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ติ่งเกาหล ี: ผู้หญงิไม่ดีในบริบทสังคมไทย ? 
How K-Pop Fangirls Branded Vile Thai Social Values 
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บทคดัย่อ 
 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะห์ถอ้ยค าหรือขอ้ความท่ีใชโ้จมตีกลุ่มคนท่ีช่ืนชอบวฒันธรรมและส่ือ
บนัเทิงเกาหลีใต ้ท่ีเรียกกนัทัว่ไปวา่ "ต่ิงเกาหลี" จากการแสดงความคิดเห็นของผูท่ี้ไม่ใช่ต่ิงเกาหลีโจมตีกลุ่มต่ิงเกาหลี
ผ่านทางเวบ็ไซต ์pantip.com เจาะจงประเด็นการโจมตีเก่ียวกบัเพศสถานะของกลุ่มต่ิงเกาหลีซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
วา่มีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม ไม่ใช่ "ผูห้ญิงดี" ตามอยา่งสงัคมไทยคาดหวงั โดยใชแ้นวคิดเร่ืองถอ้ยค าแห่งความเกลียด
ชงั (Hate speech) เป็นเคร่ืองมือเพ่ือช้ีให้เห็นความรุนแรง อคติ ความไม่สมเหตุผล ของถอ้ยค าหรือขอ้ความเหล่านั้น 
รวมทั้งแสดงภาพสะทอ้นของแนวคิดและอุดมการณ์ทางสังคมเก่ียวกบัเร่ืองเพศท่ีแฝงฝังอยูใ่นสังคมไทย จากการศึกษา
พบวา่ถอ้ยค าหรือขอ้ความท่ีใชโ้จมตีกลุ่มต่ิงเกาหลีนั้นมีลกัษณะเป็นถอ้ยค าแห่งความเกลียดชงั และสงัคมไทยเป็นสงัคม
ท่ีมีแนวคิดแบบชายเป็นใหญ่  
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าส าคญั: ต่ิงเกาหลี ถอ้ยค าแห่งความเกลียดชงั อุดมการณ์ 
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บทน า 
 เม่ือกระแส K-pop เขา้มามีอิทธิพลกบัส่ือบนัเทิงในประเทศไทยจนก่อใหเ้กิดกระแสความคลัง่ไคลส่ื้อบนัเทิง
เกาหลีท่ีเรียกวา่ โคเรียฟีเวอร์ (Korea Fever) (ทีมศิลปวฒันธรรม NOW26, 2560) หรือกระแสเกาหลี (Korean Wave) ซ่ึง
กระแสน้ีมีท่ีมาจากนโยบายการสร้างชาติของรัฐบาลเกาหลีใต ้โดยใช้ส่ือบันเทิงเป็นสินคา้ทางวฒันธรรมเพื่อให้
ชาวต่างชาติเกิดการซึมซบัจนก่อเป็นความคุน้เคยและยอมรับต่อวฒันธรรมเกาหลี เพ่ือหวงักระตุน้ยอดขายสินคา้ และ
เพ่ือเพ่ิมอ านาจต่อรองทางการเมืองและเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ (สุรัสวดี, 2553) 
 ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีกระแส K-pop เขา้มามีอิทธิพลในตลาดส่ือบนัเทิงอยา่งมาก ไม่วา่จะเป็น ละคร 
ภาพยนตร์ และเพลง โดยความนิยมท่ีมีต่อศิลปินเกาหลีในหมู่วยัรุ่นไทยน้ี ก่อใหเ้กิดปรากฏการณ์ในสังคมไทยมากมาย 
โดยเฉพาะการปะทะกนัระหวา่งกลุ่มแฟนคลบัศิลปินเกาหลี และกลุ่มคนอ่ืนในสังคมท่ีรู้สึกวา่แฟนคลบัศิลปินเกาหลี
แสดงความรักต่อศิลปินท่ีช่ืนชอบมากเกินขอบเขตท่ีเหมาะสม ประกอบกบักลุ่มแฟนคลบัส่วนใหญ่เป็นเด็กหญิงวยัรุ่น 
จึงเกิดค าเรียกช่ือกลุ่มแฟนคลบัศิลปินเกาหลีข้ึนใหม่วา่ "ต่ิง" 
 ส่ิงท่ีตามมาจากการก าหนดค าว่า "ต่ิง" เพ่ือใชเ้รียกแฟนคลบัศิลปินเกาหลี ก่อให้เกิดการแบ่งแยก กีดกนั ให้
กลุ่มต่ิงเป็นกลุ่มวฒันธรรมยอ่ยในสงัคม กลายเป็นคนอ่ืน และมีนยัแสดงถึงการเป็นตวัปัญหา 
 แมว้า่ประเทศไทยจะเคยผา่นช่วงเวลาท่ีคนในประเทศมีความนิยมต่อวฒันธรรมชาติอ่ืนเป็นพิเศษ อาทิ กระแส
ความคลัง่ไคลร้าชาเพลงป็อปอเมริกนัอยา่ง ไมเคิล แจ็คสัน ความช่ืนชอบชองเด็กไทยท่ีมีต่อการ์ตูนญ่ีปุ่น หรือความ
หลงใหลท่ีวยัรุ่นไทยมีต่อกลุ่มนกัร้องวยัรุ่นไตห้วนัอยา่ง F4 ทั้งท่ีสังคมไทยน่าจะคุน้เคยกบักระแสนิยมของวฒันธรรม
ต่างชาติท่ีเขา้มา และปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีเกิดข้ึนต่อเน่ืองจากความนิยมหรือความคลัง่ไคลเ้หล่านั้น แต่ความคลัง่
ไคลใ้นวฒันธรรมเกาหลีใตใ้นปัจจุบนันั้นต่างออกไป เพราะการเขา้มาของวฒันธรรมวฒันธรรมเกาหลีใตค้ร้ังน้ี ส่งผล
กระทบต่อความคิดของคนในสังคมไทยว่า วฒันธรรมเกาหลีใตใ้นประเทศไทยนั้นเป็น "ปัญหา" และผูท่ี้ช่ืนชอบ
วฒันธรรมเกาหลีใตน้ั้นก็เป็น "ตวัปัญหา" ดว้ย  
 "แรด" "คนั" "บา้ผูช้าย" "ท าตวัไร้ค่า" ค  าเหล่าน้ีเป็นค ากล่าวหาท่ีมกัพบพร้อมกบัค าว่าต่ิงเกาหลี ซ่ึงพบได้
ทัว่ไปจากส่ืออินเทอร์เน็ต พบจนรู้สึกวา่เคยชิน พบบ่อยจนผูค้นทัว่ไปอาจไม่ตระหนกัหรือสงสัยวา่เป็นจริงหรือไม่ มี
ท่ีมาอยา่งไร และถอ้ยค าเหล่าน้ีไดก่้อความเขา้ใจผิดท่ีฝังรากลึกอยา่งไรกบัผูค้นในสงัคม 
 อยา่งไรก็ตามถอ้ยค าท่ีใชโ้จมตีต่ิงเกาหลีเหล่าน้ีไม่ไดเ้กิดข้ึนอยา่งไร้ราก แต่เป็นภาพสะทอ้นของแนวคิดและ
อุดมการณ์ทางสงัคมท่ีฝังรากลึกในสงัคมไทย ซ่ึงผูค้นต่างซึมซบัโดยไม่รู้ตวั การศึกษาน้ีจึงมุ่งช้ีใหเ้ห็นความรุนแรง อคติ 
ความไม่สมเหตุผล ของถอ้ยค าหรือขอ้ความแห่งความเกลียดชงัท่ีมีต่อต่ิงเกาหลี รวมทั้งสะทอ้นแนวคิดและอุดมการณ์
ทางสงัคมบางประการท่ีมาพร้อมกบัถอ้ยค าหรือขอ้ความเหล่านั้นดว้ย 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
 เพ่ือศึกษาถอ้ยค าหรือขอ้ความท่ีใชโ้จมตี หรือแสดงความเกลียดชงักลุ่มต่ิงศิลปินเกาหลีว่ามีลกัษณะอย่างไร 
และถอ้ยค าเหล่านั้นสะทอ้นใหเ้ห็นถึงอุดมการณ์เก่ียวกบัเร่ืองเพศสถานะของสงัคมไทยอยา่งไรบา้ง 

