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ค าส าคัญ     :  Cover Dance, J-pop, แฟนคลับ  

ผู้ศึกษา      :  ธนพร ประทักษ์วิริยะ 

ภาควิชา      :  มานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อาจารย์ที่ปรึกษา     :  อาจารย์ วราภรณ์ มนต์ไตรเวศย์ 

ปีที่ท าการวิจัย        :  2560 

 

การวิจัยชิ้นนี้มีจุดประสงค์เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเต้น 

Cover Dance และกระบวนการสร้างตัวตนของผู้เต้น Cover Dance J-pop ในประเทศไทย กลุ่ม

ตัวอย่างเป็นกลุ่มผู้เต้น Cover Dance J-pop ในประเทศไทยจ านวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

ประกอบด้วยการเข้าไปพูดคุยสัมภาษณ์กับกลุ่มเป้าหมายโดยตรงโดยใช้วิธีการสุ่มหาแบบเจาะจง 

ประกอบกับการใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกให้กลุ่มเป้าหมายเล่าเรื่องของตนไปเรื่อยๆ ตั้งแต่ต้นจน

จบ ก่อนจะน าข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาสังเคราะห์จัดแจงแยกประเด็นและน ามาวิเคราะห์ในส่วนต่อๆ ไป  

ผลการวิจัยพบว่า การเต้น Cover Dance J-pop ได้สร้างตัวตนที่แตกต่างจากเดิมขึ้นมาให้กับผู้ที่เต้น 

Cover Dance โดยมีปัจจัยหลายอย่างเป็นตัวก าหนด ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มเพ่ือนที่มีอุดมการณ์เดียวกัน 

หรือแฟนคลับที่คอยติดตามผลงาน ที่จะเป็นตัวก าหนดตัวตนของผู้เต้น Cover Dance J-pop ได้ 

ดังนั้น การเต้น Cover Dance J-pop ไม่ใช่เพียงแค่เป็นการแสดงออกถึงความชื่นชอบในตัวศิลปินที่

ตนเองเต้นอยู่แต่ยังรวมไปถึงการสร้างอัตลักษณ์ที่แตกต่างจากคนอ่ืนๆในสังคมโดยใช้ชื่อว่า นักเต้น 

Cover Dance J-pop 
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กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยชิ้นนี้จะไม่ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีถ้าหากไม่ได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ วรา

ภรณ์ มนต์ไตรเวศย์ และ อาจารย์ นัฐวุฒิ สิงห์กุล คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่กรุณา

แนะน าแนวทาง ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนวคิด ให้ก าลังใจ และช่วยตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ 

ตลอดระยะเวลาในการท าวิจัยเป็นอย่างดี ขอกราบขอบพระคุณไว้เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้  

 ขอขอบคุณพ่ีๆ ทุกคนที่ให้ความกรุณากับน้องสาวคนนี้ในการให้ข้อมูลต่างๆเพ่ือน ามา

ประกอบงานวิจัยชิ้นนี้ ขอบคุณท่ีเต็มใจในการพูดคุยทุกครั้ง และเล่าเรื่องของตัวเองอย่างไม่ติดขัดใดๆ 

อีกท้ังยังคอยถามไถ่ถึงความคืบหน้า ถ้าไม่ได้ความกรุณาจากพ่ีๆ คงจะไม่มีงานวิจัยชิ้นนี้  

 ขอบคุณครอบครัว ป๊า ม๊า เฮียแม็ค ที่คอยสนับสนุนและให้ก าลังใจลูกสาวหรือน้องสาวคนนี้

อยู่เสมอ รวมไปถึงคอยออกทุนทรัพย์ให้กับการศึกษาในครั้งนี้ รักและเคารพเสมอ  

 ขอขอบคุณเพ่ือนๆ ไม่ว่าจะเป็น แม็ก เฟ๊ียต เจี้ยบ ที่คอยให้การสนับสนุน ให้ก าลังใจอย่างดี

มาเสมอ เมื่อไหร่ที่เครียด หรือไม่สบายใจจะมีพวกเธออยู่ข้างๆตลอด คอยฉุด กระชาก ให้นั่งท างาน 

คอยโทรคุยเป็นเพ่ือนให้เวลาท างานไม่เหงา และอยู่ข้างๆกันมาตลอด ไปไหนไปกัน ใช้เวลาอยู่ร่วมกัน

มากมายจนรู้จักนิสัยกันดีแม้จะเพ่ิงคบกันมาได้เพียง4 ปี แต่เป็น4ปีที่สนุก และมีความสุขที่สุด 

ขอบคุณที่ท าให้ชีวิตมหาลัยของเรามีแต่เรื่องดีๆ  

ขอขอบคุณ แน๊น เพ่ือนสนิทที่คบกันมาอย่างยาวนาน คอยรับฟังเรื่องราวต่างๆที่แม้จะไม่

เข้าใจแต่ก็รับฟังเป็นอย่างดี คอยอยู่ข้างๆเวลาที่มีความสุข เวลาที่ทุกข์ ทั้งเวลาหัวเราะ และเวลา

ร้องไห้ ทุกค าพูด ทุกก าลังใจ ทุกค าแนะน าที่มีให้กันมาตลอด ท าให้รู้สึกไม่ได้อยู่คนเดียว แม้จะในเวลา

ที่ยากล าบากแค่ไหนก็ตาม แค่หันมองไปจะมีเธออยู่กับเราเสมอ 

 ขอขอบคุณร้านบุฟเฟ่ต์ต่างๆ ที่คอยเป็นที่เยียวยาจิตใจได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงสถานที่ต่างๆ

ที่ตัวของเราได้ไปเยือน ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ที่สามารถเยียวยาจิตใจของเราได้อยู่กับตัวเอง อยู่กับ

เพ่ือนๆ อยู่กับคนที่เรารัก ทุกที่ต่างเป็นที่ที่จะอยู่ในความทรงจ าของเราตลอดไป รวมไปถึงนักร้อง

เกาหลีไม่ว่าจะเป็น EXO, Monsta X, Wanna One และอ่ืนๆที่คอยอยู่เป็นเพ่ือนยามท างาน คอย

เยียวยาจิตใจ ผ่านความยากล าบากครั้งนี้ไปได้ 

 ธนพร ประทักษ์วิริยะ 

พฤษภาคม 2561  
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บทที ่1 

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญ 

          วัฒนธรรมวัยรุ่นญี่ปุ่นได้เข้ามาสู่การรับรู้ของคนไทยผ่านสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ

โทรทัศน์ และสื่อวิทยุ เห็นได้จากการน าละครชุดหรือซีรี่ย์ (Series) ของประเทศญี่ปุ่นเข้ามาเผยแพร่ทาง

โทรทัศน์ รายการบันเทิงมากมายทางโทรทัศน์ ให้ความส าคัญกับการน าเสนอเพลงหรือศิลปินญี่ปุ่นเป็น

พิเศษ และในส่วนของสื่อวิทยุก็มีหลากหลายรายการที่เลือกเปิดเพลงญี่ปุ่นเป็นหลัก หรือจะจัดเป็นช่วงเวลา

ใดเวลาหนึ่งส าหรับเปิดเพลงญี่ปุ่นเพียงอย่างเดียวตลอดทั้งรายการ บางครั้งผู้ด าเนินรายการยังด าเนิน

รายการเป็นภาษาญี่ปุ่นอีกด้วยส าหรับการเผยแพร่วัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านสื่อสิ่งพิมพ์นั้นส่วนมากเน้นไปที่การ

น าเสนอในรูปแบบของนิตยสาร ซึ่งจะมีทั้งนิตยสารที่ท าการน าเสนอเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น

ล้วนๆ หรือบางฉบับก็จะมีการน าวัฒนธรรมและเรื่องราวของคนญี่ปุ่นมาประกอบด้วย อีกทั้งยังมีหนังสือที่

เรียกว่า “รวมเล่มเฉพาะกิจ” ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในอดีตซึ่งจะมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับศิลปินของประเทศ

ญี่ปุ่นคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ตลอดทั้งเล่ม  

 การเผยแพร่วัฒนธรรมญี่ปุ่นในไทยผ่านสื่อมวลชนแต่ละประเภทส่งผลให้คนไทยที่รับสื่อเหล่านั้นมี

โอกาสได้เรียนรู้ถึงรูปแบบการใช้ชีวิตในด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านการแต่งกาย เครื่องใช้ ดนตรีเพลง และ

ภาษา เป็นต้น จึงท าให้คนไทยในสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตของตนเองโดยหันไปนิยมท า

ตัวเลียนแบบวัฒนธรรมญี่ปุ่น ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นวัฒนธรรมที่เกิดข้ึนจากผลของดนตรีเพลงที่เปลี่ยนแปลงจาก

การแค่ชื่นชอบบทเพลงเป็นการชื่นชอบตัวศิลปินที่ร้องแทนจึงก่อให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบ

ศิลปินเดียวกันกลายมาเป็นแฟนคลับ 

 งานชิ้นนี้เน้นการศึกษาไปที่กลุ่มผู้เต้น Cover Dance ศิลปินค่าย Johnny’s Entertainment ซึ่ง

เป็นค่ายเพลงชื่อดังในประเทศญี่ปุ่นที่มีแฟนคลับมากมายในหลายๆ ประเทศรวมไปถึงประเทศไทยด้วย โดย

จะเป็นแนวเพลงประเภท J-pop ที่มาจากค าว่า Japanese Pop Music หมายถึงแนวดนตรีที่ได้รับความ

นิยมจากประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น R&B, Rock, Hip-Hop, Pop โดยศิลปินในค่าย Johnny's Family จะ

เน้นแนวเพลงไปที่ R&B และ Pop และภายในค่ายจะเป็นการรวมตัวกลุ่มเด็กผู้ชายทั้งหมดที่มีความสามารถ

หลากหลาย ทั้งร้อง และเต้น รวมอยู่ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น Hey Say Jump!, TOKIO, Arashi, Smap เป็น

ต้น การแบ่งประเภทของศิลปินเพลงจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ Artist ซึ่งก็คือศิลปินที่มีหน้าที่ร้องเพลง

และสร้างสรรค์บทเพลงได้ด้วยตนเอง ในขณะที่ ไอดอล (Idol) เป็นเพียงผู้ท าการแสดงจะไม่ค่อยมีสิทธิ์ใน
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การสร้างสรรค์บทเพลงเองเท่ากับ Artist และไอดอลไม่ได้เป็นเพียงนักร้อง แต่ยังมีผลงานด้านอ่ืนๆอีก

มากมาย เช่น ถ่ายแบบแฟชั่น โฆษณา ละคร ภาพยนตร์ และอ่ืนๆอีกมากมาย ซึ่งในวงการบันเทิงต่างๆนั้น

ไอดอลผู้ชาย หรือนักแสดงหลักที่เป็นผู้ชาย มักจะเป็นศิลปินในสังกัดของ Johnny's Family โดยข้อมูล

ข้างต้นสามารถท าให้เห็นถึงภาพรวมของศิลปินในค่ายและค าว่าไอดอลได้อย่างกว้างๆ 

 การเข้ามาของ J-pop ในประเทศไทยเริ่มเมื่อราวๆ ปี พ.ศ. 2528 แต่เป็นที่รู้จักแค่เฉพาะกลุ่มเพียง

เท่านั้นด้วยเหตุผลที่ว่าดนตรีของประเทศญี่ปุ่นนั้นหาฟังได้ยากมาก แหล่งจ าหน่ายเทปนั้นมีน้อยติดตามยาก 

อีกทั้งมูลราคาของเทปเพลงดนตรีญี่ปุ่นนั้นมีราคาแพงจึงท าให้ผู้ที่ชื่นชอบมีเพียงไม่กี่กลุ่มที่ให้ความสนใจ

และมีฐานะจริงๆ เท่านั้น แต่เมื่อราวๆ ปี พ.ศ. 2549 ได้มีนักร้องไทยชื่อดังอย่าง กอล์ฟ-ไมค์ ที่ได้น าแนว

เพลงญี่ปุ่นรวมถึงการแต่งตัวแนวญี่ปุ่นเข้ามาในวงการเพลงไทยอีกด้วย รวมไปถึงการได้ไปออกอัลบั้มกับ

ศิลปินค่าย Johnny’s Entertainment อย่าง โทโมฮิสะ ยามาชิตะ หรือที่แฟนๆเรียกว่า ยามะพี (YamaP) 

ในชื่อของ Kitty GYM  ท าให้ค่ายเพลง แกรมมี่ (Grammy) ที่เป็นต้นสังกัดของศิลปินอย่างกอล์ฟ-ไมค์มีสิทธิ์

ในการน าอัลบั้มออกมาวางขายในประเทศไทย จึงท าให้ง่ายต่อการติดตามศิลปินญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้นและเป็น

ช่วงเวลาเดียวกับที่วง Arashi จะมาเปิดคอนเสิร์ตในประเทศไทยแต่โดนยกเลิกไปกะทันหันจนถึงทุกวันนี้  

(janishowa.wordpress, ออนไลน์, 2558) 

           ในปัจจุบันกลุ่มแฟนคลับที่ชื่นชอบศิลปินนั้นมีมากมายหลากหลายกลุ่มโดยผู้คนส่วนมากจะคุ้นเคย

กับค าว่า “ติ่ง” และมักจะใช้กับกลุ่มคนที่ชื่นชอบศิลปิน ดาราประเทศ เกาหลี ซึ่งก าลังมีอิทธิพลกับคนไทย

ในสังคมเป็นอย่างมาก แต่ในทางกลับกัน ศิลปิน ดารานักร้องจากประเทศญี่ปุ่นกลับไม่ได้รับความนิยม

เหมือนที่เหล่านักร้องเกาหลีได้รับ จึงท าให้กลุ่มแฟนคลับของฝั่งประเทศญี่ปุ่นมีน้อยกว่าฝั่งเกาหลีเป็นอย่าง

มาก และด้วยความที่จ านวนคนมีน้อยท าให้สามารถจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นมาได้ จึงท าให้เกิดความใกล้ชิด 

สนิทสนมกันในหมู่ของแฟนคลับด้วยกันเอง ไม่ว่าจะเป็นการจัดงาน  “แฟนมีตติ้ง (Fan meeting)” หรือ

งานพบปะสังสรรค์ของกลุ่มแฟนคลับที่จัดขึ้นกันเอง เพ่ือร่วมกันชมคอนเสิร์ตของศิลปินที่ชื่นชอบ หรือร่วม

พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การติดตามศิลปินของแต่ละคนรวมไปถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับศิลปิน 

(Goods) น ามาแลกเปลี่ยนกันอีกด้วย 

 การเต้น Cover Dance คือการแสดงเลียนแบบศิลปินซึ่งในปัจจุบันนิยมแสดงเลียนแบบศิลปิน

เกาหลีและญี่ปุ่น โดยในการวิจัยนี้จะเน้นไปยังกลุ่มผู้ท าการแสดงเลียนแบบศิลปินญี่ปุ่นสาเหตุที่เลือกกลุ่ม

นักเต้นศิลปินญี่ปุ่นเป็นเพราะJ-pop เป็นวัฒนธรรมที่มีมานานแล้วโดยในปัจจุบันได้แอบแฝงอยู่ภายใต้

วัฒนธรรมกระแสหลักอย่าง K-pop ซ่ึง J-pop นั้นมีความเก่าแก่และเข้าถึงได้ยากกว่า เนื่องมาจากเรื่องของ

ลิขสิทธิ์ที่ทางประเทศญี่ปุ่นนั้นจะไม่ยอมให้เผยแพร่ออกไปบนเว็ปไซต์อย่าง Youtube Facebook หรือเว็ป

ไซต์อ่ืนๆ เหมือนK-pop จึงท าให้เพลง J-pop เข้าถึงได้ยากกว่า และด้วยเหตุนี้เองการตามศิลปิน J-pop 

จะต้องซื้อสินค้าที่ถูกต้องลิขสิทธิ์จากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาจึงท าให้ผู้ที่ติดตามนั้นจะต้องมีทุนทรัพย์มาก
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พอที่จะสามารถซื้อสินค้าที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์นี้ได้ จึงท าให้ผู้ศึกษารู้สึกสนใจที่จะศึกษาในตัวของกลุ่มนัก

เต้น Cover dance J-pop ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

 การเต้น Cover dance J-pop คือการเต้นให้เหมือนศิลปินญี่ปุ่นซึ่งเป็นต้นแบบมากที่สุดผู้แสดงไม่

จ าเป็นต้องร้องเพลงด้วยเสียงของตนเองเพียงแค่ขยับปากตามเพลงให้เหมือนเพลงที่เปิดอยู่นอกจากการเต้น

และร้องเพลงตามศิลปินต้นแบบแล้วเสื้อผ้า หน้าผม และอุปกรณ์แต่งกายต่างๆ ต้องมีความเหมือนศิลปินให้

ได้มากที่สุด ดังนั้นการแสดง Cover Dance จะต้องท าให้คนดูเชื่อว่าคนที่แสดงอยู่บนเวทีนั้นคือศิลปินญี่ปุ่น

ตัวจริงและนั่นต้องมาจากการชื่นชอบในตัวศิลปินนั้นๆ จริงๆ 

          Cover Dance จึงเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการรวมกลุ่มของแฟนคลับขึ้นมา ท าให้คนที่มี

ความชอบเหมือนกันสามารถมารวมตัวกันได้ และคนที่ชื่นชอบการเต้นจะมารวมตัวกันเพ่ือเต้น Cover 

dance ที่เป็นการเต้นเลียนแบบศิลปิน ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า หน้าผม รวมไปถึงการแสดงออกต่างๆ ต้องท าให้

เหมือนกับตัวศิลปินให้ได้มากที่สุด แต่เดิมนั้นกิจกรรม Cover Dance เป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ เมื่อมีเวลาว่าง แต่ในปัจจุบัน การcover Dance นั้นได้ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนกลุ่ม

นี้ โดยที่ทุกคนจะมีความจริงจังกับการซ้อมมากขึ้น อีกทั้งงานที่จัดได้เปลี่ยนแปลงจากการขึ้นโชว์อย่างเดียว

เป็นการแข่งขันที่มีรางวัลมาล่อตาล่อใจให้คนกลุ่มนี้ เกิดความทะเยอทะยานและส่งผลให้เกิดการซ้อมเต้น

อย่างหนักหน่วง ซึ่งท าให้เห็นว่าการเต้น Cover Dance ไม่ได้มีเพ่ือแสดงออกว่าตนนั้นเป็นผู้ที่มีใจรักใน

ศิลปินเพียงอย่างเดียว แต่เป็นกิจกรรมที่ท าให้เกิดการสร้างตัวตนของกลุ่มคนกลุ่มนี้ขึ้นมาภายใต้สังคมที่

พวกเขาเป็นคนสร้างขึ้นเอง นั่นคือสังคมของผู้ที่ชื่นชอบศิลปิน J-Pop สาเหตุเป็นเพราะการเต้น Cover 

dance น ามาสู่การเกิดแฟนคลับของกลุ่มผู้ Cover dance อีกทีหนึ่ง หรือก็คือกลุ่มที่ เต้น cover มี

สถานภาพกลายเป็นเหมือนไอดอล (Idol) ในสายตาของแฟนคลับด้วยกันเองที่ไม่สามารถท าในสิ่งที่คนกลุ่ม

นี้สามารถท าได้ จึงท าให้เกิดการจ้องมองไปยังตัวกลุ่มผู้ที่เต้นCover Dance ด้วยความปรารถนาว่าอยากให้

เขาเป็นแบบในสิ่งที่ต้องการ ในขณะเดียวกันกลุ่มคนที่ถูกมองว่าเป็นไอดอล (Idol) จะต้องท าการปฏิบัติตัว

ให้สมกับการที่กลุ่มแฟนคลับคาดหวังไว้ โดยจะมีการสร้างตัวตนในแบบที่คนในสังคมต้องการให้เป็น  

 การศึกษาเรื่อง Cover Dance กับการสร้างตัวตนของวัยรุ่น : กรณีศึกษากลุ่มผู้แสดง Cover 

Dance ศิลปิน J-Pop แสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่ท าให้เกิดการสร้างตัวตนของกลุ่มเป้าหมายและพฤติกรรมของ

กลุ่มนักเต้น Cover Dance นอกจากนี้ยังท าให้ทราบถึงสาเหตุของการก้าวเข้ามาในวงการเต้น Cover 

Dance ของกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย โดยงานชิ้นนี้ผู้ศึกษาต้องการให้ทราบถึงพฤติกรรมและการมีอยู่ของการ

สร้างตัวตนในรูปแบบของ Cover Dance ในสังคม. 
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ค าถามวิจัยหลักในการศึกษา 

Cover dance ได้สร้างตัวตนใหม่ให้กับผู้เต้นCover Dance หรือไม่อย่างไร 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

1. ศึกษาความหมายของค าว่า Cover Dance ศิลปิน J-pop ในประเทศไทย  

2. ศึกษาชีวิตและกระบวนการสร้างตัวตน พฤติกรรมและการแสดงออก ของผู้เต้น Cover Dance 

ศิลปิน J-Pop ในประเทศไทย 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้เห็นถึงวัฒนธรรมของกลุ่มผู้ท ากิจกรรม Cover Dance 

2. ท าให้เห็นถึงความเป็นมาและรูปแบบ การใช้ชีวิตในสังคมของผู้ที่ท ากิจกรรมดังกล่าว 

3. ท าให้เห็นถึงปัจจัยที่ท าให้ปัจเจกหันมาให้ความสนใจกับการเต้น Cover Dance  

 

ขอบเขตของการศึกษา  
 

ขอบเขตเชิงเนื้อหา  

งานศึกษาวิจัย เรื่อง Cover Dance กับการสร้างตัวตน: กรณีศึกษากลุ่มผู้แสดง Cover Dance 

ศิลปิน J-Pop เป็นงานศึกษาวิจัยที่เลือกศึกษาถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในหมู่ผู้ที่ชื่นชอบศิลปินญี่ปุ่น ซึ่งมี

ลักษณะที่โดดเด่นคือ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในส่วนของการออกแบบเสื้อผ้า ทรงผม อีกทั้งยัง

สามารถถ่ายทอดความเป็นศิลปินผ่านตัวเองเพ่ือให้คนอื่นเชื่อได้ รวมถึงสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมในตัวของผู้

แสดงเองว่าต้องการให้ตนนั้นมีภาพลักษณ์เป็นแบบใด โดยน าข้อมูลจากการลงภาคสนามโดยการ

สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบเดี่ยว ผ่านผู้แสดง Cover Dance 

ศิลปิน J-Pop และรวมถึงการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น จากการศึกษาค้นคว้าผ่านหนังสือ วรรณกรรม,วารสาร 

และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลจากสื่อออนไลน์ โดยน าข้อมูลที่เก็บได้ทั้งหมดน ามาวิเคราะห์และ

ตีความเพ่ือเชื่อมโยงเข้ากับประเด็นการศึกษาวิจัย 

 

ขอบเขตเชิงพ้ืนที่  

พ้ืนที่ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) พ้ืนที่ออนไลน์ของผู้เต้น Cover Dance ได้แก่ Facebook 

และ Instagram เพ่ือท าการติดต่อพูดคุยก่อนจะน ามาสู่การสัมภาษณ์ในพ้ืนที่จริง 2) พ้ืนที่กายภาพ ได้แก่ 

บริเวณ The Shoppes Grand Rama 9 ซึ่งเป็นสถานที่ฝึกซ้อมส าหรับกลุ่มที่ต้องการจะศึกษา และสถานที่

จัดงานแสดงต่างๆ ที่จัดขึ้น ได้แก่ ห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง (MBK) , ห้างสรรพสินค้าเสนาเฟส (SENA 
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FEST), ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลเวิร์ด(CENTRAL WORLD) เป็นต้น  เพ่ือให้กลุ่มผู้เต้นCover Dance ได้มา

แสดงศักยภาพของตนเอง 

 

การท าความเข้าใจปรากฏการณ์ 

 เนื้อหาในส่วนนี้จะพูดถึงระเบียบวิธีการวิจัย ซึ่งเป็นวิธีการที่ผู้ศึกษาใช้ในการท าความเข้าใจเรื่อง 1)  

Cover dance กับการสร้างตัวตน : กรณีศึกษา กลุ่มนักเต้น Cover dance J-pop และ 2) สิ่งที่ได้เรียนรู้

จากการท างานวิจัย ซึ่งเป็นการกล่าวถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ศึกษากับสนามที่จะต้องมีการปรับตัวและ

เปลี่ยนแปลงไปจากที่ผู้ศึกษาคิดไว้ รวมไปถึงได้เรียนรู้จากระยะเวลาการท างานวิจัยอีกด้วย 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาในครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีการรวบรวมข้อมูลทั้ง

จากระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ ซึ่งข้อมูลในระดับปฐมภูมินั้นจะเป็นในส่วนของข้อมูลจากการที่ได้ไปลง

ภาคสนาม ซึ่งประกอบไปด้วย การบันทึกข้อมูลภาคสนามที่ได้รับจากการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม รวม

ไปถึงการสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ส่วนข้อมูลทุติยภูมิจะเป็นในส่วนของการศึกษา

ค้นคว้างานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้แนวคิดการสร้างตัวตน และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

การเต้นCover Dance โดยมีวิธีวิจัยดังนี้ 

1 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้นจากการรวบรวมข้อมูลจาก หนังสือ บทความ งานวิจัย สารนิพนธ์ 

และวิทยานิพนธ์ รวมทั้งข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความน่าเชื่อถือ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ 

การสร้างตัวตน วัฒนธรรมแฟนคลับ ซึ่งมีประเด็นในการศึกษาที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความ

ใกล้เคียงกับประเด็นหรือพ้ืนที่ที่จะศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในเบื้องต้น และข้อมูลอ้างอิง รวมไป

ถึงข้อในการวิเคราะห์การศึกษาวิจัยต่อไป 

2 การเก็บข้อมูลภาคสนาม ใช้วิธีการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมในการเก็บ    

ข้อมูลพ้ืนฐานและข้อมูลที่จ าเป็นต่องานวิจัย และใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเดี่ยวทั้งแบบเป็น

ทางการและไม่เป็นทางการ โดยเลือกกลุ่มประชากรในการสัมภาษณ์โดยวิธีเลือกสุ่มอย่าง

เจาะจง (Purposive Sampling) กับผู้นิยามตนเองว่าเป็นนักเต้นCover dance เพ่ือเข้าใจถึง

สาเหตุที่ท าให้เกิดการรวมกลุ่มและการสร้างตัวตนขึ้น และเน้นการถ่ายทอดเรื่องราวการวิจัย

ผ่านการอธิบายแบบ Life history โดยอธิบายปรากฏการณ์ผ่านชีวิตของผู้ที่ท าการสัมภาษณ์ 

5 คน 
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สิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการท างานวิจัย 

  

 “การพูดคุยกับนักเต้น Cover Dance ”  ในช่วงแรกของการท างานภาคสนาม ผู้ศึกษาเริ่มต้นจาก

การ ติดต่อกับนางสาว มุก ผ่านทางแอพพลิเคชั่น ไลน์ การพูดคุยในช่วงแรก ผู้ศึกษาเริ่มต้นจากการอธิบาย

และน าเสนอหัวข้อวิจัยที่ผู้ศึกษาตั้งใจจะท าและสอบถามความคิดเห็นของ นางสาว มุก และคนอ่ืนๆที่

เกี่ยวข้องถึงความยินยอมในการให้ข้อมูลส าหรับงานวิจัยที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับการสร้างตัวตนของผู้เต้น 

Cover Dance โดยใช้กรณีศึกษาเป็นนักเต้น Cover Dance ศิลปิน J-pop  โดยผู้ศึกษาได้ติดต่อกับผู้เต้น 

Cover Dance อ่ืนๆตามมา ซึ่งก็คือ นางสาว เอม นางสาว เม่น นางสาว แคช และนางสาว ซัง ซึ่งเป็นกลุ่ม

ผู้ที่ยินยอมที่จะให้ข้อมูลแก่ผู้ศึกษาอย่างเต็มใจ โดยในตอนแรกที่พูดคุยกันนั้นจะผ่านการใช้แอพพลิเคชั่น 

ไลน์ เป็นหลักก่อนที่จะตกลงและยินยอมให้ผู้ศึกษาไปสัมภาษณ์ ณ สถานที่ฝึกซ้อมของพวกเขาได้ เนื่องจาก 

ระยะเวลาในการซ้อมมีจ ากัด ท าให้การเข้าไปสัมภาษณ์ในบริเวณที่ฝึกซ้อมนั้นเป็นไปได้ยาก และท าให้

กลุ่มเป้าหมายเสียเวลาในการซ้อม แม้จะเป็นคนที่คุ้นเคยกันอยู่แล้วแต่การจะเข้าไปขอสัมภาษณ์ที่ใช้

เวลานานนั้นเป็นไปได้ยาก เพราะเมื่อสัมภาษณ์ไปได้สักพักหนึ่งพวกเขาจะต้องแยกย้ายกันไปซ้อมต่อเนื่อง

จากมีสมาชิกในวงที่รอจะซ้อมพร้อมกัน  

 แต่ถึงอย่างนั้นผู้ศึกษาก็ไม่ได้ย่อท้อ จึงเลือกที่จะติดต่อขอสัมภาษณ์วันและเวลาอ่ืนที่ไม่ได้อยู่ในช่วง

ระยะเวลาซ้อม แต่เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายอยู่ในวัยท างานกันเสียส่วนใหญ่ท าให้ไม่สามารถนัดสัมภาษณ์ได้

ในทันที เพราะเวลาเลิกงานนั้นไม่แน่นอน บางครั้งก็เลิกดึกมาก และตัวกลุ่มเป้าหมายก็ไม่สะดวกที่จะพูดคุย

ด้วย ท าให้ผู้ศึกษาต้องใช้ระยะเวลาในการนัดเวลาในการสัมภาษณ์นานพอสมควรกว่าจะได้เวลาที่เหมาะสม 

และเมื่อได้สัมภาษณ์ผู้ศึกษาจะเตรียมค าถามไปให้พร้อมเพ่ือให้ไม่เสียเวลาและสามารถได้ค าตอบที่ใกล้เคียง

ความสมบูรณ์ที่สุดในการท างาน แต่บางเรื่องจะต้องใช้เวลาในการพูดคุย เช่น เรื่องราวภูมิหลัง ชีวิต

ครอบครัว ซึ่งเป็นเรื่องราวละเอียดอ่อนกลุ่มเป้าหมายจักต้องใช้เวลาท าความรู้จักกับผู้ศึกษาและไว้วางใจผู้

ศึกษาในระดับหนึ่งก่อนที่จะพูดคุยและเล่าออกมาอย่างจริงใจ โดยไม่มีการปิดบัง  และยินดีให้ข้อมูลเป็น

อย่างมาก การเดินทางไปสนามของผู้ศึกษาในครั้งนี้ไม่มีความแน่นอน ขึ้นอยู่กับว่าตัวผู้ศึกษาและผู้ให้

สัมภาษณ์สะดวกจะเดินทางไปบริเวณไหน แต่ส่วนมากจะอยู่ในบริเวณแถบของรถไฟฟ้าบีทีเอส เพราะ

เดินทางสะดวกท้ังตัวผู้ศึกษาเองและผู้สัมภาษณ์เอง  

 การพูดคุยในแต่ละครั้งใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ 1-2 ชั่วโมง ในการพูดคุยและรับฟังเรื่องราวของ

