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Swearwords in Men: Expressing Intimacy in 
Conversations among Peers

Rodsak  Sangkaew

Abstract

 The current study focuses on the expression of intimacy in men’s talk.  Drawing 

on authentic discourse data collected in ordinary conversation among male friends, 

the researcher found that men frequently use swearwords for intimate showing.  The 

reason why men use those strategies is that men have value of power and competition.
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บทนำ�
 นกัวชิาการหลายท่านได้ให้ค�าอธบิายเก่ียวกบัความสนทิสนมเอาไว้ว่า ความสนทิสนม (intimacy) 
คอืความพร้อมทีจ่ะเปิดเผยตวัตน (ท้ังในด้านท่ีดแีละด้านทีป่กปิดไว้ไม่ให้คนทัว่ไปรบัรู)้ ให้กบัเฉพาะบางคน
ที่เราไว้ใจและรู้สึกดีด้วย (Wierzbicka.  2003) ความสนิทสนมยังหมายรวมถึงระดับความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลแบบใกล้ชดิ (close personal relationship) คนทีใ่ช้ชวีติร่วมกนัมามากจะทราบถงึภมูหิลงั นสิยัใจคอ 
และความมุ่งหมายในชีวิตของกันและกันเป็นอย่างดี  (Coates.  2007; Leung.  2009) 
 จากค�าอธบิายข้างต้นชีใ้ห้เหน็ว่าระยะห่างทางสงัคมส่งผลต่อวิธกีารใช้ภาษาของมนษุย์ (Holmes. 
2001) กล่าวคือ การสนทนากบัคนทีไ่ม่เคยรูจ้กักนัมาก่อนย่อมแตกต่างจากการสนทนากบัคนทีส่นทิสนมกนั
เป็นอย่างดี  เมื่อพูดคุยกับคนแปลกหน้า คนเราอาจไม่กล้าที่จะเปิดเผยเรื่องส่วนตัวจึงเลือกที่จะสนทนา
กันในเรื่องทั่ว ๆ ไป เช่น สภาพอากาศ หรือข่าวสารบ้านเมือง แต่เมื่อพูดคุยกับเพื่อน คนเราก็จะสามารถ
บอกเล่าได้แทบทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรัก ความลับ หรือปัญหาคาใจ การสนทนาจึงถือเป็นจุดเริ่ม
ต้นของการท�าความรู้จักและสร้างความสนิทสนมระหว่างเพื่อน (Thornbury and Slade.  2006) เพราะ   
คนเรานอกจากจะใช้การสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือถ่ายทอดความรู้ หรือเพื่อสร้างความ
บันเทิงแล้ว  คนเราก็ใช้การสนทนาเพื่อสร้างและแสดงความสัมพันธ์ด้วย (Eggins and Slade.  2005; 
Thornbury and Slade.  2006) โดยจะเห็นได้ว่าเมือ่คนเราได้มาพบกนัครัง้แรกต่างฝ่ายกต้็องมกีารแนะน�า
ตวัเองเพ่ือท�าความรูจ้กัซ่ึงกันและกัน  แต่เมือ่นานวนัไปเราต่างได้พดูคยุแบ่งปันเรือ่งราวต่างๆ ในชวีติมาก