 
วธีิการวจิยั 
 ขอบเขต 
 เลือกปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มต่ิงเกาหลี และเป็นเหตุการณ์ท่ีเป็นประเด็นให้เกิดการแสดง
ความคิดเห็น ซ่ึงสามารถแสดงใหเ้ห็นถึงทศันคติท่ีผูอ่ื้นในสงัคมมีต่อแฟนคลบัศิลปินเกาหลีได ้โดยจะคดัเลือกขอ้ความ
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ท่ีปรากฏในกระทูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักลุ่มต่ิงเกาหลี โดยใชค้  าคน้หาท่ีเก่ียวขอ้งคือ "แฟนคลบัเกาหลี" "ต่ิง" และ "ต่ิงเกาหลี" 
ระยะเวลาของการเก็บขอ้มูลคือกระทูข้อ้ความตั้งแต่ พ.ศ. 2550-2561 เท่านั้น 
 การเกบ็ข้อมูล 
 งานวจิยัช้ินน้ีเป็นงานวจิยัเชิงคุณภาพ โดยใชท้ฤษฎีเก่ียวกบัถอ้ยค าแห่งความเกลียดชงัหรือรู้จกักนัในช่ือ เฮทส
ปีช (Hate Speech) และแนวคิดทฤษฎีเร่ืองอุดมการณ์ มาช่วยในการวิเคราะห์และตีความขอ้มูล โดยใชข้อ้มูลท่ีปรากฏ
บนเวบ็ไซต ์pantip.com ระยะเวลาของการเก็บขอ้มูลคือกระทูท่ี้มีการแสดงความคิดเห็นเก่ียวขอ้งกบักลุ่มต่ิงเกาหลีตั้งแต่ 
พ.ศ. 2550-2561 เท่านั้น  
 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง  
 การศึกษาคร้ังน้ีจะใชท้ฤษฎีถอ้ยค าแห่งความเกลียดชงั (Hate Speech) และแนวคิดเร่ืองอุดมการณ์มาช่วยใน
การบ่งช้ีลกัษณะของถอ้ยค าหรือขอ้ความท่ีใชโ้จมตีกลุ่มต่ิงเกาหลี และเพ่ือร้ือคน้ความหมายซุกซ่อนภายใตถ้อ้ยค าโจมตี
ต่ิงเกาหลี  
 ถ้อยค าแห่งความเกลยีดชัง (Hate Speech) 
 มีผูใ้ห้ค  านิยามถอ้ยค าแห่งความเกลียดชงั (Hate Speech) เอาไวม้ากมาย แต่สามารถกล่าวสรุปไดว้่า ถอ้ยค า
แห่งความเกลียดชงั คือ ถอ้ยค า ขอ้เขียน และการแสดงออกเชิงสัญลกัษณ์รูปแบบอ่ืนๆ ท่ีสร้างความเกลียดชงั ต่อบุคคล
หรือกลุ่มบุคคล เน้ือหาของถอ้ยค าแห่งความเกลียดชงั จะมีลกัษณะภาษาหยาบคาย รุนแรง ดูถูก เหยียดหยาม ลดทอน
คุณค่าของผูอ่ื้น สร้างความเขา้ใจผิด กีดกันออกจากสังคม แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ปฏิเสธการอยู่ร่วมกัน (ณัตถยา, 2557) 
ลกัษณะส าคญัอีกอย่างคือค าพูดหรือค าสั่งเพียงคร้ังเดียวไม่จดัเป็นถอ้ยค าแห่งความเกลียดชงั ตอ้งผ่านการสะสมเป็น
เวลานาน เกิดข้ึนซ ้ าๆ จนท าให้เกิดผลทางการกระท าในทา้ยท่ีสุด (อธิป, 2555) บางคร้ังอาจรุนแรงจนน าไปสู่การสร้าง
ความรุนแรงทางร่างกาย มีการปลุกระดมก าลงัเพ่ือไล่ล่าฆ่าฟันใครกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง โดยส่วนมากถอ้ยค าแห่งความ
เกลียดชงั มกัเกิดจากฐานคิดท่ีมีอคติเก่ียวกบั เช้ือชาติ สีผิว ชนชั้น สถานท่ีเกิด อุดมการณ์ทางการเมือง อาชีพ ศาสนา 
กลุ่มวฒันธรรม เพศ เป็นตน้  
 ถอ้ยค าแห่งความเกลียดชงัมกัจะประกอบดว้ยถอ้ยค าท่ีดูเหมือนจะมีเหตุผล เต็มไปดว้ยการกล่าวเท็จ มายาคติ 
การเหมารวมแบบเกินจริง และการเช่ือมโยงแบบจบัแพะชนแกะ ถอ้ยค าแห่งความเกลียดชังจะท างานโดยปลุกเร้า
อารมณ์ของผูรั้บสารเป็นหลกั และใชป้ระโยชน์จากความรู้สึก โกรธ กลวั และร าคาญ ของผูค้นเพ่ือให้เผยแพร่ถอ้ยค า
แห่งความเกลียดชงัต่อๆ ไป ดงันั้น ถอ้ยค าแห่งความเกลียดชงั จึงจ าเป็นตอ้งมีผูรั้บสารท่ีไม่มีวิจารณญาณ ไม่สามารถ
มองเห็นตรรกะวบิติัท่ีอยูใ่นถอ้ยค าแห่งความเกลียดชงัได ้หรือผูท่ี้ท าเป็นมองไม่เห็นตรรกะท่ีวิบติัของถอ้ยค าแห่งความ
เกลียดชงั เน่ืองจากขอ้โตแ้ยง้และขอ้สรุปนั้นมีความสอดคลอ้งกบัทศันคติของพวกเขาเป็นอยา่งดีนัน่เอง (Nilsen, 2014) 
 โลกเสมือนจริงอยา่งอินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นช่องทางท่ีช่วยเผยแพร่สารต่างๆ ไดอ้ยา่งง่ายดาย และแทบจะ