ตัวผู้สัมภาษณ์ ในเรื่องราวของภูมิหลังชีวิตและครอบครัว อีกท้ังประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้จากการมาเป็นส่วน

หนึ่งของการเต้น Cover dance ซึ่งเมื่อผู้ศึกษาฟังแล้วนั้นได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อตัวผู้ศึกษาในส่วน

ของการเป็นนักเต้น Cover Dance เช่นกัน ซึ่งประสบการณ์ต่างๆ เหล่านั้นไม่อาจหาได้ในห้องเรียนแต่เป็น

การประสพด้วยตัวเองและถ่ายทอดสู่คนอื่นๆ ได้อีกด้วย 
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ระยะเวลาและแผนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาตลอดการศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่การศึกษาค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน รวมไปถึง

การลงภาคสนามเพ่ือเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ตลอดตนการวิเคราะห์ประเมินผลการศึกษา โดยเริ่ม

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 - เดือนพฤษภาคม 2561 รวมระยะเวลาในการศึกษาทั้งสิ้น 9 เดือนโดยแบ่ง

ช่วงเวลาในการศึกษาออกเป็น 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน ขั้นตอนในการด าเนินงาน 

กรกฎาคม พ.ศ. 2560 –พฤศจิกายน พ.ศ.2560  ศึกษาข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องและค้นคว้าทาง
อินเตอร์เน็ต 

กันยายน พ.ศ. 2560 – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 – มีนาคม พ.ศ. 2561 น าข้อมูลที่ได้รับมาประมวลผล 

มีนาคม พ.ศ. 2561 – พฤษภาคม พ.ศ. 2561  วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการศึกษา 

 

นิยามศัพท์ 

การเต้น Cover Dance ศิลปิน J-Pop ในประเทศไทย คือ พ้ืนที่แสดงออกถึงตัวตนที่ถูกสร้างขึ้น

ของกลุ่มผู้เต้น Cover Dance ซึ่งการเต้น Cover Dance เปรียบเสมือนพิธีกรรมเปลี่ยนผ่านความเป็น

ตัวตนดั้งเดิมไปสู่ตัวตนที่ถูกสร้างข้ึนเพื่อให้เป็นที่ยอมรับ  

 

ผู้เต้น Cover Dance ศิลปิน J-Pop ในประเทศไทย คือ ผู้ที่ไม่สามารถเปิดเผยตัวตนที่เป็นอยู่ให้กับ

คนในสังคมได้จึงได้ท าการเลือกสร้างตัวตนขึ้นมาผ่านกระบวนการเต้นCover Dance หรือผู้ที่มีตัวตนดั้งเดิม

เป็นผู้ที่ต้องการแสดงออกเป็นทุนเดิม และกิจกรรมCover Dance เป็นกิจกรรมที่ท าให้ตัวตนของพวกเขา

นั้นชัดเจนขึ้นมากยิ่งข้ึน 
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กรอบแนวคิด 

 
 

 จากการศึกษาเรื่อง Cover Dance กับการสร้างตัวตน : กรณีศึกษากลุ่มผู้แสดง Cover Dance 

ศิลปิน J-pop ผู้ศึกษาจะเริ่มจากการหาความหมายของ Cover Dance โดยให้กลุ่มผู้เต้นเป็นผู้นิยามขึ้นมา

เองในมุมมองของผู้เต้นแทนที่จะใช้มุมมองของคนทั่วไปธรรมดา จากนั้นจะท าการศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิด

การหันมาสนใจการเต้น Cover Dance ผ่านการศึกษาชีวิตและตัวตนของกลุ่มเป้าหมายภายใต้ทฤษฏี I 

and me และ ทฤษฏี Self Image 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมเกี่ยวข้อง 

 จากการศึกษาเรื่อง Cover Dance กับการสร้างตัวตนของวัยรุ่น : กรณีศึกษากลุ่มผู้Cover Dance

ศิลปินJ-Pop ซึ่งเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับตัวตนของกลุ่มเป้าหมายท าให้การเลือกใช้ทฤษฏีในงานศึกษาครั้งนี้

เน้นไปที่เก่ียวขอ้งกับการสร้างตัวตนหรือตัวตนคนในสังคม จึงได้ท าการใช้ทฤษฏีดังต่อไปนี้ 

 

แนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 
 

 I and Me 
 

 ตน หมายถึง ผลรวมของส่วนย่อยต่างๆ ทุกส่วนที่ประกอบกันขึ้นในตัวบุคคล เช่นคุณลักษณะ 

บุคลิกภาพทางด้านรูปร่างหน้าตา กิริยาท่าทาง นิสัยใจคอ สติปัญญา และความสามารถที่มีอยู่ในตัวบุคคล

นั้น ส่วนการพัฒนาตน หมายถึง การที่คนเรารู้จักตนเองอย่างถ่องแท้และใช้ความสามารถของตนอย่างมี

ประสิทธิภาพ มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เหมาะสม เพ่ือสนองความต้องการและเป้าหมายของตนเอง 

พร้อมทั้งด ารงชีวิตได้อย่างเป็นสุข นอกจากนี้ยังมีโดยนักคิด นักปรัชญา และนักวิชาการในยุคอดัตจนถึง

ปัจจุบัน ได้บัญญัติความหมายของค าว่าตนที่หลากหลาย ดังนี้ 

 วิลเลี่ยม เจมส์ (William James, 1842-1910) ได้ระบุว่า ตน หมายถึง ผลรวมของส่วนย่อยต่างๆ

ทุกส่วนที่ประกอบกันขึ้นในตัวบุคคล เช่น บุคลิกภาพทางด้านรูปร่างหน้าตา กิริยาท่าทาง นิสัยใจคอ

สติปัญญา และความสามารถที่มีอยู่ในตัวบุคคล เป็นต้น นอกจากนั้น วิลเลี่ยม เจมส์กล่าวว่า ตน (Self) 

ประกอบด้วย ฉัน (I) และตัวฉัน (Me) ซึ่งจะมองในฐานะผู้แสดงและผู้ถูกกระท า การแสดงพฤติกรรมจะเป็น

อย่างไร ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนมองตนเองเป็นอย่างไร โดยมีการประเมินตนเองว่าส าเร็จหรือล้มเหลวจากการ

ที่ได้มีสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน   อิริคสัน (Erikson, 1902-1994) ให้ความหมายของ ค าว่า ตน หมายถึง 

การแสดงพฤติกรรมของบุคคลเพ่ือหาเอกลักษณ์ของตน บุคคลที่หาเอกลักษณ์ของตนได้คือ รู้ว่าตนคือใครรู้

ว่าตนคือใคร มีความต้องการอะไรมีจุดมุ่งหมายอย่างไรในชีวิต โดยเน้นการตระหนักถึงความสามารถและ

ศักยภาพของตนเองทั้งนี้สังคมย่อมมีอิทธิพลต่อการหาเอกลักษณ์ของบุคคล 

นอกจากนี้นักจิตวิทยายังให้นิยามความหมายในแนวทางเดียวกัน สโตน และวิงเคิลแมน (Stone & 

Winkelman, 1989) ให้ความหมายของค าว่า ตน หมายถึง “ตนแบบผสมผสาน” และ “ตนที่แท้จริง” ที่
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เป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่ก าเนิด มีเพียงแค่หนึ่งเดียว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่เมื่อบุคคลเติบโตขึ้น มี

ปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม ได้รับข้อมูลเพ่ิมมากขึ้น บุคคลจะสร้างเปลือกหุ้มตัวตนเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ 

เหมือนกับเยื่อหุ้มของหัวหอม เพ่ือปกคลุมแก่นกลางที่เปราะบางกว่าของตนไว้ (อรัญญา ตุ้ยคัมภีร์ และ

คณะ, ม.ป.ป. : 5-6) 

อย่างไรก็ตาม นิธิ เอียวศรีวงศ์ ได้ให้ค านิยามของตัวตนไว้ว่า ตัวตนคือ การนิยามว่าตัวเราคือใคร การบอก

ว่าเราคือใคร ก็คือบอกว่าคนอ่ืนคือใครเหมือนกัน การนิยามตนเองคือการนิยามคนอื่นโดยอัตโนมัติ เมื่อเรา

นิยามตัวตนของตนเอง เราก็นิยามตัวตนของคนอ่ืน และเมื่อคนอ่ืนนิยามตัวตนของเขาเอง ก็ก าลังนิยาม

ตัวตนของเราไปพร้อมกันด้วย ตัวตนจึงเป็นผลของความสัมพันธ์ระหว่างคนกลุ่มต่างๆ ทั้งในสังคมหนึ่งๆ 

และในโลกกว้างตอบโต้กันไปมาระหว่างการนิยามตัวตนของแต่ละฝ่ายต้องปรับเปลี่ยนเรื่อยๆ ความหมาย

ของตัวจึงไม่เคยหยุดนิ่งเพราะความสัมพันธ์ระหว่างคนกลุ่มต่างๆ มีอยู่สืบเนื่องตลอดเวลา ดังนั้นการนิยาม

ตัวตนจึงมิได้อาศัยชาติพันธุ์เพียงอย่างเดียว หากอาศัยเกณฑ์อ่ืนๆ เช่น วัฒนธรรม ศาสนา การประกอบ

อาชีพ การเมือง และการยอมรับอ านาจของรัฐบาลเป็นเครื่องตัดสินด้วย (นรินทร์ พุดลา, 2551 : 14) 

 บุคคลทุกคนล้วนมีตัวตน (Self Concept) ซึ่งตนตามที่เป็นจริง (Real Self) คือ ภาพของตนเองที่

มองเห็นได้เองว่าตนเองเป็นคนอย่างไร ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้น เป็นลักษณะตัวตนที่เป็นไปตามข้อเท็จจริง มี

ความรู้ความสามารถลักษณะเฉพาะตนแบบใด โดยทั่วไปบุคคลรับรู้มองเห็นตนเองหลากหลายแง่มุม แต่

หลายครั้งอาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือภาพที่คนอ่ืนมองเห็น หรือแม้กระทั้งตนเองที่ไม่เห็นข้อเท็จจริงของ

ตนเอง เช่น คนที่ชอบเอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน อาจไม่เคยคิดว่าตนเองเป็นบุคคลแบบนั้น ส่วนตนตามอุดมคติ 

คือ ตัวตนที่อยากมี อยากเป็น แต่ยังไม่มีหรือไม่เป็นในสภาวะปัจจุบัน เป็นการเพ้อฝันหรือจินตนาการอยาก

ให้ตนเป็นอย่างนั้นหรือมีสิ่งเหล่านั้น ถ้าตนที่ตนเองมองเห็นกับตนตามที่เป็นจริง มีความแตกต่างกันมาก

หรือมีข้อขัดแย้งกันมาก บุคคลนั้นมีแนวโน้นก่อปัญหาให้กับตัวเองและผู้อ่ืนได้ ซึ่งผู้ที่มองเห็นตนเอง ตรง

หรือใกล้เคียงกันความเป็นจริง ยอมรับความเด่นและความด้อยของตนเองได้อย่างไม่หลงตนเอง ย่อมเห็น

ทางปรับปรุงตนและสามารถมองเห็นตนตามอุดมคติที่สามารถปฏิบัติได้จริง และท าให้ประสบความส าเ ร็จ

และสมหวัง (ศรีเรือน แก้วกังวาน อ้างใน ดารานิตย์ คงเทียม 2556 : 52-53) 

Cooley และ Mead ถือได้ว่า เป็นผู้วางรากฐานทฤษฏี อันตรกิริยาสัญลักษณ์  (Symbolic 

Interaction) ซึ่งทฤษฏีดังกล่าวเป็นทฤษฏีที่เก่ียวข้องกับทางสังคม โดยเน้นย้ าไปที่การอธิบายพฤติกรรมการ

มีอันตรกิริยาทางสังคมผ่านสัญลักษณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัญลักษณ์ในรูปแบบของภาษา Cooley และ 

Mead ปฏิเสธแนวคิดที่ว่ามนุษย์ถูกก าหนดโดยลักษณะทางชีวภาพ แต่ทั้งคู่เชื่อว่ามนุษย์เป็ นผลผลิตทาง

สังคมหรือกล่าวได้ว่าลักษณะของมนุษย์ถูกบ่มเพาะขัดเกลาจากสังคมรอบข้างของเขา  

 Cooley ได้ท าการพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาแห่งตน (Self-Concept) โดยการสังเกตลูกๆ 

ของเขาขณะที่ก าลังเล่น Cooley ค้นพบว่าเด็กเรียนรู้ที่จะได้รับความสนใจ โดยการตีความปฏิกิริยาของ
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ผู้อื่นที่มีต่อตน เช่น เด็กเรียนรู้ว่าการท าการรบกวนบางอย่างขณะที่เพ่ือนๆของพ่อแม่อยู่ในบ้าน จะท าให้ตน

ได้รับความสนใจมากกว่าแขกที่มาบ้าน ดังนั้นเด็กเรียนรู้ที่จะตัดสินตัวเองโดยใช้จินตนาการว่าบุคคลอ่ืนจะมี

ปฏิกิริยาตอบสนองต่อตนอย่างไร สิ่งนี้ท าให้บุคคลอ่ืนท าหน้าที่คล้ายกระจกในการพัฒนาความเป็นตัวตน

ของเขา Cooley เรียกสิ่งนี้ว่า การเรียนรู้กระจกเงาสะท้อนตัวตน (looking-glass self) ดังนั้นมโนทัศน์แห่ง

ตนจึงมีรากฐานมาจากการรับรู้ของเราเกี่ยวกับการตัดสินของผู้อ่ืนที่มีต่อเรา นั่นคือเราใช้ผู้อ่ืนเป็นกระจก

สะท้อนปฏิกิริยาของเขาให้เราเห็น ส าหรับ Cooley แล้ว กระจกสะท้อนแห่งตนเป็นเป็นผลผลิตของ

กระบวนการสามขั้นตอน ได้แก่ ขั้นแรก การจินตนาการลักษณะของเราที่ปรากฏต่อสายตาของบุคคลอ่ืน 

ขั้นต่อมาเราจินตนาการปฏิกิริยาตอบกลับของบุคคลอ่ืนต่อภาพปรากฏของเรา ขั้นสุดท้าย เราประเมิน

ตัวเองตามที่เราจินตนาการว่าบุคคลอ่ืนจะตัดสินตัวเราอย่างไร ทั้งนี้ทั้งนั้นผลที่ได้อาจจะเป็นบวกหรือลบก็

ได้   

 อย่างไรก็ตามในบางครั้งคนเราก็อาจสร้างความเป็นตัวตนของตัวเองจากจินตนาการที่ผิดพลาดที่

เราคิดว่าผู้อื่นมองเราอย่างไร เช่น ในจินตนาการของนักเรียนที่มีต่อครูคนหนึ่งอาจมีลักษณะเช่นนี้ 1.เมื่อครู

ต่อว่าฉัน 2.ครูจะต้องเชื่อว่าฉันโง่ 3.ฉันเป็นคนโง่ ตามเหตุการณ์ข้างต้นเมื่อครูต่อว่านักเรียนท าให้นักเรียน

เริ่มคิดว่าครูมองว่าตนเป็นคนโง่และนักเรียนก็มองว่าตนเป็นคนโง่ ในความเป็นจริงนักเรียนอาจไม่ใช่คนโง่ก็

ได้ หากท้ายที่สุดนักเรียนคนดังกล่าวสอบได้รับเกรดA ในวิชานั้นและเมื่อทราบผลสอบนักเรียนคนดังกล่าวก็

จะรับรู้ว่าตนเองไม่ได้เป็นคนโง่ 

 งานของ Cooley นั้นได้ปูทางในการท าความเข้าใจการขัดเกลาทางสังคมจากทฤษฏีSymbolic 

interact ขณะทีM่ead ได้สนับสนุนและเติมเต็มทฤษฏีของ Cooley ในหลายประเด็น 

ในแนวคิดเรื่องตัวตน (Self) ได้มีผู้ศึกษาและท าความเข้าใจ คือ จอร์ด เฮอร์เบิร์ต มีด (George 

Herbert Mead) นักสังคมวิทยา นักปรัชญาและนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน เกิดเมื่อปี ค.ศ. 1863 และเสียชีวิตใน

ปี ค.ศ. 1931 ผู้ที่ให้ความส าคัญกับทฤษฎีการปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ (Social Behaviorism) จนเป็น

ทฤษฎีทางสังคมวิทยาที่มีอิทธิพลต่อนักสังคมวิทยารุ่นหลังมาถึงปัจจุบัน จนได้รับการยกย่องให้เป็น 

“Father of Symbolic Interactionism” จอร์ด เฮอร์เบิร์ต มีด ได้พัฒนาแนวคิด เรื่อง Self หรือ ตัวตน 

โดยเขากล่าวว่า ความคิดเรื่องตัวตนเกิดขึ้นได้ เมื่อบุคคลคิดออกไปนอกตัว แล้วมองสะท้อนกลับมา เหมือน

ผู้อื่นมองเรา คือ บทบาทของผู้อ่ืน ( Role of Another ) การรับรู้บทบาทนี้ไม่ได้ติดตัวมาแต่ก าเนิด ต้องมา

เรียนในภายหลัง และเรียนรู้ตอนเป็นเด็ก ตามที่ปฏิสัมพันธ์กับสังคม (Society made up of selves who 

act and interact)  (สมศักดิ์  คล้ายสังข์, 2555) 

“ตัวตน” เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการก่อก าเนิดจากกระบวนการปฏิสัมพันธ์ตั้งแต่ในวัยเด็ก เห็นว่า 

กลไกส าคัญของการสร้างตัวตนคือการเรียนรู้ที่จะสวมบทบาท (role-taking) ของผู้อ่ืนและหัวใจส าคัญ ใน
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การเรียนรู้นี้ก็คือภาษาซึ่งเป็นช่องทางถ่ายทอดระบบสัญลักษณ์และกระตุ้นให้เกิดขึ้นในปัจเจกบุคคล 

โดยมี้ดได้อธิบายว่า ในวัยเด็กการเรียนรู้ดังกล่าวเกิดจากการลอกเลียนแบบบทบาทของผู้ใหญ่ผ่านการเล่น 

เช่น การเล่นเป็นพ่อแม่ หรือต ารวจ คือการสวมบทบาทที่แตกต่างกัน เด็กที่ก าลังโตและสวมบทบาทเหล่านี้

อย่างเล่นๆ เป็นการสร้างความสามารถในการใส่ตนเองลงในที่ของผู้อ่ืนที่มีความส าคัญต่อเขา เมื่อพวกเขา

เติบโตขึ้นเขาจะไม่เพียงแต่สามารถสวมบทบาทนี้โดยการกระท าเท่านั้น แต่จะสามารถรับรู้บทบาทเหล่านั้น

โดยรับเข้ามาอยู่ในจินตนาการของเขา (อ้างใน เรืองรอง ชาญวุฒิธรรม , 2547 : 10) 

ดังนั้น ตามทรรศนะแนวคิดมี้ดในเรื่องการเกิดขึ้นของความสามารถในการสวมบทบาท ตัวตนที่

เกิดขึ้นอย่างช้า ๆ ผ่านทางการเข้าร่วมของมนุษย์ในขอบเขตที่กว้างขึ้นเรื่อย ๆ ต้องไม่ถูกมองว่าเป็นเพียง

ด้านร่างกายเท่านั้น แต่ตัวตนเป็นองค์ภาวะทางสังคม (social entity) ที่เกิดขึ้นในกระบวนการทางสังคม

ของพัฒนาการจากการสื่อสารด้วยอากัปกิริยาแบบง่ายไปสู่กระบวนการยึดถือ "บุคคลอ่ืนทั่วไป" ดิวอ้ีกล่าว

ถึงความคิดรวบยอดของมี้ดที่เกี่ยวกับ "ตัวตนที่มีจิตส านึก" ว่า "ส าหรับมี้ด ตัวตนที่มีจิตส านึกเป็นโลกของ

ธรรมชาติที่เริ่มแรกถูกน าไปสู่ความสัมพันธ์ทางสังคม และต่อมาได้สลายตัวไปสู่การก่อเกิดตัวตนใหม่ขึ้น ซึ่ง

น าไปสู่การสร้างโลกของธรรมชาติและสถาบันทางสังคมต่าง ๆ ขึ้นใหม่ในเวลาต่อมา" 

ตามความคิดของมี้ด ธาตุแท้ของตัวตนคือลักษณะสะท้อนกลับ ตัวตนเป็นบุคคลขึ้นมาได้เพราะ

ความสัมพันธ์ที่เขามีต่อคนอ่ืน ๆ จากความสามารถของบุคคลในการรับทัศนคติของคนอ่ืน ๆ เข้าไปยัง

จินตนาการของเขา ท าให้ตัวตนของเขากลายเป็นผู้ถูกกระท าจากการสะท้อนของตนเอง ตัวตนในสภาพทั้ง

ผู้กระท า (subject) และผู้ถูกกระท า (object) เป็นส่วนส าคัญของการมีลักษณะเป็นสังคม (being social) 

ความเป็นปัจเจกที่บุคคลมีลักษณะจ าเพาะของแต่ละตัวตนเป็นผลจากการผสมกลมกลืนในลักษณะเฉพาะ  

ของทัศนคติของคนอ่ืน ๆ ที่ก่อรูปเป็น "บุคคลอ่ืนทั่วไป" ดังนั้น ถึงแม้ความเป็นปัจเจกบุคคลมีรากฐานจาก

ความเป็นสังคม คนแต่ละคนก็มีส่วนเกื้อหนุนกระบวนการสังคม (แนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องตัวตน ระหว่าง 

“ฉัน”ที่เป็นประธาน กับ “ฉัน” ที่เป็นกรรม, 2544: ออนไลน์) 

ซึ่ง มี้ด เป็นเจ้าของแนวคิดเรื่องตัวตนระหว่าง I and Me  โดย มี้ด ได้กล่าวไว้ว่า ตัวตน นั้น

ประกอบไปด้วยตัวตนด้าน I ที่ได้รับอิทธิพลมาจากความชอบของบุคคลที่มาจากความคิดและความรู้สึก ซึ่ง

เป็นพฤติกรรมและลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล ส่วน Me ได้รับอิทธิพลมาจากสังคมที่ยึดถือ 

กฎระเบียบ จารีต และวัฒนธรรมอนุรักษ์นิยม รวมไปถึงพฤติกรรมที่เกิดจากความคาดหวังของสถาบัน

ครอบครัวหรือสภาพแวดล้อมในสังคมที่แต่ละบุคคลอยู่ มี้ด ยังกล่าวอีกว่า ตัวตนด้าน I เป็นพฤติกรรมของ

บุคคลที่เกิดขึ้นท่ามกลางความลื่นไหลของสังคม (Social Interaction) พฤติกรรมของบุคคลจะสามารถ

เข้าใจได้เฉพาะกลุ่มสังคมที่บุคคลนั้นเป็นสมาชิกอยู่ และตัวตนจะมีความเกี่ยวพันกับการแสดงออกร่วมกัน

โดยจุดประสงค์เดียวกัน ซึ่งการแสดงออกจะต้องอาศัยพ้ืนที่ทางสังคมและท าให้พ้ืนที่นั้นมีลักษณะเฉพาะ มี
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คุณค่า มีความหมายและเหมาะแก่บุคคลบางกลุ่ม (กาญจนา แก้วเทพ, 2557, อ้างใน รัตติกานต์ วิไลพันธ์, 

2560) รวมถึงมีการประกอบการสร้างตัวตนโดยไม่ค านึงถึงจุดยืน รากฐานของตนเองหรือระเบียบทางสังคม

และกลไกทางกายภาพที่มีอยู่ก่อนหน้า  

 จะเห็นได้ว่าตัวตนในด้านของ I ในมุมมองของ มี้ด จะเป็นกลไกก าหนดสังคมเพราะมีการประกอบ

สร้างตัวตนที่ใช้ขึ้นมาใหม่ด้วยการสะท้อนความรู้สึกผ่านตัวตนของเขาด้วยการสวมบทบาทใหม่ในอีกสังคม

หนึ่ง ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลจะแสดงตัวตนด้านใดออกมา เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับในสังคมนั้นๆ ตัวตนจึงกลายเป็น

ผลผลิตของความรู้สึกนึกคิด ในขณะเดียวกันตัวตนในด้าน Me คือสิ่งที่สังคมก าหนดจากการอาศัยอยู่ใน

พ้ืนที่ที่แน่นอน มีความสัมพันธ์กับครอบครัวที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละคน ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่

ก่อให้เกิด Me ขึ้นมา แต่สิ่งเหล่านี้จ าเป็นต้องเกี่ยวพันกับการกระท าที่ต่อเนื่องของบุคคลที่มีต่อ Me มนุษย์

ทีเ่กิดภายใต้โครงสร้างทางสังคมที่พวกเขาไม่ได้ก่อ พวกเขาต้องอยู่ในระเบียบทางสถาบันครอบครัวและทาง

สังคมที่พวกเขาไม่ได้สร้าง อยู่ในระเบียบทางสถาบันครอบครัวและทางสังคมที่ตัวเองนั้นไม่เคยก าหนด และ

ถูกบังคับควบคุมโดยข้อจ ากัดของภาษา กฎระเบียบ ธรรมเนียม และกฎหมาย ทั้งหมดเหล่านี้เป็นปัจจัยที่

เป็นองค์ประกอบของ Me  

 ดังนั้นถ้าตัวตันด้าน Me คือสิ่งที่สังคมก าหนด และตัวตนด้าน I คือสิ่งที่เรารู้จักตนเองและถูกเลือก

แสดงออกมาผ่านตัวตน นั่นแสดงให้เห็นว่าบุคคลมีความสามารถในการปรับตัว และโต้ตอบระบบของสังคม

เดิม แต่ทุกอย่างล้วนเกี่ยวพันกันอย่างเป็นระบบเพราะฉะนั้น ตัวตน จึงเป็นส่วนประกอบของ I+Me 

เพราะฉะนั้นการที่บุคคลจะตัดสินใจกระท าการใดๆย่อมขึ้นอยู่กับว่ามีสิ่งใดมากกว่ากัน จนแสดงเป็น

บุคลิกภาพออกมา หรืออธิบายให้เห็นได้ชัดเจนว่า“ I ” = self-conception ตัวตนตามลักษณะเฉพาะของ

เราเอง ภายในปัจเจกบุคคล (impulsive tendency) แสดงออกทางความคิดว่า ตนเองคิดอย่างไร  “Me” 

= views of others เป็นตัวตนที่ เกิดจากความเห็นและปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน ( incorporated others) 

แสดงออกทางความคิดในมุมมองที่ผู้อ่ืนมองเรา (แนวความคิดเก่ียวกับเร่ืองตัวตน ระหว่าง “ฉัน” ที่เป็นประธาน

กับ “ฉัน” ที่เป็นกรรม, 2544: ออนไลน์) 

 มี้ดได้ให้ตัวอย่างในกรณีของ ชายคนหนึ่งที่เมื่อถูกแฟนสาวบอกเลิกเข้าได้ลงมือกระท าฆ่าแฟนสาว

ของตนทันที หลังจากลงมือไปแล้วเขาจึงมีสติและตระหนักถามตัวเองว่าเขาท าอะไรลงไปและไม่รู้ว่าสาเหตุ

ใดท าให้เขากล้าลงมือท าเช่นนั้นเขาเริ่มคิดว่า เขาฆ่าแฟนที่เขารักได้อย่างไร มี้ด ระบุว่าความรู้สึกที่ไม่ได้

ส านึกถึงความถูกผิดดีชั่วที่เป็นบรรทัดฐานทางสังคมที่ท าให้ชายผู้หนึ่งฆ่าแฟนที่รักเช่นนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่า “I” 

หรือกล่าวได้ว่าปฏิกิริยาของคนเราในชั่วขณะแรกก่อนจะแสดงการกระท าบางอย่างลงไปเกิดจากตัวตนที่

เรียกว่า “I” แต่ก่อนการกระท าเกิดขึ้นการกระท าของเราจะถูกกลั่นกรองมาจากบรรทัดฐานทางสังคมซึ่ง

ตรงนี้เรียกว่า “Me” ดังนั้น “I” มักจะถูกหลอมรวมกับ “Me” เข้าไปด้วยก่อนที่จะแสดงการกระท าออกมา
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อย่างไรก็ตามต้องระลึกเสมอว่า “Me” ไม่ได้เป็นตัวควบคุมของการกระท าของบุคคลเสมอไป (พีรยุทธ โอร

พันธ์, 2551) 

 อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าแนวคิดและทฤษฏี I and me นั้นได้พูดถึงตัวตนของมนุษย์ที่มีหลากหลาย

รูปแบบโดยเกิดจากสังคมแวดล้อมเป็นตัวก าหนดและเกิดจากตัวของปัจเจกที่แสวงหาสังคมนั้นๆเองเพ่ือให้

ตนนั้นมีตัวตนในแบบที่ตนต้องการ และหลุดออกจากกรอบเกณฑ์ของสังคมที่เติบโตมา โดย Me นั้นถือเป็น

ตัวตนที่ถูกกระท าจากสังคมให้เกิดขึ้นตามประเพณี สังคม วัฒนธรรม รวมไปถึงพฤติกรรมที่คาดหวังจาก

ครอบครัว ส่วน I นั้นเป็นตัวตนที่ปัจเจกรู้จักตนเองและเลือกที่จะเป็นและแสดงออกมาผ่านตัวตน โดยทั้ง

สองอย่างนั้นจะท างานสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ และปัจเจกสามารถเลือกใช้ได้ตามกาลเทศะของแต่ละ

สังคม เช่น ถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่ ต้องใช้ตัวตนแบบ Me มากกว่าก็จะลดตัวตนที่เป็น I และแสดงตัวตนด้าน 

Me ออกมาให้เห็นได้ชัดเจนกว่า ในขณะที่ถ้าอยู่ในสังคมที่ต้องใช้ตัวตนแบบ I ก็จะลดตัวตนแบบ Me ลง

และแสดงตัวตนด้าน I ให้ชัดเจนมากกว่า ซึ่งทั้งสองส่วนนั้นจะถูกหลอมรวมให้กลายเป็น Self ของแต่ละคน

ขึ้นมา ซึ่งสามารถน ามาใช้วิเคราะห์ปรากฏการณ์ในการศึกษาหัวข้อเรื่อง Cover Dance กับการสร้างตัวตน

ของวัยรุ่น : กรณีศึกษากลุ่มผู้แสดง Cover Dance ศิลปิน J-Pop ได้ 

 

การรับรู้รูปลักษณ์ตนเอง (Self Image Perception)  
 

การรับรู้รูปลักษณ์ตนเอง หรือที่นักวิชาการบางท่านใช้ค าว่า อัตมโนทัศน์ หรือความคิดเห็น 

เกี่ยวกับตนเอง (Self concept) หรือการรับรู้เกี่ยวกับตนเอง (Self Perception) ได้มีผู้ให้ความหมาย 

แตกต่างกัน ดังนี้ อนุสรณ์ กันธา (2545) กล่าวว่า การรับรู้รูปลักษณ์ตนเองเป็นการรับรู้เกี่ยวกับรูปลักษณ์ 

ร่างกายภายนอกที่ปรากฏ เป็นความรู้สึกนึกคิดและเจตคติที่มีต่อรูปร่างลักษณะของตนเองจากการ มองดู

รูปลักษณ์ของตนเอง และการรับรู้ การแปลความหมายจากปฏิกิริยาของบุคคลอ่ืนในสังคมที่มี  ต่อร่างกาย

