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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาเรื่อง "ติ่งเกาหลี" กับการโจมตีด้วยถ้อยค าแห่งความเกลียดชัง เป็นการศีกษา

ที่มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาว่าถ้อยค าหรือข้อความที่ใช้โจมตีกลุ่มติ่งเกาหลีนั้นมีลักษณะอย่างไร และ
ถ้อยค าหรือข้อความที่ใช้โจมตีกลุ่มติ่งเกาหลีเป็นภาพสะท้อนแนวคิดหรืออุดมการณ์ทางสังคมไทย
เรื่องใดบ้าง 

ในการศึกษาผู้ศึกษาได้เก็บข้อมูลที่จะใช้เพ่ือวิเคราะห์จากเว็บไซต์ pantip.com โดยใช้
ค าส าคัญในการค้นหาทั้งหมด 3 ค า ได้แก่ "ติ่ง" "ติ่งเกาหลี" และ"แฟนคลับเกาหลี" ซึ่งกระทู้ที่จะใช้
เพ่ือวิเคราะห์จะต้องมีการแสดงทัศนคติของผู้อ่ืนในสังคมที่มีต่อติ่งเกาหลี และอยู่ในระยะเวลาตั้งแต่ 
พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2561 เท่านั้น 

ผู้ศึกษาใช้ทฤษฏีถ้อยค าแห่งความเกลียดชังเพ่ือช่วยในการบ่งชี้ลักษณะของถ้อยค าหรือ
ข้อความที่ใช้ในการโจมตีกลุ่มติ่งเกาหลี จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ถ้อยค าหรือข้อความที่ใช้โจมตีกลุ่ม
ติ่งเกาหลีที่พบบนเว็บไซต์ pantip.com นั้นเป็นถ้อยค าที่เข้าใจง่าย ไม่ต้องตีความหลายชั้นในเชิง
ความหมายโดนตรง ซึ่งมีหลายค าเข้าข่ายเป็นถ้อยค าแห่งความเกลียดชัง เนื่องจากมีการกีดกัน 
แบ่งแยก ลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ของกลุ่มติ่งเกาหลี เกิดซ้ าจนเป็นภาพเหมารวมของกลุ่มติ่ง
เกาหลีที่เปลี่ยนได้ยาก และถ้อยค าแห่งความเกลียดชังเหล่านี้สะท้อนให้เห็นอุดมการณ์และแนวคิด
ของสังคมไทยที่แฝงฝังอยู่ โดยพบทั้งหมด 6 แบบคือ อุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ ,อุดมการณ์ความเป็น
ชาติ ,อุดมการณ์ครอบครัว ,แนวคิดเรื่องศาสนา ,แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจ และแนวคิดเรื่องความอาวุโส 
ซึ่งแนวคิดและอุดมการณ์ทั้งหมดไม่ได้อยู่อย่างโดดเดียว แต่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวกันโดยมีอุดมการณ์
ชายเป็นใหญ่เป็นรากฐานที่มีอิทธิพลต่อแนวคิดอ่ืนๆ ในสังคม 

 

Ref. code: 25615724035018INR



(2) 

ค าส าคัญ: ติ่งเกาหลี, ถ้อยค าแห่งความเกลียดชัง, ถ้อยค าแห่งความเกลียดชังเชิงวัฒนธรรม, 
อุดมการณ์ 

 
  

Ref. code: 25615724035018INR



(3) 
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ABSTRACT 

 
By conceptualising a term "Ting Kaolee" (crazy K-pop fans) as hate 

speech, this research aims to analyse how words and phrases used for attacking fans 
of South Korea celebrities reflect Thai social values and ideology. 

Data were gathered from an online platform, pantip.com, which was one 
of the most popular websites and discussion forums in Thailand. Three keywords - 
"Ting", "Ting Kaolee" and "Fanclub Kaolee" - were used for searching relevant 
discussion threads posted between 2007 and 2018. 

The analysis revealed that many of words and phrases used for attacking 
K-Pop fans could be framed as hate speech. Discriminating against and dehumanizing 
K-Pop fans, these words and phrases created an ingrained stereotype of K-Pop fans 
to society. The hate speech used for attacking K-Pop fans could reflect 6 ideological 
values; namely, patriarchy, nationalism, familialism, religious intolerance, economic 
patriotism and seniority. All these ideologies were not isolated but rather deeply 
intertwined and influenced by patriarchy at their roots. 

 
Keywords: K-Pop fan, Hate Speech, Cultural Hate Speech, Ideology 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

 
ตั้งแต่ท่ีกระแส K-pop เข้ามามีอิทธิพลกับสื่อบันเทิงในประเทศไทยจนก่อให้เกิดกระแส

ความคลั่งไคล้สื่อบันเทิงเกาหลีที่เรียกว่า กระแสโคเรียฟีเวอร์ (Korea Fever) ซึ่งก่อให้เกิดการสร้าง 
ค าใหม่ไว้ส าหรับผู้คลั่งไคล้สื่อบันเทิงเกาหลีโดยเฉพาะนั่นคือ “ติ่งเกาหลี”  

“ไม่มีสมอง” “ไม่รักชาติ” “ไร้รสนิยม” ค าเหล่านี้เป็นค าขยายความที่มักจะพ่วงมากับ 
ค าว่า ติ่งเกาหลี ซึ่งมักพบได้ท่ัวไปตามอินเทอร์เน็ต พบบ่อยจนรู้สึกว่าเคยชิน และไม่ได้ตั้งข้อสังเกตว่า
ค าเหล่านั้นเป็นความจริงหรือไม่ มีที่มาอย่างไร และถ้อยค าเหล่านี้ได้สร้างความเข้าใจผิดที่ฝังรากลึก
อย่างไรบ้าง  

แม้ว่าประเทศไทยจะเคยผ่านช่วงเวลาที่คนในประเทศมีความนิยมต่อวัฒนธรรมชาติ อ่ืน
เป็นพิเศษ อาทิ ความคลั่งไคล้ราชาเพลงพอปสัญชาติอเมริกันอย่าง ไมเคิล แจ็คสัน ความชื่นชอบของ
เด็กไทยที่มีต่อการ์ตูนญี่ปุ่น หรือความหลงใหลที่วัยรุ่นไทยมีต่อกลุ่มนักร้องวัยรุ่นสัญชาติไต้หวัน  
อย่าง F4  ทั้งท่ีสังคมไทยน่าจะคุ้นชินต่อการเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติและปรากฏการณ์ทางสังคม
ที่เกิดขึ้นตามมา แต่ความคลั่งไคล้ในวัฒนธรรมเกาหลีใต้ในปัจจุบันนั้นต่างออกไป เพราะดูเหมือนว่า
การเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติครั้งนี้ จะส่งผลกระทบต่อความคิดของคนหมู่มากในสังคมว่าการเข้า
มาของวัฒนธรรมเกาหลีใต้ในประเทศไทยนั้นเป็น “ปัญหา” และผู้ที่ชื่นชอบวัฒนธรรมเกาหลีใต้นั้นก็
เป็น “ตัวปัญหา” เช่นกัน 

การเข้ามาของวัฒนธรรมจากเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในนโยบายสร้างชาติของรัฐบาลเกาหลี
ใต้ โดยรัฐบาลเกาหลีใต้ต้องการที่จะส่งออกวัฒนธรรมของชาติในรูปแบบของสื่อบันเทิง ไม่ว่าจะเป็น
ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ เพลง ฯลฯ เพ่ือให้ชาวต่างชาติซึมซับจนก่อเป็นความคุ้นเคยและยอมรับต่อ
วัฒนธรรมเกาหลี เพ่ือหวังกระตุ้นยอดขายสินค้า และเพ่ือเพ่ิมอ านาจต่อรองทางการเมืองและ
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ทั้งนี้รัฐบาลเกาหลีใต้มีเป้าหมายที่จะท าให้เกาหลีใต้กลายเป็นประเทศ
มหาอ านาจชั้นน าและเป็นศูนย์กลางของโลกประเทศหนึ่ง1 

                                                   
1 สุรัสวดี ดีเจริญ, “อ านาจเชิงวัฒนธรรมในบริบทการเมืองระหว่างประเทศ: กรณีศึกษา

การส่งออกวัฒนธรรมเกาหลี,” East Asian Studies Centre Ramkhamhaeng University, สืบค้น
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2559, http://www.eascram.com /culture-korea/#more-45. 
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วัฒนธรรมเกาหลีเริ่มเข้ามาในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2543 ผ่านทางละครโทรทัศน์ แต่
ยังไม่ได้รับความนิยมมากนัก หลังจากนั้นไม่นานละครเรื่อง รักนี้ชั่วนิรันดร์ (Autumn in My Heart) 
ถือว่าเป็นละครเกาหลีที่เป็นจุดเริ่มต้นของกระแสความนิยมเกาหลีในไทย และต่อมาในปี พ.ศ. 2549 
ซีรีส์ที่ได้รับกระแสตอบรับอย่างมากในทุกเพศ ทุกวัย เรื่องแดจังกึม  จอมนางแห่งวังหลวง 
(Daejanggum) ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ดาราน า และสร้างกระแสการรับประทานอาหารเกาหลีขึ้นใน
สังคมไทย2 

ส่วนกระแส K-pop หรือกระแสเพลงเกาหลีในไทยเริ่มได้รับความนิยมในปี พ.ศ. 2547 
จากท่ีบริษัทอาร์เอสน าเอาผลงานของเซเว่น (Se7en) เข้ามาเผยแพร่ และบริษัทแกรมมี่น าเอาผลงาน
ของเรน (Rain) เข้ามาแข่งขัน แกรมมี่ถือเป็นค่ายเพลงในเมืองไทยรายแรกที่สนใจเปิดตลาดเพลง
เกาหลีในไทยอย่างจริงจัง3 หลังจากนั้นมีศิลปินเกาหลีอีกหลายวงได้รับความนิยมอย่างมากในไทย 
เช่น Wonder Girl, T.V.X.Q, Super Junior, Girl Generation, BIGBANG, EXO ฯลฯ โดยความ
นิยมที่มีต่อศิลปินเกาหลีในหมู่วัยรุ่นไทยนี้เอง ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ขึ้นในสังคมไทยมากมาย 
โดยเฉพาะการปะทะกันระหว่างกลุ่มแฟนคลับศิลปินเกาหลี และกลุ่มคนที่รู้สึกว่าแฟนคลับศิลปิน
เกาหลีที่ส่วนใหญ่ซึ่งเป็นเด็กวัยรุ่น มีพฤติกรรมการแสดงออกถึงความรักที่มีต่อศิลปินเกาหลีมากเกิน
ขอบข่ายที่เหมาะสม จนเกิดการตั้งชื่อให้กลุ่มแฟนคลับศิลปินเกาหลีขึ้นใหม่ว่า “ต่ิง” 

ค าว่า “ติ่ง” หรือแต่เดิมคือ “ติ่งหู” ปรากฏครั้งแรกบนเว็บไซต์พันทิป (Pantip) ราวปี 
พ.ศ. 25504 เป็นค าที่เกิดขึ้นเพ่ือล้อกับค าว่า “เกรียน”5 ที่มีอยู่ก่อน ซึ่งเป็นค าที่ใช้เรียกเด็กผู้ชายนิสัย
ไม่ดี ชอบสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อ่ืน ค าว่า “เกรียน” ถูกน ามาจากทรงผมทรงนักเรียนที่มีลักษณะ
เกรียนติดหนังศีรษะ เช่นกันกับค าว่า “ติ่งหู” ซึ่งหมายถึงเด็กผู้หญิงที่มีความประพฤติบางประการที่
ถูกมองว่าไม่เหมาะสม มีที่มาจากทรงผมของนักเรียนหญิงมัธยมต้นผู้มีผมทรงนักเรียนสั้นเสมอติ่งหู 
ผมที่สั้นเสมอติ่งหูนี้เองเป็นที่มาของค าว่า “ติ่งหู” 

แม้ต้นก าเนิดจะไม่แน่ชัดว่าค าว่า “ติ่งหู” ปรากฏในห้องสนทนาใดของเว็บไซต์พันทิป
เป็นที่แรก แต่ค าว่าติ่งหูนิยมน ามาใช้มาก ในช่วงที่กระแส K-pop ก าลังเฟ่ืองฟูในหมู่วัยรุ่นไทย K-pop 
กลายมาเป็นหนึ่งในหัวข้อสนทนาที่ส าคัญในห้องเฉลิมกรุง ซึ่ง เป็นห้องสนทนาเกี่ยวกับศิลปะและ

                                                   
2 เรื่องเดียวกัน. 
3 เรื่องเดียวกัน. 
4 23 กุมภาพันธ์, “เชิญร่วมโหวตหาค าที่แทน ‘เกรียน’ ส าหรับเด็กผู้หญิงได้เหมาะสม

ที่สุด (กระทู้2),” Pantip, สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561, http://topicstock.pantip.com/su 
pachal asai/topicstock/2007/05/S5448830/S5448830.html. 

5 เรื่องเดียวกัน. 
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ดนตรีของเว็บไซต์พันทิป การเฟ่ืองฟูนี้เองก่อให้เกิดความขัดแย้งหลายประการระหว่างกลุ่มแฟนคลับ
ศิลปินเกาหลี และผู้ใช้เว็บไซต์พันทิปอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้ชื่นชอบศิลปินเกาหลี ความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้
เว็บไซต์พันทิปมีความรุนแรงมากขึ้นใน พ.ศ. 2552-2553 เนื่องจากในขณะนั้นห้องเฉลิมกรุงมีการตั้ง
กระทู้เกี่ยวกับ K-pop จ านวนมากจนได้ฉายาว่า “ห้องเฉลิมกรุงโซล” ก่อให้เกิดความร าคาญต่อ
สมาชิกที่ไม่ชอบเพลง K-pop อีกทั้งแฟนคลับศิลปินเกาหลีส่วนใหญ่มักจะเป็นนักเรียนหญิง ซึ่งแฟน
คลับเหล่านี้บางกลุ่มจะมีความคลั่งไคล้ศิลปินเกาหลีแบบสุดโต่ง ถึงขั้นที่ว่าถ้ามีการวิพากษ์วิจารณ์
ศิลปินเกาหลีที่พวกเธอชอบแม้เพียงนิดเดียว แฟนคลับเหล่านี้จะออกมาปกป้องศิลปินที่ตนเองชื่นชอบ
อย่างไม่มีเหตุผล6 ค าว่า “ติ่งหู” จึงถูกน ามาใช้กับแฟนคลับกลุ่มนี้กลายเป็นค าว่า “ติ่งหูเกาหลี” หรือ 
“ติ่งเกาหลี” ซึ่งต่อมาก็กลายมาเป็นค าใช้เรียกเหมารวมผู้ที่ชื่นชอบศิลปินเกาหลีและเพลง K-pop 
ทั้งหมด 

ในขณะเดียวกันผู้ที่ไม่ต้องการเห็นข่าวสารเกี่ยวกับศิลปิน K-pop บางส่วนบนเว็บไซต์
พันทิปต้องการให้กระทู้เกี่ยวกับศิลปิน K-pop แยกตัวออกไปจากห้องเฉลิมกรุง และไม่ต้องการเห็น
กระทู้เกี่ยวกับ K-pop ในห้องเฉลิมกรุงอีก แต่ในที่สุดก็ไม่ได้เกิดการแบ่งแยกห้องสนทนาแต่อย่างใด 
ด้วยเหตุที่ว่า K-pop ก็เป็นดนตรีแนวหนึ่งเช่นเดียวกับแนวดนตรีอ่ืนๆ ผู้ที่ชื่นชอบจึงมีสิทธิ์ที่จะตั้ง
กระทู้เกี่ยวกับเพลง K-pop ต่อไป แต่เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข กลุ่มแฟนคลับเองได้มีการจัด
ระเบียบการตั้งกระทู้เกี่ยวกับ K-pop ใหม่ โดยมีเกณฑ์คือ หากกระทู้เกี่ยวกับศิลปินเกาหลีที่ตั้งแล้ว 
มีเนื้อหาคล้ายกัน จะมีการลบกระทู้ที่ซ้ า และพูดคุยในกระทู้เดียวเพ่ือไม่ให้รบกวนสมาชิกเว็บไซต์ท่าน
อ่ืนจนเกินไป 

“ติ่งเกาหลี” ที่มีนัยแฝงถึงเด็กผู้หญิง หรือในปัจจุบันมักเรียกสั้นๆ ว่า “ติ่ง” ยังคงเป็น 
ค าที่ใช้เรียกเหมารวม มีความหมายในเชิงดูถูก กลับกันกับค าว่า “เกรียน” ที่มีนัยแฝงถึงเด็กผู้ชาย
กลับมีความหมายไปในทางที่ดีขึ้น กลายเป็นค าที่ใช้เรียกผู้ชายที่มีนิสัยซุกซน เป็นคนชอบแสดง
ลักษณะตลกโปกฮา เป็นต้น 

หากดูตามความหมายโดยตรงของค าว่า “ต่ิง” นั้น ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
ให้ความหมายไว้ว่า “ติ่ง (น.) เนื้อหรือสิ่งที่งอกหรือยื่นออกมาเล็กๆ จากส่วนใหญ่” ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า
ค าว่า ติ่ง ไม่ว่าจะเป็นตามความหมายโดยตรงตามพจนานุกรมหรือโดยนัย ก็ล้วนแต่มีความหมาย 

                                                   
6 drama-addict, “ติ่งพลิกโลก,” facebook, สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561, https 

://www.face book.com/notes/drama-addict/%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%88 
%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B
8%A5%E0%B8%81/1015016434791 5657/. 
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ในเชิงลบ ไร้ค่า แฝงไปด้วยความดูถูก เพราะเป็นสิ่งเล็กน้อย ไม่มีคุณค่าในตนเองต้องแฝงอยู่กับพ้ืนที่
ส่วนใหญ่ ถ้าสิ่งที่เป็นติ่งขาดหายไปก็ไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนใหญ่เท่าใดนัก 

ต่อมาคนในสังคมออนไลน์ได้น าค าว่า “ติ่ง” มาใช้เรียกกลุ่มแฟนคลับสื่อบันเทิงอ่ืน ๆ  
ด้วย หากใครที่มีพฤติกรรมหลงใหลคลั่งไคล้อะไรก็ตามก็จะโดนเรียกว่า “ติ่ง” เช่น ติ่งละคร ติ่งจัสติน  
บีเบอร์ ติ่งแฮรี่พอตเตอร์  

เหล่า “ติ่ง” ทั้งหลายมักจะถูกสังคมมองว่าก าลังสนใจในเรื่องที่ “ไร้สาระ” กลุ่มติ่งที่ 
ถูกโจมตีมากที่สุดหนีไม่พ้น “กลุ่มติ่งเกาหลี” ที่เกิดขึ้นหลังจากคลื่นวัฒนธรรมเกาหลีร่วมสมัยซัดสาด
เข้ามาในประเทศไทยในช่วงสิบปีที่ผ่านมา  นอกจากจะถูกดูหมิ่นว่าก าลังสนใจในเรื่องไร้สาระแล้ว  
ติ่งเกาหลียังโดนประณามด้วยวาทกรรมต่าง ๆ  อย่าง หลงลืมความเป็นไทย ไม่รักชาติ ท าตัวเหมือน
โสเภณี สวะสังคม ฯลฯ ถ้อยค าเหล่านี้สามารถเห็นได้เกลื่อนกลาดในโลกอินเตอร์เน็ต  

ตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มติ่งเกาหลีเหตุการณ์หนึ่ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นมุมมอง 
ที่คนอ่ืนในสังคมมองและให้ค่าติ่งเกาหลีได้เป็นอย่างดี เหตุการณ์เริ่มเมื่อต้นปี พ.ศ. 2558 ศิลปิน 
บอยแบนด์เกาหลีชื่อวง EXO เดินทางมาเปิดการแสดงที่ประเทศไทย เมื่องานแสดงจบลงได้มีแฟน
คลับคนหนึ่งตั้งกระทู้ในกระดานสนทนายอดนิยมอย่างพันทิป ว่าตนเองถูกค้นตัวก่อนเข้าชมการแสดง
แบบเกินกว่าเหตุ เจ้าหน้าที่ได้เอามือจับหน้าอก ลูบใต้หน้าอก ล้วงขาอ่อนด้านในของตน แม้ว่า
เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้หญิงแต่เจ้าของกระทู้ก็คิดว่าเป็นการกระท าเกินกว่าเหตุ  จนเข้าข่ายล่วงละเมิด 
ทางเพศ เจ้าของกระทู้ไปดูคอนเสิร์ตมาหลายประเทศแล้วไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ เมื่อเธอ
สอบถามเจ้าหน้าที่ออกไปก็ได้ค าตอบกลับมาว่าเป็นนโยบายที่ทางเกาหลีสั่งมา แต่เธอคาใจมากจึงได้
ตั้งกระทู้นี้ขึ้นมาเพ่ือหาค าตอบว่า ค าที่เจ้าหน้าที่พูดนั้นจริงหรือไม่ หรือเจ้าหน้าที่ไทยท าเกินกว่าเหตุ
ไปเอง  
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ภาพที่ 1.1 กระทู้ “>>> จับนม!! ล้วงจิ๋ม!! ก่อนเข้าคอนเสิร์ตเกาหลี THAILAND ONLY!! นโยบายนี้
ต้นสังกัดเกาหลีสั่งมาจริงหรือ!!”, bluesherbet, “>>> จับนม!! ล้วงจิ๋ม!! ก่อนเข้าคอนเสิร์ตเกาหลี 
THAILAND ONLY!! นโยบายนี้ต้นสังกัดเกาหลีสั่งมาจริงหรือ!!,” Pantip, สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 
2561, http://pantip.com/topic/33113451. 

 
เมื่อตั้งกระทู้ถามแล้วแทนที่จะได้ค าตอบหรือผู้ที่ถูกกระท าเช่นเดียวกันมาร่วมเป็นพยาน 

กลับได้รับความคิดเห็นที่ส่อไปในทาง ล้อเลียน ดูถูก เยาะเย้ย เหยียดเพศอย่างชัดเจน ซ้ ายังมองเป็น
เรื่องสนุกสนานที่ได้กล่าวถ้อยค าเหล่านั้น คิดว่าเป็นเรื่องสามารถท าได้ ไม่ใช่เรื่องจริงจังอะไร และ
ความคิดเห็นเหล่านี้ล้วนแต่มาจากสมาชิกกระดานสนทนาที่เป็นผู้ชาย 
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ภาพที่ 1.2 ความคิดเห็นที่ 2 และความคิดเห็นย่อย จากกระทู้ “>>> จับนม!! ล้วงจิ๋ม!! กอ่นเข้า
คอนเสิร์ตเกาหลี THAILAND ONLY!! นโยบายนี้ต้นสังกัดเกาหลีสั่งมาจริงหรือ!!”, bluesherbet, 
“>>> จับนม!! ลว้งจิ๋ม!! ก่อนเข้าคอนเสิร์ตเกาหลี THAILAND ONLY!! นโยบายนี้ต้นสังกัดเกาหลีสั่ง
มาจริงหรือ!!,” Pantip, สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561, http://pantip.com/topic/33113451. 

 
ความคิดเห็นที่ 2  
  รับรปภ เพิ่มม้ัย 
ธีรภัทร2 : [16 มกราคม เวลา 20:49 น.] 
 
ความคิดเห็นที่ 2-1 
  มันเป็นการกระท าท่ีละเมิดสิทธิของผู้อื่น แต่คุณก็ยังอยากจะท าเนี่ยนะ 
สมาชิกหมายเลข 1536413 : [17 มกราคม เวลา 09:47 น.] 
 
ความคิดเห็นที่ 2-2 
  ผมว่าเค้าไม่ได้จริงจังนะ 
chidkido : [17 มกราคม เวลา 14:19 น.] 
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ภาพที่ 1.3 ความคิดเห็นย่อย 2-4 จากกระทู้ “>>> จับนม!! ล้วงจิ๋ม!! ก่อนเข้าคอนเสิร์ตเกาหลี 
THAILAND ONLY!! นโยบายนี้ต้นสังกัดเกาหลีสั่งมาจริงหรือ!!,” bluesherbet, “>>> จับนม!! ล้วง
จิ๋ม!! ก่อนเข้าคอนเสิร์ตเกาหลี THAILAND ONLY!! นโยบายนี้ต้นสังกัดเกาหลีสั่งมาจริงหรือ!!,” 
Pantip, สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561, http://pantip.com/topic/33113451. 

 
ความคิดเห็นที่ 2-4 
  ผมนี่ยอมท างานฟรีเลย 555 
rixneva : [17 มกราคม เวลา 14:23 น.] 

 

 
 

ภาพที่ 1.4 ความคิดเห็นที่ 151 จากกระทู้ “>>> จับนม!! ล้วงจิ๋ม!! ก่อนเข้าคอนเสิร์ตเกาหลี 
THAILAND ONLY!! นโยบายนี้ต้นสังกัดเกาหลีสั่งมาจริงหรือ!!,” bluesherbet, “>>> จับนม!! ล้วง
จิ๋ม!! ก่อนเข้าคอนเสิร์ตเกาหลี THAILAND ONLY!! นโยบายนี้ต้นสังกัดเกาหลีสั่งมาจริงหรือ!!,” 
Pantip, สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561, http://pantip.com/topic/33113451. 

 
ความคิดเห็นที่ 151 
  สมใจแล้วไม่ใช่เรอะ โดนเกาหลี ล้วงเชียวนะ 5555 
Tuan-Tuan : [18 มกราคม เวลา 00:27 น.] 
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บางความคิดเห็นแสดงความเห็นไปในทางที่ว่าเป็นเรื่องธรรมดา ถ้ารับไม่ได้ก็ไม่ต้องไป
ชมการแสดง เพราะการไปชมการแสดงของศิลปินเกาหลีนั้นไร้สาระเป็นทุนเดิม รวมไปถึงไม่ก่อ
ประโยชน์ใด ๆ แก่ประเทศชาติ ท าเงินทองรั่วไหลออกนอกประเทศ รวมไปถึงการแสดงตรรกะที่
ผิดเพี้ยนแบบหลงประเด็น  

 

 
 

ภาพที่ 1.5 ความคิดเห็นที่ 92 จากกระทู้ “>>> จับนม!! ล้วงจิ๋ม!! ก่อนเข้าคอนเสิร์ตเกาหลี 
THAILAND ONLY!! นโยบายนี้ต้นสังกัดเกาหลีสั่งมาจริงหรือ!!,” bluesherbet, “>>> จับนม!! ล้วง
จิ๋ม!! ก่อนเข้าคอนเสิร์ตเกาหลี THAILAND ONLY!! นโยบายนี้ต้นสังกัดเกาหลีสั่งมาจริงหรือ!!,” 
Pantip, สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561, http://pantip.com/topic/33113451. 

 
ความคิดเห็นที่ 92 
  จะไปดูท ามายคอนเสิร์ตเกาหลี ฟังก็ไม่รู้เรื่อง เสียงก็ไม่ได้เพราะ หน้าตาก็
  งั้นๆศัลยกรรมป่าวก็ไม่รู้ เต้นดีอย่างเดียว ไร้สาระ เสียตังส์ดูคอนเสิร์ต  
  Linkin Park, Bodyslam ยังดีกว่าเลย  
rixneva : [17 มกราคม เวลา 15:26 น.] 
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ภาพที่ 1.6 ความคิดเห็นที่ 140 และความคิดเห็นย่อย จากกระทู้ “>>> จับนม!! ล้วงจิ๋ม!! ก่อนเข้า
คอนเสิร์ตเกาหลี THAILAND ONLY!! นโยบายนี้ต้นสังกัดเกาหลีสั่งมาจริงหรือ!!,” bluesherbet, 
“>>> จับนม!! ล้วงจิ๋ม!! ก่อนเข้าคอนเสิร์ตเกาหลี THAILAND ONLY!! นโยบายนี้ต้นสังกัดเกาหลีสั่งมา
จริงหรือ!!,” Pantip, สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561, http://pantip.com/topic/33113451. 

 
ความคิดเห็นที่ 140 
  ผู้หญิงไทยคงเพ่ิงเคยเจอการตรวจแบบนี้ รู้มั้ย ต ารวจหายายังไง ผู้ชายเค้า
  จับหมดนะครับ แล้วผมไม่เคยเห็นมาเรียกร้องเรื่องแบบนี้สักคน แล้วนี่ 
  ผู้หญิงก็ตรวจคุณ เขาก็ให้เกียรติคุณอยู่หนิ นมก็ไม่ได้จับ จับชุดชั้นใน จิ๋มก็
  ไม่ จับหว่างขา คือเขาแค่อยากลูบๆดูนะครับ เพ่ือความปลอดภัย เห้อออ 
  แบบนี้ก็มี ผมละแอบฮา  
สมาชิกหมายเลข 1523104 : [17 มกราคม เวลา 21:22 น.] 
 
ความคิดเห็นที่ 140-1 
  ไม่รู้จะอธิบายยังไง กับคนที่มีตรรกะแบบนี้จริงๆ  
Lady-Ho : [17 มกราคม เวลา 21:27 น.] 
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จากตัวอย่างความคิดเห็นในกระทู้ข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติของคนส่วนหนึ่งใน
พ้ืนที่สังคมออนไลน์ที่มีต่อติ่งเกาหลีโดยรวมได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ความคิดเห็นเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้น
ภายใต้ฐานคิดอคติ ของอุดมการณ์ที่ซุกซ่อนอยู่ภายในสังคมไทยได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเพศ 
วัย ชนชาติ กลุ่มวัฒนธรรมย่อย  

ถ้อยค าว่าร้ายเกี่ยวกับติ่งเกาหลีที่แพร่กระจายอยู่ทั่วไปในอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้ผู้คน 
ต่างพากันล้อเลียน เหยียดหยาม ก่อให้เกิดการแบ่งแยก เลือกปฏิบัติ เกิดการว่าร้ายที่อ้างเหตุผลแบบ
ไม่สมเหตุสมผล และลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ของเหล่าติ่งเกาหลี โดยที่ท าให้ถ้อยค าว่าร้าย
ดังกล่าวกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดา ดังจะเห็นได้จากที่สังคมเลือกที่จะเพิกเฉยต่อเหตุการณ์นี้เพราะ
ผู้ถูกกระท าเป็นติ่งเกาหลี  

แม้เวลาจะผ่านไปแต่ทัศนคติที่คนในสังคมมีต่อติ่งเกาหลีก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
นัก ถ้อยค าทีว่่าร้ายโจมตีกลุ่มติ่งเกาหลีถูกใช้ซ้ าจนเกิดเป็นภาพเหมารวม ที่อาจจะผิดไปจากความเป็น
จริง และยังถูกย้ าเตือนให้เข้าใจผิดซ้ าโดยบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม ดังจะเห็นได้จากกรณีพิธีกรชื่อดัง
สองคนที่รับหน้าที่ เป็นพิธีกรด าเนินรายการ ในงานเปิดตัวห้างสรรพสินค้าแห่งใหม่  ซึ่งเป็น
ห้างสรรพสินค้าสไตล์เกาหลี ในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 โดยทางผู้จัดงานเชิญศิลปินเกาหลีมา
แสดงในงานหลายกลุ่ม รวมถึงเปิดโอกาสให้ลูกค้าท่ีมียอดใช้จ่ายครบตามที่ก าหนด มีโอกาสเข้าชมการ
แสดงของศิลปินเกาหลีที่เชิญมาอีกด้วย แต่พิธีกรชื่อดังทั้งสองคนกลับพูดจาไปในเชิงเหยียดหยาม
ลูกค้าของห้างฯ หรือในที่นี้คือแฟนคลับที่ใช้จ่ายเพ่ือจะเข้าชมการแสดงของศิลปิน นอกจากนี้ยังมีการ
พูดจาไม่สุภาพ หยอกล้อศิลปินเกาหลีอย่างหยาบคาย ทั้งหมดนี้สร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มแฟน
คลับในงานวันนั้นเป็นอย่างมาก จนมีผู้ตั้งกระทู้ “การกระท าของ พิธีกร งาน Show DC ไม่ให้เกียรติ
ศิลปินและแฟนคลับเลย” ถามถึงการกระท าดังกล่าวบนกระดานสนทนาของเว็บไซต์พันทิป 
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ภาพที่ 1.7 กระทู้ “การกระท าของ พิธีกร งาน Show DC ไม่ให้เกียรติศิลปินและแฟนคลับเลย”, 
สมาชิกหมายเลข 1441915, “การกระท าของ พิธีกร งาน Show DC ไม่ให้เกียรติศิลปินและแฟน
คลับเลย,” Pantip, สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561, https://pantip.com/topic/36330293. 

 
กระทู้ดังกล่าวมีการแสดงความคิดเห็นกันอย่างดุเดือด บ้างก็ว่าพิธีกรนั้นกระท าไม่

เหมาะสมที่พูดจาไม่ให้เกียรติผู้อื่น ส่อไปในทางล้อเลียนเหยียดหยามผู้อื่นอย่างเห็นได้ชัด  
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ภาพที่ 1.8 ความคิดเห็นที่ 7 จากกระทู้ “การกระท าของ พิธีกร งาน Show DC ไม่ให้เกียรติศิลปิน 
และแฟนคลับเลย”, สมาชิกหมายเลข 1441915, “การกระท าของ พิธีกร งาน Show DC ไม่ให้
เกียรติศิลปินและแฟนคลับเลย,” Pantip, สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561, https://pantip.com/ 
topic/36330293. 