ไม่มีค่าใชจ่้าย ผูเ้ผยแพร่ถอ้ยค าแห่งความเกลียดชงั จึงใชอิ้นเทอร์เน็ตในการกระจายสารแห่งความเกลียดชงัน้ี จนผูรั้บ
สารรู้สึกไดว้า่ถอ้ยค าแห่งความเกลียดชงับนอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นเร่ืองจริง ไม่ใช่ส่ิงท่ีอยูใ่นโลกเสมือนอีกต่อไป และมี
แนวโนม้ท่ีจะคุกคามสังคมเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ (Nemes, 2002) สอดคลอ้งกบัท่ีนกัวิชาการจ านวนมากยอมรับวา่ อินเทอร์เน็ต
เป็นเคร่ืองมือท่ีท าใหผ้ลท่ีไดรั้บจากถอ้ยค าแห่งความเกลียดชงันั้นน่ากลวักวา่เดิม เพราะมีผูเ้ขา้ถึงสารไดจ้ านวนมากใน
เวลาอนัรวดเร็ว 
 ถอ้ยค าแห่งความเกลียดชงัจึงเป็นภยัเงียบท่ีซ่อนตวัอยู่เพ่ือหลอมรวมกบัอุดมการณ์ทางความคิดดั้งเดิมของ
สังคม ก่อให้เกิดตรรกะวิบติัในการลดทอนคุณค่าของผูอ่ื้นอย่างซึมลึกลงในแนวคิด เพ่ือรอวนัท่ีจะแสดงตวัออกมา
ตดัสินผูอ่ื้นอยา่งไม่เป็นธรรม  
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 การใชแ้นวคิดเร่ืองถอ้ยค าแห่งความเกลียดชงั ช่วยอธิบายถอ้ยค าวา่กล่าวท่ีรุนแรง อคติ และไร้เหตุผล ซ่ึงคน
ในสังคมใชโ้จมตีต่ิงเกาหลีนั้น ผูศึ้กษาคาดวา่จะสะทอ้นภาพแนวคิดและอุดมการณ์ทางสังคมบางประการท่ีหยัง่รากลึก
ในสงัคมไทยจากปรากฏการณ์น้ี 
 อุดมการณ์ (Ideology) 
 ค าวา่อุดมการณ์ (Ideology) นั้น เกิดข้ึนคร้ังแรกในช่วงท่ีก าลงัจะยา่งเขา้สู่ศตวรรษท่ี 19 มีหลกัฐานบ่งช้ีจ านวน
มากวา่ผูท่ี้บญัญติัค าน้ีข้ึนเป็นคนแรกคือนกัปราชญผ์ูสู้งศกัด์ินามวา่ ทราซ่ี (ประจกัษ,์ 2552) ทราซ่ีก็เหมือนนกัปราชญ์
หลายๆ คนในยคุแห่งความรู้แจง้ท่ีเช่ือมัน่วา่เหตุผลจะเขา้มามีบทบาทต่อชีวิตมนุษยแ์ทนท่ีความศรัทธา ทราซ่ีนั้นมัน่ใจ
มากวา่ศาสตร์ท่ีช่ือวา่อุดมการณ์น้ีจะเป็นวิชาท่ีเราสามารถศึกษาคน้ควา้ไดใ้นเชิงประจกัษ ์และศาสตร์ใหม่น่ีเองจะท าให้
เราสามารถคน้พบกฎท่ีบงการความคิดของมนุษยอ์ยู ่ดงันั้น อุดมการณ์ในยคุเร่ิมแรกจึงหมายถึง ศาสตร์แห่งความคิดท่ี
ศึกษาไดใ้นเชิงประจกัษ ์(สมเกียรติ, 2544)  
 นิยามความหมายของค าวา่อุดมการณ์ไดรั้บการเปล่ียนแปลงเร่ือยมา และผูท่ี้มีส่วนท าใหค้วามหมายของค าวา่
อุดมการณ์เปล่ียนแปลงไปอย่างมากคือนักคิดคนส าคญัอย่าง คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) นั่นเอง มาร์กซ์ ไดก้ล่าวว่า 
อุดมการณ์เป็นมายา (Illusion) หรือส านึกจอมปลอม (False Consciousness) เป็นเคร่ืองมือท่ีชนชั้นปกครองใชม้อมเมา
ใหช้นชั้นท่ีถูกปกครองใหไ้ม่เห็นถึงธาตุแทข้องการท่ีตนถูกขดูรีดโดยชนชั้นท่ีไดเ้ปรียบ  
 โดยความหมายของอุดมการณ์จากนักวิชาการยุคหลงัจากมาร์กซ์มีมากมาย อา ทิ ฮานนาอเร้นท์ (Hannah 
Arendt, ค.ศ. 1906-1975) ท่ีเห็นว่าอุดมการณ์คือเคร่ืองมือท่ีระบบเผด็จการใชค้วบคุมประชาชนให้คลอ้ยตาม และผูมี้
อ  านาจท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัจะคอยผกูขาดการตีความวา่อะไรจริง อะไรเท็จ อะไรควร และอะไรไม่ควร โดยไม่ยอมรับความคิด
ความเช่ือท่ีผิดแผกออกไปจากแนวการตีความดงักล่าว (สมเกียรติ, 2544)  
 ความเขม้ขน้และความคงทนของอุดมการณ์เองนั้นมีอยูห่ลายระดบั Pierre Ansart ไดเ้อาหลกัสงัคมวทิยามาใช้
ในการศึกษาอุดมการณ์และแบ่งชนิดของอุดมการณ์ออกเป็น 3 ชนิด คืออุดมการณ์ทางการเมือง อุดมการณ์ทางสังคม 
และอุดมการณ์ของสังคม (กาญจนา, 2529) 
 โดยอุดมการณ์ทางการเมืองนั้นเป็นส่ิงท่ีมองเห็นไดง่้ายแต่อยูไ่ม่คงทน ในขณะอุดมการณ์ทางสังคม ไดแ้ก่ 
ค่านิยมทั้งหลายท่ีส่งผลต่อการตดัสินของคนในสงัคมจะสอดแทรกอยูใ่นชีวติประจ าวนั เช่น ความกตญัญู ซ่ึงอุดมการณ์