ตนเอง ซึ่งอาจตรงหรือไม่ตรงกับความจริงก็ได้  

ประวีณา ธาดาพรหม (2550) การรับรู้รูปลักษณ์ตนเอง หมายถึง ความรู้สึกความคิดเห็นและ การ

รับรู้ของบุคคลที่มีต่อร่างกายของตนเองเท่านั้น รวมทั้งทัศนคติต่อบุคลิกภาพ ความสามารถของ ตนเอง เป็น

การแสดงความรู้สึกของบุคคลต่อรูปร่าง ว่า สวย หล่อ รูปทรงสมส่วน การเจริญเติบโต ตามวัย การเจ็บป่วย

ที่ส่งผลท าให้ภาพลักษณ์เปลี่ยนแปลง มีผลกระทบให้เกิดความกังวล ความกลัว  ความไม่มั่นใจ Remy 

(1957 อ้างใน สิริธารณ์ พูลพิพัฒน์, 2555) กล่าวว่า การรับรู้เกี่ยวกับตนเอง หมายถึง การรับรู้สิ่งต่าง ๆ ที่

ถูกจัดให้เป็นระบบ ซึ่งจะมากหรือน้อยเป็นผลจากการสังเกตตนทั้งอดีต  และปัจจุบัน เป็นสิ่งที่บุคคลเชื่อ

เกี่ยวกับตนเอง การรับรู้เกี่ยวกับตนเองอาจจะเป็นดั่งแผนที่ส าหรับ พิจารณาเพ่ือเข้าใจตนเอง โดยเฉพาะ
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ในช่วงที่บุคคลต้องตัดสินใจกระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้เหมาะสมกับ ความเป็นตนเอง Esberger (1978) อธิบาย

ว่า การรับรู้รูปลักษณ์ประกอบด้วยคุณลักษณะส าคัญ 4 ประการ คือ  

(1) รูปลักษณ์ปรากฏการณ์การรับรู้เกี่ยวกับร่างกายและการกระท าหน้าที่ของร่างกาย โดย  อาจ

เกิดผลจากความคาดหวังของตนเองหรือจากปฏิกิริยาจากบุคคล 

 (2) รูปลักษณ์มีบทบาทต่อการท ากิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งประกอบด้วยค่านิยม ทัศนคติ 

และความรู้สึก  

 (3) รูปลักษณ์ของบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาไม่หยุดนิ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งเร้าที่มา 

กระทบ เช่น การเจริญเติบโตหรือภาวะสุขภาพ 

 (4) รูปลักษณ์จะประกอบด้วยส่วนของการรับรู้ที่เป็นจริงหรืออยู่ในอุดมคติก็ได้ 

 Roger (1951 อ้างใน Engel, Blackwell & Miniard, 1995, 410) กล่าวว่า การรับรู้ เกี่ยวกับ

ตนเอง หรือโครงสร้างของตนเอง เป็นสิ่งที่แสดงออกมาถึงการรวบรวมการรับรู้เกี่ยวกับตนเองที่ได้ยอมรับ 

การรับรู้เกี่ยวกับตนเองประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ การรับรู้เกี่ยวกับ บุคลิกลักษณะและความรู้

ความสามารถของตน และการรับรู้เกี่ยวกับตนเองที่สัมพันธ์กับผู้อ่ืนและ สิ่งแวดล้อม คุณค่าและคุณลักษณะ

ที่ได้รับมาจากประสบการณ์รวมถึงเป้าหมายของชีวิตและอุดมคติ  ที่ได้รับทั้งปัจจัยในด้านบวกและลบ โดย

มนุษย์มีภาพของตนจากตาที่มองเห็นสิ่งต่าง ๆ และภาพของ ตนจากใจในการนึกคิดภาพต่างๆ ที่เกิดเป็น

มโนภาพทางจิตของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณสมบัติรูป สมบัติและทรัพย์สมบัติตัวตนตามแนวคิดของ 

Roger จึงประกอบไปด้วยตัวตน 3 ประเภท ดังนี้  

1. ตัวตนที่แท้จริง (Real Self) หมายถึง สิ่งที่เป็นตัวเราจริง ๆ เป็นการรับรู้ชีวิตและความ เป็นอยู่

ของตัวเรา บุคคลจะรู้จักตัวตนที่แท้จริงได้ด้วยการสังเกตประสบการณ์และประเมินตนเองด้วย  ความ

ยุติธรรม 

 2. ตัวตนอุดมคติ(Ideal Self) หมายถึง ตัวตนที่เราอยากเป็น แต่ยังไม่เป็นในสภาวะปัจจุบัน เป็น

ตัวตนที่ด ารงไว้ซึ่งจุดหมาย ความปรารถนาและความนึกคิดที่ดีที่สุดเก่ียวกับตัวเรา  

3. ตัวตนทางสังคม (Public Self) หมายถึง ภาพของตนเองที่ปรากฏแก่สายตาของคนอ่ืน หรือใน

สังคม รวมถึงลักษณะที่เราต้องการให้คนอ่ืนเห็น ดังนั้นจึงมีการเปิดเผยหรือแสดงลักษณะ  บางอย่างและ

ปกปิดลักษณะบางอย่าง  

 Hawkin et al. (1989) ได้แบ่งการรับรู้เกี่ยวกับตนเองของผู้บริโภคเป็น 4 ส่วน ซึ่งแสดงถึง ความ

จริง และอุดมคติจากมุมมองของตนเองและมุมมองของสังคม แต่ทั้งหมดก็เป็นความคิดที่บุคคล  รับรู้

เกี่ยวกับตนทั้งสิ้น ดังนี้ 
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ลกัษณะความคิดเก่ียวกบัตน 

(Dimension of Self-concept) 
ตนเองที่แท้จริง 

(Actual Self Image) 
ตนเองในอดุมคต ิ

(Ideal Self Image) 
มมุมองของตนเอง ฉนัมองตนเองแท้จริงเป็นอยา่งไร ฉนัต้องการให้คนอื่นมองฉนัเป็น 

อยา่งไร 

มมุมองสงัคม ฉนัคิดวา่คนมองฉนัแท้จริงเป็น 

อยา่งไร 
ฉนัอยากให้คนอื่นมองฉนัเป็นคน

อยา่งไร 

 

            อาจกล่าวได้ว่าการเต้น Cover Dance นั้นได้สร้างมุมมองลักษณะความคิดเกี่ยวกับตนให้ผู้เต้น 

Cover Dance ใน2ลักษณะคือ มุมมองของตนเอง และมุมมองทางสังคมที่มีท้ังตนเองที่แท้จริงและตนเองใน

อุดมคติ ที่จะมองตนเองว่าแท้จริงแล้วเป็นคนอย่างไรและต้องการให้สังคมมองตนเองว่าเป็นอย่างไร ใน

ขณะเดียวกันก็คิดว่าคนภายนอกมองว่าตนเป็นอย่างไร อย่างเช่น การที่ผู้เต้น Cover Dance ต้องการให้

กลุ่มผู้ติดตามมองว่าตนนั้นเป็นแบบศิลปิน โดยจะคงสถานภาพนั้นไว้ เมื่อขึ้นไปยังเวที อีกทั้งยังมีการแต่ง

กายและท าผมให้คล้ายกับศิลปินต้นแบบมากที่สุด รวมไปถึงมีการรับรู้เกี่ยวกับตนเองที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 

ในที่นี้หมายถึงตัวผู้เต้น Cover Dance และกลุ่มผู้มาดูการแสดงนั่นเอง 

 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

เพ่ือท าความเข้าใจตัวตนของผู้เต้น Cover Dance ศิลปิน J-pop ในประเทศไทย ผู้ศึกษาได้ค้นคว้า

เอกสารและวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับประเด็นปัญหา ดังน าเสนอต่อไปนี้  

 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างตัวตน 
 

สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล (2535) ได้ท าการศึกษาในเรื่อง หมอดู : กระบวนการสร้างตัวตนและ
ความสัมพันธ์ทางสังคม โดยระบุไว้ในเอกสารถึงขั้นตอนในการสร้างตัวตนของกลุ่มผู้ที่ต้องการเข้าเป็นส่วน
หนึ่งของกลุ่มหมอดูที่ เป็นหมอดูอาชีพอยู่แล้ว ซึ่งก่อนที่จะสร้างตัวตนให้เป็นหมอดูได้นั้นต้องผ่าน
กระบวนการตอกย้ าเจตนารมณ์จากกลุ่มรุ่นพ่ีที่เคยผ่านกระบวนการเช่นนั้นมาแล้วและจะต้องยืนยั น
เจตนารมณ์ของตัวเองที่มุ่งมั่นจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งเสริมความมุ่งมั่นเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเอง
และองค์กรที่จะเข้าสังกัดอยู่ หลังจากนั้นจะเป็นกระบวนการสร้างความยอมรับในความสามารถของผู้ที่เข้า
มาใหม่ซึ่งเป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นหลังจากที่กลุ่มผู้ศึกษาใหม่ได้เรียนรู้ถึงกฎระเบียบของสถาบันและทาง
โหราศาสตร์ รวมไปถึงได้รับการขัดเกลาทางวัฒนธรรมของหมอดูมาแล้วในระดับหนึ่งที่จะสามารถแสดง
ความสามารถในการพยากรณ์ทางโหราศาสตร์ เมื่อผ่านกระบวนการต่างๆที่เล่ามาทั้งหมดนี้จะท าให้กลุ่มผู้ที่
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เข้าศึกษาใหม่ได้รับการยอมรับเข้ากลุ่มรวมไปถึงตัวผู้ศึกษาเองจะเข้าใจว่าตนนั้นเป็นหมอดูแล้ว และ
สามารถน าตัวตนของหมอดูที่ได้รับการอบรมมาไปใช้ในการท ามาหากินได้  

 

วารุณี ภูริสินสิทธิ์ (2544) ได้ท าการแปลบทความของ ลิวอิส เอ. โคเซอร์ ที่เขียนถึงหัวข้อ แนวคิด

เกี่ยวกับเรื่องตน ระหว่าง “ฉัน”ที่เป็นประธาน กับ “ฉัน” ที่เป็นกรรม ได้ท าการศึกษาถึงแนวคิดและ

ทฤษฏีของ ยอร์จ เฮอร์เบิร์ต มี้ด (George Herbert Mead) ซึ่งเป็นเจ้าของแนวคิดและทฤษฏี I and me 

โดย มี้ด ได้กล่าวไว้ว่า ตัวตน นั้นประกอบไปด้วยตัวตนด้าน I ที่ได้รับอิทธิพลมาจากความชอบของบุคคล

ที่มาจากความคิดและความรู้สึก ซึ่งเป็นพฤติกรรมและลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล ส่วน Me ได้รับ

อิทธิพลมาจากสังคมที่ยึดถือ กฎระเบียบ จารีต และวัฒนธรรมอนุรักษ์นิยม รวมไปถึงพฤติกรรมที่เกิดจาก

ความคาดหวังของสถาบันครอบครัวหรือสภาพแวดล้อมในสังคมที่แต่ละบุคคลอยู่ มี้ด ยังกล่าว อีกว่า ตัวตน

ด้าน I เป็นพฤติกรรมของบุคคลที่เกิดขึ้นท่ามกลางความลื่นไหลของสังคม (Social Interaction) พฤติกรรม

ของบุคคลจะสามารถเข้าใจได้เฉพาะกลุ่มสังคมที่บุคคลนั้นเป็นสมาชิกอยู่ และตัวตนจะมีความเกี่ยวพันกับ

การแสดงออกร่วมกันโดยจุดประสงค์เดียวกัน ซึ่งการแสดงออกจะต้องอาศัยพ้ืนที่ทางสังคมและท าให้พ้ืนที่

นั้นมีลักษณะเฉพาะ มีคุณค่า มีความหมายและเหมาะแก่บุคคลบางกลุ่ม รวมถึงมีการประกอบการสร้าง

ตัวตนโดยไม่ค านึงถึงจุดยืน รากฐานของตนเองหรือระเบียบทางสังคมและกลไกทางกายภาพที่มีอยู่ก่อนหน้า  

 จะเห็นได้ว่าตัวตนในด้านของ I ในมุมมองของ มี้ด จะเป็นกลไกก าหนดสังคมเพราะมีการประกอบ

สร้างตัวตนที่ใช้ขึ้นมาใหม่ด้วยการสะท้อนความรู้สึกผ่านตัวตนของเขาด้วยการสวมบทบาทใหม่ในอีกสังคม

หนึ่ง ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลจะแสดงตัวตนด้านใดออกมา เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับในสังคมนั้นๆ ตัวตนจึงกลายเป็น

ผลผลิตของความรู้สึกนึกคิด ในขณะเดียวกันตัวตนในด้าน Me คือสิ่งที่สังคมก าหนดจากการอาศัยอยู่ใน

พ้ืนที่ที่แน่นอน มีความสัมพันธ์กับครอบครัวที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละคน ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่

ก่อให้เกิด Me ขึ้นมา แต่สิ่งเหล่านี้จ าเป็นต้องเกี่ยวพันกับการกระท าที่ต่อเนื่องของบุคคลที่มีต่อ Me มนุษย์

ทีเ่กิดภายใต้โครงสร้างทางสังคมที่พวกเขาไม่ได้ก่อ พวกเขาต้องอยู่ในระเบียบทางสถาบันครอบครัวและทาง

สังคมที่พวกเขาไม่ได้สร้าง อยู่ในระเบียบทางสถาบันครอบครัวและทางสังคมที่ตัวเองนั้นไม่เคยก าหนด และ

ถูกบังคับควบคุมโดยข้อจ ากัดของภาษา กฎระเบียบ ธรรมเนียม และกฎหมาย ทั้งหมดเหล่านี้เป็นปัจจัยที่

เป็นองค์ประกอบของ Me  

 อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าแนวคิดและทฤษฏีของ มี้ด นั้นมองไปยังตัวตนของคนที่ถูกประกอบสร้าง

ขึ้นมาจากสังคมรอบตัว ประเพณี วัฒนธรรม ของตัวปัจเจกที่อาศัยอยู่ในสังคมสภาพแวดล้อมที่หล่อหลอม

ให้ปัจเจกเป็นไปตามที่สังคมต้องการและอยากให้เป็นแต่อย่างไรก็ตามแม้มนุษย์เราจะอาศัยอยู่ใน

สภาพแวดล้อมเดียวกันแต่ตัวตนที่อยู่ภายในนั้นกลับแตกต่างกันออกไป และพยายามมองหาสังคมใหม่ที่

สามารถเผยตัวตนภายในของตนเองออกมาได้ 
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เรืองรอง ชาญวุฒิธรรม (2547) ได้ท าการศึกษาเรื่อง คนชราในสถานสงเคราะห์ : ชีวิตและตัวตน 
ได้ให้ความหมายของตัวตน ว่า ตัวตนของบุคคลหนึ่งคือองค์รวมหรือคุณสมบัติต่างๆที่บุคคลคิดว่าเป็นของ
ตนเอง ตัวตนของบุคคลเกิดขึ้นภายใต้กระบวนการปฎิสังสรรค์ได้มาจากการที่คนอ่ืนๆแสดงออกให้เราเห็น
ในระหว่างการปฎิสังสรรค์ที่เราท าการสวมบทบาทและรับเอาความคิดนั้นมาเป็นของตนเองอย่างไรก็ตาม 
แม้ว่าปฏิกิริยา ทัศนคติ ตลอดจนการกระท าของผู้ร่วมปฏิสังสรรค์จะมีอิทธิพลต่อการมองตนเองของบุคคล
แต่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้ก าหนดอัตตะของบุคคลทั้งหมด เนื่องจากธรรมชาติของมนุษย์มีความสามารถในการให้
ความหมาย ตีความตนเองในฐานะท่ีเป็นวัตถุอย่างหนึ่งในสถานการณ์ ตลอดจนมีความสามารถในการปฏิสัง
สรรค์กับตนเอง ดงนั้นเราจึงมีอิสระในการที่จะเลือกสรรรับเอาเฉพาะความคิดหรือมุมมองที่สอดคล้องกับ
ความคิด ความรู้สึก และทัศนคติของตัวเราเอง และจากการที่บุคคลมีการปฏิสังสรรค์กับคนมากมายหลาย
กลุ่ม บุคคลมีแนวโน้มที่จะเลือกรับเอาเฉพาะความคิดเกี่ยวกับตนเอง จากบุคคลบางคนหรือบางกลุ่มที่มี
นัยส าคัญต่อเขารวมถึงความคิดที่เขาคิดว่าสอดคล้องและเหมาะสมกับตัวเขามาเป็นตัวตนหลักในการ
ด ารงชีวิต นั่นคือบุคคลสามารถสื่อสารกับตัวเขาเอง เป็นการปฏิสังสรรค์กับตัวเองเช่นเดียวกับที่ปฏิสังสรรค์
กับบุคคลอ่ืน ความสามารถในการสื่อสารกับตนเองนี้เองท าให้เราสามารถมีความรู้สึกนึกคิดต่างๆที่มีต่อ
ตัวเอง (Self-Concept) รวมทั้งการสังเกต ประเมิน ตัดสินใจ เกี่ยวกับตนเองหรือมโนทัศน์แห่งตน ตลอดจน
ชี้แนะและควบคุมในสถานการณ์ต่างๆซึ่งมโนทัศน์แห่งตนนี้จะเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ จากการที่เราให้ชื่อกับ
มโนทัศน์แห่งตนของเราเช่นเดียวกับการที่เราให้ชื่อกับวัตถุต่างๆทางสังคม การให้ชื่อแก่ตนเองดังกล่าวจะ
ท าให้เราสามารถรวมตนเองเข้ากับการจัดประเภททางสังคมเช่นเดียวกับวัตถุทางสังคมอ่ืนๆ 
 มโนทัศน์แห่งตน (Self-Concept) ซึ่งเป็นสิ่งที่เราก าหนดชื่อตัวเองต่างจากวัตถุทางสังคมทั้งหลาย 
โดยจะช่วยให้เราสามารถรวมตนเองเข้ากับการจัดประเภท (classify) หรือการก าหนดชื่อต่างๆของวัตถุทาง
สังคมเช่นเดียวกับการที่เราก าหนดชื่อให้กับตนเอง ตัวตนของเราก็คือชื่อที่เราเรียกหรือให้กับตนเอง 
ดังนั้นอัตลักษณ์ก็คือแนวคิดการแสดงชนิด (typified) หรือการแสดงมิติทางสังคมของตนเองที่ถูกเสนอใน
สถานการณ์ต่างๆ ภายใต้บริบทของความสัมพันธ์ทางสังคม โดยที่บุคคลจะมีตัวตนที่เป็นการแสดงชนิดหรือ
ประเภทของตนตามสถานการณ์โดยผ่านอัตลักษณ์ท่ีหลากหลาย อัตลักษณ์ท้ังหลายของบุคคลจะก่อตัวเป็น 
“ตัวตนทางสังคม” หรือตัวตนภายใต้บริบทของการกระท าทางสังคม อัตลักษณ์จึงเป็นการแสดงตัวตนซึ่งถูก
เสนอต่อบุคคลอื่นๆ อย่างสม่ าเสมอในรูปแบบของการกระท าทางสังคมภายในชีวิตประจ าวัน 
 

มัลลิกา มัติโก (2553) ได้ท าการศึกษา เรื่อง ประสบการณ์การเจ็บป่วยเรื้อรัง : จินตภาพจาก
ตัวตน ซึ่งได้มีการอธิบายถึงทฤษฏีการสร้างตัวตนไว้ในหัวข้อของจินตภาพแห่งตนว่าตัวตนในความหมาย
ของคูลีย์ (Cooley) คือตัวตนในฐานะเป็นเงาสะท้อน จากกระจก (สังคม) ที่มองเห็นตัวเองโดยมีผู้อ่ืนอยู่ใน
ความคิดตลอดเวลา สวนการอธิบายตัวตน ของมี้ด (Mead) หมายถึงตัวตนที่มีสติปัญญามีความฉลาด 
(intelligence) ในการคิดการโตตอบ รวมทั้งการจดจ ามองการณไกลมีเป้าหมายมีการจัดระบบหมวดหมู
ความหมายในสัญลักษณ์ต่างๆในรูปภาษากิริยาทาทางและตัวตนคือผู้เลือกที่จะกระท าไปตามผลการตีความ
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จากการที่ บุคคลแปลความหมาย และแสวงหาความหมายที่แท้จริงของการกระท านั้น กล่าวคือทุกครั้งที่ 
บุคคลกระท าบุคคลต้องผ่านกระบวนการของการตระหนักในบทบาทของผู้ อ่ืนประเมินบทบาทให้
ความหมายและตัดสินใจที่จะมีปฏิกิริยาโตตอบภายใต้ความหมายนั้น ดังนั้นการศึกษาตัวตนในมุมมอง
ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์สามารถน ามาตั้งค าถามว่าท าไมจึงป่วยในระดับบุคคลที่ให้ความหมายต่อ
ความเจ็บป่วยเมื่อเขามีปฏิสัมพันธ์กับสังคมตลอดเวลา ซึ่งจะช่วย ให้เข้าถึงการแปลความหมายของการ
กระท าและเข้าใจการกระท าของบุคคลในการบูรณาการ ตัวตนเข้าไปในสังคม และเป็นตัวตนที่พรอมจะ
เปลี่ยนแปลงความหมายที่ถูกก าหนดไวลวงหนา ในความหมายใหม่ที่เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์โตตอบ
ระหว่างตัวตนกับผู้อ่ืนในบริบททาง สังคมท่ีแตกต่างกัน 
 อาจกล่าวได้ว่า ตัวตน คือการจินตนาการภาพของตัวเอง มีการฝึกปฏิบัติตามกรอบ บรรทัดฐาน
ของสังคมอย่างสม่ าเสมอ มีการสร้างซ้อนทับตัวตนเดิมซ้ าแล้วซ้ าเล่าจากประสบ การณการเรียนรูที่ไดรับ
การถ่าย ทอดมาจากชุดความรูต่างๆ ที่บุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนในโลก ชีวิตประจ าวัน บุคคลจะก าหนด
ทิศทางการกระท าและควบคุมตัวตนไปตามความหมายและ สัญลักษณ์ร่วมทางสังคม ตัวตนจึงเป็นแหล่ง
ประสบการณและคลังความรูตามที่โลกภายนอกแปล ความหมาย มีการสร้างภาษาและสัญลักษณ์และความ
เข้าใจผ่านกระบวนการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
 
 จุลนี เทียนไทย และคณะ (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่อง "ความรัก-เซ็กส์-ตัวตน-ชุมชน" ในโลก 
facebook ซึ่งได้ถ่ายทอดเรื่องราวของการเข้ามามีบทบาทของเทคโนโลยีที่ท าให้ผู้คนในสังคมเริ่มหันมาใช้
งานเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเองที่ไม่สามารถท าได้ในชีวิตจริง จึงได้สร้างตัวตนที่อยากจะเป็น
ขึ้นมาในโลกเสมือนจริงอย่างโซเชียลมีเดีย ซึ่งช่องทางที่พบได้บ่อยคือ Facebook โดยได้เชื่อมโยงกับการ
เกิดความรักในโลกออนไลน์ซึ่งเห็นเพียงแค่ภาพของอีกฝ่ายเท่านั้น เรียกว่า cyber flirtation หรือ การจีบ
กันในโลกไซเบอร์ เป็นการเห็นเพียงภาพถ่ายแล้วเกิดถูกใจซึ่งถือว่าเป็นการดึงดูดทางกาย โดยน าไปสู่การขอ
แอดเฟรนด์ และน าไปสู่บทสนทนาที่ก่อให้เกิดความประทับใจของอีกผ่าย แม้ว่าสิ่งที่ท านั้นอาจจะไม่ใช่
ตัวตนจริงๆของผู้ที่กระท าก็เป็นได้ เนื่องจากในโลกเสมือนจริงนั้นไม่ว่าใครจะพูดหรือจะท าอะไรสามารถ
ประดิษฐ์ขึ้นมาได้ทั้งนั้น โดยคู่สนทนาจะไม่เห็นสีหน้า ท่าทาง และอารมณ์ของคู่สนทนาจึงท าให้การโต้ตอบ
เป็นไปแนวทางที่จะท าให้อีกฝ่ายชื่นชอบได้ง่าย        
    อีกท้ัง จุลนี เทียนไทย และคณะ ยังกล่าวถึงการสร้างตัวตนของเราขึ้นมา
โดยใช้แนวคิดของทางจิตวิทยามาเกี่ยวข้องโดยอธิบายไว้ว่า  มี 3 concept ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นตัวตน 
ซึ่งได้แก่ actual self หรือสิ่งที่เราเป็นจริงๆ, ideal self หรือตัวตนที่เป็นอุดมคติ คือการที่เรามองว่าเรา
อยากให้ตนเองเป็นอย่างไร และสุดท้าย   ought-to self หรือตัวตนที่เราจ าเป็นจะต้องเป็น โดยใน 
Facebook สิ่งที่ปรากฏมากที่สุดคือ ideal self ที่เราสามารถสร้างตัวตนของเราขึ้นมาได้แม้ว่าตัวตนของ
เรานั้นจะไม่ได้เป็นแบบนั้นซึ่งอีกฝ่ายจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าจริงๆเรานั้นเป็นคนแบบไหนจนกว่าจะได้พบเจอ
กันในโลกแห่งความจริง 
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 วรรณกรรมในหมวดนี้ได้มอบประเด็นในเรื่องของกระบวนการสร้างตัวตนที่เกิดขึ้นในสังคมไทยโดย
ผ่านปัจจัยในเรื่องของการแสดงออกที่แตกต่างกันออกไปซึ่งขึ้นอยู่กับตัวของปัจเจกที่จะเลือกวิธีการ
กระบวนการ และเป้าหมายของตนเอง โดยจะควบคู่ไปกับฐานสภาพแวดล้อม การอบรมสั่งสอนจาก
ครอบครัวมาอีกทีหนึ่ง อาจกล่าวได้ว่าการสร้างตัวตนนั้นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผล การสร้าง
ตัวตนนั้นจะถูกรองรับด้วยการอบรมสั่งสอนจากครอบครัว สภาพแวดล้อมที่ท าให้ปัจเจกเลือกที่จะ
แสดงออกในตัวตนอีกด้านหนึ่งโดยไม่ทิ้งพ้ืนฐานชีวิตของตนเองไปมากนัก และทั้งหมดทั้งมวลจะอยู่บน
พ้ืนฐานของธรรมเนียม วัฒนธรรม และข้อจ ากัดที่สังคมสร้างขึ้นมา ซึ่งวรรณกรรมในหมวดนี้ยังท าให้เข้าใจ
ถึงปรากฏการณ์การสร้างตัวตนในมุมมองต่างๆ โดยที่ยังไม่มีผู้ใดท างานเกี่ยวกับตัวตนในมุมมองของนักเต้น 
Cover Dance J-pop ผู้ศึกษาจึงเลือกที่จะศึกษาในมุมมองด้านนี้ 

 

 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการเข้ามาของวัฒนธรรมเพลงญี่ปุ่น 
 

 ศรัญญา เปี่ยมพุทธากุล (2547) ได้ท ากรณีศึกษาในหัวข้อ Japan-J-Pop กระแสการนิยมดนตรี

ญี่ปุ่นในเด็กไทย กรณีศึกษา แฟนคลับศิลปินค่ายJohnny’s Family ได้กล่าวถึงความนิยมของกระแส

แนวเพลงJ-popอย่างค่าย Johnny’s Family ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในสมัยนั้นและมีอิทธิพลต่อวัยรุ่น

ไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งเพลงป็อปของศิลปินค่าย Johnny’s Family เป็นธุรกิจที่ได้รับการวางแผนเป็นอย่างดี

และโดดเด่นออกมาท าให้แต่ละอัลบั้มที่ออกมาได้รับความนิยมอย่างมาก รวมทั้งศิลปินในค่ายเป็นส่วนมาก

เป็นนักแสดงรุ่นใหม่ จึงเป็นที่ชื่นชอบในหมู่วัยรุ่นได้อย่างง่ายดาย จึงท าให้ศิลปินกลุ่มนี้มีแฟนคลับมากมาย

ในหลากหลายประเทศ หนึ่งในนั้นรวมไปถึงประเทศไทยเองอีกด้วย ด้วยภูมิหลังที่แข็งแกร่งของประเทศ

ญี่ปุ่นท าให้ยังคงเป็นประเทศที่มีอ านาจเหนือตลาดวัยรุ่นในเอเชียที่ก าลังเติบโตขึ้นทุกวัน จากการเป็น

ศูนย์กลางของวัยรุ่นเอเชีย ญี่ปุ่นเดินหน้าสร้างรูปแบบ ป็อป คัลเจอร์ ซึ่งมีแนวโน้มจะแผ่อิทธิพลไปทั่วโลก  

  

 เพราะได้รับความนิยมอย่างล้นหลามท าให้เกิดแฟนคลับของศิลปินค่าย Johnny's Family 

กระจายอยู่ทั่วโลกจ านวนมาก และจะให้ทุกคนเดินทางไปเข้าร่วมคอนเสิร์ตที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นเรื่องที่

เป็นไปได้ยาก จึงท าให้เกิดมีกิจกรรมที่ถูกเรียนว่าการจัดงานมีทติ้ง (Meeting) ซึ่งเป็นการจัดงานมีทติ้งฉาย

คอนเสิร์ตเป็นการจัดขึ้นเพ่ือรวบรวมแฟนคลับที่ชื่นชอบศิลปินค่าย Johnny’s Family โดยเนื้อหาหลักๆ

ของงานคือการคอนเสิร์ตล่าสุดของศิลปินนั้นๆ ซึ่งมักจะจัดขึ้นโดยค่ายที่ได้ลิขสิทธิ์ในการจัดจ าหน่ายใน

ประเทศไทย  มีการจ าหน่ายบัตรในราคา 200-300บาท ราคาสูงสุดมักไม่เกิน 500 บาท แต่จะมีของแถมให้

ทุกที่นั่ง เช่น โปสเตอร์ ที่รัดข้อมือ ฯลฯ จะมีการจ ากัดที่นั่งเป็นเพราะมักจะจัดกิจกรรมบริเวณโรงภาพยนตร์

ย่านสยามสแควร์ เช่น โรงภาพยนตร์ลิโด้ แกรนด์อีจีวี ฯลฯ โดยส่วนมากจะมีที่นั่งไม่เกิน 200 ที่นั่ง ซึ่งจะมี
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การโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อินเตอร์เน็ต หรือร้านดนตรีญี่ปุ่นย่านสยามสแควร์ 

โดยมากจะเป็นร้าน Ishimaru แฟนคลับที่ต้องการจะไปร่วมงานจะต้องไปท าการจองบัตรและช าระเงินที่

ร้านก่อนวันจริง กล่าวได้ว่าร้านดนตรีญี่ปุ่นเป็นแหล่งประชาสัมพันธ์ชั้นเยี่ยมของการจัดงานคอนเสิร์ต

ส าหรับแฟนคลับและคนที่นิยมดนตรีญี่ปุ่น ซึ่งงานมีทติ้งประเภทนี้จะได้รับความสนใจจากกลุ่มแฟนคลับ

เป็นอย่างมาก สังเกตได้จากทุกที่นั่งจะถูกจองจนเต็มภายในเวลาไม่นาน และเมื่อถึงวันงานกลุ่มแฟนคลับจะ

ทยอยกันมาเข้าร่วมงานกันอย่างล้นหลาม โดยมีทั้งที่อยู่ชั้นมัธยมไปจนถึงมหาวิทยาลัยปะปนกันไป โดยกลุ่ม

