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บทคัดย่อ 

 งานศึกษาเรื่อง “วัฒนธรรมแฟนกับความเป็นติ่ง กรณีศึกษาอากาเซ กลุ่มแฟนคลับศิลปินวง
ก็อตเซเว่น” มีจุดประสงสงค์เพ่ือศึกษาการแพร่กระจายของกระแสวัฒนธรรมเกาหลีในสังคมไทย
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน เพ่ือศึกษาความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงของค าว่าติ่งในสังคมไทย 
และเพ่ือศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มอากาเซในไทยที่ถูกเรียกว่าเป็นติ่ง โดยศึกษาผ่านกลุ่มตัวอย่างที่
เลือกจากการใช้แบบสอบถามออนไลน์ และการนัดสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล โดยเลือกเอากลุ่มคนที่มี
การบริโภคและสะสมสินค้าบริการที่เก่ียวข้องกับศิลปินรวมไปถึงบัตรคอนเสิร์ตอย่างสม่ าเสมอ รวมถึง
มีลักษณะพฤติกรรมในการติดตามศิลปินวงก็อตเซเว่นที่สนามบิน มีการไปร่วมงานคอนเสิร์ตและแฟน
มีตติ้งอย่างสม่ าเสมอ มีพฤติกรรมการติดตามศิลปินวงก็อตเซเว่นนอกเหนือจากตารางงานไปยัง
สถานที่ต่างๆ รวมไปถึงมีการติดตามศิลปินวงก็อตเซเว่นไปยังต่างประเทศจ านวน 20 คน 

 ผลการศึกษาพบว่ากระแสวัฒนธรรมเกาหลีเข้ามาตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2543 ผ่านทางละคร
โทรทัศน์แต่กลายเป็นที่นิยมจากละครโทรทัศน์เรื่องแดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง จนสามารถกระตุ้น
ให้วัยรุ่นไทยหันมาสนใจ ท าให้ในปี พ.ศ. 2551 กระแสวัฒนธรรมเกาหลีได้รับความนิยม ประกอบกับ
อินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทส าคัญในการติดตามข่าวสาร เกิดพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยนข่าวสาร จนท า
ให้เกิดการรวมกลุ่มของคนที่เรียกว่า “แฟนคลับ” แต่ต่อมามีพฤติกรรมก่อความวุ่นวายจนท าให้ถูก
เรียกว่า “ติ่ง” ก่อนที่จะถูกเปลี่ยนความหมายและใช้กันอย่างแพร่หลายผ่านเพลงท าให้เหลือเพียงติ่ง 
ที่หมายถึงแฟนคลับเท่านั้น ส าหรับพฤติกรรมความเป็นติ่งแบ่งออกเป็นการบริโภคและการสนับสนุน
ซ่ึงมุง่เน้นในการบริโภคที่มากเกินความต้องการและทุ่มแรงกายมากเกินก าลัง นอกจากนี้ยังมีการรับรู้
ภายในกลุ่มที่ติ่งจะมีลักษณะที่เฉพาะและลึกมากกว่า อีกทั้งยังมีการแสดงอัตลักษณ์และตัวตนบน
พ้ืนที่อินเตอร์เน็ตที่สะท้อนให้เห็นถึงความต่างทางระดับชั้นระหว่างแฟนคลับและติ่งได้เป็นอย่างดี 



 

ข 

กิตติกรรมประกาศ 

 ตลอดระยะเวลาที่ได้ท าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ เป็นช่วงเวลาที่ดิฉันต้องเผชิญหน้ากับความกดดัน 
และอุปสรรคมากมายที่ท าให้เสียศูนย์ แต่เมื่อมองย้อนกลับไปดิฉันรู้สึกว่าการท าวิทยานิพนธ์เล่มนี้เป็น
สิ่งที่สอนดิฉันทั้งเรื่องการจัดการตัวเอง การแก้ปัญหา และความอดทน รวมไปถึงท าให้ดิฉันรู้ว่าเมื่อเรา
เจอปัญหาเราอาจจะมองว่ามันเป็นปัญหาที่ใหญ่เกินกว่าจะก้าวข้ามผ่านไป แต่เมื่อเรามีสติ อดทน 
และสนุกไปกับมัน เมื่อเราก้าวผ่านมันไปได้ปัญหาที่เคยมองว่ายิ่งใหญ่นั้นก็เล็กเพียงแค่นิดเดียวเท่า
นั้นเอง 

 ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชินวร ฟ้าดิษฐี อาจารย์ที่ปรึกษาที่คอยให้ค าแนะน าและ
ชี้แนะในการท าวิทยานิพนธ์เล่มนี้จนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบพระคุณอาจารย์ธัญธีรา  
ยิ้มอ านวย อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีและกรรมการสอบที่ช่วยอบรมสั่งสอนและให้ค าแนะน าในการ
ท างาน ขอขอบพระคุณอาจารย์ในภาคมานุษยวิทยาทุกท่านที่คอยให้ความรู้ดิฉันตลอดระยะเวลา 4 ปี 
และหล่อหลอมให้ดิฉันได้เติบโตมาเป็นดิฉันในปัจจุบัน  

 ขอขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ที่คอยดูแลดิฉันมาเป็นอย่างดีตลอด 22 ปีที่ผ่านมา ขอบคุณที่
คอยอยู่เคียงข้างในเวลาที่ยากล าบาก ขอบคุณที่คอยฉุดรั้งในเวลาที่ดิฉันเสียศูนย์ ขอบคุณที่คอยเป็น
ก าลังใจ รับฟังทุกเรื่องในชีวิตไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ ขอบคุณคุณแม่ที่ท าให้ดิฉันกลับมาหัวเราะได้อีก
ครั้ง ขอบคุณคุณพ่อที่ช่วยท าอาหารอร่อยๆ ให้เป็นก าลังในยามอ่อนแอ ขอบคุณความรักของคุณ
พ่อคุณแม่ท่ีท าให้ดิฉันมีแรงฮึดสู้มาจนทุกวัน 

 ขอบคุณเดอะแก๊งทสีิสที่คอยสู้และให้ก าลังใจกันมา โดยเฉพาะ เคน ที่คอยช่วยเหลือตลอดมา 
แบม ที่คอยให้ค าปรึกษาปรับทุกข์อยู่ด้วยกันตลอด ขอบคุณนิกกี้ เพ่ือนรักที่คอยรับฟังและเป็นเพ่ือน
ติ่งไปด้วยกันตลอดมา ขอบคุณเนอส ที่คอยช่วยเหลือในเวลาที่เสียศูนย์ ขอบคุณสุกี้ น้องแนน แพรว
พรรณ เพื่อนสนิทที่ท าให้รู้สึกเต็มตื้นไปเสียทุกครั้ง ขอบคุณพ่ีดิว น้องอลิซ และอากาเซทุกคนที่ช่วยท า
ให้งานวิทยานิพนธ์เล่มนี้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา  

 สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณตัวดิฉันที่อดทนมาจนถึงทุกวันนี้ ขอบคุณที่ในตอนนั้นไม่ยอมแพ้ให้กับ
อุปสรรคที่เข้ามา ขอบคุณความติ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นของวิทยานิพนธ์เล่มนี้ และขอบคุณศิลปินวง 
ก็อตเซเว่นที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับดิฉัน ขอบคุณมาร์คต้วน ที่ช่วยท าให้ดิฉันยิ้มได้ในเวลาที่เหนื่อยล้า 
ขอบคุณน้องแบม ที่ท าให้ดิฉันรู้สึกฮึดสู้ขึ้นมาได้อีกครั้ง ขอบคุณมิตรภาพดีๆ ที่ได้จากการท า
วิทยานิพนธ์เล่มนี้ ขอบคุณจริงๆ ค่ะ... 



ค 

สารบัญ 
บทที่           หน้า 

   1 บทน า  .................................................................................................................................. 1 

  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  ................................................................. 1 

  วัตถุประสงค์ของการศึกษา  .................................................................................... 6 

  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  ..................................................................................... 6 

  สมมติฐานของการศึกษา  ........................................................................................ 7 

  นิยามศัพท์  ............................................................................................................. 7 

  ระเบียบวิธีวิจัย  ....................................................................................................... 8 

   กรอบแนวคิด  ............................................................................................ 8 

   รูปแบบการวิจัย  ........................................................................................ 8 

   ขอบเขตการศึกษา  .................................................................................... 8 

   พ้ืนที่ศึกษาและประชากร  ......................................................................... 9 

   วิธีการเก็บข้อมูล  ....................................................................................... 9 

   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ........................................................................ 10 

   แผนการด าเนินงาน  ............................................................................... 10 

   2 แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง  ......................................................................... 11 

  แนวคิดโลกาภิวัตน์ (Globalization) .................................................................... 11 

  แนวคิดวัฒนธรรมแฟน (Fan Culture)  ............................................................... 14 

  เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง........................................................................... 17 

   วรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับการแพร่กระจายของกระแสวัฒนธรรมเกาหลีใน
   ประเทศไทย  .......................................................................................... 17 

   วรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับแฟนคลับในสังคมไทย  .................................... 20 



ง 

บทที่           หน้า 

3 การแพร่กระจายของวัฒนธรรมเพลงเกาหลีในประเทศไทย พัฒนาการติ่งในสังคมไทย  
 และจุดเริ่มต้นของการเป็นอากาเซ แฟนคลับศิลปินวงก็อตเซเว่น ....................................... 23 

  การแพร่กระจายของวัฒนธรรมเพลงเกาหลีในประเทศไทย .................................. 23 

  พัฒนาการติ่งในสังคมไทย  ................................................................................... 24 

  ปรากฏการณ์ก็อตเซเว่นในประเทศไทย ................................................................ 31 

  แฟนคลับ  ............................................................................................................ 39 

  จุดเริ่มต้นของการเป็นอากาเซ แฟนคลับศิลปินวงก็อตเซเว่น ................................ 41 

   4 ความเป็นติ่งในอากาเซ กลุ่มแฟนคลับศิลปินวงก็อตเซเว่น ................................................. 46 

  มุมมองความเป็นติ่งในอากาเซ กลุ่มแฟนคลับศิลปินวงก็อตเซเว่น ........................ 46 

  สาเหตุของความเป็นติ่งในอากาเซ กลุ่มแฟนคลับศิลปินวงก็อตเซเว่น ................... 47 

  พฤติกรรมในการสนับสนุนศิลปินวงก็อตเซเว่น ..................................................... 48 

   ระดับพฤติกรรมในการสนับสนุนศิลปินวงก็อตเซเว่น .............................. 48 

   รูปแบบพฤติกรรมการสนับสนุนศิลปินวงก็อตเซเว่น ................................ 49 

  อัตลักษณ์ความเป็นติ่งในอากาเซ กลุ่มแฟนคลับศิลปินวงก็อตเซเว่น .................... 76  

   5 บทวิเคราะห์และสรุปผล .................................................................................................... 79 

บรรณานุกรม ................................................................................................................................... 86 

ภาคผนวก........................................................................................................................................ 96 

  ภาคผนวก ก ......................................................................................................... 97 

  ภาคผนวก ข  ..................................................................................................... 103 

  ภาคผนวก ค ....................................................................................................... 115 

  ภาคผนวก ง  ...................................................................................................... 134 

  ภาคผนวก จ ....................................................................................................... 138 



จ 

  ภาคผนวก ฉ  ..................................................................................................... 146 

ประวัติผู้วิจัย  ................................................................................................................................ 152 

  

 

    

 

 

 

 

 

 



1 

บทที่ 1 

บทน ำ 

 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

 กระแสหนึ่งที่ได้รับความนิยมในกลุ่มวัยรุ่นในสังคมไทยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา 
คงจะหนีไม่พ้นกระแสวัฒนธรรมเกาหลี หรือที่รู้จักกันในนามของโคเรียนเวฟ (Korean Wave) หรือ
กระแสเกาหลีฟีเวอร์  ซึ่งเข้ามามีอิทธิพลเป็นอย่างมากกับวัยรุ่นในสังคมไทย ทั้งในด้านของ 
การแต่งหน้า การแต่งตัว อาหาร สินค้า ละครโทรทัศน์ เพลง และการท่องเที่ยว ที่ล้วนแล้วแต่ได้รับ
แรงบันดาลใจมาจากตัวดาราและศิลปินรวมไปถึงละครโทรทัศน์ของประเทศเกาหลี ซึ่งถือว่า  
เป็นหนึ่งในกระแสวัฒนธรรมเกาหลีที่เข้ามาแพร่กระจายในสังคมไทย โดยจุดเริ่มต้นของกระแส 
วัฒนธรรมเกาหลี หรือ Korean Wave นั้น เกิดขึ้นในช่วงหลังปี พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศ
เกาหลีใตเ้ผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการถาโถมของทุนโลกาภิวัตน์ ท าให้ประเทศเกาหลี-
ใตจ้ าเป็นจะต้องท าการปฏิรูปโครงสร้างของสื่อมวลชนภายในประเทศ มีการปรับตัวทางเทคโนโลยีให้
เข้าสู่ยุคสังคมดิจิทัลและมีการเปลี่ยนวัฒนธรรมของประเทศให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยการใช้
วัฒนธรรมเป็นทุนและเปลี่ยนให้กลายเป็นสินค้าส่งออกที่ส าคัญของประเทศ เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของ
ประเทศรวมไปถึงป้องกันการครอบง าของวัฒนธรรมตะวันตกและวัฒนธรรมญี่ปุ่น (อุบลรัตน์ ศิริยุว -
ศักดิ์, 2551: 49) 

 ส่วนส าคัญที่ท าให้กระแสวัฒนธรรมเกาหลีสามารถแพร่กระจายเข้าไปมี อิทธิพล  
ในประเทศต่างๆ ได้เป็นเพราะประเทศเกาหลีใต้เคยถูกปกครองและครอบง าโดยประเทศญี่ปุ่นในปี 
พ.ศ. 2453 – พ.ศ. 2488 ซึ่งท าให้วัฒนธรรมเกาหลีโดนอิทธิพลของวัฒนธรรมญี่ปุ่นครอบง า ดังนั้น
หลังจากเป็นอิสระจากประเทศญี่ปุ่น รัฐบาลของประเทศเกาหลีใต้จึงเร่งให้การสนับสนุนและผลักดัน
นโยบายด้านวัฒนธรรมอย่างจริงจังเพ่ือเป็นสร้างวัฒนธรรมเกาหลีขึ้นมาอีกครั้ง (เศรษฐพันธ์ กระจ่าง
วงษ์, 2552: ออนไลน์) โดยนโยบายดังกล่าวจะมุ่งเน้นการท าวัฒนธรรมเพ่ือมวลชนและผลักดันให้
วัฒนธรรมเกาหลีกลายเป็นอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเต็มรูปแบบ โดยรัฐบาลให้การสนับสนุนส่งเสริม
วัฒนธรรมของท้องถิ่นรวมไปถึงให้การสนับสนุนและผลักดันให้บุคลากรในวงการศึกษางาน ใน
ต่างประเทศเพ่ือให้ได้งานและบุคลากรที่จะสามารถขับเคลื่อนอุตสาหกรรมวัฒนธรรมของเกาหลีได้
อย่างมีคุณภาพสูงสุด ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อมีการการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะทางอย่างการวัฒนธรรมและ
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เนื้อหาแห่งเกาหลีเพ่ือส่งเสริมการส่งสินค้าวัฒนธรรมเกาหลีอย่างละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และเพลง 
สู่ต่างประเทศก็ยิ่งท าให้การพัฒนาและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมวัฒนธรรมดังกล่าวเป็นไปอย่างง่ายดาย
มากยิ่งขึ้น จนท าให้ในปี พ.ศ. 2547 กระแสวัฒนธรรมเกาหลีกลายเป็นที่รู้จักจนได้รับการตั้งชื่อจาก
สื่อจีนว่า “Han-Liu” หรือ ฮันรยู ซึ่งเป็นค าใหม่ที่สร้างขึ้นเพ่ืออธิบายถึงปรากฏการณ์กระแสความ
นิยมวัฒนธรรมเกาหลีใต้ที่เกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (วไลลักษณ์ น้อยพยัคฆ์, ม.ป.ป: 3) 

 กระแสวัฒนธรรมเกาหลีในประเทศไทยนั้นมีการแพร่กระจายผ่านเข้ามาผ่านละครโทรทัศน์ 
โดยเริ่มจากละครโทรทัศน์เรื่อง ลิขิตแห่งดวงดาว ในปี พ.ศ. 2546 และกลายมาเป็นที่รู้จัก 
จนกลายเป็นที่นิยมไปท่ัวประเทศจากเรื่อง “แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง” “สะดุดรักที่พักใจ (Full 
House)” ในปี พ.ศ. 2548 และ “เจ้าหญิงวุ่นวายเจ้าชายเย็นชา (Princess Hours)” ในปี พ.ศ. 2549 
ซึ่งกลายเป็นปรากฏการณ์ส าคัญที่ท าให้คนในสังคมไทยหันมาให้ความสนใจกับวัฒนธรรมเกาหลี  
ทั้งในเรื่องการบริโภคอาหารเกาหลี ศิลปินเกาหลี หรือแม้กระทั่งความต้องการท่องเที่ยวตามรอย
ละครโทรทัศน์ต่างๆ  (พัชราพร ดีวงษ์, 2556: 89)  

 นอกจากนี้กระแสวัฒนธรรมเกาหลียังมีการแพร่กระจายผ่านตัวเพลงและศิลปิน โดยเริ่มจาก
ค่ายเพลงในประเทศไทยอย่างค่ายจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ (GMM GRAMMY) ร่วมกับค่ายเพลงในประเทศ
เกาหลีใต้ น าเข้าเพลงจากศิลปินเกาหลีมาในประเทศในปี พ.ศ. 2546 โดยมีศิลปิน เกิร์ลกรุ๊ปวง 
เบบี้วอกซ์1 (BABY VOX) และเรน2 (Rain) ซึ่งเป็นศิลปินรุ่นแรกที่ถูกน าเข้ามา ถือเป็นการเปิดประตู
ให้กับกระแสวัฒนธรรมเพลงเกาหลี หรือที่ เรียกกันว่า เคป๊อป (K-POP) เข้ามาแพร่กระจายในหมู่
วัยรุ่นอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน (พลอย มัลลิกะมาส, 2554: ออนไลน์) 

 การแพร่กระจายของกระแสวัฒนธรรมเกาหลีที่เกิดขึ้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากความต้องการ
เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในฐานผู้ผลิตและผู้กุมก าไรของตลาดในเอเชียของประเทศเกาหลีใต้ หนึ่งใน
ประเทศที่เป็นเป้าหมายในการตีตลาดภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือประเทศไทย นั่นท าให้
ศิลปินจากค่ายต่างๆ ในเกาหลีต่างมุ่งตีตลาดในประเทศไทยโดยจะเห็นได้จากการที่ค่ายต้นสังกัด 
ต่างส่งศิลปินเข้ามาเป็นพรีเซนเตอร์ จัดงานคอนเสิร์ต หรือแม้กระทั่งออกงานตามช่องรายการต่างๆ 
ในประเทศไทย ซึ่งหนึ่งในบรรดากลุ่มศิลปินที่ตีตลาดในประเทศไทยที่มีความโดดเด่นและก าลังเป็นที่
นิยมมากที่สุดในตอนนี้ก็คือ ศิลปินวงก็อตเซเว่น จากค่ายเจวายพี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 3 (JYP 
Entertainment) (ผู้จัดการออนไลน์, 2552: ออนไลน์)  

                                                           

 1 ศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปจากประเทศเกาหลีใต้ สังกัดค่ายดีอาร์ มิวสิค 
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 ศิลปินชายเดี่ยว สังกัดค่ายเจวายพี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (JYP Entertainment) 

 3 ค่ายเพลง 1 ใน 3 ค่ายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ 
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 ความนิยมของศิลปินวงก็อตเซเว่นในหมู่วัยรุ่นไทยนั้น เห็นได้ชัดเจนตั้งแต่ครั้งแรกที่ศิลปินวง
ก็อตเซเว่นเดินทางมายังประเทศไทยในปี พ.ศ. 2557 เพ่ือเข้าร่วมงานคอนเสิร์ต โทฟู มิวสิค เฟสติวัล 
20144 (Tofu Festival 2014) โดยมีกลุ่มแฟนคลับอย่าง อากาเซ ซึ่งเป็นชื่อของแฟนคลับศิลปินวง 
ก็อตเซเว่น ไปรอรับที่สนามบินจ านวนกว่า 1,000 คนมารอต้อนรับ พร้อมกันนั้นเอง แฮชแท็ก5 
(Hashtag) ต้อนรับก็อตเซเว่นในเว็บไซต์ทวิตเตอร์ อย่าง #WelcomeGOT7toThailand ก็ติดเวิลด์
เทรนด์6ที่เป็นที่พูดถึงอีกด้วย รวมไปถึงยังมีอากาเซอีกจ านวนไม่น้อยที่คอยติดตามศิลปินวงก็อตเซเว่น
ไปยังสถานที่ต่างๆ นอกจากนี้ ในวันงานแถลงข่าวอัลบั้มเวอร์ชันพิเศษส าหรับแฟนไทย อย่าง  
ก็อตเซเว่น ไทยแลนด์ สเปเชียล เซต7 (GOT7: Thailand Special Set) ก็มีอากาเซเข้าร่วมงานกว่า 
4,000 คน เข้าร่วมงาน จนท าให้พ้ืนที่จัดงานอย่างลานอินฟินิซิตี้ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าสยามพารา -
กอน อันแน่นไปด้วยอากาเซจ านวนมาก (Pingbook, 2559: ออนไลน์) 

 การจ าหน่ายบัตรคอนเสิร์ตของศิลปินวงก็อตเซเว่นเองก็กลายเป็นประเด็นที่ถูกกล่าวถึง 
อยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากบัตรคอนเสิร์ตถูกจ าหน่ายหมดทุกที่นั่งภายใน 5 นาที จนท าให้ผู้จัดงานและ 
ต้นสังกัดสั่งเพ่ิมรอบมาแล้ว เช่น งานก็อตเซเว่น เฟิร์ส แฟน ปาร์ตี้ อิน แบงค็อก8 (GOT7 1st Fan 
Party in Bangkok) งานแฟนปาร์ตี้ครั้งแรกของศิลปินวงก็อตเซเว่นในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2558 
จนท าให้บัตรงานแฟนปาร์ตี้ถูกจ าหน่ายหมดภายในเวลา 5 นาที จนต้องเพ่ิมรอบและหมดภายในเวลา 
3 นาที (Dj Natto, 2558: ออนไลน์) หรือ ก็อตเซเว่น เฟิร์ส คอนเสิร์ต ฟลาย อิน แบงค็อก9 (GOT7 
1st Concert “FLY IN BANGKOK”) ที่บัตรคอนเสิร์ตจ านวนกว่า 20,000 ใบถูกจ าหน่ายหมดอย่าง

                                                           

 4 เทศกาลดนตรีที่รวมเอาศิลปินจากประเทศเกาหลีใต้และประเทศญี่ปุ่นไว้ในเวทีเดียวกัน 
เปิดการแสดงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
 5 ดัชนีถ้อยค า เป็นสัญลักษณ์ # จุดประสงค์ในการใช้คือรวมเนื้อหาหรือเรื่องราวที่มีความ
ใกล้เคียงกันมารวมเข้าไว้เป็นหมวดเดียวกันเพ่ือประโยชน์ในการค้นหาข้อมูล  
 6 การที่มีคนพูดถึงค าหรือหัวข้อนั้นๆ มากกว่าค าอ่ืนในช่วงเวลานั้นๆ ซึ่งถ้ามีการพูดถึงมาก
พอก็จะกลายเป็นเทรนด์โลกได้ 
 7 อัลบั้มเวอรชันพิเศษที่รวมเอา The 1st Mini Album GOT IT? มินิอัลบั้มแรกของศิลปินวง
ก็อตเซเว่น วางจ าหน่ายวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557 และ The 2nd Mini Album GOT LOVE มินิ
อัลบั้มที่สองของศิลปินวงก็อตเซเว่น วางจ าหน่ายวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เข้าไว้ด้วยกัน โดยมี
การเพ่ิมโปสเตอร์ และการ์ดรูปภาพ รวมไปถึงหน้าปกท่ีเป็นรูปแบบเฉพาะและมีวางจ าหน่ายเฉพาะใน
ประเทศไทยเท่านั้น 
 8 งานแฟนปาร์ตี้ครั้งแรกของศิลปินวงก็อตเซเว่นในประเทศไทย เปิดการแสดงวันที่ 14-15 
มีนาคม พ.ศ. 2558 
 

9
 คอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งแรกในประเทศไทยของศิลปินวงก็อตเซเว่น เปิดการแสดงวันที่ 

11-12 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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รวดเร็ว ในทุกรอบการแสดง จนท าให้ผู้จัดงานต้องเปิดขายบัตรส่วนของห้องวีไอพีเพ่ิมเติม เพ่ือตอบ
รับกับกระแสเรียกร้องของเหล่าอากาเซที่พลาดโอกาสอีกด้วย (4nologue, 2559: ออนไลน์) 

 แต่ที่เป็นที่กล่าวถึงมากที่สุดในโลกออนไลน์ คือเหตุการณ์ที่สนามบินสุวรรณภูมิ วันที่  
22 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ก็อตเซเว่นเดินทางมายังประเทศไทย ท าให้มีกลุ่มอากาเซ
จ านวนมากไปรวมตัวกันรอต้อนรับ จนกระท่ังเกิดความวุ่นวายขึ้น ทั้งรุม เบียด และผลักตัวศิลปิน ยืน
ขวางหน้ารถและพยายามจะเปิดประตูรถของศิลปินวงก็อตเซเว่น ประกอบกับในวันที่ 24 สิงหาคม 
พ.ศ. 2557 ระหว่างศิลปินวงก็อตเซเว่นก าลังเดินทางเข้าสถานที่จัดงาน ก็อตเซเว่น เพรส คอนเฟอ -
เรนซ์ แอนด์ แฟน อีเว้นท์10 ที่ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน เกิดเหตุการณ์ซ้ ารอย กลุ่มอากาเซ 
ที่ไปรอบางส่วนเข้าไปรุมและกระชากตัวศิลปินวงก็อตเซเว่นจนท าให้เกิดความวุ่นวายขึ้น ท าให้
กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์ถึงความไม่เหมาะสมของพฤติกรรมดังกล่าว เช่น 
ความในใจของพ่ีสาวคนหนึ่งที่อยากปกป้องเด็ก GOT7 ของ สมาชิกหมายเลข 770395 ในเว็บไซต์พัน
ทิป (สมาชิกหมายเลข 770395, 2557: ออนไลน์) และกระทู้ [GOT7]พฤติกรรมIGOT7บางคนที่พารา
กอน ของ Therealgiwiii_ ในเว็บไซต์เด็กดีดอทคอม (Therealgiwiii_, 2557: ออนไลน์) รวมไปถึง
มองว่าเป็นเรื่องของความคลั่งไคล้เกินพอดี โดยมีการใช้ค าว่า “ติ่งเกาหลี” ในการเรียกแทนกลุ่ม 
แฟนคลับและพฤติกรรมดังกล่าวไป 

 ค าว่า “ติ่ง” ที่ถูกใช้เรียกกลุ่มแฟนคลับในข้างต้นนั้นมีการใช้มานานแล้ว ตั้งแต่ช่วงประมาณ 
พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา โดยเป็นค าแสลงที่ใช้คู่กับค าว่าเกรียน มีความหมายถึงบุคคลที่มีพฤติกรรม
ก่อกวน ก้าวร้าว ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลและมองตนเองเป็นศูนย์กลาง โดยค าว่า “เกรียน”  
จะใช้กับเด็กผู้ชายและค าว่า “ติ่งหู” ใช้กับเด็กผู้หญิง เพราะผู้หญิงโดยเฉพาะเด็กๆ มักจะตัดผมสั้น
เท่าติ่งหู (PPTV, 2557: ออนไลน์) แต่นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ค าว่าติ่งก็ไม่ได้มีความหมายในเชิงลบ 
หากแต่กลายเป็นค าที่ใช้เรียกแฟนคลับเกาหลีเป็นหลัก ไม่มีความหมายที่แน่นอน แต่มักถูกพูดถึง 
ไปในทิศทางเดียวกันว่าเป็นกลุ่มคนที่มีความหลงใหลในตัวของศิลปินเกาหลีจนกระทั่งคลั่งไคล้  
มีความผูกพันและเป็นเจ้าเข้าเจ้าของ มองว่าศิลปินของตนดีที่สุด ปกป้องศิลปินจนเกินพอดี ให้
ความส าคัญกับศิลปินที่สุดจนไม่สนใจเรื่องอ่ืนใด  

 เรื่องความเป็นติ่ง หรือแฟนคลับนี้กลายเป็นเรื่องที่คนในสังคมให้ความสนใจเป็นอย่างมาก 
โดยเริ่มมาจากการที่กระแสนิยมศิลปินเกาหลีเข้ามามีอิทธิพลในหมู่วัยรุ่นจนก่อให้เกิดกลุ่มแฟนคลับ  
ที่มีจ านวนมากซึ่งมาจากเด็กมัธยมและมหาวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่ โดยกลุ่มแฟนคลับเหล่านี้มักจะมี
การรวมกลุ่มกันเพ่ือรอศิลปินที่สนามบิน หรือห้างสรรพสินค้าเป็นจ านวนมากแทบจะทุกครั้งที่ศิลปิน
มายังประเทศไทย จนเกิดปรากฏการณ์แตก คือ สนามบินแตก ห้างสรรพสินค้าแตกอยู่โดยตลอด โดย
                                                           

 10 งานแถลงข่าวเปิดตัวอัลบั้มก็อตเซเว่น ไทยแลนด์ สเปเชียล เซต และงานแฟนอีเว้นท์  
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ในตอนแรกการเรียกแฟนคลับศิลปินเกาหลีว่าติ่งนั้น เกิดขึ้นแต่เพียงในโลกออนไลน์เท่านั้น ซึ่งเมื่อ
เว็บไซต์ในโลกออนไลน์มีการน าเสนอ หรือกล่าวถึงเรื่องติ่งซ้ าๆ ทั้งในแง่พฤติกรรมการแสดงออกที่
ก้าวร้าวและค าพูดที่ไม่เหมาะสม ประกอบกับมีเว็บไซต์ที่มักจะหยิบยกประเด็นของติ่งมาเป็นประเด็น
แล้วน าเสนอให้คนทั่วไปได้เห็นกันอย่าง เว็บไซต์ Drama Addict ดอทคอม ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่คนทั่วไป
นิยมติดตาม ยิ่งเป็นการตอกย้ านิยามและภาพของติ่งให้มากขึ้นไปอีก (Billboard Thailand, 2559: 
ออนไลน์) 

 เมื่อสื่อส านักข่าวเริ่มให้ความสนใจเรื่องของแฟนคลับผนวกกับการที่มักเป็นที่กล่าวถึงว่าแฟน
คลับก็คือติ่ง ท าให้ส านักข่าวได้รับอิทธิพลจนเริ่มใช้ค าว่า “ติ่ง” แทนแฟนคลับและไปด้วย โดยจะเห็น
ได้จากการพาดหัวข่าวที่มักจะมีค าว่า “ต่ิง” เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ติ่งเกาหลีเจอ “แบมแบม GOT7” ดุ
ใส่ที่สนามบินดราม่าเป็นแถบด่าลงทวิตเตอร์จนเจ้าตัวรีบออกมาขอโทษ ของผู้จัดการออนไลน์ 
(ผู้จัดการออนไลน์, 2558: ออนไลน์) โดยตัวของสื่อส านักข่าวต่างๆ เอง ก็มีความพยายามตีแผ่ หรือให้
การนิยามให้ค าจ ากัดความติ่ง เช่น มติชนออนไลน์ เรื่อง เจาะชีวิตแฟนคลับเกาหลี: ไร้ค่า -ปัญญา
อ่อน-ขายชาติ ที่มีการให้ค านิยามของติ่งไว้ว่า เป็นแฟนคลับที่อายุต่ ากว่า 18 ปี อยู่ในวัยมัธยม ตัดผม
สั้นแค่ติ่งหู มักถูกมองในแง่ลบ เพราะมีพฤติกรรมก้าวร้าว เอาแต่ใจตัวเอง (มติชนออนไลน์, 2555: 
ออนไลน์) หรือ ผู้จัดการออนไลน์ที่มีการน าเสนอบทความ รู้จักวิถีติ่งถ้าบ้าเกาหลีจริงต้องแบบนี้!  
ซึ่งก็มีเรื่องของพฤติกรรมการเล่นโซเชียลมีเดียตลอดเวลา เรียนภาษาเกาหลี ต้องตามคอนเสิร์ตและ
ศิลปิน ต้องรู้ตารางานศิลปิน ใช้เรียกกลุ่มคนที่ตามกรี๊ดศิลปินดารา และมีความหมายในเชิงลบ 
(ผู้จัดการออนไลน์, 2557: ออนไลน์) 

 ปัจจุบันค าว่าติ่ง ไม่ได้มีความหมายถึงแค่แฟนคลับศิลปินเกาหลี แต่หมายถึงความชื่นชม 
ชื่นชอบในบางสิ่งบางอย่าง แม้ความหมายของค าว่าติ่งในบริบทของการใช้ค าจะไม่รุนแรงดั่งที่เคย
เป็นมา แต่ถึงกระนั้นเมื่อพูดถึงค าว่าติ่ง ก็ยังคงเป็นสิ่งที่สะท้อนเป็นภาพแฟนคลับศิลปินเกาหลีที่ 
ไม่ต่างจากเดิม ที่แม้กลายเป็นคนที่ใช้ในการเรียกแฟนคลับด้วยกันเอง แต่ติ่งในความหมายของความ
คลั่งไคล้ไร้สติก็ยังคงไม่หายไป (สมาชิกหมายเลข 2203654, 2559: ออนไลน์) และมักจะถูกใช้กับกลุ่ม
แฟนคลับศิลปินเกาหลีเป็นส่วนใหญ่ และหนึ่งในกลุ่มแฟนคลับศิลปินเกาหลีเหล่านั้นก็มีกลุ่มอากาเซ
รวมอยู่ด้วยโดยจะเห็นได้จากการกล่าวถึงในโลกออนไลน์และการตั้งกระทู้ตามเว็บไซต์ต่างๆ ที่มักจะมี
การพูดถึงกลุ่มอากาเซว่าเป็น “ติ่งเกาหลี” อยู่โดยตลอด 

 จากการศึกษาค้นคว้าพบว่าในแวดวงของการศึกษาและงานวิชาการโดยส่วนมากเป็นงาน
ศึกษาหรืองานที่กล่าวถึงกลุ่มคนที่ถูกเรียกว่า “แฟนคลับ” เสียมากกว่า เช่น งานศึกษาของสุปรีดา  
ช่อล าไย (2549) เรื่องเครือค่ายการสื่อสารและการด ารงอยู่ของแฟนคลับธงชัย แมคอินไตย์ ศึกษา
เกี่ยวกับการสื่อสาร ความสัมพันธ์การรวมกลุ่มกันของแฟนคลับธงชัย แมคอินไตย์ โดยมองเป็น
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ปรากฏการณ์อย่างหนึ่งในสังคม ซึ่งเป็นการรวมกันของคนที่มีความชื่นชอบในสิ่งเดียวกัน มีการสร้าง
วัฒนธรรมเฉพาะกลุ่ม และมีการใช้สื่อเพ่ือรักษาและขยายกลุ่มต่อไป ตรงข้ามกับงานศึกษาเกี่ยวกับติ่ง
ที่มีเพียงจ านวนน้อยมากที่กล่าวถึง เช่น กาญจนา แก้วเทพ (2558) ในงานการบรรยายสาธารณะเรื่อง
วัฒนธรรมเสน่หา รอยต่อและรอยแยกจากแม่ยกสู่แฟนคลับ โดยกล่าวว่าแม่ยกก็คือแฟนคลับ ต่างกัน
แค่เพียงยุคสมัยและชื่อเรียกเท่านั้น และค าว่าแฟนคลับเองก็ถูกมองว่าเป็นกลุ่มคนที่ไร้สติ เป็นชมรม
คนสิ้นคิดมาไม่ต่างอะไรกับค าว่าติ่งในปัจจุบัน เช่นเดียวกันกับรายการวัฒนธรรมชุบแป้งทอด 11  ทาง
ช่องไทยพีบีเอส ที่มองว่าติ่งก็คือแม่ยกและแฟนคลับเช่นเดียวกัน หากแต่มีการใช้ค าที่แตกต่างกัน
ออกไป ทั้งท่ีความหมายของค ารวมไปถึงพฤติกรรมการแสดงออกแทบไม่แตกต่างออกไปจากเดิมเลย  

 จากที่กล่าวมาในข้างต้นท าให้ผู้ศึกษาสนใจเป็นอย่างยิ่งว่าเพราะเหตุใดความชอบของคนกลุ่ม
หนึ่งถึงกลายเป็นเรื่องที่ถูกคนนอกมองว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระ เพราะเหตุใดค าว่าติ่งถึงกลายมาเป็นค าที่
ถูกใช้เรียกอาการความชอบบางสิ่งบางอย่างเช่นในปัจจุบัน หรือแม้กระทั่งว่าท าไมค าว่าติ่งถึงได้ถูกใช้
เป็นไปในทางที่ลบและใช้เรียกเฉพาะแฟนคลับเกาหลีเท่านั้น รวมไปถึงว่ากลุ่มแฟนคลับที่ถูกเรียกว่า
ติ่งอย่างเช่น อากาเซ ซึ่งจากการได้ลงพ้ืนที่ภาคสนามในเบื้องต้นพบว่ากลุ่มอากาเซเองก็ไม่ได้มี
พฤติกรรมแบบติ่งที่ได้ถูกนิยามจากการน าเสนอผ่านเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์ที่ได้กล่าวมาในข้างต้น  
แต่อย่างใด ท าให้ผู้ศึกษาต้องการจะทราบว่าพฤติกรรมติ่งนั้นเป็นอย่างไร ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้จะ
ชี้ให้เห็นถึงความเป็นติ่งในกลุ่มของแฟนคลับ โดยจะแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมและมุมมองของกลุ่มคน
ที่ถูกเรียกว่าติ่ง ผ่านการศึกษากลุ่มอากาเซ กลุ่มแฟนคลับศิลปินวงก็อตเซเว่น 

 

วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ  

 1. เพ่ือศึกษาการแพร่กระจายของกระแสวัฒนธรรมเกาหลีในสังคมไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 – 
ปัจจุบัน 
 2. เพ่ือศึกษาความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงของค าว่าติ่งในสังคมไทย 
 3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มอากาเซในไทยที่ถูกเรียกว่าเป็นติ่ง 

 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

  เพ่ือเข้าใจถึงการแพร่กระจายของกระแสวัฒนธรรมเกาหลีในสังคมไทยและความเป็นมาและ 

                                                           

 
11 วัฒนธรรมชุบแป้งทอด, “แรงติ่ง”, ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส, 1 

มกราคม 2557. 
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การเปลี่ยนแปลงของติ่ง ซึ่งเปลี่ยนไปตามบริบทเวลาในสังคม รวมไปถึงท าให้เข้าใจถึงความหมายของ
พฤติกรรมของกลุ่มที่ถูกเรียกว่าติ่ง ว่าเป็นลักษณะของวัฒนธรรมรูปแบบหนึ่งในสังคมไทย โดยอาจมี
ส่วนช่วยให้คนในสังคมได้เข้าใจถึงติ่งมากยิ่งข้ึน  

 

สมมุติฐำนของกำรศึกษำ 

 โลกาภิวัฒน์โดยเฉพาะด้านสื่อไร้พรมแดนอย่างอินเทอร์เน็ตที่เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้กระแส
วัฒนธรรมเกาหลีทั้งละครและเพลงแพร่กระจายเข้ามาในประเทศไทย จนท าให้เกิดคนที่มีความชื่น
ชอบในวัฒนธรรมดังกล่าว ซึ่งก็คือ แฟนคลับ ซึ่งเพ่ือให้ได้มาซึ่งการติดตามข้อมูลข่าวสารที่ต่อเนื่อง
และฉับไวจึงท าให้เกิดการรวมกลุ่มกันของกลุ่มแฟนคลับ เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความ
คิดเห็นระหว่างกันโดยใช้พ้ืนที่ทางอินเตอร์เน็ตเป็นพ้ืนที่ส าคัญ โดยการปฏิสัมพันธ์บนพ้ืนที่ทาง
อินเตอร์เน็ตชองกลุ่มแฟนคลับอาจมีน าไปสู่การมีปฏิสัมพันธ์บนพื้นที่กายภาพได้ 

 

นิยำมศัพท์  

 ก็อตเซเว่น (GOT7) คือ ชื่อกลุ่มศิลปินเกาหลี สังกัดค่าย JYP ENTERTAINMENT ซึ่งเป็น 1 
ใน 3 ค่ายเพลงใหญ่ในประเทศเกาหลีใต้ ประกอบไปด้วยสมาชิกทั้งหมด 7 คน 3 สัญชาติ คือ เจบี 
หัวหน้าวง สัญชาติเกาหลี มาร์ค สัญชาติอเมริกัน แจ็คสัน สัญชาติฮ่องกง จินยอง สัญชาติเกาหลี ยอง
แจ สัญชาติเกาหลี แบมแบม สัญชาติไทย และยูคยอม สัญชาติเกาหลี 

 ติ่ง คือ แฟนคลับรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีความชื่นชอบในตัวศิลปิน มักจะมีเรื่องของความรู้สึก
ผูกพันและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับศิลปินรวมไปถึงความรู้สึกหวงแหนและเป็นเจ้าของศิลปินเข้ามา
เกี่ยวข้อง มีการทุ่มเททั้งเวลาไปกับการสนับสนุนและติดตามศิลปินอย่างสม่ าเสมอ และการทุ่มเททุน
ทรัพย์ในการซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องกับศิลปิน เช่น อัลบั้ม นิตยสาร ละคร เครื่องดื่ม เป็นต้น รวมไปถึง
การซื้อบัตรคอนเสิร์ตของศิลปินเพ่ือเป็นการสนับสนุนศิลปินและเพ่ือตอบสนองความต้องการอยาก
เป็นเจ้าของ ต้องการครอบครองและใกล้ชิดศิลปินให้มากที่สุดของตนเอง 

 แฟนคลับ (Fanclub) คือ บุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่มีความชื่นชอบในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือบุคคล
ใดบุคคลหนึ่ง มักจะมีความรู้สึกผูกพันอยู่กับสิ่งของหรือบุคคลที่ชื่นชอบ มีการทุ่มเททั้งเวลาและ
สิ่งของรวมไปถึงทรัพย์สินอื่นๆ ในการสนับสนุนสิ่งที่ตนชื่นชอบด้วย  
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 อำกำเซ (IGOT7 หรือ Ahgase) คือ ชื่อกลุ่มแฟนคลับของศิลปินเกาหลีวงก็อตเซเว่น มีชื่อ
อย่างเป็นทางการในตอนแรกว่า ไอ ก็อต เซเว่น ( IGOT7) แต่พ้องเสียงกับภาษาเกาหลีที่ว่า อากาเซ 
ซึ่งแปลว่านกน้อย โดยมีมาร์ค สมาชิกในวงก็อตเซเว่นเป็นผู้เริ่มเรียกชื่อกลุ่มแฟนคลับว่าอากาเซ                          
จนกลายเป็นอีกชื่อหนึ่งของกลุ่มแฟนคลับซึ่งแฟนคลับนิยมใช้กันมากกว่า ชื่อไอก็อตเซเว่น ในปัจจุบัน 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 1. กรอบแนวคิด  
  ผู้ศึกษาใช้แนวคิดโลกาภิวัตน์ (Globalization) และวัฒนธรรมแฟน (Fan Culture) 
ในการศึกษาพฤติกรรมและความเป็นติ่งในกลุ่มอากาเซที่ตรงกับนิยามติ่ง 

 2. รูปแบบกำรวิจัย 
  ผู้ศึกษาใช้การเก็บข้อมูล เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา จากการการ
สัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการและการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมในการลงพ้ืนที่ภาคสนาม ประกอบ
กับการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร หนังสือ วารสาร บทความ สื่อสิ่งพิมพ์ งานวิจัย และสื่อออนไลน์ที่
เกี่ยวข้อง 

 3. ขอบเขตกำรศึกษำ 

  3.1. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ ศึกษาการเข้ามาของกระแสวัฒนธรรมเกาหลีในสังคมไทย
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน และพฤติกรรมการรวมกลุ่มของกลุ่มอากาเซในสังคมไทยและศึกษา
พฤติกรรมของกลุ่มอากาเซไทยที่ถูกเรียกว่าเป็นติ่ง ผ่านกลุ่มตัวอย่างอากาเซ ที่มี ลักษณะตรงกับค า
นิยาม โดยใช้แนวคิดวัฒนธรรมแฟนและโลกาภิวัตน์เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ 

  3.2. ขอบเขตด้ำนพื้นที่ ผู้ศึกษาแบ่งพ้ืนที่ที่ใช้ในการการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ 
พ้ืนที่ทางกายภาพ คือ สัมภาษณ์กลุ่มอากาเซที่มีลักษณะตรงกับนิยามติ่งของผู้ศึกษาในพ้ืนที่ที่ มีการ
รวมกลุ่มกันท ากิจกรรมของกลุ่มอากาเซ และลงพ้ืนที่ในการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์อย่างไม่
ทางการและการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมในพ้ืนที่การรวมกลุ่มกันของอากาเซเพ่ือต้อนรับศิลปินวง
ก็อตเซเว่นเดินทางมายังประเทศไทย ที่สนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ 26 และ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
และงานปาร์ตี้ ออน เดอะบีช แอท พาร์ค พารากอน (Party on the Beach @ Parc Paragon)  
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 รวมไปถึงพ้ืนที่ทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้การสังเกตการณ์อย่างมีส่วน
ร่วมในเว็บไซต์ทวิตเตอร์ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่กลุ่มอากาเซใช้เป็นสื่ อกลางในการแลกเปลี่ยนและกระจาย
ข่าวสารระหว่างกัน รวมไปถึงเป็นพ้ืนที่ที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็นของตนเองด้วย 
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 4. พื้นที่ศึกษำและประชำกร 

  4.1. พื้นที่กำยภำพที่ท ำกำรศึกษำ พ้ืนที่ที่มีการรวมกลุ่มกันท ากิจกรรมของอากาเซ 
เช่น พ้ืนที่การรวมกลุ่มกันของอากาเซเพ่ือต้อนรับก็อตเซเว่นเดินทางมายังประเทศไทยที่สนามบิน
สุวรรณภูมิ วันที่ 26 และ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และงานงานปาร์ตี้ ออน เดอะบีช แอท พาร์ค 
พารากอน (Party on the Beach @ Parc Paragon) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยผู้ศึกษา
จะใช้การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการและไม่ทางการจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเลือกมาจากกลุ่มอา
กาเซซึ่งมีลักษณะพฤติกรรมในการติดตามศิลปินวงก็อตเซเว่นที่สนามบิน มีการไปร่วมงานคอนเสิร์ต
และแฟนมีตติ้งอย่างสม่ าเสมอ มีพฤติกรรมการติดตามศิลปินวงก็อตเซเว่นนอกเหนือจากตารางงานไป
ยังสถานที่ต่างๆ รวมไปถึงมีการติดตามศิลปินวงก็อตเซเว่นไปยังต่างประเทศ  

  4.2. พื้นที่อินเตอร์เน็ตที่ท ำกำรศึกษำ พ้ืนที่ที่มีการรวมกลุ่มกันท ากิจกรรมของอา
กาเซ มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารและความคิดเห็นระหว่างกัน เช่น ในเว็บไซต์ทวิตเตอร์ โดยผู้ศึกษาจะ
ใช้วิธีการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูล 

  4.3. กลุ่มตัวอย่ำงที่จะท ำกำรเก็บข้อมูล ผู้ศึกษาใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างผ่านการ
ใช้แบบสอบถามออนไลน์จากกลุ่มอากาเซ โดยใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จากกลุ่มที่มีการนิยามตนเองว่าเป็นติ่ง และมีช่วงอายุระหว่า 20-33 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุที่มี
จ านวนแฟนคลับจ านวนมากซึ่งได้มาจากการท าแบบสอบถามออนไลน์ในเบื้องต้นจ านวน 105 คน 
เป็นกลุ่มที่มีการติดตามข่าวสารของศิลปินอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ มีการบริโภคและสะสมสินค้า
บริการที่เก่ียวข้องกับศิลปินรวมไปถึงบัตรคอนเสิร์ตอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงมีลักษณะพฤติกรรมในการ
ติดตามศิลปินวงก็อตเซเว่นที่สนามบิน มีการไปร่วมงานคอนเสิร์ตและแฟนมีตติ้งอย่างสม่ าเสมอ มี
พฤติกรรมการติดตามศิลปินวงก็อตเซเว่นนอกเหนือจากตารางงานไปยังสถานที่ต่างๆ รวมไปถึงมีการ
ติดตามศิลปินวงก็อตเซเว่นไปยังต่างประเทศ แล้วท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างผ่านวิธีสุ่ม (Simple 
Random Sampling) นัดสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล โดยเลือกเอากลุ่มคนที่สัมภาษณ์แล้วพบว่ามี
ลักษณะพฤติกรรมตรงกับนิยามจ านวน 20 คนคิดเป็น 25% จากจ านวนประชากรทั้งหมด 81 คนที่
นิยามตนเองว่าเป็นติ่ง จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 105 คน ตามเกณฑ์การก าหนดกลุ่ม
ประชากรโดยใช้เกณฑ์ ประชากรจ านวนหลักร้อยใช้กลุ่มตัวอย่าง 15-30%  

 5. วิธีกำรเก็บข้อมูล 

  5.1. ข้อมูลทุติยภูมิ ศึกษาจากการค้นคว้าเอกสาร หนังสือ วารสาร บทความ สื่อ
สิ่งพิมพ์ งานวิจัยและสื่อออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดโลกาภิวัตน์ วัฒนธรรมแฟน การแพร่กระจาย- 

วัฒนธรรมเกาหลี และแฟนคลับ  
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  5.2. ข้อมูลปฐมภูมิ ได้มาจากการลงพ้ืนที่ภาคสนามโดยใช้การสัมภาษณ์อย่างไม่
เป็นทางการประกอบกับการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม  

 6. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

  ผู้ศึกษาใช้การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการและการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม 
ทั้งในพื้นที่กายภาพและพ้ืนที่ทางอินเทอร์เน็ต โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยดังต่อไปนี้ 
   6.1. ค าถามในการสัมภาษณ์ 
   6.2. คอมพิวเตอร์ 
   6.3. สมุดบันทึก 
   6.4. โทรศัพท์มือถือ 

 7. แผนกำรด ำเนินงำน 
  ผู้ศึกษาเริ่มท าการศึกษาค้นคว้าตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2560 รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 9 เดือน โดยมีแผนการด าเนินงาน ดังนี้ 

ระยะเวลำ กำรด ำเนินงำน 
สิงหาคม พ.ศ. 2559 – กันยายน พ.ศ. 2559 ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและสื่อออนไลน์ที่

เกี่ยวข้อง 

กันยายน พ.ศ. 2559 – ตุลาคม พ.ศ. 2559 รวบรวมข้อมูลที่ ได้จากการค้นคว้าผ่านทาง
เอกสาร และสื่อออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง 

ตุลาคม พ.ศ. 2559 – มีนาคม พ.ศ. 2560 เก็บข้อมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ์อย่างไม่                
เป็นทางการและการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม
และไม่มีส่วนร่วมทั้งในพ้ืนที่กายภาพและพ้ืนที่
ทางอินเทอร์เน็ต 

 
มีนาคม พ.ศ. 2560 – พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

รวบรวมข้อมูลที่ได้จากทั้งการค้นคว้าผ่านทาง
เอกสารและการลงพ้ืนที่ภาคสนามมาประมวลผล 
วิเคราะห์ และสรุปผล 
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บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 

 

 ในบทที่ 2 งานวิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมแฟนและความเป็นติ่ง กรณีศึกษาอากาเซ กลุ่มแฟนคลับ
ศิลปินวงก็อตเซเว่น” ชิ้นนี้ ผู้ศึกษาได้รวบรวมแนวคิดและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
โดยผู้ศึกษาจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วนดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดเรื่องโลกาภิวัตน์ (Globalization) 
2. แนวคิดวัฒนธรรมแฟน (Fan Culture) 
3. เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 โดยผู้ศึกษาเลือกใช้แนวคิดโลกาภิวัตน์ (Globalization) ในการอธิบายถึงการแพร่กระจาย
ของวัฒนธรรมเกาหลีในประเทศไทย รวมไปถึงพัฒนาการของค าว่า “ติ่ง” ในสังคมไทย และใช้
แนวคิดวัฒนธรรมแฟน (Fan Culture) ในการท าความเข้าใจทัศนคติ และอธิบายพฤติกรรมของติ่ง 
ผ่านการศึกษาอากาเซ กลุ่มแฟนคลับศิลปินวงก็อตเซเว่น 

 

 1. แนวคิดโลกาภิวัตน์ (Globalization) 

 โลกาภิวัตน์ พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายไว้ 2 ความหมาย
ด้วยกัน คือ การแพร่กระจายไปทั่วโลก และ การที่ประชาคมโลกไม่ว่าอยู่ที่ใด สามารถรับรู้ สัมพันธ์ 
หรือได้รับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง เนื่องจากการพัฒนาของระบบ
สารสนเทศ โดยค าว่าโลกาภิวัตน์ ตรงกับค าในภาษาอังกฤษที่ว่า Globalization หมายถึงการ 
แผ่ขยายไปทั่วโลก (จิตรกร โพธิ์งาม, ม.ป.ป: 5) ค าว่าโลกาภิวัตน์เกิดขึ้นในช่วงก่อนทศวรรษที่ 1990 
โดยเริ่มจากมาร์แชลล์ แมคลูฮาน (Marchall McLuhan) นักวิจารณ์วัฒนธรรมชาวแคนาดา ที่ได้ใช้
ค าว่า “หมู่บ้านโลก” (Global Village) แทนการอธิบายโลกใบใหม่ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว โดยมีเทคโนโลยีเป็นฐานส าคัญ ซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกับความหมายของโลกาภิวัตน์ ที่
กลายเป็นที่สนใจและถูกพูดถึงมากในช่วงทศวรรษ 1990 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน (ภัควดี วีระภาส
พงษ,์ 2550: 41) 

 โดย Anthony Giddens ได้ให้ค าอธิบายโลกาภิวัตน์ผ่านหนังสือเรื่อง A Changing World 
ว่า โลกาภิวัตน์เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมในรูปแบบหนึ่งที่ท าให้เพ่ิมขยายความสัมพันธ์ทางสังคมและ
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การพ่ึงพาอาศัยกันในทั่วโลก โดยปรากฏการณ์โลกาภิวัตน์ดังกล่าว เกิดขึ้นในช่วงหลังยุคสงครามโลก 
เนื่องมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและโทรคมนาคม ท าให้การไหลเวียนและขอบข่ายของข้อมูล
ข่าวสารโทรคมนาคมเปลี่ยนไป จากเดิมใช้การส่งสัญญาณอะนาล็อก ผ่านสายเคเบิลและตู้สลับสาย 
กลายเป็นการบีบอัดข่าวสารและส่งผ่านระบบดิจิทัล ท าให้สามารถส่งผ่านข่าวสารและข้อมูลต่างๆ ได้
เป็นจ านวนมากในครั้งเดียว ประกอบกับมีการวางสายเคเบิลข้ามผ่านมหาสมุทรแอตแลนติก และการ
ขยายตัวของดาวเทียมสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้การสื่อสารระหว่างประเทศขยายตัวตามไป  
จนท าให้การส่งข้อมูลข่าวสารทั่วโลกสามารถเป็นได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น (เชษฐา พวง
หัตถ,์ 2546: 139-140) ในหนังสือเรื่อง Runaway World ของ Anthony Giddens ได้กล่าวเสริมถึง
ปรากฏการณ์โลกาภิวัตน์เพิ่มเติมว่า ไม่ได้เกิดขึ้นแค่เพียงที่ใดที่หนึ่ง หากแต่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกที่
และทุกระดับสังคม ซึ่งการเกิดขึ้นของปรากฏการณ์จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อวิถีชีวิตของมนุษย์  
รวมไปถึงระบบสังคมและเศรษฐกิจของสังคมนั้นๆ และการที่เทคโนโลยีและโทรคมนาคมก้าวหน้านั้น
ท าให้เกิดการไหล่บ่าของข้อมูลข่าวสารขึ้นและข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีอยู่แค่แหล่งเดียวอีกต่อไป แต่
สามารถหาได้ทั้งโทรศัพท์ โทรทัศน์ อีเมล์ และที่ส าคัญและได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต (รมณ ชมปรีดา, 2548: 8-11) 

 เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบด้วยเครือข่ายต่างๆ 
ที่เชื่อมต่อกันทั่วโลก โดยเครือข่ายต่างๆ เหล่านี้จะเป็นที่รวบรวมคอมพิวเตอร์จ านวนมากที่เกี่ยวข้อง
กันโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกัน ใช้ในการติดต่อและแลกเปลี่ยนข่าวสาร (วิกรานต์ นันทเวช, 
2550: 1) ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยกระทรวงกลาโหม ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อ ปี พ.ศ. 2512 เพ่ือใช้เป็น
ระบบเครือข่ายสื่อสารด้วยคลื่นไมโครเวฟ หรือ อาร์พาร์เน็ต (Advanced Research Project 
Agency Network) ที่ไม่มีวันล่มสลายแม้ในยามเกิดสงคราม รวมถึงใช้ตรวจจับสัญญาณการโจมตีด้วย
ระเบิดนิวเคลียร์ หรือ อาวุธอ่ืนๆ และป้องกันการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งประสบความส าเร็จและ
ได้รับความนิยมในกลุ่มทหารเป็นอย่างมาก ก่อนที่ภายหลังจะได้รับการพัฒนาให้กลายเป็น
ระบบสื่อสารข้ามทวีปและพัฒนาเป็นระบบสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างเช่นในปัจจุบัน 
(กนกพร ชดเชย, 2553: 36-37) 

 เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นเทคโนโลยี
ด้านการสื่อสารที่ได้รับความนิยมและแพร่หลายมาก โดยจากการรวบรวมสถิติและพฤติกรรมการใช้
งานอินเตอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียทั่วโลกของ วีอาร์โซเชี่ยล (We Are Social) ดิจิตอลเอเจนซี่ชื่อดังใน
สิงคโปร์ พบว่า ปี พ.ศ. 2556 มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 2.4 พันล้าน มากกว่าปี พ.ศ. 2549 ถึงสองเท่า และ
ในปัจจุบันปี พ.ศ. 2559 ประชากรโลกมีทั้งหมด 7.3 พันล้านคน มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 3.4 พันล้านคน 
ซึ่งเป็นตัวเลขที่แสดงให้การใช้อินเตอร์เน็ตทั่วโลกที่มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น และมีแนวโน้มว่าจะเพ่ิมมาก
ขึ้นเรื่อยๆ (TANA, 2559: ออนไลน์) เนื่องมาจาก เครือข่ายดังกล่าว มีความสะดวกและรวดเร็วในการ



13 
 

 

สื่อสาร ง่ายต่อการเข้าถึง สามารถแสดงข้อมูลตัวอักษร ภาพเคลื่อนไหว และเสียงออกมาได้ในคราว
เดียว ผู้สื่อสารสามารถโต้ตอบกันได้ทันทีท าให้คู่สนทนาที่อยู่ไกลกันในสถานที่ต่างกันสามารถ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือส่งข้อความติดต่อกันได้อย่างทันที รวมไปถึงมีการเชื่อมโยงและกระจาย
ออกไปทั่วทุกมุมโลก จนได้ชื่อว่าเป็น “สื่อไร้พรมแดน” (ปฐม หงส์สุวรรณ, 2546: 150-154) 

 นอกจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจะเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารที่ช่วยในการสื่อสารที่รวดเร็ว  
ฉับไว และคลอบคลุมไปทั่วโลกจนก้าวผ่านพรมแดนต่างๆ แล้วนั้น เครือข่ายอินเตอร์เน็ตยังท าหน้าที่
เป็นพื้นที่สาธารณะ หรือท่ีเรียกกันว่า ไซเบอร์สเปซ (Cyberspace) ซึ่งเป็นพ้ืนที่เปิดกว้างให้สามารถมี
การติดต่อแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกันได้ รวมไปถึงเป็นพ้ืนที่ที่เปิดโอกาสให้คนที่ไม่สามารถมีตัวตน 
หรือแสดงออกในพ้ืนที่กายภาพได้มีตัวตน (มาลี สิทธิเกรียงไกร, 2546: 122-127) จนท าให้กลุ่ม
วัฒนธรรมย่อยอีกหลายๆ กลุ่มหันมาใช้พ้ืนที่ดังกล่าวในการรวมกลุ่มคนที่มีความสนใจในสิ่งเดียวกัน
เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน กลายเป็นชุมชนในรูปแบบใหม่ คือ ชุมชนเสมือน (Virtual 
Communities) หรือชุมชนไซเบอร์ หมายถึง กลุ่มคนที่มีส่วนร่วมในด้านใดด้านหนึ่งร่วมกัน โดย 
ไม่ค านึงถึงระยะทางของคนในกลุ่ม ซึ่งท าให้ความแตกต่างในด้านเวลาและสถานที่หายไป (พัทธ์ธีรา 
โรจน์รัฐคณาธร, 2553: 13)   

 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาเลือกใช้แนวคิดศึกษาเลือกใช้แนวคิดของ Anthony Giddens ที่มี
การน าเสนอเก่ียวกับการลดย่อเวลาและสถานที่ (Time-Space Compression) ที่ท าให้ความสัมพันธ์
ทางสังคมที่กระจายไปทั่วโลกมีความเข้มข้นมากขึ้นผ่านการติดต่อเชื่อมโยงระหว่างบริบทและขอบเขต
สังคมที่แตกต่างกันทั้งพ้ืนที่และเวลาผ่านเครือข่ายโยงใยกันข้ามผิวโลกส่งผลให้ประเด็นทั้งเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ต่างอยู่ใต้เงื่อนไขที่เกิดขึ้นในระดับโลกไม่ยึดติดกับสถานที่ท าให้
สามารถเชื่อมต่อพ้ืนที่ที่ห่างไกลให้ใกล้กันมากขึ้น (ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี, ม.ป.ป: 6-7) รวมไปถึงเป็นการ
เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน (interconnectedness) โดยข้ามพ้นพรมแดนทางกายภาพ ท าให้สามารถ
ติดต่อและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันได้ในเวลาจริง (Real time) อีกทั้งยังสามารถส่งข้อมูลและภาพไป
ยังอีกฝ่ายได้โดยอาศัยเทคโนโลยีดาวเทียม โทรศัพท์ และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นตัวกลางส าคัญ 
(ภัควดี วีระภาสพงษ์, 2550: 44-46) 