ชนิดน้ีจะมองเห็นไดย้ากกวา่อุดมการณ์ทางการเมือง มีความคงทนพอสมควร อุดมการณ์ชนิดสุดทา้ยคืออุดมการณ์ของ
สังคม ซ่ึงเป็นอุดมการณ์ท่ีมองเห็นได้ยากท่ีสุด กวา้งขวางท่ีสุด ก่อตวัได้ยากแต่ก็สลายหายไปได้ยากเช่นเดียวกัน 
อุดมการณ์เช่นน้ีไดแ้ก่อุดมการณ์ประเภทท่ีมาร์กซ์เอาไวแ้บ่งตามวิถีการผลิต เช่น อุดมการณ์แบบนายทุน อุดมการณ์
ของคนท่ีอยูใ่นรัฐชาติ เป็นตน้  
 การจ าแนกน้ีเกิดข้ึนเพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ เพราะในความเป็นจริงแลว้อุดมการณ์มกัจะเก่ียวพนักนั
หมด อุดมการณ์ทางการเมืองมกัจะเขา้ไปเก่ียวพนักบัอุดมการณ์อ่ืนๆ เพ่ือรักษาผลประโยชน์ทางการเมืองอยูเ่สมอ เช่น 
"ฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาป" คือการเก่ียวโยงกนัระหว่างอุดมการณ์ทางการเมืองและอุดมการณ์ทางศาสนา (กาญจนา, 
2529) ความเก่ียวโยงน้ีสอดคลอ้งกบัท่ี George Rudé ไดเ้สนอไวว้่า อุดมการณ์สามารถก่อให้เกิดสานสัมพนัธ์โยงใย
ระหวา่งสมาชิกภายในกลุ่มเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของพวกตน 
 จากตวัอยา่งวาทกรรม "ฆ่าคอมมิวนิสตไ์ม่บาป" ท่ีเคยเป็นท่ีแพร่หลายอยูใ่นประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2519 (สุ
รพศ, 2556) แสดงใหเ้ห็นวา่ภาษามีส่วนส าคญัในการถ่ายทอดอุดมการณ์ต่างๆ ดงัท่ี Trew , 1979 ช้ีให้เห็นวา่อุดมการณ์
ไดถู้กส่งต่อผา่นกระบวนการทางภาษา (Ideological - Linguistic Process) ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีจะน าเสนอเพียงมุมมอง
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ดา้นหน่ึง ในเหตุการณ์หน่ึงๆ และละท้ิงแง่มุมอ่ืนๆ ไป หรืออาจจะกล่าวไดว้า่เป็นการจงใจเสนอความเป็นจริงในกรอบ
วาทกรรมแบบใดแบบหน่ึง และวาทกรรมนั้นมีผลต่อการรับรู้และเขา้ใจของคนต่อประเด็นนั้นๆ (เพญ็พรรณ, 2544) 
 จากค านิยามของอุดมการณ์ท่ีกล่าวมาทั้งหมดขา้งตน้อาจจะท าใหอ้นุมานไดว้า่ ในโลกน้ีไม่มีอุดมการณ์แบบ
บริสุทธ์ิ อุดมการณ์ยอ่มเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ ข้ึนอยูก่บัวา่อุดมการณ์นั้นมีไวเ้พ่ือรับใชใ้คร (ปรีชา, 2535) 
 ดงันั้นเราอาจจะสรุปไดว้า่อุดมการณ์เป็นแนวคิด ท่ีด ารงไวซ่ึ้งผลประโยชน์ของใครคนใดคนหน่ึงหรือชนชั้น
ใดชนชั้นหน่ึง อุดมการณ์มีความซบัซ้อน เขม้ขน้ และเช่ือมโยงกนัในหลายระดบัเพ่ือส่งอิทธิพลต่อแนวคิด ความเช่ือ 
ทัศนคติ วิถีชีวิต และการกระท าของผูค้นท่ีตกอยู่ภายใต้อุดมการณ์นั้นๆ โดยมีการจูงใจให้คลอ้ยตามได้หลายวิธี
โดยเฉพาะการใช้วิธีทางภาษา อาจจะผ่านการณรงค์ การสร้างวาทกรรม หรือการบังคบัก็ได้ ผูท่ี้ถูกครอบง าโดย
อุดมการณ์อาจจะตระหนกัหรือไม่ตระหนกัถึงการแฝงฝังของอุดมการณ์นั้นๆ ก็ได ้อุดมการณ์ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นส่ิงท่ีดี
หรือถูกตอ้งแต่เป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อความสามคัคีของกลุ่มชน การอยูร่วมกนัโดยมีอุดมการณ์นั้นจะก่อให้เกิดการ
ปกป้องผลประโยชน์ร่วมกนัของกลุ่มชนไม่ทางใดก็ทางหน่ึง  
 จะเห็นไดว้่าอุดมการณ์นั้นมีอิทธิพลต่อแนวคิด ทศันคติ และการกระท าของคนในสังคม นั้นหมายรวมถึง 
แนวคิด ทศันคติ และการกระท าของคนในสังคมต่อแฟนคลบัเกาหลีดว้ยเช่นกนั แนวคิดเร่ืองอุดมการณ์น้ีจึงเป็นอีก
แนวคิดหน่ึงท่ีจะช่วยอธิบายปรากฏการณ์ทางสงัคมท่ีเกิดข้ึน และจะเป็นแนวคิดท่ีมีส่วนส าคญัในการร้ือคน้ความหมาย
ซุกซ่อนภายใตถ้อ้ยค าโจมตีต่ิงเกาหลี เพ่ือตอบค าถามในการศึกษาคร้ังน้ี 
 