แฟนคลับจะน าแท่งไฟฉายที่สะท้อนแสงรูปแบบต่างๆ และพัดที่ เป็นรูปหน้าศิลปินนั้นๆไปด้วย เพ่ือน าไป

โบกให้เป็นจังหวะสนุกสนานขณะที่ก าลังชมคอนเสิร์ต โดยกลุ่มแฟนคลับจะแสดงออกราวกับว่าตนนั้นได้อยู่

ในคอนเสิร์ตจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นการลุกขึ้นเต้น ส่งเสียงร้องเพลงตามศิลปิน หรือกรี๊ดเมื่อศิลปินพูดหรือร้อง

เพลงที่ถูกใจ และงานมีทติ้งประเภทนี้มักจะมีพิธีกรของงาน มีการร่วมเล่นเกมตอบค าถามเพ่ือชิงของรางวัล

ต่างๆ เช่น โปสเตอร์ขนาดใหญ่ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่เรียกเสียงฮือฮาจากแฟนๆได้อย่างมาก 

 จากการศึกษางานเล่มนี้ท าให้ทราบถึงกิจกรรมของแฟนคลับศิลปินค่ายJohnny’s Family ที่

เกิดขึ้นจากความห่างไกลของศิลปินและตัวของแฟนคลับเอง และยังได้ทราบถึงการเข้าหาศิลปินญี่ปุ่นนั้น

ไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากลิขสิทธิ์ทางด้านเพลงและรายการต่างๆไม่ได้รับการเผยแพร่มากในประเทศไทยอีก

ทั้งยังมีปัจจัยในเรื่องของราคาสินค้าไม่ว่าจะเป็น อัลบั้มเพลง สิ่งของต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศิลปิน ที่มีราคาสูง

กว่าปกติ จึงท าให้ผู้ที่จะเข้าถึงศิลปินญี่ปุ่นได้ต้องมีฐานะในระดับหนึ่ง และชื่นชอบในแนวเพลงและตัวศิลปิน

อย่างแท้จริง เนื่องจากสาเหตุที่กล่าวไปด้านบนท าให้กลุ่มแฟนคลับไม่สามารถพบปะศิลปินญี่ปุ่นได้ใน

ประเทศไทย จึงก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของแฟนคลับเพ่ือท ากิจกรรมร่วมกันเช่น การรวมตัวกันเพ่ือดู

คอนเสิร์ต หรือรวมตัวกันท ากิจกรรมต่างๆที่สามารถแสดงออกถึงความชอบพอในตัวศิลปินของแต่ละคนได้ 

และด้วยความเฉพาะเจาะจงนี้ท าให้กระแสนิยมเพลงญี่ปุ่นไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร 

 

 วิภารัตน์ พันธ์ฤทธิ์ด า (2544) ได้ท าการศึกษาในหัวข้อ อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างประเทศที่มี

ต่ออัตลักษณ์วัยรุ่นไทย กรณีศึกษาเฉพาะกรณีดนตรีญี่ปุ่น ได้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งดนตรีญี่ปุ่นใน

ประเทศไทย โดยสถานที่หลักในการศึกษาเป็นที่สยามสแควร์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้าน Vogue ที่เป็นร้านดนตรี

ญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่นั้น โดยผู้เขียนได้ท าการอธิบายบริบทโดยรอบของสยามสแควร์ไว้ดังนี้ สยามสแควร์

เป็นสถานที่รวมทุกๆอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ของวัยรุ่น กระแสนิยมใหม่ๆที่เข้ามาล้วนมีจุดเริ่มต้นขึ้นจาก

สถานที่นี้เป็นหลัก เพราะที่นี้เป็นศูนย์กลางของห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัย การเดินทางสะดวกประกอบไป

ด้วยรถประจ าทางหลากหลายสาย รวมไปถึงรถไฟฟ้าที่ตัดผ่านและยึดพ้ืนที่ตรงนี้เป็นศูนย์กลางของสถานี

รถไฟก่อนที่จะเปลี่ยนสายไปยังสถานที่อ่ืนๆต่อไปได้ท าให้ผู้คนจากทั่วสารทิศสามารถเข้าถึ งพ้ืนที่สยามส
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แควร์ได้อย่างง่ายดาย แม้ว่าจะไม่มีเป้าหมายในการมาแต่เมื่อนั่งรถไฟฟ้าผ่านก็ท าให้ผู้คนเลือกที่จะมาแวะ

ที่นี่ก่อนที่จะเดินทางไปที่อ่ืนต่อ  

 แต่ในปัจจุบันร้านVogue ได้ปิดตัวลงไปแล้วเนื่องจากกลุ่มแฟนคลับเพลงญี่ปุ่นลดน้อยลงกว่าสมัยที่

ผู้เขียนได้ระบุ(2544)ไว้เป็นอย่างมาก แม้จะยังคงหลงเหลือร้านที่เพ่ิงก่อตั้งในช่วงปีหลังๆแต่ก็ต้องปิดตัวลง

ไปอย่างน่าเสียดาย เพราะร้านเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงร้านขายของเท่านั้น แต่ยังคงเป็นสถานที่ไว้ให้พบปะของ

กลุ่มผู้ที่ชอบดนตรีญี่ปุ่นอีกด้วย ส่วนมากจะสามารถพบเจอเหล่าแฟนคลับที่คลั่งไคล้ในศิลปินเดียวกั นใช้

เวลาร่วมกันพูดคุยในสถานที่เหล่านั้นด้วย อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่จะท าให้พบเพ่ือนใหม่ที่ชื่นชอบเรื่อง

เดียวกันได้อีกด้วย แต่ในปัจจุบันร้านเหล่านั้นกลับถูกลดความส าคัญลงไปอย่างมากเมื่อมีSocial Network 

มาแทนที่การพบปะพูดคุยนัดแนะที่เกิดขึ้นในอินเตอร์เน็ตเสียมากกว่าที่จะไปพบปะกันที่ร้านดนตรีดังกล่าว 

รวมไปถึงการเกิดPre-Order หรือก็คือการที่รับฝากซื้อของจากต่างประเทศและคิดราคาที่ถูกกว่าทางร้านที่

ตั้งอยู่ในสยามสแควร์เสียอีกเพราะไม่ต้องเสียค่าเช่าที่จึงสามารถขายในราคาที่ตนเองได้ก าไรแต่ไม่แพงเสีย

จนเกินไป จึงท าให้ร้านดังกล่าวไม่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มแฟนคลับได้อีกและทยอยปิดตัว

ลงไปเรื่อยๆจนในปัจจุบัน ไม่หลงเหลือร้านที่ขายสินค้าเกี่ยวกับดนตรีญี่ปุ่นอีกเลย 

 ทั้งสองเล่มนี้ได้ท าให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวดนตรีญี่ปุ่นที่สามารถน ามาเปรียบเทียบให้

เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มแฟนคลับและวัฒนธรรมในกลุ่มแฟนคลับเองก็ได้เปลี่ยนไปตามกาลเวลา

และปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นจึงท าให้การเข้าถึงดนตรีญี่ปุ่นนั้นเป็นไปได้แค่เฉพาะกลุ่มเพียงเท่านั้นและก่อให้เกิด

กลุ่มแฟนคลับที่เป็นกลุ่มเล็กๆมากกว่าดนตรีแนวเพลงอ่ืนๆจึงส่งผลให้กลุ่มที่เต้นCover Dance สายดนตรี

ญี่ปุ่น (J-pop)นั้นมีน้อยตามไปด้วย  

 จากการทบทวนวรรณกรรมในหมวดนี้ท าให้ทราบถึงการเข้ามาของดนตรีญี่ปุ่นที่ส่งผลให้มีการเกิด

กิจกรรมCover Dance ตามมาอีกด้วยเป็นเพราะการเข้ามาของดนตรีญี่ปุ่นก่อให้เกิดแฟนคลับที่เป็นส่วน

หนึ่งของกลุ่มนักเต้น Cover Dance  

 

อนรรฆอร บุรมัธนานนท์ (2552) ได้ท าการศึกษาถึง การแสดง Cover Danceในฐานะพื้นที่

สื่อสารของวัยรุ่น พบว่า ตัวตนของนักแสดงCover Danceนั้นต้องการเป็นที่ยอมรับในสังคมที่ชื่นชอบ

ศิลปินเดียวกัน อีกทั้งวัยรุ่นที่เป็นนักแสดงCover Danceนั้นยังเป็นผู้ที่ต้องการที่จะหลุดพ้นจากสภาวะบีบ

คั้นเนื่องจาก นักแสดงCover Danceส่วนมากจะเป็นผู้ที่ท าการศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมไปจนถึงวัยท างาน ท า

ให้ต้องอยู่ในสภาวะที่ถูกบีบคั้นจากครอบครัว ที่คาดหวังกับการเรียนของลูกของตนเนื่องจากทางสังคมไทย

นั้นพ่อแม่ผู้ปกครองต่างต้องการให้ลูกของตนประสบความส าเร็จและเลือกที่จะมองหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูก

ของตนเอง จึงได้มีการบีบบังคับให้เลือกเรียนในสิ่งที่พ่อและแม่หวังไว้ หรือแม้กระทั่งผู้ที่อยู่ในวัยท างานที่ถูก

กดดันจากที่ท างาน หัวหน้า หรือแม้กระทั่งการที่จะต้องหาเงินเพ่ือมาเลี้ยงดูครอบครัวของตน ทั้งสองกลุ่ม
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จึงเลือกที่จะหาทางออกเพ่ือปลดปล่อยตนเองจากสภาวะบีบคั้นนั้นจึงเลือกที่จะมาท ากิจกรรมCover 

Dance อีกทั้งการเต้นCover Dance นั้นยังเป็นการสนองความต้องการของตนเองในมุมมองที่ว่าอยากจะ

เป็นศิลปินแต่ไม่สามารถเป็นได้พ้ืนที่ของการเต้นCover Dance จึงกลายเป็นพ้ืนที่ส าหรับทดแทนความ

ต้องการเป็นศิลปินของตนโดยเลือกท่ีจะคัฟเวอร์เป็นศิลปินที่ตนชื่นชอบ  

ซึ่งผู้เขียนได้ยกตัวอย่างกรณีของคนที่ชื่อพลอย ขึ้นมาสาเหตุเพราะ พลอยนั้นมีความต้องการที่

อยากจะเป็นดารา นักร้องเกาหลี แต่มีมีหนทางใดเลยที่จะท าให้พลอยสมหวังในความปรารถนานั้นได้ จึงหัน

มาพ่ึงการเต้น Cover Dance เพ่ือให้ตนได้ท าตามความต้องการของตัวเอง หรือแม้กระทั่ง เจษ ที่มองว่า

การมาเต้น Cover Dance นั้นท าให้ตนกลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในกลุ่มของผู้ที่สนใจ

Cover Dance ซึ่งเขามองว่าการมาเป็นนักเต้น Cover Dance นั้นจะมีแฟนคลับของศิลปินตัวจริงคอย

ติดตามอยู่ ยิ่งถ้านักเต้นกลุ่มนั้นมีฝีมือก็จะมีแฟนคลับติดตามอย่างง่ายดาย ซึ่งเขามองว่านี่คือข้อแตกต่าง

ระหว่างการเต้น Cover Dance กับการเต้นประเภทอ่ืน  

ทั้งนี้ถึงแม้ว่าการเป็นนักเต้น Cover Dance จะไม่สามารถช่วยให้กลายเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก

ระดับประเทศ หรือระดับโลก อย่างศิลปินตัวจริง แต่นักเต้นCover Dance ที่ได้รับการยอมรับมากๆก็จะ

วางตัวเสมือนตนเองเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังคนหนึ่ง ดังเห็นได้จากเว็ปไซต์ส าหรับแฟนคลับ หรือการถ่าย

แบบโปรโมทวงคัฟเวอร์ของตนผ่านทางสื่อเว็ปไซต์ต่างๆ นั่นเท่ากับว่าการเต้นCover Dance นั้นสามารถ

สนองความต้องการการเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังได้ ดังที่ผู้เขียนได้ค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตแล้วพบเว็ป

ไซต์ที่เป็นของวงCover Danceที่มีชื่อเสียงซึ่งมีลักษณะเหมือนเว็ปไซต์ของศิลปินดาราทั่วไป เพ่ือประกาศ

ข่าวสารเกี่ยวกับงานที่จะมีสมาชิกในวงเข้าร่วมด้วย มีการรับสมัครแฟนคลับ มีการท าเสื้อของวงเพ่ือขาย

แฟนคลับ หรือแม้กระทั่งการถ่ายภาพท าโปสการ์ดโดยรูปเหล่านั้นจะเป็นสมาชิกในวงของตนนั่นเอง เพ่ือ

น ามาขายให้กับแฟนคลับตามงานแสดงCover Dance ทั่วไปอีกด้วย จากที่กล่าวมาอาจท าให้เห็นได้ว่า การ

แสดงCover Dance เป็นพ้ืนที่สื่อสารให้กับนักเต้นCover Dance มีชื่อเสียงและมีความโดดเด่นในหมู่

นักแสดงCover Dance หรือในหมู่ผู้ชมที่บางคนอาจลงท้ายด้วยการสมัครเป็นแฟนคลับของวง ซึ่งถือเป็น

การสื่อความต้องการของวัยรุ่นที่ต้องการเป็นคนที่มีชื่อเสียง  

 

เอกสารชิ้นนี้ได้ให้มุมมองในประเด็นภาพรวมของ Cover dance ในสังคมไทยโดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่ม

นักเต้นCover Dance K-pop และไม่ได้ท าการศึกษานักเต้น cover dance j-pop อย่างลึกซึ้ง จึงท าให้ผู้

ศึกษาหยิบยกงานชิ้นนี้ขึ้นมาเพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลภาคสนามและรวมไปถึงการตั้ง

ค าถามเกี่ยวกับการเต้น Cover dance J-pop ที่ผู้เขียนเลือกที่จะมองแบบผิวเผินโดยผู้ศึกษาจะเจาะจงลง

ไปที่ Cover Dance J-pop มากกว่าจึงท าให้งานของตัวผู้ศึกษานั้นแตกต่างกับงานชิ้นนี้อย่างเห็นได้ชัด 
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วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการเล่าเรื่อง Life History      

           
 ยอร์จ เอ แอ็ตติกจ์ (2531) เรื่อง บันทึกประวัติชีวิตบุคคล: เครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็น
งานเขียนที่กล่าวถึงภาพรวมของการบันทึกประวัติชีวิตคน  และเป็นงานที่ชี้ให้เห็นถึงแนวทางในการศึกษา
ประวัติชีวิตของบุคคล โดยมีการอธิบายที่มาที่ไปของการศึกษาประวัติชีวิตบุคคล โดยมีการอธิบายที่มาทีไป
ของการศึกษาประวัติชีวบุคคล ประเภทและการจัดกลุ่มเอกสารข้อมูลของบุคคลที่จะศึกษา รวมถึงรูปแบบ
ของการเขียนประวัติชีวิต แนวทางในการเก็บข้อมูลและข้อจ ากัดในการศึกษาในแนวนี้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นงาน
เขียนที่ช่วยให้เข้าใจและให้แนวทางในการศึกษาเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิตในครั้งนี้ได้มากทีเดียว  นอกจากนี้ยังมี
บทความว่าด้วยการวิเคราะห์เรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิตที่น่าสนใจปรากฏในบทความวิชาการเ รื่องStories, 
Background Knowledge and Themes: Problems in the Analysis of Life History 
Narrative(1980) ของMichael Agar ซึ่งเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยฮูสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
และเป็นนักชาติพันธุ์วิทยา งานเขียนชิ้นนี้เป็นการวิจัยศึกษาชาติพันธุ์  โดยศึกษาจากข้อมูลต่างๆใน
ประวัติศาสตร์ การศึกษามิได้มุ่งไปที่มิติเดียวหรือเฉพาะเรื่องที่ต้องการศึกษา ควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับ
ประเด็นทางจิตวิทยา,ภาษา และมานุษยวิทยา จะช่วยในการท าความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลากหลายมิติ 
เขากล่าวว่าข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาชาติพันธุ์ที่ได้จากมุมมองข้างต้นจะช่วยให้เข้าใจทฤษฎีทั้งหมดได้ ไม่ว่า
จะเป็นในแง่มานุษยวิทยาหรือชีวประวัติของกลุ่มชาติพันธุ์หรือแม้แต่วิถีชีวิตของคนอเมริกันที่อาศัยอยู่ในถิ่น
ที่ห่างไกล     
 
            
 นราภรณ์ หะวานนท์ (2552) เรื่อง วิธีการศึกษาเรื่องเล่า: จุดเปลี่ยนของการวิจัยทางด้าน
สังคมศาสตร์ เกี่ยวกับการเล่าเรื่องและจัดระเบียบเรื่องเล่าของตน ท าให้เราได้เข้าใจชีวิตของตนเองอย่าง
เป็นระบบ เรื่องเล่าต่างๆที่ผ่านประสบการณ์ของผู้เล่า อาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ได้ เพราะผ่านการ
ตีความจากผู้เล่าอีกที เรื่องเล่าอาจจะมีส่วนที่คัดค้านหรือคล้อยตามกระแสหลักของสังคม โดยได้รับอิทธิพล
มาจากความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่นเพศ เชื้อชาติ สังคมที่เขาเติบโตมา เรื่องเล่าจึงสะท้อนความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลกับโลกที่เขาอาศัยอยู่ การจะท าความเข้าใจตัวบุคคลต้องมีความสนใจผ่านเรื่องเล่าที่เขาเล่า 
เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาจะท าให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลากหลายมิติเกี่ยวกับตัวบุคคล
และวัฒนธรรม เมื่อต้นทศวรรษ 2520 ได้น าเรื่องเล่าเข้ามาสู่แวดวงสังคมศาสตร์ หลังจากนักวิชาการได้
ละเลยมานาน นับจากช่วงนี้เป็นต้นมาการน าวิธีการศึกษาเรื่องเล่าเข้ามาสู่แวดวงสังคมศาสตร์ก็มีให้เห็นมาก
ขึ้น จนถึงช่วงคริสต์ทศวรรษ 2530 มีการผลิตวารสารทางวิชาการชื่อ The Journal Narrative of Life 
History ในสหรัฐอเมริกา หรือปัจจุบันเรียกว่า Narrative Inquiry จนถึงปัจจุบันได้มีการน าวิธีการศึกษา
เรื่องเล่าไปใช้อย่างกว้างขวาง ในแวดวงวิชาการ การศึกษาเรื่องเล่าให้ความส าคัญกับการสังเกตท่าทางและ
การกระท าในชีวิตประจ าวัน เรื่องเล่าจะต้องมีจุดเริ่มต้นเนื้อเรื่องและจุดจบโดยจะใช้ภาษาที่ท าให้ผู้อ่าน
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สามารถจินตนาการเห็นภาพได้และมีการเรียงล าดับเหตุการณ์ โดยต้องมีการวางโครงเรื่องก ากับ การศึกษา
เรื่องราวท าให้นักวิชาการสามารถท าความเข้าใจตัวบุคคลผ่านเรื่องราว มนุษย์ไม่เพียงแต่เป็นผู้เล่าเรื่องแต่ยัง
ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเรื่องที่ตนเองเล่าหรือประสบการณ์ที่ตนเองเคยได้พบโดยจะด าเนินชีวิตตามสิ่งที่
เคยพบมาก่อน 
 

ในการศึกษาเรื่องราวไม่พยายามหาข้อสรุปเกี่ยวกับความแน่นอนและไม่เชื่อในความจริงแท้ เพราะ
เชื่อว่าเรื่องราวมีอ านาจท าให้คนที่ฟังคล้อยตามได้แล้วคนเราสามารถให้น้ าหนักกับสิ่งที่เราเล่าออกไปเพ่ือให้
ฟังดูน่าเชื่อถือ การวิจัยพยายามศึกษาและหาความหมายของวาทกรรมที่อยู่ในเรื่องเล่า การเข้าถึงเรื่องเล่า 
อาจใช้การน าเสนอเรื่องราวที่เป็นเหตุการณ์ส าคัญที่จะท าให้เปลี่ยนชีวิตและความคิดของผู้เล่าไป อาจเป็น
เรื่องที่เกี่ยวกับความสูญเสียความเจ็บปวด การวิเคราะห์เรื่องเล่าต้องอาศัยประสบการณ์พ้ืนฐานของผู้วิจัย
และกรอบทฤษฎี มักใช้เอาเรื่องเข้าหลายๆ เรื่องที่เกิดกับหลายหลายบุคคลมาสร้างเป็นมโนทัศน์และนามโน
ทัศน์เหล่านั้นมาเชื่อมกันเพื่อสร้างตัวแบบ    
 

วิธีการศึกษาเรื่องราวให้ความสนใจว่าผู้เล่าตีความตนเองและประสบการณ์ของตนเองอย่างไร
รวมถึงประสบการณ์ของผู้วิจัยที่จะสามารถท าความเข้าใจสิ่งที่เล่าออกมาได้ รักในการพูดคุยและการ
สนทนาไม่ควรมีการบังคับหรือการกดดันกันไม่มีการตัดสินว่าถูกหรือผิดสร้างบรรยากาศผ่อนคลายและ
สบายใจให้แก่ผู้เล่า ค าถามส าคัญในเชิงจริยธรรมเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องราวคือเรื่องที่พูดเล่าเล่าออกมาจะมี
ผลต่อตัวเขาอย่างไรการน าเรื่องราวของตนเองมาเรียบเรียงใหม่จึงอาจท าให้ผู้เล่ามองเห็นปัญหาและทาง
แก้ปัญหาที่ดีขึ้น           
   นภาภรณ์ หะวานนท์ (2555) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ชีวิตที่ถูกลืม เรื่องล่าของ
ผู้หญิงในเรือนจ า ซึ่งมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ต้องขัง ได้อธิบายวิธีการศึกษาเรื่องเล่าไว้ว่า การจัดระเบียบ
ประสบการณ์ที่ผ่านมาในรูปของเรื่องเล่าที่มีความหมายนั้นเป็นวิธีการเดียวที่บุคคลสามารถเข้าใจชีวิตของ
ตนเองได้ ตัวตนของปัจเจกถูกสร้างมาจากการตีความและการให้ความหมายกับเหตุการณ์ต่างๆ โดยใช้
จินตนาการ ภาพในใจ ความคิด ความเชื่อ ความรู้สึก ความปรารถนา ผ่านการเชื่อมโยงกับคนรอบๆ ตัวและ
เหตุการณ์แวดล้อมอ่ืนๆ การวิจัยดังกล่าวสนใจกับเรื่องราว (story) ที่ประกอบขึ้นเป็นเรื่องเล่า (narrative) 
ซึ่งเป็นตัวบท (text) ที่จะต้องน ามาตีความทั้งในส่วนของเรื่องราวต่างๆ ถูกเล่าไปตามธรรมเนียมที่เป็นอยู่
ของสังคม และในส่วนของการต่อรองกับความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่มีอยู่  เรื่องเล่าอาจถือเป็นทางออกของ
ปัญหาของมนุษย์ ซึ่งมักจะถามตัวเองว่า “เราจะบอกเล่าสิ่งที่เรารู้อย่างไร” ในการเล่าเรื่อง ผู้เล่าเรื่องจะ
ค านึงว่าก าลังเล่าเรื่องให้ใครฟัง จะต้องตัดสินว่าจะสื่อสารข้อมูลอย่างไรให้ดีที่สุด ซึ่งส่วนหนึ่งก็อยู่ที่การ
ประเมินสถานการณ์ด้วยว่า ผู้ฟังต้องการฟังอะไร การให้รายละเอียดบางอย่างอาจเป็นความเสี่ยงสาหรับผู้
เล่า ดังนั้นผู้เล่าอาจหลีกเลี่ยงที่จะเล่าถึงเหตุการณ์บางเรื่อง บรรยากาศการแบ่งปันความรู้สึกในการสนทนา
จึงมีความส าคัญต่อเรื่องราวขณะที่ผู้เล่ารื้อฟ้ืนความทรงจ า 
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ในชีวิตของปัจเจกมีเรื่องราวต่างๆ ผ่านเข้ามามากมาย ปัจเจกแต่ละคนได้เลือกเรื่องราวที่คนมองว่า
มีความส าคัญ จดจ า และน ากลับมาเล่าใหม่ โดยวางโครงเรื่องให้กับเรื่องนั้นๆ ดังนั้นเรื่องเล่าจึงเป็นชีวิตที่
ตนรับรู้ เรื่องราวเป็นตัวบอกว่าอดีตเราเป็นอย่างไร ปัจจุบันเราเป็นใคร และจะด าเนินชีวิตในอนาคตได้
อย่างไร เรื่องราวจึงเป็นสิ่งยืนยันตัวปัจเจก การฟังและการบอกเล่าเรื่องราวช่วยให้บุคคลเข้าใจตนเองและ
เข้าใจผู้อ่ืนมากขึ้น           
  การศึกษาเรื่องเล่าเป็นการพยายามท าความเข้าใจความทรงจ าที่ผสมผสานระหว่างสิ่งที่ผู้
เล่าเชื่อว่าเกิดขึ้น รวมถึงความหมายต่อผู้เล่าและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เรื่องเล่าซึ่งเป็นความจริงส าหรับผู้เล่า
สะท้อนทั้งข้อเท็จจริงและความหมายที่เกี่ยวกับผู้อ่ืนอีกด้วย ดังนั้นสิ่งที่เราเรียกว่าเรื่องราวที่เป็นจริงจึง
หมายถึง เรื่องราวที่คนเชื่อว่าจริง การศึกษาเรื่องเล่าเริ่มจากการมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในชีวิตของผู้เล่า  โดยผู้
เล่าตีความและเลือกเก็บไว้ในความทรงจ าเรียกว่า ประสบการณ์ชีวิตของผู้เล่า ในขณะที่นักวิจัยกับผู้เล่า
เรื่องสนทนากัน ประสบการณ์ที่ผ่านมาถูกน ามาเล่าอีกครั้ง โดยเรื่องราวต่างๆ ถูกสร้างขึ้นมาจาก
ความสัมพันธ์และความเข้าใจที่เกิดขึ้นระหว่างผู้เล่ากับนักวิจัย จากนั้นนักวิจัยจึงน าเรื่องราวของผู้เล่ามา
ตีความโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เรื่องเล่า วิธีการศึกษาเรื่องเล่าให้ขอบเขตที่ช่วยให้นักวิจัยสามารถเข้าถึง
ประสบการณ์ของบุคคล เรื่องเล่าเปิดพ้ืนที่ให้คนสามารถน าพาเรื่องราวต่างๆกลับมาเล่าใหม่อีกครั้ง ดังนั้น
ความเข้าใจชีวิตจึงไม่ใช่การตั้งค าถามว่าชีวิตเป็นอย่างไร แต่เป็นการตั้งค าถามว่าชีวิตได้รับการตีความและ
ถูกน ากลับมาเล่าใหม่อย่างไร ในการศึกษาเรื่องเล่า นักวิจัยพยายามจับภาพของเรื่องราวทั้งหมดแทนการมุ่ง
ไปที่การท าความเข้าใจเฉพาะในหัวข้อที่ศึกษาหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ เวลาหนึ่ง และไม่ได้ให้ความสนใจ
เฉพาะกับเรื่องราวที่น่าสนใจและน่าดึงดูดผู้ฟังเท่านั้น แต่วิธีการศึกษาเรื่องเล่าจะต้องพยายามเข้าถึงสิ่งที่
ซ่อนอยู่เบื้องหลังหรือความเชื่อพ้ืนฐานที่เป็นตัวก าหนดการวางโครงเรื่องของผู้เล่า  วิธีการศึกษาเรื่องเล่าจึง
เชื่อว่า ความจริงเป็นสิ่งถูกสร้างขึ้นจากการตีความของผู้เล่าเรื่องและนักวิจัยและปฏิเสธความเชื่อของวิธี
วิทยาวิจัยกระแสหลักท่ีว่า ความจริงเป็นสิ่งที่ด ารงอยู่และการวิจัยเป็นการค้นพบท่ีด ารงอยู่นั้น 
 

การศึกษาเรื่องเล่าผ่านการเข้าใจและประสบการณ์ของผู้ต้องขัง ถือเป็นการสับเปลี่ยนกระบวนการ
คิดของการวิจัย คือการเคลื่อนจากการ “ค้นหาความจริงแบบวัตถุวิสัย” ไปสู่ “เข้าถึงความจริงแบบอัต
วิสัย” ซึ่งผ่านการตีความของผู้เป็นเจ้าของเรื่องเล่า รวมทั้งยังเชื่ออีกด้วยว่าประสบการณ์ของนักวิจัยย่อมมี
ผลต่อการตีความสิ่งที่ได้รับฟัง ซึ่งในที่นี้หมายถึงการที่ประสบการณ์ของนักวิจัยในฐานะนักวิชาการ และมี
ความสนใจในประเด็นที่เกี่ยวกับความเป็นธรรมในสังคมและสิทธิมนุษยชน วิธีการศึกษาเรื่องเล่ามิได้มองว่า
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัยกับผู้ที่เป็นเจ้าของประสบการณ์เป็นที่มาของอคติในการวิจัย  หรือมีส่วนท าให้
ผลการวิจัยบิดเบือนไปจากสิ่งที่ควรเป็น การมองตัวเองว่าเป็นใคร มีจุดยืนอย่างไร ถูกหล่อหลอมมาอย่างไร
เป็นรากฐานส าคัญที่น าไปสู่การเข้าใจเรื่องราวของผู้อ่ืน การสะท้อนตัวตนและความรู้สึกของนักวิจัย (เช่น 
ความเศร้า ความสะเทือนใจ ความไม่สบายใจ ความกังวลใจ หรือความสนใจ) คือการเปิดเผยพื้นฐานในเชิง
คุณค่าของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการวิจัย โดยนัยนี้นักวิจัยจึงเป็นผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างเรื่องเล่าด้วย
เช่นกัน หลักการส าคัญในการพูดคุยหรือสนทนากับผู้เล่าเรื่องคือความเข้าใจ ความเสมอภาค ไม่มีการบังคับ 
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กดดันให้พูด ไม่ตัดสินผิดถูก ทั้งนักวิจัยและผู้ต้องขังอยู่ในบรรยากาศของความสบายใจในการพูดคุย 
แลกเปลี่ยน นักวิจัยมิใช่ผู้ถาม และผู้ต้องขังเป็นผู้ตอบ แต่เป็นบรรยากาศของพูดคุยเรื่องราวต่างๆอย่างเป็น
ธรรมชาติผ่านเรื่องเล่า อย่างไรก็ตามในการสนทนาระหว่างนักวิจัยกับผู้ต้องขั งย่อมมีความสัมพันธ์เชิง
อ านาจเกิดขึ้นอย่างปฏิเสธไม่ได้ ในหลายๆ กรณีบรรยากาศของการพูดคุยอาจท าให้ผู้เล่าเรื่องรู้สึกว่าตนเอง
เป็นวัตถุเพ่ือการศึกษา หากนักวิจัยสัมผัสถึงบรรยากาศความกดดันและตึงเครียดจากผู้เล่าเรื่องก็จะมีการ
ปรับท่าทีให้นิ่มนวลขึ้นและสร้างความเป็นกันเองมากขึ้น     

        
ค าถามส าคัญในเชิงจริยธรรมของการวิจัยที่มีต่อผู้เล่าเรื่องที่ส าคัญคือ  การกลับมาเล่าเรื่องใหม่อีก

