะตองลงมาเรียกทุกหนวยงาน
หารือบูรณาการรวมกัน หามาตรการลงไปชวยเหลืออยางเรงดวน ดิฉันตองลงมาอีกทางหนึ่ง
เพื่อที่จะใหความรวมมือกับผูวาฯทั้ง 9 จังหวัดเปนไปอยางรวดเร็ว” น.ส.ยิ่งลักษณ กลาว
(คมชัดลึก, 5 ก.ย. 2554)
(1)

ตัวบทขางตนเปนขาวในหนังสือพิมพในชวงเหตุการณอทุ กภัยป พ.ศ. 2554 แมขาวนี้จะนําเสนอ
ในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2554 แตเนื้อหาในตัวบทกลาวถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นมากอนหนา ดังจะพบใน
ขอความ (1) ที่แสดงใหเห็นชวงเวลาและสถานที่ทเี่ กิดขึ้นมาแลวของเหตุการณ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวของ
เพื่อนําไปสูเนือ้ หาของขาวตอไป จะสังเกตเห็นวาการอางถึงชื่อบุคคลที่เกี่ยวของที่ปรากฏในขอความนี้จะ
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ใชการอางถึงที่มีชื่อสกุลและตําแหนงชัดเจน คือ น.ส.ยิง่ ลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี สวนขอความ (2)
เปนสหบทแบบซอนที่สรุปรายละเอียดของสาระในขาวทีเ่ กี่ยวของกับนโยบายการปองกันอุทกภัย โดย
ปรากฏหลังตัวนําอนุพากษ “วา” ถอยคําที่แสดงการอางถึงบุคคลใชคําวา ตน แทนที่ น.ส.ยิ่งลักษณ ชิน
วัตร ในขณะที่ขอความ (3) มีการใชเครื่องหมายอัญพจนเพื่อแสดงใหเห็นวาขอความที่ปรากฏภายใน
เครื่องหมายนี้เปนคําพูดของน.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร ซึ่งจะสังเกตเห็นวามีการใชคําสรรพนามบุรษุ ที่ 1 ดิฉัน
แสดงถอยคําพูดแบบตรง (direct speech) และใชคําอางถึงผูพ ูดวา น.ส.ยิ่งลักษณ ในตอนทายของอัญ
พจน
สหบทลักษณะนี้มักจะมีรูปภาษาที่บงบอกขอบเขตของตัวบทอื่นที่มีมากอนอยางชัดเจน ตัวบทที่
ปรากฏจึงแสดงใหเห็นความสัมพันธเชิงสนทนา (dialogic relation) ระหวางตัวบทดวยกัน ทําใหเกิด
เปนสหบทสัมพันธ (intertextual relation of text) ของตัวบทขึ้น
สหบทอีกประเภทหนึ่งก็คือสหบทแบบแฝง (constitutive intertextuality) เปนสหบทที่ตัวบท
หนึ่งไมมีวิธีการกลาวถึงรูปถอยคําหรือขอมูลของตัวบทอื่นที่ชัดเจน หากแตจะตองอาศัยการตีความตัวบท
และพิจารณาลักษณะของตัวบทหลายลักษณะ เชน รูปแบบการนําเสนอ การใชถอยคําที่แสดงวงศัพทของ
วาทกรรมหนึ่ง ๆ แฝงอยูในตัวบท แฟรเคลาฟพบวาการพิจารณาสหบทเชนนี้เปนเปนการศึกษาสหบทเชิง
นามธรรม เพราะสหบทแบบแฝงจะมีลักษณะของการยืมรูปแบบของวาทกรรมหรือประเภทเชิงสถาบัน
ของวาทกรรมที่มีอยูแลวในสังคม
ผูเขีย นนําประเภทของวาทกรรมเหลา นั้น มาใชประกอบสรา ง
คว ามคิด หรือ ตัว บท ของต น ดัง นั ้น สหบทแบบแฝงนี ้บ างครั ้ง จึง เรีย กวา สหว าท กร ร ม
( interdiscursivity) ซึ่ง หมายถึง ตัว บทที่ป ระกอบสรา งขึ้น มาโดยมีว าทกรรมเชิง สถาบัน หลาย
ประเภทแฝงอยู ตามความคิดของแฟรเคลาฟแลว สหบทแบบแฝงหรือสหวาทกรรมนี่เองที่เปดโอกาสให
ความคิด อุดมการณ อํานาจและวิถีปฏิบัติทางสังคมของบุคคลไดแสดงตัวออกมาและถายทอดออกไปสู
สังคมในวงกวาง ผานตัวบทของผูสงสารโดยที่ผูรับอาจจะรูตัวหรือไมก็ตาม สิ่งที่แฝงมาเหลานี้ไดซึมซาบ
และสงผานตอไปยังตัวบทอื่นและถึงผูรับคนอื่นเปนทอด ๆ สืบเนื่องกันไป ในการสื่อสารทั่วไป คนเรา
มักจะมีการพูดหลายเรื่องและใชถอยคําที่แฝงความคิดบางอยางที่หยิบยืมมาจากถอยคําพูดของคนตางๆ
จากที่ตางๆ จากเรื่องตางๆ มากมาย คําพูดเหลานี้ก็จะแฝงอยูและซอนทับกันไปในเรื่องราวที่เรานําเสนอ
น้ําเสียงตางๆ เหลานั้นก็จะแทรกซึมอยูตามถอยคําในตัวบทเชนกัน สหบทลักษณะนี้จึงตองอาศัยความรู
เชิงวาทกรรม (discourse competence) ในการพิจารณาวาถอยคําและน้ําเสียงที่ซอนทับภายในตัวบท
นั้ น เป น วาทกรรมใด แฝงอํา นาจและอุ ด มการณแ บบใด เช น มีข อ ความโฆษณาประชาสั ม พั นธ ข อง
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงหนึ่ง ดังนี้
ตัวอยาง 2
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“สมัครดวนวันนี้ รับทุนการศึกษาพิเศษ หากเขาเรียนแลว ไมพอใจ ยินดีคืนเงิน”