 
ความคิดเห็นที่ 7 

พูดกูๆๆกับงานแบบนี้คือแบบบบ คิดว่าหยาบแล้วตลกเหรอ ถ้าอคติกับ 
ศลป เกาหลีหรือ ฟค เกาหลีก็ไม่ควรรับงานนี้ พูดแต่ละอย่างออกมานี่คิดรึ
ยังแย่มาก 

สมาชิกหมายเลข 3036274 : [12 เมษายน เวลา 00:00 น.] 
 
บ้างก็ว่าพิธีกรไม่ได้ผิดอะไร ติ่งเกาหลีควรจะโดนสั่งสอนแบบนี้อยู่แล้ว โดยมีการโยง

ความเป็นติ่งเข้ากับหน้าที่ในชีวิตประจ าวัน ทั้งที่ไม่ได้มีความสอดคล้องกันแต่อย่างใด 
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ภาพที่ 1.9 ความคิดเห็นที่ 74 จากกระทู้ “การกระท าของ พิธีกร งาน Show DC ไม่ให้เกียรติศิลปิน
และแฟนคลับเลย”, สมาชิกหมายเลข 1441915, “การกระท าของ พิธีกร งาน Show DC ไม่ให้
เกียรติศิลปินและแฟนคลับเลย,” Pantip, สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561, https://pantip.com/ 
topic/36330293. 

 
ความคิดเห็นที่ 74 

อ่านกระทู้นี้เราชอบค าพูดก.อยู่เรื่องนึงคืออันที่ถามว่าท างานท าการบ้าง
ไหมแม่ใช้ไปซื้อของหน้าปากซอย   ฯลฯ เราว่านางสอนกลายๆเพราะสิ่งนี้ก็
เป็นสิ่งที่เรารู้สึกอยู่หน่อยๆ แต่ด้วยความที่เราไม่ได้มีเพาเวอร์กับสังคมเท่า
นาง จะพิมพ์จะว่าใคร เขาก็เอาหูทวนลม ท าอิกนอร์พร้อมถือการ์ดว่าเงิน
ชั้น เวลาชั้น ชั้นดูแลเองได้แต่ก.ท าเหมือนเดิมเข้าไปเขย่าตัวให้คนได้สติ
เหมือนจับลากมาตบหน้ากลางสี่แยกสาวนจะได้สติกับหรือเปล่าก็สุดแล้วแต่
ความคิดเป็นคนๆ ไป 

ออกทางเข้าฤๅเข้าทางออก : [12 เมษายน เวลา 08:40 น.] 
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ภาพที่ 1.10 ความคิดเห็นที่ 149 จากกระทู้ “การกระท าของ พิธีกร งาน Show DC ไม่ให้เกียรติ
ศิลปินและแฟนคลับเลย”, สมาชิกหมายเลข 1441915, “การกระท าของ พิธีกร งาน Show DC 
ไม่ให้เกียรติศิลปินและแฟนคลับเลย,” Pantip, สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561, https://pantip 
.com/topic/36330293. 

 
ความคิดเห็นที่ 149 

บางค าพูดนางก็พูดตรงๆดี เราชอบค่ะ ต้องให้คนภายนอกที่ไม่ใช่แฟนคลับ
ศิลปินมาพูด เขาก็จะมองพวกบ้าศิลปินแบบนี้แหละ ส่วนคนที่คลั่งไคล้ก็จะ
ไม่สนอะไร รักซะอย่าง ใครจะว่าจะแตะต้องไม่ได้ แต่บางค าก็ไม่ควรจริงๆ
ค่ะ  แต่โดยรวมนะเราว่า นางพูดแทงใจด าดีค่ะ ชอบค่ะ 
 

สมาชิกหมายเลข 3751491 : [12 เมษายน เวลา 13:45 น.] 
 
ความคิดเห็นเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงมุมมองที่มีต่อติ่งเกาหลี ราวกับว่าทัศนคติด้านลบที่มี

ต่อติ่งเกาหลีนั้นได้ซึมลึกลงในจิตส านึกของคนบางกลุ่ม จนคนกลุ่มนั้นไม่รู้ตัวเลยว่าก าลังเผยทัศนคติที่
แท้จริงในใจตนออกมาเหยียดหยามศักดิ์ศรีผู้อ่ืน โดยเห็นว่าเป็นแค่เรื่องตลก ซ้ าร้ายยังมีผู้เห็นชอบกับ
ค าเหยียดหยามนั้นว่าเป็นสิ่งถูกต้องแล้ว 

แม้ว่าติ่งเกาหลีนั้นจะเป็นแฟนคลับของสื่อบันเทิงเกาหลีใต้เท่านั้น ไม่ได้สื่อหรือแสดงถึง
การยกย่องเชิดชูประเทศเกาหลีใต้แต่อย่างใด แต่หากเมื่อใดมีประเด็นที่ก่อให้เกิดการแสดงความ
คิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับประเทศเกาหลีใต้โดยเฉพาะที่เป็นไปในทางลบ ติ่งเกาหลีจะเป็นกลุ่มแรกที่โดน
โจมตีด้วยถ้อยค าปรามาสต่าง ๆ ทั้งที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเหตุการณ์หรือประเด็นนั้นเลย 
ดังเช่น กรณีสาวประเภทสองคนหนึ่งที่อ้างว่าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้เพ่ือท่องเที่ยวในช่วงเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2560 แต่กลับถูกด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้กักตัว และส่งกลับประเทศ 
ทั้งที่จริงแล้วเหตุการณ์นี้น่าจะมีสาเหตุจากการที่มีแรงงานชาวไทยลักลอบเข้าไปท างานแบบผิด
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กฎหมายที่ประเทศเกาหลีใต้เป็นจ านวนมาก7 ท าให้ด่านตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้เพ่งเล็งคนไทยที่
เดินทางเข้าประเทศเป็นพิเศษ ดังนั้นเมื่อสาวประเภทสองท่านนี้ไม่สามารถให้ข้อมูลแผนการท่องเที่ยว 
หรือไม่สามารถยืนยันตัวตนว่าเป็นบุคคลที่มีอาชีพแน่นอนหรือน่าเชื่อถือได้ จึงโดนส่งกลับประเทศไทย 
ซ่ึงเหตุทั้งหมดนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแฟนคลับศิลปินเกาหลี หรือที่ถูกเรียกว่าติ่งเกาหลีเลย แต่ติ่งเกาหลีก็
กลบัถูกโยงมาดูถูกเหยียดหยามอีกเช่นเคย 

จากข้อความแสดงความคิดเห็นไปในเชิงเหยียดหยามติ่งเกาหลีทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น 
ท าให้ผู้ศึกษาเกิดความสงสัยว่า เหตุใดทัศนคติของผู้อ่ืนที่มีต่อกลุ่มติ่งเกาหลีจึงเป็นไปในทางลบ มี
ลักษณะ ลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ แบ่งแยก กีดกัน ปฏิเสธการอยู่ร่วมกัน มีการอ้างเหตุผลโดย
ไม่สมเหตุผล อีกทั้งยังมีการท าซ้ าจนก่อให้เกิดภาพเหมารวมว่ากลุ่มติ่งเกาหลีเป็นคนไม่ดี แสดง
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และถ้อยค าที่เลือกใช้ในการเหยียดหยามกลุ่มติ่งนั้น แสดงถึงอุดมการณ์
บางอย่างที่แฝงตัวอยู่ในถ้อยค าเหล่านั้นหรือไม่ อย่างไร 
 
1.2 ปัญหำน ำวิจัย 
 

1.2.1 ศึกษาถ้อยค าที่แสดงความเกลียดชังต่อกลุ่มติ่งเกาหลี ว่ามีลักษณะอย่างไร 
1.2.2 ถ้อยค าหรือข้อความที่แสดงความเกลียดชังต่อกลุ่มติ่งเกาหลีนั้น สะท้อนถึง

อุดมการณ์ทางสังคมของสังคมไทยอย่างไร 
 

1.3 วัตถุประสงค์ 
 

1.3.1 ศึกษาความหมายถ้อยค าหรือข้อความที่ใช้โจมตี หรือแสดงความเกลียดชังกลุ่มติ่ง
เกาหลี 

1.3.2 ศึกษาถ้อยค าหรือข้อความที่ใช้โจมตี หรือแสดงความเกลียดชังกลุ่มติ่งศิลปิน
เกาหลี เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงอุดมการณ์ทางสังคมของสังคมไทย 
 
  

                                                   
7 ไทยรัฐออนไลน์, “แรงงานไทยเข้าเกาหลีผิด ก.ม. กว่า 5 หมื่น จ่อฟัน บ. ทัวร์หากพบ

มีเอ่ียว,” ไทยรัฐ, 14 กุมภาพันธ์ 2560, สืบค้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560, http://www.thairat 
h.co.th/content/858226. 
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1.4 วิธีวิจัย 
 

งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้ทฤษฎีสตรีนิยมหลังโครสร้าง ทฤษฎี
เกี่ยวกับถ้อยค าแห่งความเกลียดชังหรือรู้จักกันในชื่อ เฮทสปีช (Hate Speech) และทฤษฎีการ
วิเคราะห์วาทกรรมเชิงภาษาศาสตร์สังคม ในการวิเคราะห์และตีความข้อมูล โดยใช้ข้อมูลที่ปรากฏบน
เว็บไซต์พันทิป (pantip.com) ระยะเวลาของการเก็บข้อมูลคือกระทู้ที่มีการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวข้องกับกลุ่มติ่งเกาหลีตั้งแต่ พ.ศ. 2550-2561 เท่านั้น  

 
1.5 ขอบเขต 
 

เลือกปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มติ่งเกาหลี และเป็นเหตุการณ์ที่เป็น
ประเด็นให้เกิดการแสดงความคิดเห็น ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงทัศนคติที่ผู้อ่ืนในสังคมมีต่อแฟนคลับ
ศิลปินเกาหลีได้ โดยจะคัดเลือกข้อความที่ปรากฏในกระทู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มติ่งเกาหลี โดยใช้ค า
ค้นหาที่เกี่ยวข้องคือ “แฟนคลับเกาหลี” “ติ่ง” และ “ติ่งเกาหลี” ระยะเวลาของการเก็บข้อมูลคือ
กระทู้ข้อความตั้งแต่ พ.ศ. 2550-2561 เท่านั้น เนื่องจากเว็บไซต์พันทิปมีการปรับปรุงเว็บไซต์ท าให้ไม่
สามารถสืบค้นกระทู้ในระยะเวลาก่อนหน้า พ.ศ. 2550 ได้อย่างครบถ้วน รวมไปถึงระยะเวลาที่
ก าหนดจะท าให้เห็นพัฒนาการของการแสดงความคิดเห็นของคนในสังคมที่มีต่อกลุ่มติ่งเกาหลี ว่ามี
การเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไร  

 
1.6 ข้อตกลงเบื้องต้น  
 

1.6.1 ค าว่า “ติ่งเกาหลี” ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้เพ่ือเรียกแทนกลุ่มแฟนคลับศิลปิน
เกาหลีในประเทศไทย ไม่ได้มีเจตนาใช้ค าเพื่อเหยียดหยามกลุ่มแฟนคลับศิลปินเกาหลีแต่อย่างใด 

1.6.2 ตัวอย่างของเนื้อหาของกระทู้ที่ได้ยกมาให้เห็นในงานศึกษาชิ้นนี้ ได้พิมพ์ตามการ
สะกดแบบเดิมของความคิดเห็นนั้น ๆ  แม้ว่าความคิดเห็นนั้นจะมีการสะกดผิดหรือไม่ก็ตาม เนื่องจาก
การแก้ค าให้สะกดถูกต้องอาจเป็นการเปลี่ยนความหมายของถ้อยค านั้นได้  

 
  

Ref. code: 25615724035018INR



17 

1.7 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
 

1.7.1 สนับสนุนให้สังคมหลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยค าหรือข้อความที่แสดงความเกลียดชัง
โจมตีผู้อื่น  

1.7.2 เพ่ือเป็นแนวทางการสร้างมาตรฐานของเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ที่มีการแสดง
ความคิด ทั้งนี้เพ่ือให้เว็บไซต์คัดกรองข้อความที่เข้าข่ายถ้อยค าแห่งความเกลียดชังออกไป เพ่ือลด
ความขัดแย้งและสร้างความเข้าใจ อันสนับสนุนให้เกิดการยอมรับและเคารพความแตกต่าง
หลากหลายทางรสนิยมของผู้อื่นที่อยู่ร่วมกันในสังคม 

1.7.3 ใช้เป็นแนวทางเพ่ือรื้อถอนอุดมการณ์ที่น าไปสู่การสร้างความเกลียดชังในสังคม 
 

1.8 นิยำมค ำศัพท์เฉพำะ 
 

1.8.1 ติ่งเกาหลี หมายถึง ค าที่มีนัยเหยียดหยามใช้เรียกผู้ที่ชื่นชอบสื่อบันเทิงเกาหลี/
ศิลปินสัญชาติเกาหลีใต้อย่างมาก ในช่วงแรกใช้เรียกใช้เรียกกลุ่มที่คลั่งไคล้ศิลปินอย่างไม่ลืมหูลืมตา 
แต่ต่อมาได้น ามาใช้เรียกเหมารวมกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบสื่อบันเทิงเกาหลีทั้งหมด  

1.8.2. ถ้อยค าหยาบคาย/รุนแรง หมายถึง ถ้อยค าไม่สุภาพ ยั่วยุให้ผู้อ่ืนเกิดความไม่
พอใจเมื่อได้พบหรือได้ยินถ้อยค าเหล่านั้น 

1.8.3. ดูถูก/เหยียดหยาม หมายถึง ถ้อยค าที่แสดงออกถึงการดูหมิ่น มีนัยแสดงว่าตัวผู้
ถูกดูหมิ่นมีความขัดสน ยากจน หรืออยู่ต่ ากว่าผู้กล่าววาจาดูถูก  

1.8.4. ลดทอนคุณค่าของผู้อ่ืน หมายถึง ท าให้คุณค่าของผู้อ่ืนน้อยหรือต่ าลงกว่าที่
เป็นอยู่เดิม 

1.8.5. สร้างความเข้าใจผิด หมายถึง ถ้อยค าหรือข้อความที่มีลักษณะท าให้เกิดความ
เข้าใจที่ผิดไปจากความเป็นจริง  

1.8.6. กีดกันแบ่งฝ่าย หมายถึง ถ้อยค าหรือข้อความที่มีลักษณะที่แสดงการแบ่งแยก
ชัดเจน ระหว่างตนเองกับผู้อ่ืน  

1.8.7.ปฏิเสธการอยู่ร่วมกัน หมายถึง ค าพูดที่ส่อถึงการไม่ต้องการอยู่ร่วมกับใครกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง  

1.8.8. เหยียดเชื้อชาติ หมายถึง ถ้อยค าหรือข้อความที่มีลักษณะดูหมิ่นเผ่าพันธุ์ 
ชาติก าเนิด 

1.8.9. แบ่งชนชั้น หมายถึง ถ้อยค าหรือข้อความที่มีลักษณะแบ่งแยกสถานภาพทาง
สังคมท่ีไม่เสมอกัน  
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1.8.10. เหยียดอาชีพ หมายถึง ถ้อยค าหรือข้อความที่มีลักษณะดูหมิ่นหน้าที่การงาน
ของผู้อื่น  

1.8.11. เหยียดเพศ หมายถึง ค าพูดที่มีนัยแสดงการยกย่องเพศใดเพศหนึ่ง ให้อยู่
เหนือกว่าและกดให้เพศอ่ืนอยู่ต่ ากว่า  

1.8.12. มีตรรกะไม่สมเหตุผล หมายถึง ถ้อยค าหรือข้อความที่มีลักษณะแสดงเหตุและ
ผลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง  

1.8.13. มีลักษณะข่มแหงคุกคาม หมายถึง ค าพูดที่มีนัยแสดงว่าผู้พูดมีก าลังเหนือกว่า 
แสดงอ านาจด้วยกริยาหรือวาจาให้ผู้อ่ืนหวาดกลัว  

1.8.14. เหยียดวัยวุฒิ หมายถึง ถ้อยค าหรือข้อความที่มีลักษณะดูหมิ่นเกี่ยวกับอายุ เช่น 
ความเป็นเด็ก หรือความแก่ชรา 

1.8.15. เหยียดการศึกษา หมายถึง ถ้อยค าหรือข้อความที่มีลักษณะดูหมิ่นเกี่ยวกับ 
ระดับความรู้ หรือระดับการศึกษาท่ีได้รับของผู้อื่น  

1.8.16. เหยียดสภาพร่างกาย หมายถึง ถ้อยค าหรือข้อความที่มีลักษณะดูหมิ่นเกี่ยวกับ 
สภาพทางกายภาพ รวมไปถึงรูปร่าง หน้าตาของผู้อื่น 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 

ในการศึกษาเรื่อง “ติ่งเกาหลี” กับการโจมตีด้วยถ้อยค าแห่งความเกลียดชัง ผู้ศึกษาใช้
แนวคิดทฤษฏีดังต่อไปนี้เป็นกรอบในการศึกษา 

1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับถ้อยค าแห่งความเกลียดชัง (Hate Speech) 
2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับอุดมการณ์ (ideology) 
3. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต (Internet) 
4. แนวคิดการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงภาษาศาสตร์ (Linguistic discourse analysis) 
5. ทฤษฎีสตรีนิยมหลังโครสร้าง (postmodern feminism) 
 
2.1.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับถ้อยค าแห่งความเกลียดชัง (Hate Speech)  

มีผู้ให้ค านิยามของถ้อยค าแห่งความเกลียดชัง หรือเฮทสปีช (Hate Speech)
เอาไว้มากมาย แต่สามารถกล่าวสรุปได้ว่า เฮทสปีชคือถ้อยค า ข้อเขียน และการแสดงออก 
เชิงสัญลักษณ์รูปแบบอ่ืน ๆ  ที่สร้างความเกลียดชัง ต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เนื้อหาของถ้อยค าแห่ง
ความเกลียดชังจะมีลักษณะ ใช้ภาษาหยาบคายรุนแรง ดูถูก เหยียดหยาม ลดทอนคุณค่าของผู้อ่ืน 
สร้างความเข้าใจผิด กีดกันออกจากสังคม แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ปฏิเสธการอยู่ร่วมกัน 1 ลักษณะส าคัญอีก
อย่างคือค าพูดหรือค าสั่งเพียงครั้งเดียวไม่จัดเป็นเฮทสปีช ต้องผ่านการสะสมเป็นเวลานาน เกิดขึ้น 
ซ้ า ๆ  จนท าให้เกิดผลทางการกระท าในท้ายที่สุด2 บางครั้งอาจรุนแรงจนน าไปสู่การสร้างความรุนแรง
ทางร่างกาย มีการปลุกระดมก าลังเพ่ือไล่ล่าฆ่าฟันใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยส่วนมากเฮทสปีชมักเกิด
จากฐานคิดที่มีอคติเก่ียวกับ เชื้อชาติ สีผิว ชนชั้น สถานที่เกิด อุดมการณ์ทางการเมือง อาชีพ ศาสนา 
กลุ่มวัฒนธรรม เพศ เป็นต้น 

                                                   
1 ณัตถยา สุขสงวน, การปฏิรูปสื่อเพ่ือควบคุมการเผยแพร่เนื้อหาที่สร้างความเกลียดชัง 

(กรุงเทพฯ: ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2557), 3.  
2 อธิป จิตตฤกษ์, “อธิป จิตตฤกษ์: Hate Speech: ความเข้าใจเบื้องต้นและประเด็น

พิจารณาในการปราบปราม,” Prachatai, สืบค้นเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558, http://prachatai.com 
/journal/2012/11/43747. 
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ในต่างประเทศเฮทสปีชเป็นหัวข้อถูกพูดถึงกันอย่างกว้างขวาง ถึงนิยาม 
องค์ประกอบ การจ าแนก และข้อถกเถียงเกี่ยวกับการควบคุมเฮทสปีชว่า เป็นสิ่งที่สมควรท าหรือไม่
อย่างไร มาร์ค สเลเกิล (Mark Slagle) ได้แสดงทรรศนะเก่ียวกับเฮทสปีช ในบทความชื่อ An Ethical 
Exploration of Free Expression and the Problem of Hate Speech ไว้ว่า ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
ที่จะหาค าจ ากัดความให้กับเฮทสปีช แต่โดยทั่วไปแล้วเฮทสปีชจะเป็นถ้อยค าที่แบ่งแยกคนชายขอบ 
เพ่ือที่จะข่มแหงและคุกคาม3  

เพ่ือให้เกิดความชัดเจน มารี มัตซึดะ (Mari Matsuda) หนึ่งในนักวิชาการที่
ศึกษาเรื่องเฮทสปีช ได้สร้างเกณฑ์ที่จะจ าแนกเฮทสปีช ที่แท้จริงออกจากข้อความที่ก่อให้เกิดความ
อ่อนไหวอ่ืนๆ ไว้สามประการ4 ได้แก่ ประการที่หนึ่ง เฮทสปีชคือสารที่แสดงให้เห็นถึงการเหยียดเชื้อ
ชาติ ประการที่สองคือสารที่ใช้โจมตีกลุ่มที่เคยถูกกดขี่ทางประวัติศาสตร์ และประการสุดท้ายคือสาร 
ที่แสดงถึงความเกลียดชัง มุ่งรังควาน และลดทอนคุณค่าของผู้อื่น  

เฮทสปีชมักจะประกอบด้วยถ้อยค าที่ดูเหมือนจะมีเหตุผล แต่เต็มไปด้วยการ
กล่าวเท็จ มายาคติ การเหมารวมแบบเกินจริง และการเชื่อมโยงแบบจับแพะชนแกะ เฮทสปีช 
จะท างานโดยปลุกเร้าอารมณ์ของผู้รับสารเป็นหลัก และใช้ประโยชน์จากความรู้สึก โกรธ กลัว และ
ร าคาญ ของผู้คนเพ่ือให้เผยแพร่เฮทสปีช ต่อ ๆ  ไป ดังนั้นเฮทสปีชจึงจ าเป็นต้องมีผู้รับสารที่ไม่มี
วิจารณญาณ ไม่สามารถมองเห็นตรรกะวิบัติที่อยู่ในเฮทสปีชได้ หรือผู้ที่ท าเป็นมองไม่เห็นตรรกะวิบัติ
ที่ปรากฏ เนื่องจากข้อโต้แย้งและข้อสรุปนั้นมีความสอดคล้องกับทัศนคติของพวกเขาเป็นอย่างดี
นั่นเอง5  

โลกเสมือนจริงอย่างอินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นช่องทางที่ช่วยเผยแพร่สาร 
ต่าง ๆ  ได้อย่างง่ายดาย และแทบจะไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้เผยแพร่เฮทสปีชจึงใช้อินเทอร์เน็ตในการกระจาย
สารแห่งความเกลียดชังนี้ จนผู้รับสารรู้สึกได้ว่าเฮทสปีชบนอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นเรื่องจริง ไม่ใช่สิ่งที่อยู่

                                                   
3 Mark Slagle, “Ethical Exploration of Free Expression and the Problem of 

Hate Speech,” Journal of Mass Media Ethics 24 no. 4 (2009): 238.  
4 Mari Matsuda, Words That Wound: Critical Race Theory, Assaultive 

Speech, and the First Amendment. Boulder, CO: Westview Press, 1993, quoted in 
Mark Slagle, “Ethical Exploration of Free Expression and the Problem of Hate 
Speech,” Journal of Mass Media Ethics 24 no. 4 (2009): 242. 

5 Anne Birgitta Nilsen, “Hate speech,” Abstract, FLEKS FLEKS - 
Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice 1, no. 1 (2014): 2. 
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ในโลกเสมือนอีกต่อไป และแนวโน้มที่จะคุกคามสังคมเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ6 สอดคล้องกับที่นักวิชาการ
จ านวนมากยอมรับว่าอินเทอร์เน็ต เป็นเครื่องมือที่ท าให้ผลที่ได้รับจากเฮทสปีชนั้นน่ากลัวกว่าเดิม 
เพราะมีผู้เข้าถึงสารได้มากข้ึนในเวลาอันรวดเร็ว 

นักวิชาการส่วนใหญ่เชื่อว่าเฮทสปีชเป็นสิ่งไม่สร้างสรรค์ ไม่มีค่าพอที่จะขบคิด
เพ่ืออภิปราย ไม่มีการเสนอให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดใด ๆ  ไม่สมควรได้รับการคุ้มครอง เพราะไม่มี
คุณค่าใด ๆ  ทางสังคม และเป็นข้อความที่ไม่ควรได้รับการเผยแพร่ รังแต่จะเป็นภัยคุกคาม ก่อให้เกิด
ข้อถกเถียงเกี่ยวกับการควบคุมดูแลเฮทสปีช ระหว่างกลุ่มนักวิชาการที่เชื่อว่าเฮทสปีชไม่ควรได้รับ 
การคุ้มครอง และฝ่ายเสรีนิยมที่เชื่อว่า เฮทสปีชนั้นคือเฮทสปีช หรือเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ของประชาชน จึงควรได้รับการคุ้มครอง 

ฝ่ายเสรีนิยมเชื่อว่า ทุกคนควรมีสิทธิ์แสดงความคิดต่อเรื่องใดก็ตามได้โดยเสรี 
เฮทสปีชเป็นส่วนหนึ่งของราคาท่ีต้องจ่ายส าหรับสังคมท่ีมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น7  
เพ่ือก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางความคิดรูปแบบหนึ่งของสังคม เฮทสปีชจึงไม่ควรถูกก ากับควบคุม8  

โดยแนวคิดของฝ่ายเสรีนิยมนั้นมีจุดอ่อนอยู่ ตรงทีล่ะเลยความสัมพันธ์เชิงอ านาจ
ในสังคมที่ไม่เท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา เพศสถานะ เพราะเป็นไปไม่ได้เลยที่กลุ่ม
คนชายขอบจะมีจุดยืนในการเผชิญหน้าหรือตอบโต้เฮทสปีช ไดท้ัดเทียมกับจุดยืนที่นักวิชาการหรือคน
ที่มีอ านาจในสังคม9 และการที่ฝ่ายเสรีนิยมกล่าวว่า เฮทสปีชเป็นเพียงข้อความที่น่ารังเกียจธรรมดา 
หรือมีจุดประสงค์เพียงโจมตีคนเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนั้น เป็นการเพิกเฉยต่อภัยคุกคามที่แท้จริงของ
เฮทสปีช 10 

                                                   
6 Irene Nemes, “Regulating Hate Speech in Cyberspace: Issues of 

Desirability and Efficacy,” Information & Communications Technology Law 11, no. 3 
(2002): 193-220, quoted in Mark Slagle, “Ethical Exploration of Free Expression and 
the Problem of Hate Speech,” Journal of Mass Media Ethics 24 no. 4 (2009): 244. 

7 Mark Slagle, “Ethical Exploration of Free Expression and the Problem of 
Hate Speech,” 247. 

8 lbid., 239. 
9 lbid., 241.  
10 Stanley Fish, There's No Such Thing As Free Speech And It's a Good 

Thing, Too. New York: Oxford University Press, 1994, quoted in Mark Slagle, “Ethical 
Exploration of Free Expression and the Problem of Hate Speech,” Journal of Mass 
Media Ethics 24 no. 4 (2009): 243. 
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อเล็กซานเดอร์ ซีสิส (Alexander Tsesis) ได้กล่าวถึงภัยที่น่ากลัวของเฮทสปีช 
เกิดจากเฮทสปีชมีลักษณะเหมือนไวรัส11 ที่แพร่กระจายเติบโตอยู่ในสังคม โดยไม่มีใครสังเกตเห็น 
และจะฝังตัวอยู่ในสังคมถ้าไม่มีการตรวจสอบ ท าให้ เฮทสปีชมีอิทธิพลในการบ่มเพาะแนวคิดที่ฝัง 
รากลึกในสังคมส าหรับการตัดสินกลุ่มคนชายขอบ 

จะเห็นได้ว่าถ้อยค าหรือข้อความที่ใช้โจมตีกลุ่มติ่งเกาหลีนั้นมีลักษณะเหยียด
หยาม ดูถูก กีดกัน ปฏิเสธการอยู่ร่วมกัน ลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ ซึ่งตรงไปตามหลักเกณฑ์ของ
ถ้อยค าแห่งความเกลียดชัง ผู้ศึกษาจึงได้ใช้แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับถ้อยค าแห่งความเกลียดชัง  เข้ามา
ช่วยในการสร้างกรอบวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ และทฤษฎีนี้จะเป็นส่วนส าคัญในการตอบค าถามวิจัย
เรื่องลักษณะของถ้อยค าที่ใช้โจมตีกลุ่มติ่งเกาหลีว่ามีลักษณะอย่างไร  

2.1.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับอุดมการณ์ (ideology) 
ค าว่าอุดมการณ์ (Ideology) นั้น เกิดขึ้นครั้งแรกในช่วงที่ก าลังจะย่างเข้า 

สู่ศตวรรษที่ 19 มีหลักฐานบ่งชี้จ านวนมากว่าผู้ที่บัญญัติค านี้ขึ้นเป็นคนแรกคือนักปราชญ์ผู้สูงศักดิ์
นามว่า ทราซี่ (Antoine Louis Claude Destutt de Tracy, ค.ศ. 1754-1836)12 ทราซี่ก็เหมือน
นักปราชญ์หลาย ๆ คนในยุคแห่งความรู้แจ้ง ที่เชื่อมั่นว่าเหตุผลจะเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตมนุษย์
แทนที่ความศรัทธา ทราซี่นั้นมั่นใจมากว่าศาสตร์ที่ชื่อว่าอุดมการณ์นี้จะเป็นวิชาที่เราสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ในเชิงประจักษ์ และศาสตร์ใหม่นี่เองจะท าให้เราสามารถค้นพบกฎที่บงการความคิดของ
มนุษย์อยู่ ดังนั้นอุดมการณ์ในยุคเริ่มแรกจึงหมายถึง ศาสตร์แห่งความคิดท่ีศึกษาได้ในเชิงประจักษ์13  

นิยามความหมายของค าว่าอุดมการณ์ได้รับการเปลี่ยนแปลงเรื่อยมา และผู้ที่ 
มีส่วนท าให้ความหมายของค าว่าอุดมการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากคือนักคิดคนส าคัญอย่าง คาร์ล 
มาร์กซ์ (Karl Marx) นั่นเอง มาร์กซ์กล่าวว่า อุดมการณ์เป็นมายา (Illusion) หรือส านึกจอมปลอม 
(False Consciousness) เป็นเครื่องมือที่ชนชั้นปกครองใช้มอมเมาให้ชนชั้นที่ถูกปกครองไม่เห็นถึง

                                                   
11 Alexander Tsesis, Destructive Messages: How Hate Speech Paves the 

Way for Harmful Social Movements. New York: New York University Press, 2002, 
quoted in Mark Slagle, “Ethical Exploration of Free Expression and the Problem of 
Hate Speech,” Journal of Mass Media Ethics 24 no. 4 (2009): 242. 

12 ประจักษ์ น้ าประสานไทย, “อุดมการณ์บริหารสังคมไทย,” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต, ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
, 2552), 19. 

13 สมเกียรติ วันทะนะ, อุดมการณ์ทางการเมืองร่วมสมัย (นครปฐม: มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน, 2544), 1. 
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ธาตุแท้ของการที่ตนถูกขูดรีดโดยชนชั้นที่ได้เปรียบ14 ความหมายของอุดมการณ์ที่มาร์กซ์อธิบายนี้
กลายเป็นต้นแบบความหมายที่แพร่หลายที่สุดในศตวรรษที่ 20 

โดยความหมายของอุดมการณ์จากนักวิชาการยุคหลังจากมาร์กซ์มีมากมาย  
อาทิ ฮานนา อเร้นท์ (Hannah Arendt, ค.ศ. 1906-1975) ที่เห็นว่าอุดมการณ์คือเครื่องมือที่ระบอบ 
เผด็จการใช้ควบคุมประชาชนให้คล้อยตาม และผู้มีอ านาจที่อยู่เบื้องหลังจะคอยผูกขาดการตีความว่า
อะไรจริง อะไรเท็จ อะไรควร และอะไรไม่ควร โดยไม่ยอมรับความคิดความเชื่อที่ผิดแผกออกไปจาก
แนวการตีความดังกล่าว15 

โดยความเข้มข้นและความคงทนของอุดมการณ์เองนั้นมีอยู่หลายระดับ ปิแอร์ 
อันซาร์ท (Pierre Ansart) ได้เอาหลักสังคมวิทยามาใช้ในการศึกษาอุดมการณ์และแบ่งชนิดของ
อุดมการณ์ออกเป็น 3 ชนิด คือ อุดมการณ์ทางการเมือง อุดมการณ์ทางสังคม และอุดมการณ์ของ
สังคม16  

โดยอุดมการณ์ทางการเมืองนั้นเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ง่ายแต่อยู่ไม่คงทน ในขณะ
อุดมการณ์ทางสังคม ได้แก่ ค่านิยมทั้งหลายที่ส่งผลต่อการตัดสินของคนในสังคมจะสอดแทรกอยู่ใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น ความกตัญญู ซึ่งอุดมการณ์ชนิดนี้จะมองเห็นได้ยากกว่าอุดมการณ์ทางการเมือง  
มีความคงทนพอสมควร อุดมการณ์ชนิดสุดท้ายคือ อุดมการณ์ของสังคมซึ่งเป็นอุดมการณ์ที่มองเห็น
ได้ยากที่สุด กว้างขวางที่สุด ก่อตัวได้ยากแต่ก็สลายหายไปได้ยากเช่นเดียวกัน อุดมการณ์เช่นนี้ได้แก่  
อุดมการณ์ประเภทที่มาร์กซ์เอาไว้แบ่งตามวิถีการผลิต เช่น อุดมการณ์แบบนายทุน อุดมการณ์ของคน
ที่อยู่ในรัฐชาติ17 เป็นต้น  

การจ าแนกนี้เกิดขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ เพราะในความเป็นจริงแล้ว
อุดมการณ์ทุกประเภทมักจะเกี่ยวพันกัน อุดมการณ์ทางการเมืองมักจะเข้าไปเกี่ยวพันกับอุดมการณ์
อ่ืน ๆ  เพื่อรักษาผลประโยชน์ทางการเมืองอยู่เสมอ เช่น “ฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาป” คือการเกี่ยวโยงกัน
ระหว่างอุดมการณ์ทางการเมืองและอุดมการณ์ทางศาสนา18 ความเกี่ยวโยงนี้สอดคล้องกับที่ จอร์จ  

                                                   
14 เรื่องเดียวกัน, 2.  
15 เรื่องเดียวกัน, 3.  
16 กาญจนา แก้วเทพ, “อุดมการณ์: แนวคิดและการวิเคราะห์,” ใน วิธีวิทยาศึกษา

สังคมไทย, บรรณาธิการโดย กนกศักดิ์ แก้วเทพ (กรุงเทพฯ: โครงการหนังสือเล่ม สถาบันวิจัยสังคม 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529), 57. 