 แนวคิดโลกาภิวัตน์อธิบายให้เห็นถึงปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกี่ยวพันกับความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคมทั้งโทรทัศน์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่ท าให้การรับรู้ข่าวและ
การสื่อสารเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว ส่งผลให้ความแตกต่างระหว่างเวลาและสถานที่ถดลดทอน
ลง พรมแดนทางกายภาพกลายเป็นสิ่งที่ไร้ความหมาย เกิดการไหลเวียนแลกเปลี่ยนและการ
แพร่กระจายทางวัฒนธรรมขึ้นโดยใช้ช่องทางการสื่อสารทั้งโทรทัศน์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็น
ตัวกลางในการส่งต่อ นั่นท าให้สามารถอธิบายถึงปรากฏการณ์กระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลีใน
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ประเทศไทย แฟนคลับ และความเป็นมาของติ่งได้เป็นอย่างดี ผู้ศึกษาจึงเลือกทฤษฎีนี้เป็นหนึ่งทฤษฎี
ที่ใช้ในการเป็นกรอบการศึกษาและวิจัยงานชิ้นนี้ 

 
2. แนวคิดวัฒนธรรมแฟน (Fan Culture)  

 แฟน (Fan) ในความหมายของพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้มีการ
บันทึกไว้ว่า ค าว่า แฟน เป็นค านาม มี 2 ความหมายด้วยกัน คือ ผู้นิยมชมชอบ เช่น แฟนเพลง  
แฟนภาพยนตร์ แฟนมวย และความหมายที่สอง หมายถึง ผู้เป็นที่ชอบพอรักใคร่ , คู่รัก, สามี 
หรือภรรยา โดยเป็นค าที่ยืมมาจากภาษาอังกฤษว่า Fan ซึ่งเริ่มมีการใช้กันตั้งแต่ประมาณปี  
ค.ศ. 1889 โดยมีความหมายถึงบุคคลหรือกลุ่มที่มีความชื่นชอบหรือคลั่งไคล้ในบางสิ่งบางอย่าง  

 กาญจนา แก้วเทพ (2558) ได้ชี้ให้เห็นถึงการก าเนิดของค าและพัฒนาการความหมายของ  
ค าว่าแฟน ไว้ในงานบรรยายวิชาการสาธารณะเรื่องวัฒนธรรมแห่งความเสน่หา รอยต่อและรอยแยก
จากแม่ยกสู่แฟนคลับว่า ต้นก าเนิดของค าว่าแฟน (Fan) มาจากค าว่า Fanatic ซึ่งหมายถึงความ 
บ้าคลั่งและความคลั่งไคล้ แฟนถูกใช้ครั้งแรกในความหมายของ ข้ารับใช้ศาสนา (Temple Servant) 
หรือสาวก (Devotee) ก่อนจะกลายมาเป็นสาวกของศาสนาหรือการเมืองแทน ซึ่งในตอนแรกนั้น 
แฟน มีความหมายไปในเชิงบวก จนกระทั่งมีความลุ่มหลงในบางสิ่งบางอย่างมากจนเกินไป เช่น  
ลุ่มหลงในพิธีกรรมหรือการเมือง (Enthusiastic Frenzy) ท าให้ภาพและความหมายของแฟนจึง
เป็นไปในทางลบตามไปด้วย 

 กระทั่งในช่วงศตวรรษที่ 19 ที่เริ่มมีสื่อมวลชนเข้ามาเกี่ยวข้อง ความหมายของค าว่าแฟน 
ไม่ได้ถูกใช้แค่เพียงแต่ในบริบทของศาสนาและการเมืองอีกต่อไป หากแต่เปลี่ยนเป็นเรื่องของกีฬาแทน 
ซึ่งในช่วงศตวรรษนั้น กีฬาที่เป็นทีน่ิยมและถูกให้ความสนใจมากที่สุดก็คือ เบสบอล โดยมีการใช้ค าว่า
แฟนผ่านการเพ่ิมความหมายใหม่จากเดิมที่เป็น Fanatic กลายเป็น Crank แทน แต่ก็ยังคงเป็น
ความหมายในเชิงลบที่สื่อถึง บุคคลที่มีความคลั่งไคล้และติดตามในกีฬาชนิดนี้แทน ความหมาย
ดังกล่าวได้ถูกน ามาใช้ตลอดจนถึงช่วงศตวรรษท่ี 20 ที่มีให้นิยามของค าว่าแฟนใหม่ ให้มีความหมายที่
เป็นกลางมากยิ่งขึ้น คือ มีการให้นิยามว่าแฟน หมายถึง ผู้ชมที่มีความกระตือรือร้น (Active 
Audience) ที่มักจะใช้การรับชมควบคู่ไปกับการลงมือท าบางอย่างให้กับสิ่งที่ ตนรับชมไปด้วย  
ไม่ใช่แค่เพียงรับชมและจบไป โดยในช่วงศตวรรษนี้ก็มีการเปลี่ยนบริบทการใช้ค าว่าแฟนอีกเช่ นกัน 
โดยหันมาใช้กับวงการบันเทิงในความหมายของ Admirer ซึ่งท าให้ภาพและความหมายของแฟน
กลับมาเป็นภาพเชิงบวกอีกครั้ง   
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 Abercrombie และ Longhurt (1998) กล่าวถึงแฟนว่า เป็นบุคคลที่มีความชื่นชอบและ
หลงใหลในตัวของศิลปิน มีการติดตามผลงาน กิจกรรมและข่าวสารต่างๆ ผ่านทางสื่อมวลชน และเป็น
ผู้กระท าให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มแฟนด้วยการใช้สื่อมวลชนเป็นหลัก โดยกลุ่มแฟนจะมีการอยู่
รวมกันเป็นกลุ่มและสามารถสร้างกลุ่มที่รวมเอาคนที่มีความเหมือนและแตกต่างเข้าไว้ด้วยกันผ่านทาง
ศิลปินที่พวกเขาชื่นชอบเป็นตัวเชื่อมสัมพันธ์ 

 ผู้ศึกษาเลือกใช้แนวคิดของ Abercrombie และ Longhurt เรื่อง ระดับและลักษณะ
พฤติกรรมของแฟน โดย Abercrombie และ Longhurt จ าแนกแฟนออกเป็น 3 ระดับ ตามกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นกับแฟนคือ แฟนระดับหนึ่งแฟนที่มีการท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปินโดยมีสื่อเข้ามา
เกี่ยวข้อง กิจกรรม ภาพลักษณ์และการสร้างภาพอาจเกิดขึ้นจากสื่อ มีการท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ศิลปิน หรือกิจกรรมที่เกิดเกิดจากกลุ่มแฟนเพลง แต่ยังคงมีความเกี่ยวข้องกับศิลปินนั้นๆ อยู่โดย
ตลอด ท าให้แฟนในระดับนี้อาจถูกก าหนดและสร้างข้ึนโดยสื่อเอง แฟนระดับสองเป็นแฟนที่มีลักษณะ
ของการใช้สื่อที่มากขึ้นกว่าแฟนในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะการติดตามการแสดงของศิลปินที่ชื่นชอบ 
เช่น การติดตามไปดูศิลปินที่พวกเขาชอบตามสถานที่ต่างๆ หรือตามจากสื่ออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
แฟนระดับที่สามแฟนที่เน้นเข้าร่วมกิจกรรมของศิลปินที่มีความหลากหลายซึ่งก่อให้เกิดความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรม มีลักษณะที่เฉพาะต่างจากกลุ่มแฟนอ่ืนๆ เช่น กลุ่มแฟนของ Star 
Trek ที่มีการก าหนดระเบียบแบบแผนหรือมีข้อตกลงร่วมกัน โดยมีฐานมาจากรายการที่พวกเขาชอบ
และมีการติดต่อกับแฟนกลุ่มอ่ืนๆ (Abercrombie and Longhurt, 1998: 129-130)  

 ในส่วนของลักษณะพฤติกรรมของแฟน Abercrombie และ Longhurt จ าแนกเป็น  
3 ประเภทคือ กลุ่มแฟนที่เป็นปัจเจก คือ มีลักษณะเหมือนกันปัจเจกบุคคล มีความนิยมชมชอบ 
ในตัวของศิลปินและใช้สื่อมวลชนในการติดตามมาก แต่ไม่มีการสื่อสารกับกลุ่มแฟนกลุ่มอ่ืนๆ โดยตรง 
มักจะเป็นการสื่อสารกับผ่านนิตยสารวัยรุ่น หรือการติดตามดูวันต่อวัน และมีพฤติกรรมการแสดงออก
ถึงความชอบของตนในชีวิตประจ าวัน กลุ่มแฟนที่มีลักษณะเป็นลัทธิพิธีหรือวัฒนธรรมย่อย (Cultist) 
พัฒนามาจากกลุ่มแฟนที่เป็นปัจเจก มีความคล้ายคลึงกับกลุ่มแฟนที่เป็นปัจเจกในแง่ของการชื่นชอบ
ศิลปินแต่มีการใช้สื่อมวลชนมากและเจาะจงมากยิ่งขึ้น เนื่องมาจากกลุ่มแฟนลัทธิพิธีมักจะเลือกใช้สื่อ
โดยใช้รสนิยมของตนเป็นเกณฑ์ มีลักษณะเฉพาะมากกว่ากลุ่มแฟนปัจเจกเพราะมีการรวมกลุ่มกันของ
คนที่ชื่นชอบในสิ่งเดียวกัน มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารและความคิดเห็นระหว่างกัน สร้างเครือข่าย
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน และกลุ่มแฟนที่มีความกระตือรือร้น (Enthusiast) มีความแตกต่างจากกลุ่ม
แฟนปัจเจกและกลุ่มแฟนลัทธิพิธีอย่างสิ้นเชิง กล่าวคือ มีการใช้สื่อที่มีความเฉพาะกลุ่มมากกว่า เช่น 
จดหมายเวียนแฟนซีน มีการติดตามไม่มากเท่ากลุ่มปัจเจกแต่จะมุ่งเน้นไปที่รายละเอียดที่เข้มข้น
มากกว่ากลุ่มอ่ืน มีการผลิตสื่อ ผลิตเนื้อหาเอง เช่น แฟนฟิคชั่น หรืออธิบายได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญที่การ
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ผลิตความเป็นแฟนแจกจ่ายกันในหมู่ผู้เชี่ยวชาญด้วยกันเอง มีการใช้สื่อเฉพาะในการติดต่อ (เพ่ิงอ้าง , 
1998: 138-139) 

 Joli Jenson (Joli Jenson, 1992 อ้างถึงใน ชลวรรณ วงษ์อินทร์, 2548) มองว่าแฟน มีขึ้น
เพ่ือตอบสนองต่อระบบดารา (star system) โดยเป็นกลุ่มที่มีความชื่นชอบในตัวศิลปินดาราที่มีการ
น าเสนอผ่านสื่อมวลชน ซึ่ง Jenson มองว่าความเป็นแฟนนั้น เป็นลักษณะหนึ่งของอาการทางสังคมที่
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะด้วยกัน คือ แฟนที่หลงใหลแต่เพียงล าพัง เป็นลักษณะของบุคคลที่
มีความหลงใหลและชื่นชมศิลปินดาราที่ตนชอบเพียงล าพัง มีความรู้สึกต้องการให้ตนเป็นที่แตกต่าง
จากคนอ่ืนในสังคม ซึ่งมีผลท าให้ความเป็นมวลชนในตนลดลงและตัดตนเองออกจากครอบครัวและ
สังคม แฟนในลักษณะนี้วิถีชีวิตมักจะผูกพันและถูกครอบง าด้วยความโด่งดังและมีชื่ อเสียงของศิลปิน
ดาราที่ตนชื่นชอบเป็นผลให้สูญเสียตัวตนและถูกยั่วยุจากสื่อมวลชนจนอาจน าไปสู่อาการทางจิตที่ไม่
สามารถแยกระหว่างโลกมายาและชีวิตจริงได้ และแฟนกลุ่มผู้บ้าคลั่งเป็นลักษณะของกลุ่มสมาชิกที่
รวมกันเป็นกลุ่มโดยถูกเชื่อมโยงกันอย่างลึกซ้ึงผ่านสิ่งที่ชอบร่วมกัน แฟนในลักษณะนี้มักจะเป็นแฟนที่
มีความหลงใหลในสิ่งใดสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างบ้าคลั่งโดยไร้เหตุผล และมีความจงรักภักดีต่อศิลปินดาราที่
ตนชอบ โดยแฟนในกลุ่มนี้มักจะถูกครอบง าโดยอิทธิพลภายนอกได้ง่าย ซึ่งแฟนในลักษณะอาการทาง
สังคมที่เรียกว่าแฟนกลุ่มผู้บ้าคลั่งนั้น มีลักษณะที่คล้ายคลึงกับแฟนดอมซึ่งหมายถึง กลุ่ มคนที่มีความ
ชื่นชอบตัวผู้แสดงหรือการแสดงประเภทใดประเภทหนึ่งโดยมีการแสดงออกอย่างเด่นชัด มีการทุ่มเท
ด้านอารมณ์และความรู้สึก รวมไปถึงการมีกิจกรรมมุ่งเน้นในสื่ออย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือแสดงออกถึง
ความชอบของตน (ชลวรรณ วงษ์อินทร์ , 2548: 35) ในขณะที่ Michael de Certeau มองว่า 
แฟนดอมเป็นชนกลุ่มเฉพาะที่มีความซับซ้อนและมีหลายแง่มุมมาก ทั้งในแง่ของระดับในการเข้าร่วมที่
หลากหลายรวมไปถึงมีความเป็นเจ้าของในสิ่งที่ตนชอบ ซึ่งแฟนมองว่าตนเองเป็นเจ้าของดังนั้นตน
จะต้องมีส่วนร่วมในการออกแบบหรือแสดงความคิดเห็น มีกิจกรรมที่เฉพาะที่เป็นกระบอกเสียงแทน
กลุ่มของตน ซึ่งกิจกรรมก็มักจะมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างวัฒนธรรมที่เหมาะสมแก่กลุ่มของตนอีกด้วย 
(อุรุษ บุญญะวริศ, 2557: 10-11) 

 จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะแฟนหรือกลุ่มแฟนอย่างแฟนดอมก็มักจะมีเรื่อง
ของความชื่นชอบ ความคลั่งไคล้และความหลงใหลในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเกี่ยวข้องอยู่โดยตลอด  
แต่ถึงกระนั้นตัวของแฟนเองก็ยังมีนัยยะของการแสดงออกทางพฤติกรรมของตนในแง่ของ 
การต้องการปกป้องและแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องที่ตนชอบอยู่โดยตลอด อีกทั้งยังมี
เรื่องของความเป็นเจ้าของ ความกระตือรือร้น ความทุ่มเท และความรู้สึกของแฟนที่มีมักจะมี 
ความผูกพันเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่ตนชอบอย่างเหนียวแน่น นั่นท าให้ผู้ศึกษามองว่าแนวคิดวัฒนธรรมแฟน
มีความเหมาะสมและสามารถอธิบายทั้งตัวพฤติกรรมของแฟนคลับกลุ่มเป้าหมายอย่างอากาเซ ทั้งใน
แง่ของการแสดงออกและนัยยะของการกระท ารวมไปถึงเรื่องของการบริโภคและมุมมองของแฟนได้  
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 ผู้ศึกษาจึงเลือกใช้แนวคิดวัฒนธรรมแฟนของ Abercrombie และ Longhurt ในการ
วิเคราะห์ควบคู่ไปกับแนวคิดโลกาภิวัตน์ที่อธิบายเรื่องการลดย่อเวลาและสถานที่ (Time-Space 
Compression) และการ เชื่ อม โยงซึ่ ง กั นและกัน  ( interconnectedness) อัน เนื่ อ งมาจาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารโดยเฉพาะโทรทัศน์และอินเตอร์เน็ต ซึ่งถือว่าเป็นสื่อและ
ช่องทางส าคัญส าหรับแฟนคลับในการติดตามศิลปิน แลกเปลี่ยนข่าวสาร การรวมตัวและแสดงออกถึง
ความเป็นแฟนคลับและความเป็นติ่งซึ่งจะช่วยในการวิเคราะห์และให้ค าอธิบายเรื่องของพฤติกรรม
ของติ่งในอากาเซ กลุ่มแฟนคลับศิลปินวงก็อตเซเว่นได้ 

 

3. เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 ในงานศึกษาเรื่อง “วัฒนธรรมแฟนกับความเป็นติ่ง กรณีศึกษาอากาเซ กลุ่มแฟนคลับศิลปิน
วงก็อตเซเว่น” ผู้ศึกษาได้แบ่งประเด็นในการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ออกเป็น 2 ประเด็น คือ 1. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแพร่กระจายของวัฒนธรรมเกาหลี 
ในประเทศไทย 2. วรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับแฟนคลับในสังคมไทย 

 

1. วรรณกรรมเกี่ยวข้องกับการแพร่กระจายของกระแสวัฒนธรรมเกาหลีในประเทศไทย 

 นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ที่ประเทศเกาหลีใต้ประสบปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจอันเป็นผล  
มาจากกระแสโลกาภิวัตน์ที่เกิดข้ึนจนท าให้เกิดการปฏิรูปโครงสร้างทางการผลิตของประเทศเกาหลีใต้
ขนานใหญ่ ซึ่งส่งผลให้อุตสาหกรรมบันเทิงประเทศเกาหลีใต้ เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง โดยมีการ
ปรับตัวทางเทคโนโลยีให้รับเข้ากับยุคดนตรีดิจิทัล เปลี่ยนกลุ่มตลาดจาก Offline record market 
อย่างตลาดเทปและซีดี เป็นกลุ่มตลาด Online record market ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับเรื่องของ
อินเตอร์เน็ตเป็นหลักแทน อีกทั้งยังปรับรูปแบบทุนทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นสินค้าส่งออก ซึ่ง
ประเทศเกาหลีใต้วางเป้าหมายไว้ว่าการน าทุนทางวัฒนธรรมเดินหน้าท าเป็นสินค้าส่งออกเต็มก าลังนี้ 
จะท าให้สามารถขยายการส่งออกไปได้ท่ัวเอเชีย กระทั่งในช่วงศตวรรษที่ 21 ซึ่งช่วงระยะเวลาเปลี่ยน
ผ่านที่ส าคัญที่สุดของอุตสาหกรรมบันเทิงประเทศเกาหลีใต้ เมื่อประเทศเกาหลีใต้ได้น าเอาทุนทาง
วัฒนธรรมผนวกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโลกาภิวัตน์ในเอเชีย ท าให้เกิดกระแสวัฒนธรรมรูปแบบใหม่ที่
กลายเป็นกระแสวัฒนธรรมที่ส าคัญในเอเชียในยุคปัจจุบัน นั่นก็คือ วัฒนธรรมเกาหลี หรือ Korean 
Wave นั่นเอง (อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, 2551: 49-53) 
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 การเข้ามาของกระแสวัฒนธรรมเกาหลีของ Korean Wave ในประเทศไทยนั้น สามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 2 ช่วงด้วยกัน คือ ช่วงละครโทรทัศน์ และช่วงเพลงและศิลปินเกาหลี โดยการเข้ามาของ
กระแสวัฒนธรรมเกาหลีในช่วงแรกนั้น นภดล อินทร์จันทร์ (2555) อธิบายไว้ในงานศึกษาเรื่อง 
ภาพยนตร์ชุดเกาหลี: กรณีศึกษากระแสคลื่นวัฒนธรรมเกาหลีในสังคมไทย โดยกล่าวว่า กระแส
วัฒนธรรมเกาหลีเริ่มมีการก่อตัวตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2540 แต่ได้เริ่มมีการไหลบ่าเข้ามาในประเทศไทย
ครั้งแรกผ่านละครโทรทัศน์ ในปี พ.ศ. 2543 ผ่านละครโทรทัศน์เรื่อง ลิขิตแห่งรัก (Wish upon a 
star) ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ตามมาด้วย ละครโทรทัศน์เรื่อง รักนี้ชั่วนิรันดร์ 
(Autumn in My heart) พ.ศ. 2544 ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวี ซึ่งกลายเป็นกระแสไปทั่ว
เอเชียแต่ละครโทรทัศน์ที่กลายเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมในสังคมไทยอย่างแท้จริงคือ ละคร
โทรทัศน์เรื่องแดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จนกระทั่ง
ต้องมีการเพ่ิมเวลาออกอากาศและสามารถท าเรตติ้งให้กับสถานีโทรทัศน์ได้สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์  
และละครโทรทัศน์เรื่อง สะดุดรักท่ีพักใจ (Full house) ออกอากาศทางช่องสถานีโทรทัศน์กองทัพบก
ช่อง 7 ซึ่งพัชราพร ดีวงษ์ (2556) เรื่องการผสมผสานวัฒนธรรมต่างชาติผ่านสื่อโทรทัศน์ได้ตอกย้ าให้
เห็นถึงกระแสความนิยมวัฒนธรรมเกาหลีผ่านละครโทรทัศน์ว่า ละครโทรทัศน์เรื่องแดจังกึม จอมนาง
แห่งวังหลวง ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 พ.ศ. 2553 ได้รับการกระแสตอบรับจากผู้ชมเป็น
อย่างมาก และเป็นจุดเริ่มต้นของกระแสความชื่นชอบอาหารเกาหลี ซึ่งน าไปสู่การเปิดกิจการ
ร้านอาหารเกาหลีในไทยมากมายตามมาจนแทบจะล้นเมืองในปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลมาจากการยอมรับ
พฤติกรรมและเลียนแบบของวัยรุ่นในสังคมไทย 

 ส าหรับสาเหตุของการที่วัยรุ่นไทยยอมรับและมีพฤติกรรมเลียนแบบตัวละครหรือละคร
โทรทัศน์ งานวิจัยของภัทรจาริน ตันติวงศ์. (2552) เรื่อง อิทธิพลของละครโทรทัศน์เกาหลีที่มีต่อ
ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคสินค้าวัฒนธรรมเกาหลีของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ให้
ค าอธิบายว่า ละครโทรทัศน์เกาหลีเป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อผู้ชมมาก ท าให้ผู้ชมเปิดรับเอาวัฒนธรรม
เกาหลีเข้ามา โดยเป็นผลมาจากรูปแบบที่โดดเด่นของละครโทรทัศน์เกาหลีคือความเป็นละครโรแมน-
ติก เน้นการเล่าเรื่องแบบซาบซึ้ง สร้างความประทับใจ อีกทั้งตัวละครยังเป็นไปในลักษณะของเชิงอุดม
คติ ท าให้สามารถเข้าถึงตัวผู้ชมได้โดยง่าย พัชราพร ดีวงษ์ (2556) เรื่องการผสมผสานวัฒนธรรม
ต่างชาติผ่านสื่อโทรทัศน์ อธิบายถึงสาเหตุที่ละครโทรทัศน์เข้ามามีอิทธิพลในสังคมไทยเพ่ิมเติมว่า 
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความซ้ าซากจ าเจของบทละครไทย ซึ่งท าให้ผู้ชมเบื่อหน่าย จึงท าให้ละครโทรทัศน์
สามารถดึงความสนใจของผู้ชมได้มากกว่า และเมื่อดึงดูดผู้ชมให้สนใจได้มากๆ สิ่งที่ตามมาก็คือเรื่อง
ของการเลียนแบบพฤติกรรมจากภาพยนตร์ชุดเกาหลีทั้งด้านทรงผม การแต่งกาย การแต่งหน้า ภาษา 
และการท่องเที่ยว รวมไปถึงมีการเปิดรับเอาค่านิยมต่างๆ ของประเทศเกาหลีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
ตนโดยไม่รู้ตัว  
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 ในขณะที่งานวิจัยของปภังกร ปรีดาชัชวาลและคณะ (2556) ที่ศึกษาเรื่องการยอมรับและ
พฤติกรรมการเลียนแบบทางวัฒนธรรมจากสื่อบันเทิงเกาหลีของวัยรุ่นไทย อธิบายเพ่ิมเติมว่า กลุ่ม
ผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นมีพฤติกรรมการเลียนแบบทางวัฒนธรรมจากสื่อบันเทิงเกาหลีด้าน 
การรับประทานอาหารมากท่ีสุด ตามมาด้วยเครื่องส าอาง เป็นผลมาจากการเสพรับกระแสวัฒนธรรม
เกาหลีผ่านภาพยนตร์ชุดซึ่งมีอาหารเกาหลีเป็นส่วนประกอบอยู่ ประกอบกับตัวนักแสดงและศิลปิน
เกาหลีที่มักจะมีหน้าตาและผิวพรรณที่ดี ท าให้วัยรุ่นคิดว่าเป็นเพราะการบริโภคเครื่องส าอางเกาหลีจึง
ท าให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบบริโภคตาม นั่นแสดงให้เห็นถึงการเปิดรับสื่อกระแสวัฒนธรรมเกาหลี
ของวัยรุ่นไทยมีผลต่อพฤติกรรมเลียนแบบทางวัฒนธรรมเกาหลีของวัยรุ่นไทย ที่ตัววัยรุ่นแต่ละคนก็
จะมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและพฤติกรรมการเลียนแบบที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละคน   

 โดยการเปิดรับสื่อกระแสวัฒนธรรมเกาหลีชัชาภร อ้อพงษ์ (2555) และชญาณ ล าเภา 
(2556) ได้อธิบายไว้ในเรื่อง อิทธิพลของภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีในหมู่ผู้ใช้เว็บไซต์ป๊อปคอร์นฟอร์
ทูดอทคอม และ การศึกษาทัศนคติ การรับรู้ และพฤติกรรมการบริโภคตามกระแสเกาหลีนิยม ว่า  
คนไทยนิยมเปิดรับสื่อจาก 2 ช่องทางด้วยกัน คือสื่อโทรทัศน์-วิทยุและสื่อออนไลน์ โดยสื่อออนไลน์
เป็นช่องทางที่ท าให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการแพร่กระจายของภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
ได้อย่างรวดเร็ว  ทั้ งยั งมีการสอดแทรกเนื้อหาความเป็นเกาหลี ไม่ต่างจากละครโทรทัศน์  
ท าให้ผู้ใช้สื่อออนไลน์เกิดความต้องการบริโภคสินค้าในวัฒนธรรมและเกิดความคลั่งไคล้ ชื่นชอบในตัว
ของดารา ศิลปิน ในฐานะของทูตเชิงวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีใต้ไปโดยปริยาย 

 ในส่วนของการเข้ามาของกระแสวัฒนธรรมเกาหลีช่วงที่สองจากเพลงและศิลปินเกาหลีนั้น 
อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ (2548) ได้มีการกล่าวถึงในงานศึกษาเรื่อง คลื่นวัฒนธรรมป๊อปเกาหลี Korean 
Wave: โฉมหน้าทุนวัฒนธรรมเอเชีย ไว้ว่า จุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมเพลงเกาหลีในประเทศไทยโดย
เริ่มจากการที่บริษัทอาร์เอส จ ากัด (มหาชน) น าเอาอัลบั้ม Just listen12 ของศิลปินเดี่ยวน้องใหม่
อย่าง เซเว่น13 (se7en) พร้อมกับที่บริษัทจีเอ็มเอ็มแกรมมี่ จ ากัดน าเอาอัลบั้ม The Way to Escape 
from the Sun14 ของเรน15 (Rain) เข้ามาในช่วงระยะเวลาเดียวกัน และในปี พ.ศ. 2548 หนึ่งปี
ต่อมา เรนก็กลายเป็นที่รู้จักกันไปทั่วประเทศผ่านการเป็นนักแสดงน าในละครโทรทัศน์เรื่อง สะดุดรัก
ที่พักใจ (Full House) ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 ที่ท าให้ผู้ติดกันอย่างไม่
สามารถแยกออกได้ ซึ่งนั่นจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เรน เพลงของเรน ละครโทรทัศน์เกาหลี และ
                                                           

 
12

 อัลบั้ม The 1st Album Just listen อัลบั้มเต็มอัลบั้มแรกของเซเว่น วางจ าหน่ายวันที่  
7 เมษายน พ.ศ. 2548 
 

13
  ศิลปินชายเดี่ยว สังกัดค่ายวายจี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (YG Entertainment) 
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 อัลบั้ม The 2nd Album The Way to Escape from the Sun อัลบั้มที่ 2 ของเรน 
 

15
 ศิลปินชายเดี่ยว สังกัดค่ายเจวายพี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (JYP Entertainment) 
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เพลงเกาหลี กลายเป็นกระแสให้คนทั่วไปรู้สึกเริ่มสนใจและติดตามจากนั้นเป็นต้นมา โดยในงานของ
กมลเนตร สุวรรณาพิสิทธิ์ (2551) ที่ได้ศึกษาเรื่องนักร้องเกาหลีและกระแสนิยมเกาหลีของกลุ่มแฟน
คลับชาวไทย ก็มีการเพ่ิมเติมถึงช่วงระยะเวลาในปี พ.ศ. 2549 บริษัทจีเอ็มเอ็มแกรมมี่ จ ากัดได้มีการ
น าผลงานของนักร้องกลุ่มศิลปินจากประเทศเกาหลีที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศเกาหลีใน
ขณะนั้นอย่างวง ดงบังชินกิ16 เข้ามาเผยแพร่ผลงานในประเทศไทย ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีมากจนถึง
ได้รับรางวัล Channel V Thailand Music Video Award Thailand Music Award ครั้งที่ 5 ใน
รางวัลมิวสิควีดี-โอยอดเยี่ยมและศิลปินเอเชียนยอดนิยม โดยความส าเร็จของวงดงบังชินกิในการได้รับ
กระแสการตอบรับที่มากเกินความคาดหวังท าให้บริษัทจีเอ็มเอ็มแกรมมี่ จ ากัดน าเอาศิลปินเกาหลี
กลุ่มอ่ืนๆ เข้ามาตีตลาดในประเทศไทยตามมาอีกหลายวง เช่น ซุปเปอร์จูเนียร์17 (Super Junior), บิ๊
กแบง18 (Big Bang), เกิร์ลเจนเนอเรชั่น19 (Girl’s Generation) และ ชายนี่20 (SHINEe) เป็นต้น 

 

2. วรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับแฟนคลับในสังคมไทย 

 Henry Jenkins (Henry Jenkins, 1992 อ้างถึงใน พีรภา สุวรรณโชติ, 2551) ได้มีการ
กล่าวถึงที่มาและความหมายของค าว่า “Fan” มาจากค าว่า Fanatic ซึ่งหมายถึงความบ้าคลั่งและ
ความคลั่งไคล้ โดยในช่วงแรกถูกใช้ในบริบทของศาสนาอย่างสาวกวัด ก่อนจะเปลี่ยนเป็นการเมือง
และกลับมาในบริบทของศาสนาอีกครั้งหมายถึงคนคลั่งศาสนา กระทั่งในช่วงประมาณศตวรรษที่ 19 
ที่มีการสื่อสารมวลชนเข้ามาเกี่ยวข้อง มีการใช้ค าว่า “Fan” เป็นชื่อเรียกกลุ่มแฟนคลับกีฬา  
ค าว่า “Fan” ถูกใช้นับตั้งแต่ตอนนั้น กระทั่งมีการเพ่ิมเติมความหมาย ส่งผลให้ในเวลาต่อมามีการใช้
ค าว่า “Fan” เพ่ิมเติมในกลุ่มของแฟนนักแสดง แฟนภาพยนตร์ และแฟนเพลงดั่งเช่นปัจจุบัน 
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 ศิลปินบอยแบรนด์ของประเทศเกาหลีใต้ สังกัดค่ายเอสเอ็ม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์  
(SM Entertainment) 
 

17
 ศิลปินบอยแบรนด์ของประเทศเกาหลีใต้ สังกัดค่ายเอสเอ็ม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์  

(SM Entertainment) 
 

18
 ศิลปินบอยแบรนด์ของประเทศเกาหลีใต้ สังกัดค่ายวายจี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์  

(YG Entertainment) 
 

19
 ศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปของประเทศเกาหลีใต้ สังกัดค่ายเอสเอ็ม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์  

(SM Entertainment) 
 

20
 ศิลปินบอยแบรนด์ของประเทศเกาหลีใต้ สังกัดค่ายเอสเอ็ม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์  

(SM Entertainment) 
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 ส าหรับความหมายของค าว่า แฟน ในภาษาไทยนั้น กาญจนา แก้วเทพ (2555) ได้อธิบายไว้
ว่า แฟน คือบุคคลที่มีความผูกพันรักใคร่ให้กับศิลปิน โดยที่ความรักในรูปแบบของแฟนคลับนั้นมักจะ
ถูกมองว่าอยู่ในสภาวะความเป็นก่ ากึ่งและมักถูกตัดสินว่าเป็นกลุ่มคนสิ้นคิดที่ คอยให้ความสนใจกับ
ดาราศิลปินตลอดเวลา ซึ่งความรักของแฟนคลับก็จะมีเรื่องของเศรษฐกิจ กล่าวคือ เรื่องของเงินทอง 
การแลกเปลี่ยนระหว่างตัวแฟนคลับและบุคคลที่ชื่นชอบเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่โดยตลอด นับตั้งแต่สมัยที่
ยังคงถูกเรียกว่าเป็นแม่ยกแล้ว โดย พนิดา ฐปนางกูร (2552) ผู้ศึกษาเรื่องการมองสุนทรียะของ
สังคมไทยผ่านรายการอคาเดมี แฟนตาเซีย ได้กล่าวเสริมเกี่ยวกับแม่ยกไว้ว่า กลุ่มแม่ยกเป็นกลุ่มที่มี
มานานมากแล้ว โดยมักจะมีเรื่องของการอุปถัมภ์แลกเปลี่ยนระหว่างตัวแสดงลิเกและพ่อยกแม่ยก 
แสดงออกผ่านการเอาพวงมาลัยหรือพวงมาลัยร้อยธนบัตรไปคล้องคอเมื่อตัวแสดงลิเกเล่นดีถูกใจ ซึ่ง
ในปัจจุบันการแลกเปลี่ยนในลักษณะนี้ยังคงมีอยู่เพียงแต่มีรูปแบบการแสดงออกที่ต่างกันออกไป  

 ในงานศึกษาชิ้นนี้พบว่า แฟนคลับรายการอคาเดมี แฟนตาเซีย มีลักษณะที่เป็นแม่ยกในยุค
โลกาภิวัตน์ กล่าวคือเมื่อแม่ยกหรือก็คือแฟนคลับรายการชื่นชอบในตัวของนักล่าฝันคนใดก็จะใช้การ
โหวตคะแนนให้กับนักล่าฝันคนนั้น ซึ่งเป็นลักษณะที่แทนตัวพวงมาลัยร้อยธนบัตรคล้องคอในสมัยที่  
ยังเป็นแม่ยกลิเกนั่นเอง แม้แม่ยกและแฟนคลับจะมีพฤติกรรมที่คล้ายกัน เช่น ความรู้สึกหลงใหลรัก
ใคร่ ความรู้สึกผูกพันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจนเอาตัวเองไปผูกติดเป็นเจ้าเข้าเจ้าของไป และด้าน  
การกระท าซึ่งมีทั้งการทุ่มเททั้งเวลาและทรัพย์สิน แรงกายแรงใจให้กับบุคคลที่ตนชอบ แต่นั่นก็ไม่ได้
หมายความว่าจะเหมือนกันเสียทั้งหมดแต่อย่างใด กลับกันกลับมีส่วนๆ ที่แตกต่างกันออกไป นั่นก็คือ 
แม่ยกนั้นมักจะเป็นไปในรูปแบบของแม่ยกอุปถัมภ์ต้องการปกป้องดูแล ในขณะที่แฟนคลับนั้นจะ
เป็นไปรูปแบบของการเป็นแม่ยกพิศวาส ท าทุกอย่างให้กับบุคคลที่ตนชอบเพ่ือความพอใจของตนเอง 
อีกท้ังยังมีหลากหลายประเภทมากกว่าแม่ยกและมีเรื่องของการสื่อเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย 

 ในส่วนของความสัมพันธ์ของแฟนคลับนั้น สิฏาพัณณ์ จงรักษ์ (2549) พบว่าแฟนคลับของ   
สรยุทธ สุทัศนะจินดา มีความสัมพันธ์เชื่อมระหว่างอัตลักษณ์ของสรยุทธและกลุ่มแฟ นคลับ  
โดยจะก่อให้เกิดการสร้างสายสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ระหว่างสรยุทธและสมาชิกแฟนคลับที่มีความ
แนบแน่นท าให้แฟนคลับมีความจงรักภักดี ความเข้าใจและไว้ใจในตัวสรยุทธมาก แม้ว่าจะเกิด
เหตุการณ์ใดๆ ก็ตาม นอกจากนี้ยังมีการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกแฟนคลับด้วยกันเอง ซึ่งจะ
น าไปสู่การมีปฏิสัมพันธ์กันในโลกแห่งความจริง โดย กฤษณ์ เล็กเริงสินธุ์ (2551) ให้ค าอธิบายเพ่ิมเติม
ถึงกลุ่มแฟนว่ามี 3 ระดับ คือ ระดับปัจเจก ระดับกลุ่ม และระดับผู้กระตือรือร้น โดยแต่ละระดับจะมี
ความเหมือนและแตกต่างกันของกลุ่มระดับต่างๆ ผ่านการใช้สื่อด้านต่างๆ มีการก่อตัวของเครือข่าย
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม น าไปสู่การเชื่อมกลุ่มแฟนคลับกลุ่มต่างๆ รวมกันและอยู่ร่วมกันในพ้ืนที่
สังคม 
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 ส าหรับพฤติกรรมและการแสดงออกของแฟนคลับ ชนรรญ์พร ศฤงคารนนท์ (2552) ได้ระบุ
ไว้ว่า แฟนคลับจะต้องมีการเปิดรับสื่อ มีความกระตือรือร้น ทุ่มเทท้ังแรงกายแรงใจรวมไปถึงทรัพย์สิน
ให้กับสิ่งที่ตนสนใจ มีความรู้สึกผูกพันและมีความสม่ าเสมอในการติดตามด้วย แต่ถึงกระนั้นพฤติกรรม
ของแฟนที่ชื่นชอบศิลปินก็จะมีอาการเฉพาะบางอย่างเพ่ิมเติมขึ้นมาอีก คือ มีการแสดงตัวตนในพ้ืนที่
เฉพาะ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันในหมู่ของแฟนและมีการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับศิลปิน มี
การติดตามผลงานของศิลปินที่ตนชอบ และที่ส าคัญคือมีการบริโภคและสะสมสิ่งของที่เกี่ยวกับศิลปิน 
โดยจุติมาศ เกลี้ยงเกลาและพรทิพย์ เย็นจะบก (2556) ในการศึกษาภาพลักษณ์ของกลุ่มศิลปิน
นักร้องเกาหลีใต้ผ่านสื่อใหม่และพฤติกรรมแฟนคลับ อธิบายถึงรูปแบบของการบริโภคของแฟนคลับ
ไว้ว่า ส่วนมากแฟนคลับมักจะบริโภคสินค้า เช่น ซีดีอัลบั้มและสินค้าที่ผลิตจากตัวค่ายต้นสังกัดของ
ศิลปินเท่านั้น โดยเฉพาะซีดีหรืออัลบั้มเพลงจะต้องเป็นสินค้าที่สั่งมาจากประเทศเกาหลี ใต้โดยตรง 
สาเหตุมาจากการตัวของแฟนคลับที่มองว่าการซื้ออัลบั้มมาจากประเทศเกาหลี ใต้โดยตรงถือเป็นการ
สนับสนุนศิลปินซึ่งมีส่วนช่วยในการเพ่ิมยอดขายและเป็นการเพ่ิมโอกาสได้รางวัลจากเวทีต่างๆ ให้กับ
ศิลปินด้วย 

 อย่างไรก็ตามพฤติกรรมและการแสดงออกของแฟนคลับแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน
ออกไป โดยจะเห็นได้จากงานของ วินัสตา วิเศษสิงห์ และลักษณา คล้ายแก้ว (2557) เรื่องปฏิสัมพันธ์
ทางสังคมกึ่งความจริงระหว่างศิลปินกับกลุ่มแฟนคลับ กรณีศึกษา: กลุ่มแฟนคลับไทยและกลุ่มแฟน
คลับเกาหลี ที่กล่าวถึงความแตกต่างในแง่ของพฤติกรรมการบริโภค การใช้ภาษาและการมีปฏิสัมพันธ์
กับแฟนคลับต่างประเทศ การติดตามตามศิลปินของแฟนคลับไทยและแฟนคลับต่างประเทศ โดย
แฟนคลับไทยจะมีลักษณะการรวมกลุ่มที่เหนียวแน่นกว่า รวมทั้งมีการแสดงออกที่มากกว่าทั้งในงาน
สาธารณะและงานเฉพาะกิจ ซึ่งต่างจากแฟนคลับประเทศเกาหลี ใต้ หรือประเทศอ่ืนๆ ที่จะแสดง
พฤติกรรมออกมาเฉพาะงานสาธารณะเท่านั้น 

 จากการทบทวนวรรณกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแฟนคลับ ท าให้ทราบถึงที่มาของแฟนว่า
เป็นค าที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศ และเริ่มมีการใช้กันในช่วงศตวรรษท่ี 19 โดยใช้กับกลุ่มผู้ชื่นชอบ
กีฬาเป็นส าคัญแล้วจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละยุคสมัยและบริบทโดยรอบ นอกจากนี้ยังท าให้
ทราบถึงโครงร่างของตัวพัฒนาการของค าที่มีความหมายเช่นเดียวกันกับค าว่าแฟนอย่าง แม่ยก ใน
เบื้องต้น รวมไปถึงท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของแฟนคลับที่น าเสนอผ่านงานต่างๆ ซึ่งค่อนข้างจะ
ชัดเจน ทั้งยังท าให้เข้าใจถึงความแตกต่างในความเหมือนกันในด้านความชื่นชอบของแฟนคลับในแต่
ละที ่ซึ่งสามารถน ามาช่วยในการวิเคราะห์ในด้านของพัฒนาการภายในต่อไป 
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บทที่ 3  

การแพร่กระจายของวัฒนธรรมเพลงเกาหลีในประเทศไทย พัฒนาการติ่งในสังคมไทย  
และจุดเริ่มต้นของการเป็นอากาเซ แฟนคลับศิลปินวงก็อตเซเว่น 

 
 

 จากที่ผู้ศึกษาได้ท าการค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้ศึกษาจะขอแบ่งเนื้อหา
ภายในตัวบทออกเป็น 5 ประเด็นด้วยกัน คือ 1. การแพร่กระจายของวัฒนธรรมเพลงเกาหลีใน
ประเทศไทย 2. พัฒนาการของติ่งในสังคมไทย 3. ปรากฏการณ์ความคลั่งไคล้ศิลปินวงก็อตเซเว่นใน
ประเทศไทย 4. แฟนคลับ 5. จุดเริ่มต้นของการเป็นอากาเซ แฟนคลับศิลปินวงก็อตเซเว่น 

 

1. การแพร่กระจายของวัฒนธรรมเพลงเกาหลีในประเทศไทย 

 กระแสวัฒนธรรมเพลงเกาหลีในประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้านวัฒนธรรมของ
รัฐบาลประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งได้มีการมีการปรับรูปแบบใหม่เปลี่ยนวัฒนธรรมให้เข้าสู่สังคมดิจิทัล 
เพ่ือให้รับกับกระแสโลกาภิวัตน์ที่ก าลังเกิดขึ้น โดยกระแสวัฒนธรรมเพลงและศิลปินเกาหลีซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของกระแสวัฒนธรรมเกาหลีที่เข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ผ่านทางละครโทรทัศน์
เรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 ละครโทรทัศน์เรื่องแรกคือ ลิขิตแห่งดวงดาว (Wish upon a star) ซึ่งออกอากาศทางช่อง 5 
ช่วงวันจันทร์และอังคาร เวลา 20.15-21.29 น. ซึ่งเป็นละครโทรทัศน์เรื่องแรกของเกาหลีที่เข้ามาฉาย
ในประเทศไทย (กาแฟสอง, 2556: ออนไลน์) โดยต่อมาเป็นเรื่อง รักนี้ชั่วนิรันดร์ (Autumn in My 
heart)  ออกอากาศช่องไอทีวี ทุกวันศุกร์ช่วง 21.30-22.30 น. ในปี พ.ศ. 2544 และมีการน ามาฉาย
ซ้ าอีกเป็นครั้งท่ีสองผ่านช่อง 7 สี ในปี พ.ศ. 2552  

 ละครโทรทัศน์เพลงรักในสายลมหนาว (Winter love song) ออกอากาศทางช่องไอทีวี ทุก
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 13.00-14.00 น. ในปี พ.ศ. 2546 และถูกน ามาฉายซ้ าอีก 2 ครั้งในปี พ.ศ. 
2548 และ พ.ศ. 2552 ทางช่องไอทีวี และช่อง 7 สีตามล าดับ ซึ่งละครเรื่องนี้ก็สร้างปรากฏการณ์
ความนิยมไปทั่วทั้งเอเชีย ถึงขนาดที่ประเทศญี่ปุ่นน ามาท าเป็นภาพยนตร์การ์ตูนในปี พ.ศ. 2552  

 แต่เรื่องที่สร้างความนิยมและท าให้กระแสเกาหลีกลายเป็นที่รู้จักในประเทศไทยมากที่สุดก็
คือเรื่อง แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง ในปี พ.ศ. 2548 ออกอากาศทางช่อง 3 ทุกวันเสาร์-อาทิตย์
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เวลา 18.00-20.00 น. ถึงขนาดท าให้เกิดกระแสการตื่นตัวเรื่องอาหารเกาหลี ท าให้คนไทยหันไป
สนใจอาหารเกาหลีมากขึ้น หลังจากนั้นก็เกิดร้านอาหารเกาหลีขึ้นตามห้างสรรพสินค้า และแหล่ง
ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครมากมาย  

 รวมไปถึงละครโทรทัศน์เรื่อง สะดุดรักที่พักใจ (Full House) ในปี พ.ศ. 2548 ทางช่อง 7 สี 
ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.15 น. และละครโทรทัศน์เรื่องเจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชา 
(Princess Hours) ในปี พ.ศ. 2549 ทางช่อง 7 สี ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.15 น. (โคตรฮิต, 
ม.ป.ป: ออนไลน์) โดยทั้งสองเรื่องนี้ ก็เป็นอีกเรื่องที่ท าให้เกิดกระแสเกาหลีขึ้นในกลุ่มวัยรุ่น และ
กลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างไม่แพ้ละครโทรทัศน์เรื่องแดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวงเลย  

 กระแสวัฒนธรรมเพลงเกาหลีเองก็เข้ามาในประเทศไทยในช่วงระยะเวลาใกล้ๆ กัน แต่ช่วงที่
กระแสวัฒนธรรมเพลงเกาหลีเริ่มตีตลาดในประเทศไทยและเริ่มกลายเป็นที่รู้จักอย่างเป็นวงกว้างก็คือ 
ในปี พ.ศ. 2547 บริษัทอาร์เอส จ ากัด (มหาชน) ได้น าเอาอัลบั้ม Just listen ของศิลปินเดี่ยวน้องใหม่
อย่าง เซเว่น (Se7en) เข้ามาในประเทศไทยและบริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากัด ได้น าเอาอัลบั้ม  
The Way to Escape from the Sun ของเรน (Rain) เข้ามาในช่วงระยะเวลาเดียวกัน และในปี 
พ.ศ. 2548 หนึ่งปีต่อมา เรนก็กลายเป็นทีรู้จักกันไปทั่วประเทศ ผ่านการแสดงละครโทรทัศน์เรื่อง 
สะดุดรักที่พักใจ (Full House) ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 ที่ท าให้ผู้คนชื่นชอบ
กันเป็นอย่างมาก นั่นจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เรน เพลงของเรน ละครโทรทัศน์เกาหลี และเพลง
เกาหลี กลายเป็นกระแสให้คนทั่วไปรู้สึกเริ่มสนใจและติดตามจากนั้นเป็นต้นมา (อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, 
2551: 56-57) 

 

2. พัฒนาการของติ่งในสังคมไทย 

 ติ่ง คือแฟนคลับรูปแบบหนึ่ง เพียงแต่มีความคลั่งไคล้มากกว่า เพราะคนที่เป็น “ติ่ง”  
จะติดตามคนที่ตนชื่นชอบในรูปแบบที่กล่าวได้ว่าทุกความเคลื่อนไหว สนใจแต่ในด้านที่ดีจนถึงขั้น 
ไม่สนใจสิ่งอ่ืนใด หรือหลงเลยก็ว่าได้ เมื่อมีคนวิพากษ์วิจารณ์ที่แย้งกับสิ่งที่ตนเชื่อก็มักจะไม่ยอมรับฟัง
และต้องโต้กลับเพ่ือบอกว่าคนที่ตนชื่นชอบดีที่สุด โดยติ่ง มักจะเป็นบุคคลที่มีความรวดเร็วในการตาม
ข่าวสารของศิลปินที่ตนคลั่งไคล้มาก โดยใช้ช่องทางการสื่อสารทุกช่องทางในโลกออนไลน์เป็นสิ่ง
ส าคัญ เพื่อให้สามารถเกาะติดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมไปถึงความเคลื่อนไหวระหว่างกลุ่มติ่ง
กันเองและเป็นช่องทางในการติดต่อกับศิลปิน ซึ่งตัวศิลปินเองก็จะใช่ช่องทางดังกล่าวในการพูดคุยกับ
แฟนคลับของตน จนท าให้ติ่งจ าเป็นจะต้องติดตาม หรือ ฟอลโล่ (Follow) ศิลปินที่ตนรักทุกช่องทาง 
(รุ่งทิวา กรีวาส, 2558: ออนไลน์) 
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 ค าว่าติ่ง เดิมทีไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มแฟนคลับศิลปินเกาหลีแต่อย่างใด หากแต่
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา ค าว่าติ่งกลายเป็นค าที่ผูกเชื่อมไว้กับศิลปินเกาหลีในรูปแบบที่ 
แยกออกจากกันไม่ได้ ซึ่งเป็นผลมาจากกระแสวัฒนธรรมเพลงเกาหลีที่ก าลังได้รับความนิยมมากใน
ช่วงเวลานั้น ซึ่งท าให้เกิดกลุ่มแฟนคลับศิลปินกลุ่มต่างๆ ขึ้นในสังคมไทยเป็นจ านวนมาก จนก่อให้เกิด
ความวุ่นวายในเรื่องของการกีดขวางทางเดิน ปรากฏการณ์สนามบิน หรือ ห้างสรรพสินค้าแตก  
การปิดถนน รถติด ฯลฯ และที่ส าคัญความวุ่นวายอันเนื่องมาจากตัวแฟนคลับเอง ซึ่งจะเห็นได้จาก
ตามเว็บไซต์ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ประมูลดอทคอม เว็บไซต์สยามโซนดอทคอม เว็บไซต์พันทิปดอทคอม 
และเว็บไซต์เด็กดีดอทคอม ที่จะเห็นได้ถึงความขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องของศิลปินระหว่างภายในกลุ่ม
แฟนคลับเดียวกัน ระหว่างแฟนคลับต่างกลุ่มกัน และระหว่างกลุ่มแฟนคลับและคนนอกอยู่โดยตลอด  
จนน ามาสู่การให้ค านิยามกลุ่มแฟนคลับว่า “ต่ิง” หรือ “ติ่งหู” อย่างเช่นในปัจจุบัน 

 ปัจจัยส าคัญที่มีส่วนท าให้แฟนคลับกลายเป็นติ่งเกิดมาจากกระแสวัฒนธรรมเพลงเกาหลีใน
ประเทศไทย โดยกระแสวัฒนธรรมเพลงและศิลปินเกาหลีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระแสวัฒนธรรมเกาหลี
ที่เข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 แต่หากจะกล่าวถึงต้นการก าเนิดและจุดเริ่มต้นของค าว่า
ติ่งนั้นไม่มีช่วงระยะเวลาที่สามารถระบุได้อย่างแน่นอน แต่จากการที่ผู้ศึกษาได้ท าการสืบค้นข้อมูลที่
เกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของค าว่าติ่ง ท าให้สันนิษฐานได้ว่าค าว่า “ติ่ง” เกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2550 ใน
เว็บไซต์พันทิปดอทคอม กระทู้เรื่องเชิญโหวตหาค าที่แทน “เกรียน” ส าหรับเด็กผู้หญิงได้เหมาะสม
ที่สุด โดย 23 กุมภาพันธ์ ค าว่าติ่งในระยะนี้จึงมีความหมายถึงเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นใน
โรงเรียนในสังกัดรัฐบาลซึ่งมีกฎให้ตัดผมสั้นไม่เกินติ่งหู แต่ถูกน ามาใช้เป็นค าแสลงใช้เรียกผู้หญิงซึ่งมี
พฤติกรรมที่เรียกกันว่า “เกรียน” โดยค านี้ใช้ได้กับทุกช่วงวัย (23 กุมภาพันธ์, 2550: ออนไลน์) 

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2551- 2552 เป็นช่วงระยะเวลาที่เพลงเกาหลีเป็นที่นิยมในประเทศไทย ทั้ง
ยังเป็นช่วงปีที่กลุ่มคนที่ไม่ใช่แฟนคลับรู้จักเพลงเกาหลี เช่น Nobody21 ของ วันเดอร์เกิร์ล22 
(Wonder Girls) และเพลง Gee23 ของ ศิลปินวงเกิร์ลเจนเนอเรชั่น24 (Girl’s Generation) เป็นต้น 
ซึ่งตรงกับความคิดเห็นที่5 ของสมาชิกหมายเลข 3225099 ในกระทู้เว็บไซต์พันทิปดอทคอมเรื่อง 

                                                           

 
21 เพลงที่ใช้ในการโปรโมตอัลบั้ม The Wonder Years: Trilogy วางจ าหน่ายวันที่ 30 

กันยายน พ.ศ. 2551 
 22 ศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปจากประเทศเกาหลีใต้ สังกัดค่ายเจวายพี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (JYP 
Entertainment) 
 23 เพลงที่ใช้ในการโปรโมตมินิอัลบั้ม The 1st Mini Album Gee มินิอัลบั้มแรกของศิลปินวง
เกิร์ลเจนเนอเรชั่น วางจ าหน่ายวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2552 
 24 ศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปจากประเทศเกาหลีใต้ สังกัดค่ายเอสเอ็ม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (SM 
Entertainment) 
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กระแส K-Pop เข้ามาในไทยตั้งแต่เมื่อไร โดยกล่าวว่า กระแสวัฒนธรรมเพลงเกาหลีที่สามารถเข้าถึง
คนไทย ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ เกือบทุกคน คือช่วงเพลง Nobody ของศิลปินวงวันเดอร์เกิร์ล 
(สมาชิกหมายเลข 3483902, 2559: ออนไลน์) เช่นเดียวกับ ความคิดเห็นที่ 22 ของสมาชิกหมายเลข 
3246441 ในกระทู้เวบ็ไซต์พันทิปดอทคอม เรือ่งสมัยก่อนคนไทยชอบภาพยนตร์นักร้องนักแสดงญ่ีปุ่น 
แต่ปัจจุบันชอบฝั่งเกาหลีมากกว่า เทรนเปลี่ยนไปตอนไหน ที่มองว่า เพลง nobody ของ วันเดอร์
เกิร์ล (Wonder Girls) ที่ไม่ใช่กลุ่มคนที่ชื่นชอบเกาหลีก็รู้จัก (สมาชิกหมายเลข 3158929, 2559: 
ออนไลน์) 

 โดยกระแสความนิยมที่มีเป็นจ านวนมากในช่วงระยะนี้ส่งผลให้เกิดกลุ่มแฟนคลับเป็นจ านวน
มากซึ่งมีพฤติกรรมที่ก่อความวุ่นวาย ชวนทะเลาะและหลงใหลในตัวศิลปินของตนจนเกินพอดีและนั่น
ส่งผลให้ช่วงปี พ.ศ. 2552 เกิดการสร้างความหมายใหม่ให้กับค าว่าติ่ง โดยได้มีการสร้างบทความ
เพ่ือให้ค านิยามและอธิบายพฤติกรรมของกลุ่มคนที่เรียกว่า “ติ่งหู” ขึ้นในเว็บไซต์ไร้สาระนุกรม
ดอทคอม ว่า “ติ่งหู เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง ที่มักจะเป็นพวกวัยรุ่นหญิงบางกลุ่มที่มีพฤติกรรมไม่
เหมาะสมอย่างแรงซึ่งก าลังแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วในสังคมอินเตอร์เน็ตและสังคมโลก โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งกับประเทศไทยในปัจจุบันพอๆ กับ เกรียน และ โอตาคุ ซึ่งติ่งหูมักพบได้ทั่วไปตามเว็บแฟนคลับ
ต่างๆ” (ไร้สาระนุกรม, ม.ป.ป: ออนไลน์) โดยมี มาดามจ๊อกกาโล่ สมาชิกเว็บไซต์ forwardmag  
ได้เป็นส่วนหนึ่งของผู้ให้ค านิยาม และน าเอาบทความดังกล่าวมาโพสต์ลงในเว็บไซต์ forwardmag ใน
กระทู้ โรคติ่งหูและแอ๊บแบ๊วค่ะ ตลกมาก (มาดามจ๊อกกาโล่, 2552: ออนไลน์) ดังนั้นในช่วงระยะเวลา
นี้ค าว่า “ติ่ง” ถูกใช้ในบริบทของแฟนคลับศิลปินเกาหลีเป็นหลักโดยมีความหมายถึงแฟนคลับที่ไม่มี
วุฒิภาวะ มีพฤติกรรมที่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนทั่วไป เช่น การกรี๊ดศิลปินอย่างไม่สนใจสิ่งรอบ
ข้าง ไม่ยอมรับความจริง และมีตรรกะรวมไปถึงชุดความคิดที่แตกต่างออกไปในการโต้แย้งและปกป้อง
ศิลปินที่ตนชื่นชอบ 

 ในปี พ.ศ. 2553 ค าว่า “ติ่ง” ยังคงเป็นค าที่มีความหมายในเชิงลบ และยังคงถูกใช้อยู่ในหมู่
ของแฟนคลับ ดังเช่นความคิดเห็นที่ 14 whanwhan ในกระทู้ เบื่อเกาหลีโว้ย โดยเบื่อเกาหลี ที่ได้มี
การแสดงความคิดเห็นเรื่องแฟนคลับเกาหลีว่า “ไม่เบื่อเกาหลีแต่เบื่อติ่งเกาหลี เกาหลีโดนด่าที
เดือดร้อน ดิ้นพราดๆ อย่างกับโดนสาดน้ ามนต์!” (เบื่อเกาหลี, 2553: ออนไลน์)  

 ทว่าในระยะนี้เริ่มมีการแบ่งแยกกันระหว่าง แฟนคลับ และ ติ่ง เพ่ิมเติมขึ้นมา โดยจะเห็นได้
จากบทความ 30 พฤติกรรมแฟนคลับเกาหลีที่ดีVsติ่งหู ของ Sakuraiiz ในเว็บไซต์เอ็กซ์ทีนดอทคอม 
ซึ่งภายในเนื้อหามีการจ าแนกความแตกต่างระหว่างแฟนคลับทั่วไปและกลุ่มคนที่ถูกเรียกว่าเป็นติ่งหู 
ซึ่งเจ้าของบทความให้ค านิยามว่าคือกลุ่มแฟนคลับที่บ้าคลั่งแบบไร้สติ 
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“ก่อนอ่ืนต้องขอบอกก่อนว่า บทความนี้อาจจะพาดพิงกลุ่มแฟนคลับไปบ้างบางส่วน แต่เจตนาคือจะ
แขวะกลุ่มแฟนคลับที่บ้าคลังแบบไร้สติเท่านั้น ส่วนแฟนคลับน่ารัก ๆ และแยกแยะเป็นเราจะไม่พูดถึง
นะ” (Sakuraiiz, 2553: ออนไลน์) 

 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ค าว่าติ่ง ยังคงถูกใช้และมีความหมายที่เกี่ยวข้องอยู่กับแฟนคลับ  
แต่ในระยะนี้เริ่มมีการแสดงออกถึงความต้องการสร้างความแตกต่างระหว่างแฟนคลับและติ่งเพ่ิมขึ้น  

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ที่แม้ความหมายของค าว่าติ่งจะไม่เปลี่ยนไป อีกทั้งยังถูกใช้กับ 
แฟนคลับและตอกย้ าภาพของแฟนคลับที่สร้างความวุ่นวายมากขึ้น เช่น เหตุการณ์ที่ถูกน าเสนอว่า
เป็นสงครามความขัดแย้งระหว่าง 2 เว็บไซต์ใหญ่ในโลกออนไลน์อย่างเว็บไซต์ประมูลดอทคอม และ
เว็บไซต์สยามโซนดอทคอม โดยที่เว็บไซต์สยามโซนดอทคอม เป็นแหล่งรวมของเหล่าแฟนคลับที่มี
จ านวนมากในช่วงดังกล่าว ในกระทู้ติ่งหรี่ระลอกใหม่ก าลังจะมา โดย Dano 123 และบวกเลยมั้ย? 
(รวมพลแจ้) siamzone&บอร์ดเกาหลี โดยสตีเฟนส์ Maifung ณ ลอนดอน ซึ่งถูกน าเสนอผ่าน
เว็บไซต์ Drama Addict สงครามครั้งใหญ่ก าลังมา ติ่งหู VS ประมูล (Peacetermx, 2554: ออนไลน์) 
แต่ค าว่า “ต่ิง” เองก็ถูกใช้เรียกแทนแฟนคลับหรือคนที่ชอบศิลปินเกาหลี เห็นได้จากบทความ ตามติด
ชีวิตติ่ง AF ในงาน AF all season @Siam dis, cen, paragon ของ Prainy ในเว็บไซต์เอ็กซ์ทีน
ดอทคอม ทั้งยังมีการใช้ค าว่าติ่งในบริบทอ่ืนนอกจากแฟนคลับศิลปินเกาหลี แต่ไม่ได้นิยามหรือเรียก
ตนว่าเป็นติ่งแต่อย่างใด เจ้าของบทความเรียกตนเองว่า แฟนคลับ แต่มีการอ้างถึงติ่งเกาหลี 
ในบทความแทน  

“ออกตัวก่อนเลยว่าเราเป็นแฟนคลับเจมส์ AF825 ในอดีตก็เคยเป็นแฟนคลับนัททิว กู๊ด เชียร์ต้น AF7 
เชียร์พ่ีทีพ่ีอิช์ค พ่ีอิชย์ AF6 ประมาณนี้แต่ไมไ่ด้เครซี่อะไรเท่าเอเอฟ 8 จะบอกว่าตามงานนี้สนุกมาก 
คือแบบเอเอฟเยอะแล้วตามไปตรงไหนก็ได้เจอดาราคนที่เราเคยดูในบ้านตลอด 555 แล้วใครบอก
แฟนคลับเอเอฟแรง สู้ติ่งเกาหลีไม่ได้หรอก ติ่งเกาหลีแรงกว่าเยอะ เห็นแก่ตัวกว่ามาก ตามเกาหลี
จะต้องเปลืองพลังงานและร่างกายมาก แถมหมดเวลาไปกับการตะโกนด่ากันเองซะบ่อย เบียดนู่นนี่
นั่นบลาๆ แต่เอเอฟเป็นแฟนคลับกลุ่มที่มีระเบียบจนเราเองที่ไม่เคยไปตามเอเอฟก็แปลกใจ เห้ย
เรียบร้อยไม่มีกรี๊ด ไม่มีปากมีเสียงอะไรเลย” (Prainy, 2554: ออนไลน์) 

