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บทคัดย่อ 

บทความนี้มีเป้าหมายเพ่ือน าเสนอเก่ียวกับการชื่นชอบศิลปินเกาหลีรวมไปถึงสิ่งที่ดึงดูดให้กระแสนิยม
เคป๊อปเกาหลี (K-POP) คงอยู่ในประเทศไทย เนื่องจากกระแสการชื่นชอบเคป๊อปเกาหลีเป็นสิ่งที่วัยรุ่นไทยให้
ความสนใจเป็นอย่างมากในปัจจุบัน สิ่งที่ท าให้วัยรุ่นไทยชื่นชอบและคลั่งไคล้ศิลปินเกาหลีรวมไปถึงสิ่งที่ดึงดูด
การชื่นชอบศิลปินเกาหลีและการท าให้กระแสเกาหลียังคงอยู่ในประเทศไทย คือ การสร้างความผูกพันของ
ศิลปินกับแฟนคลับ การใส่ใจแฟนคลับ การเป็นกันเองกับแฟนคลับ ภาพลักษณ์ของศิลปินที่แสดงออกมา การ
ร้องเพลงด้วยเสียงและท่าเต้นที่เป็นเอกลักษณ์ และรวมไปถึงบทบาทการเป็นนักแสดง ส่งผลให้เกิดพฤติกรรม
ของแฟนคลับก็คือ การติดตามและสนับสนุนศิลปิน การไปชมคอนเสิร์ต การซื้อของสะสม และการฝึกฝนเรียน
ภาษาเกาหลีเพ่ือสามารถที่จะใช้สื่อสารกับศิลปินได ้

  
ค าส าคัญ : กระแสเกาหลี, การชื่นชอบศิลปินเกาหลีของวัยรุ่นไทย 
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The Favorite of Korea Artist Way in Thailand 
 

Abstract 
This article is aimed at presenting Korean artists' favorite songs as well as the popular 

K-POPs that are still in Thailand. Since the popularity of K-pop Korea is something that 
teenagers are very interested. What makes Thai teenagers so passionate and passionate 
about Korean artists, as well as the things that appeal to Korean artists, and to keep the 
Korean culture alive in Thailand that is creating a bond between the artist and fan club, 
caring for fan club, Being friendly with fan club, the image of the artist displayed, singing with 
a unique voice and dance and the role as an actor that effect of fan behavior that is follow 
up and support the artist, concert purchasing, learn Korean to be able to communicate with 
artists.    
 
Keywords : Korean favorite, Korean favorite artist of Thai youth 
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บทน า 
 กระแสสินค้าวัฒนธรรมในประเทศไทยนั้น สินค้าวัฒนธรรมที่ประสบความส าเร็จอย่างมากในยุคแรก 
คือ สินค้าวัฒนธรรมของสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นเพลง ภาพยนตร์ หรือซีรีย์ ที่บรรจุรูปแบบค่านิยมและ
วัฒนธรรมในการด าเนินชีวิตของคนอเมริกาเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยจนท าให้เกิดปรากฏการณ์การ
ผสมผสานความเชื่อดั้งเดิมกับชุดความเชื่อรูปแบบใหม่ จึงท าให้ค่านิยมความเป็นอเมริกามีอิทธิพลขึ้นมาใน
สังคมไทย (ชญานุตม์ พัฒนสุวรรณ, 2549) 

นอกจากกระแสสินค้าวัฒนธรรมของอเมริกาแล้ว กระแสสินค้าวัฒนธรรมญี่ปุ่นก็ถือว่าประสบ
ความส าเร็จเป็นอย่างมากในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าวัฒนธรรมในรูปแบบการ์ตูน ละครโทรทัศน์
ภาพยนตร์ เพลง และเกม (ชญานุตม์ พัฒนสุวรรณ, 2549) ซึ่งนอกจากกระแสนิยมสินค้าวัฒนธรรมญี่ปุ่นจะส่ง
อิทธิพลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของคนไทยที่มีต่อคนญี่ปุ่นแล้ว ยังส่งผลให้คนไทยเกิดความต้องการที่จะเรียนรู้
ภาษาและเข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นมากข้ึน จนท าให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจตามเข้ามาไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหาร
ญี่ปุ่นที่เข้ามาเปิดกิจการในไทย รวมถึงการขยายตัวของการเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นของ
นักท่องเที่ยวไทย ซึ่งการขยายตัวของอุตสาหกรรมเหล่านี้ถือว่าเป็นผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นจากการบริโภคสินค้า
วัฒนธรรม ถึงแม้ว่าในปัจจุบันกระแสสินค้าวัฒนธรรมของญี่ปุ่นจะได้รับความนิยมลดลง เช่น กระแสเจป๊อป 
(J-Pop) เพลงของญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมลดน้อยลง แต่สินค้าวัฒนธรรมของญี่ปุ่นที่ยังมีฐานลูกค้าจ านวนมาก 
คือ การ์ตูนญี่ปุ่นที่ยังถือว่าได้รับความนิยมอยู่อย่างต่อเนื่อง (จรรยาลักษณ์ สิริกุลนฤมิตร, 2558)  

หลังจากยุคของกระแสสินค้าวัฒนธรรมญี่ปุ่น ประเทศไทยก็ได้เข้าสู่กระแสนิยมสินค้าวัฒนธรรม
ไต้หวันอยู่ในช่วงระยะเวลาสั้นๆช่วงนึง คือช่วงที่กระแสของซีรีย์ไต้หวันเริ่มแพร่หลายในประเทศไทย ซึ่งเรื่องที่
ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ได้แก่ ซีรีย์รักใสใสหัวใจสี่ดวง และได้ส่งผลต่อเลี้ยงอุสาหกรรมเพลงไต้หวัน 
เนื่องจากศิลปินชายกลุ่ม แอฟโฟ ซึ่งเป็นนักแสดงน าจากซีรี่ย์เรื่องดังกล่าวหันมาเป็นนักร้อง และนักแสดงน า
จากซีรีย์เรื่องนี้ก็ได้กลายมาเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย จึงส่งผลให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไต้หวัน
เติบโตขึ้นอย่างมาก จนกระทั่งรัฐบาลไต้หวันได้แต่งตั้งให้ศิลปินชายกลุ่ม แอฟโฟ (F4) เป็นทูตการท่องเที่ยว
ของเกาะไต้หวัน แต่กระแสนิยมสินค้าวัฒนธรรมไต้หวันกับลดลงอย่างรวดเร็วถึงแม้ว่าผู้ผลิตจะพยายาม
ผลักดันสินค้าใหม่ออกมาเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคสินค้าวัฒนธรรมไต้หวันในประเทศไทย
ค่อยๆหายไปจากกระแสหลัก ซึ่งในขณะที่กระแสสินค้าวัฒนธรรมไต้หวันหายไปจากกระแสหลักประเทศไทยก็
เปิดรับการเข้ามาของกระแสวัฒนธรรมใหม่จนกลายเป็นกระแสนิยมหลักของคนไทย คือ กระแสนิยมสิ นค้า
วัฒนธรรมเกาหลีที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน (จรรยาลักษณ์ สิริกุลนฤมิตร, 2558) 