ขึ้น เรากับเพื่อนก็จะมีระยะห่างทางสังคมที่ลดลงจากที่ต่างคนเคยเป็นคนแปลกหน้าก็กลายเป็นคนสนิท
 การพูดคุยท่ีสามารถส่งเสริมให้เกิดมิตรภาพระหว่างผู้สนทนาได้นั้นควรเป็นการพูดคุยด้วย
ถ้อยค�าที่สุภาพและควรเป็นการสนทนาที่เต็มไปด้วยความเข้าอกเข้าใจ (Tannen.  1990; Coates.  2004) 
แต่ในบางครั้งเรากลับเห็นว่าการพูดคุยในหมู่ผู้ชายไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป โดยเฉพาะในกลุ่มชายวัยรุ่นที่
การสนทนาในหมู่เพื่อนฝูงมักจะเต็มไปด้วยถ้อยค�าไม่สุภาพต่างฝ่ายต่างกล่าวค�าสบถโต้ตอบกัน (Tannen.  
1990; Cameron.  1997; Hewitt.  1997; Johnson and Finlay.  1997; Kiesling.  1997; 2005) ทว่าการ
สนทนาในหมู่ผู้ชายท่ีอุดมไปด้วยค�าไม่สุภาพเหล่านั้นกลับไม่ท�าให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งหรือท�าให้เกิด
ความบาดหมางใจ แต่กลับท�าให้ความสัมพันธ์ในหมู่เพื่อนฝูงพัฒนามากยิ่งขึ้น (Cameron.  1997; Hewitt.  
1997; Kuiper. 1998; Pilkington.  1998) จากจุดนี้ ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาการสนทนาในหมู่
ผู้ชายที่มีความสนิทสนมกัน  โดยผู้วิจัยได้สังเกตการณ์เบื้องต้นก็พบว่าแม้จะเป็นการสนทนาในสถานการณ์
ทั่ว ๆ ไปบทสนทนาในหมู่ผู้ชายก็ยังคงปรากฏการถกเถียงและการใช้ถ้อยค�าไม่สุภาพ  ทั้งนี้ผู้วิจัย
มคีวามเหน็วา่ลกัษณะการสนทนาดงักลา่วนัน้เปน็สิง่ทีผู่ช้ายใชเ้พือ่แสดงความสนทิสนมระหวา่งกนั จากจดุ
นีผู้ว้จิยัจงึเกดิความสนใจและตอ้งการวเิคราะห์บทสนทนาในสถานการณท์ัว่ไปของกลุ่มผูพ้ดูชายทีเ่ปน็เพือ่น
กลุ่มเดียวกันว่าวิธีการพูดคุยมีลักษณะเป็นอย่างไร
 จากความสนใจในการใช้ภาษาเพือ่แสดงความสนทิสนมระหว่างเพือ่น ผูว้จิยัได้วเิคราะห์บทสนทนา
ของกลุม่ผูพ้ดูชายพบว่ากลวธิทีางภาษาทีป่รากฏมากท่ีสดุในกลุม่ผูพู้ดชายคอื การกล่าวค�าสบถ (swearing) 
นอกจากนี้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ผู้วิจัยได้พบกลวิธีทางภาษาอื่น ๆ ด้วย ได้แก่ การใช้ค�าอ้างถึงบุคคล 
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(using personal reference terms) และการร่วมกันเล่า (co-narration) ทั้งนี้เพื่อที่ผู้วิจัยจะได้น�าเสนอ
ประเด็นการศึกษาได้อย่างละเอียดลึกซึ้ง ในบทความนี้ผู้วิจัยจึงมุ่งเสนอเฉพาะประเด็นการกล่าวค�าสบถ
เท่านั้ น โดยในการน�าเสนอผลการศึกษานี้ ผู้วิจัยจะได้แสดงตัวอย่างบทสนทนาและข้อมูลความถี่ของการ
กล่าวค�าสบถในกลุ่มผู้พูดชายประกอบด้วย
 

วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย
 เพื่อศึกษาการกล่าวค�าสบถในกลุ่มผู้พูดเพศชาย

 
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
 1. ก�รเลือกและขน�ดประช�กร
 ผู้วิจัยเลือกเก็บข้อมูลจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
โดยผู้วิจัยมีขั้นตอนในการเลือกประชากรดังต่อไปนี้
  1.1 ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษาท่ีเคยลงทะเบียนเรียนวิชา การใช้ภาษาไทย 
ท.161 กลุ่มเรียนที่ 040009 และกลุ่มเรียนที่ 090016 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ซึ่งผู้วิจัยเป็น        
ผู้บรรยายในรายวิชาดังกล่าว นักศึกษามีจ�านวนทั้งสิ้น 70 คน ประกอบด้วยนักศึกษาจาก 3 คณะ ได้แก่ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งผู้วิจัยท�าการสุ่ม
จับสลากเลือก (simple random sampling) เฉพาะนักศึกษาชายมาเป็นจ�านวน 27 คน
 1.2 ผูว้จิยัแบ่งประชากรออกเป็น 9 กลุม่ย่อย ได้แก่ กลุม่ผูพู้ดชายสองคน จ�านวน 3 กลุ่ม, 
กลุ่มผู้พูดชายสามคน จ�านวน 3 กลุ่ม และกลุ่มผู้พูดชายสี่คน จ�านวน 3 กลุ่ม โดยในการแบ่งกลุ่มนั้นผู้วิจัย
จะพิจารณาถึงความสนิทสนมของนักศึกษาเป็นหลัก กล่าวคือในแต่ละกลุ่มนั้นสมาชิกจะต้องมีความสนิท
สนมกันเป็นอย่างดี 
 2. ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล
 ผูว้จิยัเกบ็ข้อมลูจากบนัทกึเสยีงการสนทนาของกลุม่ผูพู้ดชาย โดยมีขัน้ตอนในการรวบรวมข้อมูล
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
  2.1 ผู้วิจัยขอความร่วมมือจากกลุ่มผู้พูดชายแต่ละกลุ่มให้ท�าการบันทึกเสียงการสนทนา
ของกลุ่มตนเอง ผู้วิจัยก�าหนดให้แต่ละกลุ่มบันทึกเสียงการสนทนาที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาพักเพื่อรอเข้าเรียน
ในตอนบ่ายเท่านั้น โดยเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2556 – มกราคม 2557 เป็นเวลา 2 เดือน อย่างไรก็ตาม
ผูว้จัิยไม่ได้ก�าหนดว่าผูพ้ดูแต่ละกลุม่จะต้องบนัทกึเสยีงการสนทนาเป็นจ�านวนเท่าใด ทัง้นีเ้พือ่ความสะดวก
และความพร้อมของผู้พูดแต่ละกลุ่ม 
  2.2 ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมข้อมลูบนัทกึเสยีงการสนทนาของกลุม่ผูพ้ดูชายได้เป็นจ�านวนทัง้สิน้ 
14 บทสนทนา จากนัน้ผูว้จิยัจงึได้ท�าการเลอืกข้อมลูเพียงกลุม่ละ 1 บทสนทนาด้วยวิธกีารสุม่ตวัอย่างแบบ
ง่ายท�าให้ได้ข้อมูลบทสนทนาเพื่อมาใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นจ�านวน 9 บทสนทนา
  2.3 น�าข้อมลูบนัทกึการสนทนามาถ่ายถอดเป็นตัวอักษรไทย โดยประยุกต์ระบบสญัลกัษณ์
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ในการถ่ายถอดบทสนทนาจาก Levinson (1983)
 3. ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล
 งานวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาทางด้านวัจนปฏิบัติศาสตร์โดยน�าแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะการใช้
ภาษาของเพศชาย ประกอบกับแนวคิดเก่ียวกับกลวิธีการใช้ภาษาเพื่อสื่อความปรองดองมาวิเคราะห์
การสนทนาในกลุม่เพือ่น โดยผูว้จิยัมีวตัถุประสงค์ทีจ่ะพจิารณาว่ากลุม่ผูพ้ดูชายนัน้มกีารใช้กลวธิทีางภาษา
ใดบ้างที่สะท้อนให้เห็นได้ถึงร่องรอยของความสนิทสนมในหมู่เพื่อน ดังมีขั้นตอนต่อไปนี้
  3.1 วิเคราะห์ลักษณะการใช้ภาษาต่าง ๆ ที่แสดงถึงความสนิทสนม 
  3.2 น�าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลมาสรุปและอภิปรายผล 

ผลก�รวิจัย
 ในหัวข้อนี้ ผู้วิจัยจะได้รายงานผลการวิเคราะห์การกล่าวค�าสบถในกลุ่มผู้พูดชาย โดยผู้วิจัยจะ
ได้กล่าวถึงนิยามทางการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการกล่าวค�าสบถขึ้นก่อน แล้วจึงน�าเสนอประเด็นการใช้ค�า
สบถในกลุ่มผู้พูดชายต่อไป
  นักภาษาศาสตร์ได้ให้นิยามว่า การสบถ (swearing) คือ การกล่าวค�าหยาบคายเพื่อสื่ออารมณ์
ความรู้สึกของผู้พูดไปสู่ผู้ฟัง (Jay, 2000) จากนิยามข้างต้นจะเห็นได้ว่าการสบถมีองค์ประกอบ 2 ส่วน 
ส่วนแรกคือ ค�าหยาบ ซึ่งค�าหยาบหรือค�าต้องห้าม (taboo language) หมายถึงค�าต่าง ๆ  ที่สื่อความหมาย
ในแง่ที่ไม่ดีหรือฟังไม่ไพเราะ รวมไปถึงค�าที่สื่อเรื่องเพศ การด่าทอ และการดูหมิ่น ค�าหยาบจึงถือเป็น
ลกัษณะภาษาทีค่นในสงัคมส่วนใหญ่มองว่าเป็นส่ิงทีไ่ม่สภุาพและเป็นสิง่ไม่เหมาะสมทีจ่ะน�ามาใช้เจรจากบั
ผู้อื่น (Allan & Burridge, 2006) อารมณ์ถือเป็นองค์ประกอบอีกส่วนหนึ่งที่ท�าให้เกิดการสบถ ดังที่ทราบ
กันว่าการกล่าวค�าหยาบไม่ใช่สิ่งที่ดีในสายตาของผู้อ่ืน แต่ในความเป็นจริง นักภาษาศาสตร์กลับพบว่า
เวลาที่คนเรารู้สึกโกรธ ไม่พอใจหรือผิดหวังกับบางสิ่ง ผู้พูดหลายคนมักจะใช้ค�าหยาบเป็นสื่อกลางในการ
ถ่ายทอดความรูสึ้กของตน  ความรู้สกึเหล่าน้ีอาจมสีาเหตมุาจากบคุคลรอบข้างทัง้ทีเ่รารู้จกัหรือไม่รูจ้กั เช่น 
คนขบัรถตดัหน้าเรา เพือ่นท�าของมีค่าของเราเสยีหาย คนรักของเรามสีมัพนัธ์ลบักบับคุคลอืน่ ฯลฯ หรอือาจ
เกิดจากเหตุการณ์แวดล้อม เช่น ปัญหาข้าวของขึ้นราคา ปัญหารถติดบนท้องถนน ปัญหาตกงาน เป็นต้น  