17 เรื่องเดียวกัน.  
18 เรื่องเดียวกัน.  
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รูเด (George Rudé) ได้เสนอไว้ว่า อุดมการณ์สามารถก่อให้เกิดสายสัมพันธ์โยงใยระหว่างสมาชิก
ภายในกลุ่มเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของพวกตน19 

จากตัวอย่างวาทกรรม “ฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาป” ที่เคยเป็นที่แพร่หลายอยู่ใน
ประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 251920 แสดงให้เห็นว่าภาษามีส่วนส าคัญในการถ่ายทอดอุดมการณ์ต่าง  ๆ  
ดังที่ ทริว (Trew) ชี้ให้เห็นว่าอุดมการณ์ได้ถูกส่งต่อผ่านกระบวนการทางภาษา (Ideological- 
Linguistic Process) ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะน าเสนอเพียงมุมมองด้านหนึ่ง ในเหตุการณ์หนึ่ง ๆ  และ
ละทิ้งแง่มุมอ่ืน ๆ  ไป หรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นการจงใจเสนอความเป็นจริงในกรอบวาทกรรมแบบใด
แบบหนึ่ง และวาทกรรมนั้นมีผลต่อการรับรู้และเข้าใจของคนต่อประเด็นนั้นๆ21  

จากค านิยามของอุดมการณ์ที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นอาจจะท าให้อนุมานได้ว่า 
ในโลกนี้ไม่มีอุดมการณ์แบบบริสุทธิ์ อุดมการณ์ย่อมเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ขึ้นอยู่กับว่าอุดมการณ์นั้นมี
ไว้เพ่ือรับใช้ใคร22  

ดังนั้นเราอาจจะสรุปได้ว่าอุดมการณ์เป็นแนวคิด ที่ด ารงไว้ซึ่งผลประโยชน์ของ
คนใดคนหนึ่งหรือชนชั้นใดชนชั้นหนึ่ง อุดมการณ์มีความซับซ้อน เข้มข้น และเชื่อมโยงกันในหลาย
ระดับเพ่ือส่งอิทธิพลต่อแนวคิด ความเชื่อ ทัศนคติ วิถีชีวิต และการกระท าของผู้คนที่ตกอยู่ภายใต้
อุดมการณ์นั้น ๆ โดยมีการจูงใจให้คล้อยตามได้หลายวิธีโดยเฉพาะการใช้วิธีทางภาษา อาจจะผ่าน  
การณรงค์ การสร้างวาทกรรม หรือการบังคับก็เป็นได้ ผู้ที่ถูกครอบง าโดยอุดมการณ์อาจจะตระหนัก
หรือไม่ตระหนักถึงการแฝงฝังของอุดมการณ์นั้น ๆ  ก็ได้ อุดมการณ์ไม่จ าเป็นต้องเป็นสิ่งที่ดีหรือถูกต้อง
แต่เป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อความสามัคคีของกลุ่มชน การอยู่รวมกันโดยมีอุดมการณ์นั้นจะก่อให้เกิด
การปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันของกลุ่มชนไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง  

จะเห็นได้ว่าอุดมการณ์นั้นมีอิทธิพลต่อแนวคิด ทัศนคติ และการกระท าของคน
ในสังคม ซึ่งหมายรวมถึง แนวคิด ทัศนคติ และการกระท าของคนในสังคมต่อแฟนคลับเกาหลีด้วย

                                                   
19 เรื่องเดียวกัน, 58.  
20 สุรพศ ทวีศักดิ,์ “6 ตุลา ‘ฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาป’,” Prachatai, สืบค้นเมื่อวันที่ 20 

มิถุนายน 2560, http://prachatai.org/journal /2013/10/49085. 
21 เพ็ญพรรณ รวิโชติกุล, “การวิเคราะห์วาทกรรมบนอินเตอร์เน็ต Bulletin Board 

ของเว็บไซต์พันธ์ทิพย์,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544), 18.  

22 ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์, “อุดมการณ์ทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ทางสังคม,” ใน วิธีวิทยาศึกษาสังคมไทย: วิธีใหม่แห่งการพัฒนา, บรรณาธิการโดย จาตุรงค์ บุณยรัตน
สุนทร, (กรุงเทพฯ: โครงการส่งเสริมองค์กรพัฒนาเอกชนไทย, 2535), 26.  
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เช่นกัน แนวคิดเรื่องอุดมการณ์นี้จึงเป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่จะช่วยอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมที่
เกิดข้ึน และจะเป็นแนวคิดท่ีมีส่วนส าคัญในการรื้อค้นความหมายซุกซ่อนภายใต้ถ้อยค าโจมตีติ่งเกาหลี 
เพ่ือหาค าตอบของค าถามวิจัยในงานศึกษาเล่มนี้  

2.1.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต (Internet) 
อินเทอร์เน็ต (Internet) คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์มาตรฐานทั่วโลก คล้ายกับ

เป็นถนนสายใหญ่ของเครือข่ายที่ท าให้คอมพิวเตอร์ทั่วโลกสามารถเชื่อมโยงกัน 23 แลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างกันได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อความ ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว24  

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้นก าเนิดขึ้นครั้งแรกเพ่ือใช้ในการทหาร กระทรวง 
กลาโหมสหรัฐอเมริกาได้ให้ก าเนิดเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขึ้นช่วงสงครามเย็น 25 เพ่ือใช้ติดต่อสื่อสาร 
หลังจากนั้นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็แพร่หลายออกสู่ภาคส่วนต่าง ๆ  และได้รับการพัฒนาจนกลายเป็น
ช่องทางการสื่อสารที่ส าคัญยิ่งในปัจจุบัน  

การใช้อินเทอร์เน็ตที่แพร่หลายอีกอย่างหนึ่งคือ การใช้บริการเว็บ 2.0 และ
บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น ไฮไฟฟ์ (Hi5)  มายสเปซ (MYSpace)  เฟสบุ๊ก (Facebook) และ
ทวิตเตอร ์(Twitter)  โดยในช่วงแรกผู้ใช้บริการเหล่านี้เป็นกลุ่มวัยรุ่น เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนสื่อสาร 
หาเพื่อน มีการสร้างภาษาท่ีแปลกใหม่ รวมถึงสแลงต่าง ๆ  ขึ้นใช้เอง ค าเหล่านี้ได้แพร่กระจายไปอย่าง
รวดเร็ว26 แต่ต่อมากลุ่มคนช่วงอายุอ่ืนก็นิยมใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์เช่นกัน นอกจากนี้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ยังเอ้ืออ านวยท าให้ทุกคนที่เคยเป็นเพียง “ผู้รับสาร” เพียงอย่างเดียว กลาย
มาเป็น “ผู้ส่งสาร” แก่สังคมได้ อาทิหากมปีรากฏการณ์ทางสังคมใดเกิดขึ้น ผู้ใช้บริการเครือข่ายสังคม
ออนไลน์จะสามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นของตนที่มีต่อ
ปรากฏการณ์นั้น ๆ  ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้  

                                                   
23 ฝ่ายวิชาการคอมพิวเตอร์ สยามคอมพิวเตอร์, การใช้ อินเทอร์เน็ตส าหรับผู้เริ่มต้น, 

(กรุงเทพฯ: ไทยเจริญการพิมพ์, ม.ป.ป.), 14. 
24 ห้องปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

แห่งชาติ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, ความเป็นมาของอินเทอร์เน็ตใน
ประเทศไทย, (กรุงเทพฯ: 2537), 8. 

25 เรื่องเดียวกัน. 
26 อธิคม มุกดาประกร, “บทแทรกจากริมลู่ สู่ออนไลน์ศึกษา,” ใน มาราธอน : 

อินเทอร์เน็ต การเมืองวัฒนธรรม ฉบับออกตัว, บรรณธิการโดย นฤมล กล้าทุกวัน (กรุงเทพฯ: 
เครือข่ายพลเมืองเน็ต, 2555), 21. 
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ผลประการหนึ่งของเครือข่ายสังคมออนไลน์และเว็บ 2.0 ที่แพร่หลาย คือท าให้
กิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ  ที่เคยเกิดขึ้นในโลก “ออฟไลน์” สามารถเกิดขึ้นได้ในโลก “ออนไลน์”27  
การติดต่อสื่อสาร และการเป็นเพื่อนกันบนโลกออนไลน์ ท าให้ผู้คนสามารถสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่ โดย
ที่จะตรงกับตัวตนเดิมที่เคยมีอยู่ในโลกออฟไลน์หรือไม่ก็ได้28  

เยาวลักษณ์  ศรณ์เศรษฐกุล ผู้เข้าร่วมงานเสวนาพัฒนาค าถามวิจัย “ออนไลน์
ศึกษา” ที่ได้จัดขึ้นในวันที่ 27-28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 แสดงทัศนะว่า เป็นได้หรือไม่ว่าสิ่งที่ผู้คน
แสดงออกบนเฟสบุ๊ก เป็นสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถแสดงออกในโลกออฟไลน์ได้ อาจเป็นเพราะโลก
ออฟไลน์มีขนบธรรมเนียม ประเพณี ค่านิยมต่าง ๆ  ที่ขัดกับความต้องการเสรีภาพของผู้คน29  

อาจินต์ ทองอยู่คง มองว่าตัวตนในโลกออฟไลน์และออนไลน์แยกจากกันไม่ได้
ง่าย ๆ  ทุกครั้งที่มีสื่อใหม่เข้ามาสังคมมักจะกลัวอยู่เสมอ ทั้ง  ๆ  ที่ในปัจจุบันมันได้กลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิตประจ าวันไปแล้ว และยังเห็นว่าอินเทอร์เน็ตไม่ใช่สิ่งเสมือน แต่มันเป็นสิ่งเดียวกับโลกด้วย
ซ้ า30 

ผู้ศึกษาเองเชื่อว่า “ตัวตน” ที่สร้างขึ้นใหม่ในโลกออนไลน์นั้น ไม่สามารถปฏิเสธ
ได้ว่าไม่ใช่ตัวเรา แต่เป็นตัวเราอีกด้านหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตัวเรา คล้ายกับการ “อวตาร”31 แบ่งภาค
ของเทพเจ้านั้นเอง 

ในงานศึกษานี้ผู้ศึกษาใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์พันทิปซึ่งเป็นเว็บไซต์เพ่ือสนทนา หรือ 
อภิปรายที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานในสังคมไทย 

เว็บพันทิปนั้นเป็นเว็บสนทนาอภิปราย ตัวตนของเราจะไม่แสดงชัดเท่ากับใน
เฟสบุ๊ก หรือทวิตเตอร์ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้จะเป็นเพียงข้อมูลนิ่ง  ๆ  เหมือนกับข้อมูลสาธารณะที่หา
ได้ตามสมุดโทรศัพท์32 

                                                   
27 โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์, “ตัวตนออนไลน์,” ใน มาราธอน : อินเทอร์เน็ต การเมือง

วัฒนธรรม ฉบับออกตัว, บรรณธิการโดย นฤมล กล้าทุกวัน (กรุงเทพฯ: เครือข่ายพลเมืองเน็ต, 2555), 
384. 

28 เรื่องเดียวกัน. 
29 พลเมืองเน็ต, “ออนไลน์ศึกษา” (เสวนาพัฒนาค าถามวิจัย “ออนไลน์ศึกษา”, 

โรงแรม วิลล่า ชาช่า, 27-28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553). 
30 เรื่องเดียวกัน. 
31 โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์, “ตัวตนออนไลน์,” ใน มาราธอน : อินเตอร์เน็ต การเมือง

วัฒนธรรม ฉบับออกตัว, บรรณธิการโดย นฤมล กล้าทุกวัน, 387. 
32 เรื่องเดียวกัน. 
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ในเว็บสนทนาอภิปรายอย่างพันทิป ผู้คนมักใช้ชื่อสมมติแทนชื่อจริง  ๆ ในการ
แสดงความคิดเห็น ซึ่งอาจบอกเป็นนัยได้ว่าประเทศไทยนั้นยังเป็นประเทศที่ยังขาดเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นค่อนข้างมาก33 เมื่อเว็บไซต์เปิดโอกาสให้ผู้ใช้แสดงความคิดเห็นของตัวเองนั้น ผู้ใช้
จึงอาจรู้สึกสบายใจมากกว่าหากใช้ชื่อสมมติในการแสดงความคิดเห็น 

ดังนั้นอาจสรุปได้ว่า แม้โลกออนไลน์จะไม่ได้เป็นโลกเสรีที่ไร้ขอบเขตอย่างแท้จริง 
แต่ก็เป็นโลกที่เสรีกว่าโลกออฟไลน์ในการแสดงความคิดเห็น ผู้คนสามารถสร้างตัวตนใหม่หรือเป็น
ตัวเองในแบบที่ในโลกออฟไลน์ไม่เคยได้เป็น มีการแสดงความคิดเห็นที่จริงใจกว่าการแสดงความ
คิดเห็นในโลกออฟไลน์ เพราะผู้คนรู้สึกปลอดภัยมากกว่าในสังคมที่ยังขาดสิทธิเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างเสรี ความคิดเห็นบนสื่อออนไลน์จึงอาจจะเป็นตัวแทนความนึกคิดของคนกลุ่ม
ใหญ่ ที่ไม่กล้ารับแรงปะทะที่จะเกิดขึ้นในโลกออฟไลน์ ดังนั้นข้อมูลในโลกออนไลน์จึงเป็นชุดข้อมูล  
ที่ผู้ศึกษาจะน ามาวิเคราะห์ให้เห็นถึงรากฐานของความคิดของคนในสังคมไทย ว่าแท้จริงแล้วมี
รากฐานความคิดแบบไหน อย่างไร และเกิดจากปัจจัยใด  

2.1.4 แนวคิดการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงภาษาศาสตร์ (Linguistic discourse 
analysis) 

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาเลือกใช้แนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ เพ่ือ 
ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล เนื่องจากแนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์สอดคล้องกับแนวทาง  
การวิเคราะห์ข้อมูลในงานศึกษาครั้งนี้ที่ต้องการจะเปิดเผยที่สิ่งที่เคลือบแฝงในตัวบท เพ่ือก่อให้เกิด
การตระหนักรู้ และเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมตามมา 

โดยแนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical Discourse Analysis หรือ
ย่อว่า CDA ) คือ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวาทกรรม อุดมการณ์ และความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่
ไม่เท่าเทียม34 ทั้งนี้งานวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์มีจุดมุ่งหมายให้เกิดความตระหนักรู้ในเรื่อง
ดังกล่าว เพื่อน าไปสู่การปลดปล่อยผู้ที่ถูกครอบง า และท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน35  

โดยแนวคิดนี้มีความแตกต่างจากการวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์อ่ืน  ๆ  คือ ผู้วิจัย
มิได้มีจุดยืนเป็นกลาง แต่อยู่ข้างผู้ที่ถูกครอบง าหรือเอารัดเอาเปรียบในสังคม  

                                                   
33 เรื่องเดียวกัน, 388.  
34 ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ตามแนวภาษาศาสตร์: แนวคิด

และการน ามาศึกษาวาทกรรมในภาษาไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556), 
1. 

35 เรื่องเดียวกัน, 30. 
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นักคิดคนส าคัญของแนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์  ได้แก่ นอร์แมน 
แฟร์คลัฟ (Norman Fairclough) และ เทียน เอ ฟาน ไดก์ (Teun A. van Dijk)  

นอร์แมน แฟร์คลัฟ นั้นให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์ตัวบทและบริบท การ
วิเคราะห์ตัวบทต้องพิจารณาภาษาระดับต่าง ๆ  โดยละเอียด รวมไปถึงต้องพิจารณาวิถีปฏิบัติทางวาท
กรรมและวิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรมควบคู่ไปด้วย การวิเคราะห์มิติทั้งสามนี้ จ ะท าให้เห็น
ความสัมพันธ์แบบวิภาษของวาทกรรมกับสังคม 36 กล่าวคือ วาทกรรมประกอบสร้างสังคม ใน
ขณะเดียวกันวาทกรรมก็ถูกก าหนดโดยสังคม37  

เทียน เอ ฟาน ไดก์ นั้นได้เสนอให้ใช้ค าว่า วาทกรรมศึกษาเชิงวิพากษ์ (Critical 
Discourse studies หรือย่อว่า CDS) แทนแนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical 
Discourse Analysis หรือย่อว่า CDA ) เนื่องจากวาทกรรมศึกษาเชิงวิพากษ์นั้น ไม่ได้ระบุวิธี
วิเคราะห์ใดโดยเฉพาะ แต่ใช้วิธีใดก็ได้ที่เหมาะกับประเด็นหรือข้อมูลที่จะศึกษา หัวใจส าคัญในงาน
วาทกรรมศึกษาเชิงวิพากษ์ของฟาน ไดก์ คือการให้ความส าคัญกับมิติด้านปริชาน เนื่องจากฟาน ไดก์ 
อ้างว่า สังคมกับวัฒนธรรมไม่ได้สัมพันธ์กันโดยตรง แต่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปริชานอันซับซ้อน 38 
จึงอธิบายได้ว่าเหตุใดแต่ละคนจึงตีความเหตุการณ์หรือวาทกรรมเดียวกันต่างกันไป และเหตุใดวาท
กรรมจึงมีผลครอบง าผู้รับสารแต่ละคนในระดับที่ต่างกันไป ฟาน ไดก์ชี้ให้เห็นว่าหากไม่พิจารณามิติ
ด้านปริชานที่เป็นตัวกลางระหว่างสังคมกับวาทกรรม ก็จะไม่สามารถอธิบายข้อเท็จจริงดังกล่าวได้39  

แม้ว่าแนวคิดของทั้งสองท่านจะมีประเด็นแตกต่างกันบ้างในบางประเด็น แต่ทั้ง
สองก็มีจุดร่วมเดียวกันคือ การให้ความส าคัญทั้งการวิเคราะห์ภาษาในตัวบทและปริบทสังคม
เช่นเดียวกัน และทั้งสองเห็นว่าการศึกษาภาษาทุกระดับในตัวบท เป็นการวิเคราะห์สิ่งที่เป็นรูปธรรม 
ท าให้มองเห็นความหมายหรือความคิดที่แฝงอยู่ซึ่งจะน าไปสู่ค าตอบเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมที่
ศึกษา40 

จะเห็นได้ว่าแนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์นี้ สามารถน ามาช่วยวิเคราะห์
ถ้อยค าที่โจมตีแฟนคลับศิลปินเกาหลีได้เช่นกัน เนื่องจากภาษาย่อมเป็นสิ่งที่เคลือบแฝงไปด้วยอ านาจ 
อุดมการณ์ และอคติ ดังที่ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้น ความสัมพันธ์ระหว่างวาทกรรมกับอ านาจที่ใช้ในทาง

                                                   
36 เรื่องเดียวกัน, 45. 
37 เรื่องเดียวกัน, 41. 
38 เรื่องเดียวกัน, 45-46. 
39 เรื่องเดียวกัน, 48. 
40 เรื่องเดียวกัน, 50. 
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มิชอบหรือการครอบง า มักไม่ใช่สิ่งที่คนทั่วไปจะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน 41 ท าให้ผู้คนในสังคมส่วน
ใหญ่ไม่ตระหนักถึงสิ่งที่เคลือบแฝง และมองถ้อยค าโจมตีแฟนคลับศิลปินเกาหลีเป็นเรื่องธรรมดา  
ผู้ศึกษาจึงจะใช้แนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์นี้ เพ่ือช่วยเปิดเผยสิ่งที่เคลือบแฝงอยู่ในถ้อยค า
โจมตีเหล่านั้น เพ่ือหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในวันข้างหน้า  

2.1.5 ทฤษฎีสตรีนิยมหลังโครสร้าง (postmodern feminism) 
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ใช้ทฤษฎีสตรีนิยมหลังโครงสร้าง (postmodern 

feminism) เป็นมุมมองในการวิเคราะห์ข้อมูล เนื่องจากทฤษฎีสตรีนิยมหลังโครงสร้างเป็นทฤษฎีที่มี
การพูดถึงความแตกต่างหลากหลายของกลุ่มคน เปิดกว้างต่อการแสดงความคิดเห็น และกระตือรือร้น
อย่างมากที่จะท าความเข้าใจว่า การกดขี่ทางเพศ และการกดขี่มนุษย์ในรูปแบบอ่ืน ๆ  ร่วมกันสร้าง
และด ารงอยู่ซึ่งกันและกันได้อย่างไร ซึ่งตรงกันกับจุดประสงค์ของงานศึกษาชิ้นนี้  

ทฤษฎีสตรีนิยมหลังโครงสร้างนั้น เป็นทฤษฎีที่ถือก าเนิดขึ้นในระยะที่สามของ
การเคลื่อนไหวของขบวนการสตรีนิยม (Third - Wave Feminism) ซึ่งอยู่ในทศวรรษที่ 1990 และ
เห็นได้ชัดว่าได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดสตรีนิยมรุ่นก่อน ๆ  แต่มีการนิยามแนวคิดสตรีนิยมที่แตกต่าง
ออกไปจากแนวคิดสตรีนิยมยุคก่อน คือมีความเต็มใจอย่างที่สุดที่จะเปิดรับความหลากหลายและ
ความเปลี่ยนแปลง สนใจที่จะท าความเข้าใจว่า การกดขี่ทางเพศ และการกดขี่มนุษย์ในรูปแบบอ่ืน ๆ  
ร่วมกันสร้างและด ารงอยู่ซึ่งกันและกันได้อย่างไร และยังน้อมรับข้อพิพาทกับความขัดแย้ง ซึ่งรวมไป
ถึงความขัดแย้งในตัวเองด้วย42 แต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงแนวคิดดั้งเดิม คือการรักษาผลประโยชน์
ของเพศหญิงเอาไว้อย่างเข้มข้น  

การจะท าความเข้าใจแนวคิดหลังยุคหลังโครงสร้างอย่างง่ายที่สุด อาจต้อง
กล่าวถึงความเชื่อเชิงสมัยใหม่นิยม (ยุครู้แจ้ง) ที่พวกเขาปฏิเสธเสียก่อน เจน เฟล็กซ์ (Jane Flex) 
สรุปหลักการส าคัญของยุครู้แจ้งเอาไว้ดังนี้: 

1) เรามี “ตัวตนที่มั่นคงและมีเหตุผลสอดคล้อง” ที่สามารถรู้ได้ว่าเหตุใดและ
ท าไมเราจึงคิดในแบบที่เราคิด 

2) ตัวตนของเราสามารถมี “ความรู้ที่เป็นกลาง เชื่อถือได้และเป็นสากล” ผ่าน
อ านาจในการใช้หลักเหตุผล 

                                                   
41 เรื่องเดียวกัน, 43. 
42 Rosemarie Tong. Feminist thought: a more comprehensive introduction 

(Boulder: Westview Press, 2009), 271. 
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3) ความรู้ที่ได้มาจากหลักเหตุผลนั้นเป็นความจริง หรือสิ่งที่ “แสดงถึงสิ่งที่เป็น
จริงและไม่อาจเปลี่ยนแปลง (เป็นสากล) เกี่ยวกับจิตใจของเราและโครงสร้าง
ของธรรมชาติแห่งโลกนี้” 

4) เหตุผลนั้นมี “คุณลักษณะที่อยู่นอกเหนือการท าความเข้าใจและเป็นสากล” 
หรือ เหตุผลนั้นด ารงอยู่อย่างเป็นอิสระ แยกจากมุมมองของเราที่เห็นเป็น
ภาวะเชิงประวัติศาสตร์ซึ่งตั้งอยู่ในเวลาและสถานที่ใดท่ีหนึ่งโดยเฉพาะ 

5) เหตุผล อิสรภาพและความเป็นตัวของตัวเองมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
อย่างซับซ้อนมาก เช่น หากฉันเป็นอิสระอย่างแท้จริง ฉันจะเชื่อฟังหลักแห่ง
เหตุผลที่ก าหนดตัวฉันอย่างสมัครใจ ฉันจะไม่ขบถต่อกฎหมายที่ผูกมัดตัวฉัน
กับภาวะแห่งเหตุผลทั้งมวล 

6) อ านาจนั้นไม่อยู่เหนือเหตุผล ในทางตรงกันข้าม การอ้างความชอบธรรมใน
อ านาจ (authority) ก็มีรากฐานจากหลักเหตุผล ดังนั้น เมื่อความจริงขัดแย้ง
กับอ านาจ เหตุผลจะถูกน ามาใช้ตัดสินข้อพิพาทเพ่ือผลประโยชน์ของความ
จริง 

7) แบบอย่างของความรู้ที่เป็นจริงทั้งหมดคือวิทยาศาสตร์ ซึ่งถูกมองว่าเป็น 
“การใช้เหตุผลอย่างถูกต้อง” วิทยาศาสตร์มีความเป็นกลางและไร้อคติ
เนื่องจากวิธีการของมัน เพราะฉะนั้น มันจึงสามารถน ากฎแห่งธรรมชาติมา
ใช้งานเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับเราได้ 

8) ภาษา อันเป็นเครื่องมือที่เราใช้เพ่ือสื่อสารความรู้ที่วิทยาศาสตร์สร้างขึ้น 
แสดงถึงโลกความจริงที่จิตใจซึ่งเต็มไปด้วยเหตุผลของเราสังเกตเห็น ค าและ
สิ่งต่างๆ มีความเชื่อมโยงที่มีสัณฐานเช่นเดียวกันอยู่ เช่น ค าว่า “สุนัข” มี
ความสัมพันธ์กับสิ่งที่เป็นสุนัข สิ่งต่างๆ ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจากความหมายของ
ค าหรือธรรมเนียมของสังคม เมื่อถูกมองผ่านจิตใจที่เต็มไปด้วยเหตุผลของ
เราแล้ว เราก็รับรู้ถึงการมีอยู่ของสิ่งต่างๆ ได้ผ่านถ้อยค า43 

 

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีแนวคิดหลังโครงสร้างนิยมมองว่า “โลกแห่งการรู้แจ้ง” เป็น
เพียงการปั้นแต่งโดยจินตนาการของผู้คน ความจริงคือสิ่งใดก็ตามที่อ านาจแต่งตั้งให้มันเป็น อิสรภาพ
คืออ านาจที่จะท าตามใจชอบ ไม่ว่าจะถูกตัดสินว่าไร้เหตุผลหรือไร้ประโยชน์เพียงใด วิทยาศาสตร์ไม่มี
ความเป็นกลางมากไปกว่าการเมืองหรือจริยธรรม ซึ่งโดยมากถูกใช้เพ่ือรักษาผลประโยชน์ส่วนตัวอยู่

                                                   
43 ibid, 273. 
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เสมอ และภาษาไม่ได้แสดงออกถึงความเป็นจริง เนื่องจากความเป็นจริงไม่มีความหมายอยู่ในตัวเอง 
ในทางตรงกันข้าม ภาษาต่างหากที่ก่อสร้างความเป็นจริงขึ้นมา และความเป็นจริงต้องพ่ึงพิงถ้อยค า
เพ่ือการด ารงอยู่44 

นักคิดที่มีแนวคิดหลังโครงสร้าง มักพูดถึงอ านาจที่ฝังรากลึกในจิตใต้ส านึกและ
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่ไม่เท่าเทียม อาทิ ฌาคส์ เดร์ริดา (Jacques Derrida) ที่ศึกษาการท างาน
ของระบบสัญลักษณ์ (Symbolic order) หรือพิธีกรรมที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งเด็กคนหนึ่ง
ต้องปลูกฝังในตนเองเพ่ือให้สามารถมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างพอเหมาะพอสม ยิ่งเด็กยอมเชื่อฟังกฎ
ทางภาษาของสังคมมากเพียงไร กฎเหล่านั้นก็ยิ่งฝังรากลึกลงในจิตใต้ส านึกของเขาหรือเธอมากเท่านั้น 
พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ ระบบสัญลักษณ์จัดระเบียบสังคมผ่านการจัดระเบียบปัจเจกบุคคล ตราบเท่าที่
บุคคลพูดภาษาตามระบบสัญลักษณ์นั้นๆ รับรู้เกี่ยวกับเพศ เชื้อชาติ และบทบาททางชนชั้นของตนเอง 
สังคมก็จะสามารถสืบเนื่องต่อไปได้ในรูปแบบที่ค่อนข้างม่ันคง  

ฌาคส์ เดร์ริดา พยายามหลีกหนีจากสมมติฐานเชิงเอกพจน์โดยใช้หลัก “การรื้อ
สร้าง” (Deconstruction) หรือความพยายามที่จะน าข้อความของวรรณกรรม ปรัชญา หรือการเมือง
มาเปิดรับการตีความใหม่ในแง่มุมหลากหลาย  

ก่อนหน้าการถือก าเนิดของแนวคิดหลังโครงสร้างนิยม นักโครงสร้างนิยมยืนยัน
ว่าการเปรียบเทียบแบบคู่ตรงข้าม (Binary Opposition) คือสิ่งที่สร้างความหมายให้กับภาษา พูดอีก
ทางหนึ่งก็คือ นักโครงสร้างนิยมยืนยันว่าวิธีการที่เราท าความเข้าใจกับค าว่า “เพศชาย” (Masculine)  
ขึ้นอยู่กับความเข้าใจของเราต่อค าว่า “เพศหญิง” (Feminine) รวมถึงในทางกลับกัน แต่ฌาคส์  
เดร์ริดาไม่เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว และมองว่าคนเราใช้ภาษาผ่านปัจจัยในการให้ความหมายอย่าง
เสรีจ านวนมากมายมหาศาล เขาเชื่อว่า ภาษาและความจริงมีความแปรปรวนและผันเปลี่ยนได้  
ค าต่าง ๆ  ไม่ได้เป็นตัวแทนของสิ่งของหรือชิ้นส่วนของความจริง แต่ความจริงกลับเป็นสิ่งที่พลิกแพลง
ภาษา และภาษาก็ไม่สามารถถูกก าหนดหรือจ ากัดได้ด้วยความจริง45 

มิเชล ฟูโกต์ (Michel Foucault) มองว่า วาทกรรมเกี่ยวกับเพศสภาพคือบ่อเกิด
แห่งอ านาจในสังคมร่วมสมัย การก าหนดของสังคมเกี่ยวกับเพศสภาพที่ถูกท านองคลองธรรมหรือเป็น
สิ่งต้องห้ามนั้น หล่อหลอมพฤติกรรมทางเพศของบุคคล เมดัน ซารัป (Madan Sarup) ให้ความเห็น
เอาไว้ว่า ในมุมมองของมิเชล ฟูโกต์ “ความสัมพันธ์ทางอ านาจที่แตกต่างซับซ้อนแผ่ขยายออกไป 
ทุกแง่มุมของชีวิตทางสังคม วัฒนธรรมและการเมืองของตัวเรา ที่รวมไปถึงรูปแบบทั้งหมดของ 
‘สถานภาพบุคคล’ (ซึ่งมักขัดแย้งกันเอง) และได้รับความยินยอมจากเราด้วยการโน้มน้าวให้เรา

                                                   
44 ibid, 274. 
45 ibid, 275. 
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ปลูกฝังบรรทัดฐานและค่านิยมซึ่งแพร่หลายในระเบียบทางสังคมนั้นๆ เข้าไปในตัวเองมากเสียกว่า  
การข่มขู่ด้วยมาตรการลงทัณฑ์” 

