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ติ่งเกาหลี : ผู้หญิงไม่ ดีในบริ บทสั งคมไทย ?
How K-Pop Fangirls Branded Vile Thai Social Values
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บทคัดย่ อ
การศึ กษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ถอ้ ยคาหรื อข้อความที่ใช้โจมตีกลุ่มคนที่ชื่นชอบวัฒนธรรมและสื่ อ
บันเทิงเกาหลีใต้ ที่เรี ยกกันทัว่ ไปว่า "ติ่งเกาหลี" จากการแสดงความคิดเห็นของผูท้ ี่ไม่ใช่ต่ิงเกาหลีโจมตีกลุ่มติ่งเกาหลี
ผ่านทางเว็บไซต์ pantip.com เจาะจงประเด็นการโจมตีเกี่ยวกับเพศสถานะของกลุ่มติ่งเกาหลีซ่ ึ งส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
ว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ไม่ใช่ "ผูห้ ญิงดี" ตามอย่างสังคมไทยคาดหวัง โดยใช้แนวคิดเรื่ องถ้อยคาแห่งความเกลียด
ชัง (Hate speech) เป็ นเครื่ องมือเพื่อชี้ ให้เห็ นความรุ นแรง อคติ ความไม่สมเหตุผล ของถ้อยคาหรื อข้อความเหล่านั้น
รวมทั้งแสดงภาพสะท้อนของแนวคิดและอุดมการณ์ทางสังคมเกี่ยวกับเรื่ องเพศที่แฝงฝังอยูใ่ นสังคมไทย จากการศึกษา
พบว่าถ้อยคาหรื อข้อความที่ใช้โจมตีกลุ่มติ่งเกาหลีน้ นั มีลกั ษณะเป็ นถ้อยคาแห่งความเกลียดชัง และสังคมไทยเป็ นสังคม
ที่มีแนวคิดแบบชายเป็ นใหญ่
ABSTRACT
This research aims to study words and phrases used to attack people who like South Korean culture and
entertainment, generally called “crazy K-Pop fans.” It analyzes misogynistic comments from a webboard against the
K-Pop fans – mostly women – branding them for having “indecent behaviors” that don’t conform to Thai social and
cultural values. Using hate speech related theories to characterized such comments, the study shows them to be violent,
prejudiced and fallacious, reflecting toxic patriarchal ideologies still deeply rooted in Thai society.
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บทนา
เมื่อกระแส K-pop เข้ามามีอิทธิ พลกับสื่ อบันเทิงในประเทศไทยจนก่อให้เกิดกระแสความคลัง่ ไคล้สื่อบันเทิง
เกาหลีที่เรี ยกว่า โคเรี ยฟี เวอร์ (Korea Fever) (ทีมศิลปวัฒนธรรม NOW26, 2560) หรื อกระแสเกาหลี (Korean Wave) ซึ่ง
กระแสนี้ มีที่มาจากนโยบายการสร้ างชาติ ของรั ฐบาลเกาหลี ใต้ โดยใช้สื่อบันเทิ งเป็ นสิ นค้าทางวัฒนธรรมเพื่อให้
ชาวต่างชาติเกิดการซึ มซับจนก่อเป็ นความคุน้ เคยและยอมรับต่อวัฒนธรรมเกาหลี เพื่อหวังกระตุน้ ยอดขายสิ นค้า และ
เพื่อเพิ่มอานาจต่อรองทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (สุรัสวดี, 2553)
ประเทศไทยเป็ นประเทศหนึ่งที่กระแส K-pop เข้ามามีอิทธิพลในตลาดสื่ อบันเทิงอย่างมาก ไม่วา่ จะเป็ น ละคร
ภาพยนตร์ และเพลง โดยความนิยมที่มีต่อศิลปิ นเกาหลีในหมู่วยั รุ่ นไทยนี้ ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ในสังคมไทยมากมาย
โดยเฉพาะการปะทะกันระหว่างกลุ่มแฟนคลับศิลปิ นเกาหลี และกลุ่มคนอื่นในสังคมที่รู้สึกว่าแฟนคลับศิลปิ นเกาหลี
แสดงความรักต่อศิลปิ นที่ชื่นชอบมากเกินขอบเขตที่เหมาะสม ประกอบกับกลุ่มแฟนคลับส่ วนใหญ่เป็ นเด็กหญิงวัยรุ่ น
จึงเกิดคาเรี ยกชื่อกลุ่มแฟนคลับศิลปิ นเกาหลีข้ ึนใหม่วา่ "ติ่ง"
สิ่ งที่ตามมาจากการกาหนดคาว่า "ติ่ง" เพื่อใช้เรี ยกแฟนคลับศิ ลปิ นเกาหลี ก่อให้เกิดการแบ่งแยก กีดกัน ให้
กลุ่มติ่งเป็ นกลุ่มวัฒนธรรมย่อยในสังคม กลายเป็ นคนอื่น และมีนยั แสดงถึงการเป็ นตัวปั ญหา
แม้วา่ ประเทศไทยจะเคยผ่านช่วงเวลาที่คนในประเทศมีความนิยมต่อวัฒนธรรมชาติอื่นเป็ นพิเศษ อาทิ กระแส
ความคลัง่ ไคล้ราชาเพลงป็ อปอเมริ กนั อย่าง ไมเคิล แจ็คสัน ความชื่ นชอบชองเด็กไทยที่มีต่อการ์ ตูนญี่ปุ่น หรื อความ
หลงใหลที่วยั รุ่ นไทยมีต่อกลุ่มนักร้องวัยรุ่ นไต้หวันอย่าง F4 ทั้งที่สังคมไทยน่าจะคุน้ เคยกับกระแสนิ ยมของวัฒนธรรม
ต่างชาติที่เข้ามา และปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นต่อเนื่ องจากความนิ ยมหรื อความคลัง่ ไคล้เหล่านั้น แต่ความคลัง่
ไคล้ในวัฒนธรรมเกาหลีใต้ในปั จจุบนั นั้นต่างออกไป เพราะการเข้ามาของวัฒนธรรมวัฒนธรรมเกาหลีใต้ครั้งนี้ ส่ งผล