ทัง้นีน้กัภาษาได้กล่าวถงึสาเหตทุีค่นเรามกัจะกล่าวค�าสบถในเวลาทีรู่ส้กึไม่พอใจว่าอาจเป็นเพราะการกล่าว
ระบายด้วยถ้อยค�าหยาบคายนั้นสามารถสื่อความรู้สึกได้ดีกว่าการพูดอธิบาย และในขณะเดียวกันค�าสบถ
ก็สามารถท�าหน้าที่ในการต�าหนิหรือต่อว่าสิ่งที่เป็นสาเหตุของความไม่พอใจได้มากกว่า
การพูดด้วยค�าพูดสุภาพทั่วไป (McEnery, 2005; Jay et al., 2006) 
 จากทีไ่ด้อธบิายไปข้างต้นว่าเวลาท่ีคนเราประสบกบัสิง่ทีท่�าให้รู้สกึไม่พอใจก็มกัจะกล่าวสบถ  การ
สบถในสถานการณ์ต่าง ๆ  จึงมีหน้าที่เพื่อแสดงความรู้สึกและเพื่อแสดงการต�าหนิเสียเป็นส่วนใหญ่ (Daly 
et al., 2004; Thelwall, 2008) แต่ก็มีหลายครั้งที่การสบถไม่ได้ถูกใช้เพื่อท�าหน้าที่ดังกล่าว อย่างเช่นการ
สนทนาในหมู่เพ่ือนที่ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลเพื่อมาศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยพบว่าการสนทนาของกลุ่มผู้พูดทั้ง 9 
กลุ่ม ปรากฏค�าสบถอยู่เป็นจ�านวนมากแต่กลับไม่มีผู้สนทนาคนใดจะแสดงพฤติกรรมต่อต้านว่าการกล่าว
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ถ้อยค�าเหล่านั้นเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และจากที่ได้พิจารณาจากบทสนทนาผู้วิจัยก็ยิ่งได้เห็นว่าผู้พูด
ชายหลายคนต่างกล่าวค�าสบถเสมือนเป็นเรื่องปกติ
 จากข้อมูลพบว่ามีการสบถปรากฏในการสนทนาของกลุ่มผู้พูดชายทุกกลุ่ม และพบว่าผู้พูดชาย
ทั้ง 27 คน ต่างมีการใช้ถ้อยค�าสบถในการเจรจาโดยเป็นทั้งการกล่าวสบถเพื่อนที่ร่วมวงสนทนาเดียวกัน
และเป็นการกล่าวถึงบุคคลอื่น ดังตัวอย่างต่อไปนี้