 จะเห็นได้ว่าแม้ค าว่า ติ่ง จะเริ่มมีการถูกใช้ในบริบทอ่ืนนอกจากแฟนคลับศิลปินเกาหลี 
หากแต่ภาพและความหมายของค าๆ นี้ ยังทิ้งไว้ซึ่งแง่ลบไม่เปลี่ยนแปลง นั่นท าให้ไม่มีใครกล้าที่จะใช้
เรียกตนหรือกลุ่มของตนว่าเป็นติ่งเลย 

                                                           

 25 รายการอคาเดมี แฟนตาเซีย ปีที่ 8 (Academy Fantasia 8) ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์ช่องโมเดิร์นไนน์ และสถานีโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก (เคเบิลทีวี) ทรูวิชั่นส์ 
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 โดยในปี พ.ศ. 2555 สื่อออนไลน์เริ่มให้ความสนใจกับแฟนคลับมากยิ่งขึ้น โดยมีการน าเสนอ
ข่าวแฟนคลับและมีการกล่าวถึงภาพลักษณ์ในแง่ลบของแฟนคลับซึ่งก็คือติ่ง ผ่านบทความ เจาะชีวิต
แฟนคลับเกาหลี: ไร้ค่า-ปัญญาอ่อน-ขายชาติ?? ซึ่งได้มีการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของกลุ่มแฟนคลับ
ในเรื่องของการถูกมองในแง่ลบโดยเฉพาะ  

“แย่เพราะคนยังไม่สามารถแยกได้ว่า “ติ่งหู” คืออะไร ถ้าพูดว่าชอบเกาหลี คนก็จะบอกเนี่ยพวกติ่งหู
เกาหลี โดยที่ไม่ได้มองว่าคนนี้เป็นผู้ใหญ่มาก ความคิดความอ่านดีมาก คือใช้การเหมารวมน่ะ ก็อย่าง
ที่น้องอู๋พูดไปเมื่อกี้ คือมันไม่ได้เป็นที่แนวเพลงอะไรหรอก คุณจะฟังเพลงแนวไหนคุณก็สามารถเป็น
คนที่ตรรกะทัศนคติแย่ได้ ส่วนหนึ่งคิดว่ามันเป็นที่ช่วงอายุด้วยนะ เด็กสมัยนี้พวกที่เกิดหลัง พ.ศ. 
2532 อะไรพวกนี้จะพูดยาก มันเป็นเรื่องของวุฒิภาวะ แล้วแฟนคลับเกาหลีไม่ได้มีแต่นักเรียนอย่างที่
คนอ่ืนเข้าใจนะ พวกเราเองก็มีงานท าที่โอเค แล้วก็มีทั้งแอร์โฮสเตส เภสัช วิศวกร แต่ละคนท างานดีๆ 
ทั้งนั้น ไม่ใช่ไก่กา เพียงแต่ว่าคนพวกนี้เค้าอยู่กับเงียบๆ คนเค้าเอาไปเหมารวมกับพวกติ่งหู พวก
เกรยีนๆ ไง มันก็เลยกลายเป็นว่า แฟนคลับเกาหลีคืออะไรที่แย่ๆ ทั้งที่จริงๆ แล้วมันเป็นรื่องของแต่ละ
คน คนมันแย่ด้วยตัวของมันเอง มันเกี่ยวอะไรกับเกาหลีเลย แต่ที่เหลือต้องเลวไปด้วย โดนเหมารวม
ไปด้วย” (มติชนออนไลน์, 2555: ออนไลน์) 

 อย่างไรก็ดีในปีเดียวกันนี้ ค าว่าติ่ง ได้ถูกใช้เป็นค าด่าทอต่อว่า โดยถูกใช้กับกลุ่มอ่ืนนอกจาก
กลุ่มแฟนคลับศิลปินเกาหลีอย่างที่เคยเป็นมา เช่น ในกระทู้เว็บไซต์สยามโซนดอทคอม เรื่อง EXO26 
ความจริงทั้งหมดและเรื่องแชท ของ ยวย_ที่ร๊ากllอสูร ที่มีการกล่าวถึงเหตุการณ์นักล่าฝันชื่อ เค 
กล่าวถึงเพ่ือนคนหนึ่งซึ่งสามารถร้องและจ าเนื้อเพลงภาษาเกาหลีได้ทั้งหมดว่าเสียดายเวลา ประกอบ
กับเหตุการณ์ที่ศิลปินเกาหลีวง เอ็กโซ ขึ้นแสดงในบนเวทีประกวดรายการอคาเดมี แฟนตาเซีย ใน
ฐานะของศิลปินรับเชิญโดยไม่ได้ร้องสด ซึ่งท าให้กลุ่มแฟนคลับที่ติดตามรายการและนักล่ าฝันซึ่งเป็น
คนที่ชอบเกาหลีเกิดความไม่พอใจ มีการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกเว็บไซต์โดยใช้ค าว่า “ติ่ง” 
แทนกลุ่มแฟนคลับรายการและนักล่าฝันรายการดังกล่าวแทน “ไม่เคยดูเอเอฟ แต่ติ่งเอเอฟนี่กวนมาก
นะ” ความคิดเห็นที่ 14 ไค.ซั่มโด้ (ยวย_ที่ร๊ากllอสูร, 2555: ออนไลน์) 

 ในช่วงระยะนี้ความหมายของค าว่าติ่ง สะท้อนให้เห็นภาพของแฟนคลับศิลปินเกาหลีอย่าง
ชัดเจน เห็นได้จากเริ่มมีการเหมารวมท าให้เกิดความเข้าใจว่า แฟนคลับศิลปินเกาหลี ก็คือติ่งดีๆ นี่เอง 
แม้จะยังมีความหมายในแง่ลบ หากแต่การใช้กลับไม่ได้จ ากัดอยู่แค่กับกลุ่มแฟนคลับศิลปินเกาหลีอีก
ต่อไป ซึ่งจะเห็นได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของความหมายและการใช้ค าว่าติ่งได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในปี
ถัดไป 
                                                           

 
26 ศิลปินบอยแบรนด์ที่จากประเทศเกาหลีใต้ สังกัดค่ายเอสเอ็ม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์  

(SM Entertainment) 
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 นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา เป็นช่วงที่ความหมายของค าว่าติ่งเปลี่ยนไป กล่าวคือ 
ไม่ได้มีความหมายในเชิงลบ หรือการต่อว่าด่าทออีกต่อไป หากแต่กลายเป็นค าที่ ถูกใช้กันอย่าง
แพร่หลายแทนแฟนคลับ แฟนภาพยนตร์ แฟนละคร ฯลฯ ไปแล้ว เห็นได้จากการเกิดกระทู้ถามหา
ที่มาของค าว่า “ติ่ง” และผู้บัญญัติศัพท์ ในเว็บไซต์พันทิปดอทคอม กระทู้ค าว่า “ติ่ง” มีที่มาของการ
ใช้ค านี้อย่างไร และกลุ่มไหนเป็นคนเริ่มบัญญัติศัพท์นี้ โดย Health ซ่ึงเนื้อหากระทู้มีการกล่าวค าว่า 
“ต่ิง” อยู่บ่อยครั้งในห้องเฉลิมไทยและเฉลิมกรุง เว็บไซต์พันทิปดอทคอม รวมถึงมีการให้ความหมาย
ค าดังกล่าวในเว็บไซต์สนุกดอทคอม (Health, 2556: ออนไลน์) และความคิดเห็นที่ 13 ของ 
CooLMilk “ก็เห็นเรียกติ่งหมดอ่ะครับ เดี๋ยวนี้ค าว่า ติ่ง = แฟนคลับไปซะแล้ว ติ่งวันไดเรคชั่น27 ติ่งบี
เบอร์28 ติ่งญี่ปุ่น ติ่งเกาหลี” เช่นเดียวกับความเห็นที่ 14 เส้นใหญ่พิเศษ ที่มองว่าค าว่าติ่งถูกใช้ทั้งใน
หมู่แฟนหนัง แฟนละคร แฟนกีฬา และความเห็นที่ 16 เด็กหงส์หลงอลอนโซ่ ที่กล่าวว่า “ เราไม่ค่อย
รู้สึกว่าติ่งเป็นค าด่าแล้วเดี๋ยวนี้ เพราะเราก็เรียกตัวเองว่าติ่ง ติ่งวงนู้น ติ่งวงนี้ ติ่งฟุตบอล ติ่งอนิเมะ29 
ติ่งเดอะสตาร์30” ในกระทู้ท าไมคนที่ชอบศิลปินเกาหลี หรือญี่ปุ่น ต้องถูกเรียกว่าติ่ง แต่คนที่ชอบ
ศิลปินยุโรป ไม่ถูกเรียกว่าติ่ง? ของ Kissme_tempt (Kissme_tempt, 2556: ออนไลน์) ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงการแพร่กระจายและความนิยมใช้ค าๆ นี้ได้เป็นอย่างดี  

 นอกจากนี้ ค าว่า “ติ่ง” ในช่วงนี้ก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงความหมายอ่ืนที่นอกเหนือไปจาก
แฟนคลับอีก นั่นคือ ชอบ ติดตาม หรือชื่นชม โดยเห็นได้จากบทความในบทความบล็อกสปอต ของ 
Ggiib ที่กล่าวว่า “นี่บอกเลยว่าติ่งเกาหลีแต่ไม่ได้ติ่งทุกวงเกาหลี ชอบแต่ศิลปินที่สังกัดค่าย YG31 
เท่านั้น และไม่ได้เทิดทูนมากมาย แต่ชอบและรักมาก จบนะ ” (Ggiib, 2556: ออนไลน์) 

 นั่นท าให้เห็นถึงความลื่นไหลของการใช้ค าและความเปลี่ยนแปลงของความหมายของค าว่าติ่ง
ได้เป็นอย่างดี กล่าวคือ ไม่เพียงถูกใช้แทนแฟนคลับ หรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมสร้างความเดือดร้อน 
มีชุดความคิดที่แตกต่างจากคนทั่วไป ทั้งยังก่อความวุ่นวาย แต่ถูกใช้แทนแฟนภาพยนตร์ แฟนกีฬา 
แฟนเพลง แฟนละคร ฯลฯ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการแพร่กระจายของค าไปยังกลุ่มต่างๆ ซึ่งไม่เกี่ยวข้อง 
อีกทั้งยังมีความหมายใหม่หมายถึงค าว่าชอบ หาใช่ค าว่าคลั่งไคล้หรือลุ่มหลงรุนแรงอย่างที่เคยเป็น  

                                                           

 27 ศิลปินบอยแบรนด์สัญชาติอังกฤษ-ไอร์แลนด์ สังกัดค่ายไซโคเรเคิดส์ (Syco Records) 
 28 ศิลปินชายเดี่ยวสัญชาติแคนาดา สังกัดค่าย Island Records และ อีพี มายเวิลด์ (My 
World) 
 29 การ์ตูนญี่ปุ่น 
 30 รายการเดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ 
 

31 วายจี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (YG Entertainment) 1 ใน 3 ค่ายเพลงใหญ่ในประเทศเกาหลี
ใต ้
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ซึ่งนั่นท าให้เกิดการยอมรับและนิยามตนเองว่าเป็นติ่งเพ่ิมมากยิ่งข้ึน เช่น ความคิดเห็นที่ 10 Pandora 
ในกระทู้ ค ากล่าวของติ่งเกาหลีส่วนหนึ่ง โดย ชื่อ อาร์ตนะ ที่กล่าวว่า  

“ติ่งเกาหลีดีๆ มีอีกเยอะค่ะ มันไม่ใช่หรอกนะที่ติ่งเกาหลีทุกคนจะไม่อยากเป็นคนไทย ไม่อยากเกิดที่
ไทย เราก็เป็นติ่งเกาหลีคนนึงที่ภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทย แล้วคือเวลาที่จะเดือดก็คงเป็นเวลาที่มีคนมา
ว่า ศิลปินเกาหลีที่ เราชอบ คือถ้าว่าประเทศเกาหลีเราก็เฉยๆ นะ แต่ถ้ามาว่าศิลปินของเรา  
เราก็ไม่ยอมหรอก แล้วก็ที่บอกว่า แค่ศลป.[ศิลปิน]มีแฟนนี่ถึงกับลงแดง เราอยากจะบอกว่าอันนี้มัน
แล้วแต่นิสัยของแต่ล่ะคนหรือเปล่าค่ะ? คืออาการลงแดงที่ศลป.[ศิลปิน]เกาหลีมีแฟนนี่คงไม่ใช่กระแส
ที่ติ่งทุกคนจะเป็นหรอกค่ะ ขอโทษแทนติ่งเกาหลีที่ท าตัวไม่ดีด้วย ในฐานะท่ีเราก็เป็นติ่งเกาหลีคนหนึ่ง 
เราอยากจะให้มองติ่งเกาหลีใหม่คือติ่งเกาหลีทั้งหมดไม่ได้เป็นแบบนั้น ลองมองในแง่อ่ืนของพวกเค้า
บ้าง พวกเค้าก็เหมือนแฟนคลับธรรมดาๆ นั้นแหละนะ” (ชื่ออาร์ตนะ, 2557: ออนไลน์) 

 รวมไปถึงมีการน าเสนอผลงานเพลงซึ่งมีการใช้ค าว่าติ่งเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อเพลง อีกทั้งยังมี
เนื้อหาและการแสดงออกที่คล้ายคลึงกับแฟนคลับ อย่างเพลง ติ่ง ของ ปอ อรรณพ ทองบริสุทธิ์ 32 
“วันนี้ขอเป็นแค่ ติ่ง ติ่ง ติง ติง ติง ติง ติง ตะละลิดติ๊ด ติ่ง ติ่ง ติง ติง ติง ติง ติง” ที่เนื้อหาเกี่ยวข้องกับ
ผู้ชายคนหนึ่งซึ่งแอบชอบผู้หญิงคนหนึ่ง โดยขอเป็นแฟนคลับ คอยติดตาม และดูแล รอวันที่ผู้หญิงจะ
หันมามีใจให้ ยิ่งตอกย้ าและท าให้คนที่ฟังติดภาพของติ่งที่หมายถึงแฟนคลับ หรือคนที่คอยเป็น
ก าลังใจ แอบชอบ คอยดูแลและติดตามอยู่ห่างๆ มากขึ้นไปอีก ประกอบกับดนตรีเพลงนี้ที่ค่อนข้างติด
หู และมีท่อนร้องท่ีซ้ าๆ เล่นค าว่า ติง ติ่ง อยู่โดยตลอด จึงไม่ยากเลยที่จ าท าให้เพลงนี้กลายเป็นที่รู้จัก 
คนทั่วไปฟังแล้วติดหูจึงน าค าว่าติ่งไปใช้ จนค าว่าติ่งกลายเป็นค าพูดทั่วๆ ไป  

 แต่ถึงกระนั้นค าว่า ติ่ง ก็ยังคงถูกใช้อยู่ในวงการแฟนคลับอยู่โดยตลอดส่วนหนึ่งเป็นเพราะ
ยังคงมีเค้าของความหมายเดิมท่ีเหลืออยู่ และอากาเซ กลุ่มแฟนคลับศิลปินวงก็อตเซเว่น33เองก็ยังเป็น 
หนึ่งในกลุ่มแฟนคลับที่ยังคงถูกเรียกว่าติ่งอยู่ อาจเป็นเพราะศิลปินวงก็อตเซเว่นมีงานที่ไทยอยู่
บ่อยครั้ง อีกทั้งยังมีอากาเซที่มักจะมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่เพ่ือไปให้ก าลังใจตามสถานที่ต่างๆ 
เป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ศิลปินวงก็อตเซเว่นยังเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์จนหันไปทางใดก็
พบแต่หน้าของศิลปินวงก็อตเซเว่น ทั้งในโทรทัศน์ ในโลกโซเชียล บนรถประจ าทาง บนท้องถนน 
ต่างๆ จนแทบจะเรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ก็อตเซเว่นในไทยก็ว่าได้ โดยจะกล่าวถึงปรากฏการณ์
ดังกล่าวในส่วนต่อไป 
                                                           

 
32 ผู้ชนะรายการอคาเดมี แฟนตาเซีย ปีที่ 7 (Academy Fantasia 7) ปัจจุบันเป็นนักร้อง

สังกัดค่าย ทรู แฟนตาเซีย 
 

33 ศิลปินบอยแบรนด์จากประเทศเกาหลีใต้ สังกัดค่ายเจวายพี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (JYP 
Entertainment) 
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3. ปรากฏการณ์ก็อตเซเว่นในประเทศไทย 

 เมื่อจะกล่าวถึงศิลปินเกาหลีที่เข้ามามีอิทธิพลในกลุ่มวัยรุ่นสมัยปัจจุบันคงจะปฏิเสธไม่ได้เลย
ว่าศิลปินเกาหลีวงก็อตเซเว่นเป็นหนึ่งในนั้น ด้วยภาพลักษณ์ที่ดูเข้าถึงง่าย การแสดงออกที่ดูขี้เล่น 
สมาชิกสามารถพูดได้หลายภาษา และที่ส าคัญ หนึ่งในนั้นมีคนไทยอย่างแบมแบม กันต์พิมุกต์ ภูวกุล 
เป็นสมาชิกอยู่ด้วย จึงไม่แปลกท่ีจะท าให้สามารถคว้าเอาใจของวัยรุ่นไปได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งกระแส
ของศิลปินวงก็อตเซเว่นในประเทศไทยยังไม่ธรรมดา เห็นได้จากครั้งแรกที่เดินทางมายังประเทศไทย 
ก็ท าเอาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเต็มไปด้วยแฟนคลับกว่าพันชีวิต นอกจากนี้ศิลปินวงก็อตเซเว่นยัง
รับหน้าที่เป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์ในไทยหลายชนิดซึ่งจะท าให้คนทั่วไปสามารถพบเห็นหน้า
ของศิลปินวงก็อตเซเว่นได้ทั่วไปตามสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ป้ายรถเมล์ และป้ายโฆษณาต่างๆ จึงไม่
แปลกเลยที่จะท าให้คนทั่วไปรู้สึกคุ้นเคยและรับรู้ถึงชื่อของศิลปินวงก็อตเซเว่นแม้จะไม่รู้จักพวกเขาก็
ตาม 

 ศิลปินวงก็อตเซเว่น (GOT7) เป็นศิลปินบอยแบรนด์ฮิปฮอปอาร์แอนด์บีที่มีความหลากหลาย
ทางสัญชาติจนเรียกได้ว่านานาชาติวงหนึ่งในวงการเพลงเกาหลี โดยประกอบไปด้วย สัญชาติเกาหลี 
สัญชาติฮ่องกง สัญชาติอเมริกัน และสัญชาติไทย สังกัดภายใต้ค่ายเจวายพี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ มี
สมาชิกท้ังหมด 7 คนด้วยกัน คือ เจบี หรือ แจบอม (อิมแจบอม) หัวหน้าวง มาร์ค (ต้วนอ้ีเอิน) พ่ีใหญ่
ของวง แจ็คสัน (หวังเจี่ยเอ๋อ หรือ หวังแจ็คสัน) จูเนียร์ (ปาร์คจินยอง) ปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้ชื่อจินยอง
แทนจูเนียร์แล้ว ยองแจ (ชเวยองแจ) แบมแบม (กันต์พิมุกต์ ภูวกุล) และ ยูคยอม (คิมยูคยอม)  

  ความหมายของชื่อวงก็อตเซเว่น หมายถึง ผู้ชายที่โชคดีทั้ ง 7 คน ชื่อนี้ได้มาเนื่องจากกว่า
สมาชิกในวงจะรวมตัวกันเป็นวงก็อตเซเว่นนั้นไม่ง่ายเลย ส่วนหนึ่งเป็นเพราะตัวของสมาชิกแต่ละคน
ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมาย สมาชิกชาวต่างชาติอยู่ด้วยถึง 3 คนแต่ละคนมาจากคนละซีกโลก ปัญหา
ความแตกต่างทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่พวกเขาก็ฝ่าฟันมาจนกระทั่ง
สามารถกลายมาเป็นศิลปินวงก็อตเซเว่นในปัจจุบันได้ การเดบิวต์ศิลปินวงก็อตเซเว่นในครั้งนี้ถือว่า
เป็นเรื่องที่น่าจับตามากในวงการ เหตุเพราะนับตั้งแต่เดบิวต์ศิลปินวงทูพีเอ็ม34 (2PM) มา เจวายพี 
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์35ไม่ได้เดบิวต์กลุ่มบอยแบรนด์วงใดอีกเลยในระยะเวลา 6 ปี อีกทั้งคอนเซปของวง
ที่จะใช้ท่าเต้นที่มีศิลปะการต่อสู้เข้ามาเกี่ยวข้อง (Martial Arts Tricking) ยิ่งท าให้ศิลปินวงก็อตเซเว่น
กลายเป็นที่น่าจับตามายิ่งข้ึนไปอีก นอกจากนี้ตัวของสมาชิกเองก็เป็นที่น่าสนใจไม่แพ้กัน เหตุเพราะมี

                                                           

 
34 ศิลปินบอยแบรนด์รุ่นพ่ีของศิลปินวงก็อตเซเว่น สังกัดค่ายเจวายพี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 

(JYP Entertainment) 
 

35 เจวายพี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (JYP Entertainment) 1 ใน 3 ค่ายเพลงใหญ่ในประเทศ
เกาหลีใต้ 
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คนที่คุ้นหน้า หรือเป็นที่รู้จักมาก่อนอย่าง แจบอม และจินยอง ประกอบอยู่ด้วย (Parn Pimnara, 
ม.ป.ป: ออนไลน์) 

 เจบี แจบอม หรืออิมแจบอม คือชื่อของหัวหน้าวงวัย 23 ปี เขาผ่านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
ค่ายผ่านการแข่งขัน เจวายพี โอเพ่น ออดิชั่น (JYP Open Audition) ครั้งที่ 5 ในปี พ.ศ. 2552 โดยที่
เขาได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ร่วมกันกับจินยอง หรือปาร์คจินยอง สมาชิกอีกคนในวง แจบอมเป็น
ที่รู้จักผ่านผลงานการแสดงละครเรื่อง ดรีมไฮ 2 (ดรีมไฮ) ทางสถานีช่องเคบีเอส (KBS) ในปี พ.ศ. 
2555 เช่นเดียวกันกับจินยอง ที่ได้แสดงละครในเรื่องเดียวกัน จนกระทั่งทั้งแจบอมและจินยอง ได้
ฟอร์มวงขึ้นครั้งแรกในชื่อของ เจเจ โปรเจกต์ (JJ Project) และเดบิวต์เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 
2555 โดยมีเพลง Bounce เป็นเพลงที่ใช้ในการโปรโมท และกลายเป็นที่รู้จักอยู่พอสมควร ก่อนจะได้
เดบิวต์อีกครั้งพร้อมกับสมาชิกอีก 5 คนในปี พ.ศ. 2557 (Lady108, 2557: ออนไลน์) 

 นอกจากแจบอมและจินยองแล้ว ยังมีสมาชิกอีก 3 คนที่เคยมีผลงานผ่านตามาก่อน อย่าง 
มาร์ค ต้วน หรือต้วนอ้ีเอิน พ่ีใหญ่วัย 24 ปีเขาเป็นเด็กหนุ่มชาวไต้หวัน สัญชาติอเมริกัน ที่เกิดและโต
ที่แอลเอ ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อนจะเจอทีมงานของค่ายเจวายพี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ติดต่อให้เข้า
รับการออดิชั่น และเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของค่ายในปี พ.ศ. 2553 มาร์คเคยมีผลงานเป็นงานโฆษณา  
1 ชิ้นด้วยกัน คือ โฆษณาโทรศัพท์มือถือเคที โอเล (KT Olleh) และร่วมแสดงเป็นนักเต้นแบ็คอัพ
ให้กับแจบอมในละครเรื่อง ดรีมไฮ 2 ในปี พ.ศ. 2555 ในขณะที่แบมแบม กันต์พิมุกต์ ภูวกุล เด็กไทย
เพียงหนึ่งเดียวในวง วัย 20 ปี มีผลงานทั้งการชนะการประกวด เรน โคฟเวอร์ แดนซ์ ไทยแลนด์ 
(Rain Cover Dance Thailand) ในปี พ.ศ. 2550 และรางวัลรองชนะเลิศ แอลจี เอ็นเตอร์เทนเนอร์ 
ไทยแลนด์ (LG Entertainer Thailand) ในปี พ.ศ. 2553 และมีผลงานโฆษณาในไทย 2 ชิ้น คือ 
โฆษณาไก่เคเอฟซี (KFC) และโอวัลติน นอกจากนี้แบมแบมยังมีโอกาสได้แสดงภาพยนตร์ฮ่องกง
เรื่องแฟรี่เทล คิลเลอร์ (Fairy Tale Killer) และเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของค่ายผ่านการออดิชั่น เจวายพี 
เวิลด์ ทัวร์ ออดิชั่น (JYP World Tour Audition) ในปี พ.ศ. 2553 และแจ็คสัน หรือ หวังแจ็คสัน 
เด็กหนุ่มชาวฮ่องกงวัย 23 ปี เคยเป็นนักกีฬาฟันดาบทีมชาติฮ่องกง เคยได้รับชนะเลิศการแข่งขัน 
เอเชียน จูเนียร์ แอนด์ คาเดท เฟนซิ่ง แชมเปี้ยนชิพส์ ปี พ.ศ. 2554 และเคยเป็นนักกีฬาฟันดาบ
เยาวชนฮ่องกง อันดับที่ 11 ของนักกีฬาฟันดาวเยาวชนโลกปี พ.ศ. 2553 (สมาชิกหมายเลข 
18122905, 2557: ออนไลน์) ก่อนจะได้รับการแคสติ้งและเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของค่ายในเวลาต่อมา 
และตามมาด้วย น้องเล็กของวงอย่าง ยูคยอม คิมยูคยอม วัย 20 ปี และ ยองแจ หรือชเวยองแจ เสียง
หลักของวงวัย 21 ปี เป็นคนสุดท้าย 
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 สมาชิกของศิลปินวงก็อตเซเว่นอย่าง มาร์คต้วน แบมแบม แจ็คสัน และยูคยอมเริ่มเป็นที่รู้จัก
หลังจากการปรากฏตัวในรายการ Win: Who is Next36 ซึ่งเป็นรายการแข่งขันเซอร์ไวเวอร์หาศิลปิน
วงใหม่ของค่ายวายจี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์37 โดยปรากฏในตอนที่ 4 ซึ่งเป็นตอนที่เด็กฝึกจากค่าย
ดังกล่าวจะต้องมาแข่งขันกับเด็กฝึกของค่ายเจวายพี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ซึ่งมี สมาชิกทั้ง 4 ประกอบ
อยู่ด้วย โดยมีประธานค่าย อย่าง ยางยอนซอก ประธานค่ายวายจี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ และ ปาร์คจิน
ยอง ประธานค่ายเจวายพี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์เป็นผู้ตัดสิน ก่อนจะปรากฏตัวอีกครั้งในฐานะของ
สมาชิกวงก็อตเซเว่นในปี พ.ศ. 2557 (Got7thefanclubthailand, ม.ป.ป: ออนไลน์) 

 ศิลปินวงก็อตเซเว่นเริ่มเปิดตัวสมาชิกในวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2557 โดยเริ่มจาก มาร์ค  
แจบอม แจ็คสัน ยูคยอม ยองแจ แบมแบม และจินยองตามล าดับ ก่อนจะปล่อยทีเซอร์ (Teaser) 
ออกมา 2 ตัวและปล่อยมิวสิควีดีโอเพลงเดบิวต์อย่าง Girls Girls Girls ออกมาในวันที่ 15 มกราคม 
พ.ศ. 2557 และในวันเดียวกันนี้เอง ศิลปินวงก็อตเซเว่นก็ได้มีงานโชว์เคสเปิดตัว ชื่อ GOT7 Garage 
Showcase ณ Daerim garage เขต Seongsu-dong ประเทศเกาหลีใต้ เดบิวต์สเตจอย่างเป็น
ทางการผ่านรายการ MCountdown38 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557 (Got7 CandyPop, 2558: 
ออนไลน์) 

 หากจะพูดถึงความนิยมของศิลปินวงก็อตเซเว่นแล้วนั้น ถือว่าประสบความส าเร็จในระดับที่
ไม่น้อยเลย แม้ในประเทศเกาหลีจะศิลปินวงก็อตเซเว่นอาจจะได้เป็นที่นิยมชนิดแถวหน้าอย่างเช่นวง
รุ่นพ่ีอย่าง เอ็กโซ39 (EXO) หรือ บังทันโซยอนดัน40 (BTS) แต่ในต่างประเทศนั้นความนิยมของพวก
เขาเรียกได้ว่าประสบความส าเร็จและกลายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขว้างเลยทีเดียว โดยจะเห็นจาก
รางวัลต่างๆ เช่น รางวัลศิลปินหน้าใหม่ (Rookie of the Year) ในงาน The 6th Philippine KPop 
Awards ที่ประเทศฟิลิปปินส์ในปี พ.ศ. 2557 รางวัล New Asia Rookie Group ในงาน Youku 
Night 2014 ในปี พ.ศ. 2557 ที่ประเทศจีน รางวัล Popular Asian Artist ในงาน 10th Seed 

                                                           

 36 Win: Who is Next, “ตอนที่ 4”, ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง Mnet, 13 
กันยายน 2556. 
 

37 วายจี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (YG Entertainment) 1 ใน 3 ค่ายเพลงใหญ่ในประเทศเกาหลี
ใต ้
 38 รายการเพลงของประเทศเกาหลีใต้ ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 16.00 น. ทางช่อง
เอ็มเน็ต (Mnet) 
 39 ศิลปินบอยแบรนด์จากประเทศเกาหลี สังกัดค่ายเอสเอ็ม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์  
(SM Entertainment) 
 

40
  ศิลปินบอยแบรนด์จากประเทศเกาหลี สังกัดค่ายบิ๊กฮิต เอ็นเตอร์เทนเม้นท์  

(Bighit Entertainment) 
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Awards ปี พ.ศ. 2558 ที่ประเทศไทย รางวัล Asia Style Best Influence Award งาน 2015 
Fashion Power Award รางวัล Best Worldwide Act งาน MTV EMA 2016 และรางวัล 
Worldwide Favorite Artist Award งาน Mnet Asian Music Awards (MAMA) ในปี พ.ศ. 2559 
รวมไปถึงรางวัล The Artist of the year งาน 6th GAON Chart Awards 2016 ด้วย (เพ่ิงอ้าง, 
2558: ออนไลน์) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความนิยมของศิลปินวงก็อตเซเว่นที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ ทั้ง
ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศจีน รวมไปถึงประเทศไทยได้เป็นอย่างดี 

  กระแสความนิยมจนกลายเป็นปรากฏการณ์ของศิลปินวงก็อตเซเว่นในประเทศไทยนั้น เห็น
ได้ชัดตั้งแต่ครั้งแรกท่ีศิลปินวงก็อตเซเว่นเดินทางมายังประเทศไทย รวมไปถึงความถี่ของเดินทางมายัง
ประเทศไทยของพวกเขา จนเรียกได้ว่า 3 เดือน 1 ครั้ง โดยในครั้งแรกนั้นศิลปินวงก็อตเซเว่นเดินทาง
มาเพ่ือร่วมงานคอนเสิร์ตโทฟู มิวสิค เฟสติวัล 201441 (Tofu Music Festival 2014) ณ อิมแพค อารี
นา เมืองทองธานีในวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2557 และเข้าร่วมงาน ก็อตเซเว่น เพรส คอนเฟอเรนซ์ 
แอนด์ แฟน อีเวนท์42 (GOT7 Press Conference & Fan Event) ณ. ลาน อินฟินิซิตี้ ฮอลล์ 
(Infinicity Hall) ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน มีอากาเซ ซึ่งเป็นเหล่าแฟนคลับของศิลปินวงก็อต
เซเว่นเดินทางไปรอต้อนรับที่ท่าอากาศยานสวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ จ านวนกว่า 1,000 คน อีกทั้ง
ยังมีการพูดถึงในเว็บไซต์ทวิตเตอร์จนกระทั่งท าให้แฮชแท็ก #WelcomeGOT7toThailand ติด 1 ใน
ทวิตเตอร์เวิล์ดเทรนด์เรียลไทม์ด้วย (Pingbook, 2559: ออนไลน์)  

 ในขณะที่วันงานก็อตเซเว่น เพรส คอนเฟอเรนซ์ แอนด์ แฟน อีเวนท์ (GOT7 Press 
Conference & Fan Event) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ. ลาน อินฟินิซิตี้ ฮอลล์ 
(Infinicity Hall) ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน จัดโดย บีอีซี เทโรมิวสิค เป็นงานแถลงข่าวเปิดตัว
อัลบั้มก็อตเซเว่น ไทยแลนด์ สเปเชียล เซต43 (GOT7: Thailand Special Set) มีอากาเซจ านวนกว่า 
4,000 คนเข้าร่วมงาน โดยมีอากาเซจ านวนมากที่ไปรอเข้างานตั้งแต่ห้างสรรพสินค้ายังไม่เปิด
ให้บริการ จนแน่นขนัด อีกทั้งยังมีอากาเซอีกเป็นจ านวนไม่น้อยที่ไม่สามารถเข้ามาร่วมงานในลาน 
อินฟินิซิตี้ ฮอลล์ได้ เนื่องจากจ านวนคนที่มากเกินไปจนล้นพ้ืนที่ ท าให้ในงานวันดังกล่าวทีมงานต้อง

                                                           

 41 เทศกาลดนตรีที่รวมเอาศิลปินจากประเทศเกาหลีใต้และประเทศญี่ปุ่นไว้ในเวทีเดียวกัน 
เปิดการแสดงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
 42 งานแถลงข่าวเปิดตัวอัลบั้มก็อตเซเว่น ไทยแลนด์ สเปเชียล เซต และงานแฟนอีเว้นท์ 
 43 อัลบั้มเวอรชันพิเศษที่รวมเอา The 1st Mini Album GOT IT? มินิอัลบั้มแรกของศิลปินวง
ก็อตเซเว่น วางจ าหน่ายวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557 และ The 2nd Mini Album GOT LOVE มินิ
อัลบั้มที่สองของศิลปินวงก็อตเซเว่น วางจ าหน่ายวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เข้าไว้ด้วยกัน โดยมี
การเพ่ิมโปสเตอร์ และการ์ดรูปภาพ รวมไปถึงหน้าปกท่ีเป็นรูปแบบเฉพาะและมีวางจ าหน่ายเฉพาะใน
ประเทศไทยเท่านั้น 
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เปิดถ่ายทอดสดภาพงานแถลงข่าวขึ้นจอยักษ์ของห้างสรรพสินค้าพารากอน เพ่ือให้อากาเซที่ไม่
สามารถเข้าไปในบริเวณพ้ืนที่จัดงานได้รับชมกัน นอกจากนี้ในวันงานยังได้มีการวางจ าหน่าย ก็อต
เซเว่น ไทยแลนด์ สเปเชียล เซต (GOT7: Thailand Special Set) ซึ่งจะประกอบไปด้วย มินิอัลบั้ม
ก็อตอิท44 อัลบั้มเปิดตัวของศิลปินก็อตเซเว่น และ มินิอัลบั้มก็อตเลิฟ45 อัลบั้มที่สองของศิลปินวง 
ก็อตเซเว่นรวมกัน โดยมีให้เหล่าอากาเซได้เลือกจับจองจ านวนกว่า 900 ชุด ถูกจ าหน่ายหมดอย่าง
รวดเร็ว อีกทั้งก็อตเซเว่น ไทยแลนด์ สเปเชียล เซต (GOT7: Thailand Special Set) ดังกล่าวยังมี
ยอดจองรวมกันมากกว่า 5,000 แผ่น จนท าให้ทางตัวแทนบริษัทจัดจ าหน่ายในประเทศไทยอย่า ง 
บริษัท บีอีซี เทโรมิวสิค (BEC-Tero Music) มอบรองวัล โกล์ด อวอร์ด (Gold Awards) จากยอดขาย
ผลงานอัลบั้มดังกล่าว ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความนิยมของศิลปินวงก็อตเซเว่นในประเทศไทยที่ไม่
ธรรมดาเลยทีเดียว (ไทยรัฐออนไลน์, 2557: ออนไลน์)  

 นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมให้ศิลปินวงก็อตเซเว่นได้ใกล้ชิดกับอากาเซชาวไทยมาก
ยิ่งขึ้น จากกิจกรรม ไฮไฟว์46 (Hi-Five) และแจกลายเซ็นให้กับอากาเซผู้โชคดี รวมไปถึงอากาเซเองก็มี
การท าโปรเจกต์เซอร์ไพรส์ศิลปินวงก็อตเซเว่น ด้วยการท าป้ายกระดาษโปรเจกต์ I’ll make you 
smile เพ่ือเป็นก าลังใจให้กับศิลปินวงก็อตเซเว่นอีกด้วย โดยการเดินทางมายังประเทศไทยของศิลปิน
วงก็อตเซเว่นในครั้งนี้กลายเป็นข่าวที่ได้รับความสนใจจ านวนมากถึงจ านวนแฟนคลับในต่างประเทศ
ของศิลปินวงก็อตเซเว่นที่มีจ านวนไม่น้อยเลย (You2play, มปก: ออนไลน์) 

 ในปี พ.ศ. 2558 ศิลปินวงก็อตเซเว่นเดินทางมายังประเทศไทยอีกครั้ง เพ่ือเปิดก็อตเซเว่น 
เฟิร์ส แฟนปาร์ตี้ อิน แบงค็อก (GOT7 1st Fan Party in Bangkok) งานคอนเสิร์ตผสมผสานแฟน
ปาร์ตี้ครั้งแรกของศิลปินวงก็อตเซเว่นในประเทศไทย เรียกได้ว่าเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของศิลปิน
วงก็อตเซเว่นในประเทศไทยก็ว่าได้ โดยงานคอนเสิร์ตครั้งนี้ถูกจัดขึ้นโดย โฟร์โนล็อค (4NOLOGUE) 
และเจวายพี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (JYP Entertainment) ในวันไวท์เดย์47ของประเทศเกาหลี หรือก็คือ
วันที่ 14 มีนาคม ของทุกปี ซึ่งตามแพลนเดิมของผู้จัดงาน ก็อตเซเว่น เฟิร์ส แฟนปาร์ตี้ อิน แบงค็อก 
(GOT7 1st Fan Party in Bangkok) จะถูกจัดขึ้นในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ ธันเดอร์โดม 
เมืองทองธานี แต่ทันทีที่เปิดให้มีการจองบัตรคอนเสิร์ตขึ้นในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 บัตร
                                                           

 44 The 1st Mini Album GOT IT? มินิอัลบั้มแรกของศิลปินวงก็อตเซเว่น วางจ าหน่ายวันที่ 
20 มกราคม พ.ศ. 2557  
 45  The 2nd Mini Album GOT LOVE มินิอัลบั้มที่สองของศิลปินวงก็อตเซเว่น วางจ าหน่าย
วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

 
46 แปะมือกับศิลปิน 

 47 วันไวท์เดย์ คือวันครบรอบวันวาเลนไทน์ ที่ฝ่ายชายจะต้องแสดงความรักตอบกลับฝ่าย
หญิงหลังจากท่ีฝ่ายหญิงแสดงให้เห็นในวันวาเลนไทน์ ตรงกับวันที่ 14 มีนาคม ของทุกปี 
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จ านวนกว่าหมื่นใบถูกจ าหน่ายหมดภายในเวลา 5 นาที จนท าให้เกิดกระแสเรียกร้องขึ้นในโซเชียล
เน็ตเวิร์ก ทั้งเว็บไซต์เฟซบุ๊คดอทคอม และเว็บไซต์ทวิตเตอร์ดอทคอม จนท าให้ในเวลา 20.03 น. 
เฟซบุ๊คของผู้จัดงานอย่าง โฟร์โนล็อค (4NOLOGUE) ประกาศเพ่ิมรอบงานแฟนปาร์ตี้ในวันที่  
15 มีนาคม พ.ศ. 2558 อีก 1 รอบ (4nologue, 2558: ออนไลน์) แต่ถึงกระนั้น ทันทีที่เริ่มเปิด
จ าหน่ายบัตรเพ่ิมในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 บัตรทั้งหมดก็ถูกจ าหน่ายหมดภายในเวลา 3 
นาที (Dj Natto, 2558: ออนไลน์) นั่นท าให้ งาน ก็อตเซเว่น เฟิร์ส แฟนปาร์ตี้ อิน แบงค็อก (GOT7 
1st Fan Party in Bangkok) ติดอันดับ 6 คอนเสิร์ตสุดฮอต ที่บัตรหมดเร็วที่สุด ซึ่งถูกจัดอันดับโดย
เว็บไซต์ เด็กดีดอทคอม อีกด้วย (พ่ีบูม, 2558: ออนไลน์)  

 หรือในงานพีพีทีวี พรีเซนต์ เดอะ แฟนคลับ แฟนมีตติ้ง วิท ก็อตเซเว่น (PPTV Presents 
The Fanclub Fan Meeting with GOT7) ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าสยามพารา
กอน เป็นงานเปิดตัวรายการ The Fanclub GOT748 และงานเเฟนมีตติ้งระหว่างศิลปินวงก็อตเซเว่น
และอากาเซ ภายในงานมีกิจกรรมเล่นเกมกับ Lucky Fan และมีการท าโปรเจกต์ให้กับศิลปินวงก็อต
เซเว่น ก่อนที่จะโดนเซอร์ไพรส์โดยการท า โปรเจกต์กลับจากศิลปินวงก็อตเซเว่น ซึ่งศิลปินวง 
ก็อตเซเว่นเป็นศิลปินวงเเรกและวงเดียวที่มีรายการเรียลลิตี้ที่เก่ียวกับตนและแฟนคลับในประเทศไทย 
(Pingbook, 2559: ออนไลน์) นั่นแสดงให้เห็นความนิยมของศิลปินวงก็อตเซเว่นในประเทศไทยและ
ขนาดของกลุ่มอากาเซที่มีขนาดใหญ่จนท าให้ทางรายการหันมาให้ความส าคัญและเลือกให้เป็น
กลุ่มเป้าหมายในรายการได้เป็นอย่างดีทีเดียว เช่นเดียวกันกับ งาน สตาร์เธค จีทีเอช 11 ปีแสง
คอนเสิร์ต พรีเซนเท็ด บาย ยามาฮ่า บลูคอร์ และเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต เป็นงานคอนเสิร์ตส่งท้าย
อ าลาบริษัทจีทีเฮช โดยรวมเอาทั้งนักแสดงในสังกัดของจีทีเฮชจ านวนกว่า 50 ชีวิตขึ้นเวทีคอนเสิร์ต 
โดยเปิดให้มีการจ าหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา จนกระทั่งช่วงค่ าเวลา 
18.40 น ของวันที่  25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ผู้จัดงานคอนเสิร์ตดังกล่าวอย่าง โฟร์โนล็อค 
(4NOLOGUE) ได้มีประกาศเพ่ิมเติม ยืนยันการเข้าร่วมงานของ ศิลปินวงก็อตเซเว่น ในฐานะของแขก
พิเศษขอคอนเสิร์ตดังกล่าว จนกลายเป็นกระแสที่ได้รับการพูดถึงเป็นอย่างมาในโลกของโซเชียล และ
หลังจากได้รับการยืนยันการเข้าร่วมคอนเสิร์ตของศิลปินวงก็อตเซเว่นอย่างเป็นทางการ ท าให้จ านวน
บัตรคอนเสิร์ตที่เหลืออยู่ถูกจ าหน่ายหมดลงภายในไม่กี่นาที (HallyuK, 2558: ออนไลน์) ซึ่งก็ตอกย้ า
ให้เห็นถึงความนิยมและฐานแฟนคลับของวงได้อย่างชัดเจน 

                                                           

 48 รายการ The Fanclub GOT7 รายการเรียลลิตี้โชว์ ที่มุ่งแสดงให้เห็นถึงความรัก ความ
มุ่งมั่นในการแข่งขัน ปฏิบัติภารกิจสุดมันส์พิชิตใจไอดอล GOT7 อย่างใกล้ชิด ที่ประเทศเกาหลี 
ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง พีพีทีวี (PPTV) 
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 ความนิยมของศิลปินวงก็อตเซเว่นเริ่มเห็นชัดในวงกว้างในช่วงปี พ.ศ. 2559 โดยเห็นได้จาก
การจัดงาน ก็อตเซเว่น กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ดส์ (GOT7 “Guinness World Records”) ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของงาน ก็อตเซเว่น ดิสทริค “ฟลาย ฟอร์ เดอะ เวิลด์” (GOT7 DISTRICT “FLY FOR THE 
WORLD) อาณาจักรของ ก็อตเซเว่น โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่าง โฟร์โนล็อค (4NOLOGUE) และ 
ดิ เอ็ม ดิสทริค จัดงานแสดงภาพถ่าย ผลงาน ภาพยนตร์ และประมูลของรักของหวงของศิลปินวงก็อต
เซเว่น วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้างสรรพสินค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ (The Emquartier) และ 
ดิ เอ็มโพเรียม (The Emporium) (ผู้จัดการออนไลน์, 2559: ออนไลน์) 

 ต่อด้วยงาน บอช แอนด์ ลอมบ์ นิว พรีเซ็นเตอร์ เพลส คอนเฟอเรนซ์ ซึ่งเป็นงานแถลงข่าว
เปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ คอนแทคเลนส์ บอช แอนด์ ลอมบ์ ร่วมกับ นักแสดงไทยสังกัดค่ายนาดาวบางกอก 
อีก 3 คน อย่าง ต่อ ธนภพ เเบงค์ ธิติ และเจมส์ ธีรดนย์ รวมไปถึงมีการเปิดตัวหนังสั้นเรื่อง 
Sanctuary เพ่ือใช้ในการโฆษณาสินค้าดังกล่าว ซึ่งมีศิลปินวงก็อตเซเว่นร่วมแสดงอยู่ด้วย ก่อนจะปิด
ท้ายด้วยการเดินพรมแดงยาว 700 เมตร เพ่ือเข้าสู่งาน ก็อตเซเว่น เฟิร์ส คอนเสิร์ต “ฟลาย อิน  
เเบงค็อก49” (GOT7 1st Concert “FLY IN BANGKOK”) ซึ่งจะจัดขึ้นที่ อิมแพค อารีน่า เมืองทอง
ธานี วันที่ 11 และ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2559 (เพ่ิงอ้าง, 2559: ออนไลน์) 

 โดยในงานที่จัดขึ้นภายในวันที่ 11 พฤษภาคม มีอากาเซจ านวนมากไปรอพบศิลปินวง 
ก็อตเซเว่นตั้งแต่ช่วงเช้า โดยรวมตัวกันอยู่บริเวณหน้าห้าง ยาวไปจนถึงชานชาลารถไฟฟ้าสถานีพร้อม
พงษ์ เพ่ือรอพบศิลปินวงก็อตเซเว่นเดินพรมแดง 700 เมตรในช่วง 14.00 น ซึ่งทางผู้บริหาร
ห้างสรรพสินค้าเอ็มควอเทียร์ก็เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของอากาเซเป็นส าคัญ จึงสั่งการให้มีการ
รักษาความปลอดภัยอย่างเต็มอัตรา พร้อมทั้งดึงเจ้าหน้ามาจากอีก 3 สาขา เพ่ือให้สามารถดูแลรักษา
ความเรียบร้อยของงาน รวมไปถึงรักษาความปลอดภัยของแฟนคลับ รวมไปถึงช่วยอ านวยความ
สะดวกให้กับลูกค้าทั่วไปได้อย่างเต็มที่ด้วย (พิกัดข่าวเที่ยง , 2559: ออนไลน์) หรือในงานก็อตเซเว่น 
เฟิร์ส คอนเสิร์ต “ฟลาย อิน เเบงค็อก” (GOT7 1st Concert “FLY IN BANGKOK”) คอนเสิร์ตเต็ม
รปูแบบครั้งแรกของก็อตเซเว่นในประเทศไทย จัดขึ้นวันที่ วันที่ 11 และ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ 
อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี โดยเปิดให้จองบัตรวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เพราะความ
ต้องการของบัตรมีเป็นจ านวนมาก จนท าให้ระบบจองบัตรล่มตั้งแต่ 5 นาทีแรก และบัตรทั้ง 2 รอบ
การแสดงจ านวนกว่า 22,000 ใบ ถูกจ าหน่ายหมดภายในเวลาไม่กี่นาที (Pingbook, 2559: ออนไลน์) 
จนท าให้ทางผู้จัดคอนเสิร์ตอย่าง โฟร์โนล็อค (4NOLOGUE) ประกาศขายบัตรในส่วนของห้องวีไอพี

                                                           

 
49 คอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งแรกในประเทศไทยของศิลปินวงก็อตเซเว่น เปิดการแสดงวันที่ 

11-12 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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เพ่ิมเติมในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และถูกจ าหน่ายหมดในเวลาที่รวดเร็วไม่ต่างกัน 
(4nologue, 2559: ออนไลน์) 

 และเห็นได้ชัดเจนที่สุดผ่านงานงานแถลงข่าวเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์น้ าอัดลมยี่ห้อ เอส 
(Est) พร้อมทั้งในงานมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่อย่าง เอส โคเรียน ออเร้นจ์ โคล่า หรือโคล่ากลิ่นส้ม 
อีกท้ังยังมีการเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุด “เอส ซ่าซี๊ด สุดขั้ว กับ ก็อตเซเว่น” ในวันที่ 27 กรกฏาคม 
พ.ศ. 2559 โดยภายในงานมีการเชิญชวนให้สะสมบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่มีดีไซน์รูป ศิลปินวง 
ก็อตเซเว่น และชวนเข้าร่วมกิจกรรม เอส แฟนคลับสุดซี๊ด บินยกแก๊งมีตก็อตเซเว่นที่เกาหลี จ านวน 
100 รางวัล ซึ่งท าให้เกิดปรากฏการณ์สินค้าเอสขาดตลาดและท าให้ยอดขายโดยรวมของแบรนด์เพ่ิม
สูงขึ้น 19 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว (มติชนออนไลน์, 2559: ออนไลน์) 

 นอกจากนี้เอสยังมีแผนงานน าก็อตเซเว่นเดินสายออกนอกกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นครั้งแรก
ในประเทศไทยที่น าศิลปินเกาหลีเดินสายโปรโมตต่างจังหวัด ในกิจกรรม เอส ซ่าซี๊ดสุดขั้ว ก็อตเซเว่น 
ฟลาย ทู เชียงใหม่และขอนแก่น (Est ซ่าซี๊ดสุดขั้ว FLY TO CHIANG MAI AND KHONKAEN) โดย
กิจกรรมดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ ศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ห้องนิทรรศการ 1 
โดยมีอากาเซจ านวนกว่า 3,000 คน เข้าร่วมงาน (Kapook, 2559: ออนไลน์) โดยมีกติกาว่าต้องซื้อ
ผลิตภัณฑ์เอสครบ 100 บาท แล้วน าใบเสร็จมาลงทะเบียนที่หน้างาน หรือ มียอดซื้อสูงทุกสุดจะได้
สิทธิ์เข้า วีไอพีโซน และได้ ไฮทัช50กับศิลปินวงก็อตเซเว่น และหากมียอดซื้อสูงเป็นล าดับที่ 1-14  
จะได้ร่วมเล่นเกมกับศิลปินวงก็อตเซเว่น (Est, 2559: ออนไลน์) โดยยอดสูงสุดในงาน เอส ซ่าซี๊ดสุด
ขั้ว ก็อตเซเว่น ฟลาย ทู เชียงใหม่ จ านวน 48,000 บาทโดยประมาณ และต่ าสุดที่ 1,300 บาท
โดยประมาณ และยอดสูงสุดในงาน เอส ซ่าซี๊ดสุดขั้ว ก็อตเซเว่น ฟลาย ทู ขอนแก่น จ านวน 46,000 
บาทโดยประมาณ และต่ าสุดที่ 2,300 บาทโดยประมาณ ซึ่งทั้งสองงานก็มีอากาเซจ านวนกว่า 3,000 
คนไปรอเข้างานตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่จัดงาน จนกลายเป็นที่กล่าวถึงในโลกโซเชียลจนท าให้ แฮชเเท็ก 
#estซ่าซี้ดสุดขั้วกับGOT7flytoเชียงใหม่ และ #estซ่าซี้ดสุดขั้วกับGOT7flytoขอนแก่น ขึ้นเทรนได้
อย่างรวดเร็ว ประกอบกับ คมชัดลึก ได้ลงคลิปวีดีโอจากผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่ง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ชุลมุน 
พ้ืนสะเทือนจนนึกว่าแผ่นดินไหวที่ เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น สถานที่จัดงานเอส ซ่าซี๊ดสุดขั้ว  
ก็อตเซเว่น ฟลาย ทู ขอนแก่น ในช่วงระหว่างที่อากาเซวิ่งเข้าห้างสรรพสินค้า ซึ่งแสดงให้เห็นถึงนิยม
ของศิลปินวงก็อตเซเว่นที่ไม่ได้มีเพียงแค่ในกรุงเทพมหานคร หากแต่รวมถึงในพ้ืนที่ต่างจังหวัดได้เป็น
อย่างดี (คมชัดลึก, 2559: ออนไลน์) 

                                                           

 
50 การจับมือกับศิลปิน 



39 
 

 จะเห็นได้ว่าความนิยมของศิลปินวงก็อตเซเว่นในประเทศไทยมีมานานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 
ก่อนที่จะเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งในปัจจุบัน โดยจะเห็นได้งานพรีเซ็นเตอร์ของศิลปินวงก็อต
เซเว่นในประเทศไทยที่มีมากถึง 4 ชิ้น ทั้ง คอนแทคเลนส์ บอช แอนด์ ลอมบ์ น้ าอัดลมยี่ห้อ เอส 
เครื่องส าอางแบรนด์อิทส์สกิน และล่าสุดสาหร่ายทอดกรอบเถ้าแก่น้อย โดยเริ่มมีแคมเปญเจาะตลาด
ความนิยมของพ้ืนที่ต่างจังหวัดมากยิ่งขึ้น หากแต่รวมไปถึงหนังสือด้วย โดยจะเห็นจากในช่วงเดือน
ตุลาคม ปี พ.ศ. 2559 เกิดปรากฏการณ์จินยองอ่านขึ้นในวงการของหนังสือ โดยมาจากการที่หนึ่งใน
สมาชิกของวงก็อตเซเว่น อย่าง ปาร์คจินยอง เอ่ยชวนและแนะน าหนังสือให้กับอากาเซผ่านทางคลิป
ต่างๆ จนท าให้อากาเซเริ่มตามหาหนังสือที่จินยองอ่านเพ่ือจะอ่านตามบ้าง นั่นท าให้ในงานสัปดาห์
หนังสือแห่งชาติประจ าปี พ.ศ. 2559 มีอากาเซจ านวนไม่น้อยเลยที่ไปตามหาหนังสือที่จินยองอ่าน 
และโพสต์ลงในโลกโซเชียลพร้อมติดแฮชเเท็ก #จินยองอ่าน จนกลายเป็นเทรนด์ที่ถูกพูดถึงอย่าง
ต่อเนื่อง จนน ามาสู่การที่ส านักพิมพ์ต่างๆ จัดโซนพิเศษและติดป้ายจินยองอ่านให้ง่ายต่อการหาซื้อ
ของลูกค้าด้วย (HallyuK, 2559: ออนไลน์) นั่นเป็นการตอกย้ าให้เห็นถึงอิทธิพลและความนิยมของ
ศิลปินวงก็อตเซเว่นที่มีต่อกลุ่มวัยรุ่นในประเทศไทยได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว 

 

4. แฟนคลับ 

 เมื่อกล่าวถึงศิลปินแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่เคียงคู่กันมาก็คือแฟนคลับ กลุ่มบุคคลที่คอยให้การ
สนับสนุน เป็นแรงผลักดันที่ส าคัญให้แก่ศิลปินของตน โดยศิลปินแต่ละวงก็มักจะมีชื่อแฟนคลับเป็น
ของตนเอง ซึ่งชื่อของแฟนคลับเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผูกพันและยึดระหว่างตัวศิลปินและแฟนคลับเข้า
ด้วยกัน ให้ความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียว เป็นการเพ่ิมความใกล้ชิดให้มากยิ่งขึ้น โดยส าหรับศิลปินวง  
ก็อตเซเว่น ซึ่งหมายถึงชายหนุ่มผู้โชคดีทั้ง 7 คนแล้ว แฟนคลับที่คอยอยู่เคียงข้างเขาก็คือ ผู้ที่ได้
ครอบครองชายผู้โชคดีท้ัง 7 ไอก็อตเซเว่น หรือ อีกชื่อหนึ่งก็คือ อากาเซ ที่แปลว่านกน้อยนั่นเอง  

 การรวมตัวกันของแฟนคลับ หากจะพูดถึงการรวมกลุ่มกันของแฟนคลับ แน่นอนว่าเกิดทั่ว
ทุกที่ทั่วโลก และเกิดขึ้นในระยะเวลาที่ใกล้กันหากแต่ในประเทศเกาหลีใต้เป็นจุด เริ่มต้นของของ
ศิลปินเกาหลีและแฟนคลับแทบจะทุกวง ท าให้การรับรู้ข่าวสารและการแลกเปลี่ยนข่าวสารต่างๆ 
จ าเป็นจะต้องอาศัยแฟนคลับเกาหลี หรือที่ในหมู่แฟนคลับมักจะเรียกกันว่า “แม่เกา” เป็นหลัก โดย
นอกจากจะรับรู้ข่าวสารจากตัวเว็บไซต์ต้นสังกัดแล้วจะมีการตั้งเว็บไซต์ของศิลปินวงนั้นๆ จากกลุ่ม
แฟนคลับขึ้น เพ่ือบอกข่าวความเคลื่อนไหวในอีกช่องทางหนึ่ง รวมไปถึงการตั้งแฟนไซต์ เพ่ือถ่ายรูป
ศิลปินวงนั้นๆ หรือ สมาชิกในวงนั้นๆ แล้วแชร์ลงในเว็บไซต์ของแฟนไซต์ตน หรือ ในทวิตเตอร์ หรือ
แม้กระท่ังจัดท าปฏิทิน ผ้าเชียร์ โฟโต้บุ๊คในนามของแฟนไซต์นั้นๆ ให้แฟนคลับทั้งในและต่างประเทศ
ได้จับจองอีกด้วย 
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 ส าหรับในประเทศไทยนั้น แฟนคลับจะอยู่ในฐานะของการเป็นผู้บริโภค กล่าวคือ บริโภคทั้ง
จากตัวศิลปิน บริโภคข่าวสารจากตัวแม่เกา และบริโภคสินค้าจากแฟนไซต์ด้วย นั่นเป็นเพราะการ
สื่อสารกลายเป็นปัญหาที่ส าคัญท าให้ไม่สามารถรับรู้หรือเข้าใจข่าวสารได้โดยตรง อีกทั้งระยะห่าง 
คนละประเทศท าให้การติดตามเป็นไปอย่างยากล าบาก ท าให้เกิดการรวมกลุ่มกัน จัดตั้งเป็นเว็บไซต์ 
หรือแฟนเพจขึ้นมาเพ่ือใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล และเปิดโอกาสให้คนที่มีความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาเข้ามาช่วยในการหาข่าวสาร เพ่ือย่นระยะเวลาในบริโภคข่าวสาร อีกทั้งสามารถเข้าใจข้อมูล 
จากเว็บไซต์ต้นสังกัดของศิลปินได้โดยตรงโดยที่ไม่ต้องรอจนกว่าแฟนคลับที่ประเทศเกาหลีใต้จะแปล
เป็นภาษาอังกฤษส่งให้ ยิ่งในยุคสมัยปัจจุบันที่กระแสโลกออนไลน์อย่างทวิตเตอร์กลายมาเป็นช่องทาง
ส าคัญในการติดตามข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ท าให้การรวมกลุ่มช่วยกันในรูปแบบดังกล่าวจะสามารถ
ลดทอนระยะเวลาที่ไม่จ าเป็นลงได้อีกมากเลยทีเดียว 

 แฟนคลับเกาหลีและแฟนคลับไทย ถูกยึดไว้ด้วยความรู้สึกผูกพันและเป็นส่วนหนึ่งกับศิลปินที่
ตนชื่นชอบอยู่โดยตลอด หากแต่พฤติกรรมการแสดงออกของทั้ งสองกลุ่มอาจจะมีความเหมือนและ
แตกต่างที่ต่างกันออกไป อย่างเช่น ส าหรับแฟนคลับเกาหลีแล้ว พวกเขาจะมีความยึดติดในตัวศิลปิน
ที่ตนชอบแค่วงเดียว หรือ คนๆ เดียวเท่านั้น ไม่นิยมชอบหรือตามหลายวงในครั้งเดียว เป็นแฟนคลับ
สายรักแรง มีพฤติกรรมการรวมกลุ่มกัน หากแต่เป็นไปในรูปของการรวมกลุ่มเพียงชั่วคราวและเป็นไป
อย่างหลวมๆ การแสดงออกก็มักจะแสดงออกภายในงานเท่านั้น ไม่มีการแสดงออกถึงความชอบหรือ
ตัวตนในพ้ืนที่อ่ืน หรือแม้กระทั่งการแสดงออกในพ้ืนที่เฉพาะก็มักจะเป็นไปอย่างเรียบง่าย ไม่มีชุด
ฟอร์มที่ต้องใส่เหมือนกัน หรือการแสดงออกถึงความดีใจที่หลุดออกจากชีวิตประจ าวันมากเกิน และที่
ส าคัญเขามองว่าศิลปินเป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ เท่านั้น ไม่ใช่ทั้งหมด ซึ่งจะ
แตกต่างจะมุมมองของแฟนคลับไทยอย่างสิ้นเชิง (วินัสตา วิเศษสิงห์, 2557: 91) 

 ในมุมมองของแฟนคลับไทยแล้วนั้น พวกเขามีความยืดหยุ่นที่มากกว่าแฟนคลับเกาหลี 
กล่าวคือ จะไม่มีการยึดติดในตัวของศิลปินหรือวงที่ชอบเพียงแค่วงเดียว พวกเขาสามารถชอบหรือ
ตามศิลปินอีกกี่วงก็ได้ตามที่พวกเขาต้องการ ตราบใดที่ไม่เดือดร้อน หรือสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อ่ืน 
พวกเขามักจะมีการรวมกลุ่มกันเช่นเดียวกับแฟนคลับเกาหลี หากแต่การรวมกลุ่มที่ว่านั้นจะมีความ
เหนียวแน่นและยาวนานกว่า และอาจจะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มั่นคงและยาวนานมากไปกว่าเรื่อง
ของการเป็นแฟนคลับได้ เมื่อสลายตัวก็สามารถกลับมารวมกลุ่มกันใหม่ได้โดยที่ความสัมพันธ์ระหว่าง
กลุ่มยังคงเดิม  มีการแสดงออกในพ้ืนที่ อ่ืนๆ นอกจากพ้ืนที่เฉพาะ ไม่มีการจ ากัดตายตัว และมีการ
แสดงออกในพ้ืนที่ต่างๆ ที่ค่อนข้างบ่งชี้ชัดเจน ทั้งมีการนัดกันไปเป็นกลุ่ม นัดกันใส่ชุดฟอร์มที่
เหมือนกัน การแต่งชุดโคฟเวอร์51ศิลปิน ใส่ชุดไทยแก้บนในงานคอนเสิร์ตต่างๆ หรือแม้กระทั่ง 