มิเชล ฟูโกต์เชื่อว่าคนเราตกเป็นเบี้ยของความสัมพันธ์และวาทกรรมเชิงอ านาจที่
หยั่งรากลงในร่างกายของเรา และท าให้เรารับรู้ถึงตัวตนในรูปแบบเฉพาะทางใดทางหนึ่ง โดยทั่วไป
แล้ว เราไม่รับรู้ถึงพลังทางสังคมที่สถาปนาอัตวิสัยทางเพศของเรา เราจึงด าเนินชีวิตอยู่บนสมมติฐาน
ว่า อัตวิสัยของเราเกิดข้ึนด้วยตัวเราเองโดยที่ไม่มีความเคลือบแคลงใด ๆ 46 

จึงจะเห็นได้ว่าทฤษฎีสตรีนิยมหลังโครงสร้างนั้น มีแนวคิดคือการขุดค้น รื้อสร้าง
ความหมายของวาทกรรมในสังคม ซึ่งวาทกรรมถ่ายทอดผ่านภาษาที่ไม่ได้แสดงออกถึงความเป็นจริง 
แต่เต็มไปด้วยอคติ การกดขี่ และอุดมการณ์ของสังคมนั้นแฝงฝังอยู่ จึงจะเป็นทฤษฏีที่เป็นประโยชน์
ในการช่วยวิเคราะห์ผลการศึกษาของการศึกษาครั้งนี้  

 
2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 

2.2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับถ้อยค าแห่งความเกลียดชัง (Hate Speech) 
งานวิจัยเกี่ยวกับถ้อยค าแห่งความเกลียดชังในต่างประเทศนั้นมีมานานแล้ว  

แต่เป็นหัวข้อที่ไม่ได้รับความสนใจเป็นวงกว้างนักในสังคมไทย ท าให้งานวิจัยเกี่ยวกับถ้อยค าแห่ง  
ความเกลียดชังในประเทศไทยน้อยตามลงไปด้วย งานวิจัยเกี่ยวกับถ้อยค าแห่งความเกลียดชังใน
ประเทศไทย ที่ดูจะสมบูรณ์และทันสมัยที่สุด คืองานวิจัยเชิงนโยบายเรื่อง “การก ากับดูแลสื่อที่
เผยแพร่เนื้อหาที่สร้างความเกลียดชัง” จัดท าโดย ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โดยงานวิจัยเชิงนโยบายเรื่อง “การก ากับดูแลสื่อที่เผยแพร่เนื้อหาที่สร้างความ
เกลียดชัง” นั้นจัดท าข้ึนเพ่ือเป็นแนวทางที่รัฐจะใช้ก ากับดูแลสื่อได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ รวมไป
ถึงสื่อใหม่ที่แพร่กระจายกว้างขวางอย่างสื่อออนไลน์  

ในประเทศไทยถ้อยค าแห่งความเกลียดชังมักถูกน าไปใช้ เ พ่ือประโยชน์ 
ทางการเมืองของคนหลายกลุ่ม ถ้อยค าแห่งความเกลียดชังที่ถูกแพร่กระจายตามสื่อต่างๆ มีผลท าให้
อุณหภูมิการเมืองในประเทศร้อนระอุมากขึ้น ก่อให้เกิดความแตกแยกที่รุนแรงระหว่างกลุ่มคนที่มี

                                                   
46 ibid, 279. 
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อุดมการณ์ต่างกันจนน าไปสู่การใช้ความรุนแรงตามมา จึงท าให้เกิดแนวคิดที่จะปฏิรูปสื่อ โดยให้
เหตุผลว่าสื่อมีบทบาทส าคัญในการสร้างความเกลียดชังระหว่างคนในสังคม47  

ในการศึกษาครั้งนี้จึงจะขอเจาะจงศึกษาที่วิ ธีการด าเนินงานวิจัยที่ลงสนาม
ออนไลน์เท่านั้น เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาวิธีเก็บข้อมูลและจัดประเภทข้อมูลจากสนามวิจัย
ออนไลน์ที่ใช้ในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ 

สื่อออนไลน์มีลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่นคือ รวดเร็ว เข้าถึงง่าย และนิรนาม  
ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลท าให้สื่อออนไลน์เป็นเครื่องมือชั้นดีที่จะแพร่กระจายถ้อยค าแห่งความเกลียดชัง 
การที่ทุกคนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่าย สามารถปกปิดตัวตนของผู้ใช้ได้ และยากแก่การเอาผิด 
ท าให้กลุ่มที่สร้างความเกลียดชังในอินเทอร์เน็ตเพิ่มจ านวนขึ้นอย่างรวดเร็ว48  

ในการด าเนินการทางคณะผู้วิจัยได้แบ่งพ้ืนที่ออนไลน์ออกเป็นสามรูปแบบคือ 
กระดานสนทนาออนไลน์ โดยทางคณะวิจัยได้เลือก pantip.com และ mthai.com เว็บไซต์
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้แก่ facebook.com เว็บไซต์แบ่งปันคลิปวิดิโอ ได้แก่ youtube.com เมื่อ
ได้ข้อมูลและวิเคราะห์แล้ว ทางคณะผู้วิจัยสามารถสรุปประเด็นหลักๆ ได้ 4 ประเด็น คือ 

1) วัตถุประสงค์ของการสื่อสารความเกลียดชัง  
2) กลุ่มเป้าหมาย/ฐานของความเกลียดชัง 
3) ระดับความรุนแรงและลักษณะของการสื่อสารความเกลียดชัง 
4) ลักษณะการจุดประกายแห่งอคติและความเกลียดชัง  
 
จากนั้นคณะผู้วิจัยได้แจกแจงรายละเอียดในประเด็นต่างๆ สร้างเป็นตาราง

แสดงผลการจัดระเบียบข้อมูลเพื่อน าไปสู่การพิจารณาว่า วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร กลุ่มเป้าหมาย 
ระดับความรุนแรง ลักษณะการจุดประกายแห่งอคตินั้นเป็นแบบใด และมากจากแหล่งใดมากที่สุด 
เมื่อรวบรวมมาได้จึงน าข้อมูลมาพิจารณา โดยมีการนิยามและเกณฑ์การพิจารณาเนื้อหาและการ
สื่อสารที่เป็นการสร้างความเกลียดชัง ผ่านสื่อออนไลน์ดังนี้ 

1) นิยามและขอบเขตของ Online Hate Speech 

                                                   
47 พิรงรอง รามสูต และคณะ, “สรุปผลการศึกษาโครงการวิจัย การก ากับดูแลสื่อ

ออนไลน์ที่เผยแพร่เนื้อหาที่สร้างความเกลียดชัง (Regulation of Online Media That 
Disseminate Hate Speech Content),” (รายงานผลแผนงานวิจัย เรื่อง การก ากับดูแลสื่อที่
เผยแพร่เนื้อหาที่สร้างความ เกลียดชัง ณ ห้องราชมณเฑียร 1-3 โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ, 26 
กรกฎาคม 2556).  

48 เรื่องเดียวกัน, 14.  
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2) องค์ประกอบเรื่องความรุนแรง 
3) ความชั่วคราวและยั่งยืนของการสื่อสารความเกลียดชัง 
4) บริบท และเป้าหมายในการสื่อสาร 
5) ผลลัพธ์ของการสื่อสารความเกลียดชัง 
6) ระดับของความเกลียดชัง  
อีกทั้งคณะผู้วิจัยจึงได้เสนอแนวทางในการก ากับดูแลสื่อ โดยมีเกณฑ์ว่าจะเข้า

ควบคุมความเกลียดชังที่มีระดับรุนแรง มีการมุ่งร้ายต่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจงก่อน 
หากเป็นความเกลียดชังที่ไม่เฉพาะเจาะจง แต่สะท้อนถึงทัศนคติแบ่งแยกเขาเรา หรือมีการเหมารวม
บนฐานอคติอ่ืน ๆ  แม้ว่าถ้อยค าเหล่านี้จะแสดงถึงความเกลียดชัง แต่คณะผู้วิจัยมองว่าเหล่านี้น่าจะยัง
ได้รับความคุ้มครองภายใต้ร่มเงาของรัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เว้นแต่
ว่าความคิดเห็นเหล่านั้นจะละเมิดข้อก าหนดสี่ประการคือ  

1) เพ่ือรักษาความมั่นคงของรัฐ 
2) เพ่ือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัว หรือความ

เป็นอยู่ส่วนตัว ของบุคคลอื่น  
3) เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
4) เพ่ือป้องกัน หรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจ หรือสุขภาพของประชาชน  
จากงานวิจัยข้างต้นแม้ว่าจะเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับถ้อยค าแห่งความเกลียดชังในทาง

การเมือง แต่สามารถน ามาเป็นแนวทางให้ผู้ศึกษาในเรื่องของวิธีด าเนินงานวิจัยได้ และจากข้อถกเถียง
ของนักวิชาการชาติตะวันตกจึงท าให้เห็นว่าถ้อยค าแห่งความเกลียดชังไม่ใช่สิ่งที่ควรจะได้รับ  
การคุ้มครองในฐานะของการแสดงออกทางความคิดอย่างมีเสรีภาพ แต่ถ้อยค าแห่งความเกลียดชังคือ
ภัยเงียบที่ซ่อนตัวอยู่เพ่ือหลอมรวมกับอุดมการณ์ทางความคิดดั้งเดิมของสังคม ก่อให้เกิดตรรกะวิบัติ
ในการลดทอนคุณค่าของผู้อ่ืนอย่างซึมลึกลงในแนวคิด เพ่ือรอวันที่จะแสดงตัวออกมาตัดสินกลุ่มคน
ชายขอบอย่างไม่เป็นธรรม การใช้ทฤษฎีถ้อยค าแห่งความเกลียดชังเพ่ือช่วยในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นกับแฟนคลับศิลปินเกาหลีในประเทศไทยในครั้ งนี้นั้น ผู้ศึกษาเชื่อว่า
อาจจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยอธิบายปรากฏการณ์การถูกโจมตีด้วยถ้อยค าแห่งความเกลียดชัง
ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มคนที่ถูกมองว่าเป็นกลุ่มคนชายขอบกลุ่มอ่ืน ๆ  ในสังคมไทยได้เช่นกัน 

2.2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานศึกษากลุ่มแฟนคลับ กับมุมมองที่ถูกละเลย 
จากที่ทราบกันดีว่าแฟนคลับ คือกลุ่มคนผู้มีความหลงใหลคลั่งไคล้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

มีการรวมตัวกันเพ่ือด าเนินการเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ชอบโดยตรง กลุ่มแฟนคลับที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์
ทางสังคมขึ้นมากมาย จนมีผู้สนใจศึกษาเรื่องของแฟนคลับอยู่ไม่น้อย งานศึกษาเกี่ ยวกับกลุ่มแฟน
คลับในประเทศไทย โดยเฉพาะแฟนคลับเกี่ยวกับสื่อบันเทิงนั้นมักจะมุ่งประเด็นไปที่กลุ่มพฤติกรรม
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ของแฟนคลับเป็นหลัก อย่างเช่นงานของ ภัทรนันท์ หนุนภักดี ในปี พ.ศ. 2551 ได้ศึกษาเรื่อง  
อัตลักษณ์ของสมาชิกแฟนคลับกลุ่มศิลปินรายการเรียลลิตี้โชว์ ซึ่งเป็นรายการภายในประเทศ ว่ามี 
อัตลักษณ์อย่างไร รวมกลุ่มกันเพ่ือท ากิจกรรมอย่างไร รวมถึงมีการวิเคราะห์ในเชิงจิตวิเคราะห์ว่า 
แฟนคลับกลุ่มนี้เกิดจากความรู้สึกอ้างว้าง ขาดท่ีพ่ึงทางใจ จึงมาพบกับสังคมใหม่ นั่นคือกลุ่มแฟนคลับ 
ในสังคมนี้พวกเขาจะพบกับสังคมที่เปรียบเสมือนที่พ่ึงทางจิตใจให้แก่พวกเขาได้  

งานศึกษาแฟนคลับศิลปินต่างชาติในไทยก็มีเช่นเดียวกัน งานของ ธนธิดา อยู่คง 
ในปี พ.ศ. 2556 ศึกษาเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมเลียนแบบที่มีต่อศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีของวัยรุ่น
ไทย มีการเสนอแนะด้วยว่า ผู้ปกครองหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรดูแลและควบคุม และส่งเสริม
เอกลักษณ์ความเป็นไทยให้แก่กลุ่มวัยรุ่น ก่อนที่จะเลียนแบบชาวเกาหลีไปทั้งหมด ผู้ศึกษาเห็นว่างาน
ชิ้นนี้มีอคติกับกลุ่มแฟนคลับศิลปินเกาหลีอยู่มาก และมองกลุ่มแฟนคลับเกาหลีเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข 

งานที่ศึกษาเกี่ยวกับการบริโภคสินค้าประเทศเกาหลีของเหล่าแฟนคลับในไทย 
อย่างงานของ สุกัญญา กันธะวงค์ ในปี พ.ศ. 2553 ที่ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการหลงใหลคลั่งไคล้
นักร้องเกาหลี: การแฝงฝังของวัยรุ่นไทย และงานของ พิสิทธิ์ ศรีประเสริฐ ในปี พ.ศ. 2554 คือเรื่อง
พฤติกรรมฟังเพลงสมัยนิยมเกาหลีและความชื่นชมสินค้าเกาหลีของวัยรุ่นในจังหวัดเชียงใหม่  
งานศึกษาทั้งสองชิ้นกล่าวถึงพฤติกรรมของวัยรุ่นที่นิยมฟังเพลงเกาหลี หลงใหลคลั่งไคล้นักร้อง 
ก่อให้เกิดความนิยมในการบริโภคสินค้าของเกาหลีมากขึ้น  

นอกจากนี้ยังมีงานของ พีรภา สุวรรณโชติ ในปี พ.ศ. 2551 ได้ศึกษาเรื่อง  
การสื่อสารปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริง และการเรียนรู้คุณค่าในทางบวกจากศิลปินนักร้อง
เกาหลีของกลุ่มแฟนคลับ คุณค่าทางบวกในที่นี้ เช่น เห็นคุณค่าของการมีความพยายาม มีความอดทน 
ให้คุณค่าระหว่างคนรอบข้าง เป็นต้น งานชิ้นนี้เป็นงานที่มองแฟนคลับในมุมต่างออกไปจากงานศึกษา
ชิ้นอ่ืน ผู้ศึกษาคิดว่า พีรภาก าลังพยายามจะแก้ต่างให้กับกลุ่มแฟนคลับศิลปินเกาหลี ว่าสิ่งเหล่านี้
ไม่ใช่แค่เรื่องไร้สาระเพียงอย่างเดียว แต่ก็ยังนับเป็นงานที่มุ่งศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มแฟนคลับเป็น
หลัก 

จากงานวิจัยเกี่ยวกับแฟนคลับสื่อบันเทิงที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาสังเกตเห็นว่า 
งานทุกชิ้นมีจุดร่วมกันไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของศิลปินในประเทศหรือต่างประเทศคือ สมาชิกใน  
กลุ่มแฟนคลับสื่อบันเทิงส่วนใหญ่ที่ผู้ศึกษาระบุไว้จะเป็นเพศหญิง มีช่วงอายุตั้งแต่ 10 - 29 ปี มีการ
รวมตัวกันของแฟนคลับเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร มีการท ากิจกรรมร่วมกันเพ่ือให้เกิดความสนิท
สนมภายในกลุ่ม  

อีกอย่างที่เป็นจุดร่วมของผลการศึกษาคือ นักวิจัยส่วนใหญ่ที่ศึกษากลุ่มแฟนคลับ
สื่อบันเทิง มองว่ากลุ่มแฟนคลับสื่อบันเทิงเป็นตัวปัญหา เป็นคนน่าสงสาร ต้องหาสาเหตุเพ่ือช่วยแก้ไข
ปัญหาที่พวกเขามี นอกจากนี้ถ้าเป็นแฟนคลับของศิลปินต่างประเทศ ก็จะโดยมองว่าเป็นผู้ท าให้
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ประเทศชาติเสียดุลการค้า เป็นผู้ท าลายวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ผู้ปกครองหรือผู้เกี่ยวข้องจะต้อง
ร่วมมือกันหาแนวทางแก้ไข รวมทั้งส่งเสริมให้วัยรุ่นเห็นถึงความส าคัญของเอกลักษณ์ความเป็นไทย 

ในทรรศนะของผู้ศึกษา นักวิจัยที่ให้ข้อเสนอแนะเรื่องการส่งเสริมความเป็นไทย
ให้กับกลุ่มแฟนคลับที่ชื่นชอบศิลปินต่างประเทศนั้น ให้ค าตอบได้หรือไม่ว่าความเป็นไทยที่แท้จริงแล้ว
คืออะไร หรือเพียงแต่เขียนเรื่องความเป็นไทยขึ้นมาเพ่ือสนับสนุนแนวคิดหรืออุดมการณ์บางอย่าง  
ทีส่ังคมคาดหวังต่อพลเมือง โดยเฉพาะผู้หญิงซึ่งเป็นคนหมู่มากในหมู่แฟนคลับจากงานที่ได้เคยศึกษา
กันมา แต่นักวิจัยอาจมองข้ามประเด็นนี้ไป จึงยังไม่พบงานวิจัยที่กล่าวถึงความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่  
ไม่เท่าเทียมกันระหว่างหญิงชายในสังคม หรือมาตรฐานอ่ืน ๆ  ที่สังคมก าหนดใช้กับคนแต่ละวัย แต่ละ
ชนชั้นที่ไม่เหมือนกัน ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจจะศึกษาในประเด็นที่ถูกละเลยมาตลอดนี้ เพ่ือชี้ให้เห็น
เรื่องปรากฏการณ์แฟนคลับในมุมที่ต่างออกไป  
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
3.1 วิธีวิจัย 
 

งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้ทฤษฎีสตรีนิยมหลังโครสร้าง ทฤษฎี
เกี่ยวกับถ้อยค าแห่งความเกลียดชังหรือรู้จักกันในชื่อ เฮทสปีช (Hate Speech) และทฤษฎีการ
วิเคราะห์วาทกรรมเชิงภาษาศาสตร์สังคม ในการวิเคราะห์และตีความข้อมูล 

 
3.1.1 แหล่งข้อมูล 

ใช้ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บบอร์ด เว็บไซต์ รวมไปถึงโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ที่แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ และปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มติ่งเกาหลี อีกทั้ง  
เป็นประเด็นให้เกิดการแสดงความคิดเห็น ซึ่งแสดงทัศนคติของผู้อ่ืนในสังคมที่มีต่อติ่งเกาหลี โดยมี
ก าหนดระยะเวลาตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2561 เท่านั้น เพราะแม้ว่ากระแส K-pop จะเข้ามาใน
ประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 แต่ทั้งนี้กระทู้ที่เก่ากว่าปี พ.ศ. 2550 นั้นเป็นข้อมูลที่เก่าเกินไป 
เว็บไซต์ Pantip มีการจัดระเบียบระบบข้อมูลใหม่จึงท าให้ไม่สามารถค้นหากระทู้เก่าได้ทั้งหมด 

3.1.2 วิธีการเก็บข้อมูล 
เลือกจากค าหรือข้อความที่มีความหมายนัยตรง ที่มีความหมายในเชิงเหยียด

หยาม กีดกัน เหยียดเพศ ลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ของกลุ่มติ่งเกาหลี และเลือกจากค าหรือ
ข้อความที่มีความหมายแฝงนัย ซึ่งแสดงถึงอุดมการณ์ มายาคติ ค่านิยมที่ซุกซ่อนภายในสังคมไทย  

3.1.3 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้จะใช้ถ้อยค าหรือข้อความที่ปรากฏ

บนเว็บไซต์ Pantip เท่านั้น โดยเลือกใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์ Pantip เนื่องจากเป็นเว็บไซต์สนทนา
อภิปรายที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย ในการค้นหาจะใช้ค าส าคัญในการค้นหาทั้งหมด  
3 ค า ได้แก่ “ติ่ง” “ติ่งเกาหลี” และ “แฟนคลับเกาหลี” โดยต้องเป็นกระทู้ที่อยู่ในระยะเวลาที่
ก าหนดคือ ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2561 จากการค้นหาด้วยค าส าคัญที่ก าหนด พบกระทู้ที่
เกี่ยวข้องประมาณ 500 กระทู้  

จากนั้นผู้ศึกษาใช้เกณฑ์คัดเลือกกระทู้เพ่ือเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยเลือกจาก
กระทู้ที่มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของติ่งเกาหลี กระทู้ที่มีการแสดงทัศนคติต่อตัวตน
หรือความเป็นติ่งเกาหลี และถ้อยค าที่แสดงความคิดเห็นเหล่านั้นต้องเข้าข่ายการเป็นถ้อยค าแห่ง
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ความเกลียดชัง หรือเฮทสปีช (Hate Speech) พบว่ามีกระทู้ที่มีการแสดงความคิดเห็นต่อกลุ่ม 
ติ่งเกาหลีและเป็นถ้อยค าหรือข้อความที่เข้าข่ายถ้อยค าแห่งความเกลียดชังทั้งหมด 111 กระทู้ โดยใช้
ถ้อยค าหรือข้อความที่เกิดขึ้นจากการแสดงความคิดเห็นในกระทู้เหล่านี้มาวิเคราะห์เพ่ือตอบค าถาม
วิจัยต่อไป 

3.1.4 กรอบแนวคิดและการวิเคราะห์ข้อมูล 
เลือกถ้อยค าและข้อความมาวิเคราะห์โดยใช้หลักเกณฑ์ของถ้อยค าแห่งความ

เกลียดชังเป็นตัวช่วยอธิบายลักษณะของถ้อยค าและข้อความที่ใช้โจมตีกลุ่มติ่งเกาหลี ว่ามีลักษณะ
อย่างไร จากนั้นใช้แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับอุดมการณ์และทฤษฎีสตรีนิยมหลังโครงสร้าง เพ่ือช่วยในการ
วิเคราะห์ ตีความ ขุดค้น รื้อสร้างความหมายของวาทกรรมในสังคม ให้เห็นถึงสาระส าคัญที่แฝงฝังใน
อยู่ในค าหรือข้อความเหล่านั้น  

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในบทที่ผ่านมา ผู้ศึกษาได้น านิยามถ้อยค า
แห่งความเกลียดชังจากงานวิจัยของ ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต เรื่อง “การก ากับดูแลสื่อที่
เผยแพร่เนื้อหาที่สร้างความเกลียดชัง” และบทความวิชาการของ ณัตถยา สุขสงวน “เรื่องการปฏิรูป
สื่อเพ่ือควบคุมการเผยแพร่เนื้อหาที่สร้างความเกลียดชัง” ซึ่งเป็นผลงานที่ให้นิยามเกี่ยวกับถ้อยค า
แห่งความเกลียดชังเป็นภาษาไทยได้ชัดเจนที่สุดทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน รวมไปถึงบทความวิชาการ
จากนักวิชาการต่างประเทศหลายท่าน มาสร้างเป็นหลักเกณฑ์เพ่ือแบ่งประเภทถ้อยค าหรือข้อความที่
ใช้โจมตีกลุ่มติ่งเกาหลีในการศึกษาครั้งนี้ แต่ผู้ศึกษาพบว่าจากค านิยามของนักวิชาการที่กล่าวมา
ข้างต้น ถ้อยค าแห่งความเกลียดชังมักจะถูกให้น้ าหนักไปในเชิงการเมืองและสิทธิมนุษยชน ท าให้
นิยามถ้อยค าแห่งความเกลียดชังเหล่านี้ไม่ครอบคลุมถึงสิ่งที่ผู้ศึกษาพบได้ทั้งหมด เนื่องจากการศึกษา
ครั้งนี้เป็นการศึกษาถ้อยค าแห่งความเกลียดชังในเชิงวัฒนธรรม ศึกษาถ้อยค าที่ใช้โจมตีเกี่ยวกับผู้ที่  
ชื่นชอบสื่อบันเทิง ผู้ศึกษาจึงน าหลักเกณฑ์ที่ค้นพบในการศึกษาครั้งนี้เพ่ิมเติมในการบ่งชี้ลักษณะของ
ถ้อยค าแห่งความเกลียดชัง ซึ่งลักษณะที่พบคือ ถ้อยค าหรือข้อความที่บ่งชี้การโจมตีประเด็นเกี่ยวกับ 
วัยวุฒิ การศึกษา และสภาพร่างกาย (รูปร่างหน้าตา)  

เมื่อผู้ศึกษาสังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดจึงได้เกณฑ์เพ่ือช่วยบ่งชี้ลักษณะถ้อยค าหรือ
ข้อความที่เข้าข่ายถ้อยค าแห่งความเกลียดชังทั้งหมด 15 ประการ ได้แก่ ถ้อยค าที่มีลักษณะ 
หยาบคาย/รุนแรง ดูถูก/เหยียดหยาม ลดทอนคุณค่าของผู้อ่ืน สร้างความเข้าใจผิด กีดกันแบ่งฝ่าย 
ปฏิเสธการอยู่ร่วมกัน เหยียดเชื้อชาติ แบ่งชนชั้น เหยียดอาชีพ เหยียดเพศ มีตรรกะไม่สมเหตุผล  
มีลักษณะข่มแหงคุกคาม  เหยียดวัยวุฒิ  เหยียดการศึกษา และเหยียดสภาพร่างกาย ซึ่งจะอธิบาย
ต่อไปในบทที่ 4 ซึ่งเป็นบทวิเคราะห์ข้อมูล 
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3.1.5 การน าเสนอข้อมูล 
การน าเสนอข้อมูลของการศึกษาครั้งนี้ จะเสนอความหมายของค าหรือข้อความที่

ได้มาจากการแสดงทรรศนะของผู้คนในสังคม ที่มีต่อเหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์ทางสังคมที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มติ่งเกาหลี น าแนวคิดทฤษฎีสตรีนิยมหลังโครงสร้าง และแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
ถ้อยค าแห่งความเกลียดชังมาช่วยในการวิเคราะห์ความหมายโดยนัย ว่าถ้อยค าหรือข้อความเหล่านี้
ก าลังก่อให้เกิดการแบ่งแยก กีดกัน ลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ของคนกลุ่มหนึ่งอย่างไร จากนั้นคือ
การอภิปรายผลการศึกษาในเชิงลึกให้เห็นว่า ค าและข้อความเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงอุดมการณ์
อะไรบ้าง ที่เคลือบแฝงอยู่ในการแสดงทรรศนะของคนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นระบบชนชั้น อาวุโส
นิยม ระบบความความคิดแบบชายเป็นใหญ่ และอุดมการณ์เรื่องชาตินิยม  
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บทที ่4 
ติ่งเกาหล:ี กับการโจมตีดว้ยถ้อยค าแห่งความเกลียดชัง 

 
ในบทนี้ผู้ศึกษาจะกล่าวถึงกระแสวัฒนธรรมเกาหลีในสังคมไทยช่วงทศวรรษที่ผ่านมา 

และใช้ทฤษฎีถ้อยค าแห่งความเกลียดชังในการช่วยวิเคราะห์ข้อมูลจากกระทู้แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับติ่งเกาหลีที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์พันทิป รวมไปถึงให้ค านิยามลักษณะของ “ถ้อยค าแห่งความ
เกลียดชังเชิงวัฒนธรรม” ว่ามีลักษณะอย่างไร 

 
4.1 กระแสวัฒนธรรมเกาหลีในประเทศไทยในทศวรรษที่ผ่านมา 

 
อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วในบทน าว่า กระแสวัฒนธรรมเกาหลีเริ่มเข้ามาในประเทศไทย 

ช่วงปี พ.ศ. 2543 แต่ยังไม่เป็นที่นิยมนัก จนปี พ.ศ. 2547 สองค่ายเพลงใหญ่ของประเทศไทยน า
ผลงานของ เซเว่น (Se7en) และเรน (Rain) เข้ามาเปิดตลาดในประเทศ ท าให้กระแสเพลง K-POP 
เริ่มเป็นที่รู้จักในหมู่วัยรุ่นมากขึ้น หลังจากนั้นกระแสวัฒนธรรมเกาหลีเฟ่ืองฟูขึ้น  ในปี พ.ศ. 2549 
ละครโทรทัศน์เรื่องแดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง (Daejanggum) มีกระแสตอบรับอย่างมากจากทุก
เพศ ทุกวัย ท าให้กระแสวัฒนธรรมเกาหลียิ่งได้รับความนิยมมากขึ้นในประเทศไทย 

หลังจากที่กระแสโคเรียฟีเวอร์ (Korea Fever) หรือกระแสวัฒนธรรมเกาหลีใต้ได้รับ
ความนิยมมากอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย กระแสวัฒนธรรมเกาหลีก็มาถึงช่วงซบเซาในปี พ.ศ. 
25561 เนื่องด้วยเจ้าของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในประเทศไทยใช้ความโด่งดังของกระแส
วัฒนธรรมเกาหลีใต้เพื่อโฆษณาสินค้า โดยการจ้างศิลปินดาราจากประเทศเกาหลีใต้ ทั้งศิลปินที่ได้รับ
ความนิยมอย่างสูงในประเทศไทย และศิลปินที่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก เพียงแค่เป็นศิลปินสัญชาติ
เกาหลีใต้ก็ได้รับการว่าจ้าง เพื่อท าหน้าที่พรีเซ็นเตอร์โฆษณาสินค้าประเภทต่าง ๆ   โฆษณาร้านอาหาร 
จนเกลื่อนตลาด ความดาษดื่นของกระแสวัฒนธรรมเกาหลีใต้นี้เอง ที่อาจท าให้คนในสังคมเกิดภาวะ
อ่ิมตัวกับกระแสวัฒนธรรมเกาหลี และไม่รู้สึกว่าเป็นความแปลกใหม่น่าสนใจอีกต่อไป  

แม้ว่าความสนใจจากคนทั่วไปในสังคมไทยต่อกระแสวัฒนธรรมเกาหลีจะลดลง เพราะ
วัฒนธรรมเกาหลีไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่อีกต่อไป แต่ไม่ใช่กับกลุ่มที่ชื่นชอบศิลปินเกาหลีอย่างจริงจัง ความ
หลงใหลคลั่งไคล้ในตัวศิลปินและแนวเพลง K-POP ยังคงมีอยู่ เนื่องจากผู้ให้บริการฟังเพลงออนไลน์

                                                   
1 positioning, "ขาลง "เคเทรนด์" พรีเซ็นเตอร์ ทัวร์ แฟชั่น คอนเสิร์ต ตกฮวบ," 

positioning, สืบ ค้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561, https://positioningmag.com/55866.  
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ในประเทศไทยมีการจัดประเภทเพลง K-POP เป็นแนวเพลงประเภทหนึ่ง มีการจัดอันดับของเพลง
และศิลปิน K-POP ที่เป็นที่นิยมในปีนั้น ๆ  2 จึงแสดงให้เห็นว่ายังมีกลุ่มผู้ชื่นชอบเพลงแนว K-POP อยู่
ในประเทศไทย นอกจากนี้สถานีโทรทัศน์ที่เคยออกอากาศละครโทรทัศน์จากประเทศจีน ก็เปลี่ยนมา
ออกอากาศละครโทรทัศน์จากประเทศเกาหลีใต้3 ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่ากระแสวัฒนธรรมเกาหลีใน
ประเทศไทยไม่ได้หายไป เพียงแต่กลายเป็นความเคยชิน เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวัน ไม่ได้หวือหวา
เหมือนตอนที่กระแสวัฒนธรรมเกาหลีโด่งดังสูงสุดในประเทศไทยเท่านั้น 

ปี พ.ศ. 2560 กระแส K-POP ที่ถูกมองว่าได้รับความสนใจน้อยลงไปแล้วในประเทศ
ไทยได้กลับมาเฟ่ืองฟูอีกครั้ง  ซึ่งสังเกตได้จากช่วงระยะเวลาจากวันที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 
จนถึง วันที่ 30 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 มีบริษัทผู้จัดการแสดงเลือกน าศิลปินเกาหลีมาเปิด
คอนเสิร์ตในประเทศไทยถึง 11 คอนเสิร์ต4 ในการจัดการแสดงของบริษัทผู้น าศิลปินเกาหลีเข้ามา
แสดงในประเทศไทยนั้น ผู้จัดจะต้องส ารวจจ านวนผู้ที่สนใจเข้าชมการแสดงของศิลปินนั้น ๆ  ก่อนเพ่ือ
ความมั่นใจ และเลี่ยงการขาดทุน แสดงให้เห็นว่ายังมีกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบศิลปินเกาหลีในประเทศไทย 
และรอคอยชมการแสดงจากศิลปินที่ตนชื่นชอบอยู่เป็นจ านวนมาก  

อย่างไรก็ดีไม่ว่ากระแสวัฒนธรรมเกาหลีในประเทศไทยจะลดลงหรือกลับมาได้รับความ
นิยมอีกครั้ง แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไปคือ ภาพลักษณ์ในทางลบของกลุ่มผู้ชื่นชอบศิลปินเกาหลี 
หรือที่ถูกเรียกว่ากลุ่ม “ติ่งเกาหลี” และการโจมตีกลุ่มผู้ชื่นชอบศิลปินเกาหลีด้วยถ้อยค าว่าร้ายต่าง ๆ  
ก็ยังคงพบเห็นอยู่ตลอดเวลา 