กระทบต่อความคิ ดของคนในสังคมไทยว่า วัฒนธรรมเกาหลี ใต้ในประเทศไทยนั้นเป็ น "ปั ญหา" และผูท้ ี่ ชื่นชอบ
วัฒนธรรมเกาหลีใต้น้ นั ก็เป็ น "ตัวปั ญหา" ด้วย
"แรด" "คัน" "บ้าผูช้ าย" "ทาตัวไร้ ค่า" คาเหล่านี้ เป็ นคากล่าวหาที่ มกั พบพร้อมกับคาว่าติ่งเกาหลี ซึ่ งพบได้
ทัว่ ไปจากสื่ ออินเทอร์ เน็ต พบจนรู ้สึกว่าเคยชิน พบบ่อยจนผูค้ นทัว่ ไปอาจไม่ตระหนักหรื อสงสัยว่าเป็ นจริ งหรื อไม่ มี
ที่มาอย่างไร และถ้อยคาเหล่านี้ได้ก่อความเข้าใจผิดที่ฝังรากลึกอย่างไรกับผูค้ นในสังคม
อย่างไรก็ตามถ้อยคาที่ใช้โจมตีต่ิงเกาหลีเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างไร้ราก แต่เป็ นภาพสะท้อนของแนวคิดและ
อุดมการณ์ทางสังคมที่ฝังรากลึกในสังคมไทย ซึ่งผูค้ นต่างซึมซับโดยไม่รู้ตวั การศึกษานี้จึงมุ่งชี้ให้เห็นความรุ นแรง อคติ
ความไม่สมเหตุผล ของถ้อยคาหรื อข้อความแห่งความเกลียดชังที่มีต่อติ่งเกาหลี รวมทั้งสะท้อนแนวคิดและอุดมการณ์
ทางสังคมบางประการที่มาพร้อมกับถ้อยคาหรื อข้อความเหล่านั้นด้วย
วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อศึกษาถ้อยคาหรื อข้อความที่ใช้โจมตี หรื อแสดงความเกลียดชังกลุ่มติ่งศิ ลปิ นเกาหลีว่ามีลกั ษณะอย่างไร
และถ้อยคาเหล่านั้นสะท้อนให้เห็นถึงอุดมการณ์เกี่ยวกับเรื่ องเพศสถานะของสังคมไทยอย่างไรบ้าง
วิธีการวิจยั
ขอบเขต
เลือกปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มติ่งเกาหลี และเป็ นเหตุการณ์ที่เป็ นประเด็นให้เกิดการแสดง
ความคิดเห็น ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงทัศนคติที่ผอู ้ ื่นในสังคมมีต่อแฟนคลับศิลปิ นเกาหลีได้ โดยจะคัดเลือกข้อความ
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ที่ปรากฏในกระทูท้ ี่เกี่ยวข้องกับกลุ่มติ่งเกาหลี โดยใช้คาค้นหาที่เกี่ยวข้องคือ "แฟนคลับเกาหลี" "ติ่ง" และ "ติ่งเกาหลี"
ระยะเวลาของการเก็บข้อมูลคือกระทูข้ อ้ ความตั้งแต่ พ.ศ. 2550-2561 เท่านั้น
การเก็บข้ อมูล
งานวิจยั ชิ้นนี้เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ โดยใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับถ้อยคาแห่งความเกลียดชังหรื อรู ้จกั กันในชื่อ เฮทส
ปี ช (Hate Speech) และแนวคิดทฤษฎีเรื่ องอุดมการณ์ มาช่วยในการวิเคราะห์และตีความข้อมูล โดยใช้ขอ้ มูลที่ปรากฏ
บนเว็บไซต์ pantip.com ระยะเวลาของการเก็บข้อมูลคือกระทูท้ ี่มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวข้องกับกลุ่มติ่งเกาหลีต้งั แต่
พ.ศ. 2550-2561 เท่านั้น
ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาครั้งนี้ จะใช้ทฤษฎี ถอ้ ยคาแห่ งความเกลียดชัง (Hate Speech) และแนวคิดเรื่ องอุดมการณ์มาช่วยใน
การบ่งชี้ลกั ษณะของถ้อยคาหรื อข้อความที่ใช้โจมตีกลุ่มติ่งเกาหลี และเพื่อรื้ อค้นความหมายซุกซ่อนภายใต้ถอ้ ยคาโจมตี
ติ่งเกาหลี
ถ้ อยคาแห่ งความเกลียดชัง (Hate Speech)
มีผูใ้ ห้คานิ ยามถ้อยคาแห่ งความเกลียดชัง (Hate Speech) เอาไว้มากมาย แต่สามารถกล่าวสรุ ปได้ว่า ถ้อยคา
แห่ งความเกลียดชัง คือ ถ้อยคา ข้อเขียน และการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์รูปแบบอื่นๆ ที่สร้างความเกลียดชัง ต่อบุคคล
หรื อกลุ่มบุคคล เนื้ อหาของถ้อยคาแห่ งความเกลียดชัง จะมีลกั ษณะภาษาหยาบคาย รุ นแรง ดูถูก เหยียดหยาม ลดทอน
คุ ณค่าของผูอ้ ื่ น สร้ างความเข้าใจผิด กี ดกันออกจากสังคม แบ่ งฝั กแบ่ งฝ่ าย ปฏิ เสธการอยู่ร่วมกัน (ณัตถยา, 2557)
ลักษณะสาคัญอีกอย่างคือคาพูดหรื อคาสั่งเพียงครั้งเดี ยวไม่จดั เป็ นถ้อยคาแห่ งความเกลียดชัง ต้องผ่านการสะสมเป็ น
เวลานาน เกิดขึ้นซ้ าๆ จนทาให้เกิดผลทางการกระทาในท้ายที่สุด (อธิ ป, 2555) บางครั้งอาจรุ นแรงจนนาไปสู่ การสร้าง
ความรุ นแรงทางร่ างกาย มีการปลุกระดมกาลังเพื่อไล่ล่าฆ่าฟั นใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ ง โดยส่ วนมากถ้อยคาแห่ งความ
เกลียดชัง มักเกิดจากฐานคิดที่มีอคติเกี่ ยวกับ เชื้อชาติ สี ผิว ชนชั้น สถานที่เกิด อุดมการณ์ทางการเมือง อาชีพ ศาสนา
กลุ่มวัฒนธรรม เพศ เป็ นต้น
ถ้อยคาแห่ งความเกลียดชังมักจะประกอบด้วยถ้อยคาที่ดูเหมือนจะมีเหตุผล เต็มไปด้วยการกล่าวเท็จ มายาคติ