ลักษณะการใชถอยคําภาษาที่กลาววา “ไมพอใจ ยินดีคนื เงิน” นี้ มักพบไดทวั่ ไปในภาษาโฆษณา
สินคาซึ่งแฝงดวยแนวคิด (หรือในทางวาทกรรมวิเคราะหเรียกวา อุดมการณ หรือ ideology) ทาง
การตลาด เมือ่ สถาบันการศึกษานําภาษาโฆษณาสินคาเชนนี้มาใช นัน่ ยอมแสดงใหเห็นวาไดนําแนวคิด
หรืออุดมการณการตลาดมาใชในการประชาสัมพันธสถาบันการศึกษาของตนดวย
แมแตคําพูดทีใ่ ชสนทนาในชีวิตประจําวันของเรา ก็อาจแฝงดวยความคิดหรือน้ําเสียงของบุคคล
อื่นอยูโ ดยเราไมรูตวั ผูเ ขียนไดยนิ ครูโรงเรียนแหงหนึ่งพูดกับนักเรียนบริเวณโรงอาหาร ขณะที่นกั เรียน
กําลังจะซื้ออาหารกลางวันรับประทาน ดังนี้
ตัวอยาง 3
อยาลืมกินรอน ชอนกลาง ลางมือดวยนะคะ นักเรียน
คําพูดเชนนี้มองผิวเผินดูเหมือนจะเปนวัจนกรรมทีแ่ สดงความหวงใยของครูที่มีตอนักเรียน แต
ถอยคําดังกลาวก็มิใชเปนของครูทั้งหมด เนื่องจาก เปนที่ทราบกันโดยทัว่ ไปวาเมื่อครัง้ ทีไ่ ขหวัดใหญ
2009 ระบาดนั้น มีการรณรงคจากทางกระทรวงสาธารณสุขใหประชาชน “กินรอน ชอนกลาง ลางมือ”
ดังนั้นเมื่อครูกลาวโดยใชคําพูดที่เปนขอความมาจากการรณรงคนี้ จึงเทากับวาครูทานนั้นไดหยิบยืมคําพูด
และใชนา้ํ เสียงเดียวกันกับกระทรวงสาธารณสุข คําพูดดังกลาวจึงแฝงไปดวยแนวคิดเชิงสาธารณสุขอยู
ดวย
ตัวบทที่มีลกั ษณะสหบทขางตน ทั้งที่ปรากฏชัดและทีเ่ ปนแบบแฝง เกี่ยวของโดยตรงกับวิถี
ปฏิบัติ (practice) ของการผลิตตัวบท ในการรายงานขาวในหนังสือพิมพ ผูผ ลิตตัวบทไมวา จะเปน
นักขาวหรือกองบรรณาธิการขาวลวนแลวแตเปนผูมีอํานาจในการคัดเลือกและเลือกสรรขอความที่จะ
นําเสนอ ในแงหนึ่งการรายงานนัน้ เปนการนําขอมูลขอเท็จจริงมานําเสนอ แตอีกแงมุมหนึ่งขอมูล
ขอเท็จจริงเหลานั้นก็มใิ ชเปนความจริงอันบริสุทธิ์เสมอไป เนื่องจากไดผานกระบวนการคัดสรรจากกลุม
บุคคลที่เกีย่ วของในการผลิตตัวบทมาแลวอีกทอดหนึ่ง ขอความทีป่ รากฏในขาวหนังสือพิมพเหลานี้จึง
แฝงไปดวยอํานาจที่ผเู ขียนไดกระทําผานตัวบทเหลานี้ การจะเลือกใชถอ ยคําใดในการนําเสนอ การเลือก
ที่จะเรียบเรียงขอความกอนหลัง การตัดทอน เพิ่มลด ปรับเปลี่ยนถอยคําในขอความ ก็ลว นผานผูผ ลิตตัว
บท ตัวอยาง 2 และ 3 ก็แสดงใหเห็นตัวบทที่เปนแนวคิดและน้ําเสียงของวาทกรรมอืน่ ที่ผผู ลิตตัวบทหรือ
ผูพูด (ครู) นํามาใชประกอบในถอยคําพูดของตน ซึ่งเทากับวาผูผลิตตัวบทเหลานี้ลว นมีการสนทนา
สัมพันธกับตัวบทตางๆ ที่มีมากอนหนาแลวนั่นเอง