กระแสเกาหลี (Korean Wave) หรือ Hallyu (한류) อ่านว่า ฮัน-ระ-ยู หมายถึง กระแสความนิยม
เกาหลีที่ค่อยๆคืบคลานมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กระแสเกาหลีเป็นเรื่องของความนิยมชมชอบทาง
วัฒนธรรมร่วมสมัยของเกาหลีที่มาจากภาพยนตร์เกาหลี ละครเกาหลี นักแสดง นักร้อง เครื่องส าอางหรือการ
ใช้เครื่องส าอางของเกาหลีที่ศิลปินนักร้องที่ชื่นชอบเป็นพรีเซนเตอร์(presenter) การแต่งตัวสไตล์เกาหลี การ
แต่งหน้าสไตล์เกาหลีเพราะเป็นการแต่งหน้าที่เป็นธรรมชาติ การขยายตัวของร้านอาหารเกาหลีในประเทศไทย 
หรือไม่ว่าจะเป็นการใช้ค าภาษาเกาหลีบางค าในปัจจุบัน เช่น ค าว่าโอป้า (오빠) แปลว่า พ่ีชาย (เป็นค าที่
ผู้หญิงใช้เรียนผู้ชายที่มีอายุมากกว่า) ซารางแฮโย (사랑해요) แปลว่า ฉันรักเธอ ควีย๊อบตา (귀엽다) ควี

https://dictionary.sanook.com/search/dict-en-th-lexitron/presenter
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ยอวอโย (귀여워요) แปลว่า น่ารัก โคมาวอโย (고마워) แปลว่า ขอบคุณ เป็นต้น รวมไปถึงกิจกรรมการ
เต้นโควเวอร์แดนซ์ หรือ การเต้นเลียนแบบศิลปินที่ชื่นชอบ (วไลลักษณ์  น้อยพยัคฆ์, 2551)  

ส าหรับภาพยนตร์เกาหลีที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักก็คือ ภาพยนตร์เรื่องแดจังกึมจอมนางแห่งวัง
หลวง (Daejunggum) ซึ่งเป็นเรื่องราวในสมัยยุคโชซอนที่ผู้ชายเป็นใหญ่ และภาพยนตร์เรื่องนี้แสดงให้เห็นถึง
วัฒนธรรมเกี่ยวกับอาหารและยาสมุนไพรอีกด้วย (วไลลักษณ์  น้อยพยัคฆ์, 2551)  และในส่วนซีรีย์ (Series) ก็
เป็นสิ่งหนึ่งที่ได้รับความสนใจคือ Full House, Coffee Prince และเรื่องล่าสุด Descendants of the sun 
เมื่อต้นปี พ.ศ. 2559 นอกจากละครเกาหลีหรือที่นิยมเรียกกันว่าซีรี่ย์ที่วัยรุ่นไทยให้ความสนใจแล้วอีกสิ่งนึงที่
วัยรุ่นไทยให้ความสนใจก็คือ เพลงเกาหลี กลุ่มศิลปิน K-POP, Gril group ก็เป็นที่นิยมในไทยเช่นกัน โดย
ศิลปินที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทยช่วงนั้นนอกจากเรน (Rain) แล้วก็ยังมีทงบังชินกิ (TVXQ) บิ๊
กแบง (Bigbang) ซุปเปอร์จูเนียร์ (Super junior) เกิร์ลเจนเนอเรนชั่น (Girls’Generation) ทูพีเอ็ม (2PM) 
และวันเดอร์เกิร์ล (Wonder Girls) เป็นต้น (ประภาวี  ศิวเวทกุล, 2556)  

ซึ่งปัจจุบันเพลงป๊อปเกาหลีหรือเคป๊อปเกาหลี (K-POP) เป็นกระแสที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากใน
ประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นตามสื่อก็มีการเผยแพร่ มิวสิกวีดีโอต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งการจัดงานคอนเสิร์ตหรือ
งานพบปะแฟนคลับของนักร้องเกาหลี ซึ่งผลิตมาเพ่ือกลุ่มคนที่ชื่อชอบเพลงแนวนี้โดยเฉพาะ สาเหตุที่ท าให้
วัยรุ่นไทยส่วนใหญ่ชื่นชอบศิลปินเกาหลีนั้นมาจากความสามารถและความพยายามของพวกเขา ซึ่งก่อนที่จะมา
เป็นศิลปินเกาหลีจะต้องผ่านการคัดเลือก การทดสอบความสามารถ (Audition) เข้ามาเป็นเด็กฝึกหัดก่อน 
และการฝึกหัดกว่าจะได้ออกอัลบั้มและมีการเปิดตัวครั้งแรกอย่างเป็นทางการของศิลปิน (Debut) ต้องใช้
เวลานาน โดยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 3-4 ปี และต้องแข่งกับคนอีกหลายคนที่เข้ามาเป็นเด็กฝึกด้วยกัน 
บางคนอาจไม่ได้เดบิวต์ (Debut) ออกมาเป็นศิลปินด้วยซ้ า (ทัชระ ล่องประเสริฐ, 2561) ศิลปินเคป๊อปวงเอ็ก
โซ (EXO) ที่ได้รับความนิยมและมีฐานแฟนคลับอยู่ในไทยอย่างหนาแน่น กว่าจะมีศิลปินกลุ่มนี้นั้นอ้ีชิง (Zang 
Yixing) หนึ่งในสมาชิกวงเอ็กโซ (EXO) ได้พูดในรายการ Idol Producer  
 