ครั้งมีผลต่อตัวผู้เล่าอย่างไร การเล่าเรื่องราวของตนเองไม่ใช่การสะท้อนปัญหาทางด้านจิตวิทยาของบุคคล
แต่เป็นทางออกของปัญหาภายในจิตใจของบุคคล การใช้วิธีการเล่าเรื่องที่นักวิจัยฟังด้วยความเข้าใจ และ
พยายามให้ผู้เล่าเรื่องแยกปัญหาที่เกิดขึ้นออกจากตน โดยมองว่าสิ่งต่างที่เกิดขึ้นล้วนมาจากสิ่งที่ ไม่อาจ
ควบคุมได้ เช่น ความคิดและความเชื่อของคนในสังคม  การแยกตัวเองออกจากปัญหาที่ เกิดขึ้น 
(externalizing the problems) ท าให้ผู้เล่าเรื่องมีโอกาสมองปัญหาอย่าง ถี่ถ้วนมากขึ้นและไม่ลงโทษ
ตนเอง การน าเรื่องราวกลับมาร้อยเรียงและเล่าใหม่อีกครั้งจึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เล่าเรื่องได้เรียบเรียง
ข้อมูลและเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตของตนขึ้นมาใหม่อีกครั้ง โดยเมื่อน าเรื่องราวกลับมาเล่าใหม่ ความ
เจ็บปวดหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์นั้นๆก็จะลดลงและมีอิทธิพลต่อตัวผู้เล่าน้อยลง  ในขณะที่
ผู้ต้องขังหญิงได้เล่าเรื่องราวของตนเอง บางช่วงเวลาเต็มไปด้วยความเจ็บปวด บางช่วงเวลามีความกังวล 
ความเศร้า ความกลัว ความหวั่นวิตก แต่บางช่วงเวลาก็มีความหวัง มีก าลังใจ ผู้ต้องขังหญิงซึ่งเป็นเจ้าของ
เรื่องราวนี้ ได้แสดงความเต็มใจที่จะให้นักวิจัยน าเรื่องราวต่างๆ มาเขียนเป็นหนังสือ โดยชื่อของผู้เล่าเรื่อง
ทั้งหมดเป็นชื่อสมมุติ  แม้ว่ามีผู้ต้องขังบางคนที่กล่าวว่า ยินดีให้ใช้ชื่อจริง แต่นักวิจัยก็ยืนยันที่จะ
เปลี่ยนแปลงชื่อทุกคนเป็นชื่อสมมุติ และไม่มีการระบุชื่อของทัณฑสถานหรือเรือนจ าของผู้เล่าเรื่องด้วย  
  

 
แนวทางการวิเคราะห์เรื่องเล่าการวิเคราะห์เรื่องเล่าได้ใช้การจับเหตุการณ์ส าคัญที่น ามาสู่การ

เปลี่ยนแปลงตัวบุคคล เหตุการณ์เหล่านี้ไม่ได้ถูกวางแผนไว้ล่วงหน้า และเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ เหตุการณ์
วิกฤตอาจเป็นเหตุการณ์ที่ผลกระทบต่อชีวิต อาจมีเรื่องของความเจ็บปวดทางด้านจิตใจ หรือเป็นสิ่งที่ทาให้
คนรู้สึกว่าอยู่ในอันตรายหรือความเสี่ยง (เช่น การถูกคุกคามทางร่างกาย การถูกคุกคามทางด้านจิตใจ) การ
ถูกท าให้รู้สึกเสียศักดิ์ศรี ถูกลบหลู่ หรือเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดผลในทางบวก เช่น ความประทับใจ ความ
ภูมิใจ ความสุข การศึกษานี้มองสิ่งที่นับเป็นเหตุการณ์วิกฤตว่า จะต้องมีผลในทางลบหรือทางบวกต่อตัวผู้
เล่า และเป็นเหตุการณ์ที่เปลี่ยนประสบการณ์ของผู้เล่า โดยบุคคลสามารถระบุเหตุการณ์นี้ได้ว่ามีผลอย่างไร
ก็เมื่อเหตุการณ์นั้นผ่านไปแล้ว เหตุการณ์วิกฤตมีส่วนส าคัญต่อความเข้าใจ วิธีการมองโลก ของผู้เล่า และ
เป็นตัวก ากับผู้เล่าว่าควรจะท าอะไร อย่างไร ในอนาคต เป้าหมายส าคัญของการวิเคราะห์เรื่องเล่าไม่ใช่การ
สร้างสิ่งที่นักวิจัยได้เห็นหรือรับรู้ แต่เป็นการสร้างกรอบที่มีองค์ประกอบของข้อมูลมาเรียบเรียงในลักษณะที่
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น่าสนใจซึ่งสะท้อนออกมาจากตัวนักวิจัยในฐานะที่เป็นผู้เข้าไปแบ่งปันประสบการณ์กับ เล่าเรื่อง ภาพของ
เรื่องราวที่สอดคล้องกันระหว่างบริบทกับส่วนต่างๆของข้อมูลที่จะช่วยให้ผู้ อ่านเข้าถึงและเข้าใจเรื่องที่น า
ออกมาสู่พ้ืนที่สาธารณะการวิเคราะห์เรื่องเล่าเป็นการตีความของนักวิจัย  โดยอาศัยทั้งการมองโลกของ
นักวิจัย ประสบการณ์ และพ้ืนฐานทางทฤษฎี เพ่ือการเข้าถึงเรื่องเล่าของเรื่องราวที่ผู้เล่าเรื่องต้องการ
น าเสนอ ซึ่งจะท าเป็น 2 แบบ แบบแรกเป็นการนาเรื่องเล่ามาวิเคราะห์ (analysis of narrative) และแบบ
ที่สองเป็นการวิเคราะห์เพื่อสร้างเรื่องเล่า (narrative analysis) 

 
การศึกษานี้ได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ทั้ง 2 วิธี โดยผลการวิจัยที่น ามาเสนอในหนังสือเล่มนี้ใช้วิธีที่

เรียกว่า “การน าเรื่องเล่ามาวิเคราะห์” โดยได้น าข้อมูลจากเรื่องเล่าหลายๆ เรื่อง ซึ่งเกิดขึ้นกับผู้ต้องขัง
หลายๆ คนมาสร้างเป็นกรอบความคิดต่างๆ และเชื่อมโยงกรอบความคิดเข้าด้วยกันตามประเด็นของเรื่องที่
ก าลังศึกษา ซึ่งบางครั้งจะเรียกการวิเคราะห์แบบนี้ว่า “การวิเคราะห์เพ่ือสร้างทฤษฎี” วิธีการนี้วางอยู่บน
หลักการวิเคราะห์แบบอุปนัยซึ่งเป็นการสร้างข้อเสนอเชิงทฤษฎีจากข้อมูล  โดยอาศัยทฤษฎี การตีความ 
และการให้ความหมายกับข้อมูล ส าหรับการวิเคราะห์อีกวิธีหนึ่งซึ่งเรียกว่า “การวิเคราะห์เพ่ือสร้างเรื่อง
เล่า” เป็นการวิเคราะห์โดยการน าองค์ประกอบหรือส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์หรือเรื่องราวต่างๆ ที่
เกิดขึ้นกับปัจเจกบุคคลมาตีความเพ่ือสร้างเป็นเรื่องเล่า แทนการแยกเรื่องราวออกเป็นส่วนๆ ในลักษณะ
ของการสร้างเรื่องราวจากข้อมูล การเชื่อมโยงเหตุการณ์และการกระท าต้องอาศัยโครงเรื่อง เหตุการณ์ที่มี
ความส าคัญจะเป็นตัวแสดงเรื่องราวให้ปรากฏออกมา และจะเป็นตัวบอกนักวิจัยว่ามีเหตุการณ์หรือ
องค์ประกอบใดบ้างที่ควรจะน าเข้ามาสู่การสร้างเรื่องเล่า ข้อมูลซึ่งไม่ได้ขัดแย้งกับโครงเรื่องและมิได้มีส่วน
ช่วยในการช่วงสร้างเรื่องราวขึ้นมา อาจไม่จ าเป็นต้องน ามาเป็นส่วนหนึ่งของผลวิจัย   

 
อย่างไรก็ตามมิได้หมายความว่ากระบวนการนี้จะใช้การบังคับให้เหตุการณ์หรือเรื่องราวต่างๆ  เข้า

มาสู่เครื่องเรื่องที่นักวิจัยก าหนดไว้ล่วงหน้า เรื่องราวที่เป็นผลงานขั้นสุดท้ายของนักวิจัย จะต้องสอดคล้อง
กับข้อมูล แต่ขณะเดียวกันก็ต้องจัดระเบียบและให้ความหมายที่ไม่ปรากฏอยู่ในตัวข้อมูลด้วย  นักวิจัยใช้
ความรู้ในสาขาของตนเองช่วยในการตีความค าพูด การกระท าและเรื่องราวในฐานะเป็นข้อมูล ดังนั้นนักวิจัย
จะต้องเสนอทั้งเหตุการณ์และข้อถกเถียงเพ่ือสนับสนุนความเป็นไปได้ของเรื่องราวที่นักวิจัยสร้างขึ้น  (นภา
ภรณ์ หะวานนท์, 2555)    

 
วรรณกรรมในหมวดนี้มีคุณค่าต่องานศึกษาในเรื่องของการ ท าให้เข้าใจถึงความส าคัญของเรื่องเล่า 

การผลิตเรื่องเล่าที่ดี ตั้งแต่วิธีการพูดคุยกับคู่สนทนา การเรียงล าดับเรื่องเล่า ตลอดจนการวิเคราะห์เรื่องเล่า
ไปจนถึงการสร้างผลงานชิ้นหนึ่งและการน าไปใช้ประโยชน์ สามารถน าวิธีและองค์ความรู้ไปใช้ในการศึกษา 
เก็บข้อมูลรวมถึงการถ่ายทอดและเรียงล าดับข้อมูลที่ได้มาในรูปแบบเรื่องเล่าที่ครบถ้ วนสมบูรณ์และ
วิเคราะห์สิ่งที่ได้มาเพ่ือค้นหาวิธีการที่เหมาะสมในการท างานวิจัยต่อไป 
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บทที่3 

กว่าจะมาเป็น J-pop 

 

ในการศึกษาเรื่อง “Cover Dance กับการสร้างตัวตนของวัยรุ่น : กรณีศึกษากลุ่มผู้แสดง Cover 

Dance ศิลปิน J-Pop” ผู้ศึกษาจ าเป็นต้องความเข้าใจถึงประวัติความเป็นมาของแนวเพลงJ-pop เพ่ือน ามา

วิเคราะห์ปรากฏการณ์การเต้น Cover Dance ซึ่งเป็นผลกระทบจากการเกิดกระแสคลั่งไคล้ศิลปิน J-pop 

ในประเทศไทย โดยก่อนที่กระแสคลั่งไคล้ศิลปิน J-pop จะเกิดขึ้นมานั้นได้มีการเกิดกระแสการคลั่งไคล้

ศิลปิน J-rock ก่อน โดยบทนี้จะท าการเรียงข้อมูลจากประวัติความเป็นมาของดนตรี J-rock มาจนถึง ดนตรี 

J-popในปัจจุบัน 

 

ประวัติความเป็นมาของเจร็อค  (J-rock) 
 

เจแปนนิส ร็อค หรือเรียกสั้นๆว่า J-rock ซึ่งเป็นดนตรีแนวร็อคจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้รับอิทธิพล

มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงปี พ.ศ. 2503 วงร็อคแห่งแรกในประเทศญี่ปุ่นได้ท าสิ่งที่เรียกว่า Group 

Sounds โดยมีเนื้อเพลงเกือบทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ วงดนตรีพื้นบ้านที่ชื่อว่า Happy End เกิดข้ึนในช่วง

ต้นปี พ.ศ.2513 ได้เกิดการร้องเพลงร็อคเป็นภาษาญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก ในช่วงปี พ.ศ. 2523-พ.ศ.2533 (ช่วง

ต้นปีค.ศ.1990) ได้เกิดกลุ่มนักร้องที่ชื่อว่า X-Japan ที่เป็นวงหลักที่ท าให้วงการเพลงร็อคของญี่ปุ่นประสบ

ความส าเร็จซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในเอเชียและมีชีวิตรอดมาได้หลายสิบปี จนถึงปัจจุบันท่ามกลาง

การแข่งขันของวงการ J-pop (Real Sound.jp. 2558:ออนไลน์) 

ในยุค 60 วงดนตรีร็อคญี่ปุ่นหลายคนได้รับอิทธิพลมาจากนักดนตรีร็อคตะวันตกอย่าง เดอะบีเทิล 

(the Beatles) บ็อบดีแลน (Bob Dylan) และ เดอะโรลลิ่งสโตนส์ (the Rolling Stones) พร้อมกับเพลง

พ้ืนบ้านอ่ืน ๆ แนวร็อคประสาทหลอน และประเภทที่คล้ายกันปรากฏการณ์ชื่อที่เรียกว่า Group Sound 

(GS) ซึ่งจอห์นเลนนอนแห่ง เดอะบีทเทิลส์ (the Beatles) ได้กลายมาเป็นนักดนตรีตะวันตกที่ได้รับความ

นิยมสูงสุดในญี่ปุ่น Group Sound (GS) เป็นสไตล์ดนตรีร็อคญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมในช่วงกลางถึงปลายยุค 

60 หลังจากความโด่งดังของ Group Sound (GS) ได้มีนักแต่งเพลง - นักร้องหลายคนที่มีอิทธิพลและเป็น

คนแรกที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง Nobuyasu Okabayashi  Wataru Takada ซึ่งได้รับแรงบันดาล

ใจจากวู้ดดี้ Guthrie ก็กลายเป็นที่นิยมในญี่ปุ่น ทั้งสองคนได้รับอิทธิพลจากดนตรีพ้ืนบ้านอเมริกัน แต่เขียน

เนื้อเพลงของญี่ปุ่น Wataru Takada ใช้บทกวีญี่ปุ่นสมัยใหม่เป็นเนื้อเพลงขณะที่ Kazuki Tomokawa ท า

อัลบั้มโดยใช้บทกวีของ Chuya Nakahara  Tomobe Masato โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก Bob Dylan 
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เขียนเนื้อเพลงที่ได้รับค าชมเชยเป็นอย่างมาก Tigers ได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่ม Sounds ในยุค ต่อมา

สมาชิกบางคนของ Tigers Tempters และแมงมุมกลายเป็นซุปเปอร์กรุ๊ปญี่ปุ่นคนแรก (BBC. ออนไลน์ , 

2552)  

 

ภาพที่1 ศิลปินJ-rock วง Gazette 

ที่มา : http://japantour.in.th/ 

 

หลังจากได้เห็นการแสดงของศิลปิน Jimi Hendrix ที่ก าลังจะมาเยือนยุโรป Yuya Uchida กลับมา

บ้านและก่อตั้ง Yuya Uchida & Flowers ในเดือนพฤศจิกายนปี 1967 เพ่ือแนะน าเสียงที่คล้ายคลึงกับ

ญี่ปุ่น พวกเขาปล่อยอัลบั้ม Challenge! ในกรกฏาคม พ.ศ. 2512 ที่ร่วมร้องกับนักร้องเพลงร็อคของ

สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ภายใต้ชื่อบริษัท Big Brother and the Holding Company and Cream  
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ภาพที่2 ศิลปินJ-rock วง VelBet 

ที่มา : http://www.fanpop.com/clubs/j-rock/images/20012123/title/velbet-photo 

 

ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2512 Yuya Uchida ได้มีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกในวงของตนเองยกเว้นมือ

กลอง และใช้ชื่อว่า Travellin' Band ซ่ึงรวมไปถึงวงดนตรีของวงดนตรี Metal ที่มีชื่อว่า  Black Sabbath 

และ progressive rock act King Crimson  พวกเขาย้ายไปอยู่แคนาดาและได้รับการออกอัลบั้มเป็นครั้ง

แรกโดยใช้ชื่อว่า original material และ วง Travellin' Band ได้ออกอัลบั้มที่มีชื่อว่า Satori ซึ่งได้เปิดตัว

ในช่วงเมษายน พ.ศ. 2514 และถือว่าเป็นบรรพบุรุษของเฮฟวีเมทัล  (Heavy Metal) พร้อมด้วย 

Kirikyogen, doom Metal  วงดนตรีเฮฟวีเมทัลของญี่ปุ่นเริ่มเกิดข้ึนในช่วงปลายทศวรรษ 1970 (ประมาณ

ปลายปี พ.ศ. 2513)  โดยได้รับการบุกเบิกโดยวงที่มีชื่อว่า Bow Wow (1975), 44 Magnum (1977) และ 

Earthshaker (1978)  ในปีพ.ศ. 2520 Bow Wow ได้สนับสนุน Aerosmith และ Kiss ซึ่งเป็นวงดนตรีร็อค

ของประเทศสหรัฐอเมริกา ในทัวร์ญี่ปุ่นของพวกเขา พวกเขาได้ขึ้นแสดงทั้งในเทศกาลดนตรีแจ๊สในประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์และเทศกาลหนังสือในประเทศอังกฤษในปีพ.ศ. 2525 หลังจากที่สมาชิกบางคนมีการ

ปรับเปลี่ยนไปท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านแนวดนตรีให้กลายเป็น commercial sound มากข้ึนพวกเขา

เปลี่ยนชื่อเป็น Vow Wow และย้ายไปอยูท่ี่ประเทศอังกฤษ 
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ภาพที่ 3 ศิลปินJ-rock วง Gazette 

   ที่มา : http://jrockvandalism.blogspot.com/ 

 

 ในช่วงทศวรรษที่ 1980 วงดนตรีเฮฟวีเมทัล (Heavy Metal) ของญี่ปุ่นมีมากมายเหลือล้น ความ

ดังถูกสร้างขึ้นในปี 1981 โดยอดีตสมาชิกวง Lazy Akira Takasaki และ Munetaka Higuchi ในปีพ.ศ. 

2526 พวกเขาได้ไปเที่ยวอเมริกาและยุโรปและในไม่ช้าก็เริ่มมุ่งความสนใจไปที่การท างานระดับนานาชาติ  

และในปี พ.ศ. 2528 ได้ร่วมงานกับค่าย Atco Records ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ญี่ปุ่นลงนามในสัญญาอัน

แข็งแกร่งของค่ายเพลงในประเทศสหรัฐอเมริกา และได้ออกอัลบั้มทั้งหมด 3 อัลบั้ม Thunder in the East 

(1985), Lightning Strikes (1986) และ Hurricane Eyes (1987) ในขณะที่ปี 1988 ในความพยายามที่ไม่

ประสบความส าเร็จในการส่งเสริมความนิยมในระดับนานาชาติของพวกเขา จนถึงปลายยุค 80 มีเพียงสอง

วงที่ยังสามารถออกอัลบั้มในสหรัฐอเมริกา ได้แก่ Ezo และ Dead End  
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ภาพที่ 4 ศิลปินJ-rock วง Vivid 

ที่มา : https://www.pinterest.co.uk/pin/ 

 

 นอกจากนี้ในช่วงทศวรรษที่ 1980 วงดนตรีร็อกและวงดนตรีmetal ของประเทศญี่ปุ่นยังให้ก าเนิด

การเคลื่อนไหวที่เรียกว่า visual kei เป็นแนวดนตรีที่ได้รับการผสมผสานระหว่างเพลงร็อคกับเพลง Metal 

เข้าไว้ด้วยกัน โดยได้รับอิทธิพลทางด้านการแต่งกายจาก Glam Rock และ Glam Metal โดยผู้ที่บุกเบิก 

visual kei ได้แก่ วง X Japan , Dead End , Buck-Tick , D'erlanger และ Color แม้ว่าจะเริ่มต้นในช่วง

ต้นทศวรรษ 1980 แต่จนถึงปลายทศวรรษที่ผ่านมาความโด่งดังของ visual kei ก็ประสบความส าเร็จอย่าง

มากโดยเพลง Seven-Heaven ได้ขึ้นเป็นอันดับที่ 3 บนชาร์ตโอริคอน (Oricon ชาร์ตเพลงอันดับ1ของ

ประเทศญี่ปุ่น) และตามมาด้วยเพลง Taboo (1989) และ เพลง Aku no Hana (1990)  ในเดือนเมษายน

ปี พ.ศ. 2532 อัลบั้มที่สองของ X Japan ได้ออกอัลบั้มจ านวน 712,000 ชุด ในขณะที่อัลบั้มที่สามของพวก

เขาและขายดีที่สุดได้รับการปล่อยตัวในเดือนกรกฎาคมปี 1991 และมียอดขายกว่า 1 ล้านชุด พวกเขาได้

ปล่อยอัลบั้มสตูดิโอจ านวนสองชุด Art of Life (1993) และ Dahlia (1996) ก่อนจะยุบวงในปี 1997วง X 

Japan ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ Atlantic Records ในปี 1992 แต่ก็ได้รับการเปิดตัวออกไปใน

ต่างประเทศ ในปี 1990 วง L'Arc-en-Ciel และ วง Glay สามารถขายแผ่นเสียงนับล้านในขณะที่วง Malice 

Mizer, วง La'cryma Christi และ วง Siam Shade ก็ประสบความส าเร็จเช่นกัน ซึ่งนับว่าเป็นยุครุ่งเรื่อง

ของวงดนตรี J-rock ของญี่ปุ่นก็ว่าได้ (Oricon.ออนไลน์,2551) 
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ประวัติความเป็นมาของเจป็อป (J-pop) 

ค าว่า เจป็อป ได้ถือก าเนิดขึ้นใน ทศวรรษที่19 เพ่ือที่จะน ามาใช้อธิบายลักษณะเพลงป็อปดังๆ 
หลายๆ เพลงในช่วงนั้นแทนค าว่า วาเซป็อป (เพลงแนวนิว มิวสิก และซิตี ป็อป รวมกัน) 

เจป็อป เป็นแนวดนตรีที่มีรากฐานมาจากเพลงแจซซึ่งเป็นที่นิยมกันมากในญี่ปุ่นช่วงโชวะตอนต้น 
(สมัยราชวงศ์ของจักรพรรดิฮิโรฮิโตะ) แจซเป็นแนวเพลงที่น าเอาเครื่องดนตรีใหม่ ๆ หลายชิ้น ที่ส่วนใหญ่
แล้วจะใช้ในการแสดงเพลงคลาสสิกและเพลงมาร์ชของทหาร มาแนะน าให้ชาวญี่ปุ่นได้รู้จัก และมาช่วยแต่ง
แต้มสีสัน “ความสนุก” ให้กับวงการเพลงของญี่ปุ่นให้มากขึ้น เครื่องดนตรีต่าง ๆ เหล่านั้น ได้ถูกน าไปใช้
ตามคลับและบาร์ในญี่ปุ่นหลาย ๆ ที่ โดยที่ที่โด่งดังและมีชื่อในเรื่องการแสดงเพลงแจซมากท่ีสุดก็คือ องงากุ 
คิซซะ (ญี่ปุ่น: 音楽喫茶 Ongaku Kissa ) (แปลว่า คาเฟ่ดนตรี) 

 

 
ภาพที่ 5 ศิลปิน J-pop วง AKB48 

ที่มา : https://www.dek-d.com/board/view/3491075/ 

 

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 การแสดงดนตรีแจซในญี่ปุ่นได้หยุดชะงักลงชั่วคราวเนื่องด้วยการกดดัน
จากฝ่ายทหารของจักรพรรดิญี่ปุ่น แต่พอสงครามได้สิ้นสุดลงแล้ว แนวดนตรีจากต่างประเทศ ทั้งบูกี-
วูกี แมมโบ บลูส์ และคันทรี ก็ต่างตบเท้าทยอยเข้ามาสู่ดินแดนอาทิตย์อุทัยอย่างไม่ขาดสาย โดยผู้ที่น าเข้า
ดนตรีเหล่านี้ก็คือทหารของสหรัฐอเมริกาที่เข้าไปท างานในญี่ปุ่นและกลุ่มเครือข่ายตะวันออกไกล 

จากการไหลเข้ามาของแนวเพลงอันหลากหลายในช่วงนั้น ได้ท าให้นักดนตรีสากลชาวญี่ปุ่นหลาย ๆ 
คนถือก าเนิดขึ้นและสร้างผลงานที่โด่งดังออกมาหลายเพลง ตัวอย่างเช่น  เพลง โตเกียวบูกี-วูกี ของชิซูโกะ 
คาซางิ (พ.ศ. 2491), เท็นเนซซี วอลทซ์ ของเอริ จิเอมิ (พ.ศ. 2494), โอมัตสึริ แมมโบ ของมิโซระ ฮิบา

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%8B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%B5-%E0%B8%A7%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%B5-%E0%B8%A7%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%B0_%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%B0_%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2491
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4_%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2494
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%A3%E0%B8%B0_%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
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ร ิและ โอโมยเดะ โนะ วอลทซ์ ของอิซูมิ ยูกิมูระ เป็นต้น นอกจากนั้น กลุ่มศิลปินและศิลปินแจซชื่อดังจาก
ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น เจเอทีพี หรือ หลุยส์ อาร์มสตรอง ก็ยังเคยไปเปิดการแสดงในญี่ปุ่นช่วงนั้นด้วย 

 

ปีที่ถือว่าเป็น "ปีแห่งการเฟ่ืองฟูของเพลงแจส” (Year of the Jazz Boom) ที่สุดในญี่ปุ่นคือปีพ.ศ. 
2495 โดยในปีนั้น เพลงแจซเริ่มที่จะเพ่ิมระดับประสิทธิภาพทางเทคนิคให้สูงขึ้น ส่งผลให้การเล่นเพลงแจซ
ในสมัยนั้นเริ่มยากขึ้นตามไปด้วย นักดนตรีชาวญี่ปุ่นหลายคนจึงต้องหันไปเล่นดนตรีสไตล์คันทรีที่สามารถ
เรียนรู้และน าไปแสดงได้ง่ายกว่าแทน ท าให้เพลงหลาย ๆ เพลงในช่วงนั้นมีกลิ่นไอของคันทรีเป็นพื้นฐาน 

 

 
ภาพที่ 6 ศิลปิน J-pop วง Johnny West 

ที่มา : https://www.jpopthailand.com/th/archives/20086 

 

ในปีพ.ศ. 2499 กระแสคลั่งเพลงร็อก แอนด์ โรลในญี่ปุ่นได้เริ่มต้นขึ้น ผู้ที่ปลุกกระแสนี้ขึ้นมาคือกลุ่ม
วงดนตรีคันทรีที่ชื่อ โคซากะ คาซูยะ แอนด์ เดอะ แวกอน มาสเตอร์ส  และเพลง ฮาร์ทเบรก โฮเทลของ
เอลวิส เพลสลีย์ จุดสูงสุดของความนิยมร็อก-แอนด์-โรลในญี่ปุ่นอยู่ที่ปีพ.ศ. 2502 โดยในปีนั้นได้มี
ภาพยนตร์ญี่ปุ่นอยู่เรื่องหนึ่งได้น าเอาวงดนตรีร็อก-แอนด์-โรลหลาย ๆ วงมาร่วมแสดงด้วย ท าให้เกิดเป็น
การตอกย้ ากระแสร็อก แอนด์ โรล ในญี่ปุ่นให้อยู่ยงมากขึ้นไปอีก แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อกระแสความคลั่งไคล้
เพลงแนวร็อก แอนด์ โรล ในอเมริกาถึงจุดสิ้นสุด กระแสเดียวกันที่เกิดข้ึนในญี่ปุ่นก็เป็นอันต้องยุติลงไปด้วย 
เนื่องจากว่าวงดนตรีของญี่ปุ่นหลาย ๆ วงนั้นได้รับอิทธิพลมาจากวงดนตรีของอเมริกาค่อนข้างมาก ถ้าหาก
กระแสดนตรีของอเมริกาเปลี่ยนแปลงไปในญี่ปุ่นก็จะเปลี่ยนตามทันที 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%A3%E0%B8%B0_%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4_%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%8C_%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2495
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2495
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2499
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81_%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C_%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B0_%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%A2%E0%B8%B0_%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0_%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%99_%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%81_%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA_%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2502
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้เอง ได้มีนักดนตรีบางคนพยายามจะน าเอาแนวเพลงป็อปดั้งเดิม
ของญี่ปุ่นมาผสมรวมกับร็อก-แอนด์-โรล โดยผู้ที่ประสบความส าเร็จจากการกระท าเช่นนี้คนหนึ่งก็คือ คีว 
ซากาโมโตะ กับเพลงที่ชื่อ อูเอะ โวะ มุยเตะ อารูโก้ (เพลงนี้รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า สุกียากี้) เพลงนี้เป็น
เพลงภาษาญี่ปุ่นเพลงแรกที่เข้าไปอยู่อันดับ 1 ในชาร์ตจัดอันดับเพลงยอดนิยมของสหรัฐอเมริกา (ติดอันดับ
หนึ่งสี่สัปดาห์ในนิตยสารแคชบ็อกซ์ กับอีกสามสัปดาห์ในนิตยสารบิลบอร์ด) และยังได้รับรางวัล  โกลด์ เร็ค
คอร์ด จากการที่สามารถขายแผ่นเสียงได้หนึ่งล้านแผ่นอีกด้วย 

 

 
ภาพที่ 7 ศิลปิน J-pop วง Hey! Say! Jump 

ที่มา : https://prcm.jp/album/aa387e4af2fb6/pic/52628973 

 

ขณะเดียวกัน ก็มีนักร้องนักดนตรีญี่ปุ่นกลุ่มอ่ืน ๆ ที่ตัดสินใจหันมาใช้วิธีน าเอาเพลงดัง ๆ จาก
อเมริกามาแปลเนื้อให้เป็นภาษาญี่ปุ่นและน ามาร้องจนโด่งดัง (วิธีการดังกล่าวนี้ถือเป็นจุดก าเนิดของการโค
เวอร์เพลง ซึ่งเป็นอีกลูกเล่นหนึ่งที่วงการเพลงปัจจุบันยังใช้กันอยู่) แต่พอถึงยุคที่ทุก ๆ ครัวเรือนในญี่ปุ่นเริ่ม
มีโทรทัศน์หรือวิทยุเป็นของตัวเอง ซึ่งท าให้พวกเขาได้มีโอกาสฟังหรือชมภาพการแสดงและเพลงของ
ต้นฉบับจากอเมริกาจริง ๆ ความนิยมที่จะบริโภคผลงานโคเวอร์เช่นนี้ก็เริ่มลดลงเรื่อยๆ (Japan Mode, 
ออนไลน์, 2548)   

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A7_%E0%B8%8B%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A7_%E0%B8%8B%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%89_(%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B8
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ต่อมาในช่วงต้นทศวรรษที่ 70 ถึงกลางทศวรรษที่ 80 กระบวนการการสร้างเพลงเริ่มมีความซับซ้อน
ในด้านการเรียบเรียงและการใช้เครื่องดนตรีมากขึ้น คนส่วนใหญ่จะเรียกเพลงที่เกิดจากกระบวนเช่นนี้
ว่า นิว มิวสิก เพลงนิว มิวสิก หลาย ๆ เพลงจะมีเนื้อหาที่สนองความต้องการของสังคมอย่างเรื่องความรัก
หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน ตัวอย่างนักร้องญี่ปุ่นแนวนิว มิวสิก ที่เป็นที่รู้จักกันดีก็ได้แก่ ทากูโระ 
โยชิดะ และ โยซูอิ อิโนอูเอะ 