                                                           

 51 เลียนแบบศิลปิน 
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เลือกสวมใส่หรือที่จะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งในร่างกายที่มีสัญลักษณ์ของศิลปินวงที่ตนชื่นชอบ หรือสัญลักษณ์
ของการเป็นแฟนคลับศิลปินวงนั้นๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง เพ่ือให้รู้สึกว่าเป็นคนกลุ่มเดียว และที่แตกต่าง
กันมากท่ีสุดก็คือ การมองว่าศิลปินเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตทุกเวลา จะขาดไปไม่ได้โดยเด็ดขาด  (เพ่ิงอ้าง, 
2557: ออนไลน์) 

 แต่ถึงกระนั้น แฟนคลับเกาหลีและแฟนคลับไทยก็ยังมีส่วนที่เหมือนกัน นั่นคือความรู้สึกรัก
และชื่นชอบในตัวศิลปินของตน ความต้องการสนับสนุนผลงานและตัวศิลปิน การติดตามและต้องการ
มีส่วนร่วมอยู่โดยตลอด และที่ส าคัญคือการใช้สื่อในการติดตามข่าวสารโดยเฉพาะสื่อออนไลน์อยู่โดย
ตลอด นั่นแสดงให้เห็นว่าพ้ืนฐานของความเป็นแฟนคลับนั้นเป็นสิ่งที่เหมือนกัน ต่างกันแค่เพียงการ
แสดงออก แต่ความรู้สึกที่มีให้กับศิลปินนั้นไม่ได้น้อยไปกว่ากันเลย  

 

5. จุดเริ่มต้นของการเป็นอากาเซ แฟนคลับศิลปินวงก็อตเซเว่น  

 อากาเซ เป็นชื่อเรียกแฟนคลับศิลปินวงก็อตเซเว่น เดิมมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า  
ไอก็อตเซเว่น (IGOT7) แต่พ้องเสียงกับภาษาเกาหลีที่ว่า อากาเซ ซึ่งแปลว่านกน้อย อีกทั้งยังเรียกได้
ง่ายกว่า โดยมีมาร์ค สมาชิกในวงก็อตเซเว่นเป็นผู้เริ่มเรียกชื่อกลุ่มแฟนคลับว่าอากาเซจนกลายเป็น  
อีกชื่อหนึ่งของกลุ่มแฟนคลับซึ่งแฟนคลับนิยมใช้กันมากกว่า และในปัจจุบันนกน้อย ก็กลายมาเป็น
สัญลักษณ์ประจ าแฟนคลับ เป็นสัญลักษณ์แทนตัวของอากาเซที่สามารถรับรู้ได้โดยทั่วกัน 

 โดยทั่วไปแล้วอากาเซ ก็จะคอยผลักดันและสนับสนุนศิลปินวงก็อตเซเว่น ทั้งการไปคอนเสิร์ต 
บริโภคสินค้า หรือแม้กระทั่งการโหวต หรือเพ่ิมยอดผู้เข้าชมในเว็บไซต์ต่างๆ และมีการแสดงตัวตนที่
แตกต่างออกไปในแต่ละพ้ืนที่ เช่น บนพ้ืนที่อินเตอร์เน็ตอย่างเว็บไซต์ทวิตเตอร์ ดอทคอมซึ่งเป็น
ช่องทางหลักในการติดตามและแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกันของอากาเซ ก็จะมีการตั้งชื่อแอคเคาท์
ที่เกี่ยวข้องกับศิลปินวงก็อตเซเว่น หรือไม่ก็จะมีการตั้งไบโอ (Bio) หรือก็คือค าอธิบายเกี่ยวกับตัวเอง
แบบสั้นๆ ซึ่งก็มักจะเขียนเกี่ยวข้องกับศิลปินวงก็อตเซเว่น เช่น บอกว่าตนเองชื่นชอบใคร ในวง 
ก็อตเซเว่น หรือท าหน้าที่อะไร แปลแฟนแอค52 อยู่ทีมโหวต เป็นต้น นอกจากนี้รูปโปรไฟล์ก็ยังเป็นอีก
สิ่งหนึ่งที่ส าคัญที่อากาเซใช้ในการแสดงออกถึงความเป็นแฟนคลับ จากการสังเกตการณ์อย่างมีส่วน
ร่วมและไม่มีส่วนร่วมมี่ผ่านมา พบว่าโดยทั่วไปอากาเซมักจะใช้รูปโปรไฟล์เป็นรูปของสมาชิกวง  
ก็อตเซเว่นที่ตนชื่นชอบ โดยอาจจะเลือกรูปมาจากแฟนไซต์ที่ถ่ายมา รูปที่เลือกมาจากคลิปที่ตนชื่น
ชอบ โดยอาจจะมีการตกแต่งเพ่ิมเติม หรืออาจวาดเป็นคาแรคเตอร์การ์ตูนของสมาชิกคนนั้นๆ ส่วน
พ้ืนที่กายภาพมักจะเห็นได้อย่างชัดเจนในงานอีเว้นท์ งานคอนเสิร์ต หรือที่สนามบิน โดยอากาเซ
                                                           

 
52 แอคเคาท์ทางโซเชียลมีเดียที่คอยรายงานสด หรือแปลข่าวกิจกรรมและเรื่องของศิลปิน 



42 
 

มักจะมีพัดหรือผ้าเชียร์ที่เป็นรูปของสมาชิก มีป้ายไฟเป็นชื่อสมาชิกที่ตนชื่นชอบ แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่
มีสัญลักษณ์ หรือชื่อของศิลปินวงก็อตเซเว่นประดับอยู่ บางคนอาจมีการติดแท็กทูลงบนผิวหน้า หรือ
ข้อมือ และที่ส าคัญที่สุดที่อากาเซทุกคนมีก็คือ อากาบง หรือแท่งไฟสีเขียวประจ าวง ซึ่งมีลักษณะเป็น
รูปนกตามสัญลักษณ์ชองแฟนคลับ ซึ่งใช้ในการยืนยีนความเป็นอากาเซได้เป็นอย่างดี  

 แต่แน่นอนกว่าจะเข้ามาเป็นอากาเซที่ติดตามสนับสนุนศิลปินวงก็อตเซเว่นนั้นทุกคนจะต้องมี
จุดเริ่มต้นและเหตุผลซึ่งจะน าพามาซึ่งความรัก ความผูกพัน และน าไปสู่ความทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ
ในการสนับสนุนและผลักดันศิลปินวงก็อตเซเว่นที่แตกต่างกันออกไป อย่างคุณยอนฮวา (นามสมมุติ) 
อายุ 21 ปี กล่าวว่า “ตามก็อตเซเว่นมาตั้งแต่เดบิวต์53ค่ะ ก่อนเดบิวต์อีก รู้จักจากรายการวิน54 (Win: 
Who is Next) ของวายจีค่ะ ตอนที่ออกกับวินเนอร์55 ตอนแรกไม่ชอบก็อตเซเว่น แต่ด้วยความที่มีคน
ไทยก็เลยท าให้เราอยากจะเข้าไปรู้จัก พอรู้จักก็เลยยาวเลย จุดพีคก็คือมีคนไทยนี่แหละแล้วก็ตาม
เรื่อยๆ” (สัมภาษณ์คุณยอนฮวา, 26 มีนาคม พ.ศ.2560) เช่นเดียวกันกับคุณฮานา (นามสมมุติ) อายุ 
33 ปีที่เริ่มต้นความเป็นติ่งจากการดูรายการวินเหมือนกับคุณยอนฮวา โดนคุณฮานาให้สัมภาษณ์ว่า 
“เห็นสมาชิกบางคนจากรายการวิน (WIN: Who is Next) ของวายจี ซึ่งมาแข่งกับเด็กฝึกที่เจวายพี
ตอนนั้นเลยรู้ว่ามีเด็กฝึกคนหนึ่งที่เป็นคนไทย ก็เลยรอลุ้นว่าเมื่อไหร่ที่น้องจะได้เดบิวต์ เพราะเราก็เป็น
แฟนคลับของเจวายพีอยู่แล้ว ยิ่งมีคนไทยด้วย เราก็อยากจะสนับสนุนคนไทยเหมือนกัน พอแบม
แบม56ได้เดบิวต์อยู่วงก็อตเซเว่นก็เลยได้เริ่มติดตามผลงานตั้งแต่ตอนนั้น” (สัมภาษณ์คุณฮานา, 21 
มีนาคม พ.ศ.2560) คุณเยจี (นามสมมุติ) อายุ 23 ปี เองก็มีจุดเริ่มต้นที่ไม่ต่างกันมากหนัก “ก็ชอบก็
ตามซัพ[พอร์ต]น้องเพราะน้องเป็นคนไทยด้วยแหละ ก็เลยตามซัพ[พอร์ต]น้องมาตลอดพ่ีชอบตั้งแต่
ตอนน้องเด[บิวต์]แรกๆ เลย เหมือนเห็นแบบครั้งแรกรายการวิน (WIN: Who is Next) ของวินเนอร์
ใช่ปะ พ่ีก็ชอบก็ตามซัพ[พอร์ต]น้องเพราะน้องเป็นคนไทยด้วยแหละ ก็เลยตามซัพ[พอร์ต]น้องมา
ตลอด” (สัมภาษณ์คุณเยจี, 22 มีนาคม พ.ศ.2560) หรือคุณนาบี (นามสมมุติ) อายุ 32 ปี เล่าว่า “มัน
มีรายการของวายจีกับเจวายพีแข่งกัน ตอนแรกพ่ีก็ไม่รู้หรอกว่าอะไร ก็รู้แค่ว่ามีคนไทยนะ ก าลังจะเด
บิวต์แล้ว แล้วพ่ีก็ชอบเจวายพีอยู่แล้ว พอน้องเด [บิวต์]ก็เลยรู้ว่าน้องเป็นคนไทย ก็เลยตามดูน้องมา
ตั้งแต่ตอนนั้นเลย” (สัมภาษณ์คุณนาบี, 15 มีนาคม พ.ศ.2560) และคุณอารึม (นามสมมุติ) อายุ 23 
ปี กล่าวว่า “รู้จักจากรายการวิน (WIN: Who is Next) จริงๆตอนนั้นคือเลิกติ่งเกาหลีไปแล้วนะ เพ่ิง
เข้าปี1 เพ่ือนใหม่ติ่งวายจี ก็ชวนดูรายการนี้ เลยกลับมาตามเกาหลีอีกครั้ง ตอนดูวินก็ยังไม่ได้สนใจ

                                                           

 53 การเปิดตัวครั้งแรกต่อหน้าสาธารณชน 
 54 รายการ วินฮูอิสเน็กซ์ ( WIN: Who is Next) รายการแข่งขันหาสมาชิกวงศิลปินกลุ่มใหม่
ของค่ายวายจี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเอ็มเน็ต (Mnet) 
 55 ศิลปินวงวินเนอร์ สังกัดค่ายวายจี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (YG Entertainment) 
 56 แบมแบม กันต์พิมุกต์ ภูวกุล สมาชิกคนไทยในวงก็อตเซเว่น 
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อะไร จนมาเจอพ่ีที่รู้จักเขารีทวิตเกี่ยวกับก็อตเซเว่นมาเยอะมาก จนต้องไปเสิร์จหาข้อมูลว่าใครเป็น
ใคร เริ่มดูเอ็มวีแล้วก็ชอบ” (สัมภาษณ์คุณอารึม, 27 มีนาคม พ.ศ.2560) 

 ในขณะที่คุณคูซึล (นามสมมุติ) อายุ 25 ปี มีจุดเริ่มต้นมาจากการดูวาไรตี้ “พ่ีเป็นฮอตเทส57

มาก่อน แล้วได้ดูรายการไอก็อตเซเว่น58 (IGOT7) อีพีที่ชานซอง59ไป แต่จริงๆ ก็ตามน้องมาตั้งแต่เริ่ม
นั่นแหละ แต่ไม่ได้ดูอะไรมาก แล้วก็เริ่มรู้สึกว่าน้องน่ารัก ก็เลยตามต่อมาตลอด” (สัมภาษณ์คุณคูซึล, 
20 มีนาคม พ.ศ.2560) คล้ายกันกับคุณทัล (นามสมมุติ) อายุ 25 ปี ที่เล่าว่า “พ่ีไม่ได้อยู่ในแวดวง
เกาหลีหรือไอดอลเลยนะ ออกแนวแอนตี้ด้วยซ้ า แบบท าไมต้องชอบอะไรกันขนาดนั้น แต่พ่ีชอบดู
รายการวาไรตี้ แล้วพ่ีก็ติดรายการวาไรตี้เกาหลี เพราะช่วงนั้นพ่ีเรียนหนักก็เครียด พอดูวาไรตี้แล้วมัน
ก็คลายเครียด แล้วที่พ่ีดูก็จะมีเว็บซับไทย พอดีมันก็เด้งขึ้นมาเป็นรายการไอก็อตเซเว่น (I GOT7) แล้ว
ก็แนะน าว่ามีคนไทยนะ ก็เลย อ่ะ ไปดูหน่อยแล้วกัน แต่ก็ไม่ได้ชอบวงไอดอลอะไรแบบนี้เลยนะ แต่
อยากรู้ว่ามันคืออะไร ก็เลยตามดูแล้วก็ตลกดีแล้วก็ตามมาตลอด” (สัมภาษณ์คุณทัล, 19 มีนาคม พ.ศ.
2560) และคุณยูฮวา (นามสมมุติ) อายุ 25 ปี ที่ให้สัมภาษณ์ว่า “พ่ีดูยูทูป ตอนนั้นพ่ีไปเรียนที่
ต่างประเทศ แล้วเพ่ือนส่งมาให้ดู คือจะพูดยังไงอ่ะ คือเขาบอกว่าคนที่มีพ้ืนฐานติ่งอ่ะมันจะเลิกไม่ได้ 
แต่พ่ีเคยเป็นตอนสมัยยังเรียนตอนเด็กๆ เคยตามซุปเปอร์จูเนียร์มาก่อน แต่พอขึ้นมหาลัยก็ไม่ได้ตาม 
จนแบบเรียนต่อแล้วก็แบบว่างอ่ะ เพ่ือนเลยส่งมาให้ดูก็ดูไป ดูๆ ไปก็สนุกดีอ่ะ ก็เลยเริ่มมาตาม” 
(สัมภาษณ์คุณยูฮวา, 17 มีนาคม พ.ศ.2560) 

 ทว่าคุณยู (นามสมมุติ) อายุ 19 ปี มีจุดเริ่มต้นจากการดูซีรี่ย์ โดยคุณยูเล่าว่า“เริ่มจากการดูซี
รีย์เกาหลีเรื่องดรีมไฮ 260 (Dream high 2) แล้วรู้สึกชอบในตัวของเจบีมากๆ จึงติดตามผลงานของเจ
บีและเจเจโปรเจ็ค61 (JJ Project) มาตลอด จนมาเจอรายการวิน (WIN: Who is Next) เพราะมีคน
บอกว่ามีคนไทยอยู่ด้วย เราจึงไปหาดูแล้วก็รู้สึกหลังรักพวกเขา ยิ่งพอมารู้ภายหลังว่า ทั้ง4คน และเจ
เจโปรเจ็ค (JJ Project) จะมาเดบิวต์ด้วยกันในนามของ ก็อตเซเว่น เราก็ยิ่งดีใจและตัดสินใจที่จะเป็น
แฟนคลับของวงนี้” (สัมภาษณ์คุณยู, 26 มีนาคม พ.ศ.2560) และคุณฮานึล (นามสมมุติ) อายุ 21 ปี 
ที่เริ่มต้นจากการได้ดูมิวสิควีดีโอจัสไรท์ของศิลปินวงก็อตเซเว่น “ดูเอ็มวีจัสไรท์62 (Just right) เปิดเล่น

                                                           

 57 ชื่อแฟนคลับศิลปินวงทูพีเอ็ม (2PM) สังกัดค่ายเจวายพี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 
 58 รายการไอก็อตเซเว่น รายการวาไรตี้ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเอสบีเอส (SBS) 
 59 สมาชิกวงทูพีเอ็ม (2PM) สังกัดค่ายเจวายพี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 
 60 ซีรี่ย์เรื่องดรีมไฮ 2 (Dream High2) ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเคบีเอส (KBS) 
 61 ศิลปินดูโอ้ ประกอบไปด้วย อิมแจบอม และปาร์คจินยอง สังกัดค่ายเจวายพี เอ็นเตอร์- 
เทนเม้นท์  
 62 Just Right เพลงที่ใช้ในการโปรโมทอัลบั้มที่ 3 The 3rd  Mini Album Just right ของ
ศิลปินวงก็อตเซเว่น วางจ าหน่ายในวันที่ 13 กรกฏาคม พ.ศ. 2559 
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[อินเตอร]์เน็ตแล้วเปิดเจอ มันก็เป็นความชอบไปเอง แล้วก็ตามไปเรื่อยๆ แต่รู้จักมาตั้งแต่แรก เพราะ
อยู่ค่ายเดียวกับทูพีเอ็มก็เห็นว่ามีแผนจะโปรโมทแต่ก็ยังเฉยๆ พอมาดูเอ็มวีก็รู้สึกชอบ” (สัมภาษณ์คุณ
ฮานึล, 15 มีนาคม พ.ศ.2560) ต่างกับคุณอึนฮเย (นามสมมุติ) อายุ 25 ปี ที่ได้รับอิทธิพลมาจากเพ่ือน
ในกลุ่มซึ่งเป็นอากาเซ “ตอนแรกเพ่ือนสนิทในกลุ่มพ่ีเป็นอากาเซกันหมดเลย แต่พ่ีอยู่อีก [แฟน]ด้อม
หนึ่งมาก่อน แต่คือ[แฟน]ด้อมพ่ีมันไม่คัมแบ็ค ก็เลยหยุดติ่งไปประมาณปีสองปี แต่ว่าพวกเพลงก็ฟัง
เรื่อยๆ คือรู้จักแต่ไม่ได้ติ่ง มาเข้า[แฟน]ด้อมจริงๆ ก็ตอนงานเอสที่ขอนแก่น ตอนนั้นไปก็ไม่ได้ติ่ง แค่
ไปเป็นเพ่ือนเพ่ือนเฉยๆ แต่ไปโดนแจ็ค[สัน]63แอคเทคในงานมาก็เลยไม่ได้แล้ว กลับไปฉันต้องไปเป็น
อากาเซ” (สัมภาษณ์คุณอึนฮเย, 17 มีนาคม พ.ศ.2560) 

 เหตุผลที่ชื่นชอบศิลปินวงก็อตเซเว่นนั้นก็แตกต่างออกไปในแต่ละบุคคล อย่างคุณฮานึล (นาม
สมมุติ) อายุ 21 ปี ให้เหตุผลว่า “ก็น่ารักดี เพราะวงเก่าที่ชอบจะจริงจัง ท่าเต้นขึงขัง แต่กัซ64 (ก็อต
เซเว่น) ใสๆ ดูน่ารัก เหมือนน้องอ่ะ มีคนไทยด้วย ก็เลยอยากผลักดัน ซัพพอร์ต ความพยายามของเขา
ก็ท าให้เราเห็น คือค่ายไม่ค่อยช่วยอะไรเลย ที่ดังมาได้ก็เพราะพวกเขาเอง ความเป็นกันเองด้วย” 
(สัมภาษณ์คุณฮานึล, 15 มีนาคม พ.ศ.2560) คล้ายกันกับคุณยู (นามสมมุติ) อายุ 19 ปี ที่กล่าวว่า 
“ความขี้เล่น ความเป็นกันเอง ความไม่เฟคและความรักที่พวกเขามีต่อแฟนคลับ ซึ่งเราสามารถสัมผัส
มันได้ว่ามันคือความรู้สึกที่จริงใจ ไม่ใช่เป็นเพียงการแสดง” (สัมภาษณ์คุณยู, 26 มีนาคม พ.ศ.2560) 
ในขณะที่คุณอารึม (นามสมมุติ) อายุ 23 ปี ก็ให้เหตุผลที่คล้ายกันโดยกล่าวว่า “ความสัมพันธ์ในวง 
เอาจริงเพลงกัซ (ก็อตเซเว่น)ก็ยังไม่ได้เข้าหูเรามากขนาดนั้น 555 แต่ที่รักมากเพราะ เด็กๆมันรักกัน 
แล้วเรามองเห็นความเป็นพ่ีเป็นน้อง ความสนิทสนมของพวกเขาแล้วเราเอ็นดู เห็นแล้วยิ้มตาม” 
(สัมภาษณ์คุณอารึม, 27 มีนาคม พ.ศ.2560) คุณอึนฮเย (นามสมมุติ) อายุ 25 ปีก็มองในลักษณะ
เดียวกันว่า “พ่ีชอบความตรงของเขา เขารักก็บอกตรงๆ เขากวนก็กวนตรงๆ เขาดูจริง กัซ (ก็อต
เซเว่น) ดูไม่ใช่ไอดอลที่เอ้ือมไม่ได้ คนละชั้นกับแฟนคลับ แต่เป็นเหมือนเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่เราสนิท
ได้ เหมือนรุ่นพ่ีในมหาลัยที่เราเดินไปเต๊าะได้” (สัมภาษณ์คุณอึนฮเย, 17 มีนาคม พ.ศ.2560) และคุณ
ยอนฮวา (นามสมมุติ) อายุ 21 ปีที่มองว่า “วงนี้เป็นวงที่ระยะห่างระหว่างแฟนคลับและศิลปินน้อย
ที่สุดแล้วส าหรับหลายวงที่เคยรู้จักมา ก็เลยรู้สึกว่าเราเข้าถึงเข้าได้มากเลยอยากซัพพอร์ตเขา ถามว่า
ทุกวันนี้เขาเหมือนเดิมไหม ก็ไม่เหมือนเดิมหรอก ด้วยความที่เขาดังขึ้นระยะห่างมันก็มากขึ้นตามไป
ด้วย แต่เขาก็พยายามที่จะใกล้ชิดกับเราให้มากที่สุด” (สัมภาษณ์คุณยอนฮวา, 26 มีนาคม พ.ศ.2560) 
และคุณทัล (นามสมมุติ) อายุ 25 ปี ที่สัมผัสได้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดนคุณทัลให้เหตุผลว่า 
“ตอนแรกพ่ีคิดว่ามันเป็นเพราะความตลกนะ แต่พอมาเรื่อยๆ แล้วมันไม่ใช่อ่ะ มันคือกัซ (ก็อตเซเว่น)
อ่ะ คือความน่ารักของน้อง มันมีความรู้สึกที่ผูกพันกันไปแล้ว เหมือนเพ่ือนคนหนึ่ง เหมือนญาติคน
                                                           

 63 สมาชิกชาวฮ่องกง ของวงก็อตเซเว่น 
 64 ชื่อเรียกย่อมาจาก กัซเซบึน ซึ่งเป็นการออกเสียงก็อตเซเว่นในภาษาเกาหลี 
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หนึ่งที่เรารู้จักแล้วเราก็รู้ว่าเขารักเรา แล้วก็ปกป้องเราในขณะที่เราก็ปกป้องเขา มันน่ารักอ่ะ เป็น
ความสัมพันธ์เล็กๆ ที่อธิบายไม่ได้” (สัมภาษณ์คุณทัล, 19 มีนาคม พ.ศ.2560) 

 จากที่กล่าวไปในข้างต้นท าให้เห็นว่าจุดเริ่มต้นของการเป็นอากาเซในแต่ละคนมีความ
แตกต่างกันออกไปแต่โดยส่วนมากแล้วพบว่า มักจะรู้จักและผูกพันกับศิลปินวงก็อตเซเว่นจากรายการ
วิน (WIN: Who is Next) เป็นหลัก ก่อนจะค่อยๆ ติดตามและสร้างความผูกพันมากขึ้นเรื่อยๆ ผ่าน
รายการวาไรตี้ของศิลปินวงก็อตเซเว่นอย่าง เรียลก็อตเซเว่น และไอก็อตเซเว่น โดยเสน่ห์ที่ใช้ในการ
มัดใจท าให้ไม่สามารถหลุดไปได้มากจากความตลก ความน่ารัก และความเป็นธรรมชาติที่แสดงออก
ผ่านรายการวาไรตี้ต่างๆ รวมไปถึงความสัมพันธ์ของสมาชิกในวงมีความเหนียวแน่น และที่ส าคัญที่สุด
คือการแสดงออกถึงความรักและความห่วงใยที่มีต่อแฟนคลับของตนซึ่งเป็นกุญแจส าคัญที่ใช้ในการมัด
ใจและเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้แฟนคลับทุ่มเทและมุ่งมั่นในการสนับสนุนจนกระทั่งผลักดันให้เกิด
พฤติกรรมความเป็นติ่งอื่นๆ ตามมา โดยพฤติกรรมความเป็นติ่ง ผู้ศึกษาจะขอกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป 
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บทที่ 4 

ความเป็นติ่งในอากาเซ กลุ่มแฟนคลับศิลปินวงก็อตเซเว่น 

 
 

 ในบทที่แล้วผู้ศึกษาได้ท าการเกริ่นให้เห็นถึงการแพร่กระจายของวัฒนธรรมเกาหลี การเกิด
และพฤติกรรมชองกลุ่มแฟนคลับรวมไปถึงได้กล่าวถึงพฤติกรรมของคนที่ถูกเรียกว่าติ่งในเบื้องต้นไป
บ้างแล้ว ดังนั้นในบทนี้ผู้ศึกษาจะขอเจาะลึกไปยัง “ความเป็นติ่ง” ในอากาเซ กลุ่มแฟนคลับศิลปินวง
ก็อตเซเว่น โดยจะขอแบ่งออกเป็น 4 ประเด็นด้วยกัน คือ 1. มุมมองความเป็นติ่งในอากาเซ กลุ่มแฟน
คลับศิลปินวงก็อตเซเว่น 2. สาเหตุของความเป็นติ่งในอากาเซ กลุ่มแฟนคลับศิลปินวงก็อตเซเว่น  
3. พฤติกรรมในการสนับสนุนศิลปินวงก็อตเซเว่น 4. อัตลักษณ์ความเป็นติ่งในอากาเซ กลุ่มแฟนคลับ
ศิลปินวงก็อตเซเว่น 
 
1. มุมมองความเป็นติ่งในอากาเซ กลุ่มแฟนคลับศิลปินวงก็อตเซเว่น 

 เมื่อพูดถึงติ่งเรามักจะได้รับภาพและมุมมองที่สะท้อนมาจากคนภายนอกหรือสื่อเป็นหลัก 
แน่นอนว่าสิ่งที่สะท้อนกลับมาล้วนแล้วแต่เป็นภาพของกลุ่มคนที่มีความวุ่นวาย สร้างความเดือดร้อน 
และไม่สนใจโลกของความจริง ในทางกลับกันไม่เคยมีใครที่หันมาให้ความสนใจในมุมของคนที่ถูก
เรียกว่าติ่งเลย จากการสัมภาษณ์ท าให้พบว่า มีทั้งส่วนที่ไม่สนใจว่าจะถูกมองว่าอย่างไร ส่วนที่ไม่ชอบ
ให้มองว่าเป็นติ่ง ส่วนที่มองว่าเป็นเรื่องตลก ซึ่งก็จะปนกันไป โดยจะเห็นได้จากการสัมภาษณ์คุณทัล 
(นามสมมุติ) อายุ 25 ปี มองว่า“พ่ีมองว่าค าว่าติ่งเป็นค ามูล ไม่มีความหมายเลยส าหรับพ่ี เป็นค าปกติ
มาก มันก็ไม่ใช่ค าว่าบวกหรือลบนะ มันอยู่ที่ทัศนะของคนที่จะเปิดใจหรือไม่เปิดใจมากกว่า ตราบใดที่
ยังไม่เปิดใจคุณก็จะยังมองความชอบของคนอ่ืนเป็นลบ แต่เมื่อไรที่คุณเปิดมันก็จะเป็นด้านบวก” 
(สัมภาษณ์คุณทัล, 19 มีนาคม พ.ศ.2560) คุณอินฮวา (นามสมมุติ) อายุ 25 ปี ก็มองในลักษณะ
เดียวกันว่า “เราเองก็มองว่าแฟนคลับกับติ่งก็เหมือนกัน แค่คนนิยามให้แตกต่างไป ตอนเด็กๆ ก็ไม่
ชอบนะท่ีเขาเรียกหรือว่า แต่พอโตมาก็มองมุมมองอ่ืนมากขึ้น ก็ไม่สนใจ แค่ไม่ท าให้ใครเดือดร้อน ไม่
ท าให้คนรอบตัวพ่อแม่หรือเพ่ือนรู้สึกแย่ก็พอแล้ว เพราะต่อให้เราท าดีแค่ไหนถ้าเขาไม่ชอบเขาก็หา
เรื่องมาว่าเราได้” (สัมภาษณ์คุณอินฮวา, 25 มีนาคม พ.ศ.2560) และคุณยู (นามสมมุติ) อายุ 19 ปี 
และคุณยูฮวา (นามสมมุติ) อายุ 25 ปี ก็มองว่าเป็นเรื่องของความชอบความต้องการสนับสนุน โดย
คุณยูกล่าวว่า “คนนอกอาจจะเข้าใจค าว่าติ่ง คือคนที่บ้าหรือคลั่งไคล้ศิลปิน แต่ค าว่าแฟนคลับอาจจะ
ดูเป็นทางการมากกว่าค าว่าติ่ง เพราะคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการนี้ค่อนข้างเข้าใจค าว่าติ่งในเชิงลบ  
แต่ส าหรับเราติ่งหรือแฟนคลับก็เป็นเพียงคนกลุ่มหนึ่งที่มีความรักศิลปินและต้องการซัพพอร์ทพวกเขา  
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เท่าที่เราสามารถจะท าได้ก็เพียงเท่านั้น” (สัมภาษณ์คุณยู, 26 มีนาคม พ.ศ. 2560) คุณยูฮวากล่าว
เสริมว่า “พ่ีเชื่อว่าแฟนคลับหรือติ่งก็คือการที่เรามีความชอบกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แล้วพ่ีก็เชื่อคนทุกคนเป็น
ติ่งของอะไรบางอย่าง แต่แค่ว่าเขาเอาค าว่าติ่งมาใช้กับคนที่เป็นแฟนคลับนักร้องเกาหลีเท่านั้น ถ้าเขา
ลองเอาค านี้ไปใช้กับคนอ่ืนก็เป็นติ่งทั้งหมด ทุกคนก็ต้องมีความชอบอะไรสักอย่างหนึ่ง มันไม่มีทางที่
คนสักคนเกิดมาแล้วไม่ชอบอะไรเลย แต่ก็อาจจะบอกว่าฉันก็ไม่ได้เสียเงินไปตามไปดู อันนั้นมันคือ
เลเวลของความชอบแล้ว ไม่ใช่ค าอธิบายที่จะเอามาเหยียด บางทีที่เราไม่พูดหรือไม่บอกว่าเราเป็นติ่ง 
เพราะว่ามุมมองของคนอ่ืนที่มีต่อเรา เขาก็มองว่าท างานขนาดนี้แล้วยังจะติ่งอีกหรอ แต่มันก็คือ
ความชอบอ่ะ แค่ชอบเท่านั้นเอง”  

 จะเห็นได้ว่าความเป็นติ่งในมุมมองของอากาเซ กลุ่มแฟนคลับศิลปินวงก็อตเซเว่นนั้น คือ 
เเฟนคลับในรูปแบบหนึ่งซึ่งมีความรู้สึกและการสนับสนุนที่ไม่ต่างจากแฟนคลับโดยทั่วไป โดยการถูก
นิยามว่าเป็นติ่งก็ไม่ได้ถูกให้ความสนใจจากคนในกลุ่มแต่อย่างใด หากแต่มุ่งเน้นเรื่องการนิยามตนเป็น
ส าคัญเท่านั้น 
 
2. สาเหตุของความเป็นติ่งในอากาเซ กลุ่มแฟนคลับศิลปินวงก็อตเซเว่น  

 เมื่อความชอบพัฒนาเป็นความรัก บางครั้งแค่การติดตามข่าวสารผ่านเว็บไซต์ทวิ ตเตอร์
ดอทคอม หรือการได้พบแค่ครั้งอาจไม่เพียงพอ นั่นน ามาสู่พฤติกรรมการติดตามที่ยกระดับมากขึ้น
กว่าเดิม เช่น การติดตามศิลปินวงก็อตเซเว่นไปยังประเทศต่างๆ แม้กระทั่งประเทศเกาหลีใต้ที่ตน
ไม่ได้มีความสนใจใดๆ เลย หรือแม้กระท่ังการไปคอนเสิร์ตหรืองานแฟนมีตติ้งแบบเดิมซ้ าๆ ในหลายๆ 
ประเทศ เพียงเพ่ือได้พบหน้าเท่านั้นดังจะเห็นได้จากการสัมภาษณ์คุณฮานา (นามสมมุติ) อายุ 33 ปี 
กล่าวถึงเหตุผลในการติดตามศิลปินวงก็อตเซเว่นไปต่างประเทศมากกว่า 4 ประเทศว่า “รูปแบบ
อาจจะคล้ายๆกัน แต่บรรยากาศไม่หมือนกัน แล้วที่เลือกไปก็คนละงานกัน ถึงคอน[เสิร์ต]หรือแฟนมี
ตติ้งรอบหลังๆ ก็อาจจะมีเบื่อบ้างแต่ก็อยากไปให้ก าลังใจเด็กๆ ตอน[ไฮ]ทัช65ว่าเราก็ยังมาเชียร์นะ 
โดยเฉพาะแบมแบม อีกอย่างที่ไทยโอกาสใกล้ชิดยากกว่าต่างประเทศด้วย” (สัมภาษณ์คุณฮานา, 21 
มีนาคม พ.ศ.2560) เช่นเดียวกันกับคุณเยจี (นามสมมุติ) อายุ 23 ปี ที่มีศิลปินวงก็อตเซเว่นเป็นแรง
บันดาลใจในการตัดสินใจเลือกไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศเกาหลีใต้ใต้ทั้งๆ ที่ไม่มีพ้ืนฐานอะไรเลยว่า 
“จุดที่พ่ีเข้าไปซัพพอร์ตยังไม่มีใครไปซัพพอร์ตน้องมากขนาดนั้น แฟนไทยตอนนั้นยังไม่เยอะขนาด
นี้อ่ะ แฟน[คลับ]เกา[หลี]ก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้ พ่ีก็เลยอยากเข้าไปซัพพอร์ตให้น้องรู้ว่ายังมีคนชอบ ยังมี
คนติดตามนะ” (สัมภาษณ์คุณเยจี, 22 มีนาคม พ.ศ.2560) 

 นอกจากการติดตามที่มากขึ้นแล้ว การสนับสนุนก าลังใจและความทุ่มเทของแฟนคลับเพียง
ธรรมดาอาจยังไม่มากพอในความคิด ซึ่งท าให้เกิดการคิดโปรเจกต์ต่างๆ มากมายเพ่ือเป็นการให้
ก าลังใจ หรือแม้แต่กระทั่งเป็นการบ่งบอกให้รู้ถึงความรักที่ตนมีให้ อย่างเช่นคุณทัล (นามสมมุติ) อายุ 
                                                           

 65 การได้จับมือกับศิลปิน 
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25 ปี ให้สัมภาษณ์ถึงการทุ่มเทท าโปรเจกต์จนกระทั่งต้องนอนที่สนามบินถึง 4 คืนว่า “แค่บอกให้เขา
รู้ว่าเรายังอยู่นะ ไม่ได้ทิ้งไปไหนนะ เพราะตอนนั้นมีข่าวเรื่องอเมริกาโดนดราม่า ก็ไม่อยากให้เขาคิด
มากเพราะยังไงก็มีเรา” (สัมภาษณ์คุณทัล, 19 มีนาคม พ.ศ.2560) 

 จากที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ท าให้เห็นถึงการแสดงพฤติกรรมในอีกระดับหนึ่งในอากาเซ กลุ่ม
แฟนคลับศิลปินวงก็อตเซเว่น โดยเป็นไปในลักษณะของที่ติดตามที่ให้ความใกล้ชิดมากขึ้นที่มากขึ้นซึ่ง
สะท้อนให้เห็นความต้องการความใกล้ชิด หรือการแสดงออกถึงความรักที่มากเกินกว่าที่แฟนคลับหรือ
คนทั่วไปมักจะปฏิบัติกัน ซึ่งลักษณะของพฤติกรรมการแสดงออกที่ถูกมองว่า  “มากเกินไป” จึงมี
ความสัมพันธ์กับค าที่มักจะถูกใช้เรียกแฟนคลับศิลปินเกาหลีอย่างค าว่า “ติ่ง” จึงท าให้คนที่มี
พฤติกรรมในลักษณะนี้จึงถูกมองว่าเป็น “ต่ิง” ไปโดยปริยาย โดยรูปแบบพฤติกรรมที่ถูกมองว่าเป็นติ่ง
จะประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ผู้ศึกษาจะขอกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป 
 
3. รูปแบบพฤติกรรมในการสนับสนุนศิลปินวงก็อตเซเว่น 

 เมื่อเข้าสู่การเป็นติ่งอย่างจริงจัง นอกจากการติดตามข่าวสารอย่างสม่ าเสมอแล้วนั้น อีกหนึ่ง
สิ่งที่ส าคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือการสนับสนุนศิลปินวงก็อตเซเว่น โดยการสนับสนุนดังกล่าวสามารถท าได้
หลากหลายขึ้นอยู่กับความต้องการและความสนใจของบุคคลนั้นๆ ในหัวข้อนี้ผู้ศึกษาจะขอแบ่ง
การศึกษาพฤติกรรมในการสนับสนุนศิลปินวงก็อตเซเว่นออกเป็น 2 ประเด็นหลักๆ คือ 1. ระดับ
พฤติกรรมในการสนับสนุนศิลปินวงก็อตเซเว่น และ 2. รูปแบบพฤติกรรมในการสนับสนุนศิลปินวง
ก็อตเซเว่น 

 3.1 ระดับพฤติกรรมในการสนับสนุนศิลปินวงก็อตเซเว่น 

 อย่างที่กล่าวไปในตอนต้นแล้วว่า พฤติกรรมการสนับสนุนศิลปินวงก็อตเซเว่นของติ่งในกลุ่ม
อากาเซนั้นมีความหลากหลายค่อนข้างมาก กล่าวคือ ติ่งแต่ละคนก็จะมีพฤติกรรมในการสนับสนุน
ศิลปินวงก็อตเซเว่นที่แตกต่างกันออกไปตามความถนัดของตน เช่น การสนับสนุนโดยใช้แรงกาย  
การสนับสนุนโดยใช้ก าลังทรัพย์ เป็นต้น โดยจากการศึกษาท าให้สามารถแบ่งระดับแฟนในการ
สนับสนุนของติ่งในอากาเซได้ทั้งหมด 4 ระดับด้วยกัน คือ ระดับแฟนไซต์ ระดับแฟนสายติดตาม
ศิลปิน ระดับแฟนสายเปย์ และระดับแฟนสนับสนุน ซึ่งจะมีลักษณะการแสดงออกและระดับ 
การยอมรับจากคนภายในกลุ่มที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้ 

  3.1.1 ระดับแฟนไซต ์ท าหน้าที่ตามถ่ายรูปศิลปินวงก็อตเซเว่นไปยังสถานที่ต่างๆ ทั้ง
ในประเทศเกาหลีใต้และต่างประเทศ มักจะได้รับความเกรงใจจากแฟนคลับในระดับอ่ืนๆ เป็นอย่าง
มาก  

  3.1.2 ระดับแฟนสายติดตาม หมายถึง แฟนคลับที่ตามศิลปินวงก็อตเซเว่นไปยัง
สถานที่ต่างๆ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ติดตามศิลปินวงก็อตเซเว่นในประเทศไทย และติดตาม
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ศิลปินวงก็อตเซเว่นในต่างประเทศ แฟนคลับในระดับนี้จ าเป็นต้องมีรายจ่ายที่ค่อนข้างสูงจากการบิน
ตามศิลปินวงก็อตเซเว่นไปยังประเทศต่างๆ มักจะได้รับการยอมรับจากแฟนคลับทั่วๆ ไปในแง่ของ
การได้ใกล้ชิดกับศิลปินวงก็อตเซเว่น รวมไปถึงได้พบกับครอบครัวของศิลปินวงก็อตเซเว่น และเป็นที่
จดจ าของศิลปินวงก็อตเซเว่นด้วย 

  3.1.3 ระดับแฟนสายเปย์ (บริโภค) หมายถึง แฟนคลับที่บริโภคอัลบั้ม สินค้าที่ค่าย
ต้นสังกัดเป็นผู้ผลิต สินค้าที่เกี่ยวข้องกับศิลปินวงก็อตเซเว่น ซึ่งมักจะเป็นการบริโภคครั้งละมากๆ 
และมากจนเกินความจ าเป็น จากการศึกษาพบว่าแฟนในระดับแฟนสายเปย์ (บริโภค) และระดับแฟน
สายติดตามมักจะมีความเก่ียวเนื่องกันอยู่โดยตลอด บางครั้งอาจทับซ้อนกันได้ 

  3.1.4 ระดับแฟนสายสนับสนุน หมายถึงแฟนคลับที่คอยสนับสนุนศิลปินวงก็อต
เซเว่นผ่านการเพ่ิมยอดผู้เข้าชมในเว็บไซต์ยูทูปดอทคอม ซื้อแพ็กเกจฟังเพลงออนไลน์เพ่ือเพ่ิมโอกาส
ให้ศิลปินได้รับรางวัลบนเวทีต่างๆ โดยส่วนมากแฟนในระดับนี้มักจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มๆ 

 ระดับพฤติกรรมในการสนับสนุนศิลปินวงก็อตเซเว่นที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่ามีความแตกต่าง
แต่ในขณะเดียวกันก็มีความคล้ายคลึงกัน นั่นท าให้ระดับพฤติกรรมที่แสดงออกมาความทับซ้อนกัน 
กล่าวคือ ติ่งหนึ่งคนสามารถมีพฤติกรรมมากกว่า 1 ระดับก็ได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มักจะมีลักษณะการ
แสดงออกที่เน้นหนักไปในระดับใดระดับหนึ่งอยู่เสมอ โดยเมื่อศึกษาระดับพฤติกรรมในการสนับสนุน
ศิลปินวงก็อตเซเว่นทั้ง 4 ระดับนี้แล้วจะพบว่ามีรูปแบบการสนับสนุนที่มีความคล้ายคลึงกัน  
ท าให้สามารถจ าแนกรูปแบบพฤติกรรมการสนับสนุนศิลปินวงก็อตเซเว่นในประเด็นต่อไป  

 3.2 รูปแบบพฤติกรรมการสนับสนุนศิลปินวงก็อตเซเว่น 

 ดังที่ได้กล่าวถึงพฤติกรรมการสนับสนุนศิลปินวงก็อตเซเว่นไปในหัวข้อก่อนหน้าแล้วว่า 
มีความแตกต่างซึ่งจะสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ระดับ ซึ่งมีความคล้ายคลึงและทับซ้อนกัน ในหัวข้อนี้
จะเป็นการจัดรูปแบบของพฤติกรรมการสนับสนุนศิลปินวงก็อตเซเว่นจากระดับพฤติกรรมสนับสนุน
ศิลปินวงก็อตเซเว่นเพ่ือให้เห็นถึงรูปแบบของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในได้อย่างชัดเจน จากการศึกษา
สามารถแบ่งรูปแบบพฤติกรรมการสนับสนุนศิลปินวงก็อตเซเว่นได้ทั้งหมด 2 รูปแบบด้วยกัน คือ  
การบริโภค หมายถึง ระดับแฟนไซต์ แฟนสายติดตาม และแฟนสายเปย์ ซึ่งจะโดดเด่นในเรื่องของการ
บริโภคโดยใช้ก าลังทรัพย์เป็นหลัก และการสนับสนุน ในที่นี้ก็คือระดับแฟนสายสนับสนุนที่มุ่งเน้นใช้
แรงกายเป็นหลัก โดยแต่ละรูปแบบจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  3.2.1. การบริโภค 

 กล่าวได้ว่าการเป็นติ่งมักจะอยู่คู่กับการบริโภค และเป็นสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไม่
สามารถตัดขาดได้ โดยมีทั้งการบริโภคอัลบั้ม สินค้าที่ผลิตจากค่ายต้นสังกัด สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ
ศิลปิน (ระดับแฟนสายเปย์) รวมไปถึงการติดตามศิลปิน (ระดับแฟนไซต์ และแฟนสายติดตาม) ซึ่ง
ล้วนแล้วแต่เก่ียวข้องกับการบริโภคอยู่โดยตลอดและมักจะเป็นการบริโภคท่ีมากเกินกว่าความต้องการ
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ของคนทั่วไป และมีความซับซ้อนมากกว่า แต่ถึงกระนั้นในความเป็นติ่งเองก็จะมีลักษณะของการ
บริโภคที่แตกต่างกันออกไป โดยผู้ศึกษาจะขอจ าแนกรายละเอียดเพ่ือให้เห็นการบริโภคที่ชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้นดังต่อไปนี้ 

   3.2.1.1 อัลบั้ม 

 ปฏิเสธไม่ได้ว่าสินค้าส าคัญที่เป็นพ้ืนฐานของการบริโภคของติ่งเกือบทุกคนคือ อัลบั้ม โดย
การบริโภคอัลบั้มของติ่งนั้นจะเป็นการบริโภคเพ่ือการบริโภคอัลบั้มของศิลปินวงก็อตเซเว่นนอกจะ
เป็นเป็นการบริโภคเพ่ือความพึงพอใจของตนและความต้องการยืนยันในความเป็นแฟนคลับหรือติ่งใน
ตนเองแล้วยังถือเป็นการสนับสนุนศิลปินที่ตนรักอีกด้วย จะเห็นได้จากการที่คุณทัล (นามสมมุติ) อายุ 
25 ปี ให้สัมภาษณ์ว่า “พ่ีก็ซ้ือตั้งแต่อัลบั้มแรกเลยนะ ก็เก็บหมดทุกอัลบั้มเลย ที่จนเพราะพวกนี้แหละ 
ส่วนมากก็สั่งจากอินเตอร์เน็ตพรีออเดอร์66เอา มีอัลบั้มที่แล้วที่พ่ีเปิดรับพรี[ออเดอร์]เอง เพราะว่าพ่ี
รู้สึกว่า[อัล]บั้มมันแพง แล้วน้องก็คัม[แบ็ค]67ชนวงดังๆ ก็กลัวยอดกลัวอะไรตกก็เลยเปิดพรี[ออเดอร์]
ช่วยดันชาร์ตไปอีกทางหนึ่ง” (สัมภาษณ์คุณทัล, 19 มีนาคม พ.ศ.2560) เช่นเดียวกันกับคุณยู (นาม
สมมุติ) อายุ 19 ปี ที่กล่าวว่า “เราก็มีอัลบั้มกัซ (ก็อตเซเว่น) ตั้งแต่อัลบั้มแรกนะ ช่วงแรกๆจะซื้อเพียง
1-3 อัลบั้ม แต่ตั้งแต่อัลบั้มจัสไรท์ (Just Right) มามักจะซื้อ 5-20 อัลบั้ม เพราะต้องการดันยอดขาย
อัลบั้มให้กับ ก็อตเซเว่น เพ่ือให้มีสิทธิ์ในการลุ้นรางวัลตามรายการเพลงต่างๆ” (สัมภาษณ์คุณยู, 26 
มีนาคม พ.ศ.2560)  

 แต่ทว่าก็มีอีกจ านวนไม่น้อยที่บริโภคอัลบั้มเพียงเพ่ือต้องการเก็บสะสม เช่น คุณฮานึล (นาม
สมมุติ) อายุ 21 ปี กล่าวว่า “อัลบั้มก็ทุกอัลบั้ม แต่ไมได้ซื้อเยอะ เอาแค่มีในครอบครองเฉยๆ แต่ก่อน
หน้านี้ได้ฟรี ได้จากที่ไป[แฟน]มีต[ติ้ง]ที่สิงคโปร์เขาแจกอัลบั้มด้วย” (สัมภาษณ์คุณฮานึล, 15 มีนาคม 
พ.ศ.2560) หรือคุณฮานา (นามสมมุติ) อายุ 33 ปี ที่ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “พ่ีมีตั้งตั้งแต่อัลบั้มแรกนะ ซื้อ
ก็ซื้อตามเวอร์ชันว่ามีกี่แบบ แต่หลังๆเริ่มมีหลายเวอร์ชัน มีการ์ดหลายแบบ ก็เลยต้องซื้อจ านวน
อัลบั้มมากขึ้นเพราะแกะหาการ์ดอะไรแบบนี้ แต่พอซื้อมาแล้วพ่ีก็ไม่เคยเอาซีดีออกจาก[อัล]บั้มมาใส่
เครื่องเล่นฟังหรอก เพราะว่าเพลงก็โหลดจากไอจูน ( itunes) มาฟังเอา” (สัมภาษณ์คุณฮานา, 21 
มีนาคม พ.ศ.2560) และคุณจียอน (นามสมมุติ) อายุ 28 ปี ผู้บริโภคอัลบั้มของศิลปินวงก็อตเซเว่น
มากกว่า 10 อัลบั้มกล่าวว่า “เราฟังแต่เพลงในช่วงแรก เราไม่ได้ซื้ออัลบั้มของพวกเขาเลยสักชิ้นค่ะ 
ต่อมาพอเรามาตามจริงจัง และด้วยกับวัยที่ท างานพอจะซื้อได้ เราจึงตามเก็บอัลบั้มก่อนหน้านี้จนครบ
ทุกอัลบั้ม และซื้ออย่างละหนึ่งชิ้น ยกตัวอย่างเช่น อัลบั้มก็อตอิท (GOT IT)68 จะมีเพียงแค่ 1 เวอร์ชัน 
เราก็จะซื้อแค่ 1 เวอร์ชันแค่นั้น ส่วนของแถมในอัลบั้มถ้าได้การ์ดใครก็จะเก็บแค่คนนั้นไม่ได้ซื้อเพ่ิมต่อ 
                                                           

 
66 การสั่งสินค้าในระหว่างที่ผู้ขายไม่มีสินค้าอยู่บนมือ 

 67 การปล่อยอัลบั้มใหม่ 
 68 The 1st Mini Album GOT IT? มินิอัลบั้มแรกของศิลปินวงก็อตเซเว่น วางจ าหน่ายวันที่ 
20 มกราคม พ.ศ. 2557   
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อัลบั้มก็อตเลิฟ69 (GOT LOVE) 1 เวอร์ชันอัลบั้มไอเดนติฟาย70 (IDENTIFY)  มีทั้งหมด 2 เวอร์ชัน สี
ขาวและสีด า เราก็ซื้อ 2 เวอร์ชันค่ะ อัลบั้มจัสไรท์ (JUST RIGHT) 1 เวอร์ชันอัลบั้มแมด71 (MAD) มี
ทั้งหมด 2 เวอร์ชัน แนวนอนและแนวตั้ง เราก็มีทั้ง 2 เวอร์ชันค่ะอัลบั้มแมด วินเทอร์ อิดิชัน72 (MAD 
Winter Edition) มีทั้งหมด 2 เวอร์ชั้น สีเขียวและสีแดง เราก็มี 2 เวอร์ชันค่ะ อัลบั้มไฟล็ทล็อก ดิ
พาร์ทเจอร์73 (FLIGHTLOG : DEPARTURE) มีทั้งหมด 2 เวอร์ชั้น สีชมพูและสีฟ้า เราก็มีทั้ง 2 
เวอร์ชัน อัลบั้มไฟล็ทล็อก เทอร์บูเลนท์74 (FLIGHTLOG : TURBULAENCE) มีทั้งหมด 8 เวอร์ชัน 
(แยกเมมเบอร์แต่ละปก) เราก็มีทั้ง 8 อัลบั้ม อัลบั้มไฟล็ทล็อก อาร์ไรเวิล75 (FLIGHT LOG : 
ARRIVAL) และล่าสุด มี 2 เวอร์ชัน ตอนนี้ก็มีครบทั้ง 2 เวอร์ชันแล้ว ส่วนอัลบั้มที่ออกกับทาง ญี่ปุ่น
จะไม่ได้ซื้อเก็บเลยเนื่องจากมีหลากหลายเวอร์ชันและเวอร์ชันแรกๆก็ค่อนข้างหาซื้อยากส่วนใหญ่จึง
ใช้วิธีซื้อเพลงจากไอจูน iTune และของบางอย่างที่เป็นประเภทวีดีโอในดีวีดี ก็จะดูจากบ้านแฟนคลับ
ที่ปล่อยออกมาเป็นบางบ้านมากกว่า แล้วก็อัลบั้มที่ เป็นเวอร์ชันของไทยตั้งแต่ 1-8 เราก็อุดหนุนและ
ซื้อครบทุกอัลบั้มเหมือนกัน” (สัมภาษณ์คุณจียอน, 27 มีนาคม พ.ศ. 2560) 

 นอกจากนี้ยังมีการบริโภคอัลบั้มเพ่ือเข้างานแฟนไซน์ซึ่งจ าเป็นจะต้องมีการบริโภคอัลบั้มเป็น
จ านวนที่มากพอ ดังจะเห็นได้จาก คุณยูฮวา (นามสมมุติ)  อายุ 25 ปี เป็นคนที่ไปงานแฟนไซน์มาไม่
ต่ ากว่า 5 ครั้ง กล่าวไว้ว่า “อัลบั้มมันเป็นอะไรที่เลี่ยงไมได้ที่จะต้องซื้ออ่ะ แล้วพ่ีเข้า[แฟน]ไซน์ก็เลย
ต้องซื้ออัลบั้มเยอะมาก แต่ซื้อเก็บเองจริงก็ไม่ได้เยอะนะ ไม่ได้ได้มีทุกอัลบั้มด้วย พ่ีเก็บเฉพาะที่พ่ี
อยากจะเก็บ อย่างพ่ีเริ่มชอบตอนฮาจิมา76 แต่พ่ีไม่ได้ชอบทุกเพลงก็ไม่ได้ซื้อ แต่ช่วงจัสไรท์ (Just 
                                                           

 69 The 2nd Mini Album GOT LOVE มินิอัลบั้มที่ 2 ของศิลปินวงก็อตเซเว่น วางจ าหน่าย
วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
 70 The 1st Album Identify อัลบั้มเต็มอัลบั้มแรกของศิลปินวงก็อตเซเว่น วางจ าหน่ายวันที่ 
18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
 71 The 4th Mini Album MAD มินิอัลบั้มที่ 4 ของศิลปินวงก็อตเซเว่น วางจ าหน่ายวันที่ 30 
กันยายน พ.ศ. 2558 
 72 MAD Winter Edition อัลบั้มพิเศษช่วงฤดูหนาวปลายปี พ.ศ. 2558 ของศิลปินวงก็อต
เซเว่น วางจ าหน่ายวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
 73 The 5th Mini Album Flight Log: Departure มินิอัลบั้มที่ 5 ของศิลปินวงก็อตเซเว่น 
วางจ าหน่ายวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559 
 74 The 2nd Album Flight Log: Turbulence อัลบั้มเต็มอัลบั้มที่ 2 ของศิลปินวงก็อต
เซเว่น วางจ าหน่ายวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559 
 75 The 6th Mini Album Flight Log: Arrival มินิอัลบั้มที่ 6 และอัลบั้มล่าสุดของศิลปินวง
ก็อตเซเว่น วางจ าหน่ายวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 
 76 ฮาจิมา ชื่อในภาษาเกาหลีของเพลง Stop Stop it เพลงที่ใช้ในการโปรโมทอัลบั้ม The 
1st Album Identify อัลบั้มเต็มอัลบั้มแรกของศิลปินวงก็อตเซเว่น วางจ าหน่ายวันที่ 18 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2557 
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right) เพลงมันน่ารักก็ซื้อ แต่ถ้าถามว่าซื้ออัลบั้มเยอะไหม ก็เยอะนะ เพราะเข้า[แฟน]ไซน์มันก็ต้องซื้อ
เยอะอ่ะ แต่ว่าถ้าซื้อให้ตัวเองก็น้อย ยกเว้นว่าจะมีการ์ดแรนด้อม77 พ่ีก็เก็บเฉพาะเมมเบอร์ที่พ่ีชอบ” 
(สัมภาษณ์คุณอินฮวา, 17 มีนาคม พ.ศ.2560) และคุณอินฮวา (นามสมมุติ)  อายุ 25 ปีเช่นกัน  
ที่กล่าวว่า “พ่ีก็ซ้ือเท่าท่ีพ่ีซื้อได้ อัลบั้มก็ซื้อตามการ์ด ถ้ามีแรนด้อม 3 เวอร์[ชัน] พ่ีก็ซื้อ 3 อัน ให้ครบ
กับการ์ดเมนตัวเองที่มี แต่ถ้าไปเกาหลีแล้วมี[แฟน]ไซน์ก็ซื้อตาม[แฟน]ไซน์ว่าเขาให้ซื้อเท่าไหร่ ” 
(สัมภาษณ์คุณอินฮวา, 25 มีนาคม พ.ศ.2560) 

   3.2.1.2 สินค้าท่ีผลิตจากค่ายต้นสังกัด  

 นอกจากอัลบั้มที่เป็นสินค้าที่เป็นพ้ืนฐานในการบริโภคแล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้ นั่นก็คือ
สินค้าที่ผลิตจากค่ายต้นสังกัด หรือที่เรียกกันว่าสินค้าออฟฟิเชียล โดยสินค้าดังกล่าวมักจะมีการผลิต
ออกมาสู่ท้องตลาดอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ มีการวางขายในบริเวณหน้าคอนเสิร์ตของศิลปินวง  
ก็อตเซเว่น ซึ่งแต่ละคอนเสิร์ตสินค้าที่วางขายก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ท าให้เกิดการบริโภค
เพ่ือต้องการสะสมตามมา แต่จากการสัมภาษณ์ท าให้พบว่า โดยส่วนมากมักจะเป็นการเลือกบริโภค
สินค้าเฉพาะที่ชอบหรือได้ใช้เท่านั้น ดังจะเห็นได้จากการสัมภาษณ์คุณฮานา (นามสมมุติ)  อายุ 33 ปี 
กล่าวว่า “พ่ีไม่ได้มีทุกชิ้น เลือกซื้อเฉพาะของที่ชอบ หรือน่ารัก ก็เลือกซื้อตามเมมเบอร์ที่ชอบ แต่ก็มี
ของจากทุกคอลเล็คชั่นที่ออฟฟิเชียลท ามาขาย” (สัมภาษณ์คุณฮานา, 21 มีนาคม พ.ศ.2560) 
เช่นเดียวกันกับคุณยอนฮวา อายุ 21 ปี ที่ให้เหตุผลว่า “ออฟฟิเชียลก็ซื้อจากหน้างาน ออนไลน์ก็มีแค่
พวกฟิกเกอร์78 แต่พวกมินิอากาบง79อะไรแบบนี้ฝากพ่ีที่รู้จักซื้อมาให้อีกที แต่ของออฟฟิเชียลที่มีก็
ไม่ได้มากนะ แค่พอมีแค่ที่ใช้ แท่งไฟ ชัคกี้80 มินิอากาบง ฟิกเกอร์ สร้อยกับต่างหูดรีมไนท์ 81” 
(สัมภาษณ์คุณยอนฮวา, 26 มีนาคม พ.ศ.2560) หรือคุณคูซึล (นามสมมุติ) อายุ 25 ปี ให้สัมภาษณ์ว่า 
“ออฟฟิเชียลก็เก็บเฉพาะเมน ก็เมนสองคนก็เยอะนะ ที่มีก็แท่งไฟ สติ๊กเกอร์ พวงกุญแจ ก็พรีออเดอร์
มา ไม่เคยซื้อหน้าคอนเสิร์ตที่เกาหลีนะ แต่ถ้าที่ไทยเคยแต่ฝากคนที่รับฝากซื้อซื้อแท่งไฟตอนคอน
[เสิร์ต] ฟลาย เพราะไปสายยังไงก็ไม่มีสิทธิ์ได้อยู่แล้ว เลยฝากเอา ก็มีค่าเข้าแถวอะไรแบบนี้ 50 บาท 
ก็จ้างไป 3 คน ได้มาคนเดียว” (สัมภาษณ์คุณคูซึล, 20 มีนาคม พ.ศ.2560) คุณยู (นามสมมุติ) อายุ 
19 ปี ที่กล่าวว่า “ไม่มีทุกชิ้น แต่ก็มีค่อนข้างเยอะพอสมควร โดยเฉพาะชัคกี้และฟิกเกอร์ เรารู้สึกว่า
มันน่ารักแล้วเหมือนเป็นคัวแทนของก็อตเซเว่น ที่ขาดไม่ได้ก็คงเป็นอากาบง เพื่อบอกว่าเราคืออากาเซ 
และซื้อไว้ส าหรับคอนเสิร์ต” (สัมภาษณ์คุณยู, 26 มีนาคม พ.ศ.2560) และคุณจียอน (นามสมมุติ)  

                                                           

 77 การ์ดแบบสุ่ม 
 78 โมเดลคาแร็คเตอร์ศิลปินในรูปแบบของการ์ตูนที่มีขนาดเล็ก 
 79 อากาบงคือชื่อแท่งไฟประจ าวงก็อตเซเว่น มินิอากาบงจึงหมายถึง แท่งไฟประจ าวงขนาด
เล็ก 
 

80 ตุ๊กตาท่ีมีคาแร็คเตอร์เป็นรูปแบบของการ์ตูนของศิลปินวงก็อตเซเว่น 
 81 ซีรี่ย์ออนไลน์ ออกอากาศผ่านช่องเนเวอร์ทีวี (Naver TV) 
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อายุ 28 ปี กล่าวว่า “ของออฟฟิเชียล เราไม่ได้มีทุกชิ้นนะคะ ตั้งแต่เริ่มแรกเดิมที เราตามเก็บแค่
เฉพาะบางตัวที่เป็นแรร์เท่านั้น เช่น ตุ๊กตาชัคกี้ เราก็ตามเก็บทั้งหมด 7 ตัวค่ะ ฟิกเกอร์ 7 ตัว แท่งไฟ
อากาบงทั้งไซส์เล็กและใหญ่ โปสการ์ด ผ้าเชียร์ ฯลฯ ซึ่งในแต่ละช่วงของที่ออกมาจะไม่เหมือนกัน 
และของบางอย่างเราก็ไม่ได้สะสม เลยเลือกเก็บเฉพาะที่ชอบๆไว้เท่านั้นค่ะ” (สัมภาษณ์คุณจียอน, 27 
มีนาคม พ.ศ.2560) 

  3.2.1.3 สินค้าอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับศิลปินวงก็อตเซเว่น   