 
4.2 ติ่งเกาหล:ี กับการโจมตีด้วยถ้อยค าแห่งความเกลียดชัง 
 

ผู้ศึกษาจะแสดงให้เห็นว่าถ้อยค าหรือข้อความที่ใช้โจมตีกลุ่มติ่งเกาหลีนั้น มีลักษณะเข้า
ข่ายการเป็นถ้อยค าแห่งความเกลียดชังได้อย่างไร โดยใช้เกณฑ์ที่ได้จากการสังเคราะห์ข้อมูลนิยาม
ถ้อยค าแห่งความเกลียดชังของนักวิชาการหลายท่าน รวมกับเกณฑ์ท่ีพบในการศึกษาครั้งนี้ 

                                                   
2 LEGENDARYPEPPER, "10 วงบอยแบนด์ เกิร์ลกรุ๊ปเกาหลี ที่คนไทยชื่นชอบในปี 

2558," Sanook, สืบค้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561, http://music.sanook.com/2362697/. 
3 สมาชิกหมายเลข 869491, "ต านานรักดอกเหมย สมัยก่อนนี้หายไปไหนแล้ว," 

Pantip, สืบค้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561, https://pantip.com/topic/31654333. 
4 tonkit, "K-POP FEVER จนเป็นที่มาของของ #เกาหลีบุกไทย," tonkit360, สืบค้น

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561, http://tonkit360.com/7829/. 
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ในการศึกษานี้ผู้ศึกษาได้น าถ้อยค าที่ใช้โจมตีกลุ่มติ่งเกาหลี ผ่านการแสดงความคิดเห็น
ของผู้อ่ืนในสังคมที่ไม่ใช่ติ่งเกาหลีซึ่งปรากฏอยู่บนเว็บไซต์พันทิป (pantip) มาวิเคราะห์ลักษณะของ
ถ้อยค าหรือข้อความว่ามีลักษณะอย่างไร  

การค้นหาค าที่จะมาใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้จะใช้ถ้อยค าหรือข้อความที่ปรากฏบน
เว็บไซต์พันทิปเท่านั้น โดยใช้ค าส าคัญในการค้นหาทั้งหมด 3 ค า ได้แก่ “ต่ิง” “ติ่งเกาหลี” และ”แฟน
คลับเกาหลี” โดยต้องเป็นกระทู้ที่อยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดคือ ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2561 
เพราะแม้ว่ากระแส K-pop จะเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2547 แต่ทั้งนี้กระทู้ที่เก่ากว่าปี พ.ศ. 
2550 นั้นเป็นข้อมูลที่เก่าเกินไป เว็บไซต์พันทิปมีการจัดระเบียบระบบข้อมูลใหม่จึงท าให้ไม่สามารถ
ค้นหากระทู้เก่าได้ทั้งหมด 

จากการค้นหาด้วยค าส าคัญที่ก าหนด พบกระทู้ที่เกี่ยวข้องประมาณ 500 กระทู้ ซึ่ง
สามารถจ าแนกประเภทกระทู้จากชื่อกระทู้ทั้งหมดได้ 3 กลุ่มคือ  

1) ติ่งเกาหลีร้องทุกข์ ซึ่งกระทู้ลักษณะนี้จะมีเนื้อหาบอกเล่าเกี่ยวกับความเดือดร้อนที่
ได้รับขณะเข้าร่วมกิจกรรมในฐานะติ่งเกาหลี 

2) ผู้ที่ไม่ใช่ติ่งเกาหลีแสดงความคิดเห็นต่อพฤติกรรมของติ่งเกาหลี โดยเนื้อหาในกระทู้
แสดงทัศนคติของตนที่มีต่อติ่งเกาหลี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นด้านลบ 

3) ติ่งเกาหลีขอความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของตน เนื้อหาในกระทู้ส่วนใหญ่แสดง
ความสับสนลังเลและตั้งค าถามต่อพฤติกรรมการเป็นติ่งเกาหลีของตน ซึ่งอาจจะเกิดจากความรู้สึกว่า
ตนแปลกแยกจากกระแสสังคมหลัก  

 
4.2.1 ความคิดเห็นและถ้อยค าแห่งความเกลียดชัง 

จากกระทู้ทั้ง 3 กลุ่มข้างต้น ผู้ศึกษาใช้เกณฑ์คัดเลือกกระทู้เพ่ือเก็บข้อมูล 
มาศึกษาวิเคราะห์ โดยเลือกจากกระทู้ที่มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของติ่งเกาหลี 
กระทู้ที่มีการแสดงทัศนคติต่อตัวตนหรือความเป็นติ่งเกาหลี และถ้อยค าที่แสดงความคิดเห็นเหล่านั้น
ต้องเข้าข่ายการเป็นถ้อยค าแห่งความเกลียดชัง (Hate Speech) พบว่ามีกระทู้ที่มีการแสดงความ
คิดเห็นต่อกลุ่มติ่งเกาหลีและเป็นถ้อยค าหรือข้อความที่เข้าข่ายถ้อยค าแห่งความเกลียดชังทั้งหมด 
111 กระทู้5  
  

                                                   
5 สามารถดูหมายเลขกระทู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ในภาคผนวก  
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4.2.1.1. กลุ่มกระทู้ติ่งเกาหลีร้องทุกข์ 
กระทู้ในกลุ่มนี้จะมีหัวข้อกระทู้บอกเล่าถึงเหตุการณ์ที่กลุ่มติ่งเกาหลี

ประสบ และเป็นเหตุการณ์ที่กลุ่มติ่งเกาหลีรู้สึกว่าตนเองก าลังไม่ได้รับความเป็นธรรม เช่น ถูกดูถูก 
ล้อเลียน เหยียดหยาม ถูกคุกคาม หรือถูกลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์  

อย่างในกรณีพิธีกรชื่อดังสองคนที่ได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรด าเนินรายการ
งานเปิดตัวห้างสรรพสินค้าแห่งใหม่ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าสไตล์เกาหลี ในวันที่ 11 เมษายน  
พ.ศ. 2560 โดยทางผู้จัดงาน ได้เชิญศิลปินเกาหลีมาแสดงในงานหลายกลุ่ม รวมถึงเปิดโอกาสให้ลูกค้า
ที่มียอดใช้จ่ายครบตามที่ก าหนด มีโอกาสเข้าชมการแสดงของศิลปินเกาหลีที่เชิญมาอีกด้วย แต่พิธีกร
ชื่อดังทั้งสองคนกลับพูดจาไปในเชิงเหยียดหยามลูกค้าของห้างฯ หรือในที่นี้คือแฟนคลับที่ใช้จ่าย  
เพ่ือจะเข้าชมการแสดงของศิลปิน นอกจากนี้ยังมีการพูดจาไม่สุภาพ หยอกล้อศิลปินเกาหลีอย่าง
หยาบคาย ทั้งหมดนี้สร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มแฟนคลับในงานวันนั้นเป็นอย่างมาก  ดังตัวอย่าง
ของความคิดเห็นที่มีต่อติ่งเกาหลีดังต่อไปนี้ 

 
ตัวอย่างที่ 1  

 

 
 

ภาพที่ 4.1 กระทู้ “การกระท าของ พิธีกร งาน Show DC ไม่ให้เกียรติศิลปินและแฟนคลับเลย”, 
สมาชิกหมายเลข 1441915, “การกระท าของ พิธีกร งาน Show DC ไม่ให้เกียรติศิลปินและแฟน
คลับเลย,” Pantip, สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561, https://pantip.com/topic/36330293. 

 
หลังจากกระทู้ได้ตั้งขึ้นก็มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้น 

บ้างก็ว่าพิธีกรนั้นกระท าไม่เหมาะสมที่พูดจาไม่ให้เกียรติผู้อ่ืน ส่อไปในทางล้อเลียนเหยียดหยามผู้อ่ืน
อย่างเห็นได้ชัด  
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ตัวอย่างที่ 2  
ความคิดเห็นที่ 7 

พูดกูๆๆกับงานแบบนี้คือแบบบบ คิดว่าหยาบแล้วตลกเหรอ ถ้าอคติกับ 
ศลป เกาหลีหรือ ฟค เกาหลีก็ไม่ควรรับงานนี้ พูดแต่ละอย่างออกมานี่คิดรึ
ยังแย่มาก 

สมาชิกหมายเลข 3036274 : [12 เมษายน เวลา 00:00 น.] 
 

ตัวอย่างที่ 3  
ความคิดเห็นที่ 30 

เอ้ย ท าไมนางพูดจาแรงขนาดนั้นอ่ะ นี่มันไม่ใช่แค่ท าหน้าที่ได้ไม่น่าถูกใจ
เฉยๆแล้วนะ นี่มันพูดจาเหยียดคนชัดๆเลยนะ พูดเหยียดแบบนี้ออกไมค์ต่อ
หน้าคนได้ไงอ่ะ งงอ่ะ ผู้จัดงาน คุณอายมั้ยถามจริง ผู้จัดเจ้าอ่ืนดูไว้นะคะ 
พิธีกรคนนี้ไม่ควรมีโอกาสอะไรแบบนี้แล้ว 

เอซี มิลาน บารอส : [12 เมษายน เวลา 00:38 น.] 
 

ตัวอย่างที่ 4 
ความคิดเห็นที่ 97 

เป็นบทเรียนครั้งใหญ่ของ Show DC ที่วางต าแหน่งเป็นห้างเกาหลี แต่ดู
เหมือนทีมงานจะไม่ได้ศึกษาอย่างจริงจังว่า งาน event ศิลปินเกาหลีนั้น 
ควรจะจ้างใครมาเป็นพิธีกร ถือได้ว่า การสื่อสารทางการตลาดผิดพลาด
อย่างแรง การจ้างนักร้องเกาหลีมางาน event แน่นอนว่า เพ่ือตอกย้ าจุด
ขายในฐานะที่เป็นห้างสไตล์เกาหลี แฟนคลับนักร้องเกาหลี ย่อมเป็นหนึ่ง
ในกลุ่มเป้าหมายหลักที่ต้องการสร้าง Loyalty แต่ผลสรุปจากงานนี้ ท าให้
ผิดเป้าหมายทางการตลาดไปพอสมควร ตัว กลม เอง เรียนจบ นิเทศ
ศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน (วิทยุโทรทัศน์) เรื่องแบบนี้เป็นสิ่งที่ร่ าเรียนมา
อยู่แล้วในมหาวิทยาลัย แต่ก็ปล่อยให้ อารมณ์และอคติส่วนตัว บดบัง
ความรู้ในวิชาชีพ ถ้าอดทนที่จะเก็บง าอารมณ์ตนเองไม่ได้ ก็เลิกรับงาน 
event เกาหลีดีกว่า 

โอบ๊อท : [12 เมษายน เวลา 10:28 น.] 
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บ้างก็ว่าพิธีกรไม่ได้ผิดอะไร ติ่งเกาหลีควรจะโดนสั่งสอนแบบนี้อยู่แล้ว 
โดยมีการโยงความเป็นติ่งเข้ากับหน้าที่ในชีวิตประจ าวัน ทั้งที่ไม่ได้มีความสอดคล้องกันแต่อย่างใด 

 

ตัวอย่างที่ 5 
ความคิดเห็นที่ 74 

อ่านกระทู้นี้เราชอบค าพูดก.อยู่เรื่องนึงคืออันที่ถามว่าท างานท าการบ้าง
ไหมแม่ใช้ไปซื้อของหน้าปากซอย ฯลฯ เราว่านางสอนกลายๆเพราะสิ่งนี้ก็
เป็นสิ่งที่เรารู้สึกอยู่หน่อยๆ แต่ด้วยความที่เราไม่ได้มีเพาเวอร์กับสังคมเท่า
นาง จะพิมพ์จะว่าใคร เขาก็เอาหูทวนลม ท าอิกนอร์พร้อมถือการ์ดว่าเงิน
ชั้น เวลาชั้น ชั้นดูแลเองได้แต่ก.ท าเหมือนเดิมเข้าไปเขย่าตัวให้คนได้สติ
เหมือนจับลากมาตบหน้ากลางสี่แยกสาวนจะได้สติกับหรือเปล่าก็สุดแล้วแต่
ความคิดเป็นคนๆ ไป 

ออกทางเข้าฤๅเข้าทางออก : [12 เมษายน เวลา 08:40 น.] 
 

ตัวอย่างที่ 6  
ความคิดเห็นที่ 149 

บางค าพูดนางก็พูดตรงๆดี เราชอบค่ะ ต้องให้คนภายนอกที่ไม่ใช่แฟนคลับ
ศิลปินมาพูด เขาก็จะมองพวกบ้าศิลปินแบบนี้แหละ ส่วนคนที่คลั่งไคล้ก็จะ
ไม่สนอะไร รักซะอย่าง ใครจะว่าจะแตะต้องไม่ได้ แต่บางค าก็ไม่ควรจริงๆ
ค่ะ  แต่โดยรวมนะเราว่า นางพูดแทงใจด าดีค่ะ ชอบค่ะ 
 

สมาชิกหมายเลข 3751491 : [12 เมษายน เวลา 13:45 น.] 
 

ตัวอย่างที่ 7 
ความคิดเห็นที่ 149-4 

คุณคะ พูดตรงกับพูดไม่มีมารยาท ไม่เคารพคนอ่ืนไม่ใช่เรื่องเดียวกันนะคะ
ถ้าจะให้พูดตรงๆ บ้างเราก็ว่าพิธีกรไม่มีสิทธิ์ไปสาระแนเรื่องของแฟนคลับ
ค่ะไม่มีสิทธิ์ด้วยประการทั้งปวง ยิ่งงานแบบนี้มันไม่ใช่รายการมาสั่งสอนคน
อ่ืน เขาให้มาเป็นพิธีกรไม่ใช่วิทยากร ตีความหน้าที่ตัวเองผิดไปอย่างไม่น่า
อภัยแล้วที่ว่าพูดแทงใจด าดี ก็ลองดูนะคะ ถ้ามีคนมาดูถูกตัวเองบ้าง มันจะ
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สะใจไหมเช่น ถ้าบอกว่าหากคุณมีสมองก็ลองหัดตรองดู อันนี้ถือว่าพูดแทง
ใจด าไหมคะ? 

สมาชิกหมายเลข 727276 : [12 เมษายน เวลา 13:54 น.] 
 

หรือเหตุการณ์ที่ศิลปินบอยแบนด์เกาหลีชื่อวง EXO ได้เดินทางมาเปิด
การแสดงที่ประเทศไทย เมื่อต้นปี พ.ศ. 2558 เมื่องานแสดงจบลงได้มีแฟนคลับคนหนึ่งตั้งกระทู้ใน
เว็บบอร์ดยอดนิยมอย่าง Pantip ว่าตนเองถูกค้นตัวก่อนเข้าชมการแสดงแบบเกินกว่าเหตุ เจ้าของ
กระทู้แสดงความเห็นว่าเป็นการกระท าเกินกว่าเหตุจนเข้าข่ายล่วงละเมิดทางเพศ เจ้าของกระทู้เกิด
ข้อสงสัยจึงได้ตั้งกระทู้นี้ขึ้นมาเพ่ือหาค าตอบว่า ค าที่เจ้าหน้าที่พูดนั้นจริงหรือไม่ หรือเจ้าหน้าที่ไทยท า
เกินกว่าเหตุไปเอง  

 

ตัวอย่างที่ 8 
 

 
 

ภาพที่ 4.2 กระทู้ “>>> จับนม!! ล้วงจิ๋ม!! ก่อนเข้าคอนเสิร์ตเกาหลี THAILAND ONLY!! นโยบายนี้
ต้นสังกัดเกาหลีสั่งมาจริงหรือ!!”, bluesherbet, “>>> จับนม!! ล้วงจิ๋ม!! ก่อนเข้าคอนเสิร์ตเกาหลี 
THAILAND ONLY!! นโยบายนี้ต้นสังกัดเกาหลีสั่งมาจริงหรือ!!,” Pantip, สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 
2561, http://pantip.com/topic/33113451. 

 

แต่แทนที่จะได้ค าตอบหรือผู้ที่ถูกกระท าเช่นเดียวกันมาร่วมเป็นพยาน 
กลับได้รับความคิดเห็นที่ส่อไปในทาง ล้อเลียน ดูถูก เยาะเย้ย เหยียดเพศอย่างชัดเจน ซ้ ายังมองเป็น
เรื่องสนุกสนานที่ได้กล่าวถ้อยค าเหล่านั้น คิดว่าเป็นเรื่องที่สามารถท าได้ ไม่ใช่เรื่องจริงจังอะไร และ
ความคิดเห็นเหล่านี้ล้วนแต่มาจากสมาชิกกระดานสนทนาที่เป็นผู้ชาย 

 
ตัวอย่างที่ 9 

ความคิดเห็นที่ 2  
รับรปภ เพิ่มม้ัย 

ธีรภัทร2 : [16 มกราคม เวลา 20:49 น.] 
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ตัวอย่างที่ 10  
ความคิดเห็นที่ 2-2 

ผมว่าเค้าไม่ได้จริงจังนะ 
chidkido : [17 มกราคม เวลา 14:19 น.] 

 
ตัวอย่างที่ 11 

ความคิดเห็นที่ 2-4 
ผมนี่ยอมท างานฟรีเลย 555 

rixneva : [17 มกราคม เวลา 14:23 น.] 
 

ตัวอย่างที่ 12 
ความคิดเห็นที่ 15-1 
  สมใจแล้วไม่ใช่เรอะ โดนเกาหลี ล้วงเชียวนะ 5555 
Tuan-Tuan : [18 มกราคม เวลา 00:27 น.] 

 
บางความคิดเห็นก็แสดงความเห็นไปในทางที่ว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดา  

ถ้ารับไม่ได้ก็ไม่ต้องไปชมการแสดง เพราะการไปชมการแสดงของศิลปินเกาหลีนั้นไร้สาระเป็นทุนเดิม 
รวมไปถึงไม่ก่อประโยชน์ใด ๆ  แก่ประเทศชาติท าเงินทองรั่วไหลออกนอกประเทศ รวมไปถึงการแสดง
ตรรกะที่ผิดเพี้ยนแบบหลงประเด็น  

 
ตัวอย่างที่ 13 

ความคิดเห็นที่ 92 
จะไปดูท ามายคอนเสิร์ตเกาหลี ฟังก็ไม่รู้เรื่อง เสียงก็ไม่ได้เพราะ หน้าตาก็
งั้นๆศัลกรรมป่าวก็ไม่รู้ เต้นดีอย่างเดียว ไร้สาระ เสียตังส์ดูคอนเสิร์ต 
Linkin Park, Bodyslam ยังดีกว่าเลย  

rixneva : [17 มกราคม เวลา 15:26 น.] 
 

ตัวอย่างที่ 14  
ความคิดเห็นที่ 205 

ไม่ต้องไปดูดิครับ ง่ายดี ไม่โดนลวนลามแน่ เดี๋ยวคนดูน้อย เกาหลีมันก็
ไม่มาไทย เงินจะได้ไม่รั่วไหลออกนอกประเทศด้วย ฝากถึงติ่งเกาหลี
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อุดหนุนไทยมั่งก็ได้นะ สินค้านักร้องไทยคุณภาพก็เยอะ อย่ากีดกันเลย 
ดูดิขนาด โดนลวนลามขนาดนี้ หญิงไทยยังยอมไปดูคอนเกาหลีเลย 
เอาสิ หญิงไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก 

สมาชิกหมายเลข 1804727 : [18 มกราคม เวลา 21:55 น.] 
 

ตัวอย่างที่ 15 
ความคิดเห็นที่ 140  

ผู้หญิงไทยคงเพ่ิงเคยเจอการตรวจแบบนี้ รู้มั้ย ต ารวจหายายังไง ผู้ชายเค้า
จับหมดนะครับ แล้วผมไม่เคยเห็นมาเรียกร้องเรื่องแบบนี้สักคน แล้วนี่
ผู้หญิงก็ตรวจคุณ เขาก็ให้เกียรติคุณอยู่หนิ นมก็ไม่ได้จับ จับชุดชั้นใน จิ๋มก็
ไม่ จับหว่างขา คือเขาแค่อยากลูบๆดูนะครับ เพ่ือความปลอดภัย เห้อออ 
แบบนี้ก็มี ผมละแอบฮา   

สมาชิกหมายเลข 1523104 : [17 มกราคม เวลา 21:22 น.] 
 

ความคิดเห็นเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงมุมมองที่บุคคลอ่ืนในสังคมที่มีต่อติ่ง
เกาหลี โดยมีมุมมองว่าสิ่งที่ติ่งเกาหลีก าลังประสบไม่ใช่สิ่งที่ควรมาเรียกร้องขอความเห็นใจ เพราะเป็น
สิ่งที่ติ่งเกาหลีสมควรจะถูกต าหนิ ดูถูก ซ้ าร้ายบางครั้งก็มีการแสดงความคิดเห็นเพ่ือซ้ าเดิม เห็น
ถ้อยค าที่ใช้โจมตีติ่งเกาหลีเป็นเพียงเรื่องตลกเท่านั้น  

4.2.1.2 กลุ่มกระทู้ผู้ที่ไม่ใช่ติ่งเกาหลีแสดงความคิดเห็นต่อพฤติกรรมของติ่ง
เกาหล ี 

กระทู้ในกลุ่มนี้จะเป็นกระทู้ที่ตั้งขึ้นเพ่ือแสดงข้อสงสัย หรือแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกลุ่มติ่งเกาหลีจากผู้ที่ไม่ใช่ติ่งเกาหลีต่อกลุ่มติ่งเกาหลี ซึ่งล้วนเป็นความคิดเห็นใน 
ด้านลบเกี่ยวกับพฤติกรรมของติ่งเกาหลี 

ดังตัวอย่างกระทู้ที่เจ้าของกระทู้เป็นแฟนคลับของดาราศิลปินไทย เกิด
ความร าคาญเพ่ือนของตัวเองที่แสดงออกว่าชื่นชอบศิลปินเกาหลี ในระดับที่เจ้าของกระทู้คิดว่ามาก
เกินไป  
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ตัวอย่างที่ 16 
 

 
 

ภาพที่ 4.3 กระทู้ “ร าคาญพวกบ้าเกาหลี ท าไมมันเว่อกว่าสาวกศิลปินไทย??<<สาวกศิลปินไทย>>”, 
crazy_pretty, “ร าคาญพวกบ้าเกาหลี ท าไมมันเว่อกว่าสาวกศิลปินไทย??<<สาวกศิลปินไทย>>,” 
Pantip, สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561, https://pantip.com/topic/30376478. 

 
ซึ่งได้มีผู้แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นนี้ว่า ติ่งเกาหลีบางคนชอบท า

เหมือนศิลปินเกาหลีเป็นเทพเจ้าที่ไม่สามารถแตะต้องได้  
 

ตัวอย่างที่ 17 
ความคิดเห็นที่ 24 

ติ่งเกาหลีบางคนก็เกรียนเกินลิมิตไปไกล 
แตะต้องเทพเจ้าของเขาแทบไม่ได้ 

Bammt 17 เมษายน 2556 เวลา 16:10 น. 
 
บางกระทู้ที่เชิญชวนให้มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของ

กลุ่มติ่งเกาหลี ก็มาในคราบของการพยายามจะชี้ชวนให้คล้ายกับเป็นเรื่องบอกเล่าปกติ แต่แฝงไปด้วย
การเหยียดหยามอยู่ในที ดังเช่นกระทู้ที่กล่าวถึงรายการบันเทิงในประเทศเกาหลีรายการหนึ่ง  
เป็นรายการแสดงตลก มีนักแสดงตลกรับบทเป็นแฟนคลับศิลปินที่บ้าคลั่ง ซึ่งนักแสดงตลกได้รับบท
เป็นแฟนคลับจากหลายชนชาติ แต่มีอยู่คนหนึ่งมีการพูดเป็นนัยว่าตัวเองเป็นคนไทย ท าให้เกิดการ
แสดงความคิดเห็นในกระทู้ว่ารู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์นี้ จากทั้งผู้ที่เป็นติ่งเกาหลีและผู้ที่ไม่ใช่ติ่ ง
เกาหลี  
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ตัวอย่างที่ 18 
 

 
 

ภาพที่ 4.4 กระทู้ “รายการตลกเกาหลีล้อเลียนว่าคนไทยบ้าเกาหลี (รีบดู...คาดว่าคลิปจะปลิวในไม่ช้า 
หึๆๆ)”, สมาชิกหมายเลข 1033081, “รายการตลกเกาหลีล้อเลียนว่าคนไทยบ้าเกาหลี (รีบดู...คาดว่า
คลิปจะปลิวในไม่ช้า หึๆๆ),” Pantip, สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561, https://pantip.com/to 
pic/32632691. 

 
ตัวอย่างที่ 19 

ความคิดเห็นที่ 37 
ข าอ้ะ ... คือเอาจริงๆติ่งก็เป็นแบบนี้มั้ยอย่าคิดว่าไม่จริง ที่ลานพาราก้อน
แทบแตกแต่ละทีนี่ ไม่ใช่เพราะพลังติ่งหรอกเหรอ ไม่ได้มองว่ามันดีนะ แต่
แบบข าตรงที่เค้าเข้าใจสภาพความเป็นจริงของติ่งได้ลึกซึ้งไอ้ที่เค้าล้อน่ะ ติ่ง
ไทยมีท าท้ังนั้นแหละ ... พ้ืนตรงนี้โอป้าเคยเดินเหยียบ ต้องถ่ายรูปมาบูชา 
เชื่อสิว่ามี 

captainhyuk  26 กันยายน 2557 เวลา 23:16 น. 
 

ตัวอย่างที่ 20  
ความคิดเห็นที่ 60 

นี่คือผลงานของเหล่าติ่งผู้บ้าคลั่งเกาหลีทั้งหลาย  
พวกคุณท าให้คนไทยดูน่าสมเพชได้ถึงเพียงนี้ 

sarirat  27 กันยายน 2557 เวลา 12:10 น. 
 

จากความคิดเห็นที่น ามาเป็นตัวอย่างจะเห็นได้ว่า ผู้ที่ไม่ใช่ติ่งเกาหลีจะ 
มีมุมมองต่อกลุ่มติ่งเกาหลีในด้านลบทั้งสิ้น ติ่งเกาหลีจะถูกมองว่าคลั่งไคล้ศิลปินเกาหลีจนเกินเหตุ  
จนดูคล้ายกับเห็นศิลปินเกาหลีเป็นเทพเจ้า มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ท าให้ภาพลักษณ์ของประเทศ
ไทยดูแย่ลง  
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4.2.1.3 กลุ่มกระทูต้ิ่งเกาหลีขอความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของตน 
กระทู้ในกลุ่มนี้เกิดขึ้นเนื่องจากกลุ่มติ่งเกาหลีมักถูกโจมตีจากผู้ที่ไม่ใช่ 

ติ่งเกาหลีอยู่เสมอ ท าให้ในบางครั้งกลุ่มติ่งเกาหลีเกิดความไม่มั่นใจและเกิดข้อสงสัยในพฤติกรรมของ
ตนเอง ว่าการชื่นชอบศิลปินเกาหลีที่เป็นเพียงความชื่นชอบส่วนตัวนั้นเหตุใดจึงเป็นเรื่องที่ต้องถูก
ประณามว่าก าลังท าผิด 

ดังเช่นในกระทู้ที่เจ้าของกระทู้ซึ่งเป็นติ่งเกาหลีเกิดความคับข้องใจที่ 
ถูกเหยียดหยามว่าก าลังท าในเรื่องไร้สาระ เป็นขยะสังคม บ้าผู้ชาย เจ้าของกระทู้มีความเห็นว่ามีกลุ่ม
คนอีกมากในสังคมไทยที่มีพฤติกรรมการแสดงออกท่ีแย่กว่าติ่งเกาหลี จึงเกิดความสงสัยว่าเหตุใดกลุ่ม
ติ่งเกาหลีจึงโดนโจมตีด้วยถ้อยท ารุนแรงเหล่านั้นด้วย 

 

ตัวอย่างที่ 21 
 

 
 

ภาพที่ 4.5 กระทู้ “ท าไมติ่งเกาหลีถึงผิดทุกงานคะ อยากทราบความคิดเห็นของแต่ละคน”, สมาชิก
หมายเลข 1727048, “ท าไมติ่งเกาหลีถึงผิดทุกงานคะ อยากทราบความคิดเห็นของแต่ละคน,” 
Pantip, สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561, https://pantip.com/topic/32644072. 

 
หลังจากนั้นก็เกิดการแสดงความคิดเห็นว่าท าไมกลุ่มติ่งเกาหลีจึงไม่เป็น 

ที่ยอมรับของบุคคลอ่ืน มีการยกตัวอย่างพฤติกรรมของกลุ่มติ่งเกาหลีจากมุมมองของผู้ที่ไม่ใช่ติ่งว่า
รู้สึกอย่างไร  

 
ตัวอย่างที่ 22  

ความคิดเห็นที่ 4 
อย่าพยายามยกเรื่องที่แย่กว่ามาเป็นเหตุผลให้เรื่องตัวเองดูดีชอบนิดๆ
หน่อยๆ คงไม่มีใครว่าอะไรหรอก แต่ขนาดคลั่งไคล้ รอรับส่ง ตั๋วใบละ 5 
พัน หามาโดยรับจ้างท าการบ้าน รายงาน(เคยอ่านเจอในนี้แหละ) ส าหรับ
ผมว่าท าไมถูก ไม่ต้องอ้างว่าดีกว่าเอาเงินไปกินดื่ม แต่งรถมันก็แบบ
เดียวกันแหละ คนที่กินดื่ม แต่งรถเค้าก็มองว่าเอาเงิน 5 พันมาท าอย่างอ่ืน
ดีกว่าเหมือนกัน 
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ปล. ผมหมายถึงคนที่ยังหาเงินเองไม่ได้นะ ถาท างานหาเงินเอง ดูแลตัวเอง
ได้ จะท าอะไรก็ท าเลยครับ 

akkarin_c  29 กันยายน 2557 เวลา 15:46 น. 
 

ตัวอย่างที่ 23 
ความคิดเห็นที่ 11 

บางคนมันก็เกินงามน่ะครับ ลงไปดิ้นกะพ้ืนเป็นแมลงหมดอายุขัย เป็นลม
ล้มทั้งยืน กรี๊ดจนสลบ ผมเพ่ิงเห็นคนกรี๊ดสลบก็จากข่าวพวกแฟนๆ ดารา
เกาหลีนี่แหละ และยิ่งเกลียดมากขึ้นเมื่อปีที่แล้วผมกับแม่ไปสนามบิน พอดี
มีดาราเกาหลีหรืออะไรไม่รู้จะกลับประเทศมั้งเดินมาทางผม พวกติ่งนี่วิ่ง
ตามกรี๊ดเป็นพรวนไม่พอ ชนแม่ผมจนเซ แถมไม่หันกลับมาขอโทษด้วย ผม
ทนไม่ไหว แทบจะเดินเข้าไปตบกระโหลก แต่ดันไม่รู้คนไหน มันเยอะ
เหลือเกิน มองไม่ทัน ไร้มารยาท คลั่งผู้ชาย คายกาบัดดี้ 
ผู้หญิงดีๆ เค้าไม่เที่ยววิ่งกรีดร้องบอกชาวบ้านว่าชั้นบ้าผู้ชายหรอกครับ 
และคุณแน่ใจหรอว่าคุณติดตามผลงานเค้า หรือคลั่งร่างกายเค้ากันแน่ 

สมาชิกหมายเลข 1271390- 29 กันยายน 2557 เวลา 15:56 น.  
 

กระทู้ต่อมาที่เป็นตัวอย่างกลุ่มนี้คือกระทู้ที่เจ้าของกระทู้ไม่เข้าใจว่า  
เหตุใดการชื่นชอบศิลปินเกาหลีของตนเองถึงได้ถูกเชื่อมโยงกับผลการแข่งขันกีฬา เมื่อประเทศเกาหลี
ใต้ได้ชัยชนะมาอย่างค้านสายตา เจ้าของกระทู้ซึ่งเป็นผู้ที่ชื่นชอบศิลปินเกาหลีกลับถูกกล่าวหาว่าเป็น
คนขายชาติ เจ้าของกระทู้จึงสงสัยว่าในเมื่อตนเองไม่ได้ท าอะไรให้ใครเดือดร้อนหรือผิดกฎหมาย เหตุ
ใดตนเองจะต้องถูกประณามในเรื่องท่ีไม่มีความเกี่ยวข้องกันเช่นนี้ด้วย  

 
ตัวอย่างที่ 24 

 

 
 

ภาพที่ 4.6 กระทู้ “เป็นติ่งเกาหลีผิดด้วยหรือ”, สมาชิกหมายเลข 1541655, “เป็นติ่งเกาหลีผิดด้วย
หรือ,” Pantip, สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561, https://pantip.com/topic/32655429 

. 
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ตัวอย่างที่ 25  
ความคิดเห็นที่ 1 

ตาสว่างได้แล้ว จะบูชามันไปถึงไหน 
เมีย แรมซีย์ ปืนใหญ่ - 1 ตุลาคม 2557 เวลา 22:25 น.  

 
ตัวอย่างที่ 26 

ความคิดเห็นที่ 31 
ติ่งผิด.....เพราะคันจนไม่ลืมหูลืมตา 

บุตะ 2 ตุลาคม 2557 เวลา 10:18 น.  
 