ในช่วงทศวรรษที่ 80 (พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2532) เพลงแนว ซิตี ป็อป ก็เริ่มเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นใน
ญี่ปุ่น เพลงแนวนี้จะเป็นเพลงที่ให้ผู้ฟังได้สัมผัสกับกลิ่นไอบรรยากาศของเมืองใหญ่ ในญี่ปุ่น กรุงโตเกียวถือ
เป็นเมืองหลักที่สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดเพลงแนวนี้ขึ้นมาหลายต่อหลายเพลงทั้งเพลงแนวนิว มิวสิก และ
เพลงแนวซิตี ป็อป ต่างก็มีความคล้ายคลึงกัน ไม่สามารถแบ่งแยกออกจากกันได้อย่างชัดเจน เพลงหลาย ๆ 
เพลงที่ถูกสร้างขึ้นมาในช่วงนั้นก็มักจะมีทั้งความเป็นนิว มิวสิก และซิตี ป็อบ ผสมอยู่ในตัว ดังนั้น ในเวลา
ต่อมาจึงได้เกิดชื่อ วาเซ ป็อป (เจแปน-เมด ป็อป / เพลงป็อปที่สร้างโดยญี่ปุ่น) ขึ้น เพ่ือมาใช้อธิบายเพลง
แนวนิว มิวสิก และซิตี ป็อป รวมกัน จนกระทั่งในทศวรรษที่ 90 ค าว่า เจป็อป ก็ได้ถือก าเนิดขึ้นเพ่ือที่จะ
น ามาใช้อธิบายลักษณะเพลงป็อปดัง ๆ หลาย ๆ เพลงในช่วงนั้นแทนค าว่าวาเซ ป็อป 

 
ภาพที่ 8 ศิลปินJ-pop วง HKT48 

ที่มา : https://www.star2.com/entertainment/2017/12/03/j-pop-girl-group-fight-over-
food/ 

ในบรรดาเพลงญี่ปุ่นที่มีเนื้อเพลง มักจะเป็นเพลงที่คนรุ่นใหม่โดยทั่วไปชอบเรียกว่า J-POP ซึ่งเป็น

ค าที่สร้างขึ้นโดย J-WAVE ที่เป็นสถานีวิทยุ FM ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในโตเกียวและ

ปริมณฑล ค าจ ากัดความ: J-POP ประกอบด้วยเพลงป๊อปไอดอลเสียส่วนใหญ่ แต่ไม่รวม "enka" (เพลง

ดั้งเดิม) และส าหรับการอภิปรายเกี่ยวกับการรวมเพลงพ้ืนบ้านยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่  ในกรณีส่วนใหญ่

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9_1970
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9_1980
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%B0_%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%B0_%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%AD%E0%B8%B4_%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2523
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2532
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9_1990
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เพลงพ้ืนบ้านที่มีเนื้อหาที่ค่อนข้างรุนแรงจะไม่ถูกนับเป็นเพลง J-POP โดย J-popจะประกอบไปด้วยเพลง

ประเภทต่อไปนี้ :  hard rock / heavy metal/ rock'n'roll / (punk rock) / hard core punk / loud 

rock / heavy rock / (hip hop) / reggae / techno, house และ trans (dance music) ตลอดจนเพลง 

"anime songs" และบางครั้งก็เป็น "visual-kei" อีกด้วย (Japan Mode, ออนไลน์, 2548)   

 

 

ภาพที่ 9 ศิลปิน J-pop วง AKB48 

ที่มา : http://supermerlion.com/top-10-akb48-members/ 

 

ดังนั้นเพลงป๊อปใน ญี่ปุ่น จึงไม่จ าเป็นต้องอ้างถึงค าจ ากัดความของ "เพลง ที่มีจังหวะเบาและ

จังหวะหนัก" แต่มีความหมายโดยกว้างในภาษาญี่ปุ่น ได้แก่ เพลงพ้ืนบ้านญี่ปุ่น เพลงร็อคญี่ปุ่น และเพลงฮิต

จากญี่ปุ่น ("kayoukyoku") การก าหนดนิยามนั้นเป็นการก าหนดอย่างความคลุมเครือเกือบทุกประเภท

ยกเว้นเพลงสุดโต่งเช่นHeavy metal หรือ hard core punk ของ J-POP  ไม่ใช่พูดถึงเรื่องที่เรียกว่า J-

POP เป็นดนตรีที่มีการผสมผสานของแนวเพลงที่แตกต่างกัน ประวัติความเป็นมาของ J-POP เป็นรูปแบบ

ของดนตรีประเภทที่ได้รับการยอมรับสั้นๆ เนื่องจากค าศัพท์ดังกล่าวได้กลายมาเป็นเพลงหลักในสังคมญี่ปุ่น

ในยุค 90 ด้วยความคึกคักของคาราโอเกะที่เริ่มข้ึนในระยะเวลาสั้น ๆ ก่อนที่ J-POP จะเริ่มขึ้นผู้คนก็เริ่มชื่น

ชอบเพลงที่เป็นที่นิยมและง่ายในการร้องมากกว่าเพลงที่ดีจริงๆ ซึ่งค่อนข้างจะหายากในการร้องคาราโอเกะ
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ด้วยเหตุนี้ J-POP จึงได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วเพราะความสามารถในการจับต้องได้ง่ายท าให้สามารถ

จดจ าเพลงได้ง่ายและร้องเพลงคาราโอเกะด้วยการฟังวิทยุเพียงไม่ก่ีครั้ง 

 

ภาพที่ 10 ศิลปิน J-pop วง NGT48 

ที่มา : https://brandinginasia.com/ 

 

ด้วยความช่วยเหลือที่ยอดเยี่ยมของการกระตุ้นเศรษฐกิจฟองสบู่ในช่วงต้นปี 90 J-POP ประสบ

ความส าเร็จในการเติบโตอย่างมากและมีส่วนร่วมในยอดขายแผ่นซีดีขนาดใหญ่ เป็นช่วงเวลาที่  

"charismas" เริ่มปรากฏตัวออกมาจากวงการบันเทิงเพลงที่ส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างมาก หนึ่งใน 

"charismas" คนแรก (หมายถึง 'คนที่มีเสน่ห์' ในภาษาอังกฤษ) ว่าอุตสาหกรรมเพลงที่ผลิตในช่วงเริ่มต้น

ของยุค J-POP มาจากศิลปิน  Amuro Namie ลักษณะที่ส าคัญที่สุดของเธอคือการรวมกันของการร้อง

เพลงและการเต้นร าที่มีพลัง เนื่องจากมีศิลปินจ านวนน้อยมากที่เคยแสดงในลักษณะนี้มาก่อนและ เป็น

สไตล์การร้องเพลงที่สดใหม่และการแสดงของเธอรวมทั้งรูปลักษณ์และแฟชั่นล่าสุดกลายเป็นสัญลักษณ์ของ

ผู้หญิงที่ทรงพลังในช่วงยุคฟองสบู่ท าให้เกิด "Amlers" ที่น่าทึ่ง ท าให้ผู้หญิงในยุคนั้นคัดลอกสไตล์และแฟชั่น

ของเธอตั้งแต่หัวจรดเท้า  (gojapango, ออนไลน์, 2550)  

" charismas " คนที่ออกมาในครึ่งหลังของปี 1990 คือ Hamasaki Ayumi โดยเพลงของเธอเธอได้

แสดงความฝัน ความปรารถนา และความหวังในเวลาเดียวกับจุดอ่อน และความวิตกกังวลอย่างสมจริง แต่

ในลักษณะป๊อปและได้รับความเห็นอกเห็นใจจากผู้หญิงหลากหลายในญี่ปุ่น นักวิเคราะห์บางคนอ้างว่าเพลง
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ของเธอท าหน้าที่เป็น "revitalizers" หรือคือ ผู้ที่ให้ชีวิตใหม่ต่อความรู้สึกและจิตใจที่หดหู่ของผู้คนในภาวะ

เศรษฐกิจฟองสบู่ 

 

ภาพที่ 11 ศิลปินJ-pop วง EXILE  

ที่มา : https://www.pinterest.co.uk/pin/327425835395135449/ 

 

บุคคลที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น " charismas " ในปีค.ศ.2005 คือ Koda Kumi จุดเด่นที่สุดที่

เกี่ยวกับตัวเธอคือเธอหลายมาเป็นผู้น าแฟชั่นใหม่ ๆ ในญี่ปุ่นด้วยสิ่งที่เรียกว่า "ero-kakkoii" (เซ็กซี่และเท่: 

'ero' มาจากกาม) เนื่องจากแรงดึงดูดทางเพศของเธอมักจะดึงดูดแฟนผู้ชายมากกว่าแฟนผู้หญิงในขณะที่

ก่อนหน้านี้เธอได้ดึงดูดผู้หญิงมากกว่า ส าหรับสไตล์ของเธอ - บางทีค่อนข้างใกล้กับ Christina Aguilera 

อีกทั้งยังได้วิเคราะห์ Koda Kumi ว่าเธอได้เป็นตัวแทนผู้หญิงในวันนี้ที่ไม่ เพียงแค่มีอ านาจ แต่ยังมีการ

กระตือรือร้นมากขึ้นในการเปิดตัวเองให้เป็นที่สนใจกับผู้ชาย (Japan Mode, ออนไลน์, 2548)   

ในส่วนของบอยแบนด์นั้นส่วนมากจะข้ึนอยู่กับ Johnny's Family เป็นค่ายเพลงสัญชาติญี่ปุ่น ก่อตั้ง
โดย จอห์นนี เอช. คิตะงะวะ (ญี่ปุ่น: Johnny H. Kitagawa) ในปี ค.ศ. 1964 ซึ่งเป็นค่ายที่จะรับการ
คัดเลือกเด็กหนุ่มจากทั่วประเทศญี่ปุ่น อายุตั้งแต่ 10 ปีเป็นต้นไป เด็กท่ีผ่านการคัดเลือกจะถูกเรียกรวมกัน
ว่า Johnny's Jr. (จอห์นนีส์จูเนียร์) แล้วจะต้องฝึกร้องเพลง และเต้นอย่างหนัก เพราะหน้าที่หลักคือการ
เป็น back dancer ให้กับรุ่นพ่ี ส าหรับเด็กคนไหนที่มีความสามารถเป็นที่ยอมรับแล้ว ก็จะได้รับการเดบิ้
วจากทางค่าย โดยนักร้องที่มีชื่อเสียงจากค่ายนี้ได้แก่ SMAP,TOKIO, V6, KinKi Kids, ARASHI, Tackey & 
Tsubasa, NEWS, KANJANI8,KAT-TUN, Hey!Say!JUMP, KIS-MY-FT-2, SEXYZONE, A.B.C.-
Z.,Johnny's WEST  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8A._%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%87%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1964
https://th.wikipedia.org/wiki/Johnny%27s_Jr.
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Backdancer&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/SMAP
https://th.wikipedia.org/wiki/TOKIO
https://th.wikipedia.org/wiki/V6
https://th.wikipedia.org/wiki/KinKi_Kids
https://th.wikipedia.org/wiki/ARASHI
https://th.wikipedia.org/wiki/Tackey_%26_Tsubasa
https://th.wikipedia.org/wiki/Tackey_%26_Tsubasa
https://th.wikipedia.org/wiki/NEWS_(%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5)
https://th.wikipedia.org/wiki/KANJANI_8
https://th.wikipedia.org/wiki/KAT-TUN
https://th.wikipedia.org/wiki/Hey!Say!JUMP
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=KIS-MY-FT-2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=SEXYZONE&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=A.B.C.-Z.&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=A.B.C.-Z.&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Johnny%27s_WEST&action=edit&redlink=1
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ส่วนศิลปินที่ดูเหมือนจะโด่งดังและมีชื่อเสียงเกือบตลอดทั้งทศวรรษ 19 นั้น ก็คือ SMAP ศิลปินกลุ่ม
นี้เป็นกลุ่มบอยแบนด์ที่น าเอาเพลงของตัวเองและการโชว์ พรสวรรค์ ผ่านทางโทรทัศน์มารวมเข้าไว้ด้วยกัน 
(ในช่วงปีหลัง ๆ ของทศวรรษนี้ ทาคุยะ คิมุระ หนึ่งในสมาชิกของกลุ่ม ได้กลายมาเป็นนักแสดงที่เป็นที่นิยม
ไป โดยจะใช้ชื่อ คิมูตาก ุเป็นชื่อเรียกแทนตัวเขาในวงการการแสดง)  

 

 
ภาพที่ 12 ศิลปิน J-pop วง HKT48 

ที่มา : https://akbzine.com/2015/07/30/hkt48s-history-book-kusattara-ma-ke/ 

 

เมื่อเข้าสู่ คริสต์ทศวรรษ 2000 (พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2552) โดยเฉพาะช่วงกลางทศวรรษ แนวเพลง
อาร์&บี และฮิพฮ็อพ ต่างก็เข้ามามีอิทธิพลต่อวงการเพลงของญี่ปุ่นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน เนื้อหาของเพลง
ที่สร้างออกมาในช่วงนี้ ก็เริ่มที่จะกระเดียดไปในทางล่อแหลม ลามกอนาจาร และยุยงในเรื่องที่ไม่ดีมากขึ้น 
การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้ศิลปินหลาย ๆ คนที่เคยร้องแต่เพลงที่มีเนื้อหาพ้ืน ๆ ธรรมดา ต้องปรับมาร้อง
เพลงที่มีเนื้อหาที่กล้า และหยาบกร้านเช่นนี้กันเกือบหมด (Japan Mode, ออนไลน์, 2548)   

ในขณะเดียวกัน เจป็อปบางส่วน ยังได้รับอิทธิพลจากแนวเพลงอินดี้ด้วย เช่น ผลงานของโคอิ
โกะ นักร้องหญิงแนวป็อป อาร์&บี จากค่ายเพลงอินดี้ในเมืองมิยาซาก ิเป็นต้น 

ชาร์ตอันดับเพลงเจป็อปในช่วงนี้ ก็ถูกปกคลุมไว้ด้วยรายชื่อของนักร้องชาย ทั้งเดี่ยวและกลุ่มเป็น
ส่วนใหญ่ ส่วนนักร้องที่เป็นผู้หญิงนั้น ก็เริ่มเสื่อมความนิยมไปตั้งแต่สิ้นสุดทศวรรษที่ 90 แต่อย่างไรก็ตาม 
นักร้องหญิงอย่าง อายูมิ ฮามาซากิ, คุมิ โคดะ, ฮิคารุ อุทาดะ, ไอ อัตสึกะ และ มิกะ นะกะชิมะ ก็ยังคงเป็น
อันดับหนึ่งในชาร์ตของนักร้องหญิงอยู่ดี   (Japan Mode, ออนไลน์, 2548)   

https://th.wikipedia.org/wiki/SMAP
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%B0_%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2543
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2552
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%AE%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4_%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B4_%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B8_%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%AD_%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B0_%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B0
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 จากประวัติที่กล่าวมาข้างต้นนั้นท าให้เห็นถึงพัฒนาการและความเป็นของเพลงJ-popที่เป็นส่วน
หนึ่งในการสร้างอิทธิพลและก่อให้เกิดกิจกรรม Cover Dance ตามมาเนื่องจากการเข้ามาของศิลปินญี่ปุ่น
นั้นก่อให้เกิดกลุ่มแฟนคลับตามมาท าให้เกิดการรวมกลุ่มและท ากิจกรรมร่วมกัน และการเต้นCover Dance 
ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ได้รับความนิยมอยู่ช่วงหนึ่งของกลุ่มแฟนคลับศิลปินญี่ปุ่นแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป
ความนิยมที่เริ่มถดถอยท าให้กลุ่มผู้ท ากิจกรรม Cover Dance ศิลปินJ-pop นั้นลดน้อยลงตามไปด้วย 
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บทที่ 4 

กว่าจะมาเป็นนักเต้น Cover Dance 

 

 ค าว่า “Cover” ในวงการดนตรี นั้นหมายถึงการน าดนตรี หรือ เพลงต้นฉบับมาเลียนแบบ อาจจะ

มีการน ามาดัดแปลง หรืออาจจะคัดลอกมาทั้งหมดเลยก็ได้ส่วนค าว่า "Dance" สามารถแปลตรงตามตัวได้

เลย คือ การเต้น ดังนั้น "Cover Dance" หรือ "การเต้นโคฟเวอร์" คือการน าเพลงและการเต้นของศิลปิน  

ที่เราชื่นชอบมา COVER ใหม่ หรือก็คือ “การเต้นเลียนแบบศิลปินที่เราชื่นชอบ”  การเต้นโคฟเวอร์ถือเป็น

ศาสตร์แขนงหนึ่งของการเต้น โดยลักษณะการเต้นจะเน้นให้เหมือนกับศิลปินต้นฉบับ พยายามเต้นออกมา

ให้ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะท าได้ ซึ่งโดยส่วนมากแล้ว นักเต้นโคฟเวอร์ จะมีความสนใจ ความชื่นชอบ ในตัว

ของศิลปินที่ตนเองเลียนแบบ เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว (V-COV, ออนไลน์, 2014)  

 

Cover Dance J-pop  
 

 การเต้น Cover Dance คือ การแสดงเลียนแบบศิลปินซึ่งในปัจจุบันนักแสดงนิยมแสดงเป็นศิลปิน

ญี่ปุ่น โดยเน้นการเต้นให้เหมือนศิลปินต้นแบบให้ได้มากที่สุด ผู้แสดงไม่ต้องร้องเพลงเพียงแต่ต้องขยับปาก

ให้ตรงตามเพลงที่เต้นอยู่ นอกเหนือจากการเต้นและร้องที่ต้องเหมือนศิลปินแล้วยังต้องมีการออกแบบ 

เสื้อผ้า ทรงผม และอุปกรณ์การแต่งกายต่างๆให้เหมือนกับศิลปินมากที่สุด ดังนั้นการแสดงแต่ละครั้งจะต้อง

ท าให้คนดูเชื่อว่าคนที่เต้นอยู่บนเวทีนั้นจะต้องเหมือนศิลปินตัวจริง แต่ถึงอย่างไรก็ตาม จะมีนักเต้น Cover 

dance บางคนที่เชื่อว่าตนเองไม่มีทางท่ีจะเต้นได้เหมือนศิลปินทั้งหมด  

เมื่อลองนึกถึงคนที่ชื่นชอบศิลปินญี่ปุ่น ที่ติดตามข่าวสาร และติดตามผลงานของศิลปินคนนั้นอย่าง

ใกล้ชิด แต่เขาไม่สามารถจะแชร์ จะพูดถึงเรื่องที่ตัวเองชอบนี้ให้ใครฟังได้ เพราะไม่มีใครอ่ืนรู้จัก ไม่มีใครอื่น

สนใจแบบเดียวกัน แต่อยู่มาวันหนึ่ง คนที่รู้จักศิลปินญี่ปุ่นก็มีเพ่ิมมากขึ้นเป็นกลุ่มเล็กๆ ที่กระจัดกระจาย

ตามมุมต่างๆ พอเริ่มมีการรู้จักกันจากคนหนึ่ง เป็นสองคน จากสองคนก็กลายเป็นมากมาย เพราะความชื่น

ชอบศิลปินที่มาจากประเทศเดียวกัน ท าให้พูดคุยแลกเปลี่ยนมีอรรถรส มีความสุขอย่างมาก นอกจากได้

พูดคุยกันแล้ว ก็มีเต้นตาม คือ ดูวิดีโอ ดูคอนเสิร์ต แล้วแกะท่าเต้นมาเต้นกัน เมื่อรวมกลุ่มกันได้จึงมีการ

ซ้อมเต้นร่วมกัน และน ามาเต้นโชว์กันวงการ COVER DANCE ในประเทศไทย จึงถือก าเนิดขึ้น (ThaiPbs, 

ออนไลน์, 2012) 
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ภาพที่ 13 วง Cover Dance ศิลปิน J-pop วง Arthur cover Johnny’s Jr 

ที่มา : https://www.facebook.com/pg/Arthur.JR.Coverdance/ 

 

การเต้น Cover Dance ในปัจจุบัน 
 

จากการเริ่มต้นของคนกลุ่มเล็กๆ ที่มีใจรักในการเต้น และมีความชื่นชอบศิลปินไอดอล ที่ร่วมกัน

สานความฝัน ท าให้ในปัจจุบัน การเต้น Cover Dance เป็นที่รู้จักแพร่หลายกันมากขึ้นในหมู่วัยรุ่นไทย 

รวมถึงผู้ที่ชื่นชอบในตัวศิลปินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นศิลปิน K-Pop เกาหลี, J-pop ญี่ปุ่น หรือแม้แต่ศิลปินไทย

เอง ก่อให้เกิดการจัดการแข่งขัน กิจกรรมการประกวด งานเต้น Cover ต่างๆขึ้นมากมายในประเทศไทย 

โดยเหล่าบรรดากลุ่มธุรกิจและสื่อต่างๆ ก็เริ่มที่จะให้ความสนใจ ในการเต้น Cover มากขึ้น โดยจะเห็นได้

จากการจัดกิจกรรม จัดงาน Event หรือ โฆษณาต่างๆ เพ่ือช่วยในการโปรโมทสินค้า และ ผลิตภัณฑ์ของตน 

จากมุมมองที่หลายๆคนมองว่า การเต้น Cover Dance เป็นเพียงแค่การเต้นเลียนแบบศิลปิน แต่ในความ

เป็นจริงแล้ว มันคือการแสดงออกถึงตัวตนของผู้เต้นในรูปแบบหนึ่ง ในการประกวดเต้น Cover Dance ไม่

เพียงแค่ท่าเต้นที่ต้องเต้นให้เหมือนศิลปินเท่านั้น แต่ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย สีหน้า อารมณ์และคาแรก

เตอร์ ก็ต้องให้เหมือนด้วย ซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะท าได้ง่ายๆเลย หากไม่มีความมุ่งมั่น ความทุ่มเท 

ความตั้งใจจริงๆ (V-COV, ออนไลน์, 2014) 
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ภาพที่ 14 วง Cover Dance ศิลปิน J-pop วง Ais Cream cover Hey! Say! Jump 

ที่มา : https://www.facebook.com/AisCreamcoverHSJ/ 

 

ศิลปินเป็นต้นแบบในการเตน้ 
 

ศิลปิน วง Johnny’s Jr. (จอห์นนีส์ จูเนียร์)  
 

ศิลปิน Johnny’s Jr. (จอห์นนีส์ จูเนียร์) เป็นกลุ่มศิลปินที่อยู่ภายใต้ค่ายทีถู่กเรียกว่า จอห์นนีส์ 

(Johnny’s ) ออกเสียงแบบญี่ปุ่นว่า จานีซุ (Jani-zu) ซึ่งชื่ออย่างเป็นทางการคือ  บริษัทก็คือ Johnny & 

Associates โดยถ้าเป็นศิลปินภายใต้สังกัดของตัวเองจะใช้ชื่อว่า  Johnny’s Jr.  Entertainment เป็น

บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น มีศิลปินในสังกัดเป็นไอดอลชายล้วนทั้งหมด  มีหัวเรือใหญ่ที่เป็นเจ้าของค่าย คือ 

คุณ Johnny H. Kitagawa เป็นผู้ก่อตั้งเมื่อปี 1962 จนถึงปัจจุบันราวๆ ห้าสิบปีแล้ว แต่ไอดอลที่ได้เดบิวต์ 

หรือ การเป็นศิลปินเต็มตัวมีไม่เยอะเมื่อเทียบกับจ านวนการก่อตั้งของบริษัทนี้ 

ค่ายจอห์นนีส์  มีเกณฑ์ในการออดิชั่นในขั้นแรกสุดโดยการรับประวัติการสมัครจากทางบ้าน ซึ่ง

ส่วนใหญ่จะสมัครเข้ามาตั้งแต่เด็กๆ กันเลยทีเดียว เด็กที่ผ่านการคัดเลือกจะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม จอห์นนีส์

จูเนียร์ (Johnny’s Jr. ) ซึ่งถือได้ว่าเป็นเด็กฝึกหัดที่จะต้องฝึกฝนตนเองในค่ายจนกว่าจะมาเป็นไอดอลที่มี



46 
 

คุณภาพ ซ่ึงเด็กๆ จะถูกฝึกฝนอย่างหนัก ทั้งร้องและเต้น ตีลังกา เล่นสเกต กายกรรมต่างๆ เพราะหน้าที่

แรกๆ มักจะได้เต้นเป็นแบ็คแดนเซอร์หรือแดนเซอร์ที่คอยเต้นด้านหลังให้กับรุ่นพ่ีในค่ายก่อน คนที่ดูโดด

เด่น มีความสามารถ เมื่อถึงเวลาอันสมควรอาจจะได้เข้าไปรวมอยู่ในยูนิตย่อย(กลุ่มชั่วคราวเพื่อดูกระแส

ของแฟนคลับ ผลตอบรับต่างๆ) และเม่ือถึงเวลาก็จะได้เดบิวต์(กลายเป็นศิลปินเต็มตัว) ซึ่งฟังดูเหมือนจะ

ง่ายแต่ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นแดนเซอร์ให้กับรุ่นพี่อยู่หลายปีเลยทีเดียว แล้วจะได้เดบิวต์เป็นนักร้องหรือเปล่าก็

ยังไม่รู้ บางคนถึงกับถอดใจลาออกไป หรือไม่ก็ท าตัวแหกกฎที่บริษัทได้ก าหนดไว้จนต้องหยุดพักงานไปเลย

ก็มี 

 

 

ภาพที่ 15 ศิลปินJ-pop ต้นแบบ วง Johnny’s Jr.  

ที่มา : https://janishowa.wordpress.com/2014/08/19/johnnys-jr-calendar/ 

 

ส าหรับค่ายนี้หากกระท าการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย อย่างเช่นดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ตอนที่ยังอายุไม่ถึง

เกณฑ์ จะโดนลงโทษอย่างทันทีโดยไม่มีข้อแก้ตัว โทษฐานเป็นตัวอย่างไม่ดีให้กับเยาวชนในประเทศ 

ตัวอย่างเช่น อดีตไอดอล โมริโมโตะ ริวทาโร่ ผู้เคยอยู่ในวง Hey Say Jump ที่โด่งดัง ได้ท าผิดกฎโดยมีรูป

หลุดออกมาเป็นรูปที่เขาก าลังสูบบุหรี่อยู่ ซึ่งในขณะนั้นเขาอายุเพียงแค่ 14-15 ปีเท่านั้น ท าให้เขาต้อง

ลาออกไปเพราะท าผิดกฏบริษัท ส่วนในเรื่องของการมีความรักนั้นก็น่าจะมีเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่ามากน้อยแค่ 

ไหน เป็นค่ายที่ไม่ค่อยจะเปิดเผยอะไรมากนัก แต่ถ้าได้เป็นศิลปินค่ายนี้อย่างเต็มตัวแล้ว และอยู่ในจุดที่เด่น
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เป็นสง่า ไม่ว่าจะในฐานะนักร้องนักแสดง บางคนสามารถอยู่ในวงการได้อย่างยาวนานเพราะรักษาบานแฟน

คลับและมาตรฐานการท างานของตัวเองไว้ได้อย่างดี 

 

 

ไอดอลกลุ่มแรกในยุค 80 ของค่ายก็คือวง Johnnys แนวป็อปแดนซ์ ยังมีอีกหลายวงอย่างเช่น 

Four Leaves, Hikaru GENJI,Otokogumi,Ninja, Masahiko Kondo,Shonentai เป็นต้น 

ไอดอลกลุ่มและเดี่ยวในยุค 90 ถึงปัจจุบันปี 2018 ที่ยังมีผลงานเพลงและผลงานการแสดงให้เห็น

กันอยู่เรื่อยๆ ได้แก่ SMAP, TOKIO, V6, KinKi Kids, Arashi, NEWS, Kanjani8, KAT-TUN, 

YamashitaTomohisa, Tegomass, Hey! Say! JUMP, Kis-My-Ft2, Sexy Zone, A.B.C-Z, Toma Ikuta, 

Shunsuke Kazama 

 

 

ภาพที่ 16 ศิลปินJ-pop ต้นแบบ วง Johnny’s Jr. 

ที่มา : https://janishowa.wordpress.com/johnnys-jr/ 

 

พวกเขาเหล่านี้เป็นเพชรเม็ดงามท่ีถูกคัดสรรออกมาอย่างดีเพ่ือสร้างสีสันให้กับวงการบันเทิงญี่ปุ่น 
เพราะสมัยนี้ไม่ว่าจะรายการวาไรตี้ รายการวิทยุ ละครทีวี ละครเวที ภาพยนตร์ พากษ์เสียง คอนเสิร์ต การ
กุศล พรีเซนเตอร์ มักจะมีไอดอลค่ายนี้เข้าไปมีบทบาทด้วยอยู่เสมอ เรียกว่าด้วยอิทธิพลของเจ้าของบริษัท
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ทั้งหมดก็ไม่ได้ เพราะการเป็นไอดอลนั้นไม่ใช่ว่าจะเป็นกันแบบยืนยงและยืนยาว หากมีรุ่นน้องใหม่กว่าสด
กว่าเข้ามารุ่นพ่ีมิสิทธิ์ดับลงเรื่อยๆ ได้ แต่ไอดอลของค่ายนี้หลายคนยังคงเป็นเดือนค้างฟ้าได้อยู่ ยกตัวอย่าง
เช่น Takuya Kimura จากวง SMAP แม้ว่าอายุจะมากข้ึนทุกวันแต่ยังคงเป็นพระเอกได้อย่างง่ายดาย แต่ถึง
อย่างไรก็ตามวง SMAP นี้เรียกได้ว่ายังคงมีชื่อเสียงโด่งดังอยู่ในปัจจุบัน เพราะถูกเปรียบเปรยว่าเป็นไอดอล
แห่งชาติไปเสียแล้ว 

และในขณะเดียวกันศิลปินและไอดอลของค่ายนี้ค่อนข้างจะเข้าถึงได้ยาก ไม่ว่าจะชื่นชอบมากแค่
ไหน แฟนคลับอยากส่งของขวัญหรืออะไรให้ตัวศิลปิน ก็จะถูกตีกลับมาแน่นอน ซึ่งเป็นนโยบายอย่างหนึ่ง
ของบริษัท  ถือว่าเป็นเรื่องที่เพราะแฟนคลับจะได้ดูที่ผลงาน อุดหนุนที่ผลงาน ไม่รบกวนเรื่องต่างๆ ไป
มากกว่านี้  ถ้าอยากดูคอนเสิร์ต หรืออยากเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางค่ายจัดขึ้น ค่ายนี้ใช้ระบบเมมเบอร์ถึงจะ
ซื้อบัตรได้ และต้องอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น กระทั่งเว็บไซต์หลักยังมีชี้แจ้งแค่รายละเอียดหลักๆ 
ของไอดอลในค่ายเท่านั้นเอง (Johnny’s Jr. ไอดอลคุณภาพดี ที่จับต้องได้ยาก, ออนไลน์, 2556) 

 

ภาพที่ 17 ศิลปินJ-pop ต้นแบบ วง Johnny’s Jr. 