 เมื่อมีการบริโภคอัลบั้มและสินค้าที่ผลิตจากค่ายต้นสังกัดแล้ว สินค้าอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ศิลปินวงก็อตเซเว่นอย่าง เครื่องดื่มน้ าอัดลมเอส เครื่องส าอางอิสสกิน82 สาหร่ายทอดกรอบเถ้าแก่
น้อย รวมไปถึงคอนแทคเลนส์ บอชแอนด์ลอมบ์ และนิตยสารที่ก็อตเซเว่นขึ้นหน้าปกก็มักจะถูก
บริโภคด้วยเช่นเดียวกัน ลักษณะของการบริโภคสินค้าดังกล่าวมันเป็นไปในรูปแบบของการสะสม 
อย่างเช่น คุณยอนฮวา (นามสมมุติ) อายุ 21 ปี ให้สัมภาษณ์ว่า “เก็บทุกอย่างค่ะ เอสก็เก็บทุกเวอร์ชัน 
ตอนนี้มี 3 เวอร์ชันก็เก็บเรื่อยๆ เก็บอย่างละขวด แบบคนละขวด คนหนึ่งก็หนึ่งขวด เวอร์ชันหนึ่งก็มี 
7 ขวด แต่ว่าตอนนี้เก็บเป็นฉลากแทนแล้ว เพราะว่าขวดมันใหญ่ไป แล้วแม่ก็ว่า ตอนนี้ก็มี 14 อัน 
แล้วก็ได้พ่ีมาร์คเวอร์ชันใหม่มาอีกคนหนึ่ง อิสสกินก็ใช้อยู่ แต่เถ้าแก่น้อยเราไม่ได้ซื้อเก็บเราซื้อกิน แล้ว
ก็มีบอชแอนด์ลอมบ์83 ที่น้องเป็นพรีเซ็นเตอร์ ก็ใช้อยู่แล้ว แต่นิตยสารไม่เคยซื้อนะ แต่ถ้าเป็นพวก
แจกฟรีไปเอาทุกครั้ง อย่างแฮมเบอเกอร์84ก็มีทุกเล่ม เขาจะแจกทุกวันพุธ ตอน 4-5 โมงเย็น ตามบีที
เอส ก็เลยรอแล้วเขาก็แจก” (สัมภาษณ์คุณยอนฮวา, 26 มีนาคม พ.ศ.2560) เช่นเดียวกันกับคุณยู 
อายุ 19 ปี ที่มีลักษณะการบริโภคที่คล้ายกัน โดยคุณยูกล่าวว่า “จะสะสมเป็นพวกนิตยสารมากกว่า
ซึ่งคิดว่าน่าจะมีทุกเล่ม หรือสินค้าที่มีรูปก็อตเซเว่นเป็นส่วนใหญ่เช่นมาร์คหน้าของอิสสกินหรือเอส”
(สัมภาษณ์คุณยู, 26 มีนาคม พ.ศ.2560)  

 การบริโภคสินค้าที่เกี่ยวข้องกับศิลปินวงก็อตเซเว่นไม่ได้มีเพียงแค่การบริโภคเพ่ือการสะสม
เท่านั้น หากแต่ยังมีเรื่องของการบริโภคเพ่ือการชิงโชคอีกด้วย โดยการชิงโชคจะเป็นไปในรูปแบบของ
การลุ้นได้ใกล้ชิดกับศิลปินวงก็อตเซเว่นหรือได้เข้าไปอยู่ในพ้ืนที่พิเศษที่ถูกจัดขึ้นโดยเฉพาะ ดังจะเห็น
ได้จากการให้สัมภาษณ์ของคุณจียอน อายุ 28 ปี ที่กล่าวว่า “ล่าสุดได้เปย์แคมเปญของเอสนะคะ อิส
กินไม่ได้เปย์ค่ะ และการเปย์ก็แค่ซื้อเอสโดยเปย์ในส่วนของ TOP Spender85 ของเอสเพ่ือเข้างานและ
ได้ไฮทัช กับศิลปินค่ะ ส่วนจ านวนที่เปย์ไปก็ ราวๆ 5,000 บาท” (สัมภาษณ์คุณจียอน, 27 มีนาคม 
พ.ศ.2560) เช่นเดียวกันกับคุณคูซึล (นามสมมุติ) อายุ 25 ปี และคุณยู (นามสมมุติ) อายุ 19 ปี ที่มี
การบริโภคเพ่ือชิงในลักษณะเดียวกัน โดยคุณคูซึลกล่าวว่า “งานเถ้าแก่น้อย ก็เปย์ไป 7 ใบ ใบละ 200 
                                                           

 82 เครื่องส าอางแบรนด์หนึ่งของประเทศเกาหลีใต้ใต ้ 
 83 ชื่อแบรนด์คอนแทคเลนส์ 
 84 ชื่อนิตยสารส านักหนึ่ง 
 85 ลูกค้าท่ีมียอดซื้อสูงสุด 
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บาท แล้วก็ได้เข้าแฟนโซน86 ในงานนั้นด้วย” (สัมภาษณ์คุณคูซึล, 20 มีนาคม พ.ศ.2560) และคุณยู 
“เปย์ของเอสไปค้อนข้างหนักพอสมควร น่าจะประมาณ 10,000 บาท ซื้อเอสมาดื่มเพ่ือเอารหัสใต้ฝา
ไปลุ้นชิงโชคไปเกาหลีกับก็อตเซเว่น” (สัมภาษณ์คุณยู, 26 มีนาคม พ.ศ.2560) 

  3.2.1.4 การติดตามศิลปินวงก็อตเซเว่น 

 นอกจากการบริโภคสินค้าที่ได้กล่าวไปในข้างต้นแล้วนั้น การติดตามศิลปินวงก็อตเซเว่นเอง  
ก็นับว่าเป็นการบริโภคในอีกรูปแบบหนึ่ง เพียงแต่ไม่ได้เป็นการบริโภคในแง่ของสินค้าแต่เป็นไป
รูปแบบของการใช้จ่ายเงินไม่ต่างจากการบริโภคสินค้าอ่ืนๆ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบินในการบินตามศิลปิน
วงก็อตเซเว่น ค่าบัตรคอนเสิร์ตศิลปินวงก็อตเซเว่น เป็นต้น และการบริโภคในรูปแบบการติดตาม
ศิลปินวงก็อตเซเว่นอาจเป็นการบริโภคที่มากยิ่งกว่าการบริโภคสินค้าอย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียว โดย  
ผู้ศึกษาจะขอแบ่งการติดตามศิลปินวงก็อตเซเว่นออกเป็น 2 รูปแบบดังนี้ 

 การติดตามศิลปินวงก็อตเซเว่นในประเทศไทย 

 การติดตามศิลปินวงก็อตเซเว่นในรูปแบบนี้ จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อศิลปินวงก็อตเซเว่นเดินทาง
มาถึงประเทศไทยจวบจนกระทั่งกลับถึงประเทศเกาหลีใต้ใต้ ซึ่งการตามในรูปแบบนี้ก็จะมีลักษณะ
การติดตามที่แยกย่อยออกไปตามสถานที่ต่างๆ โดยขึ้นอยู่กับบุคคลว่าจะเลือกติดตามไปยังที่ใด โดย
สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 พ้ืนที่หลักๆ คือ 

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 พ้ืนที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นพ้ืนที่แรกที่ศิลปินวงก็อตเซเว่นมาถึงยังประเทศไทย ท าให้
มีคนจ านวนไม่น้อยที่ต้องการไปต้อนรับและให้ก าลังศิลปินวงก็อตเซเว่น และพ้ืนที่นี้ก็ยังเป็นพ้ืนที่เดียว
ที่สามารถมองเห็นศิลปินวงก็อตเซเว่นได้อย่างชัดเจนและใกล้ชิดโดยที่ไม่จ าเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ 
ดังเช่นที่คุณนาบี (นามสมมุติ) อายุ 32 ปี นักบัญชีที่ตามก็อตเซเว่นมาไม่ต่ ากว่า 3 ปี กล่าวว่า “พ่ีเริ่ม
ตามสนามบินตั้งแต่ครั้งแรกที่น้องมาเลย อยากจะเห็นหน้าเขานิดหนึ่งก็ยังดี” (สัมภาษณ์คุณนาบี, 15 
มีนาคม พ.ศ.2560) เช่นเดียวกันกับคุณยูริ อายุ 21 ปี นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร และคุณทัล 
(นามสมมุติ) อายุ 25 ปี ที่มีให้เหตุผลในรูปแบบเดียวกัน โดยคุณยูริ (นามสมมุติ) กล่าวว่า “ที่ไป
สนามบินก็อยากเจอ แล้วก็เฮ้ยเขามา อยากไปต้อนรับ อยากเห็น ตอนไปก็รอนานนะ ไปตั้งแต่เช้า 
ออกจากบ้านตอนตี 4 แล้วก็รอจนกว่าน้องจะมา บางทีก็มีวิ่งหาเกต (Gate) ว่าน้องออกมาประตูไหน 
ก็วิ่งตามๆ เขาไป หรือไม่ก็เช็คเอาจากในทวิตเตอร์” (สัมภาษณ์คุณยูริ, 17 มีนาคม พ.ศ.2560) และ
คุณทัล (นามสมมุติ) ที่ให้เหตุผลว่า “ถ้าไปสนามบินจะรอนานนะ แรกๆ ที่พ่ีเริ่มติ่งก็รอประมาณ 8 
ชั่วโมง แต่หลังๆ มากัซ (ก็อตเซเว่น) ดังขึ้น ก็จะมีเรื่องที่เรื่องทางเราก็ต้องเตรียมตัว ถ้าเราจะไปรับ
นานสุดที่พ่ีเคยรอคือตอนน้องมางานเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์เอสที่เซ็นทรัลเวิลด์ พ่ีรอ 4 วัน ก็ใช้ชีวิตอยู่ใน

                                                           

 
86 ชื่อโซนที่ถูกจัดไว้ให้ส าหรับแฟนคลับผู้โชคดี  
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สนามบินเลย ช่วงนั้นคือบ้าระห่ ามาก เพราะกัซ (ก็อตเซเว่น) พ่ึงบินกลับมาจากแอลเอ แล้วก็น้องเจอ 
ดราม่ามา เราก็เลยรู้สึกว่า เฮ้ย เราไม่ยอมนะ เราจะต้องไปดูแลเขานะก็เลยไป” (สัมภาษณ์คุณทัล, 19 
มีนาคม พ.ศ.2560) และคุณยอนฮวา (นามสมมุติ) อายุ 21 ปี นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่ไปรับ-ส่งศิลปินวงก็อตเซเว่นไม่ต่ ากว่า 10 ครั้ง ให้สัมภาษณ์ว่า  
“ครั้งแรกที่ไปตอนคอน[เสิร์ต]จีทีเฮช87 ปลายปี 2558 อยากไปเพราะว่ารอบนั้นต้องบินไปเชียงใหม่
ช่วงคอนเสิร์ต ก็เลยแบบต้องได้เห็นเขาอ่ะ ก่อนได้จะไปเชียงใหม่ ก็เลยให้เพ่ือนพาไปตอนไปตอนนั้น
ประมาณ 10 โมง น้องมาสี่ทุ่ม ที่ไปตั้งแต่ 10 โมง คือไปถึงมันต้องนั่งเลย นั่งจองที่ตลอดเวลา ยังไม่มี
รันคิว เขาก็จะวางๆ ของกันไว้ แล้วนั่งกันเลย ก็ต้องนั่งกับเพ่ือนสลับกันไปซื้อของไปเข้าห้องน้ า  
ก็นั่งเล่นโทรศัพท์ไปเรื่อยๆ อ่านฟิค88บ้าง อะไรบ้าง ฆ่าเวลาไปเรื่อยๆ จนถึงสี่ทุ่มน้องออกมาประมาณ 
5 วิน่าจะไม่เกินนั้นเพราะว่าเร็วมาก ถามว่าคุ้มมั้ยกับ 5 วิที่ไปเจอทั้งที่รอเป็น 10 ชั่วโมง มันโอเคนะ 
คือบัตร[คอนเสิร์ต]คอนเสิร์ตอ่ะจ่ายแพงแค่ไหนก็แบบไม่ใกล้ขนาดนี้ นี่แบบถือว่าใกล้มากนะถ้าเทียบ
กับการไปรอแบบฟรีๆ อ่ะ คือได้เจอแน่ๆ บางทีเราไม่ได้ไปคอนเสิร์ตแต่เราอยากไปเจอเขา นี่ก็เป็นอีก
ช่องทางหนึ่งที่สามารถไปได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงิน” (สัมภาษณ์คุณยอนฮวา, 26 มีนาคม พ.ศ.2560) 

 นานวันเข้าเมื่อศิลปินวงก็อตเซเว่นโด่งดังมากขึ้นและพ้ืนที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นพ้ืนที่
ที่สามารถมองเห็นศิลปินวงก็อตเซเว่นได้อย่างชัดเจนและใกล้ชิดโดยที่ไม่จ าเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายนั่น
ท าให้มีคนจ านวนมากต้องการเข้ามาใช้ พ้ืนที่ดังกล่าว ประกอบกับศิลปินวงก็อตเซเว่นเริ่มหันไปใช้
ทางออกวีไอพี ซึ่งมีพ้ืนที่จ ากัด นั่นท าให้เกิดการแย่งชิงพ้ืนที่ตามมาซึ่งอาจน าไปสู่ความวุ่นวายได้ 
ดังนั้นจึงเริ่มการเริ่มต้นจัดระเบียบที่เรียกกันว่าการรันคิวขึ้น คุณฮานึล (นามสมมุติ) อายุ 21 ปีที่ไป
รับ-ส่งศิลปินวงก็อตเซเว่นบ่อยครั้งกล่าวว่า “ไปสนามบิน ถ้า[เกต]วีไอพีต้องไปไว เพราะ[เกต]วีไอพี
เขาจะมีเข้าคิว ลงชื่อ เช็คชื่อ ก็จะมี 2 พวก คือพวกที่มาคนแรกสุด กับคนที่ตั้งตัวเองเป็นใหญ่ แต่
ส่วนมากก็คนที่ตั้งตัวเองเป็นใหญ่ เขาเป็นแอค[เคาท์]ใหญ่ ตามน้องบ่อย รู้ข่าวเร็วกว่า แก่กว่า รู้จักคน
ที่ไปวงในของน้องแล้วก็มีคนสปอยเขาอยู่แล้ว เขาก็จะทวิต[เตอร์]ว่ามาลงชื่อที่ตรงนี้ๆ แต่ถ้าออกเกต 
(Gate) ก็แค่นั่งจองที่ไว้ แต่ก็จะรู้กันว่าอย่าขวางทางคนอ่ืนเขา” (สัมภาษณ์คุณฮานึล, 15 มีนาคม 
พ.ศ.2560)  

  คอนเสิร์ต 

 กิจกรรมที่ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญ เป็นพ้ืนที่ในการรวมตัว และแสดงความเป็นติ่งได้อย่างชัดเจน
ที่สุดก็คือพ้ืนที่คอนเสิร์ต โดยส่วนมากแล้วคอนเสิร์ตมักจะเป็นพ้ืนที่ที่อากาเซเกิดการรวมตัวกันเพ่ือ
แสดงการสนับสนุนได้อย่างชัดเจนที่สุดและเป็นพ้ืนที่ที่เกือบทุกคนจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งอยู่โดยตลอด 
ดังจะเห็นจากบทสัมภาษณ์ของคุณยอนฮวา (นามสมมุติ)  อายุ 21 ปีที่ให้สัมภาษณ์ว่า “ถ้าไปหน้า
                                                           

 87 สตาร์เธอ จีทีเอช (STAR THEQUE GTH) 11 ปีแสงคอนเสิร์ต จัดโดยจีทีเอช และโฟโน
ล็อค เปิดการแสดงวันที่ 19-20 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
 88 Fan Fiction นิยายที่ถูกแต่งโดยแฟนคลับโดยอิงคาแร็คเตอรของศิลปินเป็นหลัก 
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คอนเสิร์ตไปทุกคอนเสิร์ตนะ แต่ช่วงแรกๆ จะยังไม่ได้เข้าคอนเสิร์ต เพราะช่วงนั้นอยู่ปี 1 ยังไม่มีเงินก็
เลยไม่ได้เข้า ก็เลยไปซื้อของหน้าคอนเสิร์ตพวกแฟนเมด89 แต่ก่อนชอบซื้อมาก หลังๆ ก็ไม่ซื้อแล้ว 
เพราะมันไม่ได้เข้าไปที่น้อง ถ้าอยู่หน้าคอนเสิร์ตก็จะไปรอเจอหน้า ตรงที่รถตู้เข้ามาที่อิมแพค ทุกคน
จะรู้เพราะมันมีช่องเดียว คนไปรอก็เยอะ แต่ไม่เยอะมากเพราะมันแค่แป๊ปเดียว ครั้งแรกที่ไปก็
คอนเสิร์ตโทฟู90 รู้สึกว่าจะติดเรื่องที่คณะอะไรสักอย่างเลยไม่ได้ไป เลยไปที่พารากอน วันอาทิตย์ที่
เปิดตัวอัลบั้มแทน ต่อมาเป็น[คอนเสิร์ต]เนชั่น91ปี 2557 ไม่ได้ไปเพราะเก็บเงินไม่ทันจริงๆ แล้วไปนั่ง
อยู่หน้าคอนเสิร์ตกับเพ่ือน ได้ยินเสียงเพลงก็อตเซเว่นดังขึ้นมา ก็บอกกับเพ่ือนว่าครั้งหน้าจะอยู่แบบนี้
ไม่ได้แล้วอ่ะ ต้องเข้าไปให้ได้ มันเป็นความรู้สึกแบบ เฮ้ย มาถึงขนาดนี้แล้วท าไมไม่ได้เข้า ก็เลยอยาก
เข้าไป เลยเข้าคอนเสิร์ตครั้งแรกงานแฟนปาร์ตี้ 2558” (สัมภาษณ์คุณยอนฮวา, 26 มีนาคม พ.ศ.
2560) คล้ายกันกับคุณคูซึล (นามสมมุติ) อายุ 25 ปีที่กล่าวว่า “ถ้าว่างก็ไปนะ ต้องเอาที่สะดวก แต่
คอนเสิร์ตพลาดครั้งเดียวคือครั้งแรกท่ีน้องมา นอกนั้นก็ไปหมด แฟนมีต[ติ้ง] 2 รอบ คอน[เสิร์ต]ฟลาย 
2 รอบท่ีไป 2 รอบคือมันไม่เหมือนกันนะ ต้องมีอะไรไม่เหมือนกันก็เลยอยากไป” (สัมภาษณ์คุณคูซึล, 
20 มีนาคม พ.ศ.2560) ลักษณะเดียวกันกับคุณซาซึม (นามสมมุติ) อายุ 25 ปี ที่ให้สัมภาษณ์ว่า 
“คอนเสิร์ตก็ไปทุกรอบ มี 2 รอบก็ไป อยากเจอสองวันก็เปย์เลยทุ่มไปเลย” (สัมภาษณ์คุณซาซึม, 26 
มีนาคม พ.ศ.2560) ในขณะที่คุณอินฮวา (นามสมมุติ) อายุ 25 ปี ให้เหตุผลในการไปคอนเสิร์ตทั้ง 2 
รอบว่า “พ่ีก็ไป[คอนเสิร์ต]ทั้ง 2 วันนะ เพราะแต่ละวันไม่เหมือนกันไง จริงสคริปเหมือนกัน แต่ค าพูด
น้องไม่เหมือนกัน อย่างวันแรกน้องก็จะสวัสดี อยู่ไทยรู้สึกดีจัง อารมณ์ประมาณว่ารู้สึกดีที่ได้มา แต่
วันที่ 2 ก็จะลาติดอ้อนนิดๆ ไม่อยากไปแล้ว ก็จะคนละฟีลกัน พ่ีอยากเก็บโมเม้นให้หมด ไม่อยาก
เสียใจทีหลัง” (สัมภาษณ์คุณอินฮวา, 25 มีนาคม พ.ศ.2560) 

 ในขณะเดียวกันการไปคอนเสิร์ตก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะเมื่อมีคนจ านวนมากต้องการเข้าไป
เป็นส่วนหนึ่งและมีส่วนร่วมกันในพ้ืนที่ดังกล่าว ท าให้เกิดการแย่งชิงบัตรคอนเสิร์ตขึ้น นั่นท าให้มีคน
อีกจ านวนไม่น้อยที่ไม่สามารถจองบัตรคอนเสิร์ตเองได้ จึงน าไปสู่การซื้อบัตรในอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียก
กันว่า บัตรอัพ92 คุณอารึม (นามสมมุติ) อายุ 23 ปี ให้กล่าวว่า “พ่ีไปเกือบทุกคอน ไม่ได้ไปอันเดียว

                                                           

 89 Fanmade สินค้าท่ีแฟนคลับเป็นผู้ผลิตด้วยตนเอง 
 90 Tofu Music Festival 2014 เทศกาลดนตรีเอเชี่ยนระหว่างศิลปินเกาหลีและญี่ปุ่น จัด
โดย TofuPOP Radio เปิดรอบการแสดงวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
 91 JYP Nation in BANGKOK 2014 <ONE MIC> คอนเสิร์ตรวมศิลปินค่ายเจวายพี เอ็นเต
อรเทนเม้นท์ จัดโดยเจวายพี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์และโฟโนล็อค เปิดรอบการแสดงวันที่ 13 ธันวาคม 
พ.ศ. 2557 
 92 บัตรคอนเสิร์ตที่มีผู้น ามาจ าหน่ายในราคาที่สูงมากกว่าราคาปกต ิ
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คืองาน[คอนเสิร์ต]จีทีเฮช เพราะไม่ชอบรูปแบบการจัดงานเขา ก็จองผ่านเว็บไทยทิคเก็ต93 แต่ส่วน
ใหญ่จะฝากคนกดแล้วจ่ายเงินค่ากดให้เขา หรือถ้าไม่ได้บัตร[คอนเสิร์ต]เลย ก็ต้องไปหาซื้อต่อแบบอัพ
ราคาเอา” และคุณโกอึน (นามสมมุติ) อายุ 22 ปี นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เหตุผลในการซื้อ
บัตรอัพว่า “บัตร[คอนเสิร์ต]ถ้ากดเองก็กดในเว็บไซต์ หรือบางทีก็ไปจองที่หน้าเคาน์เตอร์ แต่ถ้าซื้อต่อ
ก็จะหาซื้อเอาจากในอินเตอร์เน็ต หรือมีเพ่ือน หรือคนรู้จักเอามาเสนอขายให้ อย่างคอนที่ผ่านมาก็
จ่ายไป 38,000 บาท ได้บัตร[คอนเสิร์ต]หน้าสุด 2 รอบ มันก็ค่อนข้างแพงนะ ราคามันอัพขึ้นเป็น
เท่าตัว แต่ว่ามันเป็นความสุขของเรา แล้วสิ่งที่เราได้มันก็คุ้มค่า อีกเราเองตั้งใจตั้งแต่แรกแล้วว่าอยาก
ได้หน้าสุด แถวไม่ต่ ากว่า B เพราะถ้าต่ ากว่านั้นส าหรับเรามันเหมือนไปไม่ถึง เราเป็นพวกที่ถ้าชอบ
จริงๆ ก็คือจะทุ่มเต็มที่ ซึ่งถ้ากดเองเราคงไม่ได้แถว A หรือ B แน่ๆ ก็เลยซื้อบัตร[คอนเสิร์ต]อัพเอา” 
(สัมภาษณ์คุณโกอึน, 25 มีนาคม พ.ศ.2560) 

  งานอีเว้นท์ต่างๆ 

 นอกจากพ้ืนที่คอนเสิร์ตจะเป็นพ้ืนที่ที่มีการรวมกลุ่มกันแล้ว งานอีเว้นท์ต่างๆ ก็เป็นอีกพ้ืนที่
หนึ่งที่ส าคัญไม่แพ้กัน หากแต่จ าเป็นต้องมีความอดทนมากกว่าการไปติดตามศิลปินวงก็อตเซเว่นใน
พ้ืนที่อ่ืนๆ เนื่องมาจากในพ้ืนที่ดังกล่าวมักจะเป็นสถานที่เปิด อยู่กลางแจ้ง ทั้งยังมีคนจ านวนมากเดิน
ผ่านเข้าออกตลอดเวลา นอกจากนี้ยังเป็นงานที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายนั่นท าให้มีคนจ านวนไม่น้อยที่ต้องการ
แย่งชิงพ้ืนที่ดังกล่าวเพ่ือให้ได้เห็นศิลปินวงก็อตเซเว่นด้วยตาของคนตนเอง ดังค าสัมภาษณ์ของคุณ
ยอนฮวา อายุ 21 ปี ที่ไปรอก็อตเซเว่นในงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตที่เอ็มควอเทียร์เป็นเวลากว่า 6 
ชั่วโมง โดยให้เหตุผลว่า “ตอนนั้นไปอยู่ติดรั้วพรมแดงเลย ไปตั้งแต่ตอนเที่ยงเพราะมีสอบไม่ได้ไปรอ
ตอนเช้า แต่โชคดีที่คนเขาจะไปอัดกันที่หน้าเวที ช่วงขอบรั้วเหล็กก็ไม่มีคนยืน ก็เลยว่าง ถามว่าเห็น
ไหม โห ติดแบบใกล้มาก ห่างแค่รั้วเหล็กกั้น แทบจะยื่นมือไปจับได้ แต่ก็ต้องรออยู่นะ งานเริ่ม 5 โมง
เย็น แต่ถึงเวลาจริงๆ งานเขาเลื่อนเป็น 6 โมงหรือทุ่มหนึ่ง แต่ก็ไม่ได้นานนะ6-7 ชม.ส าหรับหนู ยัง
ไหวอยู่” (สัมภาษณ์คุณยอนฮวา, 26 มีนาคม พ.ศ.2560) ในขณะเดียวกันคุณนาบี อายุ 32 ปีที่ได้เข้า
ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์เถ้าแก่น้อย โดยได้ไปรอเข้างานตั้งแต่ 6 โมงให้สัมภาษณ์ว่า “เถ้า
แก่น้อยพ่ีไปนะ ที่ไปเพราะพ่ีว่างพอดี ตอนนั้นพ่ีไปตั้งแต่ 6 เช้าแต่งานเริ่มประมาณทุ่มหนึ่ง แต่ที่ไป
ก่อนเพราะคนเยอะ พี่ก็อยากอยู่หน้า อยากได้เห็นหน้าก็ต้องไปรอ ไปรันคิวก่อนเขาจะมีทีมงานเถ้าแก่
น้อยมารันให้ อากาศร้อนมาก แต่งานนั้นก็โอเคก็ได้เห็นน้องด้วย” (สัมภาษณ์คุณนาบี, 15 มีนาคม 
พ.ศ.2560) คุณทัล อายุ 25 ปีเองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เลือกจะไปรอก่อนงานเริ่มข้ามคืน โดยคุณทัลให้
สัมภาษณ์ว่า “ก็งานเอสเปิดตัวนี่แหละ ต่อจากที่สนามบินเลย น้องมาตี 2 พอท าโปรเจกต์เสร็จปุ๊ป ก็
เก็บข้าวของขึ้นแท็กซี่มานอนรอต่อที่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพ่ือที่ 8 หรือ 10 โมงนี่แหละจะได้เข้าห้าง ที่

                                                           

 93 บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จ ากัด เป็นตัวแทนจ าหน่ายบัตรแบบครบวงจรเต็มรูปแบบแห่ง
แรกในประเทศไทย เปิดบริการทั้งในรูปแบบของเคาน์เตอร์ภายในห้างสรรพสินค้าและเว็บไซต์ 
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พ่ีไปก่อนนานเพราะว่าน้องที่มากับพ่ีเขามาจากขอนแก่น แล้วน้องมีเพ่ือนผู้ชายที่เขารู้จักกันใน
กรุงเทพฯ เขาอาสาจะมาดูลาดเลาให้ตั้งแต่ 3 ทุ่ม ในขณะที่น้องคนนั้นเขาก็อยู่สนามบินกับพ่ี 
จนกระท่ังน้องผู้ชายคนนั้นเขาก็ไม่ได้ไปไหน ก็รอให้เราไปถึงก่อน ก็เดินวนอยู่แถวเซ็นทรัลเวิลด์ตั้งแต่
ห้างยังไม่ปิด จนห้างปิดจนจะเปิดอยู่แล้ว เขาก็พยายามหาให้ว่าต้องเข้าประตูไหนยังไงถึ งจะได้เร็ว
ที่สุด เพราะเช้ามาเปิดประตูปุ๊ปก็ต้องวิ่งไง ก็เลยไปดูทางให้ก่อน ตอนตี 2 ที่พ่ีไปยังมีไม่กี่สิบคนเอง แต่
พอเข้าห้างไปแล้วคนเยอะมากแล้วรอบนั้นถ้าจ าไม่ผิด กว่ากัซ (ก็อตเซเว่น)  จะมาขึ้นก็บ่าย 4 ยิ่ง
พอกัซ (ก็อตเซเว่น) ขึ้นมาบนเวทีคนข้างหลังก็ดันข้างหน้า แล้วคนข้างหน้าพ่ีเขาตัวเล็กมาก ท าท่า
เหมือนจะเป็นลม พ่ีก็เลยพยายามช่วยน้องด้วยการบังไม่ให้คนมาดันน้อง ปรากฏว่าคนก็มาดันเรา เรา
ก็เลยเป็นลมแทนน้องคนนั้น ก็เลยตั้งปณิทานกับตัวเองว่าถ้ามีงานฟรีอะไรแบบนี้อีก จะไม่ไป ไม่สู้แล้ว 
มันโหดมาก” (สัมภาษณ์คุณทัล, 19 มีนาคม พ.ศ.2560) 

 นั่นท าให้มีคนอีกจ านวนไม่น้อยเลือกที่จะบริโภคสินค้าในจ านวนที่มากกว่าคนอ่ืนเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งสิทธิ์พิเศษภายในงานดังกล่าว แต่ทว่าก็ยังจ าเป็นจะต้องมีการแย่งชิงพ้ืนที่กันเอง โดยเห็นได้จากบท
สัมภาษณ์ของคุณ คูซึล (นามสมมุติ) อายุ 25 ปี ผู้ที่ได้แฟนโซนในงานแถลงข่าวเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์
สาหร่ายเถ้าแก่น้อย ว่า “งานเถ้าแก่น้อยไป พ่ีได้แฟนโซนเขาไปจัดที่งาน ก็เปย์ไป 7 ใบ ไปรอตั้งแต่ 7 
โมงแต่คนก็เยอะแล้ว ลานก็ยังไม่เปิด ต้องไปนั่งรอข้างล่างตรงลานน้ าตก มาเริ่มจับแฟนโซนก็ตอน
บ่าย มาได้ตอนรอบสุดท้ายที่เขาจับ พ่ีไปกินข้าวอยู่ น้องที่จองที่ไว้ให้ก็โทรมาบอกว่าได้นะ ก็ไป
รายงานตัว ในแฟนโซนก็แน่นนะ ตอนน้องมาก็เบียด” (สัมภาษณ์คุณคูซึล, 20 มีนาคม พ.ศ.2560) 
เช่นเดียวกันกับคุณฮายัน (นามสมมุติ) อายุ 21 ปี ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันเดียวกัน โดยคุณฮายันให้
สัมภาษณ์ว่า “ไปตั้งแต่ 9 โมง แต่หนูมีเรียนก็ฝากพ่ีเขาหย่อนใบเสร็จ เปย์ไป 900 กว่าบาท จริงๆ 
ตอนแรกจะซื้อแค่ ใบเดียว แต่ก็เด็กเข้าเดินออกเซเว่นอยู่นานมาก ซื้อเพ่ิมอีก เพราะระแวง กลัวไม่พอ 
เดี๋ยวไม่ได้จริงๆ จะซื้อมากกว่า 900 อีก แต่ไปเซเว่นแล้วเถ้าแก่น้อยหมดพอดี ก็เลยไม่ได้ซื้อ แต่ก็โชค
ดีได้เป็นผู้โชคดี พอมาถึงก็ไปยืนยันสิทธิ์ เขาก็ขอบัตร [ประชาชน]เช็คชื่อว่าตรงกับที่เขียนในใบเสร็จ
แล้วก็ปั้มข้อมือให้เราเข้ารั้วไป แต่มันก็ร้อนอ่ะ รอตั้งแต่เที่ยงกว่าที่ผู้[ชาย]จะมาก็ห้าโมงแล้ว วันนั้น
กลับไปก็เป็นไข้เลย” (สัมภาษณ์คุณฮายัน, 19 มีนาคม พ.ศ.2560) หรือ คุณอินฮวา (นามสมมุติ) อายุ 
25 ปี ที่ยอมวิ่งสู้ระหว่างงานอีเว้นท์ของศิลปินก็อตเซเว่น 2 งานในวันเดียว โดยคุณอินฮวากล่าวว่า 
“พ่ีไปงานอิสสกินกับเถ้าแก่น้อย ไปงานอิสสกินก่อน แล้วก็วิ่งมาลงทะเบียนที่เถ้าแก่น้อยแล้วก็วิ่ง
กลับไปที่อิสสกิน อย่างงานอิสสกินพ่ีก็ได้เข้างานได้เอ็กซ์คลูซีฟโซนไง เสียไป 3,500 ตามยอดเขาเลย 
เถ้าแก่น้อยพี่ก็จ่ายไป 1,500 จริงพี่ไม่ได้ตั้งใจจะไป 2 งาน ตอนแรกมันมีแค่อิสสกินแล้วงานถ่ายรูปได้
พ่ีเลยคิดว่ายังไงก็ต้องไป แล้วก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงก็เลยคิดว่าคุ้ม แล้วพอเถ้าแก่น้อยมาก็เลยคิดว่า 
ไหนๆ ก็ติ่งแล้วก็ทั้งวันเลยแล้วกัน แต่ก็ต้องรอลุ้นแฟนโซนถ้าได้ก็คือได้ ถ้าไม่ได้ก็ต้องรอดูอีกทีว่าจะ
ท ายังไง เพราะคนเยอะแน่ๆ แต่พ่ีไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องได้เห็น แค่อยากให้น้องเห็นว่ามีคนมาหานะ
เฉยๆ งานเอสล่าสุดพ่ีก็ไปก็ได้แฟนโซน แต่พ่ีก็ไปรอตั้งแต่ตี 3 แล้ว” (สัมภาษณ์คุณอินฮวา, 25 
มีนาคม พ.ศ.2560)  
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 นอกจากนี้ยังมีงานอีเว้นท์ที่ต่างจังหวัด โดยมีคนให้ความสนใจบินตามไปร่วมงานไปเป็น
จ านวนมากทั้งที่จ าเป็นจะต้องเสียเงินจ านวนไม่น้อยเลยเพียงเพ่ือให้ได้เห็นหน้าศิลปินวงก็อตเซเว่น 
โดยคุณฮายัน อายุ 21 ปี เป็นหนึ่งคนที่เลือกบินตามศิลปินวงก็อตเซเว่นไปยังเชียงใหม่เพ่ือร่วมงาน 
คุณฮายัน (นามสมมุติ) ให้เหตุผลว่า “ตอนแรกจะไม่ไปแล้ว แต่ไม่ได้เจอนานก็คิดถึง ก็เลยก่อนบินไม่
ถึงอาทิตย์ก็ซื้อตั๋วแล้วก็ไปเลย ทั้งๆที่มีเรียนตอนเช้า บ่ายขึ้นเครื่องกว่าจะไปถึงเชียงใหม่ก็ตอนเย็นเลย 
แล้วก็ซื้อแค่ 100 บาทให้ได้เข้างาน ด้วยความที่เราเป็นชนชั้นสองจ่ายแค่ 100 เดียวก็ต้องรออยู่ข้าง
นอก ตอนนั้นงานเริ่มทุ่มหนึ่ง ต้องรอรันคิวกว่าจะเข้าไปทีละนิด ยุงก็กัด ตอนนั้นหนูคิดในใจเลยว่าหนู
มาท าไม ต้องอยู่ท่ามกลางใครก็ไม่รู้ที่หนูไม่รู้จักเลย แต่พอเห็นหน้าผู้ก็ชื่นใจ” (สัมภาษณ์คุณฮายัน, 19 
มีนาคม พ.ศ.2560) คุณมุนอา (นามสมมุติ) อายุ 25 ปีก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เลือกจะไปตามศิลปินวง 
ก็อตเซเว่นทีเ่ชียงใหม่เช่นเดียวกัน โดยคุณมุนอากล่าวว่า “เอสพี่ตามไปเชียงใหม่ ตอนไปเชียงใหม่เห็น
เขาลงในทวิต[เตอร์]ค่อนข้างจะหนัก ก็เลยไม่ได้เปย์มาก เอาแค่ที่เข้างานได้ 100-200 บาท แต่พอเข้า
ไปจริงๆ มันไม่ได้สูงขนาดนั้น 2,000-3,000 บาทก็ได้แล้ว ตอนไปก็ไปนั่งรถทัวร์ ตอนนั้นอยู่เพชรบูรณ์ 
แล้วก็ไปรอตั้งแต่ตี 5 ก็เลยได้เข้า” (สัมภาษณ์คุณมุนอา, 19 มีนาคม พ.ศ.2560) แม้กระทั่งคุณอึนฮเย 
(นามสมมุติ) อายุ 25 ปี ที่ไปร่วมงานที่ขอนแก่นตั้งแต่ช่วงตี 2 ของวันงานก็ให้เหตุผลว่า  
“ตอนขอนแก่น นั่นพี่ก็ไม่ได้ยอดนะ ก็ซื้อแค่ 100 ก็เขาได้ พี่ไม่ค่อยกล้าเสี่ยง เพราะเราไม่รู้ว่าเราจะได้
หรือเราจะหลุดอ่ะ พ่ีก็เลยไปรอตอนตี 2 เอารอรันคิวแล้วก็ไปอัดเอาข้างใน พ่ีไปตี 2 พ่ีได้คิว 800 แต่
เหมือนเขาจะเริ่มรันคิวกันตั้งแต่ตอน 5 ทุ่มของวันก่อนหน้า คือตอนแรกพ่ีกะจะไปตี 3 ตี 4 เพราะพ่ีก็
อยู่แถวขอนแก่นไงไม่ได้ไกลอะไร แต่พ่ีเห็นตอนเที่ยงคืนคือมีคนทวิตว่าตอนนี้เริ่มรันคิวแล้วนะ ตอนนี้
คิวที่ 200 พ่ีก็เลยรีบขี่รถไปเลย กว่าจะรันคิวกันเสร็จก็ 11 โมง แล้วเขาก็ปล่อยให้พัก แต่บ่ายโมงต้อง
กลับมาต่อแถวเหมือนเดิม แล้วก็เข้าไปอยู่ในฮอลล์ตั้งบ่าย 2 แล้วก็ยาวเลย” (สัมภาษณ์คุณอึนฮเย, 17 
มีนาคม พ.ศ.2560) 

 ในขณะเดียวกันก็มีคนอีกจ านวนหนึ่งที่เลือกที่จะบริโภคให้มากกว่าเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิทธิ์เข้า
งานที่แน่นอนและเหนือกว่าอย่างเช่นการเป็นผู้ที่มียอดซื้อสูงสุดได้สิทธิ์ในการไฮทัชศิลปินวงก็อต
เซเว่น อย่างคุณอินฮวา (นามสมมุติ) อายุ 25 ปี โดยให้เหตุผลว่า “พ่ีบินตามไปเชียงใหม่นะงานเอส 
เป็นงานแรกที่น้องบินไปต่างจังหวัด แล้วพ่ีก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นงานแบบไหน พ่ีก็เลยไป ได้ไฟล์ท[บิน]
เดียวกันกับน้อง คือพอพ่ีรู้แล้วพ่ีจองเลย เพราะแป๊ปเดียวคือไฟล์ท[บิน]เต็ม หน้างานพ่ีก็ไม่ได้ท ายอด
นะ ดูยอดจากชาร์ตหน้างานเลย แล้วก็แค่จ่ายให้มากกว่า แล้วก็ยืนดูว่ามีคนยอดสูงกว่าเราไหม ถ้ามี
เราก็แค่จ่ายให้มากกว่า ตอนนั้นจ่ายไป 1,000-2,000 มั้ง เอาแค่ได้เข้าไปอยู่ในโซนแยกอ่ะ เอาแค่ได้
เข้าก็พอ” (สัมภาษณ์คุณอินฮวา, 25 มีนาคม พ.ศ.2560) หรือคุณฮานา (นามสมมุติ) อายุ 33 ปี ที่ไป
ร่วมงานเดียวกันกล่าวว่า “พ่ีนั่งเครื่องบินไปค่ะ ก็ไปร่วมงานอยู่ในกลุ่ม 300 คนแรกที่ยอดซื้อสูงที่สุด 
ก็จะได้นั่งเก้าอ้ีในโซนด้านหน้า ก็ดูบ้างถ่ายรูปบ้างอัดคลิปวิดีโอบ้างตามเรื่อง” (สัมภาษณ์คุณฮานา, 
21 มีนาคม พ.ศ.2560) 
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 แต่บางครั้งการบริโภคที่มากกว่าก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงการรอคอยได้ อย่างเช่นจียอน (นาม
สมมุติ) อายุ 28 ปี ที่ไปรอเข้างานตั้งแต่ตี 4 ของวันโดยกล่าวว่า “งานที่ต่างจังหวัดเราไปแค่ที่
ขอนแก่นค่ะ เนื่องจากลางานได้แค่ช่วงที่ตรงกับขอนแก่นพอดี ส่วนวิธีการไป เราเดินทางโดยใช้บริการ
รถทัวร์คะ ออกเดินทางในช่วงกลางคืนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าการนั่งเครื่องบินและเดินทาง
สะดวก แต่อาจจะใช้เวลาในการนั่งรถนานหน่อย แต่ก็ไม่มากนะคะ คือออกเดินทางกลางคืนก็นั่งหลับ
ระหว่างทางได้ ส่วนไปท าอะไรบ้าง ตอนนั้นเราไปถึงช่วงตี 4 ของวันดังกล่าว และด้วยมีแฟนคลับ
จ านวนมากไปรอรันคิวเพ่ือที่จะเข้างานค่อนข้างเยอะ เราจึงไปรันคิวตั้งแต่ช่วงเวลาตี 4 และนั่งรอ
จนกว่างานจะเริ่มค่ะ ส่วนการเข้าไปในงานก็ เป็นการเปย์แบบ top Spender ค่ะ จะได้เข้าไปนั่งใน
ส่วนของแฟนโซนที่ท าการเปย์เข้าไป และจากนั้นก็จะได้ไฮทัชหลังจบงานค่ะ” (สัมภาษณ์คุณจียอน, 
27 มีนาคม พ.ศ.2560) 

  การติดตามศิลปินวงก็อตเซเว่นนอกตารางงาน 

 ในบางครั้งการตามศิลปินวงก็อตเซเว่นใน 3 พ้ืนที่ข้างต้นอาจจะไม่เพียงพอ การติดตามศิลปิน
วงก็อตเซเว่นนอกตารางงานจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถท าได้ หากแต่จ าเป็นจะต้องมีความ
พยายามและอดทนมากกว่า ดังเช่นคุณยูริ (นามสมมุติ) อายุ 22 ปี ที่เลือกการนั่งรถตู้ตาม โดยกล่าว
ว่า “เคยนั่งรถตู้ตาม แต่ไม่ค่อยได้ตามเท่าไร เพราะมันกลางคืนหลังเลิกคอน[เสิร์ต]มันก็ดึก ก็ตามไปดู
เขากินข้าวอะไรแบบนี้ ก็รู้ๆ มาจากเพ่ือนบ้าง พ่ีบ้าง น้องบ้างโทรมาบอก เป็นสายบอกๆ กันมา” 
(สัมภาษณ์คุณยูริ, 17 มีนาคม พ.ศ.2560) ในขณะที่คุณฮายัน (นามสมมุติ) อายุ 21 ปี เลือกตาม
ศิลปินวงก็อตเซเว่นจากสนามบิน โดยเล่าว่า “เมื่อก่อนเคยนั่งรถตามน้อง เมื่อปีสองปีที่แล้ว น้องออก
จากสนามบินปุ๊ปก็ตามเลย จะได้รู้ว่าน้องออกไปไหนบ้าง ก็ตกลงกับรถตู้ ถ้าแท็กซี่ก็นานๆ ที มีหลัง
น้องเลิกงานก็ต้องตามด้วยแท็กซี่ เพราะถ้าเป็นรถตู้เราต้องจ่ายให้เขาทั้งวัน ซึ่งก็อาจจะแพง ก็เลย
แท็กซี่เอาดีกว่า แต่ก็ตามกันหลายคน ตามไปร้านอาหารน้องกินข้าวหลังเลิกงาน ก็นั่งรอข้างนอก 
เพราะร้านอาหารเขาก็จะดูออกว่าคนไทยแฟนคลับคนไหนลูกค้าก็จะไม่ให้เข้าไป นอกจากจะดวง
จริงๆ ถึงจะเข้าได้ แต่ก็มีช่วงที่ตามหนักจริงๆนะ ถ้าตามหนักจริงๆ ก็น้องหยุดที่ไหนก็หยุดที่นั่น น้อง
เข้าบ้านก็รออยู่หน้าหมู่บ้านจนกว่าน้องจะออกจากบ้านมา” (สัมภาษณ์คุณฮายัน, 19 มีนาคม พ.ศ.
2560)  

 เช่นเดียวกันกับคุณนาบี (นามสมมุติ) อายุ 32 ปี ที่เลือกตามศิลปินวงก็อตเซเว่นในลักษณะ
เดียวกัน หากแต่ได้มีการอธิบายถึงวิธีการเพ่ิมเติมไว้ว่า “พ่ีตามนะ เลิกคอน[เสิร์ต]ถ้ามีเพ่ือนตามก็จะ
ไป ตามไปกินข้าว ไปนู่นไปนี่ ก็รู้จากคนนู่นคนนี้ที่รู้จัก ตอนงาน[แฟน]มีต[ติ้ง]ที่ธันเดอร์โดม94นั่นพ่ีก็
                                                           

 94 GOT7 1st Fan Party in Bangkok แฟนปาร์ตี้ครั้งแรกในประเทศไทยของศิลปินวง 
ก็อตเซเว่น จัดโดย เจวายพี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์และโฟโนล็อค เปิดรอบการแสดงวันที่ 14-15 มีนาคม 
พ.ศ. 2558 
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ตาม ตามหลังจบ[แฟน]มีต[ต้ิง]แล้วก็น้องไปกินข้าว ฟินมาก ก็พอจบงาน[แฟน]มีต[ติ้ง]น้องก็ไปกินข้าว
กันก็ตามไป มีป้ายแค่ 2 อัน คือพ่ีกับน้องพ่ี พ่ีก็นั่งเฝ้าน้องกินที่ฝั่งตรงข้าม จนเขาออก ตอนน้องเดิน
กลับก็หันมาชี้ป้ายมาเล่นด้วย แต่ก็ไม่ได้ตามประชิดนะ ก็ตามเท่าที่ระยะห่างที่เขาให้ เพราะยังไงการ์ด
ก็คุมอยู่แล้วเขาก็จะบอกว่าตามได้เท่าไร ตรงไหนห้ามเข้า พ่ีไม่ชอบประชิดตัวด้วยแหละ ขอแค่ได้เห็น
เขาพอ แล้วก็มีตามน้องไปที่โรงแรมบ้าง ก็จะมี 2 วิธี คือสังเกตเอาว่าในงานนั้นมีโรงแรมไหนเป็น
สปอนเซอร์ น้องก็จะนอนโรงแรมนั้น หรือไม่ก็ตามจากสนามบินเลย ถ้ามีรถก็นั่งรถตาม ถ้าไม่มีก็
แท็กซี่ ถ้าตามตั้งแต่สนามบินเราก็รู้โรงแรมเลย พอรู้เราก็รอในเลานจ์ หรือไม่ก็ทางท่ีน้องจะเข้า ตอนที่
พ่ีตามพ่ีรอท่ีเลานจ์เจอน้องบ้างไม่เจอน้องบ้างก็ว่าไป ถ้ามาตอนเช้าก็ต้องดูรถว่าน้องไปหรือยัง ต้องจ า
รถน้องได้ว่าคันไหน แต่เราก็ไม่รู้ว่าน้องจะออกเมื่อไร ก็ต้องสังเกตเอา ดูรถดูการ์ด ดูความเคลื่อนไหว 
ต้องคิดตลอดว่าจะออกตรงไหน กี่ โมง ถ้าตามบ่อยๆ จะรู้” (สัมภาษณ์คุณนาบี, 15 มีนาคม พ.ศ.
2560) 

 การติดตามศิลปินวงก็อตเซเว่นในต่างประเทศ 

 เมื่อการตามศิลปินวงก็อตเซเว่นในประเทศไทยไม่อาจเพียงพอต่อความต้องการ การตามไป
ยังต้นก าเนิดสถานที่ที่ศิลปินวงก็อตเซเว่นอยู่ หรือในประเทศอ่ืนๆ อาจได้มากกว่า หากแต่จ าเป็น
จะต้องแลกมาด้วยค่าใช้จ่ายที่มากยิ่งขึ้นไป ซึ่งก็มีคนไทยจ านวนไม่น้อยเลยที่ยอมเสียไปเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งความใกล้ชิดที่มากกว่าเดิม โดยผู้ศึกษาจะขอแบ่งพ้ืนที่ในการติดตามศิลปินวงก็อตเซเว่นใน
ต่างประเทศออกเป็น 3 พ้ืนที่ด้วยกัน ดังนี้ 

  สนามบิน 

 พ้ืนที่การตามศิลปินวงก็อตเซเว่นในต่างประเทศจะมีความแตกต่างกับพ้ืนที่สนามบิน 
ในประเทศไทยอยู่พอสมควร กล่าวคือ ในพ้ืนที่สนามบินในต่างประเทศสามารถพูดคุยทักทายรวมไป
ถึงสามารถให้ของขวัญกับศิลปินวงก็อตเซเว่นได้อย่างเต็มที่ แตกต่างจากประเทศไทยที่นอกจากจะไม่
สามารถพูดคุยได้แล้ว ยังไม่สามารถเดินไปข้างๆ หรือเข้าใกล้ได้เลย คุณฮายัน (นามสมมุติ) อายุ 21 ปี 
เป็นหนึ่งคนที่เลือกตามศิลปินวงก็อตเซเว่นที่สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ใต้ โดยคุณฮายันให้
สัมภาษณ์ว่า “ที่สนามบินที่เกา[หลี] ตอนนั้นหนูก าลังจะกลับไทย แล้วบังเอิญว่าน้องมีงานที่ไทยจะบิน
ไปไทยหลังจากที่หนูบิน 1 วัน ตอนนั้นก็เอาละ จะเปลี่ยนตั๋วดีไหม ก็อยากจะบินพร้อมน้อง แต่ถ้า
เปลี่ยนคือมันก็แพงแม่ก็คงว่าก็เลยไม่เปลี่ยนแต่บังเอิญตกเครื่องพอดี จริงๆ จะซื้อตั๋วเที่ยวถัดไปก็ได้ 
แต่ใจก็อยากตามอยากเจอก็เลยเสี่ยงดวง เพราะจริงๆ มันมีหลายไฟล์ท [บิน]ที่มากรุงเทพฯ ได้  
ก็เสี่ยงดวงเอาแล้วได้ไฟล์ท[บิน]เดียวกันก็เลยเจอกัน หนูก็ไปรอรับน้องที่หน้าสนามบิน เดินเข้าเกต 
(Gate) พร้อมกัน เดินขึ้นรถไฟพร้อมกัน ก็ได้คุยกันบ้างนิดหน่อย แต่ก็ไม่ได้นั่งใกล้กันหรืออะไร” 
(สัมภาษณ์คุณฮายัน, 19 มีนาคม พ.ศ.2560) เช่นเดียวกันกับคุณยูฮวา (นามสมมุติ) อายุ 25 ปี ที่
เลือกไปส่งศิลปินวงก็อตเซเว่นที่สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ใต้เช่นกัน โดยให้เหตุผลว่า  
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“ตอนไปส่งน้องที่สนามบินที่เกาหลี คนไม่เยอะนะไม่เหมือนไทย แล้วก็ไม่ได้รุมกัน ส่วนมากแม่เกา
[หลี]เขาก็จะถ่ายรูปกัน บางทีถ้าอยากให้ของก็ให้แล้วก็โอเค ส่งน้องเข้าเกต (Gate) จบ ก็แค่เดินไปกับ
น้องเฉยๆ หรือบางทีถ้าเมเน[เจอร์]มากั้นเยอะๆ ก็ได้คุยประโยคหนึ่งก็เดินออกเลย ไม่คุยต่อแล้ว 
เพราะว่าจริงๆ อาจเพราะพ่ีเมนมาร์คด้วยหรือเปล่าเขาก็ไม่ค่อยพูดอยู่แล้ว ส่วนมากก็ส่งจดหมาย เขา
อ่านไม่อ่านก็อีกเรื่อง หรือบางทีแค่เขาทักเหมือนเขาเห็นก็โอเคแล้วไม่ได้จะต้องจับหรืออะไร ” 
(สัมภาษณ์คุณยูฮวา, 17 มีนาคม พ.ศ.2560) 

 ในขณะที่คุณอินฮวา อายุ 25 ปี เลือกบินตามศิลปินวงก็อตเซเว่นในต่างประเทศเพ่ือรอรับ-ส่ง
ในศิลปินวงก็อตเซเว่นโดยกล่าวว่า “พ่ีจองไฟล์ท[บิน]เดียวกันกับน้องไม่ได้อยู่แล้ว แต่ต้องจองไฟล์ท
[บิน]ที่ไปถึงที่เดียวกันก่อนน้อง 2-3 ชั่วโมง เพ่ือไปดักรอในเกต (Gate) เวลาบินน้องเราก็จะกะได้ 
อย่างสิงคโปร์คราวที่แล้วน้องบินก่อนล่วงหน้า 1 วัน ไฟล์ท[บิน]น้องก็จะหนีไม่พ้นพวก OZ มีไม่กี่สาย
การบินหรอก ก็กะเอา ดูที่เราสะดวก แต่บางครั้งน้องก็เปลี่ยนไฟล์ท[บิน]ก็ไม่เจอน้องก็ไม่เป็นไร ตอน
กลับก็กลับหลังน้อง สมมุติน้องกลับเที่ยง ไฟล์ท[บิน]เราก็ต้องเป็นบ่าย 1-2 เพ่ือส่งน้องกลับแล้วก็บิน
กลับไป” 

  หน้าบริษัทต้นสังกัดของศิลปินวงก็อตเซเว่น 

 พ้ืนที่หน้าบริษัทต้นสังกัดอย่างเจวายพี ก็เป็นอีกพ้ืนที่หนึ่งที่แทบทุกคนจะต้องไป ไม่ว่า 
จะด้วยเหตุผลที่ต้องการพบหน้าศิลปินวงก็อตเซเว่น หรือเพียงแค่ต้องการบอกคนอ่ืนว่าได้มาถึงแล้ว  
ก็ตาม โดยจากค าสัมภาษณ์ของคุณฮายัน (นามสมมุติ) อายุ 21 ปี ที่เคยไปเฝ้าศิลปินวงก็อตเซเว่น 
ที่หน้าบริษัท กล่าวว่า “ตอนไปหน้าตึก[บริษัท]ก็ไปไม่รู้นะ ไปเสี่ยงดวงเอา แต่มั่นใจแน่ๆ ว่ายังไง 
ก็ต้องได้เจอ เพราะจากที่หลายๆ คนพูดมา จะคัมแบ็คไม่คัมแบ็คก็ต้องซ้อม ไม่ให้ร่างกายแข็งเกินไป  
ก็เลยเสี่ยงดวงไป ก็ถามเอาจากคนที่อยู่หน้าตึก[บริษัท]ว่าผู้[ชาย] เข้ารึยัง ออกรึยัง ใครเข้าหรอ แล้ว
เราก็รอต่อไปถ้าเจอก็โชคดีไป เวลาผู้[ชาย]ออกจากบริษัทเขาก็จะออกมาพร้อมกัน แฟนคลับก็จะ
กระจายตามเมน ที่ตึกก็มีหลายทาง ออก 7 คน ก็ออกคนละทาง เราก็ต้องหาให้เจอว่าเมน95อยู่ไหน 
ส่วนใหญ่หนูก็เข้าแบมบ้างเพราะแบมพูดไทยได้ น้องก็เฟรนลี่ดี กับแจ็คสันก็คุยภาษาอังกฤษ”  
คุณฮายันยังให้เหตุผลของการตัดสินใจไปเฝ้าที่บริเวณหน้าบริษัทต้นสังกัดของศิลปินวงก็อตเซเว่นว่า 
“ส่วนหนึ่งที่ไปก็เพราะกระแสในทวิตเตอร์นี่แหละ เขาพูดกันว่าหน้าตึกดีมากเลย สมัยที่พ่ึงเด[บิวต์]น่ะ
นะ ด้วยความที่เขาพ่ึงเด[บิวต์]ก็ต้องซื้อใจแฟน ก็เลยให้เยอะ ก็เลยคิดว่าเราอยู่ไทยท าอะไรหรอ  
ถ้าอยู่ไทยยังไงคือไม่ได้แน่ๆ ก็เลยอยากลองดูว่าถ้าไปใกล้ๆ จะเป็นยังไง พอไปก็ได้คุยบ้าง ถามเขา  
ก็ตอบ ที่ไทยก็ไม่ได้อะไรแบบนี้” (สัมภาษณ์คุณฮายัน, 19 มีนาคม พ.ศ.2560) 

 

 
                                                           

 95 หมายถึงคนที่ชอบมากที่สุดในวง มีความหมายเหมือนค าว่า Bias 
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  รายการเพลงทางสถานีโทรทัศน์ 

 การเข้าร่วมอัดรายการทางสถานีโทรทัศน์เองก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่หลายคนใฝ่ฝันอยากจะ
ไปสักครั้ง เพราะการเข้าร่วมอัดรายการทางสถานีโทรทัศน์นั้นจะสามารถท าได้แค่ที่ประเทศเกาหลีใต้
เท่านั้น นอกจากนี้ยังจะสามารถมองเห็นศิลปินวงก็อตเซเว่นได้ อย่างชัดเจน บางครั้งอาจได้ 
การทักทายจากศิลปินวงก็อตเซเว่นตามมา อย่างเช่นคุณอินฮวา (นามสมมุติ) อายุ 25 ปี กล่าวถึงการ 
เข้าอัดรายการโทรทัศน์ว่า “เข้าไลฟ์ของกัซ (ก็อตเซเว่น) ต้องมีบัตร[สมาชิก]โกลด์96กับซิลเวอร์97 
โกลด์ของคนเกาหลี ซิลเวอร์ของคนต่างประเทศ ก็ต้องลุ้นเอาว่าโกลด์เต็มรึเปล่า คัมแบ็คครั้งนี้ 
เดี๋ยวพ่ีจะไปครั้งหน้า แต่มีแต่คนบอกว่าแค่โกลด์ก็เต็มแล้ว แต่ที่พ่ีเคยไปก็โอเคนะคนยังไม่เยอะไง  
ถ้ามี 4 ส่วน เขาก็เอาไป 2-3 ส่วน ถ้าเราไปเช้ามากเราก็จะได้เข้า แต่เวลาจะไปเราก็ต้องเอาแท่งไฟ 
อัลบั้มไป ตอนพ่ีไปไม่ต้องกดลงชื่อนะ เขาเอาตามที่ไปต่อแถวเลย แต่หลังๆ นี่มีให้ลงชื่อใน[อินเตอร์]
เน็ตอีกท”ี (สัมภาษณ์คุณอินฮวา, 25 มีนาคม พ.ศ.2560) คุณฮายัน (นามสมมุติ) อายุ 21 ปี ที่เคยเข้า
ร่วมการอัดรายการ ได้ให้ค าอธิบายถึงการลงชื่อเข้าร่วมเพ่ิมเติมว่า “เขาจะให้ลงชื่อผ่านแฟนส์98 
(fans) เว็บ[ไซต์]แฟนของเจวายพี เขาก็จะลงรายละเอียดว่า อย่างอัด[รายการ] เอ็ม เคาท์ดาวน์99 (M 
Countdown) รับกี่คน อัด[รายการ]กี่โมงถึงกี่โมง ใครที่ลงชื่อทันก็จะได้ ตอนไปลงชื่อหน้างานก็มี
อัลบั้มที่คัมแบ็คอยู่ 1 อัน ของออฟฟิเชียล 1 ชิ้นอะไรก็ได้ แล้วก็ไปเช็คชื่อ ให้ทัน เขาก็จะเช็ค[อัล]บั้ม 
เช็คการโหลดเพลงเมล่อน (MelOn) ที่เป็นเมล่อน (MelOn) เพราะเป็นชาร์ตหลักที่ใช้นับคะแนนชิง
รายการต่างๆ ส่วนใหญ่จะมีเปอร์เซ็นต์สูงที่สุดเลย แต่จริงๆจะเป็นชาร์ตอ่ืนก็ได้ แค่ยืนยันให้ได้ว่า
โหลดเพลงของเขาจริงๆ จะเป็นเมล่อน100 (MelOn) จีนี่101 (Genie) กาออน102 (Gaon) บัค103 (Bugs) 
อะไรแบบนี้ก็ได้ แค่ปริ้นหน้าที่จ่ายเงินเอาไปให้เขา แต่ส่วนมากที่แฟนเกาหลีกับแฟนต่างประเทศชอบ
ใช้ก็คือเมล่อน (MelOn) เป็นเปอร์เซ็นต์ในการนับคะแนนมากที่สุด เขาก็เลยสนับสนุนเมล่อน 
(MelOn) แล้วก็ของออฟฟิเชียลอะไรก็ได้ 1 ชิ้น” (สัมภาษณ์คุณฮายัน, 19 มีนาคม พ.ศ.2560)  

 คุณฮานา (นามสมมุติ) อายุ 33 ปี เป็นอีกคนหนึ่งที่เคยเข้าร่วมการอัดรายการโทรทัศน์ โดย
เล่าว่า “รายการเพลงจะมีการแจ้งว่าคนที่ลงชื่อเข้างานได้เป็นสมาชิกแบบไหน [บัตรสมาชิก]โกลด์ 
[บัตรสมาชิก]ซิลเวอร์ หรือคนทั่วไป ซึ่งปีที่แล้วมักจะเป็น[บัตรสมาชิก]โกลด์ ที่ได้สิทธิ์ลงชื่อเข้าดู
รายการต่างๆ [บัตรสมาชิก]ซิลเวอร์ที่มีอยู่ก็เคยได้ใช้สิทธิ์เข้าอัดรายการเพลงครั้งหนึ่ง คือรายการ
                                                           