ซึ่งความคิดเห็นในกระทู้ก็ไม่ได้ไขข้อสงสัยให้เจ้าของกระทู้ได้ แต่เป็น
ค าตอบที่เต็มไปด้วยอคติที่ผู้แสดงความคิดเห็นนั้น ๆ มีต่อกลุ่มติ่งเกาหลี  ท าให้เห็นถึงการเชื่อมโยง
ตรรกะที่ไม่สมเหตุผลในการโจมตีกลุ่มติ่งเกาหลี เพราะในบางครั้งกลุ่มติ่งเกาหลีอาจจะไม่ได้มี
พฤติกรรมอะไรที่ไม่เหมาะสม แต่การโจมตีเกิดขึ้นเพราะความไม่พอใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับชน
ชาติเกาหลี กลุ่มติ่งเกาหลีก็จะถูกใช้เป็นพ้ืนที่ระบายความโกรธแค้นนั้นแทน 

 
จะเห็นได้ว่า ถ้อยค าหรือข้อความที่ใช้โจมตีติ่งเกาหลีนั้น มีลักษณะดูถูก เหยียด

หยาม เต็มไปด้วยอคติ แบกแย่ง ไม่ต้องการจะอยู่ร่วมกัน บางครั้งเป็นการโจมตีแบบไม่สนเหตุผล 
ก็ตาม ซึ่งถ้อยค าหรือข้อความเหล่านี้ไม่ใช่เพียงถ้อยค าธรรมดาที่โจมตีกลุ่มติ่งเกาหลี แต่เป็นถ้อยค า
หรือข้อความที่มีลักษณะเป็นถ้อยค าแห่งความเกลียดชัง (Hate Speech) 

ถ้อยค าแห่งความเกลียดชังมีลักษณะเป็นถ้อยค าหรือข้อความ ซึ่งใช้ภาษาหยาบ
คายรุนแรง ดูถูก เหยียดหยาม ลดทอนคุณค่าของผู้อื่น สร้างความเข้าใจผิด กีดกันออกจากสังคม แบ่ง
ฝักแบ่งฝ่าย ปฏิเสธการอยู่ร่วมกัน6 ลักษณะส าคัญอีกอย่างคือค าพูดหรือค าสั่งเพียงครั้งเดียวไม่จัดเป็น
เฮทสปีช ต้องผ่านการสะสมเป็นเวลานาน เกิดขึ้นซ้ าๆ จนท าให้เกิดผลทางการกระท าในท้ายที่สุด7 
บางครั้งอาจรุนแรงจนน าไปสู่การสร้างความรุนแรงทางร่างกาย มีการปลุกระดมก าลังเพ่ือไล่ล่าฆ่าฟัน

                                                   
6 ณัตถยา สุขสงวน, การปฏิรูปสื่อเพ่ือควบคุมการเผยแพร่เนื้อหาที่สร้างความเกลียดชัง 

(กรุงเทพฯ: ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2557), 3.  
7 อธิป จิตตฤกษ์, "อธิป จิตตฤกษ์: Hate Speech: ความเข้าใจเบื้องต้นและประเด็น

พิจารณาในการปราบปราม," Prachatai, สืบค้นเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558, http://prachatai 
.com/journal/2012/11/43747. 
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ใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยส่วนมากเฮทสปีชมักเกิดจากฐานคิดที่มีอคติเกี่ยวกับ เชื้อชาติ สีผิว ชนชั้น 
สถานที่เกิด อุดมการณ์ทางการเมือง อาชีพ ศาสนา กลุ่มวัฒนธรรม เพศ เป็นต้น  

ซึ่งเมื่อลองมองถ้อยค าหรือข้อความที่ใช้โจมตีกลุ่มติ่งเกาหลีที่ผู้ศึกษารวบรวมมา 
พบว่าถ้อยค าหรือข้อความเหล่านั้นมีลักษณะเข้าข่ายการเป็นถ้อยค าแห่งความเกลียดชัง ผู้ศึกษาจึงจะ
ใช้นิยามของถ้อยค าแห่งความเกลียดชังสร้างหลักเกณฑ์เพ่ือบ่งชี้ลักษณะของถ้อยค าหรือข้อความที่ใช้
โจมตีกลุ่มติ่งเกาหลีในงานศึกษาครั้งนี้ 

4.2.2 การโจมตีด้วยถ้อยค าแห่งความเกลียดชัง 
ผู้ศึกษาได้น าหลักเกณฑ์ที่บ่งชี้ว่าถ้อยค าหรือข้อความใดเข้าข่ายเป็นถ้อยค า 

แห่งความเกลียดชังมาจากนิยามถ้อยค าแห่งความเกลียดชังในวิจัยของ ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง 
รามสูต เรื่อง “การก ากับดูแลสื่อที่เผยแพร่เนื้อหาที่สร้างความเกลียดชัง” และบทความวิชาการของ 
ณัตถยา สุขสงวน “เรื่องการปฏิรูปสื่อเพ่ือควบคุมการเผยแพร่เนื้อหาที่สร้างความเกลียดชัง” รวมไป
ถึงบทความวิชาการจากนักวิชาการต่างประเทศหลายท่าน อีกทั้งยังมีสิ่ งที่ผู้ศึกษาค้นพบเพ่ิมเติมจาก
การศึกษาครั้งนี้ เมื่อผู้ศึกษาสังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดจึงได้เกณฑ์เพ่ือช่วยบ่งชี้ลักษณะถ้อยค าหรือ
ข้อความที่เข้าข่ายถ้อยค าแห่งความเกลียดชังทั้งหมด 15 ประการ ได้แก่ ถ้อยค าที่มีลักษณะ 
หยาบคาย/รุนแรง  ดูถูก/เหยียดหยาม  ลดทอนคุณค่าของผู้อ่ืน  สร้างความเข้าใจผิด  กีดกันแบ่งฝ่าย 
ปฏิเสธการอยู่ร่วมกัน เหยียดเชื้อชาติ แบ่งชนชั้น เหยียดอาชีพ เหยียดเพศ มีตรรกะไม่สมเหตุผล  
มีลักษณะข่มแหงคุกคาม เหยียดวัยวุฒิ เหยียดการศึกษา และเหยียดสภาพร่างกาย  

ผู้ศึกษาจะแสดงให้เห็นว่าถ้อยค าหรือข้อความที่ใช้โจมตีกลุ่มติ่งเกาหลีนั้น 
มีลักษณะเป็นถ้อยค าแห่งความเกลียดชัง ผ่านตารางแสดงหลักเกณฑ์ถ้อยค าแห่งความเกลียดชัง
ต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.1 แสดงข้อความหรือถ้อยค าที่ใช้โจมตีติ่งเกาหลีซึ่งมีลักษณะของถ้อยค าแห่งความเกลียดชัง 
ถ้อยค า 

 
 
ข้อความ 

หลักเกณฑ์แสดงลักษณะของถ้อยค าแห่งความเกลียดชัง 
หยาบ
คาย/ 
รุนแรง 

ดูถูก/ 
เหยียด
หยาม 

ลดทอน
คุณค่า
ผู้อื่น 

สร้างความ
เข้าใจผิด 

กีดกัน
แบ่ง 
ฝ่าย 

ปฏิเสธ
การอยู่
ร่วมกัน 

เหยียด 
เช้ือชาติ  

แบ่งชน
ชั้น 

เหยียด
อาชีพ 

เ ห ยี ย ด
เพศ 

มีตรรกะ
ไม่สม
เหตุผล 

มีลักษณะ
ข่มแหง
คุกคาม 

เหยียด
วัยวุฒ ิ

เหยียด
การศึกษา 

เหยียด
สภาพ
ร่างกาย 

ไร้สาระ                
เยอะ                

น่าสงสาร                
น่าสงสารพ่อแม ่                

ผลาญเงินพ่อแม ่                
เป็นบ้า                
มีปม                
ปัญญาอ่อน                

บ้าผู้ชาย                
ผู้หญิงดีๆ  เขาไม่วิ่ง
ร้องว่าบ้าผู้ชาย                

ไม่รักชาติ                
ลืมถิ่นก าเนดิ                

น่าสมเพช                
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ตารางที่ 4.1 แสดงข้อความหรือถ้อยค าที่ใช้โจมตีติ่งเกาหลีซึ่งมีลักษณะของถ้อยค าแห่งความเกลียดชัง (ต่อ) 
 ถ้อยค า 
 
 
ข้อความ 

หลักเกณฑ์แสดงลักษณะของถ้อยค าแห่งความเกลียดชัง 
หยาบ
คาย/ 
รุนแรง 

ดูถูก/ 
เหยียด
หยาม 

ลดทอน
คุณค่า
ผู้อื่น 

สร้างความ
เข้าใจผิด 

กีดกัน
แบ่ง ฝ่าย 

ปฏิเสธ
การอยู่
ร่วมกัน 

เหยียด 
เช้ือชาติ  

แบ่งชน
ชั้น 

เหยียด
อาชีพ 

เ ห ยี ย ด
เพศ 

มีตรรกะ
ไม่สม
เหตุผล 

มีลักษณะ
ข่มแหง
คุกคาม 

เหยียด
วัยวุฒ ิ

เหยียด
การศึกษา 

เหยียด
สภาพ
ร่างกาย 

ไม่มีสติ                
เพ้อเจ้อ                

เหมือนโดนล้าง
สมอง                

โง ่                
แรด                
พวกข้ีมโน                
โรคจิต                
สวะ                
น่าร าคาญ                
บูชาเกาหลี                

พวกเด็กน้อย                
ไร้สมอง                

ขยะสังคม                
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ตารางที่ 4.1 แสดงข้อความหรือถ้อยค าที่ใช้โจมตีติ่งเกาหลีซึ่งมีลักษณะของถ้อยค าแห่งความเกลียดชัง (ต่อ) 
ถ้อยค า 

 
 
ข้อความ 

หลักเกณฑ์แสดงลักษณะของถ้อยค าแห่งความเกลียดชัง 
หยาบ
คาย/ 
รุนแรง 

ดูถูก/ 
เหยียด
หยาม 

ลดทอน
คุณค่า
ผู้อื่น 

สร้างความ
เข้าใจผิด 

กีดกัน
แบ่ง ฝ่าย 

ปฏิเสธ
การอยู่
ร่วมกัน 

เหยียด 
เช้ือชาติ  

แบ่งชน
ชั้น 

เหยียด
อาชีพ 

เ ห ยี ย ด
เพศ 

มีตรรกะ
ไม่สม
เหตุผล 

มีลักษณะ
ข่มแหง
คุกคาม 

เหยียด
วัยวุฒ ิ

เหยียด
การศึกษา 

เหยียด
สภาพ
ร่างกาย 

กรี๊ดเหมือนโดน
น้ ามนต ์

               

เนื้อร้าย                
ท าตัวไร้ค่า                

ท าให้ประเทศเสื่อม
เสีย                

น่าเป็นห่วงอนาคต
ชาติ 

               

สร้างความเดือดร้อน                
ไม่เข้าใจโลกความ
เป็นจริง                

พยายามท าตัวเป็น
เกาหล ี

               

ไม่มีจติส านึก                
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ตารางที่ 4.1 แสดงข้อความหรือถ้อยค าที่ใช้โจมตีติ่งเกาหลีซึ่งมีลักษณะของถ้อยค าแห่งความเกลียดชัง (ต่อ) 
ถ้อยค า 

 
 
ข้อความ 

หลักเกณฑ์แสดงลักษณะของถ้อยค าแห่งความเกลียดชัง 
หยาบ
คาย/ 
รุนแรง 

ดูถูก/ 
เหยียด
หยาม 

ลดทอน
คุณค่า
ผู้อื่น 

สร้างความ
เข้าใจผิด 

กีดกัน
แบ่ง ฝ่าย 

ปฏิเสธ
การอยู่
ร่วมกัน 

เหยียด 
เช้ือชาติ  

แบ่งชน
ชั้น 

เหยียด
อาชีพ 

เ ห ยี ย ด
เพศ 

มีตรรกะ
ไม่สม
เหตุผล 

มีลักษณะ
ข่มแหง
คุกคาม 

เหยียด
วัยวุฒ ิ

เหยียด
การศึกษา 

เหยียด
สภาพ
ร่างกาย 

ไม่สนับสนุนคน
ไทย 

               

คัน                
ชอบของปลอม                

ติ่ง                
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จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ถ้อยค าหรือข้อความที่ใช้ในการโจมตีกลุ่มติ่ง
เกาหลีนั้นมีลักษณะเป็นถ้อยค าหรือข้อความที่ตรงตามเกณฑ์ของถ้อยค าแห่งความเกลียดชัง และ
สามารถจ าแนกลักษณะของถ้อยที่ใช้โจมตีกลุ่มติ่งเกาหลีตามประเด็นที่ใช้ในการโจมตีได้ทั้งหมด 8 
กลุ่มดังนี ้

4.2.2.1 กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสภาวะทางจิต 
ถ้อยค าในกลุ่มนี้ถูกน ามาใช้โจมตีกลุ่มติ่งเกาหลี โดยมีความตั้งใจที่จะ 

ท าให้กลุ่มติ่งเกาหลีกลายเป็นผู้มีสภาวะทางจิตที่ไม่ปกติผ่านมุมมองทางการแพทย์ แม้ว่าตัวผู้ที่ใช้
ถ้อยค าโจมตีเหล่าอาจจะไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับการแพทย์เลยก็ตาม ได้แก่ ติ่ง เพ้อเจ้อ เป็นบ้า มีปม 
โรคจิต และเยอะ  

4.2.2.2 กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสติปัญญา  
ถ้อยค าและขอ้ความที่อยู่ในกลุ่มนี้อาจจะเกิดขึ้นการจากไม่เคารพรสนิยม

ของผู้อ่ืน ท าให้ถ้อยค าและข้อความที่อยู่ในกลุ่มนี้มุ่งโจมตีประเด็นเกี่ยวกับสติปัญญาของกลุ่มติ่ง
เกาหลีว่าอยู่ในระดับต่ ากว่ามาตรฐานจึงหลงชื่นชอบศิลปินเกาหลีมากขนาดนี้ถ้อยค าและข้อความ 
ได้แก่ ไร้สาระ ไร้สมอง ปัญญาอ่อน ไม่มีสติ โดนล้างสมอง โง่ และไม่เข้าใจโลก  

4.2.2.3 กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเพศวิถี  
ถ้อยค าและข้อความที่อยู่ ในกลุ่มนี้มุ่งโจมตีประเด็นเกี่ยวกับเพศวิถี 

ของผู้หญิง ซึ่งเป็นคนส่วนมากในกลุ่มติ่งเกาหลีเป็นหลัก ทราบได้จากลักษณะของถ้อยค าที่มีนัยแสดง
ถึงเพศวิถีของผู้หญิงที่ผิดแผกไปจากขนบของสังคม ถ้อยค าและข้อความเหล่านั้นได้แก่  คัน แรด บ้า
ผู้ชาย และไม่ใช่ “ผู้หญิงดี” 

4.2.2.4 กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับความเป็นชาติ  
แม้ว่าการชื่นชอบศิลปินต่างประเทศจะเป็นเพียงรสนิยมส่วนบุคคล แต่

ถ้อยค าและข้อความที่ใช้โจมตีกลุ่มติ่งเกาหลีนั้น มีบางค าที่โจมตีจากมุมมองของความเป็นชาติ ได้แก่ 
ไม่รักชาติ พยายามท าตัวเป็นเกาหลี ไม่สนับสนุนคนไทย ท าให้ประเทศเสื่อมเสีย น่าเป็นห่วงอนาคต
ของชาติ บูชาเกาหลี และ ลืมถิ่นก าเนิด 

4.2.2.5 กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับวัยวุฒิ  
อาจจะด้วยภาพลักษณ์ของกลุ่มติ่งเกาหลีที่ถูกมองว่าเป็นกลุ่มเด็กผู้หญิงที่

ยังหาเลี้ยงตัวเองไม่ได้และก าลังใช้เงินของครอบครัวอย่างสิ้นเปลืองไปในเรื่องที่ไม่เหมาะสม ท าให้เกิด
การโจมตีกลุ่มติ่งเกาหลีโดนใช้ถ้อยค าที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องวัยวุฒิ ได้แก่ ติ่ง พวกเด็กน้อย น่าเป็น
ห่วงอนาคตของชาติ น่าสงสารพ่อแม่ และผลาญเงินพ่อแม่ 
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4.2.2.6 กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม  
บางครั้งผู้คนมีภาพจ าเกี่ยวกับกลุ่มติ่งเกาหลีว่าเป็นกลุ่มที่ชอบชุมนุมกัน

จนก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อคนอ่ืน ๆ ท าให้เกิดถ้อยค าและข้อความที่ใช้โจมตีกลุ่มติ่งเกาหลีในแง่
ของกลุ่มคนที่ไม่มีคุณธรรม ได้แก่ ไม่มีจิตส านึก และสร้างความเดือดร้อน  

4.2.2.7 กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับคุณค่า  
ถ้อยค าและข้อความที่ ใช้ โจมตีกลุ่มติ่ งเกาหลีนั้นในบางครั้ งถูกใช้ 

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าความเป็นมนุษย์ กลุ่มติ่งเกาหลีที่มีพฤติกรรมชื่นชอบศิลปินเกาหลี
อย่างมาก ถูกมองจากคนภายนอกว่าก าลังท าตัวไม่มีค่า ถ้อยค าและข้อความในกลุ่มนี้ ได้แก่ น่าสงสาร 
ท าตัวไร้ค่า น่าร าคาญ และ น่าสมเพช  

4.2.2.8 กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการถูกท าให้กลายเป็นวัตถุที่ไม่ใช่คน  
ในบางครั้ งกลุ่มติ่ งเกาหลีจะถูกจัดให้อยู่ ในหมวดที่ เป็นกลุ่มคนที่ 

ไร้ประโยชน์ น่ารังเกียจ รังแต่จะสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคม ด้วยมุมมองแบบนี้ท าให้กลุ่ มติ่ง
เกาหลีไร้ค่าเกินกว่าจะเป็นมนุษย์ จึงถูกลดทอนคุณค่าให้กลายเป็นเพียงสิ่งของหรือภูตผี ค าที่อยู่ใน
กลุ่มนี้ได้แก่ ติ่ง ขยะสังคม สวะ เนื้อร้าย และกรีดร้องเหมือนโดนน้ ามนต์สาด  

 
จากการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เก็บข้อมูล และใช้ทฤษฎีถ้อยค าแห่งความเกลียดชัง

เป็นแนวทางในการช่วยบ่งชี้ลักษณะของถ้อยค าและข้อความที่ใช้โจมตีกลุ่มติ่งเกาหลีว่ามีลักษณะ
อย่างไร เพ่ือเป็นการตอบค าถามวิจัยเรื่องลักษณะของถ้อยค าหรือข้อความที่ใช้โจมตีกลุ่มติ่งเกาหลี ได้
ข้อสรุปดังนี้ คือ ถ้อยค าและข้อความที่ใช้โจมตีกลุ่มติ่งเกาหลีนั้น มีระดับความรุนแรงเข้าข่ายเป็น
ถ้อยค าแห่งความเกลียดชัง ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของถ้อยค าโจมตีเหล่านั้นผ่านประเด็นที่ใช้ในการ
โจมตีทั้งหมด 8 ประเภทคือ กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสภาวะทางจิต กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสติปัญญา กลุ่มที่
เกี่ยวข้องกับเพศวิถี กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับความเป็นชาติ กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับวัยวุฒิ กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ
คุณธรรม กลุ่มท่ีเกี่ยวข้องกับคุณค่า และกลุ่มที่เก่ียวข้องกับการถูกท าให้กลายเป็นวัตถุท่ีไม่ใช่คน  

 
4.3 ถ้อยค าแห่งความเกลียดชังเชิงวัฒนธรรม 
 

ผู้ศึกษาได้สรุปค าจ ากัดความของถ้อยค าแห่งความเกลียดชังเอาไว้ในบทที่ 2 ไว้ว่า
ถ้อยค า ข้อเขียน และการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์รูปแบบอ่ืนๆ ที่สร้างความเกลียดชัง ต่อบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคล เนื้อหาของถ้อยค าแห่งความเกลียดชังจะมีลักษณะ ใช้ภาษาหยาบคายรุนแรง ดูถูก เหยียด
หยาม ลดทอนคุณค่าของผู้อื่น สร้างความเข้าใจผิด กีดกันออกจากสังคม แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ปฏิเสธการ
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อยู่ร่วมกัน8 ลักษณะส าคัญอีกประการคือ ค าพูดหรือค าสั่งเพียงครั้งเดียวไม่จัดเป็นเฮทสปีช ต้องผ่าน
การสะสมเป็นเวลานาน เกิดขึ้นซ้ า ๆ  จนท าให้เกิดผลทางการกระท าในท้ายที่สุด9 บางครั้งอาจรุนแรง
จนน าไปสู่การสร้างความรุนแรงทางร่างกาย มีการปลุกระดมก าลังเพ่ือไล่ล่าฆ่าฟันใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
โดยส่วนมากเฮทสปีชมักเกิดจากฐานคิดท่ีมีอคติเก่ียวกับ เชื้อชาติ สีผิว ชนชั้น สถานที่เกิด อุดมการณ์
ทางการเมือง อาชีพ ศาสนา กลุ่มวัฒนธรรม เพศ เป็นต้น  

นิยามข้างต้นนั้นเป็นนิยามทั่วไปของถ้อยค าแห่งความเกลียดชัง แต่จากการศึกษาครั้ งนี้
ผู้ศึกษาพบว่ามีหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ อีกที่จะบ่งชี้ว่าถ้อยค าหรือข้อความเหล่านั้นเป็นถ้อยค าแห่งความ
เกลียดชัง ซึ่งหลักเกณฑ์เหล่านี้มีผลมาจากค่านิยม แนวคิด และวัฒนธรรมของสังคมนั้น ๆ ผู้ศึกษาจึง
จะขอนิยามถ้อยค าแห่งความเกลียดชังนี้ว่า “ถ้อยค าแห่งความเกลียดชังเชิงวัฒนธรรม”  

ถ้อยค าแห่งความเกลียดชังเชิงวัฒนธรรม หมายถึง ถ้อยค าหรือข้อความที่มีลักษณะ
หยาบคาย รุนแรง ดูถูก เหยียดหยาม กีดกันแบ่งฝ่าย ปฏิเสธการอยู่ร่วมกัน สร้างความเข้าใจผิด 
ลดทอนคุณค่าของผู้อื่น รวมกับแนวคิด ค่านิยม วัฒนธรรมแฝงฝังอยู่ในสังคมนั้น ๆ  ในการศึกษาครั้งนี้
พบหลักเกณฑ์บ่งชี้ลักษณะของถ้อยค าแห่งความเกลียดชังเพ่ิมเติมคือ การเหยียดวัยวุฒิ การเหยียด
การศึกษา และการเหยียดรูปร่างหน้าตา ซึ่งทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นซ้ าจนก่อเป็นภาพเหมารวม ที่ยากต่อ
การแก้ไข ถ้อยค าแห่งความเกลียดชังเชิงวัฒนธรรมนี้อาจไม่ได้มุ่งหมายฆ่าฟัน หรือเอาชีวิตผู้ที่ถูกโจมตี 
แต่ก็ส่งผลให้เกิดความแตกแยกอยู่ลึก ๆ  ระหว่างผู้คนในสังคมเดียวกันที่มีความชื่นชอบหรือรสนิยมที่
แตกต่างกัน เป็นความแตกแยกท่ีมีพลังงานสะสมเหมือนคลื่นใต้น้ า10 

 
ถ้อยค าแห่งความเกลียดชังเชิงวัฒนธรรมประเด็นต่าง ๆ ที่ถูกใช้ในการโจมตีกลุ่มติ่ง

เกาหลีนั้น ไม่ว่าจะมีตรรกะ มีเหตุผลหรือไม่ แต่หากมีการใช้ถ้อยค าแห่งความเกลียดชังดังกล่าวโจมตี

                                                   
8 ณัตถยา สุขสงวน, การปฏิรูปสื่อเพ่ือควบคุมการเผยแพร่เนื้อหาที่สร้างความเกลียดชัง 

(กรุงเทพฯ: ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2557), 3.  
9 อธิป จิตตฤกษ์, "อธิป จิตตฤกษ์: Hate Speech: ความเข้าใจเบื้องต้นและประเด็น

พิจารณาในการปราบปราม," Prachatai, สืบค้นเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558, 
http://prachatai.com/journal/2012/11/437 47 สืบค้นเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558. 

10 ค าว่า คลื่นใต้น้ า ในทางการเมือง หมายถึง เหตุการณ์ที่มีความเคลื่อนไหวจากสาเหตุ
ที่ไม่เปิดเผย แต่ภายนอกดูเหมือนสงบเรียบร้อย และหมายถึงกลุ่มคนที่แอบเคลื่อนไหวเพ่ือด าเนินการ
ที่รุนแรงอย่างใดอย่างหนึ่ง..., จาก ส านักงานราชบัณฑิตยสภา, "คลื่นใต้น้ า (19 กุมภาพันธ์ 2550)," 
สืบค้นเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561, http://www.royin.go.th/?knowledges=คลื่นใต้น้ า-๑๙-
กุมภาพันธ์,. 
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ซ้ าจนสามารถแยกเป็นประเด็นได้แล้วนั้น หมายความว่าถ้อยค าแห่งความเกลียดชังที่ใช้โจมตีกลุ่มติ่ง
เกาหลีย่อมเกิดขึ้นภายใต้ฐานแนวคิดบางประการที่คนในสังคมถูกปลูกฝังมาร่วมกัน ซึ่งลักษณะ
ดังกล่าวนี้เป็นลักษณะการท างานของ “อุดมการณ์” ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมอไป มีความ
ซับซ้อนและมองเห็นได้ยาก จนบางครั้งผู้ที่ส่งสารให้สังคมผ่านทัศนคติที่ถูกหล่อหลอมด้วยอุดมการณ์ 
ไม่รู้ตัวเลยว่าเหตุใดจึงให้เหตุผลในการวิพากษ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในทิศทางนั้น ๆ  ซึ่งเรื่องอุดมการณ์ที่
แฝงฝังอยู่ในการแสดงความคิดเห็นจะกล่าวถึงในบทถัดไป  
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บทที่ 5 
อุดมการณ์เบื้องหลังความเกลียดชัง “ติ่ง”  

 
สืบเนื่องจากการชี้ให้เห็นว่าถ้อยค าหรือข้อความที่ใช้โจมตีติ่งเกาหลีนั้นมีลักษณะเข้าข่าย

เป็นถ้อยค าแห่งความเกลียดชังในบทที่แล้ว ในบทนี้ผู้ศึกษาจะน าถ้อยค าหรือข้อความเหล่านั้นมา
วิเคราะห์เพื่อเปิดให้เห็นว่าถ้อยค าหรือข้อความที่ให้โจมตีติ่งเกาหลีนั้นไม่ได้เกิดขึ้นอย่างไร้ราก แต่เป็น
ภาพสะท้อนของแนวคิดและอุดมการณ์ต่าง ๆ  แฝงฝังอยู่ในสังคมไทย  

จากประเด็นที่ใช้โจมตีกลุ่มติ่งเกาหลีทั้ง 8 ประเด็นในบทที่ผ่านมาผู้ศึกษาพบว่า ถ้อยค า
แห่งความเกลียดชังเหล่านั้นมุ่งโจมตี “ผู้หญิง” เป็นหลัก ซึ่งผู้หญิงเป็นคนส่วนมากในกลุ่มติ่งเกาหลี 
สะท้อนให้เห็นแนวคิด ค่านิยม และความคาดหวังที่มีต่อผู้หญิงในบริบทสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นใน
ระดับเล็กที่สุดคือระดับปัจเจก เป็นผู้หญิงที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้อ่ืนในหน่วยเล็ก ๆ อย่างครอบครัว 
จนถึงการเป็นผู้หญิงในระบบสังคมขนาดใหญ่ อย่างการเป็นพลเมืองของประเทศชาติ ซึ่งในทุกระดับมี
ความเชื่อมโยงกัน พร้อมทั้งสะท้อนให้เห็นแนวทางปฏิบัติที่ตรงตามลักษณะการเป็น “ผู้หญิงที่ดี” 
ของสังคมไทยในทุกระดับความสัมพันธ์ โดยมีปัจจัยมาควบคุมสิ่งที่ผู้หญิงควรจะเป็นเอาไว้ด้วย ได้แก่  

ปัจจัยที่หนึ่งเรื่องความสามารถ ความสามารถในที่นี้คือความสามารถในการด ารงชีวิตได้
ในสังคม กล่าวคือ มีสติปัญญาครบสมบูรณ์ มีสภาวะทางจิตใจที่ปกติ ไม่เพ้อฝันถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ซึ่ง
ความปกตินั้นเป็น “ความปกต”ิ ตามที่ผู้โจมตีก าหนด ปัจจัยเรื่องความสามารถจะครอบคลุมประเด็น
การโจมตีผู้หญิงที่ปรากฏแล้วในบทที่ 4 คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสภาวะทางจิต และประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับสติปัญญา  

ปัจจัยที่สองเรื่องวัยวุฒิ ซึ่งเป็นประเด็นที่กล่าวไปแล้วในการแยกประเภทถ้อยค าแห่ง
ความเกลียดชังที่ใช้โจมตีกลุ่มติ่งเกาหลี ค่านิยมนี้แสดงให้เห็นว่าสังคมไทยมีมาตรฐานส าหรับการ
ปฏิบัติตัวของคนแต่ละช่วงวัย ผู้มีวัยวุฒิมากกว่าจะมีอ านาจมากกว่า จึงใช้ถ้อยค าต าหนิที่มีนัยแสดงถึง
ผู้ถูกโจมตีที่มีวัยวุฒิน้อยกว่า เช่น พวกเด็กน้อย เป็นต้น 

ปัจจัยที่สามเรื่องการด าเนินชีวิต ค่านิยมนี้จะครอบคลุมถ้อยค าที่ใช้โจมตีกลุ่มติ่งเกาหลี
ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับเพศวิถี คุณค่า ความเป็นชาติ คุณธรรม และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการถูกท า
ให้กลายเป็นวัตถุท่ีไม่ใช่คน ซึ่งจะกล่าวถึงการปฏิบัติตัวของผู้หญิงในสังคมไทยว่าควรจะปฏิบัติอย่างไร 
เช่น ไม่ควรแสดงความสนใจในเพศตรงข้ามอย่างออกนอกหน้า ไม่กรีดร้องเมื่อต้องการแสดงความชื่น
ชอบศิลปินโดยเฉพาะศิลปินต่างชาติ ไม่วิ่งตามศิลปินจนสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อ่ืน  

ปัจจัยสุดท้ายเรื่องเศรษฐกิจ ซึ่งจะกล่าวถึงเรื่องความเหมาะสมในการใช้จ่ายของบุคคล 
หรือในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจของประเทศ  ปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจนี้จะครอบคลุม 
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ประเด็นที่ใช้โจมตีกลุ่มติ่งเกาหลีที่ได้กล่าวเอาไว้ในบทที่ 4 คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ความเป็นชาติ 
และวัยวุฒิ กล่าวคือกลุ่มติ่งเกาหลีโดนโจมตีว่าเป็นเด็กที่ไม่อดออมทั้งที่ยังหาเงินเองไม่ได้ อีกทั้งยังไม่
ช่วยเหลือเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากใช้เงินสนับสนุนศิลปินต่างชาติ  

ปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นควบคุมสิ่งที่ผู้หญิงควรจะเป็น ซึ่งผู้ศึกษาแสดงเป็น
แผนภาพไดด้ังต่อไปนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5.1 แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงของแนวคิดและอุดมการณ์ที่สะท้อนให้เห็นจากถ้อยค าหรือ
ข้อความที่แสดงความเกลียดชังต่อกลุ่มติ่งเกาหลี  
 
 
  

ความสามารถ 

วัยวุฒิ เศรษฐกิจ 

แนวทางการด าเนินชีวิต 

ผู้หญิง 

สถาบันครอบครัว 

สถาบันทางสังคมอ่ืนๆ 

ความเป็นชาติ 
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5.1 แนวคิดและอุดมการณ์: ผู้บงการความเกลียดชัง 
 

เมื่อผู้ศึกษาพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่มาควบคุมพฤติกรรมของผู้หญิงให้เป็นไปตามแบบ 
“ผู้หญิงดี” จึงพบว่ามีแนวคิดและอุดมการณ์ทั้งหมด 6 ชุด ที่ก ากับควบคุมปัจจัยเหล่านั้นอีกชั้นหนึ่ง 
คือ อุดมการณ์ชาตินิยม อุดมการณ์เรื่องครอบครัว อุดมการณ์ศาสนา แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจ แนวคิด
เรื่องความอาวุโสในสังคมไทย และอุดมการณ์เรื่องเพศ (แบบชายเป็นใหญ่)  โดยผู้ศึกษาจะแสดง
ความสัมพันธ์ของแนวคิดอุดมการณ์กับถ้อยค าแห่งความเกลียดชังที่พบจากกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้  
 

5.1.1 อุดมการณ์ชาตินิยม 
อุดมการณ์ชาตินิยม คืออุดมการณ์ที่ให้ความส าคัญกับชาติหรือความเป็นชาติ

อย่างมาก ผลประโยชน์ของชาติมีความส าคัญยิ่งกว่าผลประโยชน์ของส่วนบุคคล เรียกร้องให้
ประชาชนเสียสละผลประโยชน์ตนเองเพ่ือชาติ1 โดยภาวะชาตินิยมมักจะเกิดขึ้นเมื่อชาติหนึ่ง ๆ  
ถูกคุกคาม เกิดความไม่ม่ันคง หรือเสียดินแดน2  

เมื่ออุดมการณ์ชาตินิยมเรียกร้องให้ประชาชนเสียสละผลประโยชน์ของตน 
เพ่ือชาติ อุดมการณ์ชาตินิยมจึงมีส่วนส าคัญในการก าหนดบทบาทหน้าที่ของประชากรทุกเพศทุกวัย  
รวมไปถึงถูกใช้เป็นเครื่องมือในโอกาสต่างๆ อยู่เสมอ เช่นเว็บไซต์ที่ถกเถียงกันเรื่องการเมืองและสังคม 
จะพบวลีว่า “ไม่รักชาติ” หรือ “ไล่มันออกไปจากแผ่นดิน” โดยจะพุ่งเป้าโจมตีไปที่ใครก็ตามที่มี
ความคิดผิดต่างไปจากกระแสหลัก3  

ถ้อยค าและข้อความที่ใช้โจมตีติ่งเกาหลีที่สะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยมีอุดมการณ์
ชาตินิยมแฝงอยู่ได้แก่ ติ่ง เป็นห่วงอนาคตของชาติ ไม่รักชาติ ไม่มีจิตส านึก บูชาเกาหลี พยายาม
ท าตัวเป็นเกาหลี ท าให้ประเทศชาติเสื่อมเสีย ลืมความเป็นไทย ไม่สนับสนุนคนไทย และลืมถิ่น
ก าเนิด  

                                                   
1 ชาญชัย คุ้มปัญญา, “อุดมการณ์ทางการเมือง (5) อุดมการณ์ชาตินิยม,” 

chanchaivision, สืบค้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561, http://www.chanchaivision.com/ 
2013/07/fundamental-politics-ideology -5.html. 