11

นอกจากการพิจารณาทีร่ ูปแบบของการปรากฏสหบทแลว ยังอาจใชวิธกี ารทางภาษาศาสตรใน
การวิเคราะหสหบทเพื่อตีความถึงแนวคิด หรือเพื่อตองการทําความเขาใจประเด็นบางอยางที่แฝงอยู แฟร
เคลาฟไดนําเสนอเครื่องมือทางภาษาในการวิเคราะหสหบท ไดแก การสื่อแทนวาทกรรม (discourse
representation) มูลบท (Presupposition) การปฏิเสธ (negation) อภิวาทกรรม (metadiscourse)
และ การประชดประชัน (irony)
การสือ่ แทนวาทกรรม (Discourse representation) เปนการนําเสนอวาทกรรมที่ไมเพียงแตเปน
การแสดงความหมายของขอความหรือตัวบทเทานั้น แตเปนการสื่อแทน “เสียง (voices)” ของการ
กระทําที่ปรากฏในวาทกรรม และของผูผ ลิตตัวบท รวมทั้งวิถีปฏิบัติทางสังคมดวย การสื่อแทนทางวาท
กรรมนี้อาจแสดงออกดวยกลวิธีทางภาษาบางอยาง เชน การใชคําศัพท วลี สํานวน ประโยค หรือ ลีลาการ
นําเสนอใดๆ ก็ได ทีผ่ ผู ลิตตัวบทใชสื่อเพื่อแสดงตําแหนง (position) ของตนตอตัวบทหรือตอขอความที่
นําเสนอ และตอผูอาน เทาที่มีการศึกษาวิจัยกันมากในเรื่องการสื่อแทนวาทกรรม ก็คือ การศึกษาการสื่อ
แทนวาทกรรมในการรายงานขาวในสื่อมวลชน (Fairclough 1992, 1995 Scollon 2004) โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการใช direct และ indirect speech รวมทั้งการใชหนวยทางภาษาอื่นๆ เชนการใชคําสรรพนาม
การใชกริยาวลีแสดงการรายงานแทนเสียงของผูที่เปนแหลงที่มาของขาว หรือผูใหขอมูล และเสียงของ
นักขาว หรือคนเขียนขาว หรืออาจเปนบรรณาธิการขาวอยูดวย การใช direct speech และการใชคาํ สรรพ
นามบุรษุ ที่หนึ่งสําหรับแหลงขาวหรือผูใ หขอมูล ถูกมองวาเพื่อเปนการแสดงระยะหางที่ผูเขียนขาวมีตอ
วาทกรรมสาธารณะ (public discourse) ผูเขียนขาวหรือผูร ายงานขาวไมตองการเอาตัวเองเขาไปอยูใน
วาทกรรมนั้น โดยพยายามที่จะคงเอาเสียง (voice) ของแหลงขาวเดิมใหมากที่สุด ในขณะที่การใช
indirect speech รวมทั้งการใชคําสรรพนามบุรษ
ุ ที่สามและคํากริยาแสดงการรายงานตางๆ ก็เปนการ
นําเอาเสียงของผูเขียนขาวเขาไปเกี่ยวพันดวย ไมวาจะเปนการสื่อแทนรูปแบบใด การสื่อแทนทางวาท
กรรมเชนนี้ ก็เปนการแสดงใหเห็นวาผูสื่อขาวและผูเขียนขาวมีอาํ นาจในการปรับเปลี่ยนและเลือกสรร
ถอยคําในการนําเสนอขาว บางครั้งขอมูลจากแหลงเดียวกัน เมื่อนํามาเสนอในหนังสือพิมพแตละฉบับ
หรือสื่อ (media) ที่แตกตางกันแลว อาจมีความแตกตางกัน ขึ้นอยูกับวาผูนําเสนอตองการจะใหตัวบทนั้น
สื่อแทนออกมาอยางไร ดังทีป่ รากฏในตัวอยาง1
มูลบท (Presupposition) การใชมูลบทเปนการใชภาษาเพื่อสื่อขอความที่ทําใหเขาใจไดโดยนัย
วามีขอความอืน่ ๆ หรือมีเหตุการณบางอยางปรากฏหรือเกิดขึ้นมากอนหนาแลว หรือมีความคิดและเจตนา
บางอยางที่แฝงอยูในขอความในตัวบท แฟรเคลาฟ (2003) มองวามูลบทเกีย่ วของกับวาทกรรมในแงที่
โยงไปกับความรูทางสังคมวัฒนธรรมที่ผพู ดู ผูฟงมีอยูร วมกันและยังเกีย่ วพันกับเรื่องของอํานาจและ
อุดมการณอีกดวย เขาแบงมูลบทออกเปน 3 ประเภทดวยกัน ไดแก มูลบทบอกถึงสิ่งที่มีอยู มูลบทบอก
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อดีต ปจจุบันและอนาคต และมูลบทบอกการตีคาในสิ่งที่ดีที่พึงปรารถนา มูลบททัง้ สามประเภทอาจมีรูป
ภาษาที่สื่อใหเกิดการตีความไดชัดเจน หรือที่เรียกวา ตัวบงชี้มลู บท (presupposition triggers)
 ูด
(Levinson, 1983) เชน ขอความวา ผมเลิกเทีย่ วแลว คําวา “เลิก” นอกจากจะสื่อความหมายไดวาผูพ
ไมไดเทีย่ วแลว ยังมีสื่อความหมายยอนไปถึงการกระทําในอดีตที่ผูพดู เคยทํามากอน ซึ่งเปนตัวบงชี้มูลบท
บอกสิ่งที่เคยเปนและสิ่งที่เปนอยู อยางไรก็ตาม การตีความสิ่งที่แฝงอยูในขอความโดยอาศัยมูลบทนั้น
อาจจะไมมีตัวบงชี้มูลบทชัดเจนเหมือนคําวา เลิก ขางตนก็ได เนื่องจากมีบางขอความที่ตองอาศัยการ
ตีความจากถอยคําในขอความประกอบทั้งหมด เชน คําวา เที่ยว ในตัวอยางนี้ เปนคําที่ตองอาศัยความเขาใจ
ทางบริบทของขอความและบริบทของสังคมในการตีความดวยวาผูพูดตองการจะสื่อถึงการทองเที่ยวทั่วไป
ตามสถานที่ตาง ๆ หรือหมายถึงการไปสถานบริการบันเทิงหรือสถานบริการทางเพศ หากพิจารณาที่ตัว
บงชี้ เลิก อาจตีความหมายโดยนัยวาผูพดู เลิกทําในสิ่งทีไ่ มนาปรารถนา ดังนั้นคําวา เที่ยว ในที่นกี้ น็ าจะมี
ความหมายเปนอยางหลังมากกวาทีจ่ ะเปนการทองเทีย่ วไปตามสถานที่ตาง ๆ การละทิ้งที่จะทําในสิ่งที่เคย
ทํา ยอมอนุมานไดวาสิ่งทีเ่ คยทํายอมไดรับการตีคา วาเปนสิ่งที่ไมดี ไมพึงปรารถนา ดังนัน้ การไมไปเทีย่ ว
สถานบันเทิงจึงแสดงมูลบทวาเปนสิ่งที่ดีที่พงึ ปรารถนานั่นเอง การวิเคราะหขอความเชนนีน้ อกจากจะตอง
ใชความรูด านคําศัพทวา ความหมายของศัพทนั้นหมายถึงอะไรแลว
จําเปนตองอาศัยความรูสังคม
วัฒนธรรมทีเ่ กีย่ วของเพื่อใหเขาใจวามีความคิดหรือสิ่งใดที่แฝงอยูในตัวบท
การปฏิเสธ (Negation) เปนการนําเสนอขอมูลในเชิงปฏิเสธหรือการแยงกับขอมูลหรือขอความ
ที่มีมากอน ขอความที่มีการแยงหรือการปฏิเสธ มักจะสื่อใหเขาใจไดวามีอะไรบางอยางเกิดขึ้นมากอน
หนาแลว และผูเขียนหรือผูผ ลิตตัวบทนั้นตองการนําเสนอความคิดทีต่ อบโตหรือแยงสิ่งที่เกิดขึ้นดังกลาว
หรืออาจแยงกับมูลบทก็ได เชน “ชูวิทยบอกวาเขาไมไดมีสวนเกี่ยวพันในคดีรื้อบารเบียร” การรายงาน
เชนนี้ สื่อใหเขาใจไดวานาจะตองมีเรื่องเกี่ยวกับการรื้อบารเบียรเกิดขึน้ และมีการพูดถึงกันวาชูวทิ ยซึ่ง
เปนผูทถี่ ูกกลาวอางถึงในขอความนี้นาจะมีสวนเกีย่ วของ ซึ่งทําใหชูวิทยจะตองออกมาปฏิเสธ ลักษณะ
เชนนี้การวิเคราะหตีความก็จะคลายกับการตีความมูลบท (presupposition)
อภิวาทกรรม (Metadiscourse) เปนการนําเสนอขอมูลที่ทําใหเขาใจไดวามีอะไรบางอยาง
นอกเหนือไปจากขอความทีป่ รากฏ Fairclough กลาววากลวิธนี ี้เปนการแสดงระยะหางของผูผลิตตัวบท
ที่ไมตองการจะนําตัวเองเขาไปเปนสวนหนึ่งของตัวบท ผลักตัวเองออกไปและทําเหมือนกับวาตัวบท
ดังกลาวนัน้ เปนตัวบทอื่น หรือตัวบทนอก (external) ที่มิใชตัวบทของผูผลิตเอง กลวิธีทวี่ านี้อาจเปนการ
กลบเกลื่อน (hedging) เชน ใชคําประเภทที่แสดงความคลุมเคลือ แสดงความไมแนใจ เปนตนวา “บาง
ที” “อาจจะ” “นาจะ” การใชสรรพนามหรือการอางถึงที่ไมเฉพาะเจาะจงแหลงที่มาของขอมูล จําพวก
“เขาเลาวา” เชน “เรื่องที่เลาใหฟงบางทีก็อาจจะไมใชเรื่องจริงก็ได ฟงเขาเลามาอีกที” หรืออาจเปนการใช
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อุปลักษณ (metaphor) เชน “ใชงานเราเปนบาเปนหลังอยางกับอยูโ รงงานนรก” ลักษณะเชนนี้เปนการ
สื่อใหเห็นไดวา มีอะไรบางอยางเกิดขึ้นและผูพ ูดตองการที่จะสะทอนใหขอความที่ตนพูดไปสัมพันธกับ
สิ่งนั้นโดยที่ไมตองการทีจ่ ะอางอิงสิ่งที่กําลังกลาวถึงอยางชัดเจน
การประชดประชัน (Irony) เปนการนําเสนอขอมูลโดยกลาวถึงสิ่งหนึ่งใหมีความหมายไปอีก
ทางหนึ่งในลักษณะประชดประชันเสียดสี
ตัวบทที่มีลักษณะเชนนี้มักจะเปนตัวบทที่สะทอนบางสิ่ง
บางอยางที่เกิดขึ้นแลว และผูผ ลิตตัวบทไดตีความหมายของสิ่งที่เกิดขึ้นดวยความคิด ความเชื่อและคานิยม
บางอยาง แลวสื่อขอความหรือตัวบทออกมาเปนปฏิกริ ยิ าสะทอนตอขอมูลหรือตัวบทที่มีอยูนั้น การ
ประชดประชันที่พบในสื่อมวลชนมักจะเกี่ยวของกับประเด็นปญหาทางสังคมอยางใดอยางหนึ่งที่ผเู ขียน
ตองการจะวิพากษวจิ ารณถึง เชน “เรื่องขาราชการกับเงินใตโตะ เปนเรื่องโกหกทัง้ เพ ที่มีพูดกันมา
นมนานในสังคมไทยก็เปนเรื่องเหลวไหล เรื่องโกหก สรางเรื่องขึ้นมาทั้งนั้น ผมไมเคยเห็นเงินใตโตะ เคย
เห็นแตบนโตะ ขางโตะ ขางรถ ขางถนน...” เปนตน
4. ตัวอยางการวิเคราะหสหบทในวาทกรรมผูตด
ิ เชือ้ เอดส

ขอมูลที่นํามาเปนตัวอยางในการวิเคราะหนี้ไดมาจากการเก็บขอมูลภาคสนามที่โครงการธรรม
รักษนิเวศน วัดพระบาทน้ําพุ จังหวัดลพบุรี เพื่อเปนสวนหนึ่งของการเขียนวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก
ของผูเขียน (ดูจันทิมา เอียมานนท 2549) ในที่นี้จะใชการวิเคราะหดวยวิธีการทางภาษาตามทีก่ ลาวมา
ขางตน โดยจะใชรูปแบบขอมูลเปนบทสนทนา ดังนี้
ตัวบทที่ 1
(บทสนทนาระหวางผูว ิจยั (จ) กับผูปวย (ฟ) ซึ่งไดนําอัลบั้มรูปของตนมาให (จ) ดูขณะสนทนา โดย (ฟ)
นั่งอยูบนเตียง และ (จ) ยืนคุยอยูขางเตียง)
ฟ

(1) นี่แฟน (ชีร้ ูปแฟนของตน) พอเปนแลวผอมแหงเลย
(2) นี่แมแฟน (ชี้รูปแมแฟน) แมแฟนเคาก็ไมใหไปไหน เคาใหอยูนี่
(3) แมแฟนเคาก็ดีนะเนีย่ แมเคาถามวา “เจี๊ยบจะมานี่มั้ยเนี่ย” บอก “มาซิแม”
(4) พอแฟนเปนแลวผอม ตัวเล็ก อุมขี้อุมเยี่ยวเองแหละ