(1) การสนทนาระหว่างแบงก์ กัณ และตี้
178 ตี้:  ยังไม่บ่ายเลย
179 กัณ:  เออ//ไอ้เหี้ยรีบมากันไงวะ//
180 ตี้:  //เออเออ     //มึงอะรีบแบงก์   เหี้ย เมื่อเช้ากู   ขี้เกียจออกมึงก็มาแบบ
  มารอมาเร่งกูไอ้สัตว์ 
181 แบงก์:  ไอ้เหี้ยกู//   กูลืมกูลืมขอโทษ//
182 ตี้:  //แย่เนาะแย่เนาะ    //ไม่ไม่ไม่กูไม่ยกโทษให้ไปซื้อไอติมมาให้กู
183 แบงก์:  ไอติม  เหี้ย:: ก็พึ่งแดกไปเมื่อกี้เนี่ย
184 ตี้:  ก็กูอยากแดกอีกไปซื้อไอติมมาให้กูเร็ว
185 แบงก์:  หมดแล้ว   ไม่ขายแล้ว
186 ตี้:  ยังไม่หมด::
187 แบงก์:  ไม่ต้องแดก
188 ตี้:  ยังไม่หมด   เหี้ย::
189 แบงก์:  หมดแล้ว//ไม่ต้องแดก 
190 ตี้:  //ยัง::
 ตัวอย่างที่ (1) ปรากฏการใช้ค�าสบถถึง 7 ครั้ง  โดยเป็นการสบถของตี้ในผลัดที่ 180 184 และ 
188 และเป็นการสบถของแบงก์ในผลัดที่ 183 187 และ 189  การสนทนาในตัวอย่างนี้ แสดงให้เห็นถึง
ลักษณะการใช้ค�าสบถโต้ตอบไปมาระหว่างผู้สนทนา  จากบทสนทนาจะเห็นได้ว่าตี้ไม่พอใจเรื่องที่แบงก์
เป็นสาเหตุให้เพื่อน ๆ ต้องมาที่อาคารเรียนก่อนเวลาเข้าเรียนมากเกินไป ซึ่งแบงก์ก็ยอมรับความผิดและ
กล่าวค�าขอโทษ แต่ต้ีกลับไม่ยอมและสั่งให้แบงก์ไปซื้อไอศกรีมมาให้ตนเพื่อเป็นการชดใช้ความผิด จาก
สถานการณ์ข้างต้นจะเห็นการใช้ค�าหยาบทั้งที่เป็นค�าอ้างถึงบุคคล (อาทิ ไอ้เหี้ย ในผลัดที่ 179) และเป็น
การกล่าวสบถ โดยเม่ือพิจารณาค�าสบถท่ีปรากฏข้ึนทั้ง 7 ครั้ง ก็จะเห็นว่าการกล่าวสบถโต้ตอบกันของ    
ผู้พูดชายเสมือนเป็นการหยอกล้อเล่นกันเสียมากกว่า 
 การใช้ถ้อยค�าในลักษณะดังกล่าวนั้นมีความเสี่ยงที่จะสร้างความขัดแย้งระหว่างบุคคลขึ้นได้  
เนื่องจากโดยธรรมชาติแล้วถ้อยค�าสบถนั้นมักจะถูกใช้เพื่อท�าหน้าที่แสดงความโกรธหรือความไม่พอใจ
ของผูพ้ดู  แต่จากตวัอย่างจะเหน็ได้ว่าถ้อยค�าไม่สภุาพเหล่านัน้กลบัน�ามาใช้เพ่ือหยอกล้อกนัระหว่างเพ่ือน   
การใช้ถ้อยค�าสบถในลักษณะดังกล่าวน�าไปสู่การสร้างอารมณ์ขันในหมู่เพื่อนฝูง จะเห็นได้ว่าต่างฝ่ายต่าง
ผลัดกันสบถเสมือนเป็นการละเล่นอย่างหนึ่ง นอกจากจะสร้างความบันเทิงแล้วยังเป็นการส่งเสริมความ
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สัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากย่ิงข้ึนอีกด้วย จากท่ีได้ยกตัวอย่างสถานการณ์การสนทนาที่ปรากฏการใช้ค�าสบถ
ของกลุ่มผู้พูดชายไปแล้ว ล�าดับต่อไปผู้วิจัยจะได้น�าเสนอผลการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณเกี่ยวกับการใช้ค�า
สบถของผู้พูดชายทั้ง 9 กลุ่มต่อไป
 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ค�าสบถที่ปรากฏในการสนทนาของกลุ่มผู้พูดชายพบว่ามีความถี่มากถึง 185 
ครั้ง ทั้งนี้ผู้วิจัยได้จ�าแนกค�าสบถต่างๆ พบว่ามีถ้อยค�าสบถที่ปรากฏในการสนทนาทั้งสิ้น 8 ค�า ได้แก่ เหี้ย 
แม่ง สัตว์ แดก ปัญญาอ่อน บ้า กวนตีน และควย โดยผู้วิจัยได้แสดงความถี่ออกตามแต่ละรายการค�าไว้
ในตารางที่ 1 ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 1 ความถี่ของการใช้ค�าสบถจ�าแนกตามรายการค�า