การเหมารวมแบบเกิ นจริ ง และการเชื่ อมโยงแบบจับแพะชนแกะ ถ้อยคาแห่ งความเกลี ยดชังจะทางานโดยปลุกเร้า
อารมณ์ของผูร้ ับสารเป็ นหลัก และใช้ประโยชน์จากความรู ้สึก โกรธ กลัว และราคาญ ของผูค้ นเพื่อให้เผยแพร่ ถอ้ ยคา
แห่ งความเกลียดชังต่อๆ ไป ดังนั้น ถ้อยคาแห่ งความเกลียดชัง จึงจาเป็ นต้องมีผรู ้ ับสารที่ไม่มีวิจารณญาณ ไม่สามารถ
มองเห็นตรรกะวิบตั ิที่อยูใ่ นถ้อยคาแห่งความเกลียดชังได้ หรื อผูท้ ี่ทาเป็ นมองไม่เห็นตรรกะที่วิบตั ิของถ้อยคาแห่งความ
เกลียดชัง เนื่องจากข้อโต้แย้งและข้อสรุ ปนั้นมีความสอดคล้องกับทัศนคติของพวกเขาเป็ นอย่างดีนนั่ เอง (Nilsen, 2014)
โลกเสมือนจริ งอย่างอินเทอร์ เน็ต (Internet) เป็ นช่องทางที่ช่วยเผยแพร่ สารต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย และแทบจะ
ไม่มีค่าใช้จ่าย ผูเ้ ผยแพร่ ถอ้ ยคาแห่ งความเกลียดชัง จึงใช้อินเทอร์ เน็ตในการกระจายสารแห่ งความเกลียดชังนี้ จนผูร้ ับ
สารรู ้สึกได้วา่ ถ้อยคาแห่ งความเกลียดชังบนอินเทอร์ เน็ตนั้นเป็ นเรื่ องจริ ง ไม่ใช่สิ่งที่อยูใ่ นโลกเสมือนอีกต่อไป และมี
แนวโน้มที่จะคุกคามสังคมเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ (Nemes, 2002) สอดคล้องกับที่นกั วิชาการจานวนมากยอมรับว่า อินเทอร์เน็ต
เป็ นเครื่ องมือที่ทาให้ผลที่ได้รับจากถ้อยคาแห่งความเกลียดชังนั้นน่ากลัวกว่าเดิม เพราะมีผเู ้ ข้าถึงสารได้จานวนมากใน
เวลาอันรวดเร็ ว
ถ้อยคาแห่ งความเกลียดชังจึ งเป็ นภัยเงี ยบที่ ซ่อนตัวอยู่เพื่อหลอมรวมกับอุดมการณ์ทางความคิดดั้งเดิมของ
สังคม ก่อให้เกิ ดตรรกะวิบตั ิในการลดทอนคุณค่าของผูอ้ ื่นอย่างซึ มลึกลงในแนวคิด เพื่อรอวันที่ จะแสดงตัวออกมา
ตัดสิ นผูอ้ ื่นอย่างไม่เป็ นธรรม
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การใช้แนวคิดเรื่ องถ้อยคาแห่งความเกลียดชัง ช่วยอธิ บายถ้อยคาว่ากล่าวที่รุนแรง อคติ และไร้เหตุผล ซึ่ งคน
ในสังคมใช้โจมตีต่ิงเกาหลีน้ นั ผูศ้ ึกษาคาดว่าจะสะท้อนภาพแนวคิดและอุดมการณ์ทางสังคมบางประการที่หยัง่ รากลึก
ในสังคมไทยจากปรากฏการณ์น้ ี
อุดมการณ์ (Ideology)
คาว่าอุดมการณ์ (Ideology) นั้น เกิดขึ้นครั้งแรกในช่วงที่กาลังจะย่างเข้าสู่ศตวรรษที่ 19 มีหลักฐานบ่งชี้จานวน
มากว่าผูท้ ี่บญ
ั ญัติคานี้ ข้ ึนเป็ นคนแรกคือนักปราชญ์ผสู ้ ู งศักดิ์นามว่า ทราซี่ (ประจักษ์, 2552) ทราซี่ ก็เหมือนนักปราชญ์
หลายๆ คนในยุคแห่งความรู ้แจ้งที่เชื่อมัน่ ว่าเหตุผลจะเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตมนุษย์แทนที่ความศรัทธา ทราซี่ น้ นั มัน่ ใจ
มากว่าศาสตร์ที่ชื่อว่าอุดมการณ์น้ ีจะเป็ นวิชาที่เราสามารถศึกษาค้นคว้าได้ในเชิงประจักษ์ และศาสตร์ใหม่นี่เองจะทาให้
เราสามารถค้นพบกฎที่บงการความคิดของมนุษย์อยู่ ดังนั้น อุดมการณ์ในยุคเริ่ มแรกจึงหมายถึง ศาสตร์ แห่ งความคิดที่
ศึกษาได้ในเชิงประจักษ์ (สมเกียรติ, 2544)
นิ ยามความหมายของคาว่าอุดมการณ์ได้รับการเปลี่ยนแปลงเรื่ อยมา และผูท้ ี่มีส่วนทาให้ความหมายของคาว่า
อุดมการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากคือนักคิดคนสาคัญอย่าง คาร์ ล มาร์ กซ์ (Karl Marx) นั่นเอง มาร์ กซ์ ได้กล่าวว่า
อุดมการณ์เป็ นมายา (Illusion) หรื อสานึ กจอมปลอม (False Consciousness) เป็ นเครื่ องมือที่ชนชั้นปกครองใช้มอมเมา
ให้ชนชั้นที่ถูกปกครองให้ไม่เห็นถึงธาตุแท้ของการที่ตนถูกขูดรี ดโดยชนชั้นที่ได้เปรี ยบ
โดยความหมายของอุดมการณ์ จากนักวิชาการยุคหลังจากมาร์ กซ์มีมากมาย อาทิ ฮานนาอเร้ นท์ (Hannah
Arendt, ค.ศ. 1906-1975) ที่ เห็ นว่าอุดมการณ์คือเครื่ องมือที่ระบบเผด็จการใช้ควบคุมประชาชนให้คล้อยตาม และผูม้ ี
อานาจที่อยูเ่ บื้องหลังจะคอยผูกขาดการตีความว่าอะไรจริ ง อะไรเท็จ อะไรควร และอะไรไม่ควร โดยไม่ยอมรับความคิด
ความเชื่อที่ผิดแผกออกไปจากแนวการตีความดังกล่าว (สมเกียรติ, 2544)
ความเข้มข้นและความคงทนของอุดมการณ์เองนั้นมีอยูห่ ลายระดับ Pierre Ansart ได้เอาหลักสังคมวิทยามาใช้
ในการศึกษาอุดมการณ์และแบ่งชนิ ดของอุดมการณ์ออกเป็ น 3 ชนิ ด คืออุดมการณ์ ทางการเมือง อุดมการณ์ ทางสั งคม
และอุดมการณ์ ของสังคม (กาญจนา, 2529)
โดยอุดมการณ์ทางการเมืองนั้นเป็ นสิ่ งที่มองเห็นได้ง่ายแต่อยูไ่ ม่คงทน ในขณะอุดมการณ์ทางสังคม ได้แก่