2 โตมร ศุขปรีชา, GENDERISM, พิมพ์ครั้งที่ 4, ชุด Life & Inspiration ล าดับที่ 9 
(กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก, 2556), 228. 

3 เรื่องเดียวกัน, 261. 
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ด้วยวัฒนธรรม k-pop เองที่มีลักษณะเป็นวัฒนธรรมสมัยนิยมที่ถูกตีตราว่าเป็น
วัฒนธรรมรสนิยม4 ร่วมด้วยการเป็นวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทย ท าให้ติ่งเกาหลีซึ่งเป็น
กลุ่มคนที่ชื่นชอบ “วัฒนธรรมสมัยนิยมจากต่างชาติ” โดนโจมตีว่าไม่รักชาติ ซึ่งการโจมตีลักษณะนี้ได้
แสดงให้เห็นการเกี่ยวพันอันแน่นแฟ้นระหว่างแนวคิดเรื่อง “วัฒนธรรม” และ “อุดมการณ์ความเป็น
ชาติ” ในประเทศไทย  

สาเหตุอาจเป็นเพราะ “วัฒนธรรมไทย” นั้นถูกสร้างโดยชนชั้นน าและปัญญาชน
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างชาติมาเป็นเวลานาน 5 ท าให้วัฒนธรรมกับความเป็นชาติ
กลายเป็นสิ่งที่ผูกโยงกันจนบางครั้งผู้คนหลงลืมไปว่าสองสิ่งนี้โดยตั้งแต่เดิมนั้นไม่ใช่สิ่งเดียวกัน การ  
ชื่นชอบวัฒนธรรมสมัยนิยมจากต่างชาติจึงเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ในสายตาของผู้ที่ได้รับหล่อหลอม
ทัศนคติจากวัฒนธรรมไทยกระแสหลัก 

ด้วยรูปแบบกระบวนทัศน์วัฒนธรรมไทยกระแสหลักนั้น เป็นแบบอนุรักษ์นิยมที่
แฝงไปด้วยอคติและความคับแคบ6 มีไว้เพ่ือเอ้ือผลประโยชน์ให้แก่ชนชั้นน าในการรักษาอ านาจ 
การปกครองไว้7 ท าให้วัฒนธรรมใด ๆ  ที่ไม่สอดคล้องวัฒนธรรมหลักหรือไม่ก่อประโยชน์ทางใดทาง
หนึ่งแก่กลุ่มคนที่มีอ านาจในสังคม วัฒนธรรมนั้นจะถูกมองว่าเป็นวัฒนธรรมที่เข้ามาคุกคามวัฒนธรรม
หลักที่ถูกท าให้เข้าใจว่าเป็นวัฒนธรรมอันดีงาม ท าให้ไม่ได้รับการยอมรับและถูกท าให้กลายเป็น 
“อ่ืน” ไป8 . 

ความเป็นอ่ืนทางวัฒนธรรมของวัฒนธรรม K-pop ในประเทศไทย ท าให้กลุ่มผู้ 
ที่ชื่นชอบวัฒนธรรม K-pop อย่างติ่งเกาหลีซึ่งอยู่ท่ามกลางสังคมที่ผู้คนส่วนมากเข้าใจว่าวัฒนธรรม
ไทยมีความหมายเท่ากับชาติไทย ย่อมถูกผลักออกให้กลายเป็นคนอ่ืน  เป็นคนที่ต้องถูกประณาม 
ในฐานะคนที่ ไม่รักชาติ ลืมความเป็นไทย และท าให้อนาคตของชาติน่าเป็นห่วง 
 

                                                   
4 นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, ““ความต่าง”ของ “วิธีคิด” ต่อวัฒนธรรมกระแสนิยม,” ใน 

เหลียวหลังแลหน้าวัฒนธรรมป๊อป, บรรณาธิการโดย ฐิรวุฒิ เสนาค า (กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิ
รินธร (องค์การมหาชน), 2549), 29.  

5 พัฒนา กิติอาษา, คนพันธุ์ป๊อบ: ตัวตนคนไทยในวัฒนธรรมสมัยนิยม, (กรุงเทพฯ: 
ศูนย์มานุษวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2546), 24. 

6 เรื่องเดียวกัน, 15-16. 
7 สายชล สัตยานุรักษ์, ศึกฤทธิ์กับการประดิษฐกรรม “ความเป็นไทย” เล่ม 1 ยุคจอม

พล ป. พิบูลสงคราม, (กรุงเทพฯ :มติชน, 2550), 48. 
8 พัฒนา กิติอาษา, คนพันธุ์ป๊อบ: ตัวตนคนไทยในวัฒนธรรมสมัยนิยม, 16. 
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5.1.2 แนวคิดเรื่องครอบครัว 
ครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมที่ส าคัญสถาบันหนึ่ง ครอบครัว หมายถึงหน่วย

ความสัมพันธ์ที่เล็กที่สุดในสังคม มีความผูกพันแน่นแฟ้น และความรับผิดชอบต่อกันหลายประการ  
ซ้ ายังมีหน้าที่ที่ควรปฏิบัติเมื่อเป็นสมาชิกของครอบครัว9 ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ คือพ่อแม่ท างาน
หาเงินมาจุนเจือครอบครัว การสืบพันธุ์เพ่ือให้สังคมมีสมาชิกสืบต่อไป พ่อแม่มีหน้าที่อบรมเลี้ยงดูลูก
ให้มีแนวคิดสอดคล้องกับสังคม ลูกมีหน้าที่เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ เป็นต้น  

ในแต่ละสังคมย่อมมีค่านิยมเกี่ยวกับเรื่องแนวคิดครอบครัวที่แตกต่างกันไป อย่าง
ในสังคมประเทศโลกตะวันตก รัฐมีการให้สวัสดิการต่อประชาชนมากกว่าประเทศโลกตะวันออก ท า
ให้ประชาชนอาจจะไม่ต้องพ่ึงพาครอบครัวมากนัก10 ในทางกลับกันประเทศโลกตะวันออกอย่าง
ประเทศไทย ระบบสวัสดิการของรัฐไม่เข็มแข็งเท่าโลกตะวันตก ท าให้แนวคิดเรื่องความกตัญญูเข้ามา
ทดแทนยิ่งท าให้ครอบครัวเป็นสถาบันที่มีความส าคัญอย่างมากในสังคมไทย  

ถ้อยค าที่ใช้โจมตีติ่งเกาหลีที่สะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยมีอุดมการณ์ครอบครัว
แฝงอยู่ได้แก่ น่าสงสารพ่อแม่ ผลาญเงินพ่อแม่ 

จากถ้อยค าที่ใช้โจมตีกลุ่มติ่งเกาหลีที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้เห็นว่าสังคม ตาม
แนวคิดเรื่องครอบครัวของสังคมไทยแล้ว ทุกคนในครอบครัวต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง พ่อแม่มี
อ านาจปกครองลูกมีหน้าที่เชื่อฟัง ลูกที่ยังหารายได้ด้วยตัวเองไม่ได้นอกจากจะมีหน้าที่เชื่อฟังพ่อแม่
แล้ว ยังมีหน้าที่ช่วยพ่อแม่ประหยัดรายได้ของครอบครัวไม่ใช้จ่ายไปกับเรื่องสิ้นเปลือง  

นอกจากนี้ความประพฤติใด ๆ ของลูกที่ไม่ตรงตามที่สังคมก าหนดว่าเป็น 
สิ่งถูกต้อง จะถูกมองว่าเป็นการกระท าผิดต่อพ่อแม่ ท าให้พ่อแม่เหล่านั้นกลายเป็นคนน่าสงสาร ทั้งที่
ความเป็นจริงแล้วพ่อแม่อาจจะไม่ได้มีความทุกข์ร้อนต่อการกระท านั้น ๆ  ของลูกเลยก็ตาม 

 
  

                                                   
9 พัชนี เชยจรรยา และประทุม ฤกษ์กลาง, “รูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัวและ

การเปิดรับสื่อมวลชนของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร,” รายงานการวิจัย (กรุงเทพฯ: คณะนิเทศ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546), 9. 

10 ภาคภูมิ แสงกนกกุล, “กว่าจะมาถึงแนวคิด ‘รัฐสวัสดิการ’: ความแตกตา่งของโลก
ตะวันออกและตะวันตก,” The Momentum, 29 มีนาคม 2561, สืบค้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 
2561, https://themomentum .co/welfare-state-development-in-east-and-west/. 
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5.1.3 อุดมการณ์ศาสนา  
สถาบันศาสนาในประเทศไทยโดยเฉพาะศาสนาพุทธ ถือเป็นหนึ่งในสถาบันที่อยู่

คู่สังคมไทยมายาวนาน (โดยศาสนาพุทธในประเทศไทยจะมีการผสมผสานกับศาสนาพราหมณ์และ
ความเชื่อพ้ืนถิ่นดั้งเดิม)11 และยิ่งถูกเน้นย้ าความส าคัญมากขึ้นไปอีก เมื่อศาสนาเป็นหนึ่งในสถาบัน
หลักซ่ึงแสดงอัตลักษณ์ชาติไทยตามอุดมการณ์ชาตินิยมในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 612 สังคมไทยตั้งแต่นั้นจึงถูกปลูกฝังให้เห็นความส าคัญของพุทธศาสนาตลอดมา 
ศาสนาพุทธกลายเป็นตัวแปรส าคัญในการก าหนดวัฒนธรรมประเพณี และค่านิยมหลายอย่างใน
ประเทศไทย  

ถ้อยค าและข้อความที่ใช้โจมตีติ่งเกาหลีที่สะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยมีอุดมการณ์
ศาสนาแฝงอยู่ได้แก่ กรีดร้องเหมือนโดนน้ ามนต์สาด จากข้อความนี้จะเห็นได้ว่าศาสนาพุทธได้ซึมลึก
ลงในระบบความคิดของคนในสังคม มิฉะนั้นคงไม่มีการเปรียบเทียบติ่งเกาหลีเป็นภูตผีที่กรีดร้องเมื่อ
โดนน้ ามนต์สาด ซึ่งเป็นการคิดหาคู่เปรียบเหตุการณ์ที่พบเจอจากแนวคิดศาสนาพุทธ  

5.1.4 แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจ 
ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เงินจึงกลายเป็นปัจจัย

ส าคัญในการด ารงชีวิต การหาเงินได้มากน้อยของคนในสังคมกลายเป็นดัชนีชี้วัดความส าเร็จในอาชีพ
ของบุคคล แต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจในประเทศนั้นขาดเสถียรภาพจากความไม่มั่นคงทางการเมือง  
ท าให้สังคมไทยมีแนวคิดเรื่องการประหยัดค่าใช้จ่ายเผื่อไว้ในยามเศรษฐกิ จฝืดเคือง การใช้จ่ายที่
เหมาะสมตามค่านิยมของสังคมจึงเกิดขึ้นเพ่ือความจ าเป็นในการด ารงชีวิต อย่างการใช้จ่ายเพ่ือ
ตอบสนองปัจจัยสี่  ดังนั้นการใช้จ่ายเพื่อความบันเทิงจึงเป็นสิ่งฟุ่มเฟือย ไม่ก่อเกิดประโยชน์ ไม่ก่อเกิด
รายได้ เป็นเรื่องที่ขัดต่อค่านิยมในการใช้จ่ายที่เหมาะสม 

ถ้อยค าและข้อความที่ใช้โจมตีติ่งเกาหลีที่สะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยมีแนวคิด
เรื่องเศรษฐกิจแฝงอยู่ได้แก่ ผลาญเงินพ่อแม่  

                                                   
11 สุจิตต์ วงษ์เทศ, “ผี, พราหมณ,์ พุทธ รวมเป็นศาสนาไทย,” มติชนรายวัน, 16 

กันยายน 2559, ภายใต้ “สยามประเทศ,” สืบค้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561, https://www.mati 
chon.co.th/columnists/news_287611. 

12 โรจน์ จินตมาศ, “แนวความคิดของผู้น าไทยเรื่อง ‘ชาติ’ กับการเข้าร่วมสงครามโลก
ครั้งที่ 1 ของไทย,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531), 29. 
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ราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายของค าว่า “ผลาญ13“ ไว้ว่า ท าลายให้หมด
สิ้นไป บางทีหมายถึงท าลายทรัพย์สมบัติให้หมดสิ้นไป ดังนั้นการที่ติ่งเกาหลีใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุน
ศิลปินเกาหลีแล้วถูกโจมตีว่าเป็นการ “ผลาญเงิน” จึงได้สะท้อนให้เห็นแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจใน
สังคมไทยว่าการใช้จ่ายใด ๆ  ที่ไม่ได้มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตเป็นเรื่องฟุ่มเฟือย ภาพลักษณ์ของ
ติ่งเกาหลีจึงกลายเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีในการใช้เงินตามแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจของสังคมไทย 

5.1.5 แนวคิดเรื่องความอาวุโสในสังคมไทย 
ค่านิยมเรื่องอาวุโสเป็นค่านิยมที่อยู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน โดยทั่วไปแล้ว

ตามแนวคิดเรื่องความอาวุโส ผู้ที่มีอาวุโสน้อยกว่าจะต้องเคารพผู้ที่มีอาวุโสมากกว่า 14 การตัดสินใจ
ของผู้มีอาวุโสมากกว่ามักจะถูกต้องตามค่านิยมนี้เพราะเป็นผู้มีประสบการณ์มากกว่า สะท้อนให้เห็น
ผ่านส านวนไทยต่าง ๆ  เช่น อาบน้ าร้อนมาก่อน เดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัด  

ซึ่งค่านิยมเรื่องความอาวุโสนี้นี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นค่านิยมร่วมหรือเป็น
อุดมการณ์โลกตะวันออก15 ซึ่งผู้เผยแพร่วัฒนธรรมนี้และมีอิทธิพลต่อประเทศอ่ืน ๆ  คือ จีน  

ถ้อยค าและข้อความที่ใช้โจมตีติ่งเกาหลีที่สะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยมีแนวคิด
เรื่องความอาวุโสแฝงอยู่ได้แก่ ติ่ง ไร้สาระ และ เด็กน้อย เนื่องจากติ่งเกาหลีส่วนใหญ่เป็นเด็กวัยรุ่น 
ความสนใจของเด็กวัยรุ่นที่ไม่ตรงตามที่ผู้ใหญ่คาดหวังในสังคมที่มีแนวคิดเรื่องความอาวุโส จึงถูกมอง
ว่าเป็นเรื่องไร้สาระของเด็กน้อย  

 
  

                                                   
13 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, (กรุงเทพฯ: 

ราชบัณฑิตยสถาน, 2556), อ้างว่า “ผลาญ.” 
14 ชลทิพย์ อัศวกาญจน์, “การสื่อสารของผู้บังคับบัญชาเพ่ือสร้างการยอมรับจาก

ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีอาวุโสมากกว่าในองค์กรไทย,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาวาท
วิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546), 8. 

15 วรรณมณี บัวเทศ, “อุดมการณ์ทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองที่ปรากฏใน
ข้อเขียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ในประเทศแถบเอเชีย เปรียบเทียบนิตยสารไทม์กับเอเชียวีค,” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2545), 20. 
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5.1.6 อุดมการณ์แบบชายเป็นใหญ่  
อุดมการณแ์บบชายเป็นใหญ่คืออุดมการณ์ที่สนับสนุนผู้ชายในทุกกรณี รวมไปถึง

ให้ความชอบธรรมในการควบคุมและเอารัดเอาเปรียบผู้หญิง โดยสังคมจะยอมรับเรื่องความไม่  
เสมอภาคนี้ผ่านการขัดเกลาทางสังคมต่าง ๆ16 ไม่ว่าจะเป็นสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา 
สถาบันการศึกษา อีกทั้งอุดมการณ์แบบชายเป็นใหญ่นั้นอ้างว่าความไม่เท่าเทียมกันในเรื่องอ านาจ
ระหว่างชายหญิงนั้นเป็นเรื่อง “ธรรมชาติ”17 เป็นเรื่องที่ถูกต้อง ฝ่าฝืนไม่ได้ ทั้งนี้เพ่ือปิดบังข้อเท็จจริง
ที่ว่าอุดมการณ์แบบชายเป็นใหญ่มีไว้เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้อ านาจชายเท่านั้น18  

ถ้อยค าและข้อความที่ใช้โจมตีติ่งเกาหลี ซึ่ งสะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยมี
อุดมการณ์แบบชายเป็นใหญ่แฝงอยู่ได้แก่ แรด บ้าผู้ชาย ท าตัวไร้ค่า กรีดร้องเหมือนโดนน้ ามนต์
สาด และ ผู้หญิงดีๆ เค้าไม่เที่ยวว่ิงกรีดร้องบอกชาวบ้านว่าชั้นบ้าผู้ชายหรอกครับ  

ถ้อยค าและข้อความที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด มีการมุ่งประเด็นโจมตีไปที่ 
การแสดงออกของผู้หญิงที่ถูกมองว่าไม่เหมาะสมตามกรอบของอุดมการณ์แบบชายเป็นใหญ่ เนื่อง
ตามอุดมการณ์แบบชายเป็นใหญ่แล้ว ผู้หญิงมีหน้าที่เป็น “แม่” เป็น “เมีย” ที่ดีเท่านั้น19 พ้ืนที่ของ
ผู้หญิงคือบ้าน ไม่ใช่พ้ืนที่สาธารณะ ผู้หญิงไม่ควรแสดงความสนใจในเพศตรงข้ามมากเกินไป ซึ่งติ่ง
เกาหลีได้ท้าทายรูปแบบของ “ผู้หญิงดี” ตามอุดมการณ์แบบชายเป็นใหญ่ ด้วยการแสดงออกว่าชื่น
ชอบศิลปินเกาหลีอย่างมาก กรีดร้องแสดงความพอใจเมื่อได้พบศิลปินที่ตัวเองชอบในที่สาธารณะ ท า
ให้ติ่งเกาหลีโดนโจมตีด้วยเหล่าค าท่ีกล่าวมาข้างต้นเป็นการลงโทษต่อการท้าทายอ านาจชายในครั้งนี้  
 
  

                                                   
16 วารุณี ภูริสินสิทธิ์, สตรีนิยม : ขบวนการและแนวคิดทางสังคมแห่งศตวรรษท่ี 20, 

(กรุงเทพฯ:  
คบไฟ, 2545). 

17 ฉลาดชาย รมิตานนท์, “อุดมการณ์ “ ลูกผู้ชาย “และ “ ลกูผู้หญิง” (Ideologies of 
masculinity and feminity),” เอกสารประกอบการสอนสตรีศึกษา ศูนย์สตรีศึกษา คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาเชียงใหม่ 11 มิถุนายน 2558, สืบค้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561, 
http://wsc.soc.cmu.ac.th/publications /online-journal/. 

18 เรื่องเดียวกัน. 
19 โตมร ศุขปรีชา, GENDERISM, 26. 
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5.2 อุดมการณ์แบบชายเป็นใหญ่: รากแก้วความเกลียดชัง 
 
แม้ว่าจะสามารถแยกประเภทอุดมการณ์ที่สะท้อนออกมาจากถ้อยค าและข้อความที่ใช้

โจมตีติ่งเกาหลีได้ แต่เพราะภาษาเป็นภาพสะท้อนของความคิด และความคิดของคนในสังคมนั้น 
ไม่อาจเกิดจากฐานแนวคิดหรืออุดมการณ์เดียว แต่เกิดจากการแนวคิดและอุดมการณ์ต่าง  ๆ  ในสังคม
ที่หลอมรวมกัน ท าให้ค าบางค าอาจมีการทับซ้อนกันของแนวคิดและอุดมการณ์หลายชุด  

ถ้อยค าแห่งความเกลียดชังที่โจมตีกลุ่มติ่งเกาหลีบางค าอาจเชื่อมโยงกับแนวคิดทั้งหมด
ที่ว่ามา หรืออาจเกี่ยวข้องแค่บางประเด็น แต่ยังคงสะท้อนให้เห็นถึงเป้าหมายหลักของการโจมตีคือ”
ติ่งเกาหลี” ซึ่งเป็น “ผู้หญิง” ที่ไม่ยอมปฏิบัติตามการเป็น “ผู้หญิงดี” ในมิติต่าง ๆ ดังที่จะแสดงผ่าน
การวิเคราะห์ถ้อยค าแห่งความเกลียดชังดังต่อไปนี้ 

ค าว่า แรด บ้าผู้ชาย ท าตัวไร้ค่า กรีดร้องเหมือนโดนน้ ามนต์สาด และ ผู้หญิงดี ๆ 
เค้าไม่เที่ยวว่ิงกรีดร้องบอกชาวบ้านว่าชั้นบ้าผู้ชายหรอกครับ มีจุดร่วมคือ มุ่งโจมตีความเป็นหญิง 
สะท้อนให้เห็นว่าพฤติกรรมของติ่งเกาหลีเป็นพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ ไม่ตรงวิถีการด าเนินชีวิต
ของ “ผู้หญิงดี” ตามแนวคิดสังคมไทย เมื่อการแสดงความชื่นชอบต่อศิลปินชายอย่างโจ่งแจ้งใน 
ที่สาธารณะนั้นเป็นการ ท าตัวไร้ค่า สะท้อนให้เห็นว่าผู้หญิงในสังคมไทยไม่มีอิสระในการแสดงความ
สนใจในเรื่องเพศอย่างเปิดเผย มีการตีราคาผู้หญิงจากการแสดงออก อุดมการณ์ที่มีแนวคิดควบคุม
พฤติกรรมของผู้หญิงเช่นนี้คือ อุดมการณ์แบบชายเป็นใหญ่ เนื่องจากเป็นอุดมการณ์ที่ควบคุม
พฤติกรรมของผู้หญิงอย่างเคร่งครัด และให้อิสระในการแสดงออกกับผู้ชายมากกกว่า ตามอุดมการณ์
แบบชายเป็นใหญ่ผู้หญิงไม่ควรแสดงออกความสนใจในเพศตรงข้ามมากเกินไป เรื่องเพศเป็นเรื่องที่
ผู้หญิงควรปกปิด ท าให้การแสดงความต้องการในตัวศิลปินเกาหลีอย่างเปิดเผยกลายเป็นเรื่องรับไม่ได้
ในสังคมท่ีมีอุดมการณ์นี้ซุกซ่อนอยู่  

ผู้ศึกษามีความคิดเห็นว่า ผู้ชายที่ได้รับการหล่อหลอมจากอุดมการณ์แบบชายเป็นใหญ่
ในสังคมไทยจะมองผู้หญิงว่าเป็น “สมบัติของตน” และ “แม่พันธุ์ของชาติ” ซึ่งจะรู้สึกสูญเสียอ านาจ
เมื่อผู้หญิงมีความสนใจในความเป็นชายแบบอ่ืน ๆ หรือที่มาจากชนชาติอ่ืนมากกว่าตน ในที่นี่คือ
ศิลปินเกาหลีที่ก าลังได้รับความนิยมในหมู่ผู้หญิงไทยบางกลุ่มที่ถูกเรียกว่า “ต่ิง” นั้นเอง 

ส่วนค าว่า กรีดร้องเหมือนโดนน้ ามนต์สาด นั้นนอกจากจะวิจารณ์พฤติกรรมของผู้หญิง
ตามแนวคิดของอุดมการณ์แบบชายเป็นใหญ่แล้ว ยังมีแนวคิดเกี่ยวกับศาสนาซึ่งเป็นสถาบันหลัก
สถาบันหนึ่งของสังคมไทยเข้ามาเกี่ยวข้อง โดนปกติแล้วสิ่งที่โดนน้ ามนต์สาดแล้วกรีดร้องคือสิ่งชั่วร้าย 
ในที่นี้ติ่งเกาหลีซึ่งเป็นผู้หญิงถูกลดทอนให้กลายเป็นภูตผี เป็นสิ่งชั่วร้ายไม่ได้เป็นคนที่มีสิทธิ์แสดงออก
ถึงความต้องการของตัวเองอีกต่อไป  
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จากถ้อยค าที่ใช้โจมตีติ่งเกาหลีบางค าเช่น ไร้สาระ เด็กน้อย ถ้อยค าเหล่านี้ถูกผูกโยงอยู่
กับแนวคิดเรื่องวัยวุฒิในสังคมไทย เพราะทุกค ามีนัยแสดงถึงผู้ถูกโจมตีว่าเป็น “เด็ก” สะท้อนให้เห็น
ว่าสังคมไทยให้ความส าคัญกับล าดับอาวุโส อ านาจในการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องใด  ๆ จะมากขึ้น
ตามล าดับอาวุโส ความสนใจของเด็กในสังคมไทยโดย (ในที่นี้คือเด็กผู้หญิง เนื่องจากทุกค าโจมตีติ่ง
เกาหลีมีจุดศูนย์กลางเป็นผู้หญิง) ถ้าไม่ตรงกับความคาดหวังของผู้ใหญ่หรือเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ไม่เข้าใจ 
เช่น ความชื่นชอบศิลปินเกาหลีจึงกลายเป็นเรื่อง ไร้สาระ เป็นแค่ความสนใจของ เด็กน้อย 

นอกจากนี้ยังมีมิติของการเป็นเด็กที่ยังต้องพ่ึงพาครอบครัว ที่สะท้อนออกมาจาก
ข้อความที่ว่า น่าสงสารพ่อแม่ ผลาญเงินพ่อแม่ การเป็นติ่งเกาหลีกลายเป็นการปฏิบัติตัวที่ไม่
เหมาะสมของเด็กที่อยู่ในฐานะการเป็นสมาชิกครอบครัวอย่างการเป็น “ลูก” แสดงให้เห็นว่าการเป็น
ลูกนั้นมีแนวทางการปฏิบัติที่สังคมคาดหวังเช่นกัน และไม่ใช่การปฏิบัติตัวอย่างที่ติ่งเกาหลีปฏิบัติ ติ่ง
เกาหลีนั้นมีพฤติกรรมการแสดงความชื่นชอบต่อศิลปินชายอย่างเปิดเผย ใช้ก าลังทรัพย์ในการ
สนับสนุนศิลปินเกาหลีแม้ว่าอาจจะยังหาเงินเองไม่ได้ เหล่านี้อาจจะเป็นการกระท าที่ไม่สอดคล้องกับ
การเป็นลูกที่ดี ดังนั้นอนุมานได้ว่าลูกที่ดีตามค่านิยมของสังคมไทยก็ควรจะไม่แสดงออกว่าชื่นชอบเพศ
ตรงข้ามอย่างเปิดเผย เมื่อยังหาเงินไม่ได้ก็ควรช่วยครอบครัวประหยัด ไม่ใช้เงินของครอบครัวอย่าง
ฟุ่มเฟือย ดังนั้นจะเห็นว่าถ้อยค าโจมตีติ่งเกาหลีกลุ่มนี้ไม่ได้สะท้อนให้เห็นเพียงอุดมการณ์หรือแนวคิด
เดียว แต่มีการซ้อนทับกันของอุดมการณ์ครอบครัว อุดมการณ์แบบชายเป็นใหญ่เกี่ยวกับการ
แสดงออกของผู้หญิง และแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจเกี่ยวกับการใช้จ่าย  

ข้อความที่ว่า เป็นห่วงอนาคตของชาติ มีการทับซ้อนของอุดมการณ์ในระดับที่ใหญ่กว่า
คือในระดับชาติ เป็นห่วงอนาคตของชาติ มีนัยแสดงผู้ถูกโจมตีว่าเป็นเด็ก เนื่องจากเด็กคือผู้ใหญ่ใน
วันข้างหน้า เป็นก าลังส าคัญของชาติในอนาคต นั่นอาจหมายถึงผู้แสดงทรรศนะดังกล่าวมองว่า
พฤติกรรมของติ่งเกาหลีเป็นภัยต่อประเทศชาติ เห็นได้ชัดว่าพฤติกรรมของติ่งเกาหลีถูกมองว่าไม่
สอดคล้องกับการเป็นพลเมืองที่ดี สะท้อนให้เห็นว่าผู้แสดงทรรศนะมีแนวทางการปฏิบัติตนของ
เด็กหญิงในฐานะของการเป็นพลเมืองของชาติ และแน่นอนว่าพฤติกรรมของกลุ่มติ่งเกาหลีถูกมองว่า
เป็นพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ การ เป็นห่วงอนาคตของชาติ จึงสะท้อนให้เห็นถึงการแฝงตัวของ
อุดมการณ์ที่การซ้อนทับกันระหว่างค่านิยมเรื่องความอาวุโสและอุดมการณ์เก่ียวกับความเป็นชาติ  

นอกจากนี้ยังพบค าว่า ไม่รักชาติ ไม่มีจิตส านึก บูชาเกาหลี พยายามท าตัวเป็นเกาหลี 
ท าให้ประเทศชาติเสื่อมเสีย ลืมความเป็นไทย ไม่สนับสนุนคนไทย และลืมถิ่นก าเนิด กลุ่มค า
ทั้งหมดนี้เป็นกลุ่มค าที่โจมตีติ่งเกาหลี ที่สะท้อนให้เห็นแนวคิดที่เป็นรากฐานหลักคืออุดมการณ์ความ
เป็นชาติ ทั้งที่การชื่นชอบศิลปินเกาหลีนั้นเป็นเพียงรสนิยมส่วนตัวเท่านั้น แต่อาจเป็นเพราะศิลปิน
เกาหลีเป็นผลผลิตจากการส่งออกวัฒนธรรมของเกาหลีใต้ซึ่งเป็นวัฒนธรรมต่างชาติ การหลั่งไหลเข้า
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มาของวัฒนธรรมต่างชาติที่ได้รับผลตอบรับอย่างดี อาจท าให้คนในชาติรู้สึกถูกคุกคามและกลัวจะ 
ถูกกลืนจากวัฒนธรรมอื่น จึงท าให้กลุ่มติ่งเกาหลีถูกโจมตีด้วยถ้อยค าเหล่านี้ 

แม้ว่าความเป็นชาติกับวัฒนธรรมจะมีความเกี่ยวข้องกัน แต่จะนับรวมว่าทั้งสองสิ่งนี้
เป็นเรื่องเดียวกันนั้นไม่ถูกต้องนัก เพราะค าว่าชาติหรือความเป็นชาติ หมายความถึงรัฐที่มีระบบ 
กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายซึ่งก าหนดขึ้นโดยผู้น าเพ่ือจัดการและควบคุมประชากรหรือพลเมืองใน
ประเทศ ในชาติหรือประเทศหนึ่ง ๆ  จะมีวัฒนธรรมหรือกลุ่มวัฒนธรรมด ารงอยู่ได้อย่างหลากหลาย20 
เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ประชากรต่างยังคงอยู่ร่วมกันได้ แม้มีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติและ
วัฒนธรรม 

เนื่องจากในปัจจุบันสังคมไทยก าลังด าเนินมาถึงช่วงเวลาที่ต้องการรักษาอัตลักษณ์
ตัวตนให้อยู่รอด แต่ไม่สามารถจะปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยให้ก้าวทันโลก ไม่สามารถหาทางให้คนรุ่น
ใหม่มาสนใจวัฒนธรรมเดิมได้ จึงพยายามเอาตัวรอดจากการโดนกลืนด้วยการประณาม เบียด กด  
ทับความเป็นอ่ืนให้อยู่ต่ ากว่า เพ่ือด ารงสถานะผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรม หรือเจ้าของพ้ืนที่ที่อยู่
เหนือกว่าผู้อ่ืน เช่น การเสนอภาพติ่งเกาหลีซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ชื่นชอบวัฒนธรรมของชาติอ่ืนว่าเป็นคน 
ไม่รักชาติ ลืมความเป็นไทย ไม่สนับสนุนความเป็นไทย ท าให้ประเทศชาติเสื่อมเสีย และมีส่วนท า
ให้วัฒนธรรมของชาติเสื่อมถอย  

สาเหตุหลายประการที่กลุ่มติ่งเกาหลีถูกท าให้กลายเป็นกลุ่มคนที่มีความบกพร่อง เป็น
สิ่งที่บ่อนท าลายสังคม หรือไม่เป็นที่ต้องการของประเทศชาติ ประการแรกคือ ผลของความพยายาม
กดทับกลุ่มติ่งเกาหลีเพ่ือรักษาอัตลักษณ์ตัวตนให้อยู่รอดของอุดมการณ์ความเป็นชาติ ประการที่สอง
คือ การประเมินรสนิยมของผู้หญิงในสังคมที่มีอุดมการณ์แบบชายเป็นใหญ่ว่าด้อยค่า ไม่ให้การยอมรับ 
หรือประการที่สาม สังคมต้องการลงโทษกลุ่มติ่งเกาหลีที่สั่นคลอนความเป็นชายของสังคมไทย 
เนื่องจากกลุ่มติ่งเกาหลีเป็นผู้หญิงในชาติที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่า ชื่นชอบความเป็นชายแบบชาย
ชาติอ่ืน เป็นต้น 

กลุ่มติ่งเกาหลีจึงถูกประณามให้กลายเป็นกลุ่มคนที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา 
ดังที่ปรากฏในค าว่า โง่ ไร้สมอง เพ้อเจ้อ โดนล้างสมอง ปัญญาอ่อน และไม่เข้าใจโลกความเป็น
จริง หรือบางครั้งก็ถูกท าให้กลายเป็นกลุ่มคนที่มีอาการทางจิต เพียงเพราะแสดงออกว่าชื่นชอบศิลปิน
เกาหลีมาก ดังที่ปรากฏในค าว่า บ้า มีปม โรคจิต ขี้มโน และไม่มีสติ ร้ายแรงกว่านั้นบางครั้งกลุ่ม 

                                                   
20 ชาคริต แก้วทันค า, “ชาติคืออะไร ? กับความคิดแบบสมัยใหม่,” มติชนสุดสัปดาห์, 

13 เมษายน 2561, ภายใต้ “รายงานพิเศษ,” สืบค้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561, https://www. 
matichonweekly.com/special-report/article_93153. 