รายการคำา ชาย

ความถี่ ร้อยละ

เหีย้ 85 45.95

แม่ง 49 26.49

สัตว์ 15 8.11

แดก 22 11.89

ปัญญาอ่อน 6 3.24

บ้า 4 2.16

กวนตีน 3 1.62

ควย 1 0.54

รวม 185 100

 จากตารางข้างต้นจะเหน็ได้ว่าค�าสบถทีป่รากฏในการสนทนาของกลุม่ผูพ้ดูชาย 3 อันดบัแรกได้แก่
ค�าว่า เหี้ย (ร้อยละ 45.95) แม่ง (ร้อยละ 26.49) และแดก (ร้อยละ 11.89) 
  การรายงานผลท่ีผ่านมาผู้วิจัยได้กล่าวถึงลักษณะการใช้ค�าสบถโดยได้ยกตัวอย่างสถานการณ์ 
การสนทนาทีป่รากฏการใช้ค�าสบถของกลุม่ผูพ้ดูชาย อีกทัง้ได้กล่าวถงึผลการวเิคราะห์ความถีข่องค�าสบถ
ทีเ่กิดขึน้ท้ังในแบบภาพรวมและในแบบจ�าแนกเป็นรายค�า ในหวัข้อต่อไปผูวิ้จยัจะได้กล่าวอภปิรายถงึสาเหตุ
ของแนวโน้มในการใช้ค�าสบถของผู้ชาย ตลอดจนจะกล่าวถึงลักษณะการใช้ภาษาท่ีเรียกว่าการสบถนี้ใน
ฐานะที่เป็นกลวิธีอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสนิทสนมระหว่างผู้สนทนา 
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อภิปร�ยผล
 ดัง ที่ ได้กล่าวไปตอนต้นว่าโดยท่ัวไปลักษณะของการสนทนาที่จะสร้างมิตรภาพได้นั้นควรเป็น    
การพูดเจรจาด้วยถ้อยค�าที่สุภาพ จริงใจ และไม่ขัดแย้งกัน  แต่เรากลับพบว่าการสนทนาในหมู่ผู้ชายบาง
ครั้งไม่เป็นเช่นนั้น นักภาษาศาสตร์ (Cameron.  1997; Coates.  2004) แสดงความเห็นว่าผู้ชายมักมีวิธี
การใช้ภาษาแบบแข่งขัน (competitive style) ซ่ึงชีใ้ห้เหน็เจตนาทีจ่ะแสดงออกถงึอ�านาจของผูช้าย สาเหตุ
หนึง่ท่ีท�าให้การใช้ภาษาของผูช้ายมลีกัษณะดังกล่าวอาจเป็นเพราะผูช้ายเป็นเพศท่ีมักครุน่คดิถงึเรือ่งอ�านาจ
และการมีอ�านาจ (Bourdieu, 2001) เหตุนี้ผู้ชายจึงมักใช้ภาษาเพื่อแสดงอ�านาจกับบุคคลอื่น  
 ผลการวเิคราะห์ภาพรวมความถีข่องการกล่าวค�าสบถแสดงได้แสดงให้เหน็ว่ากลุม่ผูพ้ดูชายนยิม
กล่าวค�าสบถเป็นอย่างมากนัน้ ทัง้นีผู้ว้จิยัเหน็ว่าอาจเป็นเพราะระบบความเชือ่ความคดิของหลายๆ สงัคม
ไม่ว่าจะเป็นสังคมในแถบตะวนัตกหรอืเอเชยีต่างมองเรือ่งการกล่าวค�าสบถเป็นข้อยกเว้นเฉพาะของผูช้าย 
(Allan & Burridge, 2006) กล่าวคือบางสังคมมองว่าการใช้ค�าสบถของผู้ชายนั้นเป็นเรื่องปกติ นอกจาก
นีก้ารกล่าวค�าสบถยงัถอืเป็นวธิกีารสร้างอตัลกัษณ์ชายให้กบัผูช้ายอีกด้วย เนือ่งจากผูช้ายตัง้แต่เดก็จนโต
จะได้รับการปลูกฝังว่าจะต้องเป็นคนเข้มแข็ง กล้าหาญ และเป็นผู้น�า ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองที่ถือเป็นอัตลักษณ์
เพศช าย ดังนั้นการแสดงออกใด ๆ ที่จะท�าให้ผู้ชายได้รับอัตลักษณ์ดังกล่าว ผู้ชายก็จะนิยมกระท�าไม่ว่า
จะเป็นการเล่นกีฬาที่ต้องใช้ก�าลังมาก การท�ากิจกรรมที่มีความท้าทายหรือมีความเสี่ยงสูง หรือแม้กระทั่ง