ผลการวจิยั 
 ติง่เกาหลกีบัการโจมตแีห่งความเกลยีดชัง 
 จากการคน้หาดว้ยค าส าคญัท่ีก าหนด พบกระทูท่ี้เก่ียวขอ้งมากกวา่ 500 กระทู ้ซ่ึงมีกระทูท่ี้แสดงความคิดเห็น
ต่อกลุ่มต่ิงเกาหลีและเป็นถอ้ยค าหรือขอ้ความท่ีเขา้ข่ายถอ้ยค าแห่งความเกลียดชงัทั้งหมด 111 กระทู ้ความคิดเห็นท่ีจะ
น าเสนอต่อไปน้ีเป็นเพียงตวัอยา่งส่วนหน่ึงของกระทูท่ี้แสดงความคิดเห็นต่อต่ิงเกาหลี  

 

 
 
ความคิดเห็นท่ี 11 
 

บางคนมนัก็เกินงามน่ะครับ ลงไปด้ินกะพ้ืนเป็นแมลงหมดอายขุยั เป็นลมลม้ทั้งยนื กร๊ีดจนสลบ ผม
เพ่ิงเห็นคนกร๊ีดสลบก็จากข่าวพวกแฟนๆ ดาราเกาหลีน่ีแหละ และยิ่งเกลียดมากข้ึนเม่ือปีท่ีแลว้ผมกบั
แม่ไปสนามบิน พอดีมีดาราเกาหลีหรืออะไรไม่รู้จะกลบัประเทศมั้งเดินมาทางผม พวกต่ิงน่ีวิ่งตามกร๊ีด
เป็นพรวนไม่พอ ชนแม่ผมจนเซ แถมไม่หันกลบัมาขอโทษดว้ย ผมทนไม่ไหว แทบจะเดินเขา้ไปตบ
กระโหลก แต่ดนัไม่รู้คนไหน มนัเยอะเหลือเกิน มองไม่ทนั ไร้มารยาท คลัง่ผูช้าย คายกาบดัด้ี 
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 ผูห้ญิงดีๆ เคา้ไม่เท่ียววิ่งกรีดร้องบอกชาวบา้นว่าชั้นบา้ผูช้ายหรอกครับ และคุณแน่ใจหรอว่าคุณ
ติดตามผลงานเคา้ หรือคลัง่ร่างกายเคา้กนัแน่ 
 
สมาชิกหมายเลข 1271390 
 29 กนัยายน 2557 เวลา 15:56 น.  
 
 หรือเม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีกลุ่มต่ิงเกาหลีคิดวา่ตวัเองโดยกระท าเกินกวา่เหตุ เช่นการคน้ตวัก่อนเขา้ชม

การแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินเกาหลีท่ีเขา้ข่ายการล่วงละเมิดทางเพศ แต่แทนท่ีจะได้ค  าตอบหรือผูท่ี้โดนกระท า
เช่นเดียวกนัมาร่วมเป็นพยาน กลบัไดรั้บความคิดเห็นท่ีส่อไปในทาง ลอ้เลียน ดูถูก เยอะเยย้ เหยียดเพศอยา่งชดัเจน ซ ้ า
ยงัมองเป็นเร่ืองสนุกสนานท่ีไดก้ล่าวถอ้ยค าเหล่านั้น คิดว่าเป็นเร่ืองสามารถท าได ้ไม่ใช่เร่ืองจริงจงัอะไร และความ
คิดเห็นเหล่าน้ีลว้นแต่มาจากสมาชิกเวบ็บอร์ดท่ีเป็นผูช้าย 

 

 
 
ความคิดเห็นท่ี 2  
  รับรปภ เพ่ิมมั้ย 
ธีรภทัร2  
16 มกราคม เวลา 20:49 น. 
 