 96 บัตรสมาชิกส าหรับคนที่มีสัญชาติเกาหลี 
 97 บัตรสมาชิกส าหรับชาวต่างชาติ 
 98 เว็บไซต์ของเจวายพี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 
 99 รายการเพลง ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์เอ็มเน็ต ( Mnet) 
 100 ชาร์ตเพลงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ 
 101 ชาร์ตเพลงแห่งหนึ่งในประเทศเกาหลีใต้ 
 102 ชาร์ตเพลงแห่งหนึ่งในประเทศเกาหลีใต้ 
 103 ชาร์ตเพลงแห่งหนึ่งในประเทศเกาหลีใต้ 
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เดอะโชว์104 (The Show) ก็ต้องช่วยร้องเพลงท่อนแฟนช้านท์105 โบกแท่งไฟหรือป้ายเชียร์ ก็อาจจะมี
การที่ศิลปินพูดคุยทักทายเรานิดหน่อย แต่ข้อส าคัญคือห้ามถ่ายรูปขณะบันทึกรายการ ส่วนใหญ่ก็จะ
มีแค่การเล่าแฟนแอค106เฉยๆ ว่าเสื้อผ้าเป็นไง เต้นเป็นไง อัดกันกี่รอบประมาณนี้” (สัมภาษณ์คุณฮา
นา, 21 มีนาคม พ.ศ.2560) ในขณะที่คุณยูฮวา (นามสมมุติ) อายุ 25 ปี ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการ
เข้าอัดรายการโทรทัศน์ไว้ว่า “สมัยก่อนพ่ีเคยเข้าอัดรายการเพลง เขาก็จะให้กดลงชื่อนี่แหละ  
เขาก็บอกว่าให้โควต้ามา แบ่งโควต้าเป็นบัตร[สมาชิก]โกลด์กับบัตร[สมาชิก]ซิลเวอร์แยกกัน สมมุติ 
400 คน เขาก็ให้บัตร[สมาชิก]โกลด์ 300 คน บัตร[สมาชิก]ซิลเวอร์  100 คน ให้กดลงชื่อตามเวลานี้ 
แล้วเขาก็รันรายชื่อตามเวลา เอาแค่ 100 คนแรก แต่เขาก็จะให้บัตร[สมาชิก]โกลด์กดก่อนก็จะได้ที่
ข้างหน้า บัตร[สมาชิก]ซิลเวอร์กดที่หลังก็ได้ที่ข้างหลัง หรือถ้าบัตร[สมาชิก]โกลด์เยอะมากก็จะไม่ได้
เข้าเลย เวลาไปเช็คหน้างานก็ต้องมีบัตรสมาชิก อัลบั้ม โหลดเพลงออนไลน์ ล่าสุดก็แท่งไฟ พ่ึงมาเป็น
ตอนฮาร์ดแครี่107 (Hard Carry) นี่แหละ แต่ก่อนมีแค่บัตรสมาชิก อัลบั้ม ใบโหลดเพลงออนไลน์ ตอน
ไปก็รอนานนะ ส่วนมากก็นัดก่อนล่วงหน้าน้องจะอัด 2 ชั่วโมง สมมุติน้องจะอัด 7 โมง ก็จะเช็คชื่อกัน
ตั้งแต่ตี 5 เราก็ต้องไปให้ทันเขาเช็ค ถ้าเขาเช็คผ่านเราไปแล้วเราต้องไปต่อหลังเลย แล้วก็เข้าไปในสตู
[ดิโอ] ดูน้องเต้นกี่รอบก็ว่าไป บรรยากาศข้างในมันก็คือสตูดิโออ่ะ เห็นในไลฟ์แบบนั้น แต่ก็ไม่อัด
[รายการ]แค่รอบเดียวเสร็จไง อัด[รายการ]หลายรอบมีอัด[รายการ]มุมนั้นมุมนี้ เราก็จะนั่งอยู่ แต่ถ้า
เป็นแบบเอ็ม เคาท์ดาวน์ (M Countdown) ก็จะเป็นที่ยืน อินกิ108[กาโย] (Inkigayo) ก็จะที่ใหญ่
เป็นสแตนด์ให้นั่งเวทีก็จะไกล น้องก็จะคุยผ่านไมค์ น้องอัด[รายการ]แป๊ปเดียว นานสุดที่พ่ีเคยเจอคือ
น้องอัด[รายการ] 5 รอบ เร็วสุดคือรอบเดียว ที่เราเห็นในรายการคือเขาเอาที่อัด[รายการ]มาฉาย แต่ก็
จะมีรอบสด เหมือนเขาเอาแค่ 50 คนเองมั้ง แต่ก็เป็นบัตร[สมาชิก]โกลด์ทั้งนั้นแหละ” (สัมภาษณ์คุณ
ยูฮวา, 17 มีนาคม พ.ศ.2560) 

 เช่นเดียวกันกับคุณเยจี (นามสมมุติ) อายุ 23 ปี ที่เคยไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้ใต้กว่า 
6 เดือน และเคยได้เข้าอัดรายการเพลงไม่ต่ ากว่า 5 ครั้ง ให้สัมภาษณ์เพ่ิมเติมว่า “พ่ีเคยเข้าอัดรายการ
อยู่แต่ไม่ได้ไปทุกรอบนะ ตอนช่วงฟลาย109 (Fly) กับ โฮมรัน110 (Home Run) อ่ะ ตอนนั้นพ่ีไป

                                                           

 104 รายการเพลง ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์เอสบีเอสทีวี (SBS MTV) 
 105 โค้ดเชียร์รูปแบบหนึ่ง  
 106 แอคเคาท์ทางโซเชียลมีเดียที่คอยรายงานสด หรือแปลข่าวกิจกรรมและเรื่องของศิลปิน 
 107 เพลงที่ใช้ในการโปรโมทอัลบั้ม The 2nd Album Flight Log: Turbulence อัลบั้มเต็ม
อัลบั้มที่ 2 ของศิลปินวงก็อตเซเว่น วางจ าหน่ายวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559  

 
108 ชื่อรายการเพลงรายการหนึ่ง ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ทางช่องเอสบีเอส (SBS)  

 
109 เพลงที่ใช้ในการโปรโมทอัลบั้ม The 5th Mini Album Flight Log: Departure มินิ

อัลบั้มที่ 5 ของศิลปินวงก็อตเซเว่น วางจ าหน่ายวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559 
 

110  เพลงพิเศษที่ใช้ในการโปรโมทในช่วง อัลบั้ม The 5th Mini Album Flight Log: 
Departure มินิอัลบั้มที่ 5 ของศิลปินวงก็อตเซเว่น วางจ าหน่ายวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559 



65 
 

 

แลกเปลี่ยนที่เกาหลีพอดี แล้วเพ่ือนกับพ่ีที่รู้จักเขาชวนว่า เฮ้ย ครั้งหนึ่งอ่ะ มีบัตร[สมาชิก]  
ไอก็อตเซเว่นแล้วอ่ะก็ควรจะเข้านะ ลองดู แล้วช่วงนั้นเขาก็ให้บัตร[สมาชิก]ซิลเวอร์เข้าอยู่ แฟนเกา
[หลี]ก็ยังไม่เยอะ พ่ีก็ว่างไม่มีเรียนก็ลองดู ค่ายก็จะประกาศว่าวันนี้น้องมีอัดนะ ให้เข้ากี่คน ให้[บัตร
สมาชิก]โกล์ดกี่คน [บัตรสมาชิก]ซิลเวอร์กี่คน ก็ไปลงทะเบียนตอน 3 ทุ่ ม เราก็ไปนั่งคลิกในเว็บ 
อารมณ์เหมือนเรากดบัตร[คอนเสิร์ต] แล้วเขาก็จะประกาศรายชื่อว่ามีใครบ้าง เราก็ดูรายชื่อว่ามีเรา
ไหม ถ้าติดเราก็ไปเข้าแถวตอนเช้า เขาก็นัดตี 4 บ้างก็มี 6 โมงเช้าก็มี ก็แล้วแต่ แล้วก็ไปลงทะเบียน 
ตรงลงทะเบียนเราก็ต้องเอาอัลบั้มมาโชว์ว่าเราซื้อจริงนะ แล้วก็มีซื้อสตรีมเมล่อน (MelOn) หรือจีนี่ 
(Genie) แล้วก็อากาบง แต่ตอนนั้นที่พ่ีไปยังไม่มีอากาบงนะ ก็ลงชื่อ เขาก็จะให้รอ แล้วก็เข้าห้องอัด 
จริงๆ ห้องอัดมันก็ไม่มีอะไรนะ ก็เข้าไปนั่ง น้องก็ขึ้นมาเต้น เราก็นั่งดูน้องเต้น พอน้องลงน้องก็โบก
มือบ๊ายบาย พอน้องอัดเสร็จก็ออก แต่เวลาจะช้าจะเร็วก็แล้วแต่นะว่าน้องจะอัด[รายการ]เสร็จเมื่อไร 
แต่ถ้านับเวลาที่รอตั้งแต่ลงทะเบียนก็นานอยู่นะ บางทีก็รู้สึกว่าทรมานตัวเองมาก มาท าไมวะ แต่พอ
มาเห็นน้องแล้วก็รู้สึกดีไง มันจะมีแบบตอนอินกิ[กาโย]111 (Inkigayo) อย่างเงี้ย ไปรอตั้งแต่ 6 โมงเช้า 
ได้เข้าอัดตอน 9 โมง น้องอัด[รายการ] 2 รอบจบ คือมาท าไม” (สัมภาษณ์คุณเยจี, 22 มีนาคม พ.ศ.
2560)  

 นอกจากการอัดรายการโทรทัศน์แล้ว ในบางครั้งหลังจากจบการอัดรายการเพลงก็อาจจะมี
การจัดกิจกรรมแฟนมีตติ้งขึ้น โดยคุณเยจี (นามสมมุติ) ได้เล่าว่า “มีไปงานแฟนมีต[ติ้ง]ด้วย แต่แฟน
มีต[ติ้ง]ที่พ่ีไปมันแป็นแฟนมีต[ติ้ง]ท่ีรายการเพลง เหมือนน้องอัดรายการเสร็จน้องว่างน้องก็จะมาแฟน
มีต[ติ้ง] แต่ว่าแฟนมีต[ติ้ง]มันก็มีหลายแบบ มีแฟนมีต[ติ้ง]แบบอินดอร์ก็ให้ลงชื่อเอากี่ร้อยคนก็ว่าไป 
แล้วก็จะแฟนมีต[ติ้ง]ข้างหน้า มีกลางแจ้ง อันนี้ไม่ลงชื่อก็ไปยืนดูเอา”มากไปกว่านั้นคุณเยจีได้มีโอกาส
เข้าร่วมงานกีฬาสีไอดอล112 โดยคุณเยจีได้อธิบายถึงขั้นตอนการเข้าร่วมงานดังกล่าวว่า “งานกีฬาสี
ไอดอลคือไปแบบฟลุ๊คมาก แล้วทรมานตัวเองมากอ่ะ พ่ีไม่ได้นอน 2 วัน คือที่สนามกีฬามันไกลมาก
แทบจะออกนอกโซล แล้วคือบ้านพ่ีอยู่อับกูจอง แล้วตอนนั้นพ่ึงได้บัตร[สมาชิก]ไอก็อตเซเว่นโกลด์มา 
เขาก็มีให้ลงทะเบียนให้ทันนะ เอา 150 คนม้ัง พี่ก็แบบคิดนะว่าจะลงทันหรอ พ่ีของพ่ีก็แบบไปด้วยกัน
สิ ก็เลยลองลงดู ก็ได้ แต่พ่ีก็ไปไม่ถูกไง ก็ต้องนั่งรถไปหาพ่ีเขา เขานัดลงทะเบียน 6 โมงเช้ า พ่ีต้องไป
รอแท็กซี่หน้าบ้านตอนตี 4 แล้วนั่งแท็กซี่ไปหาพ่ีเขาแล้วก็นั่งแท็กซี่ไปด้วยกัน ไปถึงประมาณตี 5 กว่า 
ใช้เวลาเกือบชั่วโมง แต่คืนนั้นไม่ได้นอนเลย พ่ีท าการบ้านนู่นนี่นั่น ไม่กล้านอนกลัวตื่นไม่ทัน ก็ไปถึง
ถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อย ช่วงนั้นน้องไม่ค่อยเลยไม่ค่อยออกมาที่สนาม มันมีวงอ่ืนที่เขาแข่งกีฬา 
น้องเราก็เล่นโยนขวดกันข้างใน ก็นั่งง่วงมาก แต่ยังดีที่น้องแจกข้าวแจกอะไร อย่างตอนเช้าสตาฟจะ

                                                                                                                                                                      

 

 111 รายการเพลง ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ SBS 
 112 Idol Star Athletics Championships หรือ กีฬาสีไอเอล เป็นรายการที่ให้ศิลปินหลาย
วงจากหลายค่ายมาเล่นกีฬาแข่งกัน ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์เอ็มบีซี (MBC) 
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เป็นคนแจก แล้วก็จะบอกว่าท าตัวดีๆ นะ ต่อไปก็อตเซเว่นจะมาแล้ว น้องก็ขึ้นมาแจกข้างแจกการ์ด ก็
ใกล้นะ ก็คุยได้ แต่คนก็ไม่รุมกันนะ” (สัมภาษณ์คุณเยจี, 22 มีนาคม พ.ศ.2560) 

  งานแฟนไซน์ (Fansign) 

 งานแฟนไซน์113นับเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทุกคนต้องการจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในงาน 
กล่าวคืองานดังกล่าวแทบจะเป็นงานเดียวที่สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนรวมถึงสามารถจับตัวศิลปินวง
ก็อตเซเว่นได้ หากแต่การจะได้เข้าไปนั้นจ าเป็นจะต้องมีทุนทรัพย์อยู่พอสมควร อีกทั้งยังจ าเป็นจะต้อง
มีโชคไม่ต่างกัน ประกอบช่วงไม่นานมานี้มีเปอร์เซ็นต์ของคนที่เข้าร่วมงานแฟนไซน์สูงขึ้นและฐาน
แฟนคลับของศิลปินวงก็อตเซเว่นในประเทศเกาหลีใต้ที่มีมากยิ่งขึ้น นั่นท าให้การเข้างานแฟนไซน์
จ าเป็นจะต้องแข่งขันกันไม่น้อยเลยทีเดียว คุณยูฮวา (นามสมมุติ) อายุ 25 ปี เป็นหนึ่งในคนที่เข้า
ร่วมงานแฟนไซต์ตั้งแต่ครั้งแรกๆ ที่ถูกจัดข้ึน โดยคุณยูฮวาให้สัมภาษณ์ถึงงานดังกล่าวไว้ว่า “พ่ีเริ่มเข้า
[แฟน]ไซน์หลังจากที่รู้จักไม่นานมาก แต่ตอนนั้นที่รู้จักน้องพ่ีเรียนต่อที่อังกฤษแล้วไง ก็เรียนก็เครียด
นะแต่พอได้มาดูก็ดีขึ้น พี่ก็บินจากอังกฤษไปเกาหลีเข้า[แฟน]ไซน์ไปเลย แบบอยากเจอน้อง ตอนนั้นพ่ี
ซื้อ 30-40 [อัล]บั้มอ่ะ แต่สมัยนี้แล้วแต่เลยอ่ะมันก็เยอะขึ้น 50-60 อัลบั้มเลยอ่ะ แล้วแต่เลยว่าเราไป
ที่ๆ พีคมาก หรือไม่พีค ต้องดูว่าที่ๆ เราไปคนเยอะหรือไม่เยอะ เพราะว่าบางทีคนก็ดูว่าที่นี้ไปแล้ว 
หนึ่งคือ สะดวก สองคือที่ๆ ถ่ายรูปดีหรือเปล่า บางคนเขาก็ไม่ทุ่มกับ[แฟน]ไซน์ที่เป็นโรงหนัง มันมืด
มันถ่ายรูปก็ไม่เห็นอะไร แต่ก็จะมีพวกที่แบบว่าจะไป ยังไงฉันก็ไม่แคร์ฉันจะไปคุยกับน้อง ขั้นต่ าของ
[แฟน]ไซน์นี่พูดยากนะ มันแล้วแต่ที่ บอกได้เลยว่าอันไหนคือน้อยคือมาก แต่เวลาพ่ีเขา[แฟน]ไซน์พ่ีก็
ต้องเดาเอา เพราะบางร้านเขาก็เอายอด บางร้านก็แรนด้อม114 แต่แรนด้อมจริงน้อยมาก เพราะ[แฟน]
ไซน์เขาจัดขึ้นมาเพ่ือกระตุ้นยอดขาย มันไม่มีประโยชน์หรอกถ้าให้ซื้อน้อย พ่ีก็ไม่มีขั้นต่ าหรอก แต่
น้องอ่ะยิ่งดังขึ้นต่างชาติก็ยิ่งซื้อเยอะขึ้น แต่เกาหลีเขาก็ไม่ได้มากกว่าเดิม คือเขาแบ่งโควตากัน ใน 1 
[แฟน]ไซน์เขาให้สัดส่วนคนเกา[หลี]เยอะกว่า เขาก็จะมีที่นั่งมากกว่า นั่นคือที่ว่างที่เหลือก็คือต้องแย่ง
กันต้องแข่งกันซื้อเยอะไปโดยปริยาย แต่พ่ีก็ไม่แน่ใจเรื่องสัดส่วนคนเกา [หลี]คนต่างชาตินะ แต่มีคน
เคยบอกพ่ีว่าเขาแบ่ง 90:10 เลยนะ สมมุติว่า 100 คน 90 คนเป็นคนเกา[หลี] ต่างชาติแค่ 10 คน แต่
เดี๋ยวนี้พ่ีไม่แน่ใจแล้วว่าเขายังเป็นอยู่หรือเปล่า เพราะที่พ่ีเห็นในรายชื่อคนต่างชาติก็เยอะ แต่ก็ไม่ได้
เยอะถึงครึ่งหนึ่ง อย่างมากสุดก็ไม่เกิน 30 เปอร์เซ็นต์” (สัมภาษณ์คุณยูฮวา, 17 มีนาคม พ.ศ.2560) 

 ส าหรับขั้นตอนในการเข้าแฟนไซน์ คุณอินฮวา (นามสมมุติ) อายุ 25 ปี ผู้ที่เคยเข้าร่วมงาน
แฟนไซน์ได้กล่าวว่า “ในแต่ละครั้งมันก็จะมีหน้าร้านช็อปที่เขาจัด[แฟน]ไซน์นั้นๆ ค่ายก็จะประกาศใน
เว็บไซต์บอกสถานที่ บอกเวลา บอกวันที่ไปซื้อเราก็ต้องไปซื้ออัลบั้มกับร้านนั้นๆ ภายในเวลาที่เขา
บอก แล้วก็จะบอกว่าเขาก่ีคน แบ่งส่วนให้คนเกาหลีเข้าก่ีเปอร์เซ็นต์ คนต่างชาติกี่เปอร์เซ็นต์ ต้องหาร
กันแต่ก็ไม่เท่ากันแล้วแต่ร้านที่จัด แล้วเราก็ต้องกะยอดเอาเองว่าจะซื้อเท่าไหร่ เอาให้กลางๆ จะได้ติด 
                                                           

 113 งานแจกลายเซ็น 

 
114 สุ่ม 
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แล้วก็รอประกาศรายชื่อในเว็บร้าน ถ้าได้ก็ได้เข้า พอไปลงทะเบียนวันงาน เราก็ต้องเอาพาสปอร์ตไป
ยืนยันว่าเป็นเรานะ เวลารวมๆ แล้วก็มีใบเสร็จที่เราซื้อ แต่ที่นั่งเขาจะแรนด้อมให้จับฉลากหน้างาน 
งานก็ประมาณ 2 ชั่วโมง แต่ก็แล้วแต่สถานที่ บางครั้ง[แฟน]ไซน์ 200 คน บางครั้ง 150 คน คนน้อย
[แฟน]ไซน์ ในงานก็คุยได้นิดหน่อย ไม่นานมาก การ์ดก็ไล่ แต่ว่าเราก็แตะน้องได้ แต่หลังๆ ก็เริ่ มมีกฎ
ห้ามติดสติ๊กเกอร์นั่นนี่ ห้ามเซ็นชื่อไทย เพราะมันไม่ใช้ภาษาที่น้องคุ้นเคยมันก็จะยิ่งช้า ถ้าไซน์เสร็จ
เร็วเวลาก็เหลือจะมาก น้องก็จะคุยเล่น ร้องเพลง จนกว่าจะหมดเวลา” (สัมภาษณ์คุณอินฮวา, 25 
มีนาคม พ.ศ.2560) คุณยูฮวายังเสริมอีกว่า “เข้า[แฟน]ไซน์มันก็ไม่ได้จะได้เสมอไปนะ อย่างที่บอกคือ
มันต้องแข่งกันซื้อ มันก็ต้องเสี่ยงเอา เพราะเราไม่มีทางรู้ว่าคนอ่ืนจะซื้อเท่าไร ก็คล้ายๆ กับการ  
ชิงโชคอ่ะ บางทีเราคิดว่าเราซื้อเยอะแล้วนะ แต่มันก็มีคนซื้อเยอะกว่าเราอีก” (สัมภาษณ์คุณยูฮวา, 
17 มีนาคม พ.ศ.2560) 

 คุณอินฮวา เล่าประสบการณ์เข้าแฟนไซน์ของตัวเองว่า “พ่ีเคยเข้า[แฟน]ไซน์ 2 ครั้ง ตอนที่พ่ี
ซื้อพ่ีเลือกเฉพาะรอบ[แฟน]ไซน์ที่เป็นวันธรรมดา อยู่ที่ต่างจังหวัด ไปยากๆ คนจะไม่ค่อยเลือกกัน  
พ่ีเคยไปปูซานกับอินชอน ที่อินชอนเสียเยอะ เสียไปประมาณ 40-50 อัลบั้มกว่าจะได้เข้า แต่ถ้าปูซาน
คือ 20-30 อัลบั้มก็ได้เข้าแล้ว ก็ต้องไปดูหน้างานว่าเขาไปซื้อกันเท่าไร แล้วก็ไปดักยอดอีกที  
อัลบั้มที่ได้พ่ีก็เอาให้เพ่ือนไปขายต่อ แต่อาจจะขายในราคาที่ถูก 100-200 บาท”  เหตุผลที่คุณอินฮวา
ตัดสินใจเข้าร่วมงานแฟนไซน์ที่ประเทศเกาหลีใต้ใต้ คุณอินฮวาให้เหตุผลว่า “คือที่ไทยไม่มีแบบนี้ไง 
ยอด[แฟน]ไซน์จริงๆ ถ้ารวมขายไปแล้วนะไม่เกิน 5,000 อ่ะ ประมาณ 3,000 -4,000 ก็อยู่แล้ว  
ถ้าขายอัลบั้มได้ แต่ถ้าเป็นยอดวีคแรกๆ จะสูงกว่า แล้วราคาของคนเกา[หลี]กับต่างชาติก็ต่างกันนะ 
ต่างชาติก็เลยต้องซื้อเยอะกว่าคนเกาหลี ถ้าวีคแรกต่างชาติต้องซื้อกันเป็นร้อยอัลบั้มเลยนะกว่าได้เข้า 
พ่ีอ่ะจะเลี่ยงวีคแรก แต่คนส่วนใหญ่เขาจะไปวีคแรกกัน มันก็เหมือนไปคอน[เสิร์ต]อ่ะ แต่เข้า[แฟน]
ไซน์มันได้คุยด้วย ได้ลายเซ็นด้วย ได้ของด้วย แล้วก็ได้พูด 1-2 นาที แล้วก็อนุญาตให้ถ่ายรูปด้วย” 
(สัมภาษณ์คุณอินฮวา, 25 มีนาคม พ.ศ.2560) 

  คอนเสิร์ต 

 คอนเสิร์ตในต่างประเทศนับเป็นกิจกรรมที่คนจ านวนไม่น้อยต้องการอยากไปลิ้มลอง  
เป็นเพราะสถานที่จัดคอนเสิร์ตในต่างแดนมีความใกล้ชิดมากกว่า อีกทั้งราคาบัตรคอนเสิร์ตยังไม่แพง
เท่า นอกจากนี้ยังมีเรื่องของสิทธิพิเศษที่ไม่เหมือนกับของที่ประเทศไทย รวมไปถึงบรรยากาศและ 
การแสดงของศิลปินวงก็อตเซเว่นเองก็มีส่วนที่แตกต่างออกไปในแต่ละประเทศ โดยคุณยูฮวา (นาม
สมมุติ) อายุ 25 ปี เล่าถึงประสบการณ์การไปงานคอนเสิร์ตต่างประเทศว่า “คอน[เสิร์ต]ต่างประเทศ 
ก็มีไปบ้าง ฮ่องกง อะไรแบบนี้ แต่ก็ไม่ได้ต่างกับคอนในไทยเลยนะ แค่พูดภาษาจีน แต่ที่ไปตอนนั้น
เหมือนคิดถึง ไม่ได้เจอน้องนานแล้ว ซึ่งก็ประมาณ 2 เดือน แต่พ่ีไปคอน[เสิร์ต]ฟลายที่เกา[หลี] แล้วก็
มาคอน[เสิร์ต]ฟลายที่ไทย แล้วก็เว้นไป จะคัมแบ็คฮาร์ดแครี่ (Hard Carry) แต่ก็ยังไม่คัม[แบ็ค] น้อง
ยังทัวร์อยู่แล้วจะปิดที่ฮ่องกง ก็เลยว่าอ่ะ ปิดไปสักหน่อย ไม่ได้เจอสักพักแล้ว คอน[เสิร์ต]ไม่ได้คุยหรือ
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อะไรอยู่แล้ว ไปแค่ได้เห็นเฉยๆ” (สัมภาษณ์คุณยูฮวา, 17 มีนาคม พ.ศ.2560) เช่นเดียวกันกับคุณเยจี 
(นามสมมุติ) ที่กล่าวว่า “พ่ีไปคอน[เสิร์ต]จากมาเล[เซีย]ก่อน จากนั้นก็ไปญี่ปุ่น ส่วนใหญ่พ่ีจะตามที่
ญี่ปุ่นเพราะพ่ีไม่รู้ระบบของเกาหลีว่าเป็นยังไง ก็เลยตามแค่ญี่ปุ่นอย่างเดียว ระบบของญี่ปุ่นถ้าเป็น
คอน[เสิร์ต]ต้องให้เพ่ือนที่เป็นคนญี่ปุ่นซื้อบัตร[คอนเสิร์ต]ให้เพราะเขาไม่ให้คนที่ไม่มีบัตร[สมาชิก]
แฟนคลับของญี่ปุ่นซื้อ แล้วพ่ีมีเพ่ือนเป็นคนญี่ปุ่นไงเขาก็ซื้อให้ แล้วก็มีเพ่ือนช่วยด้วยแหละ ก็เลยรู้สึก
ว่ามันง่ายก็เลยไปแต่ญี่ปุ่น แต่ว่าเกาหลีอ่ะ คือน้องเป็นวงเกาหลี การจะเข้าถึงวงของเกาหลีมันยาก
กว่า ก็เลยบินไปเมืองนอกแทน ฮ่องกง อะไรแนวนั้นมากกว่า ส่วนใหญ่เวลาซื้อบัตร[คอนเสิร์ต]ก็จะ
ฝากเพ่ือนซื้อ อย่าง ฮ่องกง ญี่ปุ่น แต่มาเล[เซีย]พ่ีซื้อเองนะเพราะมันเป็นภาษาอังกฤษไงก็ท าได้  
แต่ถ้าเป็นภาษาอ่ืนก็ให้เพ่ือนช่วย เวลาจ่ายก็ตัดจากบัตรเครดิตเอา” (สัมภาษณ์คุณเยจี, 22 มีนาคม 
พ.ศ.2560) 

 วิธีการจองบัตรคอนเสิร์ตของแต่ละที่ก็แตกต่างกันออกไป โดยคุณยูฮวาเล่าว่า “เวลาไปคอน
[เสิร์ต]ต่างประเทศแบบนี้ก็ต้องมีเพ่ือนอ่ะ ให้เพื่อนช่วย อย่างที่เกา[หลี]ก็ให้เพ่ือนช่วย แต่ฮ่องกงก็ต้อง
ผ่านเอเจนซี่ ค่าบัตร[คอนเสิร์ต]ก็แพงขึ้น แต่ค่าบัตร[คอนเสิร์ต]คอนในเกา[หลี]ต่างมากเลยนะ  
เขาจะมีให้จอง 3 รอบ รอบบัตร[สมาชิก]โกลด์ รอบบัตร[สมาชิก]ซิลเวอร์ รอบคนธรรมดา แล้ว 
ราคาบัตรจะนั่งจะยืนจะใกล้จะไกลก็ราคาเดียว แต่ในไทย 6 ,500 บาทว่าแพงแล้วนะแต่ก็แพงขึ้นไป
อีก ไปดูคอน[เสิร์ต]ครั้งหนึ่งคือเสียเกือบหมื่นเลย” (สัมภาษณ์คุณยูฮวา, 17 มีนาคม พ.ศ.2560)  
คุณอินฮวา (นามสมมุติ) อายุ 25 ปี ที่เคยไปร่วมคอนเสิร์ตที่เกาหลีหลายครั้งกล่าวเสิรมว่า  
“คอน[เสิร์ต]เกาหลีพ่ีฝากเพ่ือนจองให้ ราคาบัตร[คอนเสิร์ต]ถูกกว่า บางงาน 700 ก็เข้าได้แล้ว แต่ถ้า
แพงมากๆ ของเกาหลีก็ 2,000 แล้วที่ไปที่เกาก็เพราะไม่มีใครรู้ว่าน้องจะท าอะไร ตื่นเต้นตลอดเวลา 
แต่ที่ไทยนี่ก็จะรู้แล้วว่าจะท าอะไรบ้าง” (สัมภาษณ์คุณอินฮวา, 25 มีนาคม พ.ศ.2560) 

 แน่นอนว่าการไปคอนเสิร์ตในประเทศที่ต่างกันแม้จะเป็นคอนเสิร์ตรูปแบบเดียวกันแต่ก็ยังคง
ตัดสินใจที่จะไป คุณเยจีเองก็เป็นหนึ่งในนั้น โดยคุณเยจีให้สัมภาษณ์ว่า “พ่ีตามก็อตเซเว่นที่มาเล[เซีย] 
ฟิลิปปินส์ ฮ่องกง ไต้หวัน ญี่ปุ่น แต่ญี่ปุ่นไปหลายเมืองหน่อย ไปโอซาก้า โตเกียว โยโกฮามา  
คาวาซากิ ประมาณเนี้ย อย่างคอน[เสิร์ต]ฟลาย ก็เหมือนกันหมดเลยนะทุกสคริป แต่ก็ไป พ่ีไม่ได้ไป
แค่ติ่งอย่างเดียวอ่ะ พ่ีไปเที่ยวด้วย อย่างพ่ีบางคนยอมใจมากเขาต้องท างานกัน ก็บินวันศุกร์ คอน
[เสิร์ต]วันเสาร์ กลับวันอาทิตย์ แต่อย่างพ่ีไปดูคอนพ่ีบินอย่างน้อย 5 วันต้องได้เที่ยวด้วย อย่างคอน
[เสิร์ต]ที่ไต้หวัน น้องมีคอน[เสิร์ต]วันเสาร์ อาทิตย์น้องมีคอน[เสิร์ต]ที่เวียดนามต่อ เพราะฉะนั้นเวลา
เขาบินก็จะบินวันศุกร์ ไปไต้หวันเสาร์ บินตามน้องไปเวียดนามแล้วก็กลับ แต่พ่ี ไปตั้งแต่วันพุธ  
กลับอาทิตย์พ่ีอยู่ไต้หวันอย่างเดียว ไม่ได้ตามใคร เวลาไปคอน[เสิร์ต]พ่ีก็ไปคอยนะ คือก็ไม่กะใกล้  
พ่ีแค่อยากไปเจอ บางทีก็ไม่ได้เจอกันนานก็คิดถึงไง อย่างปีที่แล้วพ่ีเจอน้องทุกเดือน เดือนละ 2 ครั้ง 
ช่วงที่อยู่เกาหลีนี่เจอทุกอาทิตย์ เจอกันบ่อยมาก คือเจอน้องบ่อยกว่าโทรคุยกับแม่อีก เพราะบริษัท
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น้องอยู่ใกล้บ้าน ปีก่อนพ่ีบินทุกเดือน ถ้านับเป็นอีเว้นท์ เดือนหนึ่งเจอ 2 ครั้ง ปีที่แล้วบิน 23 ไฟล์ท
[บิน]ต่อปี มากที่สุดในชีวิตเลย” (สัมภาษณ์คุณเยจี, 22 มีนาคม พ.ศ.2560) ในขณะที่คุณอินฮวา 
(นามสมมุติ) อายุ 25 ปี ที่ไปคอนเสิร์ตศิลปินวงก็อตเซเว่นในต่างประเทศมากว่า 8 ประเทศ ให้เหตุผล
ว่า “นอกจากเกาหลีก็มี จีน เซี่ยงไฮ้ ฮ่องกง ไต้หวัน สิงคโปร์ มาเลเซีย ญี่ปุ่น อย่างคอน[เสิร์ต]ฟลาย 
พ่ีไปแค่เกาหลี ฮ่องกง ส่วนมากพ่ีไปแฟนมีต[ติ้ง]มากกว่า พ่ีเป็นสายถ่ายตามเพ่ือถ่าย สิงคโปร์ ฮ่องกง
ถ่ายได้ ไปเที่ยวด้วย ในคอน[เสิร์ต]ก็จะมีสเปเชี่ยลสเตจแต่ละประเทศ แล้วพ่ีก็มองว่าแต่ละคร  
ก็จะต่างกัน พ่ีไม่ได้โฟกัสที่น้องเต้นนะ พ่ีชอบน้องเล่นมากกว่าแล้วแต่ละประเทศน้องก็เล่นต่างกัน” 
(สัมภาษณ์คุณอินฮวา, 25 มีนาคม พ.ศ.2560) 

 เมื่อพูดถึงบรรยากาศที่ต่างกันของคอนเสิร์ตแต่ละประเทศ หนึ่งในประเทศที่มีความแตกต่าง
และโดดเด่นที่สุดก็คือประเทศญี่ปุ่น คุณเยจี (นามสมมุติ) อายุ 23 ปี เป็นคนที่ตามศิลปินวงก็อตเซเว่น
ในประเทศญี่ปุ่นมาโดยตลอด เล่าความแตกต่างระหว่างคอนเสิร์ตที่ประเทศอ่ืนๆ และประเทศญี่ปุ่นที่
ได้เจอว่า “คอน[เสิร์ต]ญี่ปุ่นเขามีระบบระเบียบของเขาเองมากๆ อ่ะ เขารู้จังหวะการตบมือ การกรี๊ด 
ศิลปินพูดต้องไม่กรี๊ดนะ ต้องยืนนะ อะไรประมาณนี้ ถามว่าสนุกไหม มันเป็นอีกอารมณ์หนึ่งนะ มันก็
ไม่ได้สนุกแบบมันเหมือนเมืองไทย แต่มันก็จะเป็นอารมณ์ที่แบบว่าเราฟังออกที่ศิลปินเขาพูด แต่ไม่ได้
ฟังภาษาญี่ปุ่นออกนะ แต่หมายความว่าได้ยินเขาพูดอ่ะ ไม่เหมือนเมืองไทยที่เราจะไม่ได้ยินเสียงเขา
พูดเราจะได้ยินแต่เสียงกรี๊ด แล้วเขาก็จะมีไฮทัชด้วย ไฮทัชที่ญี่ปุ่นมี 2 แบบ อย่างช่วงแรกๆ ที่น้องยัง
มีคนไปดูไม่เยอะ น้องก็จะมาส่งเรากลับบ้าน (sent off) ก็คือเราต้องไปซื้ออัลบั้มที่หน้าคอนเสิร์ตเพ่ือ
เอาใบ sent off พอจบคอน[เสิร์ต]น้องก็จะมายืนส่งคนที่มาดู เราก็จะเดินออกมา น้องก็จะบ๊ายบาย 
อะไรแบบนี้ ส่วนไฮทัชเขาจะประกาศช่วงที่อัลบั้มออกแล้ว เชาก็จะบอกว่ามันมีอาทิตย์นี้ อาทิตย์นี้นะ 
ซึ่งถ้าพ่ีอยู่ญี่ปุ่นถึงช่วงนั้น พ่ีก็จะซื้ออัลบั้มเพ่ือเข้างานไฮทัช เราก็จะไปซื้ออัลบั้มที่ไหนก็ได้ ไม่เหมือนที่
เกาหลีที่จะต้องเจาะจงสาขาท่ีซื้อ เพราะว่าอัลบั้มญี่ปุ่นก็จะมีใบไฮทัชอยู่แล้ว แต่ว่ามันก็มีแยกเป็นกรุ๊ป
อีกว่า กรุ๊ป A B C เขาก็จะแบ่งอีกทีว่าในกรุ๊ป A มีใคร กรุ๊ป B มีใคร กรุ๊ป C มีใคร ก็ซื้อได้เรื่อยๆ 
จนกว่าจะถึงก าหนดงานไฮทัชนะ หลังจากนั้นซื้อมามีบัตรไฮทัชก็ใช้ไม่ได้แล้ว” (สัมภาษณ์คุณเยจี, 22 
มีนาคม พ.ศ.2560)  

 
  3.2.2. การสนับสนุน 

 นอกจากการบริโภคสินค้าและการติดตามศิลปินวงก็อตเซเว่นแล้ว การสนับสนุน (ระดับแฟน
สายสนับสนุน) ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ส าคัญที่จะท าให้ศิลปินวงก็อตเซเว่นขึ้นอันดับในประเทศเกาหลีใต้
และสามารถก้าวขึ้นไปรับรางวัลจากเวทีต่างๆ โดยสิ่งที่สามารถสนับสนุนให้ศิลปินวงก็อตเซเว่น
สามารถประสบความส าเร็จได้นั้นผู้ศึกษาได้ท าการแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อคือ การเพ่ิมยอดผู้เข้าชม 
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มิวสิควีดีโอในเว็บไซต์ยูทูปดอทคอม การการซื้อเเพกเกจฟังเพลงออนไลน์ การโหวต และการท าโปร
เจกต ์โดยในกลุ่มนี้จะมีความใกล้เคียงกับกลุ่มการบริโภคค่อนข้างมาก หากแต่กลุ่มสนับสนุนเป็นกลุ่ม
ที่มุ่งเน้นการใช้แรงกาย และทุ่มเทเวลาที่มากกว่ากลุ่มบริโภคอีกท้ังยังเสียค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่ากลุ่มแรก  
โดยขอให้รายละเอียดแต่ละหัวข้อ ดังนี้ 

   3.2.2.1 การเพ่ิมยอดผู้เข้าชมมิวสิควีดีโอในเว็บไซต์ยูทูปดอทคอม 

 กิจกรรมหนึ่งที่จะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่มิวสิควีดีโอเพลงของศิลปินวงก็อตเซเว่นถูกปล่อยออกมา 
นั่นคือการเพ่ิมยอดผู้เข้าชมในเว็บไซต์ยูทูปดอทคอม เพราะการเพ่ิมยอดเข้าชมในเว็บไซต์ยูทูปดอท
คอมยิ่งเพ่ิมมากข้ึนเท่าไรโอกาสในการรับรางวัลในรายการเพลงยิ่งมากข้ึนเท่านั้น และช่วยท าให้ศิลปิน
วงก็อตเซเว่นเป็นที่สนใจมากขึ้นตามไปด้วย นั่นท าให้ค่ายต้นสังกัดมักจะก าหนดภารกิจในการท ายอด
ผู้เข้าชมให้มากเกินกว่า 1 ล้านวิว 5 ล้านวิว 7 ล้านวิว 10 ล้านวิตามล าดับอยู่โดยตลอด โดยจะใช้
วีดีโอพิเศษจากก็อตเซเว่นอย่างเช่น วีดีโอซ้อมเต้นเวอร์ชันต่างๆ มาเป็นของรางวัลอยู่เสมอ การเพ่ิม
ยอดผู้เข้าชมในเว็บไซต์จึงกลายเป็นสิ่งที่แฟนคลับมักจะต้องท าอยู่โดยตลอดและสม่ าเสมอ ซึ่งวิธีใน
การเพ่ิมยอดผู้เข้าชมนั้นก็ไม่ยากมากนัก คุณซาซึม (นามสมมุติ) อายุ 25 ปี เป็นคนที่เพ่ิมยอดผู้เข้าชม
ในเว็บไซต์ยูทูปดอทคอมด้วยตนเอง กล่าวว่า “ก็มีปั่นวิว[ยูทูป] กับเทรน 2 อย่าง ก็ปั่นไปเรื่อยๆ มี
เวลาว่างก็เปิดไป มันจะมีให้เข้ารหัสชื่อ พอเราฟังจบก็ลบประวัติก็ดู แล้วก็เริ่มปั่นใหม่ ถ้าเราใช้ชื่อเดิม
มันก็จะไม่ข้ึน เพ่ือนบอกมาอีกที” (สัมภาษณ์คุณซาซึม, 26 มีนาคม พ.ศ.2560) หรือคุณอินจอง (นาม
สมมุติ) อายุ 25 ปี หนึ่งในคนที่เพ่ิมยอดผู้เข้าชมด้วยตนเองก่อนจะเปลี่ยนไปเข้าร่วมกับบ้านกัซ
โควท115 เล่าว่า “พ่ีปั่นวิว[ยูทูป]มาตลอดเลยนะ จนหลังๆ พ่ีก็รู้สึกว่าปั่นวิว[ยูทูป]อย่างเดียวมันช้า ไม่
ทันใจ แล้วเห็นผ่านทวิตว่าบ้านกัซโควทเขาต้องการหาคนสตรีมเอ็มเน็ต (Mnet)เพ่ิมพ่ีก็เลยมาเข้าทีม
สตรีมแทน” (สัมภาษณ์คุณอินจอง, 17 มีนาคม พ.ศ.2560) 

   3.2.2.2. การการซื้อเเพ็กเกจฟังเพลงออนไลน์ 

 ช่องทางที่ยากที่สุดในการสนับสนุนของแฟนต่างประเทศอย่างประเทศไทยก็คงหนีไม่พ้น  
การซื้อแพ็กเกจฟังเพลงออนไลน์หรือที่เรียกว่าการสตรีม การสตรีมเพลงจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน
ออกไปในแต่ละชาร์ตเพลง คุณยู (นามสมมุติ) อายุ 19 ปี หนึ่งในหัวหน้าทีมบ้านกัซโควทได้อธิบายว่า 
“การสตรีมก็คือการฟังเพลงออนไลน์ผ่านแอพพิเคชั่นต่างๆ เช่นเมล่อน (MelOn), เอ็มเน็ต (Mnet), จี
นี่(Genie) เป็นต้น เราจ าเป็นต้องซื้อแพ็คเกจสตรีมต่างๆเพ่ือที่จะสตรีม (Genie หากมีโค้ดที่แถมมา
กับอัลบั้มแล้วสามารถสตรีมได้ฟรี) ในส่วนนี้จะเป็นการเพ่ิมยอดดิจิทัล ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่สุดในการ
ท าให้เราได้รับรางวัล แต่เนื่องจากก็อตเซเว่นไม่ได้มีแฟนคลับในเกาหลีมากนัก จึงท าให้ยอดดิจิทัลของ
เราค่อนข้างต่ า” (สัมภาษณ์คุณยู, 26 มีนาคม พ.ศ.2560) และเพราะการที่แฟนคลับเกาหลีของศิลปิน
วงก็อตเซเว่นมีจ านวนไม่มากนัก ท าให้การสตรีมเพลงเป็นไปได้ยากมากยิ่งขึ้น แฟนคลับไทยที่ให้การ

                                                           

 115 ชื่อบ้านที่แฟนคลับสร้างขึ้นเพ่ือใช้ในการสนับสนุนศิลปินวงก็อตเซเว่นโดยเฉพาะ 
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สนับสนุนอยู่จึงยากตามไปด้วย โดยคุณทัล (นามสมมุติ) อายุ 25 ปี หัวหน้าทีมบ้านกัซโควทกล่าวว่า 
“งานของทีมสตรีมมันค่อนข้างอธิบายยากนะ ถ้าเป็นเอ็มเน็ต (Mnet) การสตรีมต้องเริ่มตั้งแต่วันที่
ปล่อยเอ็มวีชั่วโมงแรก 1 ไอดี สามารถสตรีมได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 ชั่วโมง แต่ว่า 1 ทีมจะมีไอดีประมาณ 
100 ไอดี หน้าที่ก็คือเราจะต้องสตรีมไอดีให้ครบ 100 ไอดี ภายใน 1 ชั่วโมง โดยที่ไอดีต้องไม่ซ้ ากัน
เพราะว่าถ้าซ้ ากันรอบในการฟังมันจะลดลง แล้วเราจะเปลืองเงินฟรี เราต้องมีสติในการสตรีมแล้วก็
ต้องปั่นวนไป 24 ชั่วโมง ทุกๆ ชั่วโมงเราต้องฟังเพลง 1 ครั้ง 2 ครั้ง แล้วแต่ไอดีที่เราใช้ แล้วก็จนกว่า
มันจะครบ 100 ชั่วโมง เฉลี่ยแล้วก็ประมาณเกือบ 5 วันใน 24 ชั่วโมง ไม่ได้พักค่ะ แต่พอจบเอ็มเน็ต 
(Mnet) มันก็มีงานอ่ืนต่อ อย่างเมล่อน (MelOn) ที่ต้องสตรีมให้ครบ 1 เดือน จะฟังกี่รอบก็ได้ แต่ต้อง 
1 เดือน ส่วนจีนี่ (Genie) ตราบใดที่ยังมีลิงก์อยู่เราก็ต้องจิ้มฟังต่อไป หรือโหวตก็ต้องโหวตจนกว่าจะ
สิ้นสุดการโปรโมท แต่พอน้องไม่ได้ขึ้นเวทีโปรโมทมันก็มีงานอ่ืนตามมาอีกไง เพราะฉะนั้นงานโหวตมัน
มีแทบทุกอาทิตย์ ก็คือไม่ได้พักอีกอยู่ดี” นอกจากนี้คุณทัลยังกล่าวถึงการสตรีมเพลงที่ยากที่สุดนั่นก็
คือเมล่อน (MelOn) “เมล่อน (MelOn) มันน่าเบื่อตรงที่ชาร์ตขึ้นยาก และก าลังใจเราลดลง พอชาร์ต
มันไม่ข้ึนเราก็หงุดหงิดแล้ว มันเสียเงินซื้อมา สร้างเพลย์ลิสต์แล้วก็ปั่นวนไป แต่มันล าบากตรงที่ว่ามัน
เปลี่ยนระบบบ่อยมาก ต้องลบเพลย์ลิสต์ ต้องสตรีม ต้องล็อกอินได้แค่เครื่องเดียวต่อ 1 ไอดีนะ เราก็
ต้องระวัง เพราะถ้าเราเสียสิทธิ์เมล่อน (MelOn)ไป 1 ไอดีมันค่อนข้างเปลืองเงิน เพราะว่า 1 ไอดีมัน 
500 เกือบ 600 บาทต่อเดือน” (สัมภาษณ์คุณทัล, 19 มีนาคม พ.ศ.2560)  

 แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าการสตรีมเพลงของชาร์ตอ่ืนจะง่าย เพราะแต่ละชาร์ตก็มีวิธีการ
สตรีมที่แตกต่างกันออกไป ทั้งยังจ าเป็นต้องใช้เวลาจ านวนไม่น้อยเลย คุณอินจอง (นามสมมุติ) อายุ 
25 ปี หนึ่งในทีมสตรีมบ้านกัซโควทกล่าวว่า “พ่ีก็ไม่ได้นอน 3 วัน เพราะว่าที่พ่ีสตรีมพ่ีอยู่ทีมเอ็มเน็ต 
(Mnet) กับเมล่อน (MelOn) ไง ตัวเอ็มเน็ต (Mnet) ก็เริ่มสตรีม 9 โมงถึงตี 2 แต่หลังจากตี 2 พ่ีก็
สตรีมเมล่อน (MelOn) ต่อ แต่ตอนนี้เมล่อน (MelOn) สตรีม 24 ชั่วโมงแล้ว พ่ีก็ต้องปั่นตลอด ตอนนี้
ก็ใช้โทรศัพท์ 2 เครื่อง [โทรศัพท์]เครื่องเก่าเมล่อน (MelOn) [โทรศัพท์]เครื่องใหม่เอ็มเน็ต (Mnet) 
ถ้าเมล่อน (MelOn) ต้องมีไอดีแล้วก็ซ้ือแพ็กเกจ 30 วัน แล้วก็ล็อกอินแล้วตั้งเพลย์ลิสต์ให้เพลงมันเล่น
วนไป พอหมดเพลย์ลิสต์ก็ลบ แล้วก็ตั้งใหม่วนไป มันก็ไม่ได้ยุ่งยากเพราะว่าก็เซตไว้หมดแล้ว แต่อย่าง
เอ็มเน็ต (Mnet) มันมี 100 ไอดี ก็ต้องเข้าไปจอง รอบนี้พ่ีได้มา 5 พ่ีก็ต้องไปล็อกอินไอดีที่ 1 สตรีม 
เนเวอร์เอเวอร์116 (Never Ever) จบ ลบรายการที่เล่นไป ล็อกเอาท์เข้าไอดีที่ 2 แล้วก็ท าไปจนครบ 
แล้วก็เอาไอดีที่เราจองไปคืน เราก็ไปเอาไอดีใหม่มาอีก มันยากที่ต้องล็อกอินล็อกเอาท์หลายๆ รอบ 
แต่เมล่อน (MelOn) คนซัพพอร์ตน้อย เพราะแพ็กเกจหนึ่งประมาณ 500 เขาก็จะมีไอดีให้ ไม่ต้องเสีย
เอง เพราะที่บ้านที่พ่ีอยู่กัซโควท เขามีไอดีเยอะอยู่แล้ว แต่แพ็กเกจมันต้องเติม เขาก็จะเปิดโดเนท117

ไป แต่พ่ีก็ซื้อเองด้วยนะ พ่ีโมโหไง ไม่ขึ้นก็ซื้อเองเลย ให้น้องซื้อให้ มันต้องมีแอปเปิ้ลไอดีของเกา[หลี]
                                                           

 116 เพลงที่ใช้ในการโปรโมตมินิอัลบั้ม The 6th Mini Album Flight Log: Arrival มินิอัลบั้ม
ที่ 6 และอัลบั้มล่าสุดของศิลปินวงก็อตเซเว่น วางจ าหน่ายวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 
 

117 รับบริจาค 
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เท่านั้นถึงจะซื้อ แต่เอ็มเน็ต (Mnet) ก็ต้องเสียค่าแพ็กเกจเหมือนกันนะ แต่บ้านพ่ีเขาก็รับแพ็กเกจมา
จากบ้านฟอร์[ไอก็อตเซเว่น]อีกที พ่ีก็เห็นเขาเปิดรับโดเนทอยู่นะ แต่พ่ีว่าน่าจะถูกกว่าอ่ะ ไอดีหนึ่ง
สตรีมได้ 100 ชั่วโมง” (สัมภาษณ์คุณอินจอง, 17 มีนาคม พ.ศ.2560) 

 ในการสตรีมแต่ละครั้งจ าเป็นจะต้องมีการซื้อแพ็กเกจเพ่ิมในการสตรีม นั่นท าให้ต้องมีเรื่อง
ของค่าใช้จ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง ในการสตรีมร่วมกันเป็นบ้านจะมีเปิดรับโดเนทจากบุคคลทั่วไปในการ
หาทุนในการเป็นค่าแพ็กเกจ คุณทัล (นามสมมุติ) อายุ 25 ปี หัวหน้าทีมบ้านกัซโควทกล่าวถึงการซื้อ
แพ็กเกจไว้ว่า “ทางบ้านไม่ได้มีนโยบายรับเงินจากลูกทีม แต่ถ้าลูกทีมอยากโหวตเองโดยใช้เงินของ
ตัวเองอันนี้ไม่มีปัญหา ไม่ได้บังคับแล้วแต่เขา แต่ถ้าเป็นพวกสตรีมส่วนมากคนจะช่วยๆ กันโดเนท 
บางก็ไม่ใช่แค่ลูกทีมที่โดเนทนะ แต่คนข้างนอกก็โดเนทช่วยก็มี บางคนก็ลงทุนว่า เราสตรีมไม่เป็น แต่
เรามีเงิน เดี๋ยวเราซื้อให้นะ แล้วก็ไปสตรีมกัน เหมือนเป็นสปอนเซอร์ให้ พอถึงเวลาเราก็จะทวิตของ
รับโดเนท คนก็จะโดเนทมาให้ แต่รอบที่แล้วก็ขายของขายสติ๊กเกอร์แผ่นละ 50 บาท เพราะว่าพอหัก
ค่านู่นนี่นั่นแล้วเราก็จะได้สัก 30-40 บาท ก าไรทีได้ก็คือเอามาซื้อแพ็กเกจสตรีม ก็จะติดต่อกับบ้าน 
ฟอร์ก็อตเซเว่น เป็นบ้านสนับสนุนศิลปินวงก็อตเซเว่นที่ ใหญ่ที่สุดในไทย เขาก็จะติดต่อกับ
ต่างประเทศเพ่ือนัดแนะขอซื้อแพ็กเกจสตรีม เพราะว่าต้องใช้เลขประจ าตัวประชาชนชาวเกาหลี
เท่านั้นในการซื้อสตรีม แล้วก็จะกระจายกันไปตามบ้านต่างๆ ส่วนจีนี่ (Genie) เราเปิดรับบริจาคโค้ด 
คนที่ซื้ออัลบั้มแล้วไม่รู้จะใช้รหัสยังไง ก็จะเอามาปล่อยลิงก์ออกมาให้ทีมเป็นคนช่วย” (สัมภาษณ์คุณ
ทัล, 19 มีนาคม พ.ศ.2560) ในทางกลับกันหากเลือกที่จะสตรีมด้วยตนเองนั่นหมายถึงการจะต้อง
หาทางซื้อแพ็กเกจ อย่างคุณคูซึล (นามสมมุติ) อายุ 25 ปี เลือกที่จะสตรีมด้วยตัวเอง คุณคูซึลเล่าถึง
สาเหตุที่ตัดสินใจสตรีมว่า “สตรีมก็ซื้อแพ็กเกจเอง สตรีมทั้งวันเปิดตลอด เวลาคัมแบ็คก็ช่วยดันน้อง
ได้ อย่างเพลงออกตอนเช้า พ่ีก็ซื้อแพ็กเกจตอนสายก่อนเพลงออกแปปหนึ่ง เพลงมาก็สตรีมเลย 
แพ็กเกจมันอยู่ได้เดือนหนึ่ง ก็ท าแบบนี้ทุกวันทั้งวันจนน้องจบ แต่ก็ได้นอนนะ เปิดทิ้งไว้ ไม่ก็หูฟัง
เสียบไว้ ปิดเสียง” (สัมภาษณ์คุณคูซึล, 20 มีนาคม พ.ศ.2560) หรือคุณจีซู (นามสมมุติ) อายุ 22 ปี ที่
กล่าวว่า “สตรีมชาร์ตเดียวคือเมล่อน (MelOn) เพราะเมล่อน (MelOn) มันเป็นชาร์ตส าคัญ ขั้นตอน
การสตรีมก็ซื้อแพ็กเกจเมล่อน (MelOn) จากนั้นก็สร้างเพลย์ลิสต์ให้เพลงเล่นวนๆไป แต่ต้องเอาเพลง
อ่ืนมาขั้นๆเพลงที่เราสตรีมบ้าง” (สัมภาษณ์คุณจีซ,ู 25 มีนาคม พ.ศ.2560) 

 จะเห็นได้ว่าการสตรีมเพลงไม่ว่าจะทั่งในรูปแบบของตัวบุคคลหรือท าเป็นทีมต่างก็จะเป็นต้อง
ใช้ทั้งทุนทรัพย์ เวลา ความเสียสละ และใจที่ทุ่มเทเป็นอย่างมาก คุณอินจอง (นามสมมุติ) อายุ 25 ปี 
สมาชิกทีมบ้านกัซโควท ให้เหตุผลในการทุ่มเทสตรีมไม่นอนเป็นเวลากว่า 5 วันว่า “พอเราอยู่ในกลุ่ม
เราจะเห็นสถานการณ์ เจ็บที่สุดคืองาน[ประกาศรางวัล]มาม่า118 (MAMA) ที่กัซ (ก็อตเซเว่น) ไป
แล้วกัซ (ก็อตเซเว่น) ไม่ได้รางวัล เราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้น คือการที่น้องไปแล้วน้องไปนั่งดูคนอ่ืนได้

                                                           

 118 มาม่า (MAMA) มาจาก เอ็มเน็ต เอเชียน มิวสิค อวอร์ด (Mnet Asian Music Awards) 
งานประกาศรางวัลปลายปีของสถานทีโทรทัศน์ช่องเอ็มเน็ต (Mnet) 
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รางวัลมันรู้สึกแย่ ท าไมน้องต้องไปด้วย ก็เลยช่วยเท่าที่ช่วยได้ ท าดีที่สุดแล้ว แต่พออยู่ในกลุ่มก็จะมี
คนพยายามบอกเราว่า เออ กัซ (ก็อตเซเว่น) นะพ่ี แต่พอถึงเวลาก็ไม่ได้มีแค่เราคนเดียว มีน้องอีก
หลายคนที่เขาก็ท าไปพร้อมเรา” (สัมภาษณ์คุณอินจอง, 17 มีนาคม พ.ศ.2560) เช่นเดียวกันกับคุณ
ทัล (นามสมมุติ) อายุ 25 ปี หัวหน้าทีมบ้านกัซโควทให้เหตุผลว่า “ตั้งแต่ก่อนเริ่มสตรีมพ่ีจะบอกน้องๆ 
ทุกคนว่า เฮ้ย รางวัลที่เราจะได้หลังจากนี้ไม่ใช่เงินทอง หรือค ายกย่องจากใคร เพราะว่าไม่มีใครรู้หรอ
กว่าเรานั่งหน้าจอคอม[พิวเตอร์] หรือนั่งหน้าจอโทรศัพท์วันละกี่ชั่วโมง เราไม่สามารถบอกใครได้ หรือ
ถ้าบอกได้มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดที่จะเชื่อเรา แต่สิ่งที่เราจะได้คือรอยยิ้มของกัซ (ก็อตเซเว่น) เราอยากเห็น
แค่นั้นจริงๆ” 

   3.2.2.3 การโหวต 

 กิจกรรมการโหวตเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส าคัญมากในช่วงปลายปี เพราะจะเป็นส่วนส าคัญที่จะ
ท าให้ศิลปินนวงก็อตเซเว่นได้รางวัลจากเวทีงานประกาศรางวัลปลายปี ซึ่งการโหวตของแต่ละเวทีก็จะ
มีความแตกต่างกันออกไป คุณทัล (นามสมมุติ) อายุ 25 ปี หัวหน้ากลุ่มบ้านกัซโควทซึ่งเป็นบ้านที่ให้
การสนับสนุนศิลปินวงก็อตเซเว่นใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไทย กล่าวว่า “การโหวตแต่ละรายการใช้ไม่
เหมือนกัน บางรายการใช้ไอดี อย่างเช่น เอ็มเน็ต (Mnet) ทางทีมก็จะมีไอดีให้ เด็กๆ ในทีมมีหน้าที่แค่
เอาไอดีไปโหวตให้กัซ (ก็อตเซเว่น) แต่ถ้าเป็นรายการอ่ืนๆ ที่ใช้จีเมล์ ลูกทมีก็ต้องใช้จีเมล์ของตัวเองใน
การโหวต หรือบางโหวตที่ไม่ต้องใช้[อี]เมล์หรือไอดีอะไรเลย ปั่นโหวตกันไปยาวๆ แล้วก็คอยหาวิธี
หลบหลีกแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น” หน้าที่ของคุณทัลในบ้านกัซโควทหลักๆ คุณทัลเล่าว่า “พ่ีมีหน้าที่ท า
ตามท่ีแอดมินสั่งว่าจะให้ท ายังไงกับทีมในบ้าน ท าหน้าที่อะไรบ้าง ได้รับค าสั่งมาอีกต่อหนึ่ง ตอนนี้พ่ีมี
หน้าดูแลคนที่อยู่ในทีม แก้ปัญหาระบบโหวต ระบบเทรน แล้วก็ทดลองในกรณีที่ท าแบบนี้จะดีกว่า
ไหม หาวิธีพลิกแพลงที่ดีกว่า ต้องหาวิธีตลอด อย่างโหวตมาม่า (MAMA) ปีที่ผ่านมาพ่ีต้องเป็นคน
ตรวจเช็คไอดีว่าต่อวันเราใช้ไอดีไปเท่าไร แล้วบ้านเราใช้ไอดีกันเปลืองมาก เพราะว่าน้องในทีมเก่งอ่ะ 
ใช้ไอดีวันละประมาณ 3,000-4,000 ไอดีต่อวัน ถ้าเสาร์อาทิตย์มากวันละ 5 ,000 ไอดีก็มี แล้วเราก็
ต้องมาตรวจเช็คว่าใน 3,000 ไอดี 5,000 ไอดีมีปัญหาหรือเปล่า มีเอาไอดีไปโหวตให้กับวงอ่ืนไหม
เพราะว่ามันเคยมี เราก็เคยต้องคอยสอดส่องดูแลด้วย แล้วก็มีน้องที่โหวตตลอด 24 ชั่วโมง เราจะหนี
ไปนอนก็ไม่ได้ เราก็ต้องเป็นคนคอยดูคอยลงไอดีให้น้องๆ จองไอดีไปใช้โหวต นั่นแหละก็จะบอกกับ
น้องที่เป็นเฮดคู่กันว่า เข้ากะกลางคืนนะ 6 โมงเย็นจนถึง 6 โมงเช้าที่เราเฝ้าทีม แล้ว 6 โมงเช้ าถึง 6 
โมงเย็นเราก็ต้องไปท างานของเรา สรุปง่ายๆ ก็คือเราแทบไม่มีเวลาพัก” (สัมภาษณ์คุณทัล, 19 
มีนาคม พ.ศ.2560)  

 แน่นอนว่าการโหวตไม่ได้มีแค่การท าเป็นทีมอย่างที่บ้านกัซโควทท า หากแต่ก็มีการโหวตด้วย
ตัวบุคคลเอง อย่างคุณคูซึล (นามสมมุติ) อายุ 25 ปี เป็นหนึ่งคนที่เลือกที่จะช่วยเหลือการโหวตด้วย
ตนเอง คุณคูซึลเล่าว่า “ก่อนหน้านี้ก็มีแจกไอดี คัมแบ็คครั้งที่แล้วก็เป็นคนแจกไอดีโหวตของ  
เอ็ม เคาท์ดาวน์ (M Countdown) พ่ีเป็นคนมีอยู่แล้วสมัครไว้ 100-200 ไอดีก็โหวตด้วยก็แจกด้วย” 
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(สัมภาษณ์คุณคูซึล, 20 มีนาคม พ.ศ.2560) หรือแม้กระทั่งคุณยูริ (นามสมมุติ) อายุ 22 ปีก็เช่นกัน 
โดยคุณยูริให้เหตุผลว่า “ทุ่มโหวตก็เขาก็จะมีรางวัลเมล่อน (MelOn) รางวัลอะไรแบบนี้ ก็เข้าไปโหวต
ตลอด ให้โหวตในเว็บก็สมัคร [อี]เมล์เป็นร้อย[อี]เมล์ อันไหนต้องแชร์ก็แชร์ ก็หาทางท าเอา” 
(สัมภาษณ์คุณยูริ, 17 มีนาคม พ.ศ.2560)  