ค่านิยมทั้งหลายที่ส่งผลต่อการตัดสิ นของคนในสังคมจะสอดแทรกอยูใ่ นชีวติ ประจาวัน เช่น ความกตัญญู ซึ่งอุดมการณ์
ชนิดนี้จะมองเห็นได้ยากกว่าอุดมการณ์ทางการเมือง มีความคงทนพอสมควร อุดมการณ์ชนิดสุดท้ายคืออุดมการณ์ของ
สังคม ซึ่ งเป็ นอุดมการณ์ ที่มองเห็ นได้ยากที่ สุด กว้างขวางที่ สุด ก่ อตัวได้ยากแต่ก็สลายหายไปได้ยากเช่ นเดี ยวกัน
อุดมการณ์เช่นนี้ ได้แก่อุดมการณ์ประเภทที่มาร์ กซ์เอาไว้แบ่งตามวิถีการผลิต เช่น อุดมการณ์แบบนายทุน อุดมการณ์
ของคนที่อยูใ่ นรัฐชาติ เป็ นต้น
การจาแนกนี้ เกิ ดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ เพราะในความเป็ นจริ งแล้วอุดมการณ์มกั จะเกี่ยวพันกัน
หมด อุดมการณ์ทางการเมืองมักจะเข้าไปเกี่ยวพันกับอุดมการณ์อื่นๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์ทางการเมืองอยูเ่ สมอ เช่น
"ฆ่าคอมมิวนิ สต์ไม่บาป" คือการเกี่ ยวโยงกันระหว่างอุดมการณ์ทางการเมืองและอุดมการณ์ทางศาสนา (กาญจนา,
2529) ความเกี่ ยวโยงนี้ สอดคล้องกับที่ George Rudé ได้เสนอไว้ว่า อุดมการณ์สามารถก่อให้เกิ ดสานสัมพันธ์โยงใย
ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มเพื่อปกป้ องผลประโยชน์ของพวกตน
จากตัวอย่างวาทกรรม "ฆ่าคอมมิวนิ สต์ไม่บาป" ที่เคยเป็ นที่แพร่ หลายอยูใ่ นประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2519 (สุ
รพศ, 2556) แสดงให้เห็นว่าภาษามีส่วนสาคัญในการถ่ายทอดอุดมการณ์ต่างๆ ดังที่ Trew , 1979 ชี้ให้เห็นว่าอุดมการณ์
ได้ถูกส่งต่อผ่านกระบวนการทางภาษา (Ideological - Linguistic Process) ซึ่งเป็ นกระบวนการที่จะนาเสนอเพียงมุมมอง
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ด้านหนึ่ง ในเหตุการณ์หนึ่งๆ และละทิ้งแง่มุมอื่นๆ ไป หรื ออาจจะกล่าวได้วา่ เป็ นการจงใจเสนอความเป็ นจริ งในกรอบ
วาทกรรมแบบใดแบบหนึ่ง และวาทกรรมนั้นมีผลต่อการรับรู ้และเข้าใจของคนต่อประเด็นนั้นๆ (เพ็ญพรรณ, 2544)
จากคานิ ยามของอุดมการณ์ที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นอาจจะทาให้อนุมานได้วา่ ในโลกนี้ ไม่มีอุดมการณ์แบบ
บริ สุทธิ์ อุดมการณ์ยอ่ มเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ ขึ้นอยูก่ บั ว่าอุดมการณ์น้ นั มีไว้เพื่อรับใช้ใคร (ปรี ชา, 2535)
ดังนั้นเราอาจจะสรุ ปได้วา่ อุดมการณ์เป็ นแนวคิด ที่ดารงไว้ซ่ ึ งผลประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่งหรื อชนชั้น
ใดชนชั้นหนึ่ ง อุดมการณ์มีความซับซ้อน เข้มข้น และเชื่อมโยงกันในหลายระดับเพื่อส่ งอิทธิ พลต่อแนวคิด ความเชื่ อ
ทัศนคติ วิถีชีวิต และการกระทาของผูค้ นที่ ต กอยู่ภายใต้อุดมการณ์ น้ ันๆ โดยมี การจู งใจให้คล้อยตามได้ห ลายวิธี
โดยเฉพาะการใช้วิธี ทางภาษา อาจจะผ่า นการณรงค์ การสร้ า งวาทกรรม หรื อ การบังคับก็ ได้ ผูท้ ี่ ถู ก ครอบงาโดย
อุดมการณ์อาจจะตระหนักหรื อไม่ตระหนักถึงการแฝงฝังของอุดมการณ์น้ นั ๆ ก็ได้ อุดมการณ์ไม่จาเป็ นต้องเป็ นสิ่ งที่ดี
หรื อถูกต้องแต่เป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญต่อความสามัคคีของกลุ่มชน การอยูร่ วมกันโดยมีอุดมการณ์น้ นั จะก่อให้เกิดการ
ปกป้ องผลประโยชน์ร่วมกันของกลุ่มชนไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
จะเห็ นได้ว่าอุดมการณ์น้ นั มีอิทธิ พลต่อแนวคิด ทัศนคติ และการกระทาของคนในสังคม นั้นหมายรวมถึง
แนวคิด ทัศนคติ และการกระทาของคนในสังคมต่อแฟนคลับเกาหลีดว้ ยเช่นกัน แนวคิดเรื่ องอุดมการณ์น้ ี จึงเป็ นอีก
แนวคิดหนึ่งที่จะช่วยอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้น และจะเป็ นแนวคิดที่มีส่วนสาคัญในการรื้ อค้นความหมาย
ซุกซ่อนภายใต้ถอ้ ยคาโจมตีต่ิงเกาหลี เพื่อตอบคาถามในการศึกษาครั้งนี้
ผลการวิจยั
ติง่ เกาหลีกบั การโจมตีแห่ งความเกลียดชัง
จากการค้นหาด้วยคาสาคัญที่กาหนด พบกระทูท้ ี่เกี่ยวข้องมากกว่า 500 กระทู ้ ซึ่ งมีกระทูท้ ี่แสดงความคิดเห็น
ต่อกลุ่มติ่งเกาหลีและเป็ นถ้อยคาหรื อข้อความที่เข้าข่ายถ้อยคาแห่ งความเกลียดชังทั้งหมด 111 กระทู ้ ความคิดเห็นที่จะ
นาเสนอต่อไปนี้เป็ นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งของกระทูท้ ี่แสดงความคิดเห็นต่อติ่งเกาหลี