Ref. code: 25615724035018INR



74 

ติ่งเกาหลีก็ถูกท าให้กลายเป็นสิ่งที่บ่อนท าลายสังคม หรือไม่เป็นที่ต้องการของประเทศชาติ ดังจะเห็น
ได้จากค าว่า เนื้อร้าย สวะ ขยะสังคม และเป็นเพียง “ติ่ง” เล็ก ๆ ไร้ความส าคัญ 

เมื่อพิจารณาถ้อยค าแห่งความเกลียดชังที่ปรากฏทั้งหมด ท าให้เห็นว่าถ้อยค าเหล่านี้
ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างไม่มีเหตุผล แต่เกิดจากแนวคิดและอุดมการณ์ที่แฝงฝังอยู่ในสังคมไทย ซึ่ง ผู้ที่ 
ถูกครอบง าโดยอุดมการณ์อาจจะตระหนักหรือไม่ตระหนักถึงการแฝงฝังของอุดมการณ์นั้น  ๆ ก็ได้ 
และอุดมการณ์นั้นถูกสะท้อนให้เห็นผ่านถ้อยค าแห่งความเกลียดชังที่ใช้โจมตีกลุ่มติ่งเกาหลี ประกอบ
กับอุดมการณ์นั้นไม่จ าเป็นต้องเป็นสิ่งที่ดีงามหรือถูกต้อง แต่อุดมการณ์นั้นจะก่อให้เกิดการปกป้อง
ผลประโยชน์ร่วมกันของกลุ่มชน ซึ่งในที่นี้คือความพยายามที่จะด ารงซึ่งอัตลักษณ์ของกลุ่มตนเองไว้
เพราะรู้สึกว่าถูกคุกคามจากกลุ่มคนที่มีความชื่นชอบในวัฒนธรรมอื่นอย่างกลุ่มติ่งเกาหลีนั้นเอง 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลกรณีติ่งเกาหลีที่โดนโจมตีด้วยถ้อยค าแห่งความเกลียดชัง  
ผู้ศึกษาพบว่ามี มีแนวคิดและอุดมการณ์ที่แฝงอยู่กับถ้อยค าเหล่านั้น ทั้งหมด 6 ชุดคือ อุดมการณ์
เรื่องเพศ (แบบชายเป็นใหญ่) อุดมการณ์ความเป็นชาติ อุดมการณ์ครอบครัว แนวคิดเรื่องศาสนา 
แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจ และแนวคิดเรื่องความอาวุโสในสังคมไทย   

ผู้ศึกษาพิจารณาพบว่า อุดมการณ์และแนวคิดที่สะท้อนออกมาจากถ้อยค าแห่งความ
เกลียดชังทั้งหมด มีรากฐานความคิดที่ส าคัญที่สุดคือ อุดมการณ์แบบชายเป็นใหญ่ ดังจะแสดงให้เห็น
ในแผนภาพต่อไปนี้  
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ภาพที่ 5.2 แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงของแนวคิดและอุดมการณ์ที่สะท้อนให้เห็นหลังจากวิเคราะห์
ถ้อยค า หรือข้อความที่แสดงความเกลียดชังต่อกลุ่มติ่งเกาหลี โดยมีอุดมการณ์แบบชายเป็นใหญ่เป็น
รากฐานส าคัญ 

 
จากการวิเคราะห์ถ้อยค าแห่งความเกลียดชังที่ใช้โจมตีติ่งเกาหลี นอกจากจะพบแนวคิด

อุดมการณ์ทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้ศึกษาเห็นว่าแนวคิดหรืออุดมการณ์ที่เป็นรากฐานให้แนว
อ่ืนๆ ที่ปรากฏ คืออุดมการณ์แบบชายเป็นใหญ่ ตัวอย่างเช่นค าว่า ไม่รักชาติ ไม่รักความเป็นไทย 
หรือบูชาเกาหลี ผลาญเงินพ่อแม่ ค าพวกนี้ล้วนโจมตีกลุ่มติ่งเกาหลีซึ่งคนส่วนใหญ่ในกลุ่มเป็นผู้หญิง 
ซึ่งมีความชื่นชอบในวัฒนธรรมต่างชาติ ศิลปินต่างชาติ แสดงความชื่นชอบอย่างเปิดเผย ให้การ
สนับสนุนทางการเงินแก่ศิลปินเหล่านั้น โดยการซื้อบัตรเข้าชมการแสดง ซื้อผลงานเพลงของศิลปิน 
เดินทางไปประเทศเกาหลีเพ่ือรับชมการแสดงที่จัดขึ้นในประเทศเกาหลี ในทางกลับกัน แฟนคลับ
ฟุตบอลต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ในกลุ่มแฟนคลับเป็นผู้ชาย ก็มีพฤติกรรมแสดงความชื่นชอบ ให้การ
สนับสนุนต่างชาติไม่ต่างจากกลุ่มติ่งเกาหลี ทั้งรวมตัวกันเพ่ือเชียร์กีฬา ซื้อสินค้าจากร้านของสโมสร
ฟุตบอลเพ่ือเป็นการสนับสนุนทางการเงินให้กับสโมสรที่รัก มีความใฝ่ฝันที่จะเดินทางไปชมการแข่งขัน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุดมการณ์แบบชายเปน็ใหญ่ 

 ความสามารถ 

วัยวุฒ ิ เศรษฐกิจ 

แนวทางการด าเนินชีวิต 

ผู้หญิง 

สถาบันครอบครัว 

สถาบันทางสังคมอื่นๆ 

ความเป็นชาติ 
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ฟุตบอลในสนามของทีมที่ชื่นชอบสักครั้ง กลับได้รับการยอมรับจากสังคม ไม่ถูกใช้ถ้ อยค าแห่งความ
เกลียดชังเพ่ือโจมตีว่า ไม่รักความเป็นไทย ท าให้ประเทศชาติเสื่อมเสีย และการชื่นชอบในกีฬา
ฟุตบอลหรือชื่นชมในตัวนักฟุตบอลอย่างมาก ก็ไม่ได้รับการดูถูก ว่าเป็น ติ่ง คนโง่ คนบ้า ไร้สาระ ไม่
มีสมอง ปัญญาอ่อน เพ้อเจ้อ หรือโรคจิต ทั้งนี้เมื่อตะโกนส่งเสียงเชียร์ดัง ๆ ก็มีไม่ใครกล่าวหาว่า  
ส่งเสียงเชียร์เหมือนโดนน้ ามนต์สาด หรือไม่มีใครแสดงความเกลียดชังด้วยถ้อยค าที่ลดทอนความ
เป็นมนุษย์เพียงแค่เพราะชอบฟุตบอลต่างชาติ อย่างค าว่า เนื้อร้าย หรือขยะสังคม ฉะนั้นจึงเห็นได้ว่า
ในพฤติกรรมที่ใกล้กัน มีปัจจัยคล้ายคลึงกัน แต่ผลลัพธ์ต่างกันโดยสิ้นเชิง กล่าวคือถ้าผู้ที่มีพฤติกรรม
ดังกล่าวเป็นผู้ชาย จะไม่ถูกโจมตีด้วยถ้อยค าแห่งความเกลียดชัง ในทางกลับกันถ้าผู้มีพฤติกรรม
ดังกล่าวเป็นผู้หญิง จะถูกสังคมโจมตีด้วยถ้อยค าแห่งความเกลียดชังอย่างรุนแรง แสดงให้เห็นว่า 
สังคมไทยเป็นสังคมที่มีอุดมการณ์แบบชายเป็นใหญ่ เป็นพ้ืนฐานแนวคิดที่หยั่ งรากลึกส่งอิทธิพลต่อ
อุดมการณ์และแนวความคิดอ่ืน ๆ  ในสังคมไทย  
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บทที ่6 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิเคราะห์ถ้อยค าแห่งความเกลียดชังที่ใช้โจมตีติ่งเกาหลีมาแล้วจากบทที่ 

ผ่านมา ผู้ศึกษาจะสรุปและอภิปรายผลการศึกษาเพ่ือตอบปัญหาน าวิจัยที่ตั้งไว้ และจากผลการศึกษา
ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะที่น่าจะเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาการใช้ถ้อยค าแห่งความเกลียดชัง ที่ถูก
ใช้ในมิติอ่ืนนอกจากเรื่องการเมือง 
 
6.1 สรุปผลการศึกษา 

 
การศึกษาเรื่องติ่งเกาหลีกับการโจมตีด้วยถ้อยค าแห่งความเกลียดชัง ได้เก็บข้อมูลที่จะ

ใช้เพื่อวิเคราะห์จากเว็บไซต์พันทิป โดยใช้ค าส าคัญในการค้นหาทั้งหมด 3 ค า ได้แก่ "ติ่ง" "ติ่งเกาหลี" 
และ"แฟนคลับเกาหลี" ซึ่งกระทู้ที่จะใช้เพื่อวิเคราะห์จะต้องมีการแสดงทัศนคติของผู้อ่ืนในสังคมที่มีต่อ
ติ่งเกาหลี และอยู่ในระยะเวลาตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2561 เท่านั้น 

ในการศึกษาครั้งนี้มีการใช้ทฤษฏีถ้อยค าแห่งความเกลียดชังเพ่ือช่วยในการวิเคราะห์ให้
เห็นว่าถ้อยค าที่ใช้โจมตีกลุ่มติ่งเกาหลีนั้นไม่ใช่ถ้อยค าปรามาสทั่ว  ๆ ไป แต่มีความรุนแรงตรง 
ตามเกณฑ์ของการเป็นถ้อยค าแห่งความเกลียดชัง คือมีลักษณะก่อให้ เกิดการแบ่งแยก กีดกัน ดูถูก 
เหยียดหยาม ปฏิเสธการอยู่ร่วมกัน เป็นถ้อยค าที่ดูเหมือนจะมีเหตุผลแต่ก็เป็นเหตุผลแบบไม่สม
เหตุผล ซ้ ายังก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับกลุ่มติ่งเกาหลีซ้ า  ๆ  จนกลายเป็นภาพเหมารวมที่แก้ไข
ได้ยาก  

ในขั้นตอนของการศึกษาผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ถ้อยค าหรือข้อความที่ใช้โจมติ่งเกาหลี  
ซึ่งมีลักษณะเป็นถ้อยค าแห่งความเกลียดชัง เพื่ออธิบายถึงความไม่สมเหตุผลของถ้อยค าโจมตีเหล่านั้น 
จึงพบว่าถ้อยค าที่ใช้โจมตีเป็นภาพสะท้อนจากอุดมการณ์ที่แฝงฝังอยู่ในสังคมไทย และสามารถจ าแนก
อุดมการณ์ที่พบได้ท้ังหมด 6 ชุดคือ  

1) อุดมการณ์เรื่องเพศ (แบบชายเป็นใหญ่) จากถ้อยค าโจมตีกลุ่มติ่งเกาหลีที่รวบรวมมา
มีกลุ่มค าที่สะท้อนให้เห็นถึงอุดมการณ์แบบชายเป็นใหญ่ที่กดขี่เพศหญิง มองผู้หญิงเป็นเพียงสมบัติ
ของชาย ในที่นี่รวมไปถึงการไม่ให้ค่าความชื่นชอบของผู้หญิง รสนิยมของผู้หญิง ความประพฤติใด  ๆ 
ที่ไม่เอ้ือประโยชน์ต่อความเป็นชายในแบบที่สังคมก าหนดจะถูกโจมตี  
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2) อุดมการณ์ความเป็นชาติ จากถ้อยค าโจมตีกลุ่มติ่งเกาหลี มีอยู่หลายค าที่โจมตี
พฤติกรรมของติ่งเกาหลี ว่าการชื่นชอบศิลปินต่างชาติของกลุ่มติ่งเกาหลีนั้นคือ การละทิ้งวัฒนธรรม
ไทยเป็นเรื่องผิดต่อประเทศชาติ เป็นภัยต่อการด ารงอยู่ของวัฒนธรรมหลักของชาติ 

3) อุดมการณ์ครอบครัว พบว่ามีหลายค าที่เชื่อมโยงว่าการเป็นติ่งเกาหลีคือ การท าผิด
ต่อครอบครัว เนื่องจากภาพเหมารวมของติ่งเกาหลีนั้นคือเด็กหญิงวัยรุ่นที่ยังไม่สามารถหารายได้ด้วย
ตัวเองได้ ยังต้องพ่ึงพาผู้ปกครองอยู่ การใช้จ่ายใด ๆ ที่ไม่ก่อประโยชน์ให้ครอบครัวนั้นจึงถูกคนใน
สังคมมองว่าเป็นเรื่องสิ้นเปลือง เป็นการท าร้ายครอบครัว จึงต้องถูกโจมตี  

4) แนวคิดเรื่องศาสนา พบว่าแนวคิดเรื่องศาสนาเป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่ถูกน ามาสร้าง
ถ้อยค าแห่งความเกลียดชัง แสดงให้เห็นว่าความเชื่อในสังคมไทยมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องภูตผีที่แฝงฝังอยู่
จนถูกสะท้อนออกมาผ่านวาทกรรม  

5) แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจ จากถ้อยค าโจมตีกลุ่มติ่งเกาหลีที่รวบรวมมา พบถ้อยค าโจมตี
ที่อยู่ในกลุ่มเกี่ยวกับการใช้จ่าย การเงิน ซึ่งล้อไปกับอุดมการณ์อ่ืน ๆ  เช่น อุดมการณ์ครอบครัว และ
อุดมการณ์ความเป็นชาติ  

6) แนวคิดเรื่องความอาวุโสในสังคมไทย แนวคิดเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่สะท้อน
ออกมาจากถ้อยค าที่ใช้โจมตีกลุ่มติ่งเกาหลี เนื่องจากมีหลายค าที่มุ่งโจมตีความคนที่มีอายุน้อย 
ในสังคม ท าให้เห็นว่าผู้มีอาวุโสมากกว่าในสังคมไทยมีอ านาจติเตียนผู้ที่มีอาวุโสน้อยกว่าได้  
การกระท าใด ๆ  ของผู้ด้อยอาวุโสกว่าที่ไม่สอดคล้องกับแนวคิดของผู้มีอาวุโสมากกว่า จะถูกมองว่า
เป็นเรื่องที่ไม่มีค่าพอหรือไม่สมควรจะท า   

จากผลการศึกษาผู้ศึกษาพบว่าอุดมการณ์และแนวคิดท้ังหมดที่กล่าวมานั้นไม่ได้ด ารงอยู่
อย่างโดดเดี่ยวแต่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ซึ่งอยู่ภายใต้ร่มของอุดมการณ์แบบ
ชายเป็นใหญ่ทั้งสิ้น  

 
6.2 อภิปรายผลการศึกษา 

 
จากผลการวิจัยสามารถตอบค าถามวิจัยได้ว่า ถ้อยค าหรือข้อความที่ใช้โจมตีกลุ่ม 

ติ่งเกาหลีนั้นเป็นถ้อยค าหรือข้อความที่เข้าข่ายลักษณะถ้อยชังแห่งความเกลียดชัง และถ้อยค าแห่ง
ความเกลียดชังเหล่านั้นยังสะท้อนให้เห็นถึงอุดมการณ์ที่แฝงฝังอยู่ในสังคมไทยอีกด้วย  

ส าหรับการอภิปรายผลนั้น ผู้ศึกษาจะแบ่งหัวข้อการอภิปรายออกเป็น 3 ประเด็นส าคัญ 
คือ เรื่องความเกลียดชังที่ถูกท าให้เป็นเรื่องธรรมดา  เรื่องสังคมไทยสังคมชายเป็นใหญ่แบบแฝงฝัง  
และเรื่องโลกออนไลน์: ความจริงจากใจภายใต้ความนิรนาม  
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6.2.1. ความเกลียดชังที่ถูกท าให้เป็นเรื่องธรรมดา 
ในการศึกษาครั้งนี้พบว่าถ้อยค าและข้อความที่ใช้ในการโจมตีติ่งเกาหลีนั้น 

 มีลักษณะเข้าข่ายถ้อยค าแห่งความเกลียดชัง เพราะมีลักษณะการใช้ภาษาหยาบคายรุนแรง ดูถูก 
เหยียดหยาม ลดทอนคุณค่าของผู้อ่ืน สร้างความเข้าใจผิด กีดกันออกจากสังคม แบ่งฝักแบ่งฝ่าย 
ปฏิเสธการอยู่ร่วม เกิดข้ึนซ้ า ๆ ในระยะเวลากว่าสิบปี แต่กลับถูกละเลยท าให้กลายเป็นเรื่องธรรมดา 
เพราะหากพูดถึงถ้อยค าแห่งความเกลียดชังแล้วคนส่วนใหญ่ มักจะนึกถึงวาทกรรมที่เกี่ยวกับเรื่อง
การเมือง  

เรามักจะคุ้นชินถ้อยค าหรือข้อความที่มีลักษณะสร้างอคติ ปลุกเร้าอารมณ์ผู้ฟัง
ให้คล้อยตาม ที่ถูกใช้ในเรื่องการเมือง1 ซึ่งความเป็นจริงนั้นถ้อยค าแห่งความเกลียดชังได้ถูกใช้ในมิติ
อ่ืนด้วย ไม่ใช่แค่เพียงเรื่องการเมืองเท่านั้น หากแต่ในมิติอ่ืนนั้นถ้อยค าแห่งความเกลียดชังมักถูกท าให้
กลายเป็นเรื่องธรรมดาจนผู้คนในสังคมไม่ได้ตระหนักถึงผลของความรุนแรงที่ตามมา 

ท าให้สันนิษฐานได้ว่าเรื่องใดที่เกิดขึ้นในสังคมไทย หากไม่ใช่สิ่งที่ส่งผลกระทบ
ต่อคนส่วนใหญ่ในสังคมแล้ว ก็มักจะไม่ได้รับความส าคัญ ซ้ าร้ายหากเป็นเรื่องเกี่ยวกับความชื่นชอบ
ของเด็ก ก็จะยิ่งถูกละเลยจากสังคมส่วนใหญ่  

6.2.2 สังคมไทยสังคมชายเป็นใหญ่แบบแฝงฝัง 
จากผลการศึกษา ผู้ศึกษาได้ข้อสรุปว่าอุดมการณ์และแนวคิดทั้งหมดที่สะท้อน

ออกมาจากถ้อยค าหรือข้อความที่ใช้โจมตีกลุ่มติ่งเกาหลีนั้น มีลักษณะเกี่ยวพันกันอย่างแน่นแฟ้น โดย
มีอุดมการณ์แบบชายเป็นใหญ่แฝงฝังเป็นรากฐานที่ส าคัญ เนื่องจากผู้ศึกษาพบว่าไม่ว่าจะเป็นถ้อยค า
โจมตีผ่านทางอุดมการณ์หรือแนวคิดทางสังคมแบบไหน ก็มีผลลัพธ์เดียวกันคือต้องการให้กลุ่มแฟน
คลับ (ผู้หญิง) ที่แสดงออกว่าตัวเองมีอ านาจในการเป็นผู้เลือกความเป็นชายแบบที่ชอบ กลับมาอยู่
ภายใต้อ านาจชายแบบเดิม 

การที่ผู้หญิงกลายมาเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เลือกความเป็นชายแบบที่ชอบในสังคมที่มี
แนวคิดแบบชายเป็นใหญ่นั้น คือการดูหมิ่นอ านาจความเป็นชายในสังคมอย่างใหญ่หลวง ก่อให้เกิด
ความไม่พอใจที่ตนถูกลดทอนอ านาจ จึงได้สร้างถ้อยค าแห่งความเกลียดชังผ่านแนวคิดและอุดมการณ์

                                                   
1 พิรงรอง รามสูต และคณะ, “สรุปผลการศึกษาโครงการวิจัย การก ากับดูแลสื่อ

ออนไลน์ที่เผยแพร่เนื้อหาที่สร้างความเกลียดชัง (Regulation of Online Media That 
Disseminate Hate Speech Content),” (รายงานผลแผนงานวิจัย เรื่อง การก ากับดูแลสื่อที่
เผยแพร่เนื้อหาที่สร้างความ เกลียดชัง ณ ห้องราชมณเฑียร 1-3 โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ, 26 
กรกฎาคม 2556). 
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ที่ความเป็นชายยึดโยงอยู่ มาโจมตีกลุ่มผู้หญิงที่ท้าทายอ านาจชายในครั้งนี้ เพ่ือเป็นการกดดันให้
ผู้หญิงเหล่านั้นกลับมาสยบยอมต่ออ านาจความเป็นชายแบบเดิมอีกครั้ง 

ท าให้เห็นว่าแนวคิดและอุดมการณ์ทางสังคมของสังคมไทย ถูกสร้างมาเพ่ือเอ้ือ
ประโยชน์ในการด ารงซึ่งอ านาจความเป็นชายเอาไว้ ซึ่งผู้หญิงในสังคมที่มีแนวคิดชายเป็นใหญ่จะถูก
ยกย่องก็ต่อเมื่อยอมปฏิบัติตนในแนวทางที่เอ้ือประโยชน์ต่อชายเท่านั้น เช่น การเป็นแม่เป็นเมียที่ดี 
การรักนวลสงวนตัว การแสร้งท าเป็นไม่สนใจในเพศตรงข้าม ในทางกลับกันหากผู้หญิงไม่สยบยอมต่อ
อ านาจความเป็นชาย แต่ท าตัวเป็นฝ่ายที่มีอ านาจเสียเอง ก็จะถูกโจมตีดังเช่นที่กลุ่มติ่งเกาหลีก าลัง
เผชิญอยู่ 

จะเห็นได้ว่าอุดมการณ์ไม่ใช่สิ่งบริสุทธิ์  อุดมการณ์ย่อมเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
ขึ้นอยู่กับว่าอุดมการณ์นั้นมีไว้เพ่ือรับใช้ใคร2 ซึ่งในกรณีสังคมไทย อุดมการณ์ทางสังคมมีไว้รับใช้ความ
เป็นชายและบีบบังคับผู้หญิงให้ยอมจ าจนต่ออ านาจนั้น   

6.2.3 โลกออนไลน์: ความจริงจากใจภายใต้ความนิรนาม  
ตามทรรศนะของผู้ศึกษาแล้วในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

และการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกกลายเป็นดาบสองคม ซึ่งทั้งก่อประโยชน์และโทษใน
เวลาเดียวกัน ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตมีมากมายหลายประการ เช่น การท าให้โลกแคบลง ผู้คน
สามารถสื่อสารกันได้ง่ายขึ้นไม่ต้องค านึงถึงข้อจ ากัดทางภูมิศาสตร์ มีประโยชน์ต่อเรื่องเศรษฐกิจ 
การศึกษา ความบันเทิงและเรื่องอ่ืน ๆ อีกมากมาย แต่ในทางกลับกันโทษของอินเทอร์เน็ตนั้นก็มี
หลายประการเช่นกัน การก าเนิดและกระจายตัวของถ้อยค าแห่งความเกลียดชังเป็นโทษประการหนึ่ง 
ซึ่งเกิดขึ้นจากพ้ืนที่อินเทอร์เน็ต 

เนื่องจากตัวตนที่ผู้คนสร้างขึ้นใหม่บนโลกออนไลน์ ไม่จ าเป็นต้องแสดงข้อมูล
ตัวตนจริง เสมอไป ในโลกออนไลน์ตัวตนของผู้ใช้จะถูกปกปิดไว้ แต่หากตั้งใจค้นหาตัวจริงของผู้ใช้
นามแฝงบนโลกออนไลน์ก็ย่อมท าได้ ซึ่งการค้นหาตัวตนจริงนั้นก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความสามารถ 
ท าเช่นนั้นได้ อย่างในเว็บไซต์พันทิปที่ผู้ศึกษาใช้เก็บข้อมูลในครั้งนี้พบว่า ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้จะ  
เป็นเพียงข้อมูลนิ่ง ๆ  เหมือนกับข้อมูลสาธารณะที่หาได้ตามสมุดโทรศัพท์3 ข้อมูลที่อยู่เพียงน้อยนิด

                                                   
2 ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์, “อุดมการณ์ทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ทางสังคม,” ใน วิธีวิทยาศึกษาสังคมไทย: วิธีใหม่แห่งการพัฒนา, บรรณาธิการโดย จาตุรงค์ บุณยรัตน
สุนทร, (กรุงเทพฯ: โครงการส่งเสริมองค์กรพัฒนาเอกชนไทย, 2535), 26.  

3 โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์, “ตัวตนออนไลน์,” ใน มาราธอน : อินเทอร์เน็ต การเมือง
วัฒนธรรม ฉบับออกตัว, บรรณธิการโดย นฤมล กล้าทุกวัน (กรุงเทพฯ: เครือข่ายพลเมืองเน็ต, 2555), 
387. 
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และไม่มีการเคลื่อนไหว อาจท าให้ผู้ใช้รู้สึกว่าตนเองก าลังแสดงความคิดเห็นอย่างปลอดภัยภายใต้
ความ "นิรนาม" บนโลกออนไลน์  

ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ไม่ประสงค์จะให้ข้อมูลซึ่งแสดงถึงตัวตนบนสังคมออฟไลน์
ของตนเอง สามารถใช้ประโยชน์จากความ "นิรนาม" ในโลกเสมือนอย่างโลกออนไลน์เพ่ือแสดง
ทรรรศนะที่ไม่กล้าแสดงออก หรือไม่สามารถแสดงออกได้ในโลกความเป็นจริง ซึ่งมีปัจจัยทางสังคม
หลายประการมาก ากับการแสดงความคิดเห็นเอาไว้4 พ้ืนที่ออนไลน์จึงกลายเป็นพ้ืนที่ปลอดภัยใน 
การแสดงความคิดเห็น ร่วมไปถึงการแสดงความคิดเห็นในเชิงไม่สร้างสรรค์อย่างการโจมตีผู้อ่ืนด้วย
ถ้อยค าแห่งความเกลียดชัง 

ความไม่พอใจในเรื่องต่าง ๆ ที่คนในสังคมเก็บเอาไว้แต่ไม่กล้าพูดไปต่อหน้า  
ถูกน ามาเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตที่มีความนิรนาม ซึ่งผู้แสดงความคิดเห็นจะมีความกล้าแสดงทรรศนะ
ของตนมากกว่า ท าให้บางครั้งผู้ใช้อินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้ค านึงถึงผลที่จะตามมา ด้วยคิดว่าจะไม่มีใครรู้ว่า
ตนเองเป็นใคร ดังนั้นจึงแสดงความคิดเห็นตามทรรศนะของตนเองต่อเหตุการณ์หรือบุคคลอ่ืนรุนแรง
แค่ไหนก็ได้  

นอกจากความนิรนามที่ เป็นเอกลักษณ์ที่ โดดเด่นของอินเทอร์ เน็ตแล้ว 
อินเทอร์เน็ตยังเป็นดินแดนที่ไร้ขอบเขตทางด้านภูมิศาสตร์ ท าให้การแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องใด ๆ 
ไม่ว่าอยู่ที่ใดบนโลกก็สามารถท าได้ อีกทั้งเทคโนโลยีการแปลภาษาท่ีก้าวหน้ามากขึ้น ทั้งหมดนี้อาจท า
ให้เกิดผลอีกประการหนึ่งคือการโจมตีกันด้วยถ้อยค าแห่งความเกลียดชัง ที่อาจกลายเป็นวาทกรรม
ระดับชาติหรือข้ามชาติในการกลั่นแกล้งโจมตีได้ ด้วยคุณสมบัติที่ไร้ขอบเขต ไร้พรมแดน ประกอบกับ
เทคโนโลยีการแปลภาษา การโจมตีติ่งด้วยถ้อยค าแห่งความเกลียดชังอาจกลายเป็นวาทกรรมที่ท าให้
คนเกาหลีไม่พอใจได้ เพราะติ่งคือคนที่ชื่นชอบวัฒนธรรมเกาหลี กลับโดนโจมตีว่าไม่มีการศึกษา 
ปัญญาอ่อน เสียสติ คลั่ง ซึ่งเป็นการดูถูกเชิงวัฒนธรรม คนเกาหลีอาจจะไม่พอใจที่ติ่งโดนโจมตีกัน
ด้วยถ้อยค าแห่งความเกลียดชังก็เป็นได้ 

 
6.3 ข้อจ ากัด 

 
ข้อจ ากัดในการวิจัยครั้งนี้คือผู้ศึกษาพบปัญหาในการเข้าถึงข้อมูลจากเว็บไซต์ พันทิป 

เนื่องจากเว็บไซต์การย้ายฐานข้อมูล ท าให้ไม่สามารถเข้าถึงกระทู้เก่าบางกระทู้ได้ แม้ว่าหัวข้อกระทู้ดู
จะมีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้ก็ตาม  

                                                   
4 พลเมืองเน็ต, “ออนไลน์ศึกษา” (เสวนาพัฒนาค าถามวิจัย “ออนไลน์ศึกษา”, โรงแรม 

วิลล่า ชาช่า, 27-28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553). 
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6.4 ข้อเสนอแนะ  
 
6.4.1. ผู้ศึกษามีข้อเสนอต่อผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตทุกคน ให้รับผิดชอบสังคมด้วย 

การเคารพความเป็นมนุษย์ของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตท่านอ่ืน ไม่โจมตีผู้ อ่ืนด้วยถ้อยค าแห่ง  
ความเกลียดชัง เพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขในสังคมออนไลน์ 

6.4.2 ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะต่อผู้ผลิตสื่อ และผู้ดูและเว็บไซต์ทุกท่าน ให้มีการพัฒนา
ระบบการคัดกรองถ้อยค าหรือข้อความให้ลึกซึ้งมากขึ้น มากกว่าแค่คัดกรองค าหยาบที่เห็นได้อย่าง
โจ่งแจ้ง เพื่อลดโอกาสการแพร่กระจายของถ้อยค าแห่งความเกลียดชัง  

6.4.3. ผู้ศึกษามีข้อเสนอต่อผู้ที่สนใจจะศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับถ้อยค าแห่งความ
เกลียดชัง ผู้ศึกษามีทรรศนะว่าถ้อยค าแห่งความเกลียดชังไม่ได้อยู่แต่ในพ้ืนที่ทางการเมืองเท่านั้น มีมิติ
อ่ืน ๆ ที่น่าสนใจอีกมาก เช่นถ้อยค าแห่งความเกลียดชังในบริบทวัฒนธรรม เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่  
น่าศึกษาวิจัยต่อไป 

4.4. ผู้ศึกษามีข้อเสนอส าหรับผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับถ้อยค าแห่งความเกลียดชังใน
บริบทวัฒนธรรม ให้ลองศึกษาบริบทสังคมอ่ืน ๆ ร่วมด้วย ว่ามีส่วนต่อการเกิดขึ้นและแพร่กระจาย
ของถ้อยค าแห่งความเกลียดชังในเชิงวัฒนธรรมหรือไม่ อย่างไร  
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