 
ภาพที่ 1 จาง อี้ชิง ในรายการ Idol Producer 

ที่มา : www.twitter.com 
 

ระยะทางจากเด็กฝึกหัดสู่ไอดอล จากเด็กฝึก 120 คน คัดเหลือ 100 คน จาก 100 เหลือ 60 คน จาก
60 คน เหลือ 24 คน คัดออกแบบนี้ทุกอาทิตย์จนเหลือ 12 คน (วิภาพร กรียพันธ์, 2561) ปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ 
9 คน ซึ่งศิลปินเคป๊อปวงเอ็กโซ (EXO) ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในขณะนี้ ถือเป็นศิลปินที่เดบิวต์หลังปี ค.ศ. 
2000 (พ.ศ. 2543) ที่สามารถท ายอดขายอัลบั้มทั้งหมดรวมกันสูงสุด 10 ล้านอัลบั้ม (Sm true, 2561) และ
ถูกจัดอันดับให้เป็นศิลปินกลุ่มที่ดังที่สุดโดยสื่อบันเทิงเกาหลีใต้  (ณิชชา ยงกิจเจริญ, 2558) ด้วยท่าเต้นที่
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แข็งแรงและเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์ นอกจากร้องเพลง เต้นแล้วสิ่งที่สามารถท าให้คนรู้จักคือ การเป็น
นักแสดง และที่ผ่านมาเลยก็คือองค์การส่งเสริมท่องเที่ยวเกาหลี ได้แต่งตั้งกลุ่มศิลปินเคป๊อปวงเอ็กโซ (EXO) 
ให้เป็นทูตการท่องเที่ยวเกาหลีประจ าปี 2018 เพ่ือดึงดูดและเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ และจาง อ้ีชิง 
(Zang Yixing) ได้รับเลือกโดยรัฐบาลจีนให้เป็นทูตแห่งมณฑลหูหนาน ปัจจุบันด ารงต าแหน่งนี้มา 3 ปีแล้ว 
(People Daily Online, 2559) ดังนั้น ผู้เขียนบทความจึงสนใจที่จะน าเสนอบทความนี้เกี่ยวกับปัจจัยที่ท าให้
ชื่นชอบศิลปินเกาหลีรวมไปถึงสิ่งที่ดึงดูดให้ระแสนิยมเคป๊อปเกาหลี (K-POP) คงอยู่ในประเทศไทย  
 จากกระแสเกาหลีที่กล่าวมานั้นปัจจัยซึ่งอยู่เบื้องหลังความส าเร็จของประเทศเกาหลีใต้ในการส่งออก
วัฒนธรรมและเป็นแรงผลักดันที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง คือ การสนับสนุนจากภาครัฐ โดยรัฐบาลเกาหลีใต้ก็ได้
ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการส่งออกวัฒนธรรมเคป๊อป (K-POP) นี้ไปสู่สายตาประชาคมโลก ไม่ว่าจะเป็นการ
น าศิลปินชื่อดัง นักร้อง นักแสดงมาเป็นทูตสัมพันธไมตรีพิเศษในกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว การน านักร้องเป็น
ตัวเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ หรือการน าศิลปินนักร้องที่เป็นที่ชื่นชอบของต่างชาติ
น าไปผนวกกับคณะผู้เวลาไปต่างประเทศ ซึ่งท าให้เห็นว่าประเทศนี้ให้ความส าคัญและผลักดันอุตสาหกรรมมี
อย่างเต็มตัว เพ่ือสร้างกระแสวัฒนธรรม Kpop ให้เป็นวัฒนธรรมหลักเพ่ือการส่งออกเหมือนที่ American 
Pop culture โด่งดังไปทั่วโลก (ทัชระ ล่องประเสริฐ, 2561) 

 

 
ภาพที่ 2 จาง อี้ชิง  ได้รับเลือกโดยรัฐบาลจีนให้เป็นทูตแห่งมณฑลหูหนาน 

ที่มา : www.twitter.com 
 

 
ภาพที่ 3 ศิลปินกลุ่ม EXO กับต าแหน่งทูตการท่องเที่ยวเกาหลี 

ที่มา : http://kto.or.th 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&u=http://english.peopledaily.com.cn/&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhiC-K5CJY-iXtgjF6Nds3XLMULOsA
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การสนับสนุนวัฒนธรรมเกาหลีโดยรัฐบาลเกาหลี 
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาประเทศเกาหลีใต้ประสบความส าเร็จอย่างมากในการขับเคลื่อนความมั่งคั่ง

ผ่านทางสินค้าทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรม ดนตรี ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ และสื่อบันเทิงต่าง ๆ 
รวมไปถึงการศึกษา การท่องเที่ยว และแม้แต่การท าศัลยกรรมสไตล์เกาหลี จะเห็นได้ว่ากระแสนิยมวัฒนธรรม
เกาหลี (Korea wave) ได้เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมของเกาหลีใต้แบบก้าวกระโดดจนเป็นที่จับตามอง
ของหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งความส าเร็จของกระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลีนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืน แต่
กระแสเกาหลีนั้นเป็นความพยายามที่ผ่านกระบวนการคิดจากรัฐบาลมาตั้งแต่แรกเริ่ม และได้รับการสนับสนุน
จากอุตสาหกรรม  นักลงทุน และคนในประเทศ รัฐบาลเกาหลีได้ใช้นโยบายด้านการส่งออกวัฒนธรรม  ซึ่งการ
ที่รัฐบาลเกาหลีใช้นโยบายทางวัฒนธรรมนั้นเพ่ือจุดมุ่งหมายทางการเมืองและสร้างพลเมืองที่พึงประสงค์ แต่
หลังจากประเทศเข้าสู่ยุคประชาธิปไตยและเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจเมื่อปี ค .ศ. 1997 (พ.ศ. 2540) รัฐบาล
เกาหลีใต้เริ่มเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจจากเดิมเป็นอุตสาหกรรมการผลิต กลายเป็นอุตสาหกรรม
วัฒนธรรมผ่านกลไกของรัฐบาล ได้แก่ การจัดตั้งหน่วยงาน Korea Culture and Content Agency 
(KOCCA) เพ่ือสนับสนุนทุกอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเกาหลี การเน้นพัฒนากลยุทธ์การถ่ายทอด
เนื้อหาความเป็นเกาหลี (Korea Content) ออกสู่เวทีสากล และในปี ค.ศ. 1998 (พ.ศ. 2541) ได้มีการจัดท า
แผน 5 ปี (Five Year Plan for New Korea Culture) เพ่ือพัฒนาประเทศเกาหลีไปสู่ความเป็นรัฐสวัสดิการ
ทางวัฒนธรรม (Cultural Welfare State) โดยเพ่ิมความสัมพันธ์ในการพัฒนาและส่งเสริมด้านวัฒนธรรมที่
เน้นการผลักดันกระบวนทัศน์ทางวัฒนธรรมอย่างมั่นคงในกระแสโลกาภิวัตน์ โดยรัฐให้การสนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านวัฒนธรรมของทั้งภาคประชาชนและภาคเอกชนโดยการจัดตั้งองค์การต่าง ๆ ขึ้นเพ่ือพัฒนาและ
ส่งเสริมวัฒนธรรมเกาหลีในด้านต่าง ๆ ดังนี้ (เศรษฐพันธ์ กระจ่างวงษ์ ม.ป.ป. อ้างถึงใน โศลดา รชตะพฤกษา, 
2555) 

 มูลนิธิศิลปวัฒนธรรมแห่งเกาหลี (Korean Culture and Arts Foundation) เป็นองค์กรที่ให้การ
สนับสนุนด้านการเงินในการศึกษาและพัฒนาทางด้านวัฒนธรรมแก่ผู้ผลิตงานทางด้านวัฒนธรรม 

 สถาบันศิลปะแห่งชาติ (National Academy of Art) เป็นองค์กรที่สนับสนุนการจัดสัมมนาและ
นิทรรศการทางวัฒนธรรม รวมทั้งดูแลการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานของศิลปิน 

 กองทนุส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น (Provincial Cultural Promote Fund) เป็นองค์กรที่ส่งเสริมการ
ด าเนินงานและพัฒนาผลงานด้านวัฒนธรรมของท้องถิ่นตนเอง 

 ส านักงานอุตสาหกรรมวัฒนธรรม (Cultural Industry Bureau) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ดูแลและ
สนับสนุนการผลิตสิค้าทางวัฒนธรรมออกจ าหน่ายทั้งในและนอกประเทศ 

 บรรษัทส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์เกาหลี (The Korea Motion Picture Promotion 
Corporate : KMPPC) เป็นองค์กรที่ดูแลส่งเสริมและพัฒนาขั้นตอนการผลิตและส่งออกภาพยนตร์เกาหลีใน
ต่างประเทศ 

 องค์การวัฒนธรรมและสารัตถะเกาหลี (Korea Culture and Content Agency : KOCCA) เป็น
องค์กรที่คอยก ากับดูแลให้มีการสอดแทรกเนื้อหาความเป็นเกาหลีลงในสื่อหรือสินค้าทางวัฒนธรรมทุกประเภท
ก่อนส่งออกสินค้าวัฒนธรรมไปยังประเทศต่าง ๆ  