ความคิดเห็นท่ี 2-1 
  มนัเป็นการกระท าท่ีละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น แต่คุณก็ยงัอยากจะท าเน่ียนะ 
สมาชิกหมายเลข 1536413  
17 มกราคม เวลา 09:47 น. 
 
ความคิดเห็นท่ี 2-2 
  ผมวา่เคา้ไม่ไดจ้ริงจงันะ 
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chidkido  
17 มกราคม เวลา 14:19 น. 
 

 
 
ความคิดเห็นท่ี 15-1 
  สมใจแลว้ไม่ใช่เรอะ โดนเกาหลี ลว้งเชียวนะ 5555 
Tuan-Tuan  
18 มกราคม เวลา 00:27 น. 
 

 จากถอ้ยค าหรือขอ้ความขา้งตน้ไม่ใช่ถอ้ยค าปกติท่ีโจมตีกลุ่มต่ิงเกาหลี แต่รุนแรงจนเขา้ข่ายถอ้ยค าแห่งความ
เกลียดชงั ดงัจะแสดงใหเ้ห็นดว้ยตารางหลกัเกณฑแ์สดงลกัษณะของถอ้ยค าแห่งความเกลียดชงั  
 โดยผูศึ้กษาไดน้ าหลกัเกณฑ์ท่ีบ่งช้ีว่าถอ้ยค าหรือขอ้ความใดเขา้ข่ายเป็นถอ้ยค าแห่งความเกลียดชังมาจาก
นิยามถอ้ยค าแห่งความเกลียดชงัในวิจยัของ ศาสตราจารย ์ดร.พิรงรอง รามสูตและคณะ เร่ือง "การก ากบัดูแลส่ือท่ี
เผยแพร่เน้ือหาท่ีสร้างความเกลียดชงั" และบทความวิชาการของ ณัตถยา สุขสงวน "เร่ืองการปฏิรูปส่ือเพ่ือควบคุมการ
เผยแพร่เน้ือหาท่ีสร้างความเกลียดชงั" รวมไปถึงบทความวิชาการจากนกัวิชาการต่างประเทศหลายท่าน อีกทั้งยงัมีส่ิงท่ี
ผูศึ้กษาคน้พบเพ่ิมเติมจากการศึกษาคร้ังน้ี เม่ือผูศึ้กษาสังเคราะห์ขอ้มูลทั้งหมดจึงไดเ้กณฑเ์พ่ือช่วยบ่งช้ีลกัษณะถอ้ยค า
หรือขอ้ความท่ีเขา้ข่ายถอ้ยค าแห่งความเกลียดชงัทั้งหมด 15 ประการ ไดแ้ก่ ถอ้ยค าท่ีมีลกัษณะหยาบคาย/รุนแรง ดูถูก/
เหยียดหยาม ลดทอนคุณค่าของผูอ่ื้น สร้างความเขา้ใจผิด กีดกนัแบ่งผ่าย ปฏิเสธการอยูร่่วมกนั เหยียดเช้ือชาติ แบ่งชน
ชั้น เหยียดอาชีพ เหยียดเพศ มีตรรกะไม่สมเหตุผล มีลกัษณะข่มแหงคุกคาม เหยียดวยัวฒิุ เหยียดการศึกษา และเหยียด
สภาพร่างกาย  
 ผูศึ้กษาจะแสดงให้เห็นว่าถอ้ยค าหรือขอ้ความท่ีใชโ้จมตีกลุ่มต่ิงเกาหลีนั้น มีลกัษณะเป็นถอ้ยค าแห่งความ
เกลียดชงั ผา่นตารางแสดงหลกัเกณฑถ์อ้ยค าแห่งความเกลียดชงัดา้นล่าง 
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ตารางที ่1 แสดงขอ้ความหรือถอ้ยค าท่ีใชโ้จมตีต่ิงเกาหลีซ่ึงมีลกัษณะของถอ้ยค าแห่งความเกลียดชงั 
ถอ้ยค า 

 
 
 
 

ขอ้ความ 

หลกัเกณฑ์แสดงลกัษณะของถ้อยค าแห่งความเกลยีดชัง 

หย
าบ
คา
ย/รุ

นแ
รง

 

ดูถู
ก/เ
หย

ียด
หย

าม
 

ลด
ทอ

นคุ
ณค

่ าผ
ูอ้ื่น

 

สร้
าง
คว

าม
เขา้

ใจ
ผดิ

 

กีด
กนั

แบ่
ง ฝ่

าย
 

ปฏิ
เส
ธก

าร
อย
ูร่่ว
มก

นั 

เห
ยีย
ด เ
ชื้อ

ชา
ติ  

แบ่
งช
นช

ั ้น 

เห
ยีย
ดอ

าชี
พ 

เห
ยีย
ดเพ

ศ 

มีต
รร
กะ

ไม
ส่ม

เห
ตุผ

ล 

มีล
กัษ

ณะ
ขม่

แห
งคุ
กค

าม
 

เห
ยีย
ดว

ยัว
ุฒิ 

เห
ยีย
ดก

าร
ศึก

ษา
 

เห
ยีย
ดส

ภา
พร่

าง
กา
ย 

บา้ผูช้าย                
ผูห้ญิงดีๆ เขา
ไม่ว่ิงร้องวา่บา้
ผูช้าย 

               

แรด                
กร๊ีดเหมือน
โดนน ้ามนต ์

               