ที่มา : http://kinaayumi.blogspot.com/2017/01/kansai-johnnys-jr_30.html 

 

ศิลปิน วง Hey! Say! Jump  (เฮย์ เซย์ จั้มพ์) 
 

Hey! Say! JUMP (เฮย์! เซย์! จัมพ์)  เป็นกลุ่มศิลปินในสังกัด Johnny & Associates ซึ่งสมาชิกทุก
คนในกลุ่มเกิดในปีเฮเซ (เป็นการนับปีแบบญี่ปุ่น โดยนับตามการขึ้นครองราชย์ของจักรพรรดิแต่ละพระองค์ 
ซึ่งในปัจจุบันเป็นรัชสมัยของจักรพรรดิอะกิฮิโตะ (กษัตริย์ของประเทศญี่ปุ่น) เรียกว่าปีเฮเซ เริ่มนับตั้งแต่ 
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ค.ศ.1989 หรือ พ.ศ. 2532 จนถึงปัจจุบัน) ชื่อกลุ่มค าว่า Hey! Say! นั้นมีที่มาจากปีเฮเซ Heisei = Hey! 
Say! ส่วนค าว่า JUMP ย่อมากจาก J=Johnny’s, U=Ultra, M=Music, P=Power มีสมาชิกทั้งหมด 9 คน 
และมีการแบ่งสมาชิกออกเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ Hey! Say! BEST (กลุ่มรุ่นพี่) และ Hey! Say! 7 (กลุ่มรุ่น
น้อง) ในวันที่ 24 กันยายน 2007 Hey! Say! JUMP ได้ปรากฏตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกท่ี Yokohama 
Arena พร้อมกับการแสดงเพลงเปิดตัวที่ชื่อว่า Ultra Music Power ซึ่งเป็นเพลงประจ ากลุ่ม ก่อนจะวาง
จ าหน่าย Single (อัลบั้มเล็กๆที่มีเพงอยู่ประมาณ3-4เพลง) แรกท่ีใช้ชื่อเดียวกัน ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 
2007 และสามารถท ายอดจ าหน่ายขึ้นเป็นอันดับ 1 ของโอริกอนชาร์ตในสัปดาห์แรกได้ส าเร็จ หลังจากนั้น
เพียง 1 เดือน ในวันที่ 22 ธันวาคม 2007 พวกเขาก็ได้เปิดคอนเสิร์ตครั้งแรกขึ้นที่ Tokyo Dome ซึ่งถือว่า
เป็นสถานที่จัดคอนเสิร์ตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น โดยใช้ชื่อว่า Hey! Say! JUMP Debut & First 
Concert Ikinari! in Tokyo Dome และท าให้ Hey! Say! JUMP กลายเป็นศิลปินกลุ่มชายที่อายุน้อยที่สุด
ในประวัติศาสตร์ที่ได้เปิดการแสดงในโตเกียวโดมและสามารถขายบัตรชมการแสดงได้จนหมดอีกด้วย 

 

 
ภาพที่ 18 ศิลปินJ-pop ต้นแบบ วง Hey! Say! Jump. 

ที่มา : https://www.jpopthailand.com/th/archives/41667 

 

โดยแต่เดิมนั้นมีการใช้ชื่อว่า วง Hey! Say! 7 เป็นกลุ่ม Johnny's Jr. ที่มีสมาชิก 5 คน ตั้งขึ้นเพ่ือออก 

Single พิเศษซึ่งเป็นเพลงประกอบอนิเมชันเรื่อง Lovely Complex ที่ใช้ชื่อว่า Hey! Say! วางจ าหน่ายใน

วันที่ 1 สิงหาคม 2007 และในสัปดาห์แรกก็สามารถท ายอดจ าหน่ายขึ้นเป็นเป็นอันดับ 1 ของโอริกอนชาร์ต 

(ชาร์ตจัดอันดับเพลงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น) ได้ส าเร็จ ท าให้พวกเขาสามารถท าลายสถิติกลายเป็น

นักร้องกลุ่มผู้ชายที่มีอายุน้อยที่สุดที่ได้ขึ้นอันดับ 1 ของโอริกอนชาร์ต โดยในขณะนั้นมีอายุเฉลี่ยของสมาชิก
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ทั้ง 5 คนอยู่ที่ 14.8 ปี (เจ้าของสถิติเดิมคือ ฮิคารุ เกนจิ ที่ท าไว้เมื่อปี 1987 ด้วยอายุเฉลี่ย 16.1 ปี รองลงมา

คือ w-inds เมื่อปี 2002 ด้วยอายุเฉลี่ย 16.3 ปี) และหลังจากจบโปรเจคต้นสังกัดก็ตัดสินใจให้สมาชิกของ 

Hey! Say! 7 และ Johnny's Jr. ที่คัดเลือกมาเพ่ิมอีก 5 คนได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในฐานะไอดอล

ภายใต้ชื่อกลุ่มว่า "Hey! Say! JUMP"  (Profile Hey Say Jump, 2559 :ออนไลน์)  

 

 

ภาพที่ 19 ศิลปินJ-pop ต้นแบบ วง Hey! Say! Jump. 

ที่มา : http://aramajapan.com/news/hey-say-jump-to-release-new-double-a-side-

single/75823/ 

 

 จากข้างต้นเป็นประวัติและผลงานคร่าวๆของศิลปินที่กลุ่มเป้าหมายของผู้ศึกษาได้ท าการเต้น 

Cover อยู่ ซึ่งถือว่าเป็นวงที่อยู่ภายในค่ายยักษ์ใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียวท าให้เห็นถึงความโด่งดัง

ที่มาไกลจากแดนปลาดิบสู่แดนสยามและอิทธิพลของวงการเพลงญี่ปุ่นที่ส่งผลกระทบต่อวัยรุ่นไทยในสมัย  

10 ปีที่แล้วได้อย่างดี ซึ่งอิทธิพลนั้นยังคงส่งผลถึงกลุ่มคนบางกลุ่มที่ยังคงชื่นชอบและรับอิทธิพลจากประเทศ

ญี่ปุ่นมาอยู่จนถึงปัจจุบัน ซึ่งก็คือกลุ่มเป้าหมายที่ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บข้อมูลมาได้ 

 

 

 

 

https://orinrin.wordpress.com/2015/01/24/profile-hey-say-jump/
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วง Cover Dance J-pop ในประเทศไทย 
 

 วง Cover Dance J-pop ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของผู้ศึกษานั้นเป็นในหมวดหมู่ของวงที่เต้น Cover 

Dance ของศิลปินชายญี่ปุ่น ที่มีชื่อว่า Johnny’s Entertainment ซึ่งเป็นค่ายเพลงที่มีเฉพาะเด็กผู้ชาย

เท่านั้น โดยในปัจจุบันเหลืออยู่เพียง 2 วงเท่านั้นที่ยังท าการเต้น Cover Dance ศิลปินจากค่ายนี้อยู่ ได้แก่ 

 

วง Arthur cover Johnny’s Jr  
 

Arthur cover Johnny’s Jr หรือเรียกสั้นๆว่า อาเธอร์ เป็นวง Cover Dance ที่ประกอบไปด้วย

ผู้หญิงทั้งหมด 9 คน ที่ชื่นชอบศิลปินของค่าย Johnny’s Entertainment ซึ่งอยู่ในวงการเต้น Cover 

Dance มากว่า 10 ปีแล้ว โดยเริ่มจากความคิดที่ว่าอยากจะเต้นจึงรวบรวมสมาชิกให้ครบตามจ านวนที่

ศิลปินต้นแบบมี เป้าหมายของกลุ่มนี้คือการเต้นเพ่ือเป็นการเผยแพร่ดนตรีเพลงญี่ปุ่นให้กับหลายๆ คนที่

สนใจในวงการเพลงญี่ปุ่นอยู่แล้วหันมาฟังเพลงและติดตามวงศิลปินที่พวกตนน ามาแสดงได้  ซึ่งวง อาเธอร์ 

ถือว่าเป็นวงที่มีชื่อเสียงล าดับต้นๆ ของวงการ โดยวง Arthurนั้นถือว่าเป็นวงที่มีความสามารถในการดึงดูด

ผู้ชมเป็นอย่างมาก ด้วยภาพลักษณ์ภายนอกที่มีความคล้ายคลึงกับศิลปินต้นแบบ ทั้งด้านการแต่งกาย ที่จะ

มีการตัดชุดที่ถูกลอกเลียนมาจากต้นแบบของศิลปิน โดยจะเป็นการวาดโครงร่างขึ้นมา พร้อมทั้งใส่

รายละเอียดต่างๆ ลงไปตามต้นแบบให้ใกล้เคียงได้มากที่สุด ในส่วนของการแต่งหน้านั้นจะไม่ได้เหมือน

ศิลปินต้นแบบสักเท่าใดนัก เนื่องจากตัวศิลปินต้นแบบมีความหล่อเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว คนที่เต้นนั้นจะต้อง

แต่งหน้าเพ่ือเสริมจุดเด่นกลบจุดด้อยบนใบหน้าของตัวเองเพ่ือให้ดูดีใกล้เคียงศิลปินต้นแบบให้ได้มากที่สุด 

และส่วนสูง จะมีการใส่ที่เสริมส้นส าหรับคนตัวเล็กเพ่ือให้ดูสูงกว่าตามลักษณะของศิลปินต้นแบบ เช่น คุณ 

A (นามสมมุติ) ตัวเล็กกว่าคุณ B (นามสมมุติ) แต่ศิลปินที่คุณ A เลียนแบบนั้นสูงกว่าศิลปินที่ คุณ B 

เลียนแบบ คุณ A จะต้องใส่ที่เสริมส้นเพ่ือให้ความสูงดูเหมือนศิลปินต้นแบบให้ได้มากที่สุด ด้านทรงผม 

สมาชิกในกลุ่มจะต้องตัดผมสั้นทุกคน ถ้าไม่ตัดจะต้องใส่วิกผมสั้นเท่านั้น สาเหตุเป็นเพราะศิลปินต้นแบบนั้น

เป็นผู้ชายและตัดผมสั้นท าให้คนที่เต้น Cover Dance จะต้องตัดผมสั้นตามไปด้วย เพ่ือให้ได้มีลักษณะ

ภายนอกที่ใกล้เคียงกับผู้ชายนั่นเอง 
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ภาพที่ 20 วง Cover Dance ศิลปิน J-pop วง Arthur cover Johnny’s Jr 

ที่มา : https://www.facebook.com/pg/Arthur.JR.Coverdance/ 

 

 

ภาพที่ 21 วง Cover Dance ศิลปิน J-pop วง Arthur cover Johnny’s Jr 

ที่มา : https://www.facebook.com/pg/Arthur.JR.Coverdance/ 
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อีกทั้งในเรื่องของรูปร่างหรือหุ่นของสมาชิกแต่ละคนจะมีการจ ากัดและลดน้ าหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่

ปกติเพ่ือให้รูปร่างดูเพรียวเหมาะแก่การเต้นและดูดีคล้ายศิลปินต้นแบบซึ่งก็คือศิลปินญี่ปุ่นวง Johnny’s Jr 

อีกด้วย อีกทั้งยังมีการให้ออกก าลังกายสม่ าเสมอเพ่ือเป็นการฝึกควบคุมแรงในการเต้น รวมไปถึงท าให้

ร่างกายแข็งแรงและสามารถเต้นได้นานขึ้น ยืนบนเวทีได้นานขึ้นโดยไม่หมดแรงไปเสียก่อน ด้วยสาเหตุ

ทั้งหลายเหล่านี้จึงท าให้วง Arthur นั้นมีภาพลักษณ์ที่ออกมาดูดีเปรียบเสมือนเป็นศิลปินตัวจริงนั่นเอง และ

กว่าสมาชิกในวงจะมาอยู่ร่วมกันได้ก็ได้ผ่านอะไรมากมายหลายอย่างมาด้วยกันทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ

อยู่ร่วมกันของคนหมู่มาก ทั้งการต้องปรับตัวเข้าหากัน การทะเลากัน ความคิดเห็นไม่ตรงกัน มากมายหลาย

อย่าง การแก้ปัญหาคือหันหน้าเข้าหากันพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมาพร้อมทั้งยอมรับและ

ท าความเข้าใจในสิ่งที่อีกฝ่ายพูดถึงเรา ไม่ใช่แต่จะเอาชนะแต่ต้องฟังแล้วคิดว่าเราผิดตามท่ีเขาพูดจริงหรือไม่ 

ถ้าผิดจริงจะต้องแก้ไขอย่างไร และไม่มองกันและกันในแง่ลบจึงจะท าให้ประคับประคองสมาชิกมาได้อย่าง

นาวนานจนถึงทุกวันนี้ 

 

 วง Ais Cream cover Hey! Say! Jump 
 

 Ais Cream cover Hey! Say! Jump หรือเรียกสั้นๆว่า ไอติม โดยน ามาจากชื่อเพลงของศิลปิน

ต้นแบบ ความหมายของชื่อนี้ซึ่งก็คือ เป็นการเล่นค าในภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ มาจากค าว่า  愛 (ai)  

ที่แปลว่ารัก และ Scream (สกรีม) ที่แปลว่ากรีดร้อง เมื่อน ามาต่อกันและเว้นวรรคใหม่จะได้เป็นค าว่า AIS 

Cream นั่นเอง เป็นวง Cover Dance ที่มีสมาชิกเป็นผู้หญิงล้วนเช่นกัน โดยมีสมาชิกทั้งหมด 8 คน ที่ชื่น

ชอบศิลปินญี่ปุ่น อย่างวง Hey! Say! Jump ซึ่งเป็นศิลปินสังกัดค่าย Johnny’s Entertainment เช่นกัน 

วง Ais Cream นั้นอยู่ในวงการเต้น Cover Dance J-pop มานานประมาณ 7 ปีแล้ว แต่ก็ยังไม่เป็นที่นิยม

มากเท่าใดนัก สาเหตุเป็นเพราะฝีมือด้านการเต้นยังไม่เป็นที่โดดเด่นหรือเป็นที่น่าจับตามอง รวมถึง

ภาพลักษณ์ท่ีไม่ได้คล้ายคลึงกับศิลปินมากเท่าใดนัก เนื่องด้วยวงนี้มีอุดมการณ์ที่ว่าไม่ว่าใครก็สามารถเต้นได้

ถ้าใจรัก จึงไม่ได้ให้ความส าคัญกับรูปร่างหน้าตาของผู้เต้นสักเท่าไหร่ท าให้รูปลักษณ์ภายนอกของแต่ละคน

นั้นแตกต่างกันมาก ไม่ว่าจะเป็นด้าน ความสูง รูปร่าง หรือทรงผม ที่ค่อนข้างจะไม่ได้ในทิศทางเดียวกัน 

ตัวอย่างเช่น สมาชิกคนที่สูงที่สุดนั้นอยู่ที่ 168 เซนติเมตร คนที่ตัวเล็กที่สุดอยู่ที่ 155 เซนติเมตรซึ่งมีความ

แตกต่างกันมาก แต่พวกเขาก็ได้แก้ปัญหาโดยการอ าพรางด้วยชุด ที่จะมีการตัดตามขนาดของสมาชิกแต่ละ

คนและคอยแก้ไขปกปิดข้อบกพร่องและเสริมจุดเด่นทางด้านร่างกายให้ได้มากที่สุด เพ่ือให้การขึ้นไปแสดง

อยู่บนเวทีนั้นมีความมั่นใจมากข้ึน  
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ภาพที่ 22 วง Cover Dance ศิลปิน J-pop วง Ais Cream cover Hey! Say! Jump 

ที่มา : https://www.facebook.com/AisCreamcoverHSJ/ 

 

 มีการแต่งหน้าเพ่ือปกปิดข้อบกพร่องของตนเองและเสริมให้ดูโดดเด่นมากข้ึน รวมไปถึงทรงผมที่จะ

ถูกออกแบบมาให้ใกล้เคียงศิลปินตัวจริงมากที่สุด โดยสมาชิกทุกคนจะต้องตัดผมสั้น ยกเว้นว่าจะมีกรณี

พิเศษเช่น ใกล้ถึงวันส าคัญอย่างวันรับปริญญา หรือวันส าคัญอ่ืนๆ ก็จะมีการอนุโลมให้ได้แต่จะต้องท าให้

ยังคงดูใกล้เคียงศิลปินต้นแบบอยู่แม้ว่าผมจะยาว วง Ais Cream เป็นวงที่ไม่เน้นรูปร่างหรือหุ่น ซึ่งถือเป็น

การเปิดโอกาสให้ส าหรับคนที่อยากเต้นจริงๆ แม้จะอ้วนไป หรือผอมไป ก็มาสามารถเข้ามาเต้นได้ ถ้า

สามารถเข้ากับสมาชิกคนอ่ืนๆได้ดี หรือมีความพยายามในการเต้น ในการซ้อม จะมองข้ามเรื่องรูปร่าง

หน้าตาไป สมาชิกท่ีเข้ามาในวงนั้นผลัดเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆ เพราะต่างคนต่างมีทางเดินของตนเอง หรือบาง

คนที่รู้สึกว่าไม่สามารถปรับเข้าหาสมาชิกคนอ่ืนๆ ได้ หรือปรับเข้าหาลักษณะนิสัย การท างานของสมาชิก

คนอ่ืนๆ ในวงได้ ก็จะค่อยๆห่างหายไป แต่ก็มักจะมีคนใหม่ๆ เข้ามาเสมอ แต่ไม่ใช่ว่าสมาชิกที่อยู่เดิมนั้นจะ

ไม่มีปัญหากัน ที่ไหนมีคนเยอะปัญหาก็ย่อมมากตามไปด้วย แต่ทุกอย่างสามารถแก้ไขได้โดยการนั่งลงและ

พูดคุยกันอย่างเปิดใจ ซึ่งบางครั้งก็ไม่ส าเร็จ แต่เราจะต้องปล่อยมันไป อาจมีหลายครั้งที่เกิดความไม่เข้าใจ

กัน แต่สุดท้ายทุกคนก็หวังให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อวงของตัวเองนั้นเป็นไปในทางที่ดี ทุกคนย่อมหวังดีกับวง

ตัวเองเสมอ จึงท าให้สามารถมองข้ามและก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆ ไปได้จนถึงทุกวันนี้ 



55 
 

 

 

ภาพที่ 23 วง Cover Dance ศิลปิน J-pop วง Ais Cream cover Hey! Say! Jump 

ที่มา : https://www.facebook.com/AisCreamcoverHSJ/ 

 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ Cover Dance 

 

การฝึกซ้อมการเต้น Cover Dance 
 

การเลือกเพลง 
 

การเลือกเพลงส าหรับการเต้นนั้นจะขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้เต้นที่มีความเห็นพ้องต้องกันว่า

ต้องการที่จะเต้นเพลงอะไร แล้วเลือกเพลงนั้นมาท าการแสดง หรือเลือกเพลงที่ออกใหม่ล่าสุดของศิลปิน 
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การแกะท่าเต้นและการระบุต าแหน่งของสมาชิก 
 

วิธีการแกะท่าเต้นนั้นจะต้องดูการแสดงของศิลปินโดยจะไม่สามารถดูได้เพียงแค่1การแสดง 

เนื่องจากศิลปินญี่ปุ่นนั้นจะมีการตัดต่อวีดีโอที่ท าการแสดงแตกต่างกันไปในแต่ละครั้งที่ขึ้นท าการแสดง จึง

ท าให้ภาพที่มองเห็นบางครั้งจะมองเห็นท่าทางการเต้นไม่ครบ จึงจะต้องน าวีดีโอการแสดงเพลงเดียวกันแต่

คนละวันหรือคนละที่มาเปิดดูไปพร้อมๆกันเพ่ือให้การแกะท่าเต้นนั้นสมบูรณ์และไม่มีท่าใดขาดหายไป  

ส่วนของการระบุต าแหน่งนั้นจะท าคล้ายๆกับการแกะท่าเต้นเพียงแต่ต้องจดให้สมาชิกคนอ่ืนๆ

ทราบว่าจะต้องอยู่ตรงไหนในท่าถัดไป ท่อนต่อไปจะต้องเดินไปตรงไหน โดยการจดจ าต าแหน่งนั้นเป็น

หน้าที่ของแต่ละบุคคลที่จะต้องรับผิดชอบในการจดจ าต าแหน่งของตัวเอง 

 

การฝึกซ้อม 
 

การฝึกซ้อมนั้นจะขึ้นอยู่กับการตกลงของแต่ละวงเนื่องจากแต่ละวงจะมีกฎเกณฑ์ในการซ้อมไม่

เหมือนกัน บางวงจะมีการแบ่งหน้าที่ชัดเจนว่า ใครแกะท่าเต้น ใครแกะต าแหน่ง หรือใครเป็นคนตัดต่อเพลง

ส าหรับการซ้อม แต่ในขณะที่บางวงอาจจะไม่มีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน โดยจะด าเนินการซ้อมไป

พร้อมๆกัน  

ในการซ้อมจะมีการนับจังหวะตามแต่เอกลักษณ์ของแต่ละวง การนับจังหวะมาตรฐานที่คนทั่วไป

เข้าใจกันก็คือ นับแปด หรือก็คือการนับ1-8แล้วนับวนไปเรื่อยๆ เป็นจังหวะ เมื่อนับ1-8ครบ 1 ครั้ง จะถูก

เรียกว่า 1แปด โดยจะเพ่ิมไปเรื่อยๆตามจ านวนจังหวะที่มี หรือบางวงจะมีการร้องเป็นท านองเพลงและนัด

แนะท่าทางการเต้นผ่านเนื้อเพลงที่ได้ฟัง โดยให้เหตุผลว่าบางครั้งจะพร้อมกว่าการนับแปด ในบางท่าที่

ต้องการความแม่นย าสูง หลังจากที่สมาชิกในวงสามารถจดจ าท่าเต้นและสามารถเต้นได้แล้วนั้น ก็จะมานั่ง

เก็บรายละเอียดท่าเต้นให้พร้อมกันยิ่งขึ้น รวมไปถึงองศาในการเดิน การยกมือ การวางขา เป็นต้น  

 

  สถานที่ฝึกซ้อม 
 

ประกอบไปด้วย ห้างสรรพสินค้าพาลาเดียม ประตูน้ า และ ห้างสรรพสินค้าเดอะช็อป แกรนด์ 

พระราม9 ซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมในการเลือกที่จะไปฝึกซ้อมเนื่องจากไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ นอกเสีย

จากว่าใกล้จะขึ้นงานประกวดแล้วจึงจะไปเช่าห้องซ้อมตามสถานที่ต่างๆเพ่ือประสิทธิภาพในการซ้อมที่มาก
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ขึ้น เพราะสถานที่ทั้งสองสถานที่ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นไม่เสียค่าใช้จ่ายท าให้คนมาใช้บริการเป็นจ านวนมาก 

บางครั้งมักจะถูกรบกวนจากวงอื่นๆโดยการเปิดเพลงเสียงดัง เป็นต้น 

 

การแข่งขันเต้น Cover Dance  
 

การแข่งขันของผู้เต้น Cover Dance ศิลปิน J-pop นั้นจะมีการประกาศผ่านเฟสบุ๊ค(Facebook) 

แฟนเพจของผู้จัดการแข่งขันอย่างเพจ  Jk-Street Cover Dance และเพจ Japan Festa in Bangkok ซึ่ง

เป็นผู้จัดงานที่เป็นที่รู้จักของผู้เต้น Cover Dance สายเจป็อปทุกคน โดยผู้เต้น Cover Dance J-pop จะ

ถูกน าไปรวมกับวงอ่ืนๆที่เต้นเพลงของประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น การ์ตูน ภาพยนตร์ อนิเมชั่นต่างๆ จะถูก

รวมกันไว้ในงานเดียวกันโดยมีเงินรางวัลร่วมกันไม่มีการแบ่งแยกประเภทแต่อย่างใด  

การคัดเลือกจะในรอบแรกจะเป็นการส่งคลิปวีดีโอที่ดีที่สุดของแต่ละวงเข้าไป เมื่อถูกคัดเลือกจะได้

ขึ้นเต้นบนเวที ในรอบถัดๆไป เงินรางวัลในแต่ละครั้งจะขึ้นอยู่กับปริมาณสปอนเซอร์ที่เข้ามาให้การ

สนับสนุนการจัดงาน ซึ่งปกติแล้วจะอยู่ที่ประมาณ  5,000-30,000 บาท ลดหลั่นกันไปตามรางวัลที่ได้ ซึ่ง

เกณฑ์การตัดสินนั้นจะมีอยู่ 4 ข้อหลักๆ คือ 

 1 คะแนนความเหมือนศิลปินในด้านการแต่งกาย 

 2 คะแนนความเต้นพร้อม รวมไปถึงรายละเอียดต่างๆ 

 3 คะแนนด้านการถ่ายทอดอารมณ์ (Felling)  

 4 คะแนนด้านการตรงต่อเวลา 
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พื้นที่ในการแสดงออกของนักเต้น Cover Dance   
 

 พ้ืนที่ในการแสดงออกทางด้านการเต้นของนักเต้น Cover Dance นั้นแบ่งออกเป็นได้เป็น2 พื้นที่ 

คือ 1) พ้ืนที่ในการข้ึนแสดง และ 2) พ้ืนที่ในการซ้อมเต้น 

 

   พื้นที่ในการขึ้นแสดง หรือ งานอีเว้นต่างๆ 
 

 จะประกอบไปด้วยงานเต้นหลักๆ ทั้งหมด 2 งาน ซึ่งก็คืองาน  Jk-Street cover Dance, Japan 

festa in Bangkok  

 

Jk--Street cover Dance เกิดขึ้นเมื่อ ประมาณปี พ.ศ. 2550 เป็นงานที่ถูกจัดด้วย นาย พิสิฐ 

หงส์พนัส ซึ่งเป็นคนที่มีบทบาทในวงการเต้น Cover Dance ของทั้งสายJ-pop และ K-pop เป็นอย่างมาก

เพราะเขาเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์ที่ต้องการให้ได้มีที่ส าหรับการแสดงออกความชอบของกลุ่มผู้เต้น Cover 

Dance ซึ่งได้ริเริ่มการจัดงานแสดงในรูปแบบของการเต้นเพ่ือความสนุกเพียงเท่านั้น ให้ได้แลกเปลี่ยน

พูดคุยเรื่องราวของศิลปินที่ตนนั้นชื่นชอบแต่เดิมเป็นการแสดงหน้าลานห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง (MBK) 

เป็นการแสดงกับพ้ืนถนนไม่มีเวทีใดๆ ก่อนจะพัฒนามาเป็นการเต้นเพ่ือการแข่งขัน ที่มีการจัดเวทียิ่งใหญ่

ตามมา โดยในปัจจุบันได้มีจัดงานขึ้นอยู่เรื่อยๆ และเปลี่ยนรูปแบบงานไปตามยุคสมัย ซึ่งได้มีการเพ่ิมงานที่

เรียกว่า JK-Sport 2018 Sport and cover หรือเรียกสั้นๆว่ากีฬาสีเด็กโคฟ ซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบการจัด

งานที่แปลกใหม่เพราะมีการรวบรวมการแข่งขันกีฬาเหมือนกีฬาสีตามโรงเรียนมารวมกับงานเต้น Cover 

Dance ที่จะเปรียบเสมือนการเต้นเชียร์ข้างสนาม หรือการเต้นเปิดงานกีฬาของประเทศญี่ปุ่น  
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ภาพที่ 24 บรรยากาศงาน JK-Street Cover Dance @ Siam square one         

 ที่มา : https://www.facebook.com/JStreetCoverParty/ 

 

 

ภาพที่ 25 บรรยากาศรับรางวัลในงาน JK-Street Cover Dance @ Sena Fest  

ที่มา : https://www.facebook.com/JStreetCoverParty/ 
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Japan festa in Bangkok เป็นงานที่ถูกจัดขึ้นโดยโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่มีชื่อว่า Mainichi 

Academic group  ซึ่งถูกจัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2550 แต่เดิมจัดที่ลานหน้าห้างสรรพสินค้า มาบุญครอง

(MBK) ก่อนจะพัฒนาและกลายเป็นงานแสดงบริเวณลานหน้าห้างสรรพสินค้า      เซนทรัลเวิลด์ ซึ่งถือว่า

เป็นงานแสดงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการเต้น Cover Dance J-pop เป็นเวทีที่ใครหลายคนใฝ่ฝันว่าจะต้องขึ้น

ให้ได้สักครั้งในชีวิต เป็นเพราะการวางตัวของงานท าให้ดูเป็นงานที่เข้ายาก มีการจัดรอบคัดเลือกที่เข้มข้น 

ท าให้กว่าจะผ่านเข้าไปได้นั้นเป็นไปด้วยความยากล าบาก สาเหตุเป็นเพราะในงานนั้นจะรวบรวมศิลปิน 

นักร้องจากประเทศญี่ปุ่นส่งตรงมาถึงงาน จึงเป็นเหตุผลที่ท าให้ทางผู้จัดต้องการวงที่เต้นได้ดีที่สุดขึ้นไป

แสดงเวทีเดียวกับที่ศิลปิน นักร้องจากประเทศญี่ปุ่นขึ้นแสดง เพ่ือเป็นการให้เกียรติให้กับตัวศิลปินที่มางาน

นี้ด้วย โดยงานจะถูกจัดขึ้นในระหว่างเดือน ธันวาคม ไปจนถึงกุมภาพันธ์ในปีถัดไป ซึ่งในงานจะประกอบไป

ด้วยบูทจัดงานต่างๆที่เก่ียวข้องกับประเทศญี่ปุ่น รวมไปถึงบูทขายของที่เก่ียวข้องกับประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย  

 

 

ภาพที่ 26 บรรยากาศงาน Japan festa in Bangkok 2018 

ภาพโดย : ธนพร ประทักษ์วิริยะ 

(07 มกราคม พ.ศ.2561) 
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ภาพที่ 27 บรรยากาศงาน Japan festa in Bangkok 2018 

ภาพโดย : ธนพร ประทักษ์วิริยะ 

(07 มกราคม พ.ศ.2561) 

 

 

พื้นที่ในการซ้อมเต้น  
 

โดยส่วนมากมักนิยมไปซ้อมเต้นกันที่บริเวณห้างสรรพสินค้าพาลาเดียม ประตูน้ า (Palladium) และ 

ห้างสรรพสินค้า เดอะช็อป แกรนด์ พระราม9 (The shoppes grand rama9) ซึ่งได้ท าการเปิดเป็นพ้ืนที่

สาธารณะเพ่ือให้กลุ่มผู้เต้น Cover Dance ได้ท าการซ้อมเต้นกันอย่างถูกต้อง จากที่เคยต้องไปแอบซ้อมกัน

บริเวณสนามกีฬาแห่งชาติเพราะทางสนามไม่ได้เปิดให้เข้าไปใช้สถานที่ ถ้าจะใช้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ

ขอเช่าสถานที่นั่นเอง โดยปกติแล้วจะมีการนัดซ้อมกันในทุกวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ ส่วนมากจะใช้เวลาใน

การฝึกซ้อมกันตั้งแต่เช้า จนถึงมืด เวลาประมาณ 10โมงเช้าไปจนถึง2-3ทุ่ม ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อตกลงของแต่ละ

วงที่จะนัดแนะจัดแจงเวลาซ้อมของตนเอง 
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ภาพที่ 28 บรรยากาศการซ้อมเต้นที่ห้างสรรพสินค้า พาลาเดียม ประตูน้ า 

ภาพโดย : ธนพร ประทักษ์วิริยะ 

(05 ธันวาคม พ.ศ.2560) 

 
ภาพที่ 29 บรรยากาศการซ้อมเต้นที่ห้างสรรพสินค้า เดอะช็อป แกรนด์ พระราม9 

ที่มา : https://www.facebook.com/JStreetCoverParty/?ref=br_tf 



63 
 

แฟนคลับ 
 

ค าว่า แฟนคลับ (แฟน-ขฺลับ) เป็นค าที่ยืมมาจากภาษาอังกฤษว่า fanclub (แฟน-คฺลับ) ซึ่งประกอบ