จากที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้เห็นว่ารัฐบาลเกาหลีนั้นให้ความส าคัญกับอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเป็น
อย่างมาก ทั้งนี้ ผลสัมฤทธิ์จากกระแสวัฒนธรรมเกาหลีนั้นเป็นผลมาจากรัฐบาลต้องการที่จะเผยแพร่
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วัฒนธรรมเกาหลีโดยใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ในการส่งออกวัฒนธรรม ซึ่งกระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลี (Korea 
wave) นั้นเน้นการสร้างอุปสงค์ (Demand) เป็นหลักโดยการพัฒนาสินค้าวัฒนธรรมเพ่ือให้มีมากพอที่จะ
กระตุ้นการบริโภค ทั้งนีร้ัฐบาลเกาหลีใต้ได้ใช้เวลานานหลายปีกว่าผู้บริโภคจะซึมลึกเข้าไปกับสินค้าวัฒนธรรม
จนเกิดความต้องการบริโภคในประเทศ ก่อนที่จะค่อย ๆ แพร่ขยายไปทั่วโลกและกระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลี
ก็เป็นภาพสะท้อนในรูปแบบ Soft Power ที่ใช้วัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ เป็นพลังสร้างความ
เปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมได้ ซึ่งประเทศเกาหลีใต้นั้นก็มีกระบวนการสร้างสรรค์สินค้า
ของตนเองแบบเลียนแบบและพัฒนาต่อ (Copy and Develop) สินค้าวัฒนธรรมที่ประสบความส าเร็จไปทั่ว
โลกของเกาหลีใต้ และนักร้องวงไอดอลเกาหลีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั้น มักจะเริ่มต้นจากการเลียนแบบ
ลักษณะเด่นจากผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่นิยมกันทั่วโลก หรือนักร้องดังของเอเชีย หลังจากนั้นจะทุ่มเทพัฒนาเพ่ือ
สร้างความแตกต่างให้แก่ผลิตภัณฑ์ตนเองจนสามารถสร้างจุดเปลี่ยนที่ท าให้สินค้าตนเองมีความโดดเด่นแต่ยัง
แฝงไว้ด้วยความงามแบบเกาหลี ซึ่งปัจจัยที่ท าให้กระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลีมีลักษณะโดดเด่นนั้นเป็นเพราะ
เกาหลีมีวัฒนธรรมเก่าแก่ที่หล่อหลอมเป็นต้นทุนในการพัฒนาสินค้าวัฒนธรรม  
 ส าหรับในประเทศไทยนั้นความชื่นชอบในกระแสเกาหลีมาจากความหลงใหลในการชื่นชอบดารา
นักร้องเกาหลี ไปจนถึงการติดใจรสชาติอาหารเกาหลีและการเดินทางไปท่องเที่ยวถึงประเทศเกาหลี จึงส่งผล
ให้คนไทยหลายคนสนใจภาษาเกาหลีมากขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากจ านวนนิสิตนักศึกษาและผู้สนใจมาลงเรียน
ภาษาเกาหลีเพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มีการเปิดสอนทั้งวิชาภาษาเกาหลีและเกาหลีศึกษาในหลายมหาวิทยาลัย
ทั่วประเทศ และความส าเร็จของการส่งออกสินค้าวัฒนธรรมเกาหลีใต้มีผลมาจากการพัฒนาด้านองค์ความรู้ มี
นโยบายที่เน้นพัฒนาพลเมืองให้คิดค้นนวัตกรรมสร้างสรรค์ใหม่ๆ และรัฐบาลก็มีกฎหมาย นโยบาย ระบบ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่พร้อมจะสนับสนุนทักษะความคิดของประชาชน ถ้าหากประเทศไทยต้องการก้าวไปถึง
จุดเดียวกับเกาหลี ต้องอาศัยการพัฒนาคนให้มีความคิดสร้างสรรค์ และต้องมีการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา
ให้คนมีศักยภาพหลากหลาย มีความแตกต่างทางความคิดมาร่วมมือกัน (ปิติ ศรีแสงนาม, 2561) 
 
อุตสาหกรรมเพลงเกาหลี 

ธุรกิจเพลงเกาหลี ถือได้ว่าประสบความส าเร็จเป็นอย่างมากในช่วงศตวรรษที่ 21 เป็นต้นมา เมื่อกลุ่ม
ศิลปินเกาหลีไม่ว่าจะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปหรือบอยแบนด์ หรือที่เรียกกันว่าไอดอล ( Idol) นั้น สามารถประสบ
ความส าเร็จในตลาดเพลงของญี่ปุ่น จีนและไทยเมื่อประมาณปี ค.ศ. 2001 และสามารถขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆ
ของวงการเพลงในเอเชียได้ นอกจากนี้ไอดอลเกาหลียังพากระแสเกาหลีไปสร้างความนิยมในประเทศอ่ืนทั่ว
โลกทั้งในอเมริกาและยุโรป โดยเกิดปรากฏการณ์ชาร์ตเพลงเกาหลีเกิดขึ้นใน Billboard Chart หรือการแสดง
คอนเสิร์ตของศิลปินเกาหลีในแถบอเมริกาและยุโรปที่ได้ผลการตอบรับกลับมาเป็นอย่างดี และกระแสเกาหลี
นั้นยังท าให้เกิดการรวมตัวกันของกลุ่มแฟนคลับในการท ากิจกรรมร่วมกัน โดยกิจกรรมที่เห็นได้ชัดเลยก็คือ 
การจัดกิจกรรมโคเวอร์แดนซ์ (Cover Dance) คือการเต้นเลียนแบบศิลปินที่ชื่นชอบโดยกิจกรรมการ Cover 
Dance นี้ได้รับความนิยมจากแฟนคลับเป็นจ านวนมากอีกด้วย (จรรยาลักษณ์ สิริกุลนฤมิตร, 2558) 

จากการที่อุตสาหกรรมดนตรีกลุ่มธุรกิจเพลงเกาหลีได้เข้ามาเป็นกระแสหลักในประเทศไทย และได้รับ
ความนิยมอย่างมากในหมู่วัยรุ่นศิลปินเกาหลีจึงค่อยๆเข้ามาเปิดตัวในประเทศไทย ซึ่งเริ่มตั้งแต่ศิลปินหญิงกลุ่ม 
baby VOX และต่อมาในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ปี พ.ศ. 2548 ไม่มีการจัดคอนเสิร์ตของศิลปินที่มีชื่อว่าเรน 
(Rain) ภายใต้คอนเสิร์ตที่มีชื่อว่า RAIN DAY IN BANGKOK ซึ่งการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้นับว่าเป็นการประสบ
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ความส าเร็จสูงสุดศิลปินเอเชียโดยมีผู้ชมมากกว่า 20,000 บาทต่อ 1 รอบการแสดง (มณฑิรา ธาดาอ านวยชัย, 
2550 อ้างถึงใน ประภาวี ศิวเวทกุล, 2556) และเมื่อปีพ. ศ. 2552 เพลง Nobody ศิลปินวง Wonder Girls 
ได้สร้างกระแสความนิยมต่อศิลปินกลุ่มจากประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งปรากฏการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าหากเนื้อเพลงดี 
มีท านองและดนตรีที่ดี รวมไปถึงภาพลักษณ์ของศิลปิน และการแสดงที่มีความน่าสนใจ มีการตลาดอย่าง
จริงจังจะส่งเสริมให้ศิลปินโด่งดังเพ่ิมขึ้น สังเกตได้ว่ารวมศิลปินกลุ่มใหม่ๆตามมาอีกมากมายเช่น Girl 
generation (SDND), 2NE1, 2PM, Super juniors, SHINee, EXO ฯลฯ อีกทั้งในปัจจุบันศิลปินเกาหลีมีการ
เข้ามาจัดคอนเสิร์ตในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและมีแฟนคลับให้ความนิยมและสนใจเป็นอย่างมาก (ประภาวี 
ศิวเวทกุล, 2556)  
 