ความคิดเห็นที่ 11
บางคนมันก็เกินงามน่ะครับ ลงไปดิ้นกะพื้นเป็ นแมลงหมดอายุขยั เป็ นลมล้มทั้งยืน กรี๊ ดจนสลบ ผม
เพิ่งเห็นคนกรี๊ ดสลบก็จากข่าวพวกแฟนๆ ดาราเกาหลีนี่แหละ และยิง่ เกลียดมากขึ้นเมื่อปี ที่แล้วผมกับ
แม่ไปสนามบิน พอดีมีดาราเกาหลีหรื ออะไรไม่รู้จะกลับประเทศมั้งเดินมาทางผม พวกติ่งนี่ วิ่งตามกรี๊ ด
เป็ นพรวนไม่พอ ชนแม่ผมจนเซ แถมไม่หันกลับมาขอโทษด้วย ผมทนไม่ไหว แทบจะเดินเข้าไปตบ
กระโหลก แต่ดนั ไม่รู้คนไหน มันเยอะเหลือเกิน มองไม่ทนั ไร้มารยาท คลัง่ ผูช้ าย คายกาบัดดี้
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ผูห้ ญิงดี ๆ เค้าไม่เที่ ยววิ่งกรี ดร้องบอกชาวบ้านว่าชั้นบ้าผูช้ ายหรอกครับ และคุณแน่ ใจหรอว่าคุณ
ติดตามผลงานเค้า หรื อคลัง่ ร่ างกายเค้ากันแน่
สมาชิกหมายเลข 1271390
29 กันยายน 2557 เวลา 15:56 น.
หรื อเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่กลุ่มติ่งเกาหลีคิดว่าตัวเองโดยกระทาเกินกว่าเหตุ เช่นการค้นตัวก่อนเข้าชม
การแสดงคอนเสิ ร์ตของศิ ลปิ นเกาหลี ที่เข้าข่ายการล่วงละเมิ ดทางเพศ แต่แทนที่ จะได้คาตอบหรื อผูท้ ี่ โดนกระทา
เช่นเดียวกันมาร่ วมเป็ นพยาน กลับได้รับความคิดเห็นที่ส่อไปในทาง ล้อเลียน ดูถูก เยอะเย้ย เหยียดเพศอย่างชัดเจน ซ้ า
ยังมองเป็ นเรื่ องสนุ กสนานที่ได้กล่าวถ้อยคาเหล่านั้น คิดว่าเป็ นเรื่ องสามารถทาได้ ไม่ใช่เรื่ องจริ งจังอะไร และความ
คิดเห็นเหล่านี้ลว้ นแต่มาจากสมาชิกเว็บบอร์ดที่เป็ นผูช้ าย