ท าตวัไร้ค่า                
คนั                
ต่ิง                

 
 จากตารางแสดงให้เห็นวา่ ถอ้ยค าหรือขอ้ความท่ีใชใ้นการโจมตีกลุ่มต่ิงเกาหลีนั้นมีลกัษณะเป็นถอ้ยค าหรือ
ขอ้ความท่ีตรงตามเกณฑ์ของถอ้ยค าแห่งความเกลียดชงั ซ ้ ายงัก่อให้เกิดภาพเหมารวมของกลุ่มต่ิงเกาหลีในทางลบ 
พฤติกรรมของต่ิงเกาหลีอาจมีการเปล่ียนแปลงไปบา้ง แต่ภาพลกัษณ์ของกลุ่มต่ิงเกาหลีในสายตาของคนในสงัคมยงัคง
ไม่เปล่ียนแปลง และถอ้ยค าหรือขอ้ความแห่งความเกลียดชงัเหล่าน้ี ยงัสะทอ้นใหเ้ห็นอุดมการณ์หรือแนวคิดหลกัท่ียดึ
โยงเป็นรากฐานของระบบความคิดในสงัคมไทยซ่ึงถอ้ยค าเหล่าน้ีรับใชอ้ยู ่
 เม่ือผูศึ้กษาพิจารณาถอ้ยค าแห่งความเกลียดชงัท่ีใชโ้จมตีกลุ่มต่ิงเกาหลีแลว้พบวา่ ถอ้ยค าแห่งความเกลียดชงั
เหล่าน้ีมุ่งโจมตี "ผูห้ญิง" ผูเ้ป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ในกลุ่มต่ิงเกาหลี สะทอ้นใหเ้ห็นแนวคิดของคนในสังคมเร่ืองการเป็น 
"ผูห้ญิงท่ีดี" ของสังคมไทย ค่านิยมเร่ืองวยัวฒิุ เร่ืองความสามารถ และเร่ืองการด าเนินชีวิต โดยถอ้ยค าแห่งความเกลียด
ชังท่ีโจมตีกลุ่มต่ิงเกาหลีบางค า อาจเช่ือมโยงกับแนวคิดทั้งหมดท่ีว่ามา หรืออาจเก่ียวขอ้งแค่บางประเด็น แต่ยงัคง
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงเป้าหมายหลกัของการโจมตีคือ"ต่ิงเกาหลี" ซ่ึงเป็น "ผูห้ญิง" ท่ีไม่ยอมปฏิบติัตามการเป็น "ผูห้ญิงท่ีดี" 
ในมิติต่างๆ 
 สังคมไทยกบัอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ทีแ่ฝงฝัง 
 จากขอ้มูลท่ีผูศึ้กษาเก็บรวบรวม ค าวา่ แรด ท าตวัไร้ค่า คลัง่ผู้ชาย, ดิน้กะพื้นเป็นแมลงหมดอายุขัย และ ผู้หญิง
ดีๆ เค้าไม่เที่ยววิ่งกรีดร้องบอกชาวบ้านว่าช้ันบ้าผู้ชายหรอกครับ มีจุดร่วมคือมุ่งกล่าวหาและโจมตีความเป็นหญิง 
สะทอ้นให้เห็นวา่พฤติกรรมของต่ิงเกาหลีเป็นพฤติกรรมอนัไม่พึงประสงค ์ไม่ตรงวิถีการด าเนินชีวิตของ "ผูห้ญิงท่ีดี" 
ตามแนวคิดสงัคมไทย  
 เม่ือการแสดงความช่ืนชอบต่อศิลปินชายอย่างโจ่งแจง้ในท่ีสาธารณะนั้นกลบัโดนประณามว่า คลั่งผู้ชาย 
สะทอ้นให้เห็นวา่ผูห้ญิงในสังคมไทยไม่มีอิสระในการแสดงความสนใจเร่ืองเพศอยา่งเปิดเผย มีการตีราคาผูห้ญิงจาก
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การแสดงออก อุดมการณ์ท่ีมีแนวคิดควบคุมพฤติกรรมของผูห้ญิงเช่นน้ีคือ อุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ เน่ืองจากเป็น
อุดมการณ์ท่ีควมคุมพฤติกรรมของผูห้ญิงอยา่งมาก และใหอิ้สระในการแสดงออกกบัผูช้ายมากกกวา่ ตามอุดมการณ์ชาย
เป็นใหญ่ผูห้ญิงไม่ควรแสดงออกความสนใจในเพศตรงขา้มมากเกินไป เร่ืองเพศเป็นเร่ืองท่ีผูห้ญิงควรปกปิด ท าใหก้าร
แสดงความตอ้งการในตวัศิลปินเกาหลีอยา่งเปิดเผยกลายเป็นเร่ืองรับไม่ไดใ้นสงัคมท่ีมีอุดมการณ์น้ีซุกซ่อนอยู ่ 
 ส่วนขอ้ความท่ีวา่ ดิน้กะพื้นเป็นแมลงหมดอายุขัย และค าวา่ ติ่ง นอกจากจะวิจารณ์พฤติกรรมของผูห้ญิงตาม
แนวคิดของอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่แลว้ ยงัลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษยข์องกลุ่มต่ิงเกาหลี แค่เพราะต่ิงเกาหลี
แสดงออกถึงความช่ืนชอบในตวัศิลปินเกาหลี ต่ิงจึงกลายเป็นเพียงแค่แมลงท่ีด้ินเม่ือใกลต้าย เป็นเพียงเน้ือหรือส่ิงเลก็ ๆ 
ท่ียืน่ออกมาจากส่วนใหญ่ ไม่มีค่าอะไร และไม่ใช่มนุษยอี์กต่อไป  