แนวคิดเกี่ยวกับศิลปิน 
 ดารา (Star) ถือเป็นบุคคลที่ส าคัญอย่างยิ่งในการถ่ายทอดสารต่าง ๆ ไปยังผู้รับสารในสังคม ทั้งนี้ดารา
ไม่ได้หมายถึง นักแสดงในภาพยนตร์หรือโทรทัศน์เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงนักร้อง นักเต้น นักแสดงในมิวสิควีดี
โอ โฆษณาต่าง ๆ เป็นต้น ที่น าเสนอเนื้อหาด้านความบันเทิง บางครั้งในสังคมสมัยใหม่วัยรุ่นเรียกศิลปินที่
ตนเองชื่นชม ชื่นชอบว่าเป็นบุคคลที่น่าหลงใหล ( Idol) ซึ่งมีกจะใช้กับดาราหรือนักร้องเคป๊อปในฐานนะ
แบบอย่างของวัยรุ่นในการปฏิบัติตาม (ศรัณย์ สิงห์ทน, 2552) 
 อย่างไรก็ตามบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือคนดัง หมายถึง บุคคลที่เป็นที่รู้จักของสังคมผ่านทางสื่อต่าง ๆ ที่
น าเสนอ โดยที่จะเป็นการรู้จักในมุมมองที่เป็นตัวตนที่แท้จริงในชีวิตจริง เนื่องจากศิลปินนักร้องในปัจจุบันเป็น
บุคคลที่มีชื่อเสียง ดังนั้นความคิดและพฤติกรรมบางอย่างท่ีเกิดขึ้นกับผู้ชมเมื่อได้รับอิทธิพลจากเสน่ห์เฉพาะตัว
ของศิลปิน ซึ่งสามารถอธิบายด้วยกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมได้ดังนี้  (King, 2010 อ้างถึงใน จุติมาศ เกลี้ยง
เกลา, 2556) 
 กระบวนการให้ความสนใจ (Attentional Process) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ส าคัญ หากผู้ชมไม่มีความ
สนใจในตัวศิลปิน การสังเกตและพฤติกรรมการลอกเรียนแบบก็จะไม่เกินขึ้น กล่าวคือ ผู้ชมจะต้องรับรู้
พฤติกรรมของผู้ที่จะเป็นตัวแบบ นั่นก็คือ ตัวดารา รวมไปถึงองค์ประกอบส าคัญของตัวแบบที่ มีอิทธิพลต่อ
ความสนใจของผู้ชม เช่น มีความสามารถสูง หน้าตาดี มีลักษณะเด่น มีชื่อเสียง เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นตัวแบบที่
แสดงออกแล้วได้รับการเสริมแรง หรือการลงโทษก็จะได้รับความสนเป็นพิเศษ ตัวแบบที่ได้รับการเสริมแรงก็
จะท าให้ผู้ที่สังเกตอยากท าตาม เช่น ศิลปินที่ร้องเพลงเก่ง เต้นเก่ง และมีอัธยาศัยดี ก็จะเป็นที่ยอมรับของ
สังคมและเป็นที่ชื่อชอบของกลุ่มแฟนคลับ แต่ในอีกแง่มุมนึงตัวแบบที่แสดงพฤติกรรมแล้วได้รับการลงโทษผู้
สังเกตก็จะไม่อยากลอกเลียนแบบในพฤติกรรมนั้น เช่น ศิลปิน ดารา ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ความรุนแรง 
หรือเรื่องที่ผิดศีลธรรมต่าง ๆ ซึ่งจะถูกต าหนิจากสังคม เป็นต้น 
  กระบวนการจดจ า (Retention Process) เมื่อผู้ชมเริ่มผูกพันกับดาราที่ตนเองชอบเสมือนเป็นส่วน
หนึ่งในชีวิตของตนเอง ผู้ชมจะเริ่มสังเกตพฤติกรรมของดาราที่มีความคุ้นเคย หรือเห็นบ่อย ๆ เพ่ีอจดจ า
พฤติกรรมและการแสดงออกของดาราจนเกิดเป็นภาพในใจ (Imaginary) และค าพูด (verbal) ที่จะท าให้ผู้ชม
สามารถจดจ าพฤติกรรมของดาราได้ง่ายขึ้น หลังจากนั้น ผู้ชมจะพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตามสิ่งที่ตนเองจดจ า
หรือสังเกตเห็นจากดาราผู้นั้นได้ 
  กระบวนการแสดงออก (Motor Reproduction Process) หลังจากที่ผู้ชมจดจ าพฤติกรรมของดารา
ได้ดีแล้ว ก็จะเข้าสู่กระบวนการท าตามตัวแบบ กล่าวคือ ผู้ชมเรียนรู้จากการจดจ าหรือสังเกตในกระบวนการที่
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ผ่านมา เพ่ือสร้างพฤติกรรมใหม่ของตนเองตามดาราท่ีตนเองชื่นชอบ ไม่ว่าผู้ชมจะปฏิบัติตามหรือเปลี่ยนแปลง
ตนเองในทางกายภาพ เช่น การเปลี่ยนทรงผม การแต่งกาย เป็นต้น 
  กระบวนการแรงจูงใจ (Motivational Process) แรงจูงใจของผู้ชมที่จะแสดงพฤติกรรมเหมือนดารา
ที่ตนสังเกต เนื่องมาจากความคาดหวังว่า การเลียนแบบจะน ามาซึ่งประโยชน์ เช่น การได้รับแรงเสริมหรือ
รางวัล ดังนั้น ผู้ชมอาจจะไม่แสดงออกตามลักษณะทุกประการที่ดาราเหล่านั้นสื่อออกมาได้ทั้งหมด แต่ผู้ชมจะ
เรียนรู้และเลือกที่จะยอมรับพฤติกรรมที่ผู้ชมมีความรู้สึกลึกซ้ึงจากดาราเหล่านั้น โดยผู้ชมเชื่อมั่นว่า พฤติกรรม
ที่ตนเองเลือกแล้ว เมื่อน าไปกระท าจะได้รับการตอบสนองอย่างน่าพึงพอใจเพ่ือน าไปสู่แรงจูงใจให้ผู้ชมยังคง
รักษาพฤติกรรมเหล่านั้นต่อไป  
 