ความคิดเห็นที่ 2
รับรปภ เพิ่มมั้ย
ธีรภัทร2
16 มกราคม เวลา 20:49 น.
ความคิดเห็นที่ 2-1
มันเป็ นการกระทาที่ละเมิดสิ ทธิของผูอ้ ื่น แต่คุณก็ยงั อยากจะทาเนี่ยนะ
สมาชิกหมายเลข 1536413
17 มกราคม เวลา 09:47 น.
ความคิดเห็นที่ 2-2
ผมว่าเค้าไม่ได้จริ งจังนะ
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chidkido
17 มกราคม เวลา 14:19 น.

ความคิดเห็นที่ 15-1
สมใจแล้วไม่ใช่เรอะ โดนเกาหลี ล้วงเชียวนะ 5555
Tuan-Tuan
18 มกราคม เวลา 00:27 น.
จากถ้อยคาหรื อข้อความข้างต้นไม่ใช่ถอ้ ยคาปกติที่โจมตีกลุ่มติ่งเกาหลี แต่รุนแรงจนเข้าข่ายถ้อยคาแห่งความ
เกลียดชัง ดังจะแสดงให้เห็นด้วยตารางหลักเกณฑ์แสดงลักษณะของถ้อยคาแห่งความเกลียดชัง
โดยผูศ้ ึ กษาได้นาหลักเกณฑ์ที่บ่งชี้ ว่าถ้อยคาหรื อข้อความใดเข้าข่ายเป็ นถ้อยคาแห่ งความเกลี ยดชังมาจาก
นิ ยามถ้อยคาแห่ งความเกลียดชังในวิจยั ของ ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสู ตและคณะ เรื่ อง "การกากับดูแลสื่ อที่
เผยแพร่ เนื้ อหาที่สร้างความเกลียดชัง" และบทความวิชาการของ ณัตถยา สุ ขสงวน "เรื่ องการปฏิรูปสื่ อเพื่อควบคุมการ
เผยแพร่ เนื้อหาที่สร้างความเกลียดชัง" รวมไปถึงบทความวิชาการจากนักวิชาการต่างประเทศหลายท่าน อีกทั้งยังมีส่ิ งที่
ผูศ้ ึกษาค้นพบเพิ่มเติมจากการศึกษาครั้งนี้ เมื่อผูศ้ ึกษาสังเคราะห์ขอ้ มูลทั้งหมดจึงได้เกณฑ์เพื่อช่วยบ่งชี้ลกั ษณะถ้อยคา
หรื อข้อความที่เข้าข่ายถ้อยคาแห่ งความเกลียดชังทั้งหมด 15 ประการ ได้แก่ ถ้อยคาที่มีลกั ษณะหยาบคาย/รุ นแรง ดูถูก/
เหยียดหยาม ลดทอนคุณค่าของผูอ้ ื่น สร้างความเข้าใจผิด กีดกันแบ่งผ่าย ปฏิเสธการอยูร่ ่ วมกัน เหยียดเชื้อชาติ แบ่งชน
ชั้น เหยียดอาชีพ เหยียดเพศ มีตรรกะไม่สมเหตุผล มีลกั ษณะข่มแหงคุกคาม เหยียดวัยวุฒิ เหยียดการศึกษา และเหยียด
สภาพร่ างกาย
ผูศ้ ึ กษาจะแสดงให้เห็ นว่าถ้อยคาหรื อข้อความที่ ใช้โจมตีกลุ่มติ่งเกาหลีน้ นั มีลกั ษณะเป็ นถ้อยคาแห่ งความ
เกลียดชัง ผ่านตารางแสดงหลักเกณฑ์ถอ้ ยคาแห่งความเกลียดชังด้านล่าง
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คัน
ติ่ง