จ
ฟ

(5) เหรอคะ
(6) แฟนไมใชคนเที่ยว
(7) แตเคาเคยมีแฟนมาแลวคนนึง ไมรูติดมาจากแฟนเการึปาว
(8) นะ ดูรูปซินั่น (ชีร้ ูปตัวเอง) อวนจ้ําม่ําเลยนะเนีย่ มันไมนาจะติดนะนะ

จ

(9) นี่ก็พี่เจีย๊ บเหรอ
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ฟ

(10) นี่แหละ นี่แหละ พอคลอดลูกแลวอวน หกสิบกิโลแนะ
(11) ตอนนี้แฟนยังอวนอยูเ ลยเนี่ย
(12) เดี๋ยวจะหาวานั่น
(13) ไมใชคนเที่ยวเลย
(14) หมอเคาบอกวาถาเรากินยาตั้งแตแรกนะ เราไมทรุด
(15) มันไมนาทรุดนะเนอะ

(ขณะที่ (จ) ทําความสะอาดเตียงของผูปว ย (ฟ) )
ฟ
(16) อยากใหเคาโกนผมเนี่ย ผมมันรวง รําคาญ นอนแลว โอหูย..เปนกระจุก
จ
(17) เหรอคะ
ฟ
(18) เออ...มันดี มันไมตองมานั่งสระ อะไรมาก
(19) ก็มันบางเนี่ย จนไมจะนั่นเทาไหรแลว
(20) สาวๆ ผมหนาออกเนี่ย
(21) มารวงอีตอนเปนโรคนี้แหละ กินยาตายแลว กลับมานะ ผมรวง
(22) ตอนที่..รูว าแฟนเปน ลูกเปนนะ ตอนยังไมไดกน
ิ ยาตาย ผมไมรวง ผมก็หนาแหละ
(23) ไมใชคนเที่ยวเลย
(24) เดี๋ยวจะหาวาเปนคนเที่ยว
จ
(25) ไมหรอก ก็ติดกันไดหลายแบบ
ฟ
(26) เนี่ย ดูซิเนี่ย แฟนยังอวน
(27) คงติดมาจากแฟนเกานะ คิดในใจนะ
ตัวบทที2่
(หัวหนาผูชว ยพยาบาล (ล) เดินผานมา (จ) จึงหันไปพูดกับ (ล) เพื่อบอกอาการของ ฟ ซึ่งมีอาการผิดปกติ
ทางรางกายใหทราบ และกําลังสงสัยอยูว ายาที่ (ฟ) นําติดตัวมาดวยจะรับประทานไดหรือไมเพราะเคย
รับประทานยานี้เวลาที่เกิดอาการเดียวกัน )
จ
(28) พี่คนนี้เคาบอกวาชาทั้งตัวคะ
ล
(29) (หยุดยืนพูดกับ ฟ ที่เตียง) ชาทั้งตัว
ฟ
(30) แบบวา หนูรูตัว หนูก็เลยตีขา (เอามือตีขาตัวเองประกอบดวย) ไมงั้นมันก็...(หัวเราะ)
( (ล) หยุดยืนอานซองยาของ (ฟ) ที่ (จ) สงใหอาน)
ล
(31) อันนี้มันยาแกหอบ ไมใชยาแกชักซะหนอย
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ฟ
ล

(32) ไมรูอะ แตอันนี้หนูกินมานานแลวนะ ยาแกชัก
(33) อะอันนี้ยา.... อะ เคาเขียนหอบ เคาเขียนหอบ
(34) อันนี้ยาแกทองเสีย
4.1 การสือ
่ แทนวาทกรรม: การสือ่ แทนโลกของผูปว ย

จากตัวบทที่ 1 จะเห็นวาผูปวยเลาเรื่องและเลาเหตุการณความเปนมาที่เกิดขึ้นของตนเองโดยมี
อัลบั้มรูปถายเปนสื่อในการเลาเรื่อง อัลบัม้ รูปจึงเหมือนเปนเครื่องมือการสื่อ (Mediational means)
(Scollon 1998, 2001, 2002)ที่ผูสนทนาใชเพื่อแสดงวาทกรรมของตน หรือเปนเครื่องมือในการเปด
โลกแหงความเปนตัวตนของตนใหผรู วมสนทนาไดรับรู เนื่องจากผูปวยและผูว ิจยั เพิ่งไดพบกันและได
สนทนากันเปนครั้งแรก ผูปว ยไดเสนอเรื่องการดูอัลบั้มรูปตั้งแตเริ่มเขาการสนทนา และดูเหมือนวาอัลบั้ม
รูปจะทําใหผปู วยและผูวจิ ัยมีปฏิสัมพันธกันรวดเร็วขึ้น ผูว ิจยั รับรูเรื่องราวของผูปว ยไดมากขึ้นผานการเลา
เรื่องที่มาจากภาพถายแตละภาพในอัลบั้มรูป ผูปวยใชสหบทแบบเรียงกันในการเลาเรื่องเมื่อตองการใหดู
สมจริง ดังที่ปรากฏใน (3) แสดงใหเห็นวามีเหตุการณทเี่ กิดขึ้นมากอนหนาเกีย่ วกับการโตตอบกัน
ระหวางผูปว ยกับมารดาของสามีในการตัดสินใจที่จะมาอยูที่วดั พระบาทน้ําพุ
ผูปวยใชคําสรรพนาม
“เจี๊ยบ” ซึ่งเปนชื่อเลนของตน เรียกแทนตัวเอง เมื่ออยูในขอความที่เปนคําพูดแสดงการถามของแมสามี
โดยมีกริยาวลี “ถามวา” นําหนา สวนขอความถัดมาแมจะไมมีประธานของกริยา “บอก” บงบอก แตก็
เขาใจไดวาเปนคําพูดของผูป วยในฐานะเปนฝายตอบ โดยมีการใชสรรพนามวา “แม” ซึ่งเปนสรรพนาม
บุรุษที่สอง ตางจากสรรพนาม “แมแฟน” ที่ใชเมื่อกลาวถึงแมสามีในขอความเดียวกันที่นํามาขางหนา ทํา
ใหขอความนีม้ ีลักษณะคลายบทสนทนาคูโ ตตอบ (adjacency pairs) การใชสรรพนามบุรษุ ที่หนึ่งและ
บุรุษที่สองในขอความที่อยูในรูปแบบของบทสนทนาคูโตตอบเชนนี้ จึงทําใหขอความนี้มีลักษณะเปนการ
รายงานตรง (direct speech) ผูวิจยั จึงไดใชเครื่องหมายอัญพจนตรงตัวบทสนทนาคูโตตอบดังกลาว
นอกจากนี้การใชการรายงานตรงเชนนี้กย็ ังเปนการสนับสนุนความคิดเห็นของผูปว ยทีม่ ีตอแมสามีที่นํามา
ขางหนา “แมแฟนเคาก็ดีนะเนี่ย” การรายงานตรงแบบบทสนทนาคูโตตอบนี้จึงเปนการขยายความคิดของ
ขอความดังกลาวดวย เมื่อเทียบกับขอความ (2) ที่ไมปรากฏรูปภาษาแสดงการรายงานตรง แตทผี่ ูพูดใช
สรรพนามบุรษุ ที่สามแทนแมสามีวา “แมแฟน” “เคา” ก็ทําใหขอความดังกลาวเปนการรายงานโดยออม
(indirect speech) ผสานกันไปเปนหนึ่งเดียว ไมจําเปนตองมีกริยาวลีแสดงการบอกเลาการรายงาน
ชัดเจนเหมือนในขอความที่ (14) ที่มีลกั ษณะแบบการรายงานโดยออมที่ชัดเจนดวยการใชอนุประโยคที่
นําดวยอนุพากย “วา” ขยายประโยคหลักที่มีกริยา “บอก” ลักษณะการบอกเลาของผูปวยเชนนี้จึง
เปนสหบทแบบผสมผสาน สังเกตไดวา การทีผ่ ูปว ยสือ่ ตัวบทในรูปแบบรายงานตรง รายงานออมหรือ
ผสมผสานกันนั้นมักใชในการเลาเรื่อง เลาเหตุการณที่ผา นมา และเปนการแสดงความคิด ความรูส ึกของ
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ผูปวย ทั้งกอนที่จะรูว าติดเชื้อเอชไอวี หลังจากทีร่ แู ละยอมรับตัวเองในฐานะผูปวยเอดส และเหตุการณ
กอนที่จะมาอยูที่วดั พระบาทน้ําพุ ทั้งนี้เพราะลักษณะทางภาษาดังกลาวเอื้อใหผูปว ยใสรายละเอียดอางอิง
ถึงสิ่งที่เกิดขึน้ มากอนหนานีแ้ ลวนั่นเอง
การใชคําสรรพนาม นอกจากจะสามารถบงบอกลักษณะของสหบทที่เปนแบบเรียงตอกัน แบบ
ซอน และแบบผสมผสานดังที่ไดกลาวมาขางตนแลว การใชสรรพนามยังเปนการสือ่ แทนทางวาทกรรมที่
บงบอกสถานภาพของผูปว ยเมื่อปฏิสัมพันธกับบุคคลตางๆ ในสังคมอีกดวย จากตัวอยางในตัวบทที่ 1
พบวา ผูปว ยใชการละสรรพนามเมื่อพูดกับผูวจิ ัย ดังจะเห็นใน (4) (8) (10) (20)-(24) ทั้งนี้นาจะเปน
เพราะการทีผ่ ูวจิ ัยเริ่มตนดวยการแสดงความสัมพันธแบบเทาเทียม (symmetrical relationship) กับ
ผูปวยเมื่อแรกเริ่มทําความรูจ กั โดยที่ผวู ิจยั เสนอตัวเปนเพือ่ น ทําใหผูปว ยไมแนใจวาจะใชสรรพนามแทน
ตัวเองอยางไร ถึงแมวาผูว ิจัยจะเรียกผูปวยวา “พี”่ ก็ตาม ผูปว ยก็มิไดเรียกตัวเองวา “พี”่ ตามผูวจิ ัยแตอยาง
ใด จึงละสรรพนามเสีย ในขณะเดียวกันเมื่อผูปวยพูดกับ (ล) หัวหนาผูชวยพยาบาล (ซึ่งผูปวยที่นจี่ ะ
เรียกผูที่สวมเครื่องแบบพยาบาลวา หมอ) ผูปวยกลับใชคําสรรพนามแทนตัววา “หนู” ดังที่พบในตัวบทที่
2 ใน (30) และ (32) ที่นาจะทําใหเขาใจไดวาผูปว ยคิดวาตนเองเปนต่ํากวา ไมวา จะดานคุณวุฒิ หรือวัยวุฒิ
ก็ตามที ซึ่งเปนการแสดงความสัมพันธที่ไมเทาเทียม (asymmetrical relationship) ของการปฏิสัมพันธ
ที่ดูเหมือนผูพดู จะจัดวางสถานภาพของตนเองใหอยูในตําแหนงผูนอย ผูขอรับความชวยเหลือและเปน
ผูปวย สวนอีกฝายหนึ่งเปนผูใหญ ผูใหความชวยเหลือ และเปนผูร ักษาพยาบาล ฝายที่เปนผูใหญ ผูใหจึง
เหมือนมีอํานาจเหนือกวา
ในการกําหนดการตัดสินใจและการกระทําของผูปว ย
เชนในเรื่องการ
รับประทานยาที่มิใชยาที่ทางวัดพระบาทน้าํ พุจัดไวให ก็ควรจะตองขออนุญาตและใหผูรักษาพยาบาลรับรู
แมผูปว ยจะยืนยันตามความเขาใจของตนเองแลวก็ตามวายาที่มีอยูนนั้ เปนยาแกชัก ใน (32) แตผูชวย
พยาบาลก็ใชสหบทวาทกรรมการแพทยที่เขียนปรากฏอยูบ นซองยาตอบผูปวย ดังทีป่ รากฏใน (31) และ
(33) และใชความรูความชํานาญของตนในการจําแนกชนิดยาที่อยูในถุงยาของผูปว ยอีกใน (34) ทําให
ผูปวยที่เคยบอกกับผูวิจยั มากอนหนานี้วาตนเองไมรูหนังสือ อานหนังสือไมออก เขียนหนังสือไมได
เพราะไมเคยเรียนหนังสือ ตองเงียบและยอมรับฟงผูชวยพยาบาลดังกลาว
4.2 การปฏิเสธ (negation): เสียงตอบโตจากการถูกตีตรา