กระแสการชื่นชอบศิลปินเคป๊อป (K-POP) เกาหลีในประเทศไทย 
 ปัจจัยที่ท าให้วัยรุ่นไทยชื่นชอบศิลปินเกาหลีส่วนหนึ่งแล้วมาจากภาพลักษณ์ในตัวศิลปินที่มีเสน่ห์ 
ลักษณะนิสัย การยิ้มแย้ม การเป็นกันเองกับแฟนคลับ รวมไปถึงความสามารถในด้านการเต้น และการร้อง
เพลง ความเป็นเอกลักษณ์ของแนวเพลง สาเหตุของการชื่นชอบศิลปินเกาหลีของกลุ่มแฟนคลับเริ่มจากการ
ชอบศิลปินเกาหลี ซึ่งบางคนก็ชอบที่หน้าตาอย่างเดียว บางคนก็ชอบฟังเสียงเพลงหรือกระแสที่นิยมศิลปิน
เกาหลีในปัจจุบัน แต่ส่วนใหญ่แล้วจะชอบทั้งสองอย่างรวมกัน ทั้งรูปลักษณ์ของตัวศิลปินและความสามารถ
ทางด้านดนตรีของศิลปิน ส่วนมากได้มาจากการได้ยินเพลงก่อนหลังจากนั้นก็ติดตามเพ่ือที่จะดูว่าเป็นศิลปินวง
ใดเป็นคนร้องเพลงนี้หลังจากนั้นก็จะมาดูที่หน้าตาและประวัติของศิลปินนั้น ซึ่งกลุ่มที่คลั่งไคล้ศิลปินเกาหลีนั้น
จะให้ความส าคัญต่อศิลปินที่ภาพลักษณ์มากกว่าในแง่ของดนตรี ดังนั้น ภาพลักษณ์ของศิลปินนักร้องเกาหลี
เป็นส่วนส าคัญในการน าเสนอทางด้านหน้าตา การเต้น หรือการแต่งกาย ส่วนพฤติกรรมความชื่นชอบและคลั่ง
ไคล้ศิลปินนักร้องเกาหลีของวัยรุ่นไทย แบ่งออกเป็นพฤติกรรมต่าง ๆ ได้แก่ (วรนุช ตันติวิทิตพงศ์ , 2551)  
พฤติกรรมการหาข้อมูลและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับศิลปินนักร้องเกาหลีที่ชื่นชอบไม่ว่าจะเป็น การติดตาม
ข้อมูลข่าวสารจากเพ่ือนที่ชื่นชอบศิลปินเกาหลีวงเดียวกันหรือติดตามข้อมูลโดยอินเทอร์เน็ต ซึ่งการหาข้อมูล
จากอินเทอร์เน็ตสะดวกและรวดเร็วในการค้นหา นอกจากนี้สื่อที่แฟนคลับใช้ติดตามศิลปินส่วนใหญ่คื อ ทวิต
เตอร์ (twitter) และ อินสตราแกรม ( Instagram) ซึ่งศิลปินจะใช้สื่อดังกล่าวนี้ในการลงภาพหรือข้อความ
เพ่ือให้กลุ่มแฟนคลับรับรู้ถึงความเคลื่อนไหว ไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์ (Live) ผ่าน Instagram การเข้ามาทักทาย
แฟนคลับโดยการทวิตข้อความผ่าน twitter  
 