 เม่ือพิจารณาถอ้ยค าแห่งความเกลียดชงัท่ีปรากฎทั้งหมด ท าให้เห็นว่าถอ้ยค าเหล่าน้ีไม่ไดเ้กิดข้ึนอย่างไม่มี
เหตุผล แต่เกิดจากแนวคิดและอุดมการณ์ท่ีแฝงฝังอยู่ในสังคมไทย ซ่ึงผูท่ี้ถูกครอบง าโดยอุดมการณ์อาจจะตระหนกั
หรือไม่ตระหนกัถึงการแฝงฝังของอุดมการณ์นั้นๆ ก็ได ้และอุดมการณ์ยงัถูกสะทอ้นใหเ้ห็นผา่นถอ้ยค าแห่งความเกลียด
ชงัท่ีใชก้ล่าวหาและโจมตีกลุ่มต่ิงเกาหลี อีกทั้งอุดมการณ์ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นส่ิงท่ีดีงามหรือถูกตอ้ง แต่อุดมการณ์จะ
ก่อให้เกิดการปกป้องผลประโยชน์ร่วมกนัของกลุ่มชน ซ่ึงในท่ีน้ีคือความพยายามท่ีจะด ารงอ านาจชายเป็นใหญ่แบบ
ไทย ๆ เอาไว ้ไม่ตอ้งการใหผู้ห้ญิงในประเทศซ่ึงถูกมองวา่เป็นสมบติัของชายตามแนวคิดอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ ไปช่ืน
ชอบความเป็นชายในแบบอ่ืน ๆ หรือในท่ีน้ีคือความเป็นชายท่ีถูกส่งออกจากประเทศเกาหลี เน่ืองจากไม่ก่อประโยชน์
และยงัท าใหเ้กิดขอ้เปรียบเทียบท่ีอาจท าใหค้วามเป็นชายแบบเดิมถุกลดคุณค่าลง  
 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
 จากการวิเคราะห์ถอ้ยค าแห่งความเกลียดชงัท่ีใชโ้จมตีต่ิงเกาหลี ผูศึ้กษาเห็นวา่แนวคิดหรืออุดมการณ์ท่ีเป็น
รากฐานส่งผลต่อความคิดเห็นของผูค้นในสงัคม คืออุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ ถอ้ยค าต่างๆ ลว้นกล่าวหาเพ่ือมุ่งโจมตีกลุ่ม
ต่ิงเกาหลีซ่ึงคนส่วนใหญ่ในกลุ่มเป็นผูห้ญิง ซ่ึงมีความช่ืนชอบในวฒันธรรมต่างชาติ ศิลปินต่างชาติ แสดงความช่ืนชอบ
อยา่งเปิดเผย ให้การสนบัสนุนทางการการเงินแก่ศิลปินเหล่านั้น โดยการซ้ือบตัรเขา้ชมการแสดง ซ้ือผลงานเพลงของ
ศิลปิน เดินทางไปเพ่ือชมการแสดงท่ีจดัข้ึนในประเทศเกาหลี  แต่ในทางกลบักนั หากเป็นแฟนคลบัฟตุบอลต่างประเทศ 
ท่ีส่วนใหญ่ในกลุ่มแฟนคลบัเป็นผูช้าย ก็มีพฤติกรรมแสดงความช่ืนชอบ ให้การสนบัสนุนต่างชาติไม่ต่างจากกลุ่มต่ิง
เกาหลี ทั้งรวมตวักนัเพ่ือเชียร์กีฬา ส่งเสียงตะโกนเพ่ือใหก้ าลงัใจนกักีฬา ซ้ือสินคา้จากร้านของสโมสรฟุตบอลเพ่ือเป็น
การสนบัสนุนทางการเงินใหก้บัสโมสรท่ีรัก มีความใฝ่ฝันท่ีจะเดินทางไปชมการแข่งขนัฟุตบอลในสนามของทีมท่ีช่ืน
ชอบสกัคร้ัง ใหก้ลบัไดรั้บการยอมรับจากสงัคม ไม่ถูกกล่าวหา วา่ร้าย ใชถ้อ้ยค าแห่งความเกลียดชงัเพ่ือโจมตี 
 การท่ีผูห้ญิงกลายมาเป็นผูท่ี้มีสิทธ์ิเลือกความเป็นชายแบบท่ีชอบในสงัคมท่ีมีแนวคิดแบบชายเป็นใหญ่นั้น คือ
การดูหม่ินอ านาจความเป็นชายในสังคมอย่างใหญ่หลวง ก่อให้เกิดความไม่พอใจท่ีตนถูกลดทอนอ านาจ จึงไดส้ร้าง
ถอ้ยค าแห่งความเกลียดชงัผา่นแนวคิดและอุดมการณ์ท่ีความเป็นชายยดึโยงอยู ่มาโจมตีกลุ่มผูห้ญิงท่ีทา้ทายอ านาจชาย
ในคร้ังน้ี เพ่ือเป็นการกดดนัใหผู้ห้ญิงเหล่านั้นกลบัมาสยบยอมต่ออ านาจความเป็นชายแบบเดิมอีกคร้ัง 

 ท าให้เห็นว่าแนวคิดและอุดมการณ์ทางสังคมของสังคมไทย ถูกสร้างมาเพ่ือเอ้ือประโยชน์ในการด ารงซ่ึง
อ านาจความเป็นชายเอาไว ้ซ่ึงผูห้ญิงในสงัคมท่ีมีแนวคิดชายเป็นใหญ่จะถูกยกยอ่งก็ต่อเม่ือยอมปฏิบติัตนในแนวทางท่ี
เอ้ือประโยชน์ต่อชายเท่านั้น เช่น การเป็นแม่เป็นเมียท่ีดี การรักนวลสงวนตวั การแสร้งท าเป็นไม่สนใจในเพศตรงขา้ม 
ในทางกลบักนัหากผูห้ญิงไม่สยบยอมต่ออ านาจความเป็นชาย แต่ท าตวัเป็นฝ่ายท่ีมีอ านาจเสียเอง ก็จะถูกโจมตีดงัเช่นท่ี
กลุ่มต่ิงเกาหลีก าลงัเผชิญอยู ่
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