ดังที่กลาวมาแลววาการปฏิเสธในตัวบทเปนการบงบอกใหเขาใจไดวา มีตัวบทบางอยางเกิดขึ้นมา
กอนหนาแลว และผูผ ลิตตัวบทตองการทีจ่ ะแสดงใหเห็นวาตนเองไมยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นมากอนหนานั้น
เปนการแสดงความสัมพันธของตัวบทหนึ่งกับตัวบทอื่นๆ ที่มีมากอนหนาในลักษณะที่แยงกัน จากขอมูล
ตัวบทการสนทนาของผูปวยเอดส พบวามีขอความในตัวบทแสดงการปฏิเสธ ดังทีป่ รากฏในตัวอยางตัว
บทที่ 1 ใน (6) (13) และ (23) ผูปวยใชประโยคปฏิเสธเดียวกันใน (13) และ (23) ซึ่งเปนประโยคละ
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ประธานแตดังที่กลาวมาแลววา ประธานในที่นี้ก็คือ ตัวผูปวยเอง เพราะผูปว ยละสรรพนามแทนตัวเอง
เวลาพูดกับผูว จิ ัย ดังนัน้ ขอความนี้จึงเปนขอความที่ผปู วยปฏิเสธใหตัวเอง สวน (6) นั้นเปนประโยค
ปฏิเสธที่มีประธาน คือ “แฟน” ของผูปวย ประโยคนีจ้ ึงเปนประโยคที่ผูปวยปฏิเสธใหสามีของตน จะ
สังเกตไดวาการปฏิเสธดังกลาวเกีย่ วพันกับมูลบท “เที่ยว” การ “เที่ยว” เปนประเด็นหนึ่งที่มีการพูดถึงกัน
ในวาทกรรมเอดสในสังคมไทย
เนื่องจากมีการรณรงคปองกันเอดสและเอชไอวีที่มักเกี่ยวของกับ
พฤติกรรมทางเพศและวิถีปฏิบัติที่ไมเหมะสม เชน มีคูนอนหลายคน การเทีย่ วสถานบริการ เปนตน การ
รณรงคเชนนี้จงึ เปนการตีกรอบภาพลักษณใหผูติดเชื้อเอดส/เอชไอวีอยูใ นฐานะเปนผูม ีพฤติกรรมทางเพศ
ที่ไมเหมาะสมไปดวย และเปนพฤติกรรมที่ถูกตีตรา (stigma) (Goffman 1986) จากสังคมวาเปนบุคคล
ไมดี ประพฤติผิดศีลธรรม (เพ็ญศรี วงศพุฒ 2546) ดวยเหตุที่สังคมมีมูลบทในการตีตราโดยทั่วไปตีตรา
เชนนี้ ในขณะที่ผูปว ยมัน่ ใจวาตนเองไมไดอยูใ นกลุมพฤติกรรมไมเหมาะสมตามที่กลาวถึงนั้น ผูปวยจึง
ใชเวทีของการสนทนาครั้งนีเ้ ปนการตอบโตเสียงของการตีตราทางสังคมดังกลาว ผานการปฏิสัมพันธกับ
บุคคลในสังคม ในที่นี้ก็คือ ผูวจิ ัย โดยการใชรูปภาษาแสดงการปฏิเสธวา “ไมใชคนเที่ยว” หรืออาจกลาว
ไดวาเปนการปฏิเสธตัวบทในวาทกรรมการรณรงคเรื่องเอดสที่มีอยูแลวในสังคมนัน่ เอง
4.3 มูลบท (Presupposition): ผูถูกกลาวหา