เหยียดสภาพร่ างกาย




เหยียดการศึกษา








เหยียดวัยวุฒิ





มีลกั ษณะข่มแหงคุกคาม





มีตรรกะไม่สมเหตุผล

 
 


กรี๊ ดเหมือน
โดนน้ ามนต์
ทาตัวไร้ค่า



เหยียดเพศ











ไม่วิ่งร้องว่าบ้า
ผูช้ าย
แรด
 

เหยียดอาชีพ




แบ่งชนชั้น

กีดกันแบ่ง ฝ่ าย




เหยียด เชื้อชาติ

สร้างความเข้าใจผิด




บ้าผูช้ าย

ปฏิเสธการอยูร่ ่ วมกัน

ลดทอนคุณค่าผูอ้ ื่น

 
ผูห้ ญิงดีๆ เขา  

ข้อความ

หยาบคาย/รุ นแรง

ดูถูก/เหยียดหยาม

ตารางที่ 1 แสดงข้อความหรื อถ้อยคาที่ใช้โจมตีต่ิงเกาหลีซ่ ึงมีลกั ษณะของถ้อยคาแห่งความเกลียดชัง
ถ้อยคา
หลักเกณฑ์ แสดงลักษณะของถ้ อยคาแห่ งความเกลียดชัง



จากตารางแสดงให้เห็นว่า ถ้อยคาหรื อข้อความที่ใช้ในการโจมตีกลุ่มติ่งเกาหลีน้ นั มีลกั ษณะเป็ นถ้อยคาหรื อ
ข้อความที่ ตรงตามเกณฑ์ของถ้อยคาแห่ งความเกลียดชัง ซ้ ายังก่อให้เกิ ดภาพเหมารวมของกลุ่มติ่งเกาหลีในทางลบ
พฤติกรรมของติ่งเกาหลีอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง แต่ภาพลักษณ์ของกลุ่มติ่งเกาหลีในสายตาของคนในสังคมยังคง
ไม่เปลี่ยนแปลง และถ้อยคาหรื อข้อความแห่งความเกลียดชังเหล่านี้ ยังสะท้อนให้เห็นอุดมการณ์หรื อแนวคิดหลักที่ยดึ
โยงเป็ นรากฐานของระบบความคิดในสังคมไทยซึ่งถ้อยคาเหล่านี้รับใช้อยู่
เมื่อผูศ้ ึกษาพิจารณาถ้อยคาแห่ งความเกลียดชังที่ใช้โจมตีกลุ่มติ่งเกาหลีแล้วพบว่า ถ้อยคาแห่ งความเกลียดชัง
เหล่านี้ มุ่งโจมตี "ผูห้ ญิง" ผูเ้ ป็ นกลุ่มคนส่ วนใหญ่ในกลุ่มติ่งเกาหลี สะท้อนให้เห็นแนวคิดของคนในสังคมเรื่ องการเป็ น
"ผูห้ ญิงที่ดี" ของสังคมไทย ค่านิ ยมเรื่ องวัยวุฒิ เรื่ องความสามารถ และเรื่ องการดาเนินชีวิต โดยถ้อยคาแห่งความเกลียด
ชังที่ โจมตี กลุ่มติ่งเกาหลี บางคา อาจเชื่ อมโยงกับแนวคิดทั้งหมดที่ ว่ามา หรื ออาจเกี่ ยวข้องแค่บางประเด็น แต่ยงั คง
สะท้อนให้เห็นถึงเป้ าหมายหลักของการโจมตีคือ"ติ่งเกาหลี" ซึ่งเป็ น "ผูห้ ญิง" ที่ไม่ยอมปฏิบตั ิตามการเป็ น "ผูห้ ญิงที่ดี"
ในมิติต่างๆ
สังคมไทยกับอุดมการณ์ ชายเป็ นใหญ่ ทแี่ ฝงฝัง
จากข้อมูลที่ผศู ้ ึกษาเก็บรวบรวม คาว่า แรด ทาตัวไร้ ค่า คลัง่ ผู้ชาย, ดิน้ กะพื้นเป็ นแมลงหมดอายุขัย และ ผู้หญิง
ดีๆ เค้ าไม่ เที่ยววิ่งกรี ดร้ องบอกชาวบ้ านว่ าชั้ นบ้ าผู้ชายหรอกครั บ มี จุดร่ วมคื อมุ่งกล่าวหาและโจมตี ความเป็ นหญิง
สะท้อนให้เห็นว่าพฤติกรรมของติ่งเกาหลีเป็ นพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ ไม่ตรงวิถีการดาเนิ นชีวิตของ "ผูห้ ญิงที่ดี"
ตามแนวคิดสังคมไทย
เมื่ อการแสดงความชื่ นชอบต่อศิ ลปิ นชายอย่างโจ่งแจ้งในที่ สาธารณะนั้นกลับโดนประณามว่า คลั่งผู้ชาย
สะท้อนให้เห็นว่าผูห้ ญิงในสังคมไทยไม่มีอิสระในการแสดงความสนใจเรื่ องเพศอย่างเปิ ดเผย มีการตีราคาผูห้ ญิงจาก
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การแสดงออก อุดมการณ์ ที่มีแนวคิ ดควบคุมพฤติ กรรมของผูห้ ญิ งเช่ นนี้ คือ อุดมการณ์ ชายเป็ นใหญ่ เนื่ องจากเป็ น
อุดมการณ์ที่ควมคุมพฤติกรรมของผูห้ ญิงอย่างมาก และให้อิสระในการแสดงออกกับผูช้ ายมากกกว่า ตามอุดมการณ์ชาย
เป็ นใหญ่ผหู ้ ญิงไม่ควรแสดงออกความสนใจในเพศตรงข้ามมากเกินไป เรื่ องเพศเป็ นเรื่ องที่ผหู ้ ญิงควรปกปิ ด ทาให้การ
แสดงความต้องการในตัวศิลปิ นเกาหลีอย่างเปิ ดเผยกลายเป็ นเรื่ องรับไม่ได้ในสังคมที่มีอุดมการณ์น้ ีซุกซ่อนอยู่
ส่ วนข้อความที่วา่ ดิน้ กะพื้นเป็ นแมลงหมดอายุขัย และคาว่า ติ่ง นอกจากจะวิจารณ์พฤติกรรมของผูห้ ญิงตาม
แนวคิ ด ของอุดมการณ์ ช ายเป็ นใหญ่แ ล้ว ยัง ลดทอนคุ ณค่า ความเป็ นมนุ ษย์ของกลุ่ม ติ่ ง เกาหลี แค่ เ พราะติ่ งเกาหลี
แสดงออกถึงความชื่นชอบในตัวศิลปิ นเกาหลี ติ่งจึงกลายเป็ นเพียงแค่แมลงที่ดิ้นเมื่อใกล้ตาย เป็ นเพียงเนื้อหรื อสิ่ งเล็ก ๆ
ที่ยนื่ ออกมาจากส่วนใหญ่ ไม่มีค่าอะไร และไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไป
เมื่อพิจารณาถ้อยคาแห่ งความเกลียดชังที่ ปรากฎทั้งหมด ทาให้เห็ นว่าถ้อยคาเหล่านี้ ไม่ได้เกิ ดขึ้นอย่างไม่มี
เหตุผล แต่เกิ ดจากแนวคิดและอุดมการณ์ที่แฝงฝั งอยู่ในสังคมไทย ซึ่ งผูท้ ี่ ถูกครอบงาโดยอุดมการณ์อาจจะตระหนัก
หรื อไม่ตระหนักถึงการแฝงฝังของอุดมการณ์น้ นั ๆ ก็ได้ และอุดมการณ์ยงั ถูกสะท้อนให้เห็นผ่านถ้อยคาแห่งความเกลียด
ชังที่ ใช้กล่าวหาและโจมตีกลุ่มติ่งเกาหลี อีกทั้งอุดมการณ์ไม่จาเป็ นต้องเป็ นสิ่ งที่ ดีงามหรื อถูกต้อง แต่อุดมการณ์จะ
ก่อให้เกิ ดการปกป้ องผลประโยชน์ร่วมกันของกลุ่มชน ซึ่ งในที่ น้ ี คือความพยายามที่จะดารงอานาจชายเป็ นใหญ่แบบ
ไทย ๆ เอาไว้ ไม่ตอ้ งการให้ผหู ้ ญิงในประเทศซึ่งถูกมองว่าเป็ นสมบัติของชายตามแนวคิดอุดมการณ์ชายเป็ นใหญ่ ไปชื่น
ชอบความเป็ นชายในแบบอื่น ๆ หรื อในที่น้ ี คือความเป็ นชายที่ถูกส่ งออกจากประเทศเกาหลี เนื่ องจากไม่ก่อประโยชน์
และยังทาให้เกิดข้อเปรี ยบเทียบที่อาจทาให้ความเป็ นชายแบบเดิมถุกลดคุณค่าลง
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
จากการวิเคราะห์ถอ้ ยคาแห่ งความเกลียดชังที่ใช้โจมตีต่ิงเกาหลี ผูศ้ ึกษาเห็นว่าแนวคิดหรื ออุดมการณ์ที่เป็ น
รากฐานส่งผลต่อความคิดเห็นของผูค้ นในสังคม คืออุดมการณ์ชายเป็ นใหญ่ ถ้อยคาต่างๆ ล้วนกล่าวหาเพื่อมุ่งโจมตีกลุ่ม
ติ่งเกาหลีซ่ ึงคนส่วนใหญ่ในกลุ่มเป็ นผูห้ ญิง ซึ่งมีความชื่นชอบในวัฒนธรรมต่างชาติ ศิลปิ นต่างชาติ แสดงความชื่นชอบ
อย่างเปิ ดเผย ให้การสนับสนุนทางการการเงินแก่ศิลปิ นเหล่านั้น โดยการซื้ อบัตรเข้าชมการแสดง ซื้ อผลงานเพลงของ
ศิลปิ น เดินทางไปเพื่อชมการแสดงที่จดั ขึ้นในประเทศเกาหลี แต่ในทางกลับกัน หากเป็ นแฟนคลับฟุตบอลต่างประเทศ
ที่ส่วนใหญ่ในกลุ่มแฟนคลับเป็ นผูช้ าย ก็มีพฤติกรรมแสดงความชื่นชอบ ให้การสนับสนุนต่างชาติไม่ต่างจากกลุ่มติ่ง
เกาหลี ทั้งรวมตัวกันเพื่อเชียร์กีฬา ส่ งเสี ยงตะโกนเพื่อให้กาลังใจนักกีฬา ซื้ อสิ นค้าจากร้านของสโมสรฟุตบอลเพื่อเป็ น