 เพราะการโหวตที่มีมาอย่างต่อเนื่องและมีความซับซ้อนท าให้จ าเป็นต้องใช้ความพยายามและ
ความทุ่มเทเป็นอย่างมาก นั่นท าให้การโหวตให้ศิลปินวงก็อตเซเว่นไม่ใช่แค่เพียงใช้แค่แรงกายเท่านั้น 
หากแต่จ าเป็นต้องใช้แรงใจในการขับเคลื่อนด้วย คุณยูริ (นามสมมุติ) อายุ 21 ปี ให้เหตุผลว่า “เพราะ
รักมาก เป็นความรู้สึกว่าต้องโหวตให้เขา ยากแค่ไหนก็ต้องท า แค่อยากท าให้ อยากเห็นเขาชนะ คือ
เราชอบดูเวลาเขาประกาศรางวัล ชอบช่วงเวลาที่ลุ้นรอดูโชว์ ก็จะมีโชว์ขึ้นมาเรื่อยๆ แล้วก็ประกาศผล
รางวัล เราก็จะต้องสตรีมดูสดแล้วก็จะลุ้นว่าใครจะแสดงก่อน เขาจะแสดงอะไร ใส่ชุดอะไรมา ชอบ
ความรู้สึกแบบนี้มากก็เลยโหวตเรื่อยๆ อยากให้ชนะ ไม่อยากให้เขามาแพ้ อยากให้เขามีความสุข” 
(สัมภาษณ์คุณยูริ, 17 มีนาคม พ.ศ.2560) เช่นเดียวกันกับคุณทัล (นามสมมุติ) อายุ 25 ปี ที่ใช้เวลา
เกือบจะทั้งหมดทุ่มให้กับการโหวต ให้เหตุในการกระท าของตนเองว่า “มันท้อไม่ได้ หนึ่งวิธีที่ท างาน
สายซัพพอร์ตได้คือไม่เสพเรื่องดราม่าใดๆ ทั้งสิ้น คิดถึงแค่น้องเท่านั้น พ่ีเคยคิดว่าอยากอยู่นิ่งๆ อยาก
แค่ดูรูปอยู่เฉยๆ โดยที่แค่นั่งเล่นทวิตไถๆรีๆ ก็มีนะ มันจะมีช่วงหนึ่งที่ รู้สึกเบื่อ อย่างตอนนี้พ่ีก็อยาก
เลิกเป็นเฮด อยากเป็นคนโหวตเองสตรีมเอง แต่ไม่เคยคิดจะหยุดโหวตหยุดสตรีมนะ เวลาพ่ีท้อพ่ี
อยากหยุดพี่นึกถึงค าพูดพ่ีมาร์คค าเดียวเลยอ่ะ พ่ีไม่ได้เมนมาร์คนะ แต่มันมีเหตุการณ์หนึ่งก็คือ น่าจะ
เป็นรอบจัสไรท์ (Just right) ช่วงนั้นเราลุ้นมากกว่ากัซ (ก็อตเซเว่น)น่าจะได้รางวัล ทุกอย่างมันดี
มากอ่ะ ยอดก็ดี วิวก็ดี ทุกอย่างสวยหมด ปรากฏว่าไม่ได้ อากาเซก็ร้องไห้เสียใจ แล้วก็เย็นวันนั้นพ่ี
มาร์คโพสต์ต์รูป ถ้าพ่ีจ าไม่ผิดน่าจะเป็นรูปเอ้ือมมือมาแตะหน้าคอม[พิวเตอร์]ปะ น่าจะประมาณนี้
แหละ แล้วก็แคปชั่นก็คือ ไม่เป็นไร เดินด้วยกันช้าๆ ตลอดไปนะ พ่ีก็เลยว่า เฮ้ย ใช่ ยังไงเราก็ไม่อยาก
ปล่อยมืออยู่แล้วเราเดินด้วยกันอยู่แล้ว แต่มันก็ไม่จ าเป็นต้องช้านิ ไมรู้สิเรารู้สึกว่าเราอยู่กับนางมา
ตั้งแต่อัลบั้มแรก แล้วเราก็เห็นว่านางไม่มีอะไรตั้งแต่แรก เราเห็นพัฒนาการมาตั้งแต่แรก พวกนางไม่มี
อะไรเลย นางมีแค่ใจที่สู้มาด้วยตลอดอ่ะ เหมือนเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เรามองเห็นการเติบโตของเขามา
เรื่อยๆ เห็นการล้มลุกคลุกคลานเห็นแววเหนื่อยแต่เห็นแววของความไม่ท้อ เราก็เลยรู้สึกว่ามันต้องมี
รางวัลให้กับความไม่ท้อของนางสิ ต้องมีความส าเร็จให้กับความอดทนของพวกเขาสิ มันก็เลยฮึด
กลับมาว่า ถ้าทางเกาหลีเขายังไม่ได้ยอมรับ หน้าที่ของเราคือท าให้ทางนั้นเขายอมรับซะ” (สัมภาษณ์
คุณทัล, 19 มีนาคม พ.ศ.2560)  

   3.2.2.4 การท าโปรเจกต์ 

 นอกจากการสนับสนุนศิลปินวงก็อตเซเว่นให้ได้รับรางวัลตามรายการเพลงหรือเวทีประกาศ
รางวัลต่างๆ แล้ว อีกหนึ่งรูปแบบของการสนับสนุนศิลปินวงก็อตเซเว่นก็คือการให้ก าลังใจ โดย
ส่วนมากแล้วการให้ก าลังใจจะเป็นไปในรูปแบบของการจัดงานแฟนมีตติ้งขึ้นในหมู่แฟนคลับแล้วมีการ
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ถ่ายรูปโพสต์ต์ลงโซเชียลเพ่ือบอกให้ศิลปินวงก็อตเซเว่นเห็นว่ายังมีคนที่รักและให้ก าลังใจพวกเขาอยู่ 
หรือการท าโปรเจกต์ในงานคอนเสิร์ตหรือสนามบินที่จะมีความพิเศษแตกต่างจากประเทศอ่ืนๆ จน
สร้างความประทับใจให้กับศิลปินวงก็อตเซเว่นและอากาเซประเทศอ่ืนได้เป็นจ านวนไม่น้อยเลย โดย
คุณทัล (นามสมมุติ) อายุ 25 ปี เป็นหนึ่งในคนที่ริเริ่มจัดโปรเจกต์ให้ก าลังใจศิลปินวงก็อตเซเว่นที่
สนามบิน โดยคุณทัลเล่าว่า “เพราะตอนนั้นมีข่าวเรื่องอเมริกาโดนดราม่า ก็ไม่อยากให้เขาคิดมาก
เพราะยังไงก็มีเราเลยเตรียมโปรเจกต์เล็กๆ ที่เหมือนแค่บอกให้เขารู้ว่าเรายังอยู่นะ ไม่ได้ทิ้งไปไหนนะ
ที่สนามบินให้เขาก็เลยต้องไปนอนรอเขาที่นั่น 4 วัน ไปท าป้ายโปรเจกต์ ป้ายไวนิล อะไรที่นั่นเลย ตัว
โปรเจกตก์็ท าเป็นกระดาษเอสี่ เขียน ค าว่า ไอก็อตเซเว่น แล้วก็แจกอากาเซที่ไปรอที่สนามบิน แล้วก็
ถือพร้อมกัน แล้วก็มีป้ายไวนิลไป ป้ายก็จะเขียนว่า I Promise I not change my mind อะไรสัก
อย่างนี่แหละถ้าพ่ีจ าไม่ผิด แต่พ่ีก็ไม่ได้ท าคนเดียวนะ ก็ได้น้องๆ อากาเซคนอ่ืนๆ มาช่วยด้วย ” 
(สัมภาษณ์คุณทัล, 19 มีนาคม พ.ศ.2560)  

 ไม่เพียงแคโ่ปรเจกต์ให้ก าลังใจที่สนามบินเท่านั้น คุณทัลเองก็ได้มีโอกาสจักงานแฟนมีตติ้งวัน
เกิดให้กับจินยองและยองแจเนื่องในวันรอบวันเกิดอีกด้วย โดยคุณทัลกล่าวว่า “ตอนแรกเลยนะ ก่อน
เข้าเดือนกันยา[ยน] พ่ีเห็นว่ามีโปรเจกต์วันเกิดพ่ีมาร์คไปแล้ว น้องแตงแล้ว แล้ววันเกิดจินยองล่ะ 
อะไรแบบเนี้ย แล้วพ่ีเป็นเมนจินยองไง ก็เลยแบบ เฮ้ย ท าไมไม่มีบ้านไหนท าเลย ก็เลยตั้งโพลส ารวจ
เล่นๆ ว่า มันมีคนท าไหม แล้วถ้าไม่มีเราสนใจจะท ามีคนสนใจไหม แล้วปรากฏว่าคนก็มาบอกว่าท า
เถอะ เราก็เลยจัดง่ายๆ แล้วกัน ก็ไม่ได้หรูมากท าร่วมกับบ้านน้องแตง ตอนแรกก็ขายเสื้อ ลายก็ได้มา
จากน้องที่เขาวาดแฟนอาร์ตจินยองออกแบบให้ แต่สกรีนทุกอย่างเราท าเอง สมุดแฟนอาร์ต มีน้องมา
ช่วยออกแบบให้ แต่เราก็ซื้อน้องเขามา แล้วก็รับบริจาคเงินนิดหน่อยตามก าลังศรัทธา เงินที่ได้มาพ่ี
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ยอดเงินบริจาคของจินยอง 7,000 ของยองแจ 7,000  ค่าอาหารกลางวันกับ
ค่าอาหารเย็นเกือบหมื่น แล้วก็ค่าทุนการศึกษาเด็กอีกคนละประมาณ 3 ,000 รวมๆ แล้วประมาณ
เกือบ 30,000 ไปมอบให้กับบ้านสงเคราะห์ บ้านพักฉุกเฉินของเด็กและสตรีที่ถูกทารุณกรรม ที่
บ้านพักฉุกเฉินที่ดอนเมือง แล้วก็ให้ทางมูลนิธิท าหนังสือเป็นภาษาอังกฤษส่งไปให้เจวายพี แต่ไม่ได้
ส่งไปที่เจวายพีโดยตรงนะ พอดีว่ามีคนที่พ่ีรู้จักเขาเป็นแม่[แฟน]ไซต์พ่ีเลยฝากผ่านเขาไปส่งให้เจวายพี 
เพ่ือบอกกับจินยองอีกทีว่าเราท าให้นะในนามวันเกิดของจินยอง” (สัมภาษณ์คุณทัล, 19 มีนาคม พ.ศ.
2560) 

 คุณอารึม (นามสมมุติ) อายุ 23 ปี ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่จัดงานโปรเจกต์ขึ้น โดยเป็นไปใน
รูปแบบของงานขายของกึ่งแฟนมีตติ้ง ที่รู้จักกันในชื่อของ “ตลาดกัซ” โดยคุณอารึมเล่าถึงที่มาของ
การจัดงานนี้ขึ้นว่า “ก่อนหน้านี้เราไปขายของที่งานอ่ืนๆ แต่ขายไม่ค่อยดี 5555 เพราะงานอ่ืนจะรวม
ทุกวง แล้วไม่ค่อยมีอากาเซเดิน บูธกัซ (ก็อตเซเว่น) ตอนนั้นก็มี 1-2 บูธเท่านั้น เลยคิดจะท าตลาด
ส าหรับอากาเซ ไว้ขายของกัซ (ก็อตเซเว่น)เท่านั้นค่ะ พอเริ่มจะท าเราก็ติดต่อหาสถานที่ สร้างช่องทาง
ติดต่อออนไลน์ โปรโมทผ่านการรีทวิต แล้วก็เตรียมงานทั่วๆไป เรื่องบูธ เช่าโต๊ะ พิมพ์บัตร[เข้างาน ] 



76 
 

 

จุดมุ่งหมายหลักๆ คือ อยากสร้างพ้ืนที่ส าหรับอากาเซเท่านั้น คือ demand - supply ก็จะตรงกัน
ด้วย ดีทั้งสองฝ่าย และยังเปิดโอกาสให้อากาเซได้มาพบปะพูดคุยกันด้วยค่ะ เหมือนเป็นงานมีตติ้งได้
เลย รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะมีบางส่วนไปบริจาค และบางส่วนน าไปซัพพอร์ตน้องเวลาคัมแบ็คค่ะ 
ถ้ามีเหลือเราก็จะเก็บไว้เป็นทุนในการจัดงานครั้งต่อไป กระแสตอบรับจากอากาเซส่วนใหญ่ค่อนข้าง
เห็นด้วย และชอบที่มีตลาดกัซนะคะ อย่างที่บอก มันเป็นพ้ืนที่ให้เราได้มาเจอกัน แล้วก็ได้มาช็อป
ของกัซ (ก็อตเซเว่น)โดยเฉพาะ ไม่ต้องกลัวว่าไปงานนี้แล้วจะมีคนมาขายของวงที่เราชอบไหม และ
จ านวนคนร่วมงานมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ จากงานครั้งแรก จะอยู่ราวๆ ไม่เกิน 1,000 แต่รอบสองนี้
น่าจะพุ่งไปถึง 3,000 คนเลย” (สัมภาษณ์คุณอารึม, 27 มีนาคม พ.ศ.2560) 

 กล่าวได้ว่าพฤติกรรมการสนับสนุนศิลปินวงก็อตเซเว่น 4 ระดับ ซึ่งมีความทับซ้อนกัน 
สามารถจ าแนกออกได้เป็น 2 รูปแบบหลักๆ คือ การบริโภค และการสนับสนุน ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบก็มี
ลักษณะที่ใกล้เคียงกันหากแต่พฤติกรรมในรูปแบบการบริโภคจะเน้นเรื่องการบริโภคซึ่งมีจ านวนมาก
เป็นหลัก ในขณะที่พฤติกรรมในรูปแบบการสนับสนุนจะมุ่งใช้แรงกายเป็นหลัก ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะ
พฤติกรรมในรูปแบบของการบริโภคหรือสนับสนุนล้วนแล้วแต่มีเป้าหมายในการสนับสนุนศิลปินวง
ก็อตเซเว่นให้มากทีสุ่ดด้วยวิธีการที่แตกต่างกันออกไปเท่านั้นเอง  

 

4. อัตลักษณ์ความเป็นติ่งในอากาเซ กลุ่มแฟนคลับศิลปินวงก็อตเซเว่น 

 เมื่อกล่าวถึงติ่งแล้ว นอกจากพฤติกรรมการแสดงออกถึงการสนับสนุนศิลปินวงก็อตเซเว่น
แล้ว พฤติกรรมการแสดงตัวตนที่แสดงออกก็เป็นอีกสิ่งที่ยืนยันความเป็นติ่งได้เป็นอย่างดี หากแต่การ
แสดงตัวตนหรืออัตลักษณ์ความติ่งในทีนี้จะมีความซับซ้อนมากไปกว่า อัตลักษณ์ความเป็นแฟนคลับ
โดยทั่วไป กล่าวคือ การแสดงอัตลักษณ์ความเป็นติ่งนั้น จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับการแสดง 
อัตลักษณ์แฟนคลับในแง่ของการแสดงตัวตนที่แตกต่างออกไปในแต่ละพ้ืน โดยจะมีพ้ืนที่ในการ
แสดงอัตลักษณ์หลักๆ ทั้งหมด 2 พ้ืนที่ด้วยกัน คือ พ้ืนที่อินเตอร์เน็ต และพ้ืนที่กายภาพ 

 การแสดงตัวตนบนพ้ืนที่อินเตอร์เน็ตของติ่งไม่แตกต่างอะไรไปจากการแสดงตัวตนของแฟน
คลับ คือ มีการใช้เว็บไซต์ทวิตเตอร์เป็นช่องทางหลักในการติดต่อ ติดตาม และแลกเปลี่ยนข่าวสาร
ระหว่างกัน โดยจะมีการตั้งชื่อแอคเคาท์ หรือ ไบโอ (Bio) หรือ ใช้รูปโปรไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับศิลปินวง
ก็อตเซเว่นเป็นหลัก หากแต่จะมีการทวิต (Tweet) เรื่องราว หรือแชร์ประสบการณ์ที่ตนได้พบเจอ
ศิลปินวงก็อตเซเว่น หรือโชว์รูปสินค้าที่ตนได้บริโภคไป เช่น คุณยอนฮวา (นามสมมุติ) อายุ 21 ปี ที่
มักจะชอบทวิต (Tweet) แชร์รูปภาพที่ตนได้ไปติดตามรับ-ส่ง ศิลปินวงก็อตเซเว่นอยู่โดยตลอด หรือ 
คุณฮานา (นามสมมุติ) อายุ 33 ปี ที่มักจะบินตามศิลปินวงก็อตเซเว่นไปยังประเทศต่างๆ หรือ
แม้กระท่ังได้พบกับครอบครัวของศิลปินวงก็อตเซเว่น ซึ่งก็จะมีการทวิตอัพเดท หรือแบ่งปันเรื่องราวที่
ได้เจอให้กับผู้ติดตาม (Follower) ซึ่งก็จะเป็นยืนยันถึงความพิเศษ หรือความเหนือชั้นที่มากไปกว่า
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การเป็นแฟนคลับธรรมดาโดยทั่วไป เช่นเดียวกันกับคุณยูฮวา (นามสมมุติ) อายุ 25 ปี ที่มักจะเดินทาง
ไปเข้าร่วมงานแฟนไซน์ (Fansign) ที่จัดขึ้นทีป่ระเทศเกาหลีใต้ใต้อยู่โดยตลอด ซึ่งคุณยูฮวาเองก็มักจะ
น าเรื่องราวที่ได้คุยกับศิลปินวงก็อตเซเว่นในงาน รวมไปถึง เล่าถึงสิ่งที่ศิลปินวงก็อตเซเว่นท าในงาน 
แชร์ลงในทวิตเตอร์ เพ่ือเเบ่งปันให้กับคนอ่ืนๆ ที่ไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมงานดังกล่าว นั่นสะท้อนให้เห็น
ถึงความแตกต่างจากแฟนคลับโดยทั่วไป ในแง่ของการมีความลึกซึ้ง การติดตาม รวมไปถึงการทุ่มเท
ที่มากไปกว่าที่แฟนคลับจะท า ในทีนี้ก็คือ การบินตามศิลปินไปยังประเทศต่างๆ การซื้ออัลบั้มจ านวน
มากๆ เพ่ือให้ได้เข้างานแฟนไซน์ และการเฝ้ารอรับ-ส่งศิลปินวงก็อตเซเว่นที่สนามบินอยู่เป็นประจ า 
ทั้งหมดนี้ยิ่งตอกย้ าให้เห็นถึงพฤติกรรมการแสดงออกที่มากในระดับที่เป็นขั้นกว่าของแฟนคลับได้เป็น
อย่างดีเลยทีเดียว 

 ส าหรับการแสดงตัวตนบนพ้ืนที่กายภาพจะมีความซับซ้อนมากกว่า กล่าวคือ แม้กระทั่งใน
พ้ืนที่เฉพาะอย่างงานอีเว้นท์ หรืองานคอนเสิร์ต การแสดงอัตลักษณ์ความเป็นติ่งแทบจะแยกจาก  
อัตลักษณ์ไม่ได้เลย ดังจะเห็นได้จากบทสัมภาษณ์ของคุณนาบี (นามสมมุติ) อายุ 32 ปี ที่กล่าวว่า 
"บางทีเดินเฉยๆ เราก็ไม่รู้หรอกว่าใครเป็น ก็ต้องคุยดู หรือไม่ก็ต้องมีไอเทม ชัคกี้ ฟิกเกอร์ หมวก เสื้อ 
ที่ห้อยโทรศัพท์ อะไรพวกนี้ พอควักออกมาปุ๊ปก็เอาละ รู้เลย" (สัมภาษณ์คุณนาบี, 13 พฤษภาคม 
พ.ศ.2560) จากบทสัมภาษณ์ของคุณนาบีแสดงให้เห็นว่าการแสดงอัตลักษณ์ติ่งบนพ้ืนที่กายภาพแบ่ง
ออกเป็น 2 ลักษณะหลักๆ คือการแสดงออกอย่างชัดเจน ผ่านการบริโภคสินค้าและสวมใส่ลงบนตัว 
เป็นการแสดงตัวให้คนอ่ืนรับรู้ได้อย่างชัดเจน และการแสดงออกอย่างผิวเผิน ในลักษณะนี้ตัวของติ่ง
จะกลมกลืนไปกับแฟนคลับโดยทั่วไปจนแยกไม่ออก มีการสวมเสื้อผ้า หรือใส่สัญลักษณ์ของศิลปินวง
ก็อตเซเว่นบ้าง หรือบางคนอาจจะมีเพียงแค่ ผ้าเชียร์ แท่งไฟ หรือป้ายไฟเท่านั้น ซึ่งไม่สามารถระบุถึง
ความเป็นติ่งในตัวด้วย โดยติ่งในลักษณะนี้จะสามารถรับรู้ถึงตัวตนได้ผ่านการพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน
เท่านั้น  

 จะเห็นได้ถึงความแตกต่างระหว่างการแสดงอัตลักษณ์ของแฟนคลับโดยทั่วไป ที่มักจะเห็นได้
อย่างชัดเจนทั้งในพ้ืนที่อินเตอร์เน็ตและจะยิ่งเห็นชัดมากที่สุดบนที่กายภาพ ต่างจากการแสดง 
อัตลักษณ์ติ่งที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนบนพ้ืนที่อินเตอร์เน็ต ในขณะที่บนพ้ืนที่กายภาพแทบจะไม่เห็น
ความแตกต่างระหว่างแฟนคลับกับติ่งเลย นอกจากการแสดงอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันแล้ว การรับรู้
ภาษาในกลุ่มก็แตกต่างกันด้วย กล่าวคือ แฟนคลับทั่วไปและติ่งจะรับรู้ค าศัพท์เฉพาะกลุ่มที่ใช้กันโดย
เป็นปกติ เช่น ชื่อหรือฉายาที่ใช้เรียกศิลปิน แท่งไฟ ดังค าสัมภาษณ์ของคุณจีซู (นามสมมุติ) อายุ 22 
ปี ที่ให้สัมภาษณ์ว่า "ที่ใช้เรียกกันก็อย่าง แตง หมายถึงยองแจ ตะหนู หัวหน้าแก้งค์มังกร ก็คือแบม ก็
มาจากที่แบมโพสต์รูปแล้วในแคปชั่นน้องมีอีโมติค่อนรูปงู แล้วช่วงนี้แบมก็ดูแบดขึ้น เขาก็เลยตั้งให้ว่า 
แบมเป็นหัวหน้าแกง๊มังกร ยัยแจนด้วย ก็มาจากตอนแต่งหญิงในคอนเสิร์ต เป็นร่าง 2 ในกัซก็มีทุกคน 
ของพ่ีมาร์คก็เป็นน้องเอิน เจบีก็จบม (จะ-บม) ก็เป็นชื่อแบบสั้นๆ ตัดค าจากชื่อจริง แจบอม พ่ีเงิง มา
จากฟันที่เหยิน อัปป้าของวง จินยอง นยองมาจากรวบเสียงจินยอง พ่ีเสือ นางจะมีลุคดูเจ้าเล่ห์ เวลา
ปกติจะเป็นเหมือนแมวน้อย" (สัมภาษณ์คุณจีซู, 14 พฤษภาคม พ.ศ.2560) แต่ในกลุ่มของติ่งจะมี
ระดับการรับรู้ค าศัพท์ที่เฉพาะทางไปมากกว่านั้น เช่น คุณอินจอง (นามสมมุติ) อายุ 25 ปี หนึ่งใน
สมาชิกบ้านกัซโควทซึ่งท าหน้านี่สายสนับสนุน ก็จะมีค าศัพท์ที่ลึกลงไปเฉพาะคนที่อยู่ในกลุ่มสนับสนุน
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เท่านั้นที่รู้ "ก็มีแบบบางอย่างตอนพี่เข้ากลุ่มมาใหม่ๆ ก็งงว่ามันคืออะไร แต่ก็ได้พวกน้องๆ ที่เขาอยู่มา
ก่อนคอยช่วย อย่างพวก วีพีเอ็น (VPN) ก็คือการที่เราข้ามไปใช้ ไอพี119 [แอดเดรส](IP address) 
เกาหลีอ่ะ ไอพี[แอดเดรส] (IP Address) เหมือนเลขระบุผู้ใช้ของคอมอ่ะ ที่ต้องมีวีพีเอ็น120 (VPN) 
เพราะแอคเคาท์ทีใช้สตรีมมันให้เฉพาะที่เกาหลีเท่านั้น ก็เหมือนจ าลองว่าเราอยู่เกาหลี ก็จะโหลดมา
ได้เอ็มเน็ต (Mnet) เหมือนเป็น จู๊ก121 (JOOX) แต่มันมีทั้งรายการวิทยุ มีแอปพลิเคชัน มีรายการ
โทรทัศน์ เมล่อน (Melon) เป็นแอพ[พลิเคชั่น]ฟังเพลง จีนี่ก็แอพ[พลิเคชั่น]ฟังเพลงเหมือนกัน สตรีม 
คือการฟังเพลงออนไลน์ ง่ายๆ แค่นั้นเลย แต่มีเงื่อนไขต่างกันบางอันฟังฟรี บางอันต้องซื้อแพ็กเกจ
เพ่ือฟัง ติดลิมิต122 อย่างเราโหวตเอ็มเคาท์ [ดาว์น] (M Countdown) มาม่าปลายปี เขาจะก าหนดไอ
พี[แอดเดรส] (IP address) ไว้ว่า ไม่ดิไม่เชิงก าหนด ปกติเขาก็ให้ 1แอคเคาท์ ต่อ 1 โหวต เครื่องนึ
งบางทีเราใช้ 10 แอคเคาท์ไอพี[แอดเดรส] (IP address) เดียว มันก็จะเกินที่ก าหนดเว็บมันก็จะจับ
ไม่ให้โหวตอีก ก็ลิมิตไป ต้องหาแอปพลิเคชันช่วย" (สัมภาษณ์คุณอินจอง, 13 พฤษภาคม พ.ศ.2560) 

 จะเห็นได้ว่าติ่งมีการแสดงอัตลักษณ์และการรับรู้ที่แตกต่างและซับซ้อนมากไปกว่าแฟนคลับ
โดยทั่วไป คือติ่งจะมีการแสดงอัตลักษณ์เห็นได้อย่างชัดเจนบนพ้ืนที่อินเตอร์เน็ต แต่บนพ้ืนที่กายภาพ
แทบจะไม่เห็นความแตกต่างระหว่างแฟนคลับกับติ่งเลย เช่นเดียวกันกับกับการรับรู้ของติ่งที่ลึกและ
เฉพาะมากไปกว่าที่แฟนคลับโดยทั่วไปจะเข้าใจ ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความชอบ พฤติกรรมการ
ติดตาม และการสนับสนุนที่เหนือไปกว่าระดับแฟนคลับโดยทั่วจะเป็นได้อย่างชัดเจน 

การศึกษาในบทที่ 4 นี้สะท้อนให้เห็นว่า ติ่งเป็นแฟนคลับรูปแบบหนึ่ง หากแต่มีระดับของ
ความชอบ ความผูกพันและพฤติกรรมการแสดงออกที่มากไปกว่าที่แฟนคลับทั่วไป โดยจะเห็นได้จาก
พฤติกรรมการสนับสนุนศิลปินวงก็อตเซเว่นทั้งการบริโภค และการสนับสนุนที่มุ่งเน้นในการบริโภคที่
มากเกินความต้องการและทุ่มแรงกายมากเกินก าลัง นอกจากนี้ยังมีการรับรู้ภายในกลุ่มที่ติ่งจะมี
ลักษณะที่เฉพาะและลึกมากกว่า อีกทั้งยังมีการแสดงอัตลักษณ์และตัวตนบนพ้ืนที่อินเตอร์เน็ตที่
สะท้อนให้เห็นถึงความต่างทางระดับชั้นระหว่างแฟนคลับและติ่งได้เป็นอย่างดี  

 

 

                                                           

 119 วีพีเอ็น VPN (Virtual Private Network) หรือ “เครือข่ายส่วนตัวเสมือน” ช่วยในการ
รับส่งข้อมูลโดยจะมีการติดต่อเชื่อมโยงโดยอาศัยเส้นทางจากเครือข่ายสาธารณะในการ เชื่อมต่อกัน
โดยจะมีการเข้ารหัสแพ็กเกจก่อนการส่ง เพ่ือสร้างความปลอดภัยให้กับข้อมูล 
 120 หมายเลขประจ าเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้เป็นหมายเลขก าหนดต าแหน่งของเครื่องในการ 
รับ-ส่ง ข้อมูลต่างๆ 
 121 แอปพลิเคชันฟังเพลงออนไลน์ 
 122 การที่เว็บไซต์ตรวจจับได้ถึงการใช้งานเกินกว่าจ านวนที่ก าหนดโดยจะท าการบล็อคหมาย
เลยประจ าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นๆ ไม่ให้สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้อีกจนกว่าจะถึงก าหนด 
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บทที่ 5  
บทวิเคราะห์และสรุปผล 

 
 

 จากการศึกษาเรื่อง “วัฒนธรรมแฟนกับความเป็นติ่ง กรณีศึกษาอากาเซ กลุ่มแฟนคลับ
ศิลปินวงก็อตเซเว่น” ผ่านการรวบรวมข้อมูลและการสัมภาษณ์ ท าให้ผู้ศึกษาทราบถึงการ
แพร่กระจายของวัฒนธรรมเกาหลีในประเทศไทย และทราบถึงความเป็นมาและพัฒนาการของค าว่า
ติ่งในสังคมไทย รวมไปถึงพฤติกรรมของกลุ่มคนที่ถูกเรียกว่าติ่งอย่างอากาเซ ซึ่งน าไปสู่ความเข้าใจใน
พฤติกรรมและความมุ่งหมายในการสนับสนุนศิลปินของติ่งที่แตกต่างจากแฟนคลับโดยทั่วไป ผ่านอา
กาเซ กลุ่มแฟนคลับศิลปินวงก็อตเซเว่น โดยใช้การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นอากาเซซึ่งมีการ
นิยามตนเองว่าเป็นติ่ง และมีพฤติกรรมในการติดตามศิลปินวงก็อตเซเว่นไปยังพ้ืนที่ต่างๆ ทั้งสนามบิน 
ตามรถศิลปิน รวมไปถึงตามไปยังประเทศต่างๆ โดยโดยในบทนี้จะใช้แนวคิดโลกาภิวัตน์ 
(Globalization) และแนวคิดวัฒนธรรมแฟน (Fan Culture) ในการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา 

 ผู้ศึกษาเลือกใช้แนวคิดเรื่องโลกาภิวัตน์ (Globalization) ในการอธิบายถึงการแพร่กระจาย
ของวัฒนธรรมเกาหลีและความเป็นรวมถึงพัฒนาการของค าว่าติ่งในสังคมไทย ผ่านประเด็นการลดย่อ
เวลาและสถานที่ (Time-Space Compression) ที่เป็นผลมาจากระบบเทคโนโลยีการสื่อสารและ
โทรคมนาคมได้รับการพัฒนา จนท าให้การสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว ฉับไว และคลอบคลุมไปทั่วโลก
จนก้าวผ่านพรมแดนต่างๆ ส่งผลให้ความแตกต่างระหว่างเวลาและสถานที่ถดลดทอนลง พรมแดน
ทางกายภาพกลายเป็นสิ่งที่ไร้ความหมาย และเกิดการไหลเวียนแลกเปลี่ยนและการแพร่กระจายทาง
วัฒนธรรมขึ้นในสังคม (มาลี สิทธิเกรียงไกร, 2546: 122-127) โดยผู้ศึกษาใช้ในการอธิบายการ
แพร่กระจายวัฒนธรรมเกาหลีในประเทศไทยที่มาจาก เนื่องจากนโยบายด้านวัฒนธรรมของรัฐบาล
ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งได้มีการมีการปรับรูปแบบใหม่เปลี่ยนวัฒนธรรมให้เข้าสู่สังคมดิจิทัล เพ่ือให้รับ
กับกระแสโลกาภิวัตน์ที่ก าลังเกิดขึ้น ผ่านสื่อโทรทัศน์ที่ได้มีการซื้อลิขสิทธิ์ของละครโทรทัศน์ดังกล่าว
เข้ามาฉายในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหลังจากละครโทรทัศน์เรื่องแดจังกึม จอมนางแห่ง
วังหลวง ในปี พ.ศ.2548 ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จนกระทั่งต้องมีการเพ่ิมเวลาออกอากาศ
และสามารถท าเรตติ้งให้กับสถานีโทรทัศน์ได้สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ จากการที่เนื้อเรื่องและพล็อต
เรื่องสร้างได้น่าสนใจ มีรูปแบบการน าเสนอที่แปลกไปกว่าของไทย รวมไปถึงเนื้อหาที่ไม่ยืดเยื้อกระชับ
และชวนให้น่าติดตามตลอดเรื่องนอกจากนี้ยังมีฉากของเรื่องสร้างความประทับใจ และนักแสดงที่เป็น
ปัจจัยที่ส าคัญไม่แพ้กัน โดยนักแสดงมีหน้าตาดี แสดงได้สมบทบาทจนท าให้ผู้ชมอินไปกับเรื่อง  
จากความส าเร็จจากละครโทรทัศน์เรื่องดังกล่าวส่งผลให้วัยรุ่นไทยหันมาให้ความสนใจกับวัฒนธรรม
เกาหลี และยังความนิยมในสินค้าวัฒนธรรมเกาหลีอ่ืนๆ ตามมาอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านอาหาร 
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การท่องเที่ยว ละคร หรือแม้กระทั่งเพลงมากยิ่งข้ึน (อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, 2551: 56-57) ส่งผลให้เรน 
นักร้องและนักแสดงน าละครโทรทัศน์เรื่องสะดุดรักที่พักใจ ในอีก 1 ปีต่อมา กลายเป็นซุปเปอร์สตาร์
ที่สร้างปรากฏการณ์ความนิยมในเมืองไทยได้อย่างมากมาย นั่นท าให้เมื่อเขากลับมาในฐานะของ
นักร้อง ในการทัวร์คอนเสิร์ตในประเทศไทยก็กลายเป็นกระแสให้คนทั่วไปรู้สึกเริ่มสนใจและติดตาม
จากนั้นเป็นต้นมา (อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, 2551: 56-57)  

 โดยในช่วงเวลานั้นการหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับละครโทรทัศน์และศิลปินดาราเป็นไปได้ยาก 
ข้อมูลส่วนใหญ่ถูกน าเสนอผ่านทางสื่อมวลชนโดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์เป็นหลักซึ่งไม่มีข้อมูลที่มากพอ
ต่อความต้องการของคนท่ีชื่นชอบ จึงท าให้เกิดความต้องการขวนขวายหาแหล่งข้อมูลอ่ืนที่ให้ข้อมูลได้
มากและรวดเร็วกว่า ประกอบกับในช่วงเวลานั้น เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ามามีอิทธิพลในการเป็น
ช่องทางแลกเปลี่ยนข่าวสาร รวมถึงเป็นพ้ืนที่สาธารณะที่ให้คนที่มีความสนใจในสิ่งเดียวกันได้มา
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกัน (มาลี สิทธิเกรียงไกร, 2546: 122-127) ซึ่งก็จะสอดคล้องกับประเด็นที่
สองเรื่องการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ( interconnectedness) โดยข้ามพ้นพรมแดนทางกายภาพ  
ท าให้สามารถติดต่อและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันได้ในเวลาจริง (Real time) อีกทั้งยังสามารถส่ง
ข้อมูลและภาพไปยังอีกฝ่ายได้โดยอาศัยเทคโนโลยีดาวเทียม โทรศัพท์ และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
เป็นตัวกลางส าคัญ (ภัควดี วีระภาสพงษ์, 2550: 44-46) ท าให้การติดตามข่าวสารของละครโทรทัศน์
รวมไปถึงศิลปินเป็นไปอย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้น กระทั่งมีการส่งภาพ และความเคลื่อนไหวจากประเทศ
เกาหลีใต้มาอัพเดทความเคลื่อนไหวแบบเรียลไทม์ หรือการน าข่าวของศิลปินมาจากเว็บไซต์ของ
ประเทศเกาหลีใต้ รวมไปถึงมีการอัปโหลดคลิปรายการ ผลงานต่างๆ ของศิลปินลงในเว็บไซต์ท าให้ไม่
ว่าจะอยู่ที่ใดก็แฟนคลับก็สามารถรับรู้และรับชมได้ตลอดเวลา ดังจะเห็นได้จากการสัมภาษณ์คุณยูฮวา 
(นามสมมุติ) อายุ 25 ปี ที่รู้จักและทราบข่าวของศิลปินวงก็อตเซเว่นตอนไปเรียนอยู่ที่ประเทศอังกฤษ 
กล่าวว่า “พ่ีดูยูทูป ตอนนั้นพี่ไปเรียนที่ต่างประเทศ แล้วเพ่ือนส่งมาให้ดู คือจะพูดยังไงอ่ะ คือเขาบอก
ว่าคนที่มีพ้ืนฐานติ่งอ่ะมันจะเลิกไม่ได้ แต่พ่ีเคยเป็นตอนสมัยยังเรียนตอนเด็กๆ เคยตามซุปเปอร์
จูเนียร์มาก่อน แต่พอขึ้นมหาลัยก็ไม่ได้ตาม จนแบบเรียนต่อแล้วก็แบบว่างอ่ะ เพ่ือนเลยส่งมาให้ดูก็ดู
ไป ดูๆ ไปก็สนุกดีอ่ะ ก็เลยเริ่มมาตาม” (สัมภาษณ์คุณยูฮวา, 17 มีนาคม พ.ศ.2560) ซึ่งสะท้อนให้
เห็นถึงการเชื่อมโยงถึงกันระหว่าง คลิปที่ถูกอัปโหลดที่ประเทศเกาหลีใต้ โดยมีเพ่ือนของคุณยูฮวาเป็น
ผู้รับชมอยู่ที่ประเทศไทย ขณะเดียวกันก็ส่งต่อให้คุณยูฮวาที่อยู่ประเทศอังกฤษได้รับชมไปพร้อมกันๆ 
ได้ด้วย  

 อย่างที่กล่าวไปในข้างต้นว่าเครือข่ายอินเตอร์เน็ตช่วยในการเข้าถึงข้อมูลและตารางงานต่างๆ 
ของศิลปินวงก็อตเซเว่นอย่างง่ายดาย แต่ในบางครั้งกลับไม่เพียงพอ ประกอบกับเพราะศิลปินวง 
ก็อตเซเว่นเป็นวงบอยแบรนด์สัญชาติเกาหลี แหล่งข้อมูลข่าวสารที่ได้รับผ่านมาจึงเป็นภาษาเกาหลี 
ซึ่งท าให้แฟนคลับบางคนที่ไม่มีความรู้ในภาษาเกาหลีมีปัญหาด้านการสื่อสาร ให้ไม่สามารถรับรู้หรือ
เข้าใจข่าวสารได้โดยตรง ท าให้เกิดการรวมกลุ่มกัน จัดตั้งเป็นเว็บไซต์ หรือแฟนเพจขึ้นมาเพ่ือใช้ใน
การแลกเปลี่ยนข้อมูล และเปิดโอกาสให้คนที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาเข้ามาช่วยในการหา
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ข่าวสาร เพ่ือย่นระยะเวลาในบริโภคข่าวสาร อีกทั้งสามารถเข้าใจข้อมูลจากเว็บไซต์ต้นสังกัดของ
ศิลปินได้โดยตรงโดยที่ไม่ต้องรอ และในปัจจุบันช่องทางหลักที่อากาเซ กลุ่มแฟนคลับศิลปินวง 
ก็อตเซเว่นใช้มนการติดต่อและติดตามข่าวสารก็คือ เว็บไซต์ทวิตเตอร์ดอทคอม ซึ่งเป็นช่องทางหลักที่
ส าคัญมากเนื่องมาจากสามารถติดตามข่าวสารได้อย่างรวดเร็วทั้งยังช่วยในการลดทอนระยะเวลาที่ไม่
จ าเป็นและระยะห่างระหว่างศิลปินวงก็อตเซเว่นกับอากาเซ กลุ่มแฟนคลับศิลปินวงก็อตเซเว่นใน
ประเทศไทยได้อีกด้วย โดยจะเห็นได้จากการสัมภาษณ์คุณยอนฮวา (นามสมมุติ) อายุ 21 ปี กล่าวว่า 
“หลักๆ ก็เป็นทวิตเตอร์อย่างเดียว ส่วนใหญ่ก็จะตามจากแม่[แฟน]ไซต์หรือแม่ไทยส่วนใหญ่ที่เขาไป
ตามท่ีเกาหลีเพราะเราเข้าใจได้ง่ายกว่าต่างชาติ แล้วก็ออฟฟิเชียลปกติ ถามว่าตามแม่[แฟน]ไซต์แปล
ออกไหม ก็แปลออกบ้างเวลาเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าพอจับค าได้เล็กๆ น้อยๆ ส่วนใหญ่แม่[แฟน]ไซต์
เขาก็จะอัพแค่วันที่น้องมีงาน ก็ตามรูป แต่ถ้าเป็นแม่ไทยเขาก็จะบอกรายละเอียดว่า วันนี้น้องอย่างงู้น 
วันนี้น้องอย่างงี้ อะไรแบบนี้ค่ะ” (สัมภาษณ์คุณยอนฮวา, 26 มีนาคม พ.ศ.2560) 

 ในขณะเดียวกันการเกิดขึ้นและพัฒนาการของค าว่าติ่งก็ล้วนแล้วแต่เกี่ยวพันกับอินเตอร์เน็ต
อยู่โดยตลอด โดยเดิมทีไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มแฟนคลับศิลปินเกาหลีแต่อย่างใด หากแต่ว่าติ่ง
กลายเป็นค าที่ผูกเชื่อมไว้กับศิลปินเกาหลีในรูปแบบที่แยกออกจากกันไม่ได้ ซึ่งเป็นผลมาจากกระแส
วัฒนธรรมเพลงเกาหลีซึ่งก าลังได้รับความนิยมมากในช่วงเวลานั้น ซึ่งก่อให้เกิดกลุ่มแฟนคลับศิลปิน
กลุ่มต่างๆ ขึ้นในสังคมไทยเป็นจ านวนมาก จนก่อให้เกิดความวุ่นวายซึ่งจะเห็นได้จากตามเว็บไซต์
ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ประมูลดอทคอม เว็บไซต์สยามโซนดอทคอม เว็บไซต์พันทิปดอทคอม และเว็บไซต์
เด็กดีดอทคอม ที่จะเห็นได้ถึงความขัดแย้งระหว่างภายในกลุ่มแฟนคลับเดียวกัน ระหว่างแฟนคลับ
ต่างกลุ่มกัน และระหว่างกลุ่มแฟนคลับและคนนอก เกี่ยวกับเรื่องของศิลปินอยู่โดยตลอด จนน ามาสู่
การให้ค านิยามกลุ่มแฟนคลับว่า “ต่ิง” หรือ “ติ่งหู” อย่างเช่นในปัจจุบัน 

 ส าหรับติ่งในงานชิ้นนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาผ่านติ่งในกลุ่มอากาเซ กลุ่มแฟนคลับศิลปินวง
ก็อตเซเว่น โดยจะใช้การศึกษาผ่านแนวคิดวัฒนธรรมแฟนของ Abercrombie และ Longhurt 
(1998) ซึ่งมองว่า แฟนเป็นบุคคลที่มีความชื่นชอบและหลงใหลในตัวศิลปิน มีการติดตามผลงาน 
กิจกรรมและข่าวสารต่างๆ ผ่านทางสื่อมวลชน และเป็นผู้กระท าให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มแฟน
ด้วยการใช้สื่อมวลชนเป็นหลัก โดยกลุ่มแฟนจะมีการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มและสามารถสร้างกลุ่มที่รวม
เอาคนที่มีความเหมือนและแตกต่างเข้าไว้ด้วยกันผ่านทางศิลปินที่พวกเขาชื่นชอบเป็นตัวเชื่อมสัมพันธ์ 
ตามแนวคิดของ Abercrombie และ Longhurt ได้มีการแบ่งแฟนออกเป็น 3 ระดับ และ  
ลักษณะพฤติกรรมของแฟน 3 ประเภท จากการศึกษาท าให้สามารถแบ่งออกตามแนวคิดได้ดังต่อไปนี้ 

 ระดับของแฟน จากแนวคิดของ Abercrombie และ Longhurt ที่แบ่งระดับของแฟน
ออกเป็น 3 ระดับ ในงานศึกษาความเป็นติ่ง ในกลุ่มอากาเซแฟนคลับศิลปินวงก็อตเซเว่นพบว่า ติ่งใน
ระดับแฟนสายสนับสนุน หรือ ติ่งในรูปแบบพฤติกรรมสนับสนุนศิลปินวงก็อตเซเว่น เป็นแฟนที่อยู่ใน
ระดับท่ี 2 ของแนวคิดดังกล่าว คือ มีการใช้สื่อเป็นจ านวนมากในการติดตามศิลปิน โดยจะเห็นได้จาก 
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ค าสัมภาษณ์ของคุณคุณซาซึม (นามสมมุติ) อายุ 25 ปี กล่าวว่า “ก็มีปั่นวิว[ยูทูป] กับเทรน 2 อย่าง ก็
ปั่นไปเรื่อยๆ มีเวลาว่างก็เปิดไป มันจะมีให้เข้ารหัสชื่อ พอเราฟังจบก็ลบประวัติก็ดู แล้วก็เริ่มปั่นใหม่ 
ถ้าเราใช้ชื่อเดิมมันก็จะไม่ขึ้น เพ่ือนบอกมาอีกที” (สัมภาษณ์คุณซาซึม, 26 มีนาคม พ.ศ.2560) หรือ
คุณอินจอง (นามสมมุติ) อายุ 25 ปี ที่เล่าว่า “พ่ีปั่นวิว[ยูทูป]มาตลอดเลยนะ จนหลังๆ พ่ีก็รู้สึกว่าปั่น
วิว[ยูทูป]อย่างเดียวมันช้า ไม่ทันใจ แล้วเห็นผ่านทวิตว่าบ้านกัซโควทเขาต้องการหาคนสตรีมเอ็มเน็ต 
(Mnet) เพ่ิมพ่ีก็เลยมาเข้าทีมสตรีมแทน” (สัมภาษณ์คุณอินจอง, 17 มีนาคม พ.ศ.2560)  

 จากบทสัมภาษณ์ที่ยกมาในข้างต้นก็จะเห็นได้ถึงความหลากหลายของสื่อที่ ใช้ได้ชัดเจน มีทั้ง
เว็บไซต์ยูทูปดอทคอม ที่ใช้ในการเพ่ิมยอดผู้เข้าชม เว็บไซต์ทวิตเตอร์ดอทคอมในการติดตามและ
แลกเปลี่ยนระหว่างกัน และการสตรีม หรือก็คือการซื้อแพ็กเกจฟังเพลงออนไลน์ซึ่งก็มีไม่ต่ ากว่า  
3 ชาร์ตเพลงที่ต้องท า โดยแต่ละชาร์ตก็จ าเป็นจะต้องใช้แอปพลิเคชันเฉพาะของตนเท่านั้น นอกจากนี้
แฟนในระดับที่ 2 ยังจะต้องมีการการติดตามการแสดงของศิลปินที่ชื่นชอบตามสถานที่ต่างๆ เช่น  
คุณทัล (นามสมมุติ) อายุ 25 ปี ที่เล่าถึงเหตุการณ์ที่ไปรอท าโปรเจกต์รับศิลปินวงก็อตเซเว่นที่
สนามบินว่า “เพราะตอนนั้นมีข่าวเรื่องอเมริกาโดนดราม่า ก็ไม่อยากให้เขาคิดมากเพราะยังไงก็มีเรา
เลยเตรียมโปรเจกตเ์ล็กๆ ที่เหมือนแค่บอกให้เขารู้ว่าเรายังอยู่นะ ไม่ได้ทิ้งไปไหนนะที่สนามบินให้เขาก็
เลยต้องไปนอนรอเขาที่นั่น 4 วัน ไปท าป้ายโปรเจกต์ ป้ายไวนิล อะไรที่นั่นเลย ตัวโปรเจกต์ก็ท าเป็น
กระดาษเอสี่ เขียน ค าว่า ไอก็อตเซเว่น แล้วก็แจกอากาเซที่ไปรอที่สนามบิน แล้วก็ถือพร้อมกัน แล้วก็
มีป้ายไวนิลไป ป้ายก็จะเขียนว่า I Promise I not change my mind อะไรสักอย่างนี่แหละถ้าพ่ีจ า
ไม่ผิด แต่พ่ีก็ไม่ได้ท าคนเดียวนะ ก็ได้น้องๆ อากาเซคนอ่ืนๆ มาช่วยด้วย” (สัมภาษณ์คุณทัล, 19 
มีนาคม พ.ศ.2560)  

 นอกจากติ่งในระดับแฟนสายสนับสนุน หรือ ติ่งในรูปแบบพฤติกรรมสนับสนุนศิลปินวงก็อต
เซเว่น จะเป็นแฟนท่ีอยู่ในระดับที่ 2 แล้ว ยังมีลักษณะที่ตรงกับกลุ่มลัทธิพิธีในลักษณะพฤติกรรมของ
แฟน 3 ประเภทของ Abercrombie และ Longhurt ด้วย โดย มีลักษณะของการใช้สื่อที่
เฉพาะเจาะจง ในที่นี้ก็แบ่งไปตามสายเพ่ิมยอดผู้เข้าชมในเว็บไซต์ยูทูปดอทคอม สายซื้อแพ็กเกจฟัง
เพลงออนไลน์ซึ่งจะต้องใช้แอปพลิเคชันเฉพาะของแต่ละชาร์ต และสายโหวตที่จะมีเว็บไซต์เฉพาะงาน
นั้นๆ ไป มีการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนข่าวสาร และสร้างเครือข่าย โดยจะเห็นได้จากค าบอกเล่าของคุณ
ทัล (นามสมมุติ) อายุ 25 ปี หัวหน้าทีมบ้านกัซโควท ซึ่งเป็นบ้านที่สร้างขึ้นเพ่ือต้องการรวบรวมคนที่
ต้องการสนับสนุนศิลปินวงก็อตเซเว่นโดยเฉพาะ กล่าวไว้ว่า “ทางบ้านไม่ได้มีนโยบายรับเงินจากลูก
ทีม แต่ถ้าลูกทีมอยากโหวตเองโดยใช้เงินของตัวเองอันนี้ไม่มีปัญหา ไม่ได้บังคับแล้วแต่เขา แต่ถ้าเป็น
พวกสตรีมส่วนมากคนจะช่วยๆ กันโดเนท บางก็ไม่ใช่แค่ลูกทีมที่โดเนทนะ แต่คนข้างนอกก็โดเนทช่วย
ก็มี บางคนก็ลงทุนว่า เราสตรีมไม่เป็น แต่เรามีเงิน เดี๋ยวเราซื้อให้นะ แล้วก็ไปสตรีมกัน เหมือนเป็น
สปอนเซอร์ให้ พอถึงเวลาเราก็จะทวิตของรับโดเนท คนก็จะโดเนทมาให้ แต่รอบที่แล้วก็ขายของขาย
สติ๊กเกอร์แผ่นละ 50 บาท เพราะว่าพอหักค่านู่นนี่นั่นแล้วเราก็จะได้สัก 30 -40 บาท ก าไรทีได้ก็คือ
เอามาซื้อแพ็กเกจสตรีม ก็จะติดต่อกับบ้าน ฟอร์ก็อตเซเว่น เป็นบ้านสนับสนุนศิลปินวงก็อตเซเว่นที่
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ใหญ่ที่สุดในไทย เขาก็จะติดต่อกับต่างประเทศเพ่ือนัดแนะขอซื้อแพ็กเกจสตรีม เพราะว่าต้องใช้เลข
ประจ าตัวประชาชนชาวเกาหลีเท่านั้นในการซื้อสตรีม แล้วก็จะกระจายกันไปตามบ้านต่างๆ หรือการ
โหวตแต่ละรายการใช้ไม่เหมือนกัน บางรายการใช้ไอดี อย่างเช่น เอ็มเน็ต (Mnet) ทางทีมก็จะมีไอดี
ให้ เด็กๆ ในทีมมีหน้าที่แค่เอาไอดีไปโหวตให้กัซ (ก็อตเซเว่น) แต่ถ้าเป็นรายการอ่ืนๆ ที่ใช้จีเมล์ ลูกทีม
ก็ต้องใช้จีเมล์ของตัวเองในการโหวต หรือบางโหวตที่ไม่ต้องใช้[อี]เมล์หรือไอดีอะไรเลย ปั่นโหวตกันไป
ยาวๆ แล้วก็คอยหาวิธีหลบหลีกแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น” (สัมภาษณ์คุณทัล, 19 มีนาคม พ.ศ.2560)  

 จากค าสัมภาษณ์ของคุณทัล (นามสมมุติ) ซึ่งเป็นกลุ่มติ่งสายสนับสนุนแสดงให้เห็นถึง การ
รวมกลุ่มกันของติ่งที่อยู่ในสายสนับสนุนในรูปของ บ้าน ต่างๆ เช่น บ้านกัซโควท และบ้านฟอร์ไอก็อต
เซเว่น เป็นต้น ซึ่งก็จะมีการแลกเปลี่ยนข่าวสาร การสตรีม การโหวต การแก้ปัญหาลิมิตต่างๆ รวมไป
ถึงมีการสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายระหว่าง บ้านกัซโควท และบ้านฟอร์ไอก็อตเซเว่น เพ่ือ
ช่วยกันสนับสนุนศิลปินวงก็อตเซเว่นให้ประสบความส าเร็จให้ได้อย่างที่ตั้งใจ 

 ในขณะที่ติ่งในในรูปแบบพฤติกรรมบริโภค ซึ่งประกอบไปด้วย ระดับแฟนไซต์ ระดับแฟน
สายติดตาม และแฟนสายเปย์ เป็นแฟนท่ีอยู่ในระดับที่ 3 และตรงกับแฟนประเภทผู้กระตือรือร้นตาม
ลักษณะพฤติกรรมของแฟน 3 ประเภทของ Abercrombie และ Longhurt โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แฟน
สายบริโภคกลุ่มติดตามศิลปิน ที่ในการติดตามศิลปินวงก็อตเซเว่นแต่ละครั้งจ า เป็นจะต้องมีการหา
ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วและรู้ก่อนที่คนอ่ืน เช่น ค าสัมภาษณ์ของคุณฮานึล (นามสมมุติ) อายุ 21 ปีที่
กล่าวว่า “ไปสนามบิน ถ้า[เกต]วีไอพีต้องไปไว เพราะ[เกต]วีไอพีเขาจะมีเข้าคิว ลงชื่อ เช็คชื่อ ก็จะมี 2 
พวก คือพวกที่มาคนแรกสุด กับคนที่ตั้งตัวเองเป็นใหญ่ แต่ส่วนมากก็คนที่ตั้งตัวเองเป็นใหญ่ เขาเป็น
แอค[เคาท์]ใหญ่ ตามน้องบ่อย รู้ข่าวเร็วกว่า แก่กว่า รู้จักคนที่ไปวงในของน้องแล้วก็มีคนสปอยเขาอยู่
แล้ว เขาก็จะทวิต[เตอร์]ว่ามาลงชื่อที่ตรงนี้ๆ แต่ถ้าออกเกต (Gate) ก็แค่นั่งจองที่ไว้ แต่ก็จะรู้กันว่า
อย่าขวางทางคนอ่ืนเขา” (สัมภาษณ์คุณฮานึล, 15 มีนาคม พ.ศ.2560) หรือคุนยอนฮวา (นามสมมุติ) 
อายุ  21 ปี  ที่กล่าวถึงการหาข่าวที่ รวดเร็วและแม่นย าว่า “พอดี พ่อของเ พ่ือนสมัยมัธยม 
เขาท างานอยู่ในเกตวีไอพี (VIP Gate) เลยให้ช่วยเช็คให้ แต่จริงๆ รู้ไฟล์ท[บิน] มาจากพ่ีที่ไปคอน
[เสิร์ต]ด้วยกันที่สิงคโปร์ที่อยู่ในกรุ๊ปไลน์ เขาก็จะมาบอกว่าน้องมาวันนี้นะ ไฟล์ท[บิน]นี้ๆ ก็ต้องท างาน
กันเป็นทีม พอรู้ไฟล์ท[บิน] ก็เอาไปถามเกต (Gate) แล้วก็เอามาบอกกันในกรุ๊ปอีกที” (สัมภาษณ์คุณ
ยอนฮวา, 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560) และคุณฮายัง (นามสมมุติ) อายุ 21 ปี กล่าวถึงการไปตามศิลปิน
วงก็อตเซเว่นที่สนามบินว่า “ตอนไปก็เช็คไฟล์ท[บิน]กับเพ่ือนก่อนบ้าง แบบเพ่ือนจากเกาหลีเขาก็จะ
บอกว่าน้องบินวันนี้นะ เราก็จะรอดูรูป แล้วก็ตามเอา แต่ส่วนมากก็จะถามจะเพ่ือนที่เกา [หลี] เพราะ
ส่วนมากแม่เกา[หลี]เขาจะรู้กันหมด พอผู้มีงานในไทยเราก็จะได้ยินมาก่อน ก็จะไปถามจากแม่เกา
[หลี]อีกทีว่าเดี๋ยวผู้[ชาย]มีงานที่ไทยนะ ได้ยินมาบ้างไหม เขาก็จะไม่รู้งานในไทยหรอก ว่าผู้ [ชาย]จะ
มาอะไร แต่เขาก็จะรู้ว่าผู้[ชาย]บุ๊คไฟล์ท[บิน]แล้วนะ เราอยู่ไทยก็จะได้ยินข่าวเร็วกว่าเขา เราก็จะไป
ถามเขาเอาว่ามีข่าวว่าผู้[ชาย]จะบิน ถ้าเขารู้เขาก็จะมาบอก” (สัมภาษณ์คุณฮายัน, 19 มีนาคม พ.ศ.
2560) 
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 ค าสัมภาษณ์ของทั้งคุณฮานึล (นามสมมุติ ) คุณยอนฮวา (นามสมมุติ) และคุณฮายัง  
(นามสมมุติ) แสดงให้เห็นถึงการการมุ่งเน้นไปที่รายละเอียดที่ลึกมากกว่าแฟนในระดับอ่ืนทั่วๆ ไป 
รวมไปถึงมีการใช้สื่อที่เฉพาะกลุ่ม นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการปิดกั้นข้อมูลจากภายนอก ในที่นี้ก็คือ
ข้อมูลเรื่องไฟล์ทบิน ที่พัก ตารางงานในประเทศไทย ที่ในกลุ่มนี้จะรู้เร็วและรู้ก่อนและจะไม่บอกใคร
นอกกลุ่มตัวเอง ดังนั้นการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกันจึงเกิดขึ้นอย่ างจ ากัดและจ าเป็นจะต้องมี
ความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ลึกซึ้งและเหนียวแน่นมากกว่าแฟนในกลุ่มอ่ืน  

 แต่ถึงกระนั้นในงานชิ้นนี้ก็พบข้อมูลที่มีไม่เป็นไปตามแนวคิดเรื่องระดับและลักษณะ
พฤติกรรมของแฟนตามของ Abercrombie และ Longhurt ด้วยเช่นกัน โดยในงานชิ้นนี้ไม่พบติ่งใน
ระดับ 1 ประเภทปัจเจกเลย หากแต่พบว่าอากาเซหรือก็คือแฟนคลับโดยทั่วไปมีลักษณะที่คล้ายกับ
แฟนระดับที่ 1 ประเภทปัจเจก หากแต่ในความปัจเจกท่ีพบกลับมีเรื่องของการสื่อสารกับแฟนคนอ่ืนๆ 
เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งไม่ตรงกับแฟนประเภทปัจเจกที่ต้องไม่มีการสื่อสารกับกลุ่มแฟนอ่ืนๆ เลย รวม
ไปถึงแฟนในระดับที่ 3 ประเภทผู้กระตือรือร้นที่พบในงานชิ้นนี้ยังมีเรื่องการใช้สื่อ รวมไปถึงมีการ
แบ่งปันข้อมูลที่ตนรู้ให้กับคนนอกกลุ่มบ้างเช่น แฟนแอค ตารางงานจากค่ายต้นสังกัด รูปภาพต่างๆ 
เป็นต้น นอกจากนี้ยังไม่พบการใช้สื่อเฉพาะกลุ่ม เช่น หนังสือเวียน ใดๆ เลย 

 จะเห็นได้ว่าในความเป็นติ่งมักจะมีความเกี่ยวพันอยู่กับสื่อโดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตอยู่โดย
เสมอ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเกิดขึ้นการก่อตัวการรวมตัวกันของกลุ่มต่างๆ ล้วนมีอินเตอร์เน็ตเป็น
ปัจจัยส าคัญ อีกท้ังตัวอินเตอร์เน็ตนี่เองที่เป็นตัวกลางส าคัญในการแพร่กระจายวัฒนธรรมและผลิตซ้ า
ถึงภาพลักษณ์ของความเป็นติ่งให้กระจายออกไปแต่ถึงกระนั้นก็ยังเป็นพ้ืนที่ที่แสดงให้เห็นถึงใช้ในการ
ต่อสู้กันระหว่างความเป็นติ่งแบบเดิมกับความเป็นติ่งแบบใหม่ที่ถูกน าเสนอ รวมไปถึงท าให้เห็นถึง
พัฒนาการของติ่งในยุคต่างๆ  

 ดังนั้นในงานศึกษาเรื่องวัฒนธรรมแฟนและความเป็นติ่ง กรณีศึกษาอากาเซ กลุ่มแฟนคลับ
ศิลปินวงก็อตเซเว่น ได้แสดงให้เห็นถึงจุดเริ่มต้น พัฒนาการ การรวมตัวกัน รูปแบบพฤติกรรมที่ถูก
มองว่าเป็นติ่งในระดับกลุ่มและระดับเฉพาะกลุ่ม ซึ่งจะมีความเหมือนและแตกต่างกันออกไปรวมไปถึง
มุมมองของคนท่ีถูกเรียกว่าติ่ง รวมไปถึงการแสดงตัวตนบนพ้ืนที่อินเตอร์เน็ตที่สะท้อนให้เห็นถึงความ
แตกต่างระหว่างพฤติกรรมแฟนคลับและพฤติกรรมที่มากไปกว่าที่แฟนคลับอย่างติ่งได้เป็นอย่างดี 

 

สรุป 

 ผลจากการศึกษาเรื่อง “วัฒนธรรมแฟนกับความเป็นติ่ง กรณีศึกษาอากาเซ กลุ่มแฟนคลับ
ศิลปินวงก็อตเซเว่น” ในครั้งนี้สรุปได้ว่า กระแสวัฒนธรรมเกาหลีเริ่มเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2543 ก่อนจะกลายเป็นที่โด่งดังและกล่าวถึงในปี พ.ศ. 2548 ซึ่งในช่วงปีเดียวกันนี้เองที่กระแส
วัฒนธรรมเพลงเกาหลีเข้ามาโดยอาศัยสื่ออินเตอร์เน็ตเป็นตัวกลางส าคัญในการแพร่กระจาย ซึ่ง เมื่อ
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กระแสวัฒนธรรมเพลงเกาหลีซึ่งก าลังได้รับความนิยมมากในช่วงเวลานั้น ซึ่งก่อให้เกิดกลุ่มแฟนคลับ
ศิลปินกลุ่มต่างๆ ขึ้นในสังคมไทยเป็นจ านวนมาก จนก่อให้เกิดความวุ่นวาย ทั้งแฟนคลับในช่วงนั้น 
เป็นกลุ่มเด็กมัธยมศึกษาตอนต้นซึ่งมีพฤติกรรมที่ก่อความวุ่นวาย ชวนทะเลาะและหลงใหลในตัว
ศิลปินของตนจนเกิดพอดีเกิดการสร้างความหมายใหม่ให้กับค าว่าติ่ง โดยได้มีการสร้างบทความ
เพ่ือให้ค านิยามและอธิบายพฤติกรรมของกลุ่มคนที่เรียกว่า “ติ่ง” ขึ้นและมีการผลิตซ้ าภาพและ
ความหมายผ่านสื่อต่างๆ อยู่โดยตลอด ก่อนที่ตัวความหมายจะค่อยๆ จางหายไป เหลือเพียงแค่ติ่งที่
หมายถึงคนที่ชื่นชอบในตัวบุคคลหรือศิลปินเท่านั้น 

 พฤติกรรมความเป็นติ่งในกลุ่มอากาเซ กลุ่มแฟนคลับศิลปินวงก็อตเซเว่น แบ่งออกได้เป็น  
2 กลุ่มหลักๆ ด้วยกัน คือกลุ่มสายบริโภค และกลุ่มสายสนับสนุน โดยกลุ่มสายสนับสนุนอย่างสาย
โหวต สายสตรีม สายโปรเจกต์จะมีลักษณะของการเป็นกลุ่มแฟนประเภทระดับที่สอง คือ เป็นกลุ่มที่
มีการใช้สื่อเป็นจ านวนมากและมีความหลากหลายในการติดตามศิลปินที่ตนชื่นชอบ ทั้งยังมีการ
ติดตามศิลปินออกไปยังสถานที่ต่างๆ อีกด้วย โดยกลุ่มสายบริโภคเป็นกลุ่มที่มีการใช้สื่อซึ่งก็คือ
อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อหลักในการติดตามข่าวสารและเป็นตัวกลางส าคัญในการโหวต สตรีมเพลง และ
เพ่ิมยอดผู้เข้าชมในเว็บไซต์ยูทูปดอทคอม รวมทั้งใช้เป็นพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในขณะ
ที่กลุ่มสายบริโภคมีความทับซ้อนกันระหว่างกลุ่มแฟนในระดับที่สองและระดับที่สาม คือ กลุ่มสาย
บริโภคมีความชื่นชอบในตัวศิลปินวงก็อตเซเว่นเป็นฐานแน่นอน มีการใช้สื่อที่เฉพาะเจาะจงในการ
ติดตามข่าวสารของศิลปินวงก็อตเซเว่น มีการติดตามศิลปินไปยังสถานที่ต่างๆ มีความหลากหลายใน
การหาข้อมูลแต่มีความเฉพาะกลุ่มมากกว่า และจะมีการแลกเปลี่ยนกันแค่ภายในเท่านั้น จะเห็นได้ว่า
รูปแบบพฤติกรรมที่ถูกมองว่าเป็นติ่งในระดับกลุ่มและระดับเฉพาะกลุ่ม ซึ่งจะมีความเหมือนและ
แตกต่างกันออกไปรวมไปถึงมุมมองของคนที่ถูกเรียกว่าติ่ง รวมไปถึงการแสดงตัวตนบนพ้ืนที่
อินเตอร์เน็ตที่สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมแฟนคลับและพฤติกรรมที่มากไปกว่า
แฟนคลับหรือที่เรียกว่า “ต่ิง” ได้เป็นอย่างด ี
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แบบส ารวจพฤติกรรมและทัศนคติของกลุ่มอากาเซแฟนคลับศิลปินวงก็อตเซเว่น 

 แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individual Study) ภาควิชา
มานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.ชื่อ-นามสกุล  

ตอบ.......................................................................................................................... ..................... 