และความเปนผูปวย

การกลาวขอความหนึ่งอาจนําไปสูการเชื่อมโยงในแงของการอางอิงถึงสิ่งที่คาดวานาจะเกี่ยวของ
กัน และนําไปสูสิ่งนั้นได ในวาทกรรมของผูปวยเอดสที่พบจากขอมูล พบวามีกลวิธกี ารใชมลู บทแสดง
ความสัมพันธของตัวบทสนทนากับตัวบทอื่นๆ ที่มีมากอนหนา ในลักษณะทีแ่ สดงใหเห็นความคิดวาตน
เปนผูถ ูกกลาวหาจากสังคมหรือจากคนรอบขาง เปนผูปวยที่มีอาการแสดงทางโรคอยางชัดเจน และเปนผู
ที่ตองรับผิดชอบกับบทบาททางสังคมที่ตนไดรับในฐานะผูดูแลคนในครอบครัว จากตัวอยางขอความใน
(12)เดี๋ยวจะหาวานั่น แมวาจะคําบงชี้ “นั่น” อาจจะยังไมมีอะไรระบุมากอนหนา แตจากขอความที่ตามมา
เปนการปฏิเสธเรื่อง “เที่ยว” และจากโครงสรางที่คลายกันใน (24) ที่ขึ้นตนเหมือนกัน คือ “เดี๋ยวจะหาวา
...” ดังนั้นทําใหเขาใจไดวา “นั่น” ใน (12) นั้นก็เปนรูปแทนของ “เปนคนเที่ยว” ใน (24)เดี๋ยวจะหาวา
เปนคนเทีย่ ว นั่นเอง คําวา “หา” ที่ปรากฏในทั้งสองขอความนี้นาจะ เปนคํากริยาที่มาจากคําวา
“กลาวหา” สื่อความในลักษณะที่เปนการถูกกลาวโทษ ใสโทษโดยบุคคลอื่น การทีผ
่ ูปวยกลาวขอความ
เชนนี้ก็ทําใหเขาใจไดวาผูพดู มีมูลบทวามีการกลาวโทษ กลาวหาวาผูที่ติดเชื้อและเปนผูปว ยเอดสนั้นเกิด
จากสาเหตุที่เปนคนเที่ยวสถานบริการ มีพฤติกรรมทางเพศสัมพันธที่ไมเหมาะสม แตเมื่อผูปว ยมิไดมี
พฤติกรรมเชนนั้น จึงเกิดการปฏิเสธขึน้
ในขอความถัดมา ดังที่กลาวมาแลวในหัวขอการปฏิเสธ
นอกจากนี้การละประธานของทั้งสองขอความดังกลาวนี้
ก็เปดโอกาสใหตีความไดวาผูปว ยกําลังจะ
กลาวถึงรวมๆ กันไป ซึ่งก็นาจะหมายถึงคนในสังคมทัว่ ไป หรือบุคคลที่เคยกลาวหาหรือพูดในทํานองนี้
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กับผูปว ยมากอน เมื่อผูปว ยไดสนทนากับผูว ิจยั ซึ่งถูกผูปวยจัดใหเปนบุคคลหนึ่งในสังคมเหมือนกับคน
อื่นๆ จึงเกิดขอสมมติลวงหนาวา ผูว ิจัยจะคิดเชนเดียวกันกับทีผ่ ูปว ยเคยประสบมา การกลาวขอความ
เชนนี้จึงเหมือนเปนการแกขอ กลาวหาของผูปวย
นอกจากนี้จากขอความในบทสนทนายังแสดงใหเห็นมูลบทในฐานะที่เปนผูปว ยเอดสอีกดวย
โดยผูปว ยจะกลาวถึงลักษณะทางกายภาพที่เห็นเดนชัดวามีอาการของโรค เชน ผอมแหง ใน (1) ผอม ตัว
เล็ก ใน (4) ผมรวง ใน (16) และ (21) โดยเปรียบเทียบใหเห็นกับตอนที่คิดวาตนและสามียังไมมีอาการ
ของโรคหรือยังไมติดเชื้อ เชน อวน ใน (10) (11) อวนจ้ําม่ํา ใน (8) ผมหนา ใน (20) ผมไมรว ง ใน (22)
โดยเฉพาะอยางยิ่งใน (21) ที่วา “มารวงอีตอนเปนโรคนีแ้ หละ” ยิ่งเปนการย้ําใหเห็นถึงลักษณะทาง
กายภาพที่เปลีย่ นแปลงไปจากเดิม ความเขาใจเกีย่ วกับความเปนผูปว ยโรคเอดสของผูป วยรายนี้จึงอยูที่การ
ตัดสินลักษณะทางรางกายมากกวาทีจ่ ะพูดถึงตัวเชื้อโรคหรือคําวินิจฉัยจากการตรวจรักษาของแพทย
4.4 อภิวาทกรรม (Metadiscourse): ผูร ับเคราะห

ขอมูลที่ผูปว ยนําเสนอจากทีป่ รากฏในตัวบทสนทนาสามารถทําใหเขาใจไดวามีอะไรบางอยางที่
อยูนอกเหนือตัวบทที่ผูปว ยพยายามจะกลาวอางถึง จากขอมูลบทสนทนาที่นํามาวิเคราะหนี้ พบวากลวิธี
อภิวาทกรรมนั้น เปนกลวิธที ี่ใชเพื่อสนับสนุนกลวิธีการปฏิเสธ และมูลบทจากการถูกกลาวหาจากสังคมที่
ผูปวยประสบมากอนหนา ผูปวยใชอภิวาทกรรมแสดงระยะหางระหวางตนเองกับตัวบทโดยทีไ่ มตองการ
ที่จะใหตนเองเขาไปเปนหนึง่ เดียวกับขอความนั้น
นั่นคือไมตองการจะบอกอยางชัดเจนวาสําหรับ
ความคิดของตนแลว สามีติดเชื้อไวรัสเอดสจากแฟนเกาของสามี แลวจึงมาสูตัวผูป วย เพราะวาไมมี
หลักฐานใดๆ ระบุไวเชนนั้น ผูปวยจึงไดผลักตัวบทที่วาดวยความคิด ความเห็นของตนออกไป ไมใหเห็น
วาเปนขอมูลขอเท็จจริงที่มาจากตนเอง นําเสนอราวกับวาตัวบทดังกลาวเปนตัวบทนอก (external text)
ที่มาเชื่อมโยงสัมพันธกับสิ่งที่ผูพูดกําลังกลาวถึง กลบเกลื่อนดวยรูปภาษาที่แสดงความคลุมเคลือ ไมแนใจ
ดังตัวอยางที่พบ จากขอความที่ (7) แตเคาเคยมีแฟนมาแลวคนนึง ไมรูตดิ มาจากแฟนเการึปาว และ (27)
คงติดมาจากแฟนเกานะ คิดในใจนะ แสดงใหเห็นวาไดเคยมีตัวบทบางอยางเกิดขึ้นมาแลวในเรื่อง
สมมติฐานของสาเหตุการติดเชื้อเอชไอวีของสามีผูปวย แตเปนตัวบทที่อยูในความคิด อยูในใจของผูปวย
เอง ลักษณะนีเ้ หมือนที่บัคติน (Bakhtin 1987) เรียกวา ความสัมพันธกับตนเอง หรือ I-for-myself คือ
เปนการสนทนากับตัวเองถึงสิ่งหรือเรื่องราวที่ตนเองประสบมาจากที่ไดสัมพันธกับภายนอก ในกรณีนี้
ผูปวยใชวธิ ีกลบเกลื่อนก็เพราะวาขอเท็จจริงที่วาสามีของตนติดเชื้อไวรัสเอดสจากที่ใดและจากใครนั้น
เปนเรื่องที่ไมชัดเจน ไมมหี ลักฐานระบุแนนอน แมวา จะมีตวั บทใหอางอิงเกี่ยวกับเรื่องแฟนเกาของสามี
อยู อีกทั้งตัวผูปวยก็ตองการที่จะโยงใหเห็นความเกี่ยวของสัมพันธกนั แตเนื่องจากผูพดู ก็ยังไมมีความ
ชัดเจนในเรื่องดังกลาวจึงไมกลาที่จะ “ฟนธง” ไปอยางที่ตั้งใจคิดวา “สามีติดเชื้อเอดสจากแฟนเกา”
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ดังนั้นผูปวยจึงใชวธิ ีการผลักตัวเองออกจากตัวบทนั้น โดยใชรูปภาษาแสดงความคลุมเคลือ ไมแนใจดวย
คําขยายกริยา “คง” ใน (27) การใชรูปประโยคเชิงปฏิเสธแสดงความไมแนใจ คือ “ไมรูติดมาจากแฟนเกา
รึปาว” ใน (7)
นอกจากนี้การใชกลวิธีอภิวาทกรรมยังเปนการทําใหเห็นวาการทีผ่ ูปวยไดรับเชื้อเอชไอวีและเปน
โรคเอดสนั้นไมใชเปนความผิดของสามี และไมใชความผิดของตน ทัง้ ตนและสามีตางไดรับเชื้ออยางไม
รูตัว ไมไดตั้งใจ และเกิดขึน้ จากการกระทําของผูอื่น จึงเหมือนกับวาทั้งตนและสามีตางเปนผูร ับเคราะห
(victim) ในเมื่อสามีไมใชคนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธจากการทีไ่ มเปน “คนเที่ยว” และตัว
ผูปวยเองก็ไมใช “คนเที่ยว” กลวิธีการกลบเกลื่อนความคิดและความรูสึกที่แทจริงนี้ ก็เพื่อที่จะใช
สนับสนุนขอโตแยงทีผ่ ูปวยมีตอสังคมในฐานะที่ตนเปนผูถ ูกกระทํา เพื่อตอบโตขอกลาวหาที่เคยมีมา
และเพื่อที่จะบอกความคิดหลักของตนทีว่ า ทั้งตัวผูปว ยและสามีไมใช “คนเที่ยว” และไมใชคนไมดีแต
อยางใด
4.5 การประชดประชัน (Irony): สิทธิ ความเห็น และทางเลือก