การสนับสนุนทางการเงินให้กบั สโมสรที่รัก มีความใฝ่ ฝันที่จะเดินทางไปชมการแข่งขันฟุตบอลในสนามของทีมที่ชื่น
ชอบสักครั้ง ให้กลับได้รับการยอมรับจากสังคม ไม่ถูกกล่าวหา ว่าร้าย ใช้ถอ้ ยคาแห่งความเกลียดชังเพื่อโจมตี
การที่ผหู ้ ญิงกลายมาเป็ นผูท้ ี่มีสิทธิ์เลือกความเป็ นชายแบบที่ชอบในสังคมที่มีแนวคิดแบบชายเป็ นใหญ่น้ นั คือ
การดูหมิ่นอานาจความเป็ นชายในสังคมอย่างใหญ่หลวง ก่อให้เกิ ดความไม่พอใจที่ ตนถูกลดทอนอานาจ จึ งได้สร้าง
ถ้อยคาแห่ งความเกลียดชังผ่านแนวคิดและอุดมการณ์ที่ความเป็ นชายยึดโยงอยู่ มาโจมตีกลุ่มผูห้ ญิงที่ทา้ ทายอานาจชาย
ในครั้งนี้ เพื่อเป็ นการกดดันให้ผหู ้ ญิงเหล่านั้นกลับมาสยบยอมต่ออานาจความเป็ นชายแบบเดิมอีกครั้ง
ทาให้เห็ นว่าแนวคิดและอุดมการณ์ทางสังคมของสังคมไทย ถูกสร้างมาเพื่อเอื้อประโยชน์ในการดารงซึ่ ง
อานาจความเป็ นชายเอาไว้ ซึ่ งผูห้ ญิงในสังคมที่มีแนวคิดชายเป็ นใหญ่จะถูกยกย่องก็ต่อเมื่อยอมปฏิบตั ิตนในแนวทางที่
เอื้อประโยชน์ต่อชายเท่านั้น เช่น การเป็ นแม่เป็ นเมียที่ดี การรักนวลสงวนตัว การแสร้งทาเป็ นไม่สนใจในเพศตรงข้าม
ในทางกลับกันหากผูห้ ญิงไม่สยบยอมต่ออานาจความเป็ นชาย แต่ทาตัวเป็ นฝ่ ายที่มีอานาจเสี ยเอง ก็จะถูกโจมตีดงั เช่นที่
กลุ่มติ่งเกาหลีกาลังเผชิญอยู่
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กิตติกรรมประกาศ
ผูศ้ ึกษาขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร. โกสุ ม โอมพรนุ วฒั น์ ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็ นที่ปรึ กษาในการศึกษาครั้ง
นี้ ขอบคุณตาวสาหรับความช่วยเหลือที่มีให้เพื่อนคนนี้ เสมอมา ขอบคุณนุ๊กกับอรที่คอยเป็ นกาลังใจให้ ขอบคุณอ.อรุ ฯ
แฝดพี่ของเราที่ไม่เคยทิ้งเราไปในวันที่ตอ้ งการกาลังใจ
เอกสารอ้ างอิง
กาญจนา แก้วเทพ. อุดมการณ์: แนวคิดและการวิเคราะห์. กนกศักดิ์ แก้วเทพ, บรรณาธิ การ. วิธีวิทยาศึกษาสังคมไทย.
กรุ งเทพฯ: โครงการหนังสื อเล่ม สถาบันวิจยั สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2529. หน้า 57-58.
>>> จับนม!! ล้วงจิ๋ ม!! ก่ อนเข้าคอนเสิ ร์ตเกาหลี THAILAND ONLY!! นโยบายนี้ ตน้ สังกัดเกาหลี ส่ังมาจริ งหรื อ!!
[ออนไลน์]16 มกราคม 2558 [อ้างเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561]. จาก https://pantip.com/topic/33113451
ณัตถยา สุ ขสงวน. การปฏิ รูปสื่ อเพื่อควบคุ ม การเผยแพร่ เนื้ อหาที่ ส ร้ า งความเกลี ยดชัง . กรุ งเทพฯ: สานักวิชาการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา; 2557.
ท าไมติ่ ง เกาหลี ถึ ง ผิ ด ทุ ก งานค่ ะ อยากทราบความคิ ด เห็ น ของแต่ ล ะคน [ออนไลน์]29 กัน ยายน 2557 [อ้า งเมื่ อ 20
พฤศจิกายน 2561]. จาก https://pantip.com/topic/32644072
ทีมศิลปวัฒนธรรม NOW26. "สื่ อเกาหลี" สู่ ธุรกิจบันเทิงเต็มรู ปแบบในประเทศไทย. กรุ งเทพธุรกิจ [วารสารออนไลน์]
28 มิถุนายน 2560 [อ้างเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561]. จาก http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/761920
ประจักษ์ น้ าประสานไทย. อุดมการณ์ บริ หารสังคมไทย [วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎี บณ
ั ฑิต
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ]. กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; 2552.
ปรี ชา เปี่ ยมพงศ์สานต์. อุดมการณ์ทางเศรษฐกิ จ การพัฒนาสังคมและความมัน่ คงทางสังคม. ใน: จาตุรงค์ บุณยรัตน
สุ นทร, บรรณาธิ การ. วิธีวิทยาศึกษาสังคมไทย: วิธีใหม่แห่ งการพัฒนา. กรุ งเทพฯ: โครงการส่ งเสริ มองค์กร
พัฒนาเอกชนไทย; 2535. หน้า 26.
พิรงรอง รามสู ต และคณะ.สรุ ปผลการศึ กษาโครงการวิจยั การกากับดูแลสื่ อออนไลน์ที่เผยแพร่ เนื้ อหาที่ สร้างความ
เกลี ยดชั ง ( Regulation of Online Media That Disseminate Hate Speech Content). เอกสารประกอ บ
ประกอบการรายงานผลแผนงานวิจัย เรื่ องการก ากับดู แ ลสื่ อ ที่ เผยแพร่ เนื้ อ หาที่ ส ร้ า งความเกลี ย ดชัง ; 26
กรกฎาคม 2556; กรุ งเทพฯ.
เพ็ญพรรณ รวิโชติ กุล. การวิเคราะห์วาทกรรมบนอิ นเตอร์ เน็ต Bulletin Board ของเว็บไซต์พนั ธ์ทิพย์ [วิทยานิ พนธ์
ปริ ญญานิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่ อสารมวลชน]. กรุ งเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.
สมเกี ยรติ วันทะนะ. อุดมการณ์ทางการเมืองร่ วมสมัย. นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน;
2544.
สุรพศ ทวีศกั ดิ์. 6 ตุลา “ฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาป” [ออนไลน์] 4 ตุลาคม 2555 [อ้างเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561]. จาก
https://prachatai.com/journal/2013/10/49085
สุ รัสวดี ดี เจริ ญ. อานาจเชิ งวัฒนธรรมในบริ บทการเมื องระหว่างประเทศ กรณี ศึกษา การส่ งออกวัฒนธรรมเกาหลี
[วิทยานิพนธ์ปริ ญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต]. กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคาแหง; 2553.
อธิ ป จิตตฤกษ์. อธิ ป จิตตฤกษ์: Hate Speech: ความเข้าใจเบื้องต้นและประเด็นพิจารณาในการปราบปราม [ออนไลน์]19
พฤศจิกายน 2555 [อ้างเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561]. จาก http://prachatai.com/journal/2012/11/43747

1525

HMO12-11
Nemes I. Regulating Hate Speech in Cyberspace: Issues of Desirability and Efficacy. Information & Communications
Technology Law 2002; 11(3) : 193-220. cited in Mark Slagle. Ethical Exploration of Free Expression and the
Problem of Hate Speech. Journal of Mass Media Ethics 2009; 24(4): 244.
Nilsen A. Hate Speech. FLEKS FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice 2014; 1(1): 2.

1526