 
ภาพที่ 4 การท าโปรเจคในคอนเสิร์ตของกลุ่มแฟนคลับ www.twitter.com 
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ส่วนพฤติกรรมหลังจากที่เริ่มชอบศิลปินแล้วก็คือ การซื้อของสะสมและของที่ระลึกต่าง ๆ ของบริษัท
ค่ายเพลงท าออกมาขายที่เกี่ยวข้องกับกับศิลปิน รวมไปถึงการฟังเพลงของศิลปินกลุ่มที่ตนเองชอบผ่านสื่อ
ออนไลน์อย่าง Youtube ซึ่งพฤติกรรมนี้แฟนคลับจะแสดงอาการเขิน หรือยิ้มและฮัมเพลงตามไปด้วยเมื่อได้
ยิน ได้ฟังเพลง ได้เห็นศิลปินในลุคต่าง ๆ ของแต่ละเพลงที่แสดงออกมา รวมทั้งการไปชมคอนเสิร์ตของศิลปิน
ที่ชื่นชอบเป็นการท าให้แฟนคลับได้มีโอกาสที่จะได้เห็นศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบ ซึ่งสิ่งที่แฟนคลับแสดงออกมาคือ
การส่งเสียงเชียร์เรียกชื่อศิลปินแต่ละคน การท่องโค้ดเชียร์เรียกอีกอย่างว่าแฟนชานท์ (fanchant) เมื่อศิลปิน
แสดง การเข้าไปชมคอนเสิร์ตของศิลปินกลุ่มที่ตนเองชอบเหมือนเป็นการผ่อนคลายความเครียดไปกับ
เสียงเพลง และการรอคอยมาตลอดปีสิ้นสุดลงแล้วจนท าให้แฟนคลับบางคนเกิดอาการร้องไห้ได้ในขณะนั้น 
เมื่อได้พบศิลปินภายในคอนเสิร์ตแฟนคลับจะส่งเสียงเชียร์ดัง ๆ ทั้งป้ายเชียร์ที่จะท าให้ศิลปินสนใจ ของเล่นที่
เตรียมไปให้ศิลปินในคอนเสิร์ต สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือการท าโปรเจค การแปลอักษรให้ศิลปิน หากแฟนคลับ
ไม่ได้เข้าไปชมคอนเสิร์ตของศิลปินที่ตนเองชื่นชอบการไปรับไปส่งศิลปินที่สนามบินก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ท าให้
แฟนคลับได้พบกับศิลปินเช่นกัน  
 ในแง่ของธุรกิจก็คือกการที่แฟนคลับผลิตของเกี่ยวกับศิลปินขึ้นมาเพ่ือเป็นธุรกิจ เป็นรูปแบบของ
สินค้าที่ประดิษฐ์ขึ้นจากกลุ่มแฟนคลับด้วยกันเองหรือเกิดจากความสามารถที่ตัวเองมีอยู่แล้วน ามาผสมกับ
ความชื่นชอบในตัวศิลปินนั้น ๆ จึงท าให้มีรายได้เสริมไปในตัว  
 อีกกิจกรรมหนึ่งคือ การเต้นโคเวอร์แดนซ์หรือการเต้นเลียนแบบศิลปินที่ตนเองชื่นชอบการแสดง 
Cover Dance ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ผู้เล่นจะมีโอกาสได้เป็นตัวของศิลปินและได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นศิลปินคนนั้น
จริง ๆ เพราะเป็นการแสดงที่ต้องเข้าถึงบทบาทของตัวศิลปินเพ่ือให้เกิดความสมจริง   
และการอ่านหรือการแต่งฟิคชั่น เป็นการแต่งนิยายที่ผู้แต่จิตนาการข้ึนมาเองและสร้างเป็นเรื่องราวขึ้นมา  
 และสุดท้ายคือการฝึกฝนการเรียนภาษาเกาหลี เพื่อที่จะได้ใช้สื่อสารกับศิลปิน ฟังศิลปินพูดคุยกันหรือ
ดูรายการเกมโชว์ต่าง ๆ และเข้าไปอ่านข้อมูลข่าวสารของศิลปินในเว็บต่าง ๆ เป็นต้น  
 การธ ารงอยู่ของสินค้าเพลงเกาหลีมีปัจจัยที่เอ้ือต่อการเกิดกระแสนิยมเพลงเกาหลีอยู่ 3 ช่วง ดังนี้ 
(จรรยาลักษณ์ สิริกุลนฤมิตร, 2558) 
  ช่วงเป็นที่รู้จัก คือ ค่ายเพลงผลิตเพลงที่สนุกสนานและสร้างสรรค์การแสดงบนเวทีให้น่าสนใจ และ
เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อเพ่ิมโอกาสให้ผู้บริโภคได้เจอสินค้าให้มากท่ีสุด  
  ช่วงเป็นที่นิยม คือการที่ค่ายเพลงสร้างคุณค่าให้ศิลปินและให้ศิลปินแสดงศักยภาพเหล่านั้นออกมา
ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ผลการ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ือเป็นการสร้างความ
ผูกพันผ่านการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกับกลุ่มแฟนคลับ กลุ่มแฟนคลับจึงเป็นกลุ่มส าคัญที่ค่อยกระตุ้นให้
ความรู้สึกเหล่านี้ของตัวแฟนคลับกับศิลปินให้คงอยู่  
  ช่วงรักษาความนิยม คือ ศิลปินเกาหลีต้องสร้างความผูกพัน การใกล้ชิดผ่านการสื่อสารไปยังแฟน
คลับโดยมีกลุ่มแฟนคลับที่มีความผูกพันต่อสินค้าอย่างเหนียวแน่นเป็นตัวช่วยส าคัญ ซึ่งพฤติกรรมที่ผู้บริโภค
แสดงออกมานั้นถือว่าเป็นตัวแปรส าคัญที่ท าให้ค่ายเพลงเกาหลีรับรู้ว่าสิค้าของตนเองก าลังอยู่ในช่วงใดและ
ควรจะเลือกกระบวนการใดเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดในขณะนั้น  
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การชื่นชอบเคป๊อป (K-POP) เกาหลกีับวัฒนธรรมไทย 
 ในประเทศไทยจะมีการชื่นชอบศิลปินเกาหลีเป็นจ านวนมาก และวัฒนธรรมเกาหลีก็ได้เข้ามามี
อิทธิพลที่ส่งผลต่อวัยรุ่นไทยแต่ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น ถึงแม้ว่ากระแสความนิยมทางสินค้าวัฒนธรรม
ของเกาหลีจะมีอิทธิพลต่อวัยรุ่นไทยอย่างมากแต่ก็เป็นลักษณะผสมผสานกับค่านิยมวัฒนธรรมไทยในภาพรวม
จึงไม่ท าให้สูญเสียภาพลักษณ์ของวัยรุ่นไทย แต่การที่วัยรุ่นไทยชื่นชอบศิลปินเกาหลีก็ไม่ได้สร้างความเดือน
ร้อนแต่กลับกันในการชื่นชอบศิลปินเกาหลีท าให้วัยรุ่นไทยเกิดแรงผลักดันในด้านต่าง ๆ ทั้งเรื่องของการเรียน
และการสอบ นอกจากวัฒนธรรมในเรื่องของเพลงเกาหลีแล้วยังมีวัฒนธรรมในเรื่องของแฟชั่นการแต่งกาย 
เสื้อผ้า ทรงผม 
 เครื่องส าอางและการแต่งหน้าสไตล์เกาหลีก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจะเห็นได้จากมีบิวตี้บล็อก
เกอร์ท าคลิปสอนแต่งหน้าสไตล์เกาหลีมากขึ้น เพราะการแต่งหน้าสไตล์นี้เป็นการแต่งหน้าออกมาแล้วดูเป็น
ธรรมชาติ นอกจากนั้นยังมีเครื่องส าอางหรือสกินแคร์ของเกาหลีที่วัยรุ่นใช้ตามศิลปินอีกด้วย 
 อาหารเกาหลี ปัจจุบันมีร้านอาหารเกาหลีมากมายเปิดในประเทศไทย ทั้งคนเกาหลีเป็นเจ้าของร้าน
เองหรือคนไทยน ามาเปิดเอง เช่น ร้านหมูย่างเกาหลีซึ่งจะแตกต่างจากของไทย คือการที่มีเครื่องเคียงเช่น กิมจิ 
ผัดกาดหอม กระเทียม เพือ่รับประทานคู่กับหมูย่าง และบิงซูก็ต่างจากของไทยตรงที่เกล็ดน้ าแข็งจะเป็นรสนม
และจะมีท็อปปิ้งอยู่บนเกล็ดน้ าแข็ง เช่น สตอเบอรี่ บลูเบอรี่ แล้วก็โรยนมข้น เป็นต้น  
 ซึ่งวัฒนธรรมเหล่านี้จะสอดแทรกมาในรูปแบบของซีรีย์และได้เข้ามามีบทบาทต่อวัยรุ่นไทยอีกด้วย จึง
ส่งผลให้มีร้านขายเครื่องส าอางของเกาหลีเข้ามาเปิดในไทยมาขึ้น เช่น อินนิสฟรี (Innisfree) อิทูดี้ (Eyude) 
อิทสกิน (It’s skin) เป็นต้น รวมไปถึงร้านอาหารเกาหลีก็มีเข้ามาเปิดในไทยตั้งอยู่ที่สุขุมวิท เรียกว่าย่านโค
เรียนทาวน์ เป็นย่านที่มีร้านอาหารเกาหลีและซุปเปอร์มาเก็ตขายของเกาหลีโดยเฉพาะ ซึ่งกระแสความนิยมนี้