การประชดประชันที่ปรากฏในตัวบทนั้น
แสดงความเปนสหบทดวยการสะทอนความคิด
ความเห็นของผูผลิตตัวบททีม่ ีตอตัวบทที่มีมากอนหนา การประชดประชันจะตองอาศัยการตีความหมาย
ของขอความและตองมีความเขาใจเรื่องราวอันเปนเบื้องหลังอยูพอสมควรทีจ่ ะทําใหผวู ิเคราะหตีความตัว
บทนั้นได วาผูพูดตองการจะกลาวถึงอะไร เหตุใดจึงแสดงออกมาในทํานองประชดประชันเชนนั้น จาก
ตัวอยางบทสนทนาของผูปว ยเอดสพบวาผูปวยใชกลวิธกี ารประชดประชันไมมากนักเมื่อเทียบกับกลวิธี
ทางสหบทอื่นๆ ที่กลาวมาแลว เทาทีพ่ บจากขอมูล เปนการใชการประชดประชันเมื่อผูปวยตองการจะ
แสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับประเด็นเรื่องยาทั้งเรื่องโครงการแจกยาตานไวรัสใหแกผูปว ยทั่ว
ประเทศของรัฐบาล และเหตุการณแจกยาวีวนั (V-1) ที่เกิดขึ้น เมื่อปพ.ศ. 2544 ในเรื่องวีวันนั้นกลาวกัน
วาเปนยาที่มีฤทธิฆ์ าเชื้อเอชไอวีในผูปว ยเอดสได และมีการนําเสนอผานสื่อตางๆ แสดงสรรพคุณของยา
ดังกลาวที่ทําใหผูปวยมีอาการดีขึ้นทุกรายที่ใชยาดังกลาว รวมทั้งมีการแจกผลิตภัณฑนี้ใหแกผูตดิ เชื้อและ
ผูปวยอีกดวย จนกอใหเกิดเปนประเด็นขัดแยงภายในเวลาตอมาเมือ่ กระทรวงสาธารณสุขและองคการ
อาหารและยาไมรับรองผลิตภัณฑดังกลาววาเปนยาที่จะรักษาได แตใหจัดวาเปนอาหารเสริมจนกวาจะ
ไดรับการพิสูจนทางวิทยาศาสตรเพื่อขอทําเปนยาเสียกอน สวนเรื่องยาตานไวรัสนัน้ ขณะนี้กําลังเปน
นโยบายหลักของรัฐบาลที่จะกําหนดใหมีโควตาเพื่อแจกยาดังกลาวแกผูปว ยทัว่ ประเทศจํานวน 50,000
คนโดยไมตองเสียคาใชจายใดๆ
ตัวบทที่ยกมาเปนตัวอยางขางลางนี้ เปนสหบทที่แสดงการประชด
ประชันในประเด็นดังกลาว
ตัวบทที่ 3
20

(บทสนทนาระหวางผูปว ยชาย (ช) กับผูว ิจยั (จ) ในขณะที่ (จ) กําลังตัดเล็บให (ช) ที่นอนอยูบนเตียง
ผูปวย)
จ
(35) แลววันนัน
้ หมอคุยเรื่องยาตานเปนยังไงมั่งคะ เขาใจมั่งปาว
ช
(36) เขาใจ
(37) สูไมไหว พันสอง
จ
(38) เม็ดละพันสองนะเหรอ
ช
(39) ที่ไปตรวจนะ ตรวจอะไร ซีดโี ฟ (CD 4)2 นะ
จ
(40) แลวตรวจแลวรึยังคะ
ช
(41) ตรวจแลว มีเหลือไมถึง 5 กินยาไปก็เทานั้น โรคแทรกซอนโรคฉวยโอกาสอะไรนั่น
เราก็เยอะ กินไปก็เปลือง แลวก็ตองกินตอเนื่องดวยนา แคนี้ก็เปนภาระใหที่บานมากแลว
จ
(42) แตอันนี้เคาจะแจกใหฟรีไมใชเหรอคะ
ช
(43) โอย..ฟรีก็แคนั้น ตอนที่เคาแจกวีวัน (V-1) เห็นมั้ยละ ตอนนี้กเ็ งียบไปแลว
จ
(44) อือ...วีวน
ั ไมดีขึ้นเหรอคะ
ช
(45) ถาดีจริง ปานนี้เมืองไทยคงดังระเบิดเถิดเทิงแลว
บทสนทนาขางตนผูว ิจยั ไดเลาถึงเรื่องการสมัครเขารับยาตานไวรัสที่กอ นหนานี้มีอาสาสมัครคน
หนึ่งมาพูดใหผูปวยคนนีไ้ ดฟง ผูว ิจัยจึงพูดคุยผูปวยรายนี้เกีย่ วกับเรื่องการสมัครเขารับยาตานไวรัส จาก
ตัวบทที่ยกมาเปนตัวอยางนี้ จะเห็นวาผูปว ยแสดงทัศนคติของตนเองทีม่ ีตอเรื่องยาตานไวรัส ในเรือ่ งยาที่
มีราคาสูง ดังที่พบใน (37) สูไมไหว พันสอง ซึ่งแสดงถึงพืน้ ความรูเดิมทีผ่ ูปว ยเคยประสบมาเกี่ยวกับ
ราคายาซึ่งแตเดิมมีราคาเม็ดละหนึ่งพันสองรอยบาท อีกทั้งผูปว ยยังตระหนักถึงเรื่องที่จะตองรับประทาน
อยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ ที่จะทําใหเปนภาระใหแกครอบครัว ใน (41) ....กินไปก็เปลือง แลวก็ตองกิน
ตอเนื่องดวยนา แคนี้กเ็ ปนภาระใหที่บานมากแลว และเมื่อผูปวยพิจารณาจากความรูใ นเรื่องปริมาณเซลล
เม็ดเลือดขาวในรางกาย หรือ CD4 และโรคติดเชื้อฉวยโอกาสที่ตนเองเปนอยู ดังที่ปรากฏในตอนตน
ขอความ (41) ตรวจแลว มีเหลือไมถึง 5 กินยาไปก็เทานั้น โรคแทรกซอนโรคฉวยโอกาสอะไรนั่นเราก็
เยอะ กินไปก็เปลือง ประกอบกับความไมแนใจกับความตอเนื่องของนโยบายของรัฐบาลที่จะบริการยา
โดยไมจําหนายใหแกผูปว ยอยางทั่วถึง โดยยกตัวอยางกรณีเหตุการณที่เคยเกิดขึ้นมาแลวในเรื่องการแจกวี
วัน (V-1) ที่เกิดขึ้นมาชวงหนึ่งแลว ก็เงียบหายไป ไมมีอะไรคืบหนา ผูปวยจึงนําเสนอตัวบทนี้ดวย
เปนเซลลเม็ดเลือดขาวที่ทาํ งานผสานกับรางกายของคนโดยตรง มีความสําคัญในการควบคุมการทํางานของระบบภูมิตานทานของรางกาย
มีหนาที่คอยทําลายเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมตางๆ ที่เขามาในรางกาย สําหรับคนปกติทั่วไป ปริมาณเลือดในรางกาย 1 ซีซี จะมีระดับCD4
ประมาณ 500-1000 เซลลขนึ้ ไป แตสาํ หรับผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดส เซลลเม็ดเลือดขาวนี้จะถูกทําลายจากเชื้อไวรัสเอชไอวี ทําใหมี
ปริมาณCD4 ในเลือดนอยลง เมื่อลดลงถึงระดับหนึ่ง ๆ จะทําใหเกิดโรคฉวยโอกาสตาง ๆ กันได
2
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น้ําเสียงของการประชดประชันตอประเด็นเรื่องยาดังกลาววา (45) ถาดีจริง ปานนี้เมืองไทยคงดังระเบิด
เถิดเทิงแลว น้ําเสียงที่ประชดประชันที่เกิดขึ้นในตัวบทสนทนานี้จึงเปนการสนทนาเชิงวิพากษของผูปวย
ที่แสดงใหเห็นการใชความคิดพิจารณาไตรตรองในสิทธิและความรับผิดชอบของตนที่มีตอครอบครัว
การตัดสินใจทีจ่ ะสมัครหรือไมสมัครรับยาตานไวรัสของรัฐบาลสําหรับผูปวยรายนี้จึงผานการไตรตรอง
แลวอยางรอบคอบทั้งพิจารณาที่อาการทางกายภาพของตนเอง ผลกระทบตอครอบครัว คุณภาพของยา
และประสิทธิภาพในการทํางานและนโยบายที่ตอเนื่องของรัฐบาล
น้ําเสียงที่ประชดประชันในที่นจี้ ึง
ไมใชเปนการประชดประชันดวยอารมณ หากแตเปนเสียงสะทอนเชิงวิพากษวจิ ารณอยางมีเหตุผลตอตัว
บทแวดลอมทีเ่ กี่ยวของ
อาจกลาวไดวาตัวบทสนทนานี้เปรียบเสมือนเปนเวทีแหงการแสดงสิทธิและ
ทางเลือกของผูปวยเอดสนนั่ เอง
4.6 สหวาทกรรม (Interdiscursivity): วิทยาศาสตรการแพทย และความเจ็บปวย