วิถีของการเจรจาผู้ชายก็พยายามที่จะแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของตนเองด้วยการใช้ภาษาที่ดูแข็งกระด้าง     
ดังเช่นการใช้ค�าสบถนั่นเอง 
 จาก ที่ไ ด้กล่าวไปนั้นสามารถสรุปได้ว่า ลักษณะการพูดแบบแข่งขันของผู้ชายนี้เกิดขึ้นได้เสมอ     
แม้ก ระทั่งในกลุ่มเพื่อนผู้ชายด้วยกัน  ดังจะเห็นได้จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ที่ผู้พูดชายต่างนิยมกล่าว
ค�าสบถต่อคู่สนทนา  ทั้งนี้เป็นค่านิยมเรื่องการแข่งขันนั้นเป็นสิ่งที่ส�าคัญต่อความเป็นชายดังนั้นไม่ว่าการ
สนทนาของผู้ชายจะเกดิขึน้เพือ่จดุประสงค์ในการรกัษาความสมัพนัธ์และแสดงความสนทิสนมหรอืเพือ่จดุ
ประสงค์อ่ืนใด  ลกัษณะภาษาทีใ่ช้ในการสนทนาของผูช้ายกม็กัจะด�าเนนิไปในลกัษณะของการแข่งขนัและ
แสดงอ�านาจ  อย่างไรก็ดีผู้พูดชายส่วนใหญ่ต่างรับรู้ เข้าใจ และสามารถใช้ภาษาแบบแข่งขันกันได้อย่าง
เป็นธรรมชาต ิท้ังนีเ้ป็นเพราะค่านยิมดงักล่าวถูกปลกูฝังผ่านกลไกทางสงัคมสูค่วามคดิของมนษุย์เพศชาย
มาตั้งแต่ยังเป็นเด็กจนเรียกได้ว่าเป็นวัฒนธรรมและวิถีปฏิบัติของผู้ชายแทบทุกคน
 อย่างไรกด็ไีม่ว่าการใช้ค�าสบถทีเ่กดิขึน้ในการสนทนาของผูพ้ดูชายจะปรากฏมากหรอืน้อย ผูว้จิยั
มคีวามคดิว่าลักษณะการใช้ภาษาดงักล่าวนีเ้ป็นส่ิงทีแ่สดงให้เหน็ว่าผูร่้วมสนทนาในแต่ละกลุม่นัน้ต่างมีความ
สนทิสนมกนั  ซึง่เมือ่ผู้วจัิยได้พจิารณาถึงระยะห่างทางสงัคมแล้วกพ็บว่าผูพ้ดูในแต่ละกลุม่น้ันมีระยะห่างที่
แคบ และมีสถานะทางสังคมที่เท่าเทียมกัน (Holmes.  2001) เนื่องจากต่างคนต่างเป็นเพื่อนร่วมภาควิชา
และบางคนกเ็ป็นเพือ่นร่วมหอพกัเดยีวกนัอกีด้วย ทัง้นีก้ารทีไ่ด้ใช้ชีวติได้ศกึษาเล่าเรยีนร่วมกันเป็นเวลานาน
ก็ท�าให้ควา มสัมพันธ์ระหว่างกันมีสถานะค่อนข้างม่ันคง ดังนั้นเม่ือสมาชิกคนใดต้องการแสดงความ
รู้สึก ต้อง การแสดงความเป็นตัวตน หรือต้องการติติงสมาชิกคนอื่น ๆ ก็ย่อมกระท�าได้อย่างตรงไป
ตรงมา ไม่จ�า เป็นต้องระมัดระวังค�าพูดเหมือนเวลาคุยกับคนแปลกหน้า หรือคุยกับบุคคลที่มีสถานะ
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เหนือกว่า (ตัวอย่างเช่น ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ฯลฯ) การกล่าวค�าสบถต่อหน้าเพื่อน ๆ จึงเสมือน
เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าสมาชิกแต่ละคนสามารถที่จะแสดงความรู ้สึกและแสดงตัวตนได้อย่าง                  
เปิดเผย เนื่ องจากการที่ต่างฝ่ายต่างเป็นเพื่อนกันก็ย่อมต้องยอมรับซ่ึงกันและกันได้ท้ังในด้านดีและ         
ไม่ดี (Wierz bicka.  2003) ค�าสบถจึงถือว่าเป็นกลวิธีทางภาษาอย่างหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความ                    
สนิทสนมระหว่างเพื่อนฝูงได้
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