2. เพศ 

ตอบ.......................................................................................................................... ..................... 

3. อายุ 

ตอบ.............................................................................................. ................................................. 

4. อาชีพ 

ตอบ.......................................................................................................................... ..................... 

5. จังหวัด 

ตอบ.......................................................................................................................... ..................... 

6. ช่องทางการติดต่อ (สะดวกเป็นอีเมล หรือ แอคเคาท์ในทวิตเตอร์หรือเฟซบุ๊คก็ได้ค่ะ) 

ตอบ............................................................................................................................................... 

ตอนที่ 2 พฤติกรรมของแฟนคลับ 

7. คุณมีจุดเริ่มต้นในการเป็นอากาเซได้อย่างไร 

ตอบ.......................................................................................................................... ..................... 

8. คุณรู้จักศิลปินวงก็อตเซเว่นจากช่องทางใด 

ตอบ............................................................... ................................................................................ 
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9. เหตุผลที่คุณเลือกชอบศิลปินวงก็อตเซเว่น 

ตอบ.......................................................................................................................... ..................... 

10. เริ่มตามศิลปินวงก็อตเซเว่นอย่างจริงจังตั้งแต่เม่ือไร 

ตอบ.......................................................................................................................... ..................... 

11. คุณติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของศิลปินวงก็อตเซเว่นผ่านช่องทางใด 

o เฟซบุ๊ค 
o ทวิตเตอร์ 
o อินสตราแกรม 
o อ่ืนๆ 

12. ท าไมถึงเลือกตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของศิลปินวงก็อตเซเว่นผ่านช่องทางในข้อ 11 

ตอบ........................................................................................................ ....................................... 

13. คุณมีความถ่ีในการติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของศิลปินวงก็อตเซเว่นอย่างไรใน 1 สัปดาห์ 

ตอบ.......................................................................................................................... ..................... 

14. คุณมีวิธีในการสนับสนุนศิลปินวงก็อตเซเว่นอย่างไร 

o ซื้ออัลบั้ม 
o ไปคอนเสิร์ตและงานแฟนมีตติ้ง 
o ซื้อสินค้าท่ีผลิตโดยค่ายต้นสังกัด เช่น แท่งไฟ ฟิกเกอร์ ตุ๊กตา 
o ซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับศิลปิน หรือศิลปินเป็นพรีเซนเตอร์ 

15. คุณเลือกซื้ออัลบั้มจากท่ีใด 

o ร้านค้าชั้นน าตามห้างสรรพสินค้าในประเทศไทย เช่น B2S 
o พรีออเดอร์ผ่านทางเว็บไซต์ของประเทศเกาหลีใต้โดยตรง 
o พรีออเดอร์ผ่านทางร้านน าเข้าในอินเตอร์เน็ต เช่น ทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ค 
o เดินทางไปซื้อทีป่ระเทศเกาหลีใต้ด้วยตนเอง 
o อ่ืนๆ 
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16. เหตุผลในการเลือกซื้ออัลบั้มผ่านช่องทางในข้อ 15 

ตอบ.......................................................................................................................... ..................... 

17. จ านวนอัลบั้มที่คุณเลือกซื้อ 

o 1 อัลบั้ม 
o 2-5 อัลบั้ม 
o 5-10 อัลบั้ม 
o มากกว่า 10 อัลบั้ม 

18. เหตุผลในการเลือกซ้ืออัลบั้มตามจ านวนในข้อ 17 

ตอบ.......................................................................................................................... ..................... 

19. คุณบริโภคสินค้าอ่ืนๆ ที่ศิลปินวงก็อตเซเว่นเป็นพรีเซนเตอร์หรือไม่ (ถ้ามีโปรดระบุ) 

ตอบ.......................................................................................................................... ..................... 

20. คุณสะสมสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องกับศิลปินวงก็อตเซเว่นหรือไม่ ถ้ามีกี่ชิ้น อะไรบ้าง 

ตอบ.......................................................................................................................... ..................... 

21. คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการไปรับ-ส่งศิลปินที่สนามบิน เคยไปหรือไม่ ถ้าเคยรู้ตารางการมาได้ยังไง มี
วิธีหรือขั้นตอนอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า (เช่น มีการนัดแนะกันระหว่างแอดมิน มีการซ้อมต้อนรับศิลปิน
ออกมา รันคิว อื่นๆ หรือแค่ไปรอแล้วกลับ) 

ตอบ......................................................................................... ...................................................... 

22. เมื่อศิลปินวงก็อตเซเว่นเดินทางมายังประเทศไทย คุณไปรอรับ-ส่งที่สนามบินหรือไม่ เพราะเหตุใด 

ตอบ.......................................................................................................................... ..................... 

23. เมื่อศิลปินวงก็อตเซเว่นเดินทางมายังประเทศไทย คุณตามไปให้ก าลังใจศิลปินวงก็อตเซเว่นตามสถานที่
ต่างๆ หรือไม่ เพราะเหตุใด 

ตอบ.......................................................................................................................... ..................... 

24. เมื่อศิลปินวงก็อตเซเว่นเดินทางมายังประเทศไทย คุณตามไปให้ก าลังใจศิลปินวงก็อตเซเว่นตามสถานที่
ต่างๆ นอกเหนือจากตารางงานหรือไม่ เพราะเหตุใด 
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ตอบ.......................................................................................................................... ..................... 

25. เมื่อศิลปินวงก็อตเซเว่นมีงานที่ประเทศไทย คุณตามไปงานดังกล่าวหรือไม่ เพราะเหตุใด 

ตอบ.......................................................................................................................... ..................... 

26. คุณเคยซื้อของให้กับศิลปินวงก็อตเซเว่นหรือไม่ 

ตอบ....................................... ........................................................................................................ 

27. คุณเคยตามศิลปินวงก็อตเซเว่นในต่างประเทศหรือไม่ ถ้ามีโปรดระบุงานและประเทศ 

ตอบ.......................................................................................................................... ..................... 

28. โดยปกติคุณตามศิลปินวงก็อตเซเว่นไปยังงาน หรือต่างประเทศคนเดียวหรือรวมกันเป็นกลุ่ม ถ้ากลุ่มรู้จัก
กัน หรือนัดหมายกันจากช่องทางใด 

ตอบ.......................................................................................................................... ..................... 

29. มีอุปกรณ์ในการตามศิลปินวงก็อตเซเว่นที่สนามบิน งานต่างๆ หรือไปคอนเสิร์ตหรือไม่ 

ตอบ............................................................................................................................................... 

30. คุณบริโภคสินค้าที่ทางต้นสังกัดศิลปินวงก็อตเซเว่นเป็นผู้จัดท าหรือไม่ ถ้ามีโปรดระบุ 

ตอบ............................................................................................................................................... 

31. คุณบริโภคสินค้าที่เเฟนคลับเป็นผู้จัดท าหรือไม่ 

ตอบ..................................................................................... .......................................................... 

32. นอกจากงานตามตารางงานของศิลปินวงก็อตเซเว่น คุณเคยเข้าร่วมงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับศิลปินวงก็อต
เซเว่นอีกหรือไม่ (เช่น งานตลาดฟิค มีตติ้งที่แฟนคลับจัด อ่ืนๆ) ถ้าไปรู้จักหรือรู้ข่าวทางไหน ท าไมถึงตัดสิน ใจ
ไป 

ตอบ.......................................................................................................................... ..................... 

ส่วนที่ 3 ทัศนคติของกลุ่มอากาเซ 

33. ในมุมมองของคุณ ค าว่า "ติ่ง" คืออะไร 

ตอบ.......................................................................................................................... ..................... 
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34. คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเมื่อถูกคนภายนอกและคนใกล้ตัวมองว่าเป็นติ่ง 

ตอบ.................................... ........................................................................................................... 

35. คุณมองว่า ติ่ง และ แฟนคลับ เหมือนหรือต่างกันอย่างไร และจะสามารถแยกแยะได้อย่างไร 

ตอบ.......................................................................................................................... ..................... 

36. ในมุมมองของคุณ คุณคิดว่าคุณเป็นติ่งหรือไม่ เพราะเหตุใด 

ตอบ............................................... ................................................................................................ 
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ภาคผนวก ข 

ภาพบรรยากาศบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิระหว่างรอ-ส่งรับศิลปินวงก็อตเซเว่น และงานปาร์ตี้ ออน เดอะบีช 
แอท พาร์ค พารากอน (Party on the Beach @ Parc Paragon) 
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ภาพบรรยากาศบริเวณสนามบินสุวรรณกูมิระหว่างรอ-ส่งรับศิลปินวงก็อตเซเว่น 

 การไปสนามบินสุวรรณภูมิในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ลงพ้ืนที่ภาคสนามเพ่ือเก็บข้อมูลประกอบการท า
วิทยานิพนธ์เล่มนี้ โดยได้ท าการลงพ้ืนที่ 2 ครั้งด้วยกัน คือ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เพ่ือเก็บข้อมูลการ
รับศิลปินวงก็อตเซเว่นมายังประเทศไทย และวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เพ่ือเก็บข้อมูลการส่งศิลปินวง
ก็อตเซเว่นกลับประเทศเกาหลีใต้ 

 

ภาพบรรยากาศสนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  
ภาพที่ 1 ภาพพ้ืนที่หน้าทางออกพิเศษท่ีใช้ในการรอรับ-ส่งศิลปินวงก็อตเซเว่น 

 

 
 



105 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

ภาพที่ 2 ภาพใต้สะพานบริเวณท่ีกลุ่มอากาเซใช้ในการรันคิวและรอเวลารับศิลปินวงก็อตเซเว่น 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

ภาพที่ 3 ภาพกลุ่มอากาเซที่เป็นผู้รันคิวในการรับศิลปินวงก็อตเซเว่น 
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ภาพที่ 4 ภาพกลุ่มอากาเซเริ่มทยอยเริ่มตั้งแถวหน้าทางออกพิเศษเพ่ือรอรับศิลปินวงก็อตเซเว่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพที่ 5 ภาพกลุ่มอากาเซตั้งแถวบริเวณหน้าทางออกพิเศษเพ่ือรอรับศิลปินวงก็อตเซเว่น 
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ภาพที่ 6 ภาพกลุ่มอากาเซระหว่างนั่งรอศิลปินวงก็อตเซเว่นบริเวณหน้าทางออกพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 ภาพรถตู้และการ์ดมาถึงยังบริเวณหน้าทางออกพิเศษเพ่ือรอรับศิลปินวงก็อตเซเว่น 
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ภาพที่ 8 ภาพรถตู้และการ์ดมาถึงยังบริเวณหน้าทางออกพิเศษเพ่ือรอรับศิลปินวงก็อตเซเว่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9 ภาพกลุ่มอากาเซเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบหลังรถตู้และการ์ดมาถึงยังบริเวณหน้าทางออกพิเศษ 
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ภาพบรรยากาศสนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ภาพที่ 10 ภาพกลุ่มอากาเซตั้งแถวบริเวณหน้าทางออกพิเศษเพ่ือรอส่งศิลปินวงก็อตเซเว่น 
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ภาพที่ 11 ภาพกลุ่มอากาเซเริ่มทยอยมาบริเวณหน้าทางออกพิเศษเพ่ือรอส่งศิลปินวงก็อตเซเว่น 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

ภาพที่ 12 ภาพบรรยากาศในการรอศิลปินวงก็อตเซเว่นบริเวณหน้าทางออกพิเศษ 

 

รายละเอียดงานปาร์ตี้ ออน เดอะบีช แอท พาร์ค พารากอน (Party on the Beach @ Parc Paragon)  
          งานปาร์ตี้ ออน เดอะบีช แอท พาร์ค พารากอน (Party on the Beach @ Parc Paragon) จัดขึ้นใน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 งานเริ่มเวลา 18.30 – 19.30 น. แต่มีกิจกรรมให้อากาเซได้ร่วมเล่นสนุกกัน 
ทั้งการถ่ายรูปคู่กับกระป๋องเอสลุ้นขึ้นไปถ่ายรูปบนเวทีกับศิลปินวงก็อตเซเว่น กิจกรรมถ่ายรูปกับสแตนดี้  
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เท่าศิลปินวงก็อตเซเว่นตัวจริง กิจกรรมเล่นเกมลุ้นรับพัดรูปศิลปินวงก็อตเซเว่น ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้น
ไป บริเวณลานพาร์ค พารากอน  

 

  
  

 

 

 

 

 

  
  

ภาพที่ 13 ภาพบรรกาศหน้างานปาร์ตี้ ออน เดอะบีช 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

ภาพที่ 14 ภาพบูธถ่ายรูปคู่กับสแตนดี้ขนาดเท่าศิลปินวงก็อตเซเว่น 
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ภาพที่ 15 ภาพบูธรับกระป๋องเอสภายในงานปาร์ตี้ ออน เดอะบีช แอท พาร์ค พารากอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 16 ภาพกลุ่มอากาเซต่อแถวร่วมเล่นกิจกรรมภายในบูธต่างๆ 
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ภาพที่ 17 ภาพบรรยากาศภายในงานปาร์ตี้ ออน เดอะบีช แอท พาร์ค พารากอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 18 ภาพบรรยากาศภายในงานปาร์ตี้ ออน เดอะบีช แอท พาร์ค พารากอน 
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ภาพที่ 19 ภาพบรรยากาศภายในงานปาร์ตี้ ออน เดอะบีช แอท พาร์ค พารากอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 20 ภาพบรรยากาศภายในงานปาร์ตี้ ออน เดอะบีช แอท พาร์ค พารากอน 
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ภาคผนวก ค 

สินค้าท่ีเกี่ยวกับศิลปินวงก็อตเซเว่น 
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สินค้าที่เกี่ยวกับศิลปินวงก็อตเซเว่น 
 ผู้ศึกษาขอแบ่งออกเป็น 2 หมวดด้วยกัน ได้แก่ สินค้าที่ค่ายต้นสังกัดเป็นผู้ผลิต และ สินค้าอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

1. สินค้าท่ีค่ายต้นสังกัดเป็นผู้ผลิต  
 อัลบั้มของศิลปินวงก็อตเซเว่น 9 อัลบั้ม  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
ภาพที่ 21 ภาพอัลบั้ม The 1st Mini Album GOT IT มินิอัลบั้มแรกของศิลปินวงก็อตเซเว่น 
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ภาพที่ 22 ภาพอัลบั้ม The 2nd Mini Album GOT LOVE มินิอัลบั้มที่สองของศิลปินวงก็อตเซเว่น 

 

  
  
  
  
  

 
ภาพที่ 22 ภาพอัลบั้ม The 1st Album Identify Original ver. อัลบั้มเต็มอัลบั้มแรกของศิลปินวงก็อตเซเว่น 

 

 

 

 

ภาพที่ 23 ภาพอัลบั้ม The 1st Album Identify Close-up ver. อัลบั้มเต็มอัลบั้มแรกของศิลปินวงก็อตเซเว่น 
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ภาพที่ 24 ภาพอัลบั้ม The 3rd Mini Album Just Right มินิอัลบั้มที่ 3 ของศิลปินวงก็อตเซเว่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 25 ภาพอัลบั้ม The 4th Mini Album MAD Vertical Ver. มินิอัลบั้มที่ 4 ของศิลปินวงก็อตเซเว่น 
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ภาพที่ 26 ภาพอัลบั้ม The 4th Mini Album MAD Horizontal Ver. มินิอัลบั้มที่ 4 ของศิลปินวงก็อตเซเว่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

ภาพที่ 27 ภาพอัลบั้ม MAD Winter Edition Happy Ver. มินิอัลบั้มรีแพกเกจแรกของศิลปินวงก็อตเซเว่น 
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ภาพที่ 28 ภาพอัลบั้ม MAD Winter Edition Merry Ver. มินิอัลบั้มรีแพกเกจแรกของศิลปินวงก็อตเซเว่น 

 

ภาพที่ 29 ภาพอัลบั้ม The 5th Mini Album Flight Log: Departure Serenity Ver. มินิอัลบั้มที่ 5 และมินิอัลบัม้แรกใน
อัลบั้มละครโทรทัศน ์Flight log 
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ภาพที่ 30 ภาพอัลบั้ม The 5th Mini Album Flight Log: Departure Rose Quartz Ver. มินิอัลบัม้ที่ 5 และมินิอัลบัม้แรก
ในอัลบั้มละครโทรทัศน์ Flight log 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 31 ภาพอัลบั้ม he 2nd Album Flight Log: Turbulence อัลบั้มเตม็อัลบัม้ที่ 2 และอัลบัม้ที่ 2 ในอัลบั้มละคร

โทรทัศน ์Flight log 
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ภาพที่ 32 ภาพอัลบั้ม The 6th Mini Album Flight Log: Arrival มินิอัลบั้มที่ 6 และมินิอัลบั้มสุดท้ายในละคร
โทรทัศน์ Flight log 

 

 อัลบั้มศิลปินวงก็อตเซเว่น Thailand Edition 6 อัลบั้ม 

 

 

 

  
  
  
 

ภาพที่ 33 ภาพ GOT7 : THAILAND SPECIAL SET อัลบั้มพิเศษที่รวมเอามินิอัลบั้มแรก GOT IT และมินิ
อัลบั้มที่สอง GOT LOVE ไว้ด้วยกัน มีวางขายเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น 
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ภาพที่ 34 ภาพอัลบั้ม Identify Thailand Edition  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 35 ภาพอัลบั้ม Just Right Thailand Edition 
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ภาพที่ 36 ภาพอัลบั้ม MAD THAILAND EDITION เป็นอัลบั้มที่รวมเอา มินิอัลบั้มที่ 4 MAD และอัลบั้มรีแพก-
เกจ MAD Winter Edition เข้าไว้ด้วยกัน  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพที่ 37 ภาพอัลบั้ม GOT7 – FLIGHT LOG : DEPARTURE THAILAND EDITION 
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ภาพที่ 38 ภาพอัลบั้ม FLIGHT LOG : TURBULENCE THAILAND EDITION 
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สินค้าท่ีวางขายหน้าคอนเสิร์ต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

ภาพที่ 39 รายการสินค้าที่วางขายหน้าคอนเสิร์ต GOT7 1st Concert ‘FLY IN SEOUL’ 
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ภาพที ่40 รายการสินค้าที่วางขายหน้าคอนเสิร์ต GOT7 1st Concert ‘FLY IN SEOUL - FINAL’ คอนเสิร์ต
ปิดท้ายทัวร์คอนเสิร์ต GOT7 1st CONCERT  
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ภาพที่ 41 รายการสินค้าที่วางขายหน้างานแฟนมีตติ้ง GOT7 2nd Fanmeeting in Japan 
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         สินค้าอ่ืนๆ  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 42 ภาพอากาบง แท่งไฟประจ าวงศิลปินวงก็อตเซเว่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 43 ภาพมินิอากาบง แท่งไฟประจ าวงขนาดเล็ก 



130 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
  

ภาพที่ 44 ภาพตุ๊กตาตัวละครในละครโทรทัศน์เรื่อง Dream Knight ที่ศิลปินวงก็อตเซเว่นร่วมแสดง 
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ภาพที่ 45 ภาพสร้อยคอตัวละครในละครโทรทัศน์เรื่อง Dream Knight ที่ศิลปินวงก็อตเซเว่นร่วมแสดง 

ภาพที่ 46 ภาพตุ้มหูตัวละครในละครโทรทัศน์เรื่อง Dream Knight ที่ศิลปินวงก็อตเซเว่นร่วมแสดง 

 

 

 

  

 

ภาพที่ 47 ภาพฟิกเกอร์ศิลปินวงก็อตเซเว่น 
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2. สินค้าท่ีเกี่ยวข้องกับศิลปินวงก็อตเซเว่น 

ภาพที่ 48 ภาพนิตยสารแฮมเบอร์เกอร์ที่ศิลปินวงก็อตเซเว่นขึ้นปก 

 

 

 

 

  
  
  

ภาพที่ 49 ผลิตภัณฑ์เอสโคล่าที่ศิลปินวงก็อตเซเว่นเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ 

 

 

 

  
  
  
  

ภาพที่ 50 ผลิตภัณฑ์เอสโคล่าที่ศิลปินวงก็อตเซเว่นเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ 
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ภาพที่ 51 ผลิตภัณฑ์ของอิสสกินที่ศิลปินวงก็อตเซเว่นเป็นพรีเซนเตอร์ 

 

ภาพที่ 52 ผลิตภัณฑ์ของเถ้าแก่น้อยที่ศิลปินวงก็อตเซเว่นเป็นพรีเซนเตอร์ 
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ภาคผนวก ง 
โปรเจกต์คืนรอยยิ้มที่กลุ่มอากาเซท าให้กับศิลปินวงก็อตเซว่น 
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รายละเอียดโปรเจกต์คืนรอยยิ้มที่อากาเซท าให้กับศิลปินวงก็อตเซเว่น 

         โปรเจกต์คืนรอยยิ้มนี้ มีชื่อเรียกกันในหมู่อากาเซว่า ภารกิจพิชิตรอยยิ้มก็อตเซเว่น โดยตั้งให้เป็นแฮ
ชแทกในทวิตเตอร์ส าหรับตามความเคลื่อนไหวและภาพเหตุการณ์ต่างๆ โดยโปรเจกตน์ี้เกิดข้ึนหลังจากที่ศิลปิน
วงก็อตเซเว่นมีตารางทัวร์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา หากแต่เกิดประเด็นดราม่าที่กลายเป็นที่พูดถึงและกระทบกับ
ตัวศิลปินวงก็อตเซเว่น รวมไปถึงตัวของแบมแบมโดยตรง จนท าให้แบมแบมต้องออกมาขอโทษ อีกทั้ง
บรรยากาศระหว่างศิลปินวงก็อตเซเว่นและอากาเซเองก็เป็นไปอย่างเคร่งเครียด จนท าให้ คุณทัล (นามสมมุติ) 
อายุ 25 ปีเกิดความคิดอยากทวงคืนรอยยิ้มของแบมแบมและสมาชิกคนอ่ืนๆ ในวง ทั้งยังต้องการบอกให้รู้ว่า
ยังมีอากาเซที่ยังอยู่ตรงนี้ ไม่ทิ้งไปไหนอย่างแน่นอนขึ้น เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม พ.ศ. 2559 ณ สนามบิน
สุวรรณภูมิ 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 53 ภาพกระดาษโปรเจกต์คืนรอยยิ้มให้กับก็อตเซเว่น 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 54 ภาพไวนิลที่ใช้ในโปรเจกตค์ืนรอยยิ้มให้กับก็อตเซเว่น 
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ภาพที่ 55 ภาพป้ายเชียร์อื่นๆ ที่ร่วมในโปรเจกต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

ภาพที่ 56 ภาพอากาเซที่ช่วยกันท าป้ายเชียร์ต่างๆ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ 
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ภาพที่ 57 ภาพบรรยากาศที่สนามบินสุวรรณภูมิในการท าโปรเจกต์ 

ภาพที่ 58 บรรยากาศสนามบินในการท าโปรเจกต์ 
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ภาคผนวก จ 

ประวัติสมาชิกศิลปินวงก็อตเซเว่น 
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ประวัติสมาชิกศิลปินวงก็อตเซเว่น 

         ศิลปินวงก็อตเซเว่นเรียกได้ว่าเป็นวงนานาชาติในหมู่ศิลปินเกาหลีก็ว่าได้ เนื่องจากในบรรดาสมาชิก
ทั้งหมด 7 คน ประกอบไปด้วยสมาชิกซึ่งเป็นชาวต่างชาติ 3 คน 3 เชื้อชาติ มารวมกัน ท าให้ในวงมีความ
หลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมสูงกว่าศิลปินวงอ่ืนๆ นับได้ว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของศิลปินวง  
ก็อตเซเว่นก็ได้ โดยสมาชิกทั้ง 7 คนของวง มีดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

1. เจบี (JB)  

ชื่อจริง: อิม แจบอม  สัญชาติ: เกาหลี 

วันเกิด: 6 มกราคม พ.ศ. 2537 

          แจบอมเข้ามาสู่วงการได้โดยการได้รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน เจวายพี โอเพ่น ออดิชั่น (JYP Open 
Audition) ครั้งที่ 5 ในปี พ.ศ.2552 โดยได้รางวัลชนะเลิศอับดับที่ 1 คู่กับปาร์ค จินยอง หรือจินยอง สมาชิก
อีก 1 คนของวง หลังจากนั้นแจบอมได้เข้ามาเป็นเด็กฝึกในสังกัดค่ายเจวายพี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์เป็น
ระยะเวลากว่า 3 ปี ก่อนที่แจบอมจะปรากฏตัวครั้งในฐานะนักแสดงน าในละครโทรทัศน์เรื่องดรีมไฮ2 (Dream 
High2) ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเคบีเอส (KBS) ในปี พ.ศ.2555 และในปีเดียวกันนี้เองที่แจบอมได้อ
อกอัลบั้มชื่อ เจเจโปรเจกต์ เบาซ์ (JJ Project-Bounce) ซึ่งเป็นอัลบั้มแรกในชีวิตในฐานะดูโอ้คู่กับปาร์ค จินย
อง ชและได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2555 ก่อนที่ได้ร่วมแสดงในละครโทรทัศน์
เรื่อง เวน อะ แมน เลิฟส์ (When A Man Loves) ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเอ็มบีซี (MBC) ในปี 
พ.ศ.2556  และได้เดบิวต์อีกครั้งในฐานะบอยแบรนด์วงใหม่ในรอบ 6 ปีของค่ายเจวายพี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 
พร้อมกับเพ่ือนๆ อีก 6 คนในชื่อของ ก็อตเซเว่น (GOT7) เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2557  
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2. มาร์ค (MARK) 

ชื่อจริง: มาร์ค ต้วน หรือ อ๋ีเอิน ต้วน (Yi-Eun Tuan) สัญชาต:ิ อเมริกัน 

วันเกิด: 4 กันยายน พ.ศ.2536 

          มาร์คเป็นหนึ่งคนที่มีความสามารถในการปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
วัฒนธรรมได้มากกว่าคนอ่ืนทั่วไป ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ เขาเป็นชาวจีนไต้หวัน แต่อาศัยอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย 
ในลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา เขาจึงมีเชื้อชาติไต้หวัน สัญชาติอเมริกัน นอกจากนี้ในช่วงวัยเด็ก เขา
ยังเคยอยู่ที่ประเทศปารากวัย และประเทศบราซิลมาก่อน นั่นจึงไม่แปลกที่จะท าให้เขาสามารถปรับตัวให้กับ
วัฒนธรรมที่อยู่รอบได้อย่างง่ายดาย  

         มาร์คเริ่มต้นเข้ามาสู่วงการด้วยการถูกทาบทามจากแมวมองของค่ายเจวายพี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 
ระหว่างที่เขาก าลังอยู่ที่โรงเรียนในรัฐแคลิฟอร์เนีย ก่อนที่เขาจะบินมายังประเทศเกาหลีใต้เพ่ือเข้าเป็นเด็กฝึก
อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ.2553 มาร์คใช้เวลาฝึกอยู่เป็นระยะเวลากว่า 4 ปี ซึ่งในระหว่างนั้นเขาก็ได้มีผลงาน
โฆษณาโทรศัพท์มือถือเคที โอเล (KT Olleh) ออกมาให้เห็นกันในปี พ.ศ.2554 เขาปรากฏตัวทางโทรทัศน์ครั้ง
แรกวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2556 พร้อมกับแบมแบม แจ็คสัน และยูคยอมในรายการแข่งขันของค่ายวายจี 
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ รายการวิน ฮู อิส เน็กซ์ (WIN: Who is Next) ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเอ็มเน็ต 
(Mnet) ซึง่เป็นตอนท่ีเด็กฝึกจากค่ายวายจี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ต้องมาแข่งกับเด็กฝึกจากค่ายเจวายพี เอ็นเตอร์
เทนเม้นท์ นับเป็นครั้งแรกที่คนทั่วไปได้เห็นและรู้จักเขาในนามของมาร์ค เด็กฝึกหัดที่มาจากประเทศ
สหรัฐอเมริกาของค่ายเจวายพี ก่อนที่เขาจะเดบิวต์เดบิวต์ในนามบอยกรุ๊ปวงใหม่ของค่ายเจวายพี เอ็นเตอร์เท
นเม้นท์ ในปี พ.ศ.2557 และกลายมาเป็นก็อตเซเว่นจนถึงทุกวันนี้ 
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3. แจ็คสัน (JACKSON) 

ชื่อจริง: หวัง แจ็คสัน  สัญชาติ: ฮ่องกง 

วันเกิด: 28 มีนาคม พ.ศ.2537 

          แจ็คสันเกิดและโตอยู่ท่ีฮ่องกง ประเทศจีน เขาเติบโตขึ้นมาในครอบครัวของนักกีฬา มีพ่อเป็นนักกีฬา
ฟันดาบ และแม่เป็นนักกีฬายิมนาสติก รวมไปถึงพ่ีชายของเขาก็เป็นนักกีฬาฟันดาบเช่นกัน ตัวของแจ็คสันก็
ด าเนินรอยตามพ่อของเขาด้วยการเป็นนักกีฬาฟันดาบทีมชาติฮ่องกง โดยเขาเริ่มฟันดาบอย่างจริงจังตั้งแต่อายุ 
10 ปี เขามีรางวัลการันตีฝีมือมากมาย เขาเคยเป็นนักกีฬาฟันดาบเยาชนฮ่องกง อันดับที่ 11 ของนักกีฬาฟัน
ดาวเยาชนโลกปี พ.ศ. 2553 และเคยได้รับชนะเลิศการแข่งขัน เอเชียน จูเนียร์ แอนด์ คาเดท เฟนซิ่ง แช
มเปี้ยนชิพส์ ปี พ.ศ. 2554  

         แจ็คสันเริ่มเส้นการเป็นนักร้องของเขาจากการที่โดยแคสติ้งจากค่ายเจวายพี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
ระหว่างที่เขาก าลังเดินอยู่บนถนน ก่อนที่เขาจะยอมทิ้งการเป็นนักกีฬาฝันดาบเพ่ือเดินทางตามความฝันของ
เขาหลังจากการได้รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน เอเชียน จูเนียร์ แอนด์ คาเดท เฟนซิ่ง  แชมเปี้ยนชิพส์ ปี พ.ศ. 
2554 ด้วยการเข้าร่วมการออดิชั่นและกลายมาเป็นเด็กฝึกในค่ายเจวายพี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ แจ็คสันใช้เวลา
ฝึกอยู่ 4 ปี ก่อนที่เขาจะปรากฏตัวทางรายการโทรทัศน์ครั้งแรก พร้อมกับมาร์ค แบมแบม และยูคยอม ผ่าน
รายการวิน ฮู อิส เน็กซ์ (WIN: Who is Next) ออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์ช่องเอ็มเน็ต (Mnet) ในฐานะ
ของเด็กฝึกหัดค่ายเจวายพี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ก่อนที่จะได้เดบิวต์ในฐานะของศิลปินในอีก 4 เดือนต่อมา 
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4. จินยอง (JINYOUNG) 

ชื่อจริง: ปาร์ค จินยอง สัญชาติ: เกาหลี 

วันเกิด: 22 กันยายน พ.ศ. 2537 

 จินยองเริ่มต้นเส้นทางการเป็นศิลปินมาพร้อมๆ กันกับแจบอม เขาชนะเลิศการแข่งขัน เจวายพี โอ
เพ่น ออดิชั่น (JYP Open Audition) ครั้งที่ 5 ในปี พ.ศ.2552 คู่กับแจบอม เขาใช้เวลาฝึก 3 ปี ก่อนที่จะได้
ปรากฏตัวในฐานะนักแสดงในละครโทรทัศน์เรื่องดรีมไฮ2 (Dream High2) ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์
ช่องเคบีเอส (KBS) ในปี พ.ศ.2555 ก่อนจะได้เดบิวต์ในฐานะของศิลปินดูโอ้ ชื่อ เจเจ โปรเจกต์ ในวันที่ 19 
พฤษภาคม ปีเดียวกัน จินยองปรากฏตัวอีกครั้งพร้อมกับแจบอมในฐานะนักแสดงในการแสดงรี่ย์เรื่อง เวน อะ 
แมน เลิฟส์ (When A Man Loves) ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเอ็มบีซี (MBC) ในปี พ.ศ.2556 และได้
เดบิวต์อีกครั้งพร้อมกับเพื่อนๆ อีก 6 คนในชื่อของก็อตเซเว่น บอยแบรนด์วงใหม่แห่งค่ายเจวายพี เอ็นเตอร์เท
นเม้นท์ในอีก 1 ปีต่อมา 
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5. ยองแจ (YOUNGJAE) 

ชื่อจริง: ชเว ยองแจ สัญชาติ: เกาหลี 

วันเกิด: 17 กันยายน พ.ศ.2539 

 ยองแจ เป็นสมาชิกที่ระยะเวลาในการฝึกที่สั้นที่สุด เขาใช้เวลาในการเป็นเด็กฝึกทั้งสิ้น 7 เดือน
ด้วยกัน โดยยองแจเข้ามาเป็นเด็กฝึกหัดของค่ายเจวายพี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ผ่านการออดิชั่นตอนที่เขาเข้า
โรงเรียนสอนร้องเพลง ยองแจจ าเป็นจะต้องขยันและพยายามมากกว่าคนอ่ืนๆ ในวง ด้วยเพราะระยะเวลาที่
น้อย ท าให้เขาจ าเป็นจะต้องเรียนรู้ทั้งด้านการร้อง การเต้น ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และในที่สุดเขาก็ได้เด
บิวต์เป็น 1 ในสมาชิกของวงก็อตเซเว่นในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557 
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6. แบมแบม (BAMBAM)  

ชื่อจริง: กันต์พิมุกต์ ภูวกุล สัญชาติ: ไทย 

วันเกิด: 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 

 แบมแบมนับเป็นเด็กไทยคนที่ 2 ทีได้เข้ามาอยู่ในค่ายเจวายพี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ต่อมาจากนิชคุณ 
หรเวชกุล สมาชิกวงทูพีเอ็ม รุ่นพ่ีในค่ายเดียวกันที่ได้เดบิวต์ไปก่อนหน้าและสร้างชื่อไปแล้วเป็นที่เรียบร้อย 
แบมแบมที่จุดเริ่มต้นของการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในค่ายจากการผลักดันของผู้เป็นแม่ แม่ของแบมแบมเป็นคนที่
ชื่นชอบในวัฒนธรรมเกาหลีทั้งละครโทรทัศน์และเพลงต่างๆ โดยเฉพาะอย่างอย่าง ศิลปินที่ถือว่าเป็นต านาน
ในวงการอย่างเรน (Rain) แบมแบมชนะการแข่งขันการประกวด เรน โคฟเวอร์ แดนซ์ ไทยแลนด์ ในปี พ.ศ.  
2550 ในวัยเพียง 10 ปี เท่านั้น ก่อนที่จะเข้าร่วมการประกวดอีกในครั้งในอีก 3 ปีต่อมา ในงานแอลจี เอ็น
เตอร์เทนเนอร์ ไทยแลนด์ (LG Entertainer Thailand) ในปี พ.ศ. 2553 โดยได้รางวัลรองชนะเลิศ และในปี
เดียวกันนี้เองที่แบมแบมได้เข้าร่วมการออดิชั่น เจวายพี เวิลด์ ทัวร์ ออดิชั่น (JYP World Tour Audition) จน
ท าให้ได้เข้ามาเป็นเด็กฝึกหัดในค่ายเจวายพี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 

 แบมแบมเคยมีผลงานโฆษณาที่เคยออกอากาศในประเทศไทย 2 ชิ้นด้วยกัน คือ โฆษณาไก่เคเอฟซี 
(KFC) และโอวัลติน อีกทั้งยังได้มีโอกาสแสดงภาพยนตร์ฮ่องกงเรื่องแฟรี่เทล คิลเลอร์ (Fairy Tale Killer) 
หลังจากท่ีแบมแบมได้เข้ามาเป็นเด็กฝึกอยู่ในค่ายเจวายพี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์แล้ว แบมแบมได้ออกโทรทัศน์ใน
ฐานะของเด็กฝึกค่ายเจวายพี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ผ่านรายการวิน ฮู อิส เน็กซ์ (WIN: Who is Next) 
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเอ็มเน็ต (Mnet) พร้อมกับมาร์ค แจ็ควัน และยูคยอม ซึ่งท าให้แบมแบมก
ลายเป็นที่รู้จักจากการที่หยางฮยอนซอกประธานค่ายวายจีเอ็นเตอร์เทนเม้นท์มองว่าโดดเด่นที่สุด ก่อนที่เขาจะ
ได้เดบิวต์ในอีก 1 ปีต่อมาและกลายเป็นที่รู้จักในชื่อแบมแบมก็อตเซเว่นจนกระทั่งปัจจุบัน 
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7. ยูคยอม (YUGYEOM) 

ชื่อจริง: คิม ยูคยอม  สัญชาติ: เกาหลี 

วันเกิด: 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2540 

 ยูคยอม เป็นสมาชิกท่ีเอายุน้อยที่สุดในวง ยูคยอมคลุกคลีอยู่กับวงการนักเต้นมาก่อนหน้าที่จะเข้ามา
เป็นเด็กฝึกในค่ายเจวายพี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ เขาเคยได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อะดรีนาลีน เฮ้าส์ แดนซ์แบท
เทิล (Adrenaline House Dance) ปี พ.ศ. 2554 ก่อนที่เขาจะเข้ามาเป็นเด็กฝึกหัดในค่ายเจวายพี เอ็นเตอร์
เทนเม้นท์ และปรากฏตัวครั้งแรกทางรายการโทรทัศน์พร้อมกับ แบมแบม มาร์ค และแจ็คสัน ในรายการ วิน 
ฮู อิส เน็กซ์ (WIN: Who is Next) ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเอ็มเน็ต (Mnet) ก่อนจะได้เดบิวต์เป็น
ศิลปินวงก็อตเซเว่นในอีก 1 ปีต่อมา 
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ภาคผนวก ฉ 

ข้อมูลของกลุ่มประชากรตัวอย่าง 
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ข้อมูลของกลุ่มประชากรตัวอย่าง 

 โกอึน (นามสมมุติ) อายุ 22 ปี นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร รู้จักศิลปินวงก็อตเซเว่นผ่านทางเพ่ือน
ที่เป็นอากาเซ ก่อนจะได้ดูมิวสิควีดีโอเพลงจัสไรท์และติดตามต่อมาเรื่อยๆ มีการสนับสนุนศิลปินวงก็อตเซเว่น
ผ่านการไปคอนเสิร์ตโดยมักจะซื้อบัตรผ่านคนที่น ามาขาย หรือเส้นต่อมา เพื่อให้ได้บัตรและท่ีนั่งที่ต้องการโดย 

 คูซึล (นามสมมุติ) อายุ 25 ปี อยู่ในแวดวงของแฟนคลับศิลปินเกาหลีมาก่อนหน้าแล้ว โดยเป็นแฟน
คลับศิลปินวงทูพีเอ็ม ศิลปินรุ่นพี่ร่วมค่ายกับศิลปินวงก็อตเซเว่น รู้จักศิลปินวงก็อตเซเว่นผ่านรายการวาไรตี้ไอ
ก็อตเซเว่น (IGOT7) ที่มีสมาชิกศิลปินวงทูพีเอ็มไปเป็นแขกรับเชิญ ก่อนจะเริ่มติดตามอย่างจริงจังต่อมา 
ปัจจุบันมีการสนับสนุนศิลปินวงก็อตเซเว่นผ่านการไปคอนเสิร์ตและงานแฟนมีตติ้งต่างๆ รวมไปถึงเข้าร่วม
กิจกรรมในงานอีเว้นท์ต่างๆ เช่น งานเถ้าแก่น้อย ในกิจกรรมร่วมสนุกส่งใบเสร็จลุ้นรับสิทธิ์แฟนโซนในงาน
แถลงข่าว นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนศิลปินวงก็อตเซเว่นผ่านการสตรีมเพลงออนไลน์ด้วยตนเองเพ่ือเป็นการ
สนับสนุนศิลปินวงก็อตเซเว่นในอีกช่องทางหนึ่ง 

 จีซู (นามสมมุติ) อายุ 22 ปี นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ติดตามศิลปินวงก็อตเซเว่นนับตั้งแต่เด
บิวต์ โดยรู้จักผ่านเว็บไซต์ทวิตเตอร์ดอทคอม ก่อนจะเริ่มติดตามอย่างจริงจังหลังได้ดูรายการเรียลก็อตเซเว่น 
(Real GOT) สนับสนุนศิลปินวงก็อตเซเว่นผ่านการไปคอนเสิร์ต และการรสตรีมเพลงออนไลน์ด้วยตนเอง และ
มีการไปรับ-ส่งศิลปินวงก็อตเซเว่นที่สนามบินด้วย 

 จียอน (นามสมมุติ) อายุ 28 ปี พนักงานเอกชน รู้จักศิลปินวงก็อตเซเว่นจากละครโทรทัศน์ดรีมไฮ 2 
(Dream High2) แล้วตามมาเรื่อยๆ ก่อนจะเริ่มตามอย่างจริงจังช่วงมินิอัลบั้มที่ 4 แมด (The 4th Mini 
Album MAD) ส่วนมากสนับสนุนศิลปินวงก็อตเซเว่นผ่านการซื้ออัลบั้ม โดยซื้อสะสมครบทุกอัลบั้มทั้งอัลบั้ม
จากประเทศเกาหลีใต้ อัลบั้มจากประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทย (Thailand Edition) รวมไปถึงสะสมสินค้าที่
ค่ายต้นสังกัดเป็นผู้ผลิต นอกจากนี้ยังมีการไปงานคอนเสิร์ต งานแฟนมีตติ้ง และงานอีเว้นท์ต่างๆ ทั้งยังมี
โอกาสได้ติดตามศิลปินวงก็อตเซเว่นไปยังต่างประเทศ ฮ่องกง และประเทศเกาหลีใต้ 

 ซาซึม (นามสมมุติ) อายุ 25 ปี รู้จักศิลปินวงก็อตเซเว่นนับตั้งแต่เดบิวต์ แต่เริ่มมาตามอย่างจริงจังช่วง
ที่ศิลปินวงก็อตเซเว่นเดินทางมายังประเทศไทยและเริ่มติดตามศิลปินวงก็อตเซเว่นมากข้ึนเรื่อยๆ ปัจจุบันมีการ
สนับสนุนศิลปินวงก็อตเซเว่นผ่านการไปงานคอนเสิร์ตและงานแฟนมีตติ้งทุกรอบ รวมไปถึงงานอีเว้นท์ต่างๆ ที่
มีการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น งานเอสโคล่า ที่ส่งใบเสร็จลุ้นแฟนโซน มีความทุ่มเทในการรอและฝ่าฟันกับแฟน
คลับจ านวนมากเพ่ือให้พบศิลปินวงก็อตเซเว่นเพียงไม่ก่ีนาที มีการไปรับ-ส่งศิลปินวงก็อตเซเว่นที่สนามบิน โดย
การไปรอล่วงหน้า 2 วัน นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนศิลปินวงก็อตเซเว่นในด้านอื่นๆ เช่น การเพิ่มยอมผู้เข้า
ชมในเว็บไซต์ยูทูปดอทคอมด้วยตนเองด้วย 
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 ทัล (นามสมมุติ) อายุ 25 ปี คุณครูที่ติดตามศิลปินวงก็อตเซเว่นเป็นเวลากว่า 3 ปีแล้ว โดยรู้จักผ่าน
การดูรายการวาไรตี้ไอก็อตเซเว่น (I GOT7) สนับสนุนศิลปินวงก็อตเซเว่นผ่านการไปคอนเสิร์ตและงานแฟน 
มีตติ้งรวมไปถึงงานอีเว้นท์ต่างๆ ปัจจุบันท าหน้าเป็นหัวหน้าทีมบ้านกัซโควท บ้านที่รวมเอาเหล่าอากาเซที่ มี
ความต้องการสนับสนุนศิลปินวงก็อตเซเว่นในด้านการเพ่ิมยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์ยูทูปดอทคอม สตรีมชาร์ตเพลง 
และโหวต รับหน้าที่ในการดูแล จัดการ และแก้ปัญหาให้กับสมาชิกในทีม ซึ่งจะต้องใช้เวลาเกือบ 24 ชั่วโมงใน
การท างานดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีโอกาสท าโปรเจกต์งานมีตติ้งของแฟนคลับในการท าบุญเนื่องในวันเกิดของ
สมาชิกในวง รวมไปถึงเป็นผู้ริเริ่มโปรเจกต์สนามบินให้ก าลังใจศิลปินวงก็อตเซเว่นในวันที่ศิลปินวงก็อตเซเว่น
เดินทางมาแถลงข่าวเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์ผลิตภัณฑ์เอสโคล่าที่เซ็นทรัลเวิล์ด  

 นาบี (นามสมมุต)ิ อายุ 32 ปี พนักงานฝ่ายบัญชีบริษัทเอกชน ติดตามศิลปินวงก็อตเซเว่นตั้งแต่เดบิวต์ 
เริ่มตามเพราะสมาชิกในวงมีคนไทยต้องการสนับสนุนก็จะตามมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน สนับสนุนศิลปินวงก็อต
เซเว่นผ่านการไปคอนเสิร์ตงานแฟนมีตติ้งและงานอีเว้นท์ต่างๆ โดยใช้เวลาไม่ต่ ากว่า 6 ชั่วโมงในการรอพบ
ศิลปินวงก็อตเซเว่น นอกจากนี้ยังมีการติดตามศิลปินวงก็อตเซเว่นนอกตารางงานโดยการนั่งรถยนต์หรือรถ
แท็กซี่ตามไปยังสถานที่ต่างๆ ด้วย 

 มุนอา (นามสมมุติ) อายุ 25 ปี รู้จักศิลปินวงก็อตเซเว่นผ่านเว็บไซต์ทวิตเตอร์ดอทคอมจนกระทั่งตาม
ไปดูมิวสิควีดีโอในเว็บไซต์ยูทูป ปัจจุบันมีการสนับสนุนศิลปินวงก็อตเซเว่นผ่านการไปคอนเสิร์ตและงานแฟนมี
ตติ้ง รวมไปถึงมีการเข้าร่วมงานอีเว้นท์ต่างๆ เพ่ือไปให้ก าลังใจ นอกจากนี้ยังมีการติดตามศิลปินวงก็อตเซเว่น
นอกเหนือจากตารางงานโดยใช้การนั่งรถแท็กซี่ติดตามศิลปินวงก็อตเซเว่นไปยังพ้ืนที่ต่างๆ เพ่ือที่จะได้เห็นและ
ได้เจอศิลปินวงก็อตเซเว่นได้ในระยะใกล้ชิด 

 ยอนฮวา (นามสมมุติ) อายุ 21 ปี ปัจจุบันเป็นนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ติดตามศิลปินวงก็อตเซเว่นมาตั้งแต่ช่วงปลายปี พ.ศ. 2557 รู้จักศิลปินวงก็อตเซเว่นผ่านรายวาไรตี้
ของประเทศเกาหลีใต้ใต้และติดตามต่อมาเรื่อยๆ ปัจจุบันยังมีการไปรับ-ส่งศิลปินวงก็อตเซเว่นที่สนามบิน
สุวรรณภูมิบ่อยครั้ง และมีการติดตามศิลปินวงก็อตเซเว่นไปคอนเสิร์ตที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อปลายปี พ.ศ.2559 
รวมไปถึงมีการบริโภคและสะสมสินค้าทีเก่ียวข้องศิลปินวงก็อตเซเว่นอีกด้วย 

 ยู (นามสมมุติ) อายุ 19 ปี คนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ รู้จักศิลปินวงก็อตเซเว่นผ่าน
การดลูะครโทรทัศน์เรื่องดรีมไฮ 2 (Dream High2) ก่อนจะติดตามมาจนกระทั่งในปัจจุบัน สนับสนุนศิลปินวง
ก็อตเซเว่นผ่านการเปิดพรีออเดอร์อัลบั้มจากประเทศเกาหลีใต้เพ่ือเพ่ิมยอดขายให้กับศิลปินวงก็อตเซเว่นเป็น
การเพ่ิมโอกาสในการชนะรายการเพลงให้มากขึ้น และยังเป็นหนึ่งในหัวหน้าทีมบ้านกัซโควท ซึ่งมีหน้าที่ให้การ
ช่วยเหลือและให้ค าแนะน าแก่สมาชิกในการโหวต เพ่ิมยอดผู้เข้าชมในเว็บไซต์ยูทูปดอทคอม และสตรีมเพลง
ออนไลน์ เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้กับศิลปินวงก็อตเซเว่นในการได้รับรางวัลในงานต่างๆ ให้มากขึ้น 
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 ยูริ (นามสมมุติ) อายุ 22 ปี นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร เริ่มติดตามศิลปินวงก็อตเซเว่นผ่าน
รายการวาไรตี้ไอก็อตเซเว่น (I GOT7) ก่อนจะติดตามมาเรื่อยๆ ปัจจุบันมีการรับ-ส่งศิลปินวงก็อตเซเว่นที่
สนามบินสุวรรณภูมิ สนับสนุนศิลปินวงก็อตเซเว่นผ่านการไปคอนเสิร์ตเป็นหลัก มีการติดตามศิลปินวง  
ก็อตเซเว่นนอกตารางงานไปยังสถานที่ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการโหวตศิลปินวงก็อตเซเว่นในหลายช่องทางเพ่ือ
เป็นการสนับสนุนศิลปินวงก็อตเซเว่นให้สามารถได้รางวัลในเวทีต่างๆ ในอีกช่องทางหนึ่ง 

 ยูฮวา (นามสมมุติ) อายุ 25 ปี พนักงานบริษัทเอกชน รู้จักศิลปินวงก็อตเซเว่นจากการที่เพ่ือนส่ง
รายการวาไรตี้มาให้ดู ก่อนจะเริ่มตามมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน สนับสนุนศิลปินวงก็อตเซเว่นผ่านการซื้ออัลบั้ม 
สินค้าท่ีค่ายต้นสังกัดเป็นผู้ผลิต มีโอกาสได้ติดตามศิลปินวงก็อตเซเว่นที่ประเทศเกาหลีใต้ ทั้งเข้าร่วมงานแฟน
ไซน์ งานคอนเสิร์ต รอบริเวณหน้าบริษัทค่ายต้นสังกัด เข้าร่วมการอัดรายการโทรทัศน์ รวมไปถึงส่งศิลปินวง
ก็อตเซเว่นที่สนามบินอินชอนเพื่อบินไปยังประเทศญี่ปุ่นด้วย 

 เยจี (นามสมมุติ) อายุ 23 ปี พ่ึงส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ติดตามศิลปินวงก็อตเซเว่นจากรายการโทรทัศน์ ก่อนจะเริ่มตามอย่างจริงจังหลังศิลปินวงก็อตเซเว่นเดินทาง
มายังประเทศไทย สนับสนุนศิลปินวงก็อตเซเว่นผ่านการไปคอนเสิร์ตทั้งในและต่างประเทศ โดยได้มีโอกาส
ติดตามศิลปินวงก็อตเซเว่นไปยังประเทศต่างๆ เช่น ประเทศมาเลเซีย ประเทศญี่ปุ่น ประเทศฟิลิปปินส์ ฮ่องกง 
ประเทศไต้หวัน รวมๆ แล้วกว่า 23 ไฟล์ทบินต่อปี ทั้งยังได้มีโอกาสไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศเกาหลี
ใต้เปน็เวลากว่า 6 เดือน ท าให้ได้ติดตามศิลปินวงก็อตเซเว่นที่ประเทศเกาหลีใต้ด้วย โดยได้เข้าร่วมอัดรายการ
โทรทัศน์ช่องต่างๆ รายการกีฬาสีไอดอล (Idol Star Athletics Championships) และงานแฟนมีตติ้งต่างๆ 
ด้วย  

 อารึม (นามสมมุต)ิ อายุ 23 ปี ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี เป็นผู้เริ่มต้นจัดงานตลาดกัซ (ก็อต
เซเว่น) ซึ่งเปรียบเสมือนแหล่งรวมตัวของกลุ่มอากาเซในปัจจุบัน โดยรู้จักศิลปินวงก็อตเซเว่นจากรายการ
โทรทัศน์ก่อนจะตามมาเรื่อยๆ สนับสนุนโดยการซื้ออัลบั้ม สินค้าที่ค่ายต้นสังกัดเป็นผู้ผลิต สินค้าที่เกี่ยวข้อง 
เช่น เอสโคล่า และนิตยสาร งานคอนเสิร์ตและงานแฟนมีตติ้ง นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสท าโปรเจกต์อาร์ตบุ๊
คเนื่องในวันเกิดของหนึ่งในสมาชิกวงก็อตเซเว่นด้วย 

 อินจอง (นามสมมุติ) อายุ 25 ปี พนักงานฝ่ายบัญชีบริษัทเอกชน ที่สนับสนุนศิลปินวงก็อตเซเว่นผ่าน
การโหวต สตรีมเพลงออนไลน์ และเพ่ิมยอดผู้ เข้าชมในเว็บไซต์ยูทูป โดยเข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกบ้านกัซ
โควท รับหน้าที่สตรีมเอ็มเน็ต (Mnet) แลเมล่อน (MelOn) ซึ่งจ าเป็นจะต้องใช้เวลาสตรีมเพลงออนไลน์
ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงเป็นเวลากว่า 5 วัน เพ่ือเพ่ิมโอกาสได้รับรางวัลให้กับศิลปินวงก็อตเซเว่น นอกจากนี้ยังมี
การรับ-ส่งศิลปินวงก็อตเซเว่นที่สนามบิน เข้าร่วมงานคอนเสิร์ตและงานแฟนมีตติ้ง รวมไปถึงงานอีเว้นท์ต่างๆ 
อย่าสม่ าเสมอ 
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 อินฮวา (นามสมมุติ) อายุ 25 ปี พนักงานบริษัท ที่ติดตามศิลปินวงก็อตเซเว่นมาตั้งแต่ละครโทรทัศน์
เรื่องดรีมไฮ     2 (Dream High2) โดยให้การสนับสนุนศิลปินวงก็อตเซเว่นผ่านการซื้ออัลบั้ม สินค้าท่ีต้นสังกัด
เป็นผู้ผลิต คอนเสิร์ตและงานแฟนมีตติ้งต่างๆ โดยได้มีโอกาสเข้าร่วมงานแฟนไซน์ที่ถูกจัดขึ้นในประเทศเกาหลี
ใต้ เข้าร่วมการอัดรายการโทรทัศน์ รอรับศิลปินวงก็อตเซเว่นหน้าสถานีรายการโทรทัศน์ นอกจากนี้ยังได้
ติดตามศิลปินวงก็อตเซเว่นไปยังประเทศต่างๆ 6 ประเทศ 2 เมือง คือประเทศเกาหลีใต้ ประเทศจีน ประเทศ
ไต้หวัน ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย ประเทศญี่ปุ่น เซี่ยงไฮ้ และฮ่องกง  

 อึนฮเย (นามสมมุติ) อายุ 25 ปี ปัจจุบันเป็นนักศึกษาปริญญาโท ที่เริ่มรู้จักศิลปินวงก็อตเซเว่นผ่าน
กลุ่มเพ่ือนที่เป็นอากาเซอยู่ก่อนแล้ว โดยเริ่มมีการติดตามศิลปินวงก็อตเซเว่นอย่างจริงจังหลังได้เข้าร่วมงาน
เอสซ่าซี๊ดสุดขั้วกับก็อตเซเว่นฟลายทูขอนแก่น (GOT7 FLY TO KHON KAEN) มีการสนับสนุนศิลปินวง 
ก็อตเซเว่นผ่านสตรีมชาร์ตเพลงออนไลน์ด้วยตนเอง มีการสะสมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับศิลปินวงก็อตเซเว่น
อย่างเช่น เอสโคล่า มีการไปคอนเสิร์ตและงานมีตติ้งของศิลปินวงก็อตเซเว่นอย่างสม่ าเสมอ อีกทั้งยังทีการ
ติดตามศิลปินวงก็อตเซเว่นไปยังต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย และประเทศเวียดนาม นอกจากนี้ยั งได้
ติดตามศิลปินวงก็อตเซเว่นที่สนามบินประเทศเวียดนามเพ่ือรอรับ-ส่งศิลปินวงก็อตเซเว่นด้วย 

 ฮานา (นามสมมุต)ิ อายุ 33 ปี อาชีพที่ปรึกษาทางด้านการเงิน ติดตามศิลปินวงก็อตเซเว่นมาเป็นเวลา 
3 เกือบ 4 ปีแล้ว โดยรู้จักศิลปิยวงก็อตเซเว่นผ่านรายการโทรทัศน์ จนกระทั่งทราบว่ามีคนไทยเป็นสมาชิกอยู่
ในวงท าให้ต้องการสนับสนุนและเริ่มติดตามมาตั้งแต่ตอนนั้น ปัจจุบันให้การสนับสนุนศิลปินวงก็อตเซเว่นผ่าน
การซื้ออัลบั้มทุกอัลบั้ม สินค้าท่ีค่ายต้นสังกัดเป็นผู้ผลิตโดยมีทุกคอลเล็คชั่น นอกจากนี้ยังได้มีการติดตามศิลปิน
วงก็อตเซเว่นไปยังต่างประเทศกว่า 5 ประเทศ คือ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศ
มาเลเซีย และประเทศสหรัฐอเมริกา ทั่งยังมีโอกาสเข้าร่วมอัดรายการโทรทัศน์ และเข้าร่วมงานแฟนไซน์ที่ถูก
จัดขึ้นในประเทศเกาหลีใต้ด้วย 

 ฮานึล (นามสมมุติ) อายุ 21 ปี นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นคนที่อยู่ในแวดวงแฟนคลับศิลปิน
เกาหลีก่อนจะมาตามศิลปินวงก็อตเซเว่น โดยรู้จักศิลปินวงก็อตเซเว่นผ่านการดูมิวสิควีดีโอเพลงจัสไรท์  
ปัจจุบันให้การสนับสนุนศิลปินวงก็อตเซเว่นผ่านการไปคอนเสิร์ตและงานแฟนมีตติ้งทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ คือ ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ รวมไปถึงมีการติดตามศิลปินวงก็อตเซเว่นไปยัง
ประเทศเกาหลีใต้ เพ่ือไปรอเจอศิลปินวงก็อตเซเว่นบริเวณหน้าบริษัทต้นสังกัดอีกด้วย นอกจากนี้ยังเข้าร่วม
กิจกรรมงานอีเว้นท์ต่างๆ ทั้งงานเถ้าแก่น้อย งานเอส และงานอิสสกิน รวมไปถึงมีการไปรับ-ส่งศิลปินวงก็อต
เซเว่นที่สนามบินเป็นประจ าอีกด้วย 

 ฮายัน (นามสมมุต)ิ อายุ 21 ปี นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นแฟนคลับศิลปินรุ่นพ่ีใน
ค่ายอย่างศิลปินวงทูพีเอ็มอยู่ก่อนแล้ว ก่อนจะได้รู้จักศิลปินวงก็อตเซเว่นผ่านเว็บไซต์ทวิตเตอร์และติดตามมา
ต้ังแต่ตอนนั้น สนับสนุนศิลปินวงก็อตเซเว่นผ่านการซื้ออัลบั้ม สินค้าที่ค่ายเป็นผู้ผลิต คอนเสิร์ตและงานแฟนมี
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ตติ้งต่างๆ มีการติดตามศิลปินวงก็อตเซเว่นนอกตารางงาน โดยนั่งรถตามศิลปินวงก็อตเซเว่นตั้งแต่ออกจาก
สนามบินจนกระท่ังเข้าโรงแรม นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสไปติดตามศิลปินวงก็อตเซเว่นในประเทศเกาหลีใต้ โดย
ไปรอเจอศิลปินวงก็อตเซเว่นบริเวรหน้าบริษัทต้นสังกัด มีโอกาสได้เข้าร่วมอัดรายการโทรทัศน์ประเทศเกาหลี
ใต ้รวมไปถึงได้มีโอกาสนั่งเครื่องบินไฟล์ทเดียวกับศิลปินวงก็อตเซเว่นระหว่างกลับมายังประเทศไทย 
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