สหวาทกรรมเปนการพิจารณาที่ความหลากหลายของตัวบทที่ถกู ประกอบสรางขึ้นมาจากตัวบท
ประเภทตางๆ ที่มีอยูในชุดของวิถีทางวาทกรรมในสังคม มองอยางผิวเผินแลวบทสนทนาของผูป วยเอดส
ก็นาจะเปนเพียงบทสนทนาที่ประกอบขึ้นดวยประเภทของวาทกรรมเดียว แตเมือ่ พิจารณาจากขอมูลตัว
บทสนทนาของผูปวยแลว ก็พบวามีขอมูลที่แสดงใหเห็นลักษณะของสหวาทกรรมเกิดขึ้นในบทสนทนา
ดวย ดังจะพบคําวา ซีดโี ฟ (CD 4) ใน (39) คําวา โรคแทรกซอนโรคฉวยโอกาส ในขอความ (41) แสดง
ใหเห็นวาทกรรมการแพทยและวาทกรรมวิทยาศาสตรที่เขามาสูวิถีชวี ิตของผูปวยเอดสรายนี้ซึ่งเดิมไมเคย
มีความรูเกีย่ วกับคําศัพทเกีย่ วกับ ซีดโี ฟ หรือโรคแทรกซอน โรคฉวยโอกาส มากอนเลย การที่ผูปวย
สามารถสนทนาเกีย่ วกับคําศัพททางการแพทยและการกลาวถึงยาในการรักษาไดนนั้
อาจตีความไดวา
ผูปวยไดผานความรูเกีย่ วกับเรื่องยาและการรักษา ไมวาจะมาจากแหลงใดก็ตาม อาจผานการถายทอดและ
คําแนะนําของแพทยระหวางการรักษา อาจมาจากการสื่อสิ่งพิมพที่ใหขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องยา
และการรักษา หรืออาจมาจากการแลกเปลีย่ นระหวางการสนทนาพูดคุยกับบุคคลตางๆ ก็ได ขณะเดียวกัน
วิถีปฏิบัติในชีวิตประจําวันทีจ่ ะตองเครงครัดและเขมงวดเกี่ยวกับเรื่องการตรวจเลือดทําใหผูปวยมีชีวิตอยู
ภายใตกรอบของการแพทยและการรักษาพยาบาลและเปนอัตลักษณผปู วยอยางหลีกเลี่ยงไมได ดวยเหตุนี้
ตัวบทสนทนาที่ออกมา จึงเปนตัวบททีถ่ ูกแทรกซึมดวยสหวาทกรรม
5. สรุป

แนวคิดและการศึกษาเชิงสหบทแมจะไมใชเรื่องใหมในสาขาภาษาศาสตรและการวิเคราะหวาท
กรรมเชิงวิพากษในตางประเทศ
แตยงั นับวาเปนเรือ่ งใหมสําหรับการศึกษาภาษาศาสตรและสังคมใน
ประเทศไทย มีงานวิจยั ในประเทศไทยทีเ่ กี่ยวกับสหบทยังไมมากนัก ดังนั้น จึงถือไดวาสหบทยังเปนพื้นที่
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ที่ตองการผูศึกษาอีกมาก อันที่จริงการศึกษาสหบทนั้นมีหลายแนวทางและหลายทฤษฎีดวยกันที่ใชในการ
วิเคราะหภาษาและวาทกรรม มิใชมีเพียงแนวทางทีผ่ ูเขียนนํามาเสนอในบทความนี้เทานั้น เพียงแตผูเขียน
ตองการยกมาเปนตัวอยางเพือ่ ใหเห็นวาสหบทเปนเรื่องทีล่ ะเอียดซับซอน
แตก็สามารถใชวิธกี ารทาง
ภาษาศาสตรในการวิเคราะหและตีความตัวบทเพื่อทําความเขาใจสิ่งที่แฝงอยูกับตัวภาษานั้น และที่จะเห็น
อีกประการหนึ่งก็คือ การอธิบายตีความเชิงสังคมในการวิเคราะหสหบท จําเปนตองอาศัยความรูและ
ความคิดทางสังคมดวย แตไมวาผูเขียนจะอางอิงหรือใชความคิดเชิงสังคมอยางไร ผูเขียนยังขอยืนยันวา
ความรูแ ละวิธกี ารทางภาษาศาสตรยังเปนเครื่องมือพื้นฐานที่สําคัญในการวิเคราะหภาษาระดับวาทกรรม
การใชความรูท างภาษาศาสตรผสมผสานกับความรูและทฤษฎีทางสังคมก็จะยิ่งชวยเปดพรมแดนและ
ขยายขอบเขตความนาสนใจของภาษาศาสตรออกไปไดมาก และยิง่ ชวยใหความรูและวิธีการทางภาษา
เปนประโยชนตอผูคนและสังคมในวงกวางมากกวาที่จะจํากัดขอบเขตความรูเ พียงเฉพาะในสาขา
ภาษาศาสตรเทานั้น.
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