เป็นเรื่องชั่วคราวที่วัยรุ่นมันจะชื่นชอบนักร้องต่างประเทศและเลียนแบบศิลปินที่วัยรุ่นชอบช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
แต่ความนิยมเหล่านี้มักไม่เคยอยู่นานเป็นเพียงกระแสแล้วค่อย ๆ หายไป (พีรภา  สุวรรณโชติ, 2551)  
 อย่างไรก็ตามการที่กระแสการชื่นชอบศิลปินเกาหลีของวัยรุ่นไทย ซึ่งจะมีพฤติกรรมที่มีการแต่งกาย 
ใช้เครื่องส าอางเกาหลี การรับประทานอาหารเกาหลี การดูซีรีย์เกาหลี รวมไปถึงการฟังเพลง การชื่นชอบ
ศิลปินเกาหลี  ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมไทยที่ท าให้วัฒนธรรมไทยเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด เพราะ
กระแสที่กล่าวมานั้นเกิดข้ึนเป็นเพียงแค่ช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น 
 ทั้งนี้แฟนคลับศิลปินเกาหลีหรือเรียกอีกอย่างคือติ่งเกาหลีเป็นหนี่งในอิทธิพลย่อยที่มีอิทธิพลต่อวัยรุ่น
ไทย ส่งผลให้อิทธิพลของกระแสนิยมเกาหลีต่อสังคมไทยคือการส่งผลต่อวงการบันเทิงไทยที่ค่ายเพลงไทย
พยายามเลียนแบบนักร้องเกาหลีมากขึ้น (กมลเนตร สุวรรณาพิสิทธิ์ , 2551) และการแสดงออกถึงความคลั่ง
ไคล้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการเป็น “ติ่งเกาหลี” ไม่ได้ช่วยให้คนทั่วไปเข้าใจพวกเขาได้ง่ายขึ้น ภาพของ
แฟนคลับที่วิ่งตามนักร้องคนโปรดในห้างสรรพสินค้า หรือเบียดเสียดส่งเสียงดังขณะต้อนรับศิลปินเกาหลีที่
สนามบิน ซึ่งท าให้บ่อยครั้งแฟนเกาหลีถูกวิจารณ์ว่า ไร้สาระ ไม่สมเหตุสมผล และเกินพอดี แต่ความชอบของ
เราไม่เหมือนกัน สิ่งที่จะสร้างความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกัน (บีบีซีไทย, 2560) ดังนั้นจึงท าให้แฟนคลับ
ศิลปินเกาหลีต้องพิสูจน์ตัวเองให้ครอบครัวยอมรับในการชื่นชอบของพวกเขา และเปลี่ยนความชอบศิลปิน
เกาหลีให้เป็นแรงผลักดัน เป็นทั้งก าลังใจในเรื่องของการเรียน แรงบันดาลใจในการท าเรื่องต่าง ๆ ให้ประสบ
ความส าเร็จ  
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บทสรุป 
 จากการศึกษาเรื่องกระแสการชื่นชอบศิลปินเคป๊อป (K-POP) ในประเทศไทย หลังจากหลังจาก
กระแสสินค้าวัฒนธรรมของสหรัฐอเมริกาที่ประสบความส าเร็จในประเทศไทยที่เป็นยุคแรกๆนั้น นอกจาก
กระแสสินค้าวัฒนธรรมของสหรัฐอเมริกา กระแสสินค้าวัฒนธรรมญี่ปุ่นและกระแสสินค้าวัฒนธรรมไต้หวันก็
เข้ามาเป็นกระแสนิยมอยู่ในประเทศไทย จนกระทั่งกระแสนิยมวัฒนธรรมดังกล่าวค่อยๆหายไปจากกระแส
หลัก ประเทศไทยเปิดรับการเข้ามาของกระแสวัฒนธรรมใหม่จนกลายเป็นกระแสหลักของคนไทย คือ กระแส
นิยมสินค้าวัฒนธรรมเกาหลีที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งกระแสเกาหลีเป็นเรื่องของความนิยม
ชมชอบทางวัฒนธรรมร่วมสมัยของเกาหลี ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์เกาหลี นักแสดง เครื่องส าอาง และการ
แต่งตัวสไตล์เกาหลี นอกจากนี้ยังมีศิลปิน  เกิร์ลกรุ๊ป บอยแบนด์ที่วัยรุ่นไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่ง
ปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังความส าเร็จของกระแสเกาหลีนั้นคือ การสนับสนุนจากภาครัฐ โดยรัฐบาลเกาหลีใต้เริ่ม
เปลี่ยนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจจากเดิมเป็นอุตสาหกรรมการผลิต กลายเป็นอุตสาหกรรมวัฒนธรรมผ่าน
กลไกของรัฐบาล ซึ่งได้แก่ การจัดตั้งหน่วยงาน Korea Culture and Content Agency (KOCCA) เพ่ือ
สนับสนุนทุนอุตสาหกรรมที่เก่ียวกับวัฒนธรรมเกาหลีและการเน้นพัฒนากลยุทธ์การถ่ายทอดเนื้อหาความเป็น
เกาหลีออกสู่เวทีสากล และได้มีการจัดท าแผน 5 ปี เพ่ือพัฒนาประเทศเกาหลีสู่ความเป็นรัฐสวัสดิการทาง
วัฒนธรรม โดยรัฐให้การสนับสนุนการด าเนินงานด้านวัฒนธรรมของทั้งภาคประชาชนและภาคเอกชนโดยการ
จัดตั้งองค์กรต่าง ๆ ขึ้นเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมเกาหลีในด้านต่าง ๆ จากที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้เห็น
ว่ารัฐบาลเกาหลีนั้นให้ความส าคัญกับอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ผลสัมฤทธิ์กระแสวัฒนธรรม
เกาหลีนั้นเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลต้องการที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลีโดยใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ในการส่งออก
วัฒนธรรมเกาหลี และการที่กระแสเกาหลีประสบความส าเร็จในประเทศไทยนั้นปัจจัยที่ท าให้วัยรุ่นไทยชื่น
ชอบและคลั่งไคล้ศิลปินเกาหลีรวมไปถึงสิ่งที่ดึงดูดการชื่นชอบศิลปินเกาหลี คือ  ภาพลักษณ์ของตัวศิลปินที่มี
เสน่ห์ ลักษณะนิสัยและการขี้เล่นกับแฟนคลับ การร้องเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ การเต้น และอีกพฤติกรรมหนึ่ง
หลังจากที่ได้เริ่มชื่นชอบแล้วของแฟนคลับก็คือ การติดตามหรือสนับสนุนศิลปินที่ตนเองชื่นชอบ การซื้อของ
สะสมต่าง ๆ การไปชมคอนเสิร์ตของศิลปินที่ตนชื่นชอบ รวมไปถึงการฝึกฝนเรียนภาษาเกาหลีเพ่ือที่จะใช้
สื่อสารกับศิลปิน และสิ่งที่ท าให้กระแสการชื่นชอบศิลปินเกาหลียังคงอยู่ในไทย คือค่ายเพลงต้องสร้างคุณค่าให้
ศิลปินและให้ศิลปินแสดงศักยภาพนั้นออกมา รวมไปถึงการให้ศิลปินสร้างความผูกพันกับแฟนคลับ และตัว
ตนเองศิลปินที่แสดงออกมาให้แฟนคลับเห็น และที่วัยรุ่นไทยชื่นชอบในกระแสเกาหลีนั้นไม่ได้ท าให้วัฒนธรรม
ไทยเปลี่ยนแปลงไปแต่การชื่นชอบเป็นเรื่องของความพึงพอใจในการฟัง การดู หรือการรับประทานอาหารเป็น
เพียงแค่ชั่วครัง้ชั่วคราวเท่านั้น ดังนั้น ในด้านเศรษกิจจะใช้บทเรียนของกระแสการชื่นชอบศิลปินเคป๊อปเกาหลี
ในการแปลงสินค้าทางการบันเทิง รวมถึงสื่อบันเทิงไทยมีการเลียนแบบเกาหลีมากขึ้น ควรน าเสนอความเป็น
เอกลักษณ์ของไทย และภาครัฐควรให้การสนับสนุน เผยแพร่ พัฒนาสื่อบันเทิงให้เพ่ิมมากขึ้น และใช้การบูรณา
การ การประยุกต์ทางวัฒนธรรมระหว่างเคป๊อปกับไทยในการแก้ไขปัญหาทางสังคมโดยเฉพาะในกลุ่มของ
วัยรุ่น โดยการบูรณาการให้ทันสมัยมากขึ้นให้ตอบสนองต่อความต้องการวัยรุ่นในยุคปัจจุบัน ทั้งนี้ยังต้องอาศัย
การพัฒนา การสนับสนุนคนให้มีความคิดสร้างสรรค์และศักยภาพของคนให้มีความหลากหลาย 
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