ไปด้วยค าว่า fan (แฟน) หมายถึง คนที่ชอบหรือคลั่งไคล้คนที่มีชื่อเสียงกับค าว่า club (คฺลับ) หมายถึง กลุ่ม

คน ชมรม สโมสร (ส านักงานราชบัณฑิตยสภา, ออนไลน์, 2007)  โดยแฟนคลับส่วนมากจะเกิดขึ้นกับศิลปิน 

ดารา นักร้อง ที่มีชื่อเสียง มีผลงานเป็นที่ชื่นชอบแก่ประชาชนทั่วไป จนก่อให้เกิดการรวมกลุ่มและเรียก

ตัวเองว่าเป็นผู้ที่ชื่นชอบศิลปิน ดารานั้นๆขึ้น 

ซึ่งแฟนคลับของกลุ่มนักเต้น Cover Dance เกิดขึ้นมาจากวัตถุประสงเดียวกันคือ ชื่นชอบในตัว

ศิลปินต้นแบบมาจนถึงนักเต้น Cover Dance ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนศิลปินที่พวกเขาชื่นชอบ ให้

ความรู้สึกที่สามารถเข้าถึงได้ และเป็นกันเอง รวมไปถึงความสามารถด้านการเต้น ความเป็นกันเองของนัก

เต้น Cover Dance แต่ละวงท าให้มีแฟนคลับที่คอยติดตามให้ก าลังใจเกิดข้ึน  

 

ภาพที่ 30 กลุ่มแฟนคลับที่มางาน Japan festa in Bangkok 2018 

ภาพโดย : ธนพร ประทักษ์วิริยะ 

(07 มกราคม พ.ศ.2561) 
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แฟนคลับของ Cover dance ในเริ่มแรกจะมาในรูปแบบของเพ่ือนที่รู้จักกันจากกลุ่มที่ติดตาม

ศิลปินเดียวกัน ก่อนจะขยายวงกว้างมากข้ึน ส่วนมากแฟนคลับของนักเต้น Cover Dance จะมาในรูปแบบ

ของช่างถ่ายภาพ ที่จะคอยถ่ายรูปการแสดงบนเวที ถ่ายรูปสมาชิกแต่ละคนไว้และคอยส่งให้ เพ่ือสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแฟนคลับกับนักเต้น Cover Dance เอง หรือบางครั้งก็มาในรูปแบบของคน

ธรรมดาที่ไม่ได้มีความสามารถอะไร แต่ค่อนข้างที่จะมีฐานะ ก็มักจะคอยซื้อของ หรือขนมต่างๆมาให้เสมอ 

แต่เดิมนักเต้น Cover Dance นั้นไม่ได้มีผลงานใดๆนอกเหนือจากการขึ้นแสดงบนเวทีในแต่ละครั้ง ในที่นี้

หมายถึง ไม่มีสิ่งของที่สามารถซือ้เก็บไว้เป็นที่ระลึก มีเพียงการถ่ายรูปด้วยกันเท่านั้น  

 

ภาพที่ 31 กลุ่มแฟนคลับที่มางาน Japan festa in Bangkok 2018 

ภาพโดย : ธนพร ประทักษ์วิริยะ 

(07 มกราคม พ.ศ.2561) 

 

แต่ในปัจจุบันนี้ วง Cover Dance ที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียง หรือมีฐานแฟนคลับค่อนข้างมาก จะมี

การน าของที่เกี่ยวกับวงของตนเองมาขายจากเจ้าของวงเอง ไม่ว่าจะเป็น รูป (Photo set) ที่จะเป็นรูปเดี่ยว

ของสมาชิกในวง รวมไปถึงรูปกลุ่มที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน น ามาวางขาย ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 100-250 

บาท แล้วแต่ว่าแต่ละวงจะก าหนดราคาอย่างไรเพราะไม่มีราคากลางเป็นตัวก าหนด รวมไปถึง เสื้อยืด เสื้อ

กันหนาวต่างๆที่ถูกน ามาออกแบบในลักษณะเฉพาะตามแต่สไตล์ของแต่ละวง โดยเสื้อยืดจะอยู่ที่ราคา 300-
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350 บาท ส่วนเสื้อกันหนาวจะอยู่ที่ราคา 550-650 บาท ซึ่งทั้งหมดนั้นไม่มีราคากลางแต่อย่างใด และบาง

วงยังสามารถขาย เชกิ หรือ รูปถ่ายคู่โดยใช้กล้องโพลาลอย พร้อมลายเซ็นของสมาชิกที่ถ่ายรูปคู่ด้วย โดย

เฉลี่ยอยู่ที่ราคาใบละ 150บาท ซึ่งเงินที่ได้จะถูกน าไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการตัดชุด หรืออ่ืนๆที่จะกลับมา

สนองความต้องการของคนดูที่อยากจะเห็นนักเต้น Cover Dance ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นชุดใหม่ 

เครือ่งประดับ เครื่องแต่งกายอื่นๆใหม่ ต่อไป 

 

ภาพที่ 32 แฟนคลับที่เข้ามาขอถ่ายรูปกับวง Arthur Cover Johnny’s Jr  

ที่งาน Japan festa in Bangkok 2018 

ภาพโดย : ธนพร ประทักษ์วิริยะ 

(07 มกราคม พ.ศ.2561) 

 

ด้วยเหตุนี้ท าให้แฟนคลับค่อนข้างมีอิทธิพลต่อนักเต้น cover Dance เพราะการจะสร้างฐานแฟน

คลับได้นั้นต้องถูกคาดหวังจากคนดูเป็นอย่างมาก ค าติชมของแฟนคลับจะก่อให้เกิดการปรับปรุงและแก้ไข

ในการแสดงต่อๆไป เนื่องจากการที่นักเต้น Cover Dance ท าทั้งหมดเพียงเพ่ือต้องการให้ถูกใจคนดู และ

คนดูมีความสุขกับสิ่งที่พวกเขาได้มอบให้ ดังนั้น นักเต้น Cover Dance จึงค่อนข้างที่จะใส่ใจค าพูดของแฟน

คลับเสมอ การจะคิดท าการแสดงแต่ละครั้งมักจะคิดถึงผลลัพธ์ว่าถ้าจบการแสดงชุดนี้แล้วแฟนคลับจะชอบ

หรือไม่ หรือเปิดโหวตทางโซเชียลมีเดียตางๆให้แฟนคลับได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเรื่องเพลงที่จะใช้ในการ
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แสดงครั้งต่อไป รวมไปถึงการวางตัวว่าควรจะวางตัวแบบไหน ถึงจะไม่ท าร้ายจิตใจของแฟนคลับที่ติดตาม

เรามา แต่จะไม่ทิ้งความเป็นตัวเองหรือจะไม่ท าให้ตัวเองอึดอัด เพราะถึงจะรักแฟนคลับขนาดไหนแต่ถ้า

ตัวเองอึดอัดก็เลือกท่ีจะไม่ท า 

 

ตัวตนของนักเต้น Cover Dance J-pop 
 

เนื้อหาในส่วนนี้ผู้ศึกษาจะกล่าวถึงแง่มุมต่างๆในชีวิตของกลุ่มเป้าหมายกรณีศึกษาทั้ง5 คน ที่ผู้

ศึกษาได้ท าการลงภาคสนามเพ่ือสัมภาษณ์เชิงเจาะลึกกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเต้น Cover Dance J-pop 

ซึ่งจะมีการกล่าวถึง ภูมิหลังชีวิตและครอบครัว , ชีวิตวัยเรียนและชีวิตในวัยท างาน, เส้นทางการเข้าสู่การ

เป็นนักเต้น Cover Dance J-pop รวมไปถึงตัวตนก่อนเต้นและหลังเต้นของผู้เต้น Cover Dance J-pop 

 

นางสาวซัง อายุ 26ปี 

นางสาวซัง เป็นผู้หญิงที่รูปร่างสูง ประมาณ165 ซม. ผิวสีขาวเหลือง รูปร่างผอม และมีผมสั้น ราว

กับผู้ชาย แม้ภายนอกจะเหมือนผู้ชายแต่ความจริงแล้วเธอก็เหมือนผู้หญิงทั่วๆไป เป็นคนที่มีนิสัย น่ารัก เชื่อ

คนง่าย และจิตใจดี เป็นที่รักของใครหลายๆคนในวงการเต้น Cover Dance  

โดยนางสาวซังเกิดและโตที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นคนไทยเชื้อสายจีนตามพ่อและแม่ของตน 

ปัจจุบันมีอายุ26ปี สมาชิกในครอบครัวมีทั้งหมด 6คน ประกอบไปด้วย พ่อ แม่ พ่ีชาย2คน พี่สาว1คน และ

นางสาวซังคนสุดท้อง โดยในกรณีของนางสาวซังมีพ่อและแม่เป็นคนไทยเชื้อสายจีน ซึ่งมีฐานะปานกลาง

และมีอาชีพค้าขายที่บ้านตนเอง และนางสาวซังประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งเป็น

บริษัทของคนญี่ปุ่นเอง 

 ในสมัยเด็กนางสาวซังจะเป็นเพียงแค่เด็กนักเรียนวัยรุ่นธรรมดาที่ชีวิตมีแค่การเรียน กลับบ้าน 

นอน วันหยุดทุ่มเทเวลาไปกับการเรียนพิเศษ มีเดินเที่ยวตามห้างสรรพสินค้าบ้าง ท าอะไรเรื่อยเปื่อยตาม

วัยรุ่นทั่วไป แต่วันหนึ่งที่นางสาวซังได้ถูกเพ่ือนของตนชวนไปเต้นในงานโรงเรียนท าให้เธอได้มีโอกาสเข้าสู่

วงการเต้น Cover Dance มากขึ้นและเริ่มหลงรักมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย นางสาว

ซังได้เรียนคณะที่เกี่ยวข้องกับภาษาญี่ปุ่น ท าให้ซึมซับวัฒนธรรมและดนตรีเพลงของญี่ปุ่นเข้าไปโดยปริยาย 

จากนั้นเธอได้ถูกชักชวนจากเพ่ือนที่รู้จักกันให้ไปเต้น Cover Dance ของศิลปิน J-pop อย่างวง Johnny’s 

Jr ซึ่งเป็นศิลปินที่เธอชื่นชอบอยู่แล้วจึงได้ตอบตกลงที่จะเต้นไป  
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โดยนางสาวซังมองว่าการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการเต้นครั้งนี้จะท าให้เธอได้ลองเต้นศิลปินที่เธอ

ชอบรวมไปถึงเป็นการฝึกฝนภาษาญี่ปุ่นของเธอไปในตัว เพราะเมื่อเธอเต้นนั้นจะต้องคอยติดตามดูรายการ

ต่างๆที่ศิลปินไปออก เพ่ือศึกษาคาแรคเตอร์ที่ศิลปินคนนั้นๆเป็นและลอกเลียนแบบออกมาให้ได้มากที่สุด

เท่าที่จะท าได้ ซึ่งรายการต่างๆเหล่านั้นจะถูกด าเนินเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด และหายากที่จะมีคนแปลเป็น

ภาษาไทยให้ได้ชม ดังนั้นการมาเต้นครั้งนี้ก็ท าให้ได้ฝึกภาษาญี่ปุ่นไปในตัวด้วยนั่นเอง 

 เมื่อได้สอบถามถึงความคิดเห็นของทางบ้านนางสาวซังที่เธอนั้นได้เข้าไปร่วมเต้นกับวง Cover 

Dance ก็พบว่าเดิมทีมองแค่ว่าเป็นกิจกรรมระยะสั้นคงไม่ได้เต้นยาวนานเท่าไหร่นัก แต่จนถึงปัจจุบันนี้เธอ

ได้เต้นมาเวลาประมาณ10ปีแล้ว จึงท าให้พ่อและแม่ของนางสาวซังเริ่มกังวลเกี่ยวกับอนาคตของเธออย่างไร

ก็ตามพวกท่านเพียงแค่บ่นเล็กๆน้อยๆไม่ได้มีการห้ามปรามอย่างจริงจังเพราะมองว่ามันเป็นความสุขของลูก 

แต่ในขณะเดียวกันพ่ีสาวของนางสาวซังกลับมีความกังวลอย่างมากและพยายามห้ามปรามไม่ให้เธอมาเต้น 

เพราะให้เหตุผลว่าการเต้น Cover Dance นั้นไม่ยั่งยืน ท าให้นางสาวซังไม่สามารถให้ความส าคัญกับ

อนาคตข้างหน้าของตนได้ อย่างไรก็ตาม เธอก็ได้อธิบายและยืนหยัดที่จะเต้นต่อไป เพราะความฝันอันสูงสุด

ของเธอก็คือ การได้เต้นให้ศิลปินต้นแบบได้ดูสักครั้ง 

 

พอเต้นมาได้สักพักที่บ้านก็เริ่มจะบ่นและถามตลอดว่าจะเต้นไปจนถึงเมื่อไหร่ แต่ก็ไม่ได้จริงจัง

อะไรมากมาย จนกระทั่งวันนึงที่พี่สาวมาพูดว่า จะเอาแต่เต้นไปจนถึงเมื่อไหร่ เมื่อไหร่จะมองถึงอนาคต

ของตัวเองบ้าง ท าไมไม่ท าอะไรที่มันสามารถต่อยอดไปในอนาคตได้ เป็นประโยคที่เจ็บที่สุดเลยล่ะ แต่พี่ก็

บอกไปนะว่าแค่ได้ท าในสิ่งที่ตัวเองชอบ มันก็พอแล้วไม่ใช่หรอ  

(นางสาวซัง, 2561 : สัมภาษณ์) 

 

 นางสาวซังยังได้ให้เหตุผลของการมาเต้น Cover Dance อีกว่า เธอนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก

หลังจากที่มาท ากิจกรรมตรงนี้ เนื่องจากเมื่อก่อนเธอนั้นเป็นคนที่ไม่กล้าแสดงออก แค่ต้องไปรายงานหน้า

ชั้นเรียนยังกลัวจนขาสั่นบ้าง อาจารย์ให้ไปช่วยเต้นหลีดของโรงเรียนก็ไม่กล้าไป จะเข้าไปถามทางคนแปลก

หน้าก็ไม่กล้า แต่หลังจากที่เธอได้เข้ามาเต้น Cover Dance ท าให้ชีวิตของเธอเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง เธอ

กลายเป็นคนที่กล้าแสดงออกมากขึ้น เมื่อยามที่เธออยู่บนเวที เธอกลายเป็นสมาชิกคนหนึ่งในวงที่มี วิชวล  

(คนที่มีเสน่ห์ดึงดูดผู้ชมได้ดี มากกว่าใคร สามารถท าให้คนหันมาชื่นชอบวงของเธอได้มากขึ้นโดยเป็นการ

เพ่ิมประชากรแฟนคลับให้กับวง Cover Dance ของเธอ ได้มากทีเดียว 
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การเต้นท าให้พี่กล้าที่จะแสดงออกมากยิ่งขึ้น จากที่กลัวการออกไปพรีเซ้นต์หน้าห้อง ไม่กล้าพูด

กับคนแปลกหน้า กลัวที่จะเผชิญหน้ากับผู้คน และรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองเลย แต่พอได้เข้ามาเต้นมันท าให้

พี่เปลี่ยนไปมาก กลายเป็นคนที่กล้าแสดงออก กล้าที่จะเผชิญหน้ากับผู้คนมากข้ึน และยังสอนให้รู้จักการ

ท างานร่วมกับคนอ่ืน การพูดการจา การรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน รู้จักการเข้าหาคนอ่ืน รู้ว่าพูดคุย

ยังไงให้คนที่เพิ่งรู้จักเราอยากจะติดตามเราต่อไปเร่ือยๆ 

(นางสาวซัง, 2561 : สัมภาษณ์) 

 

ซึ่งนางสาวซังจะเป็นคนที่ใส่ใจในแฟนคลับเป็นอย่างมาก หรือเรียกได้ว่าแฟนคลับค่อนข้างที่จะมี

อิทธิพลต่อตัวเธอในการขึ้นแสดงในแต่ละครั้งเป็นอย่างมาก เนื่องจากเธอมักจะคอยติดตามผลหรือสอบถาม

จากแฟนคลับเสมอหลังจบโชว์ในแต่ละครั้งว่าขาดตกบกพร่องอย่างไร และมีอะไรที่ต้องแก้ไขหรือเพ่ิมเติม 

เธอก็จะน าข้อติชมต่างๆเหล่านั้นมาใช้ในการขึ้นแสดงครั้งต่อไป ท าให้เกิดเป็นตัวตนของนางสาวซัง อีกคน

หนึ่งเมื่ออยู่บนเวที ที่นอกจากจะต้องเหมือนศิลปินให้ได้มากที่สุดแล้วยังจะต้องท าให้คนดูเชื่อว่าเธอนั้นเป็น

ศิลปินคนนั้นๆโดยน าข้อติชมของแฟนคลับมาปรับใช้นั้นเอง หรือเรียกได้ว่าบนเวทีดูเป็นคนที่มีเสน่ห์ แต่พอ

ลงจากเวทีกลับกลายเป็นคนน่ารักสดใส 

 

แฟนคลับมีอิทธิพลกับพี่มากๆนะ ถ้าไม่มีคนมาดูพี่ก็ไม่รู้ว่าจะเต้นเพื่ออะไร พี่อยากเต้นเพื่อให้คน

ที่ชอบศิลปินแบบที่พี่ชอบมาดู มาเชียร์ พี่ไม่ได้มาเต้นแค่เพราะว่าพี่ชอบศิลปิน ชอบการเต้น พี่อยากให้

คนดูสนุกเหมือนได้มาดูศิลปินจริงๆเวลาที่ดูพี่เต้น ไม่ใช่ว่าพี่รู้สึกว่าตัวเองดังนะ แต่เป็นความรู้สึกเคารพ

และแสดงออกถึงความรักที่มีต่อศิลปินในอีกรูปแบบนึง  

(นางสาวซงั, 2561 : สัมภาษณ)์ 
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นางสาว แคช อายุ 24ปี  

 นางสาวแคช เป็นผู้หญิงรูปร่างผอมบาง ตัวเล็ก สูงประมาณ 165 เซนติเมตร ผิวขาวเหลือง และมี

ผมสั้นคล้ายผู้ชาย เธอเป็นคนที่มีรูปร่างผอมบางมาก เป็นผู้หญิงไซส์ เล็ก ขนาดกะทัดรัด เป็นคนที่มีนิสัยไม่

ค่อยพูดกับคนที่ไม่สนิทมากนัก โลกส่วนตัวสูง แต่ถ้าสนิทใจแล้วจะเป็นคนที่เปิดเผย ใจดี มีความน่ารักสมวัย  

นางสาวแคช เกิดและเติบโตที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นคนไทยเชื้อสายจีนเหมือนกับพ่อและแม่

ของตนเอง ปัจจุบันมีอายุ 24 ปี สมาชิกในครอบครัวมีทั้งหมด 4คน ประกอบไปด้วย พ่อ แม่ นางสาวแคช 

และน้องชาย โดยพ่อและแม่ประกอบอาชีพค้าขายของที่ระลึกในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านประตูน้ า ใน

ขณะเดียวกันนางสาวแคชประกอบอาชีพเป็นโปรแกรมเมอร์หรือนักเขียนโปรแกรม ส่วนน้องชายของเธอ

ยังคงเป็นนักศึกษาอยู่ โดยครอบครัวของเธอนั้นมีฐานะปานกลางและปัจจุบันคุณแคชถือว่าเป็นเสาหลักของ

บ้านในการท างานหาเงินเข้าบ้าน โดยค่าใช้จ่ายในบ้านแทบทั้งหมด เธอจะเป็นคนออกเสียส่วนใหญ่รวมไป

ถึงค่าผ่อนบ้านอีกด้วย 

ชีวิตในวัยเด็กของนางสาวแคชนั้นเป็นเพียงเด็กคนหนึ่งที่ชื่นชอบศิลปินญี่ปุ่น  เริ่มติดตามศิลปิน

ญี่ปุ่นมากข้ึนแต่ในช่วงนั้นกระแสความนิยมของศิลปินเกาหลีเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพ่ือนหรือคนอ่ืนๆมักจะมอง

ว่าคุณแคช เชย ล้าหลัง ชอบอะไรที่คนอ่ืนเขาไม่ชอบกัน แปลกประหลาด จึงท าให้เธอเลือกที่จะไม่พูดเรื่อง

เกี่ยวกับศิลปินญี่ปุ่นที่เธอชื่นชอบเลย เป็นแบบนี้จนกระทั่งเข้ามหาวิทยาลัย แม้จะมีเพ่ือนบางกลุ่มที่

พยายามจะสอบถามว่าศิลปินญี่ปุ่นที่เธอชื่นชอบนั้นเป็นอย่างไร แต่สุดท้ายทุกคนกลับไม่เข้าใจและปล่อยให้

มันผ่านไปเพียงเท่านั้น ด้วยเหตุนี้จึงท าให้เพ่ือนบางกลุ่มมักจะพูดประชดประชันให้เธอไปหาศิลปินญี่ปุ่น

เสมอ เมื่อเวลาเธอเครียด หรือมีเรื่องกังวลใจ เพ่ือนของเธอมักบอกว่า ก็ไปดูศิลปินญี่ปุ่นที่เธอชอบสิ โดย

ไม่ได้ใส่ใจที่จะฟังเรื่องราวปัญหาของเธอเลยแม้แต่น้อย ไม่ได้ท าความเข้าใจกับการเต้น Cover Dance อีก

ทั้งยังมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระอีกด้วย 

 

ตั้งแต่ที่เริ่มชอบศิลปินญี่ปุ่นก็เหมือนจะมีปัญหาที่เข้ากับใครไม่ค่อยได้ เคยมีปัญหาเรื่องที่

พยายามจะแบ่งงานกลุ่มให้เพื่อนท า และเผลอพูดออกไปว่า ท าคนเดียวมันเหนื่อย เพื่อนก็บอกมาว่าก็เลิก

เต้นสิจะได้หายเหนื่อยมากข้ึน โตแล้วยังจะเต้นอีกหรอ ไร้สาระ 

(นางสาวแคช, 2560 : สัมภาษณ์) 

 

 ย้อนกลับไปเมื่อนางสาวแคชอายุ 16 ปี เธอได้ให้ความสนใจกับวงการเต้น Cover Dance มากขึ้น 

และเริ่มหาวงที่เปิดรับสมัครสมาชิกที่เต้นศิลปินที่เธอชอบเรื่อยๆ จนมาเจอกับวงหนึ่ง แต่ก็เต้นอยู่ได้ไม่นาน
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ต้องล้มเลิกไปเพราะช่วงนั้นเธอก าลังจะขึ้นชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย 

และตอนนั้นเองคุณพ่อของเธอได้ขอให้เธอเลิกเต้นเธอจึงเลิก และเมื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้แล้ว เธอก็

ตัดสินใจที่จะกลับมาเต้นอีกครั้งโดยตามหาวงที่เปิดรับสมาชิกอีกครั้ง จึงได้เจอกับวงที่เธอเต้นอยู่ด้วยใน

ปัจจุบัน ซึ่งมีเพ่ือนที่เธอรู้จักแนะน ามา แต่เมื่อเธอกลับไปบอกคุณพ่อและคุณแม่ทั้งสองคนไม่ค่อยเห็นด้วย

สักเท่าไหร่เพราะอยากให้เธอตั้งใจกับการเรียนมาก เพราะเธอเป็นลูกคนแรกและจะต้องดูแลคนใน

ครอบครัวต่อไปในอนาคต แต่เธอก็ไม่ได้ตัดใจเสียแต่อย่างใด เธอกลับมุ่งมั่นให้ที่บ้านเห็นว่าเธออยากมีงาน

อดิเรก อยากท่ีจะฝึกให้ตัวเองนั้นมีความกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น จึงยื่นข้อเสนอให้กับพ่อและแม่ว่า เธอจะ

ไม่ท าให้เสียการเรียนเด็ดขาด โดยนางสาวแคช มองว่า การที่เธอเข้ามาเต้นนั้นสามารถพัฒนาทักษะในด้าน

ต่างๆของเธอได้ เช่น การเข้าสังคม การรู้จักท างานเป็นกลุ่มการกล้าแสดงความคิดเห็น และยอมรับความ

คิดเห็นของผู้อื่น   

 

ตอนป๊ากับม๊ารู้ว่าจะกลับมาเต้นอีกก็กังวลแหล่ะ แต่เราก็บอกพวกเขาไปว่าเราอยากมีงานอดิเรก

บ้าง อยากลองท าในสิ่งที่คิดว่าอยากจะท า  อย่างน้อยก็ได้ลองถ้ามันไม่ดีก็เลิก แล้วก็สัญญาไว้ว่าถ้ามาเต้น

ก็จะไม่ให้เสียการเรียนแน่นอน 

(นางสาวแคช, 2560 : สัมภาษณ์) 

 

 เธอได้ให้เหตุผลของการมาเต้น Cover Dance ว่า เธอนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากหลังจากที่มาท า

กิจกรรมตรงนี้ จากคนที่ไม่มีความมั่นใจในตนเอง ไม่กล้าคุยกับใคร ไม่กล้าแสดงออก แต่เมื่ อเธอได้มาท า

กิจกรรมตรงนี้แล้ว ท าให้เธอกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น กล้าลอง กล้าเสี่ยงท าในสิ่งที่ไม่คิดว่าจะกล้าท า โดย

คุณแคชได้อธิบายถึงมุมมองของคนอ่ืนที่มีต่อตัวเองว่า บางคนมองว่าการเต้น Cover dance นั้นเป็นสิ่งที่ไร้

สาระ ไม่จ าเป็นจะต้องจริงจังกับกิจกรรมแบบนี้ แต่ส าหรับเธอนั้นการเต้น ท าให้เธอได้มีเพ่ือนที่สามารถก้าว

ข้ามปัญหาต่างๆไปด้วยกันได้ การได้ร่วมทุกข์ร่วมสุข และใช้เวลาอยู่กับคนที่มีความชอบรูปแบบเดียวกันนั้น 

เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งในชีวิตที่เมื่อโตไปอาจจะหาไม่ได้อีกแล้ว  
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การที่ได้มาเตน้ Cover Dance เนี่ยท าให้เรากลายเปน็คนที่กลา้แสดงออก มีความมั่นใจในตัวเอง

มากข้ึน ตอนแรกเราเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลย ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นของตัวเองออกไป จน

มาเต้นท าให้กล้าลอง กล้าท าในสิ่งที่ไม่คิดวา่ชวีิตนี้จะกล้าท า 

(นางสาวแคช, 2560 : สัมภาษณ์) 

 

อีกทั้งในเรื่องของแฟนคลับที่มีอิทธิพลต่อตัวตนบนเวทีและล่างเวทีของคุณแคชเช่นกันแต่มีเพียง

เล็กน้อยเท่านั้น เธอได้ให้เหตุผลไว้ว่าเนื่องจากศิลปินที่เธอเลียนแบบนั้นไม่ได้เป็นที่โดดเด่นในวงจึงท าให้เธอ

ไม่ได้เป็นที่รู้จักมากมายขนาดนั้น เลยไม่ค่อยได้พูดคุยกับแฟนคลับมากสักเท่าใด ส่วนมากจะได้ฟังค าติชม

จากสมาชิกคนอ่ืนๆที่ได้ไปสอบถามตัวกลุ่มแฟนคลับ หรือคนดูเองเสียมากกว่า ถ้าเข้าไปคุยโดยตรงนั้นไม่มี

เลย 

 

เวลามีคนเชียร์ มีคนเต้นตามมันท าให้รู้สึกดีนะ รู้สึกอยากจะเต้นให้เต็มที่มากยิ่งขึ้น แต่เพราะว่า

ตัวศิลปินที่โคฟเนี่ยไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้น คนที่ชื่นชอบไม่ได้มีมากมายนัก จึงท าให้เวลาคนพูดถึงสมาชิก

ในวงเราจะไม่ค่อยถูกนึกถึงเป็นคนแรกๆสักเท่าไหร่ นอกจากจะเป็นคนรู้จักกัน เลยค่อนข้างชินชากับการ

ที่ไม่มีใครรู้จัก 

(นางสาวแคช, 2560 : สัมภาษณ์) 
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นางสาวเอม อายุ 24 ปี  

 นางสาวเอมเป็นผู้หญิงตัวเล็ก ส่วนสูงประมาณ 164 เซนติเมตร ผิวสีแทน ผมสั้นสีด าสนิท เป็นคน

ที่มีความมั่นใจในตัวเองสูง เป็นคนชอบแสดงออก รักในการแสดงออก อีกทั้งยังมีความเป็นผู้น าในการดูแล

สมาชิกคนอื่นๆในวง มักจะท าตัวน่ารักสดใส กับผู้อ่ืนอยู่เสมอ 

 นางสาวเอม ปัจจุบัน อายุ 24 ปี เกิดและเติบโตในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยเป็นคนไทยแท้ 

สมาชิกในครอบครัวมีทั้งหมด 4 คน ประกอบไปด้วย พ่อ แม่ พ่ีชาย และตนเอง โดยพ่อของนางสาวเอม

ประกอบอาชีพคุณครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ส่วนแม่นั้นประกอบอาชีพครูในวิชาดนตรีไทย ปัจจุบันนางสาว

เอมประกอบอาชีพเป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชีวิตที่ผ่านมาก่อนจะเข้ามาเต้น Cover Dance ของนางสาว

เอมเป็นเพียงแค่เด็กนักเรียนม.ต้น ธรรมดา เที่ยวเล่นกับเพ่ือนเรียนพิเศษ ตามที่วัยรุ่นทั่วไปท า แต่นางสาว

เอมนั้นแตกต่างจากคนอื่นๆที่ได้สัมภาษณ์มาตรงที่ เธอนั้นเป็นเด็กกิจกรรมอยู่แล้ว เต้นงานของโรงเรียนมา

ตั้งแต่เด็กๆ จึงท าให้คุณเอมมีความม่ันใจในตัวเองอยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้เองท าให้เธอได้ค้นพบกับวงการ Cover 

Dance ซึ่งเธอได้ท าการสมัครเข้าร่วมวงอ่ืนๆอีกมากมาย แต่ก็ไม่ได้นานเพราะวงหายไป ไม่มีการนัดซ้อม

และไม่มีการติดต่อกันอีกเลย จนเมื่อเหตุการณ์น้ าท่วมปี พ.ศ.2554 เป็นช่วงเวลาที่คุณเอมเริ่มมองหาวงเต้น 

Cover Dance วงใหม่ จนได้มาเจอกับวงที่เต้นอยู่ในปัจจุบันนี้  

 

เป็นคนที่ชอบเต้นมาตั้งแต่เด็กแล้ว เต้นงานโรงเรียนเป็นประจ า แล้วเพิ่งมาเจอกับวงการเต้น 

Cover Dance ก็เลยลองไปสมัครวงนู้นวงนี้เต้นได้อยู่พักนึง วงที่เต้นอยู่ก็ยุบไป จนมาชอบศิลปิน Hey! 

Say! Jump ก็รู้สึกว่าอยากเต้น ประกอบกับตอนนั้นจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วย เป็นช่วงน้ าท่วมปี 54 

ด้วย เลยไม่มีอะไรท า จนมาเห็นพี่ที่รู้จักเปิดรับสมัครอยู่ ก็เลยลองดู จนเต้นวงนี้มาจนถึงปัจจุบัน 

(นางสาวเอม, 2560 : สัมภาษณ)์ 

 

 เมื่อได้พูดคุยถึงความคิดเห็นของพ่อและแม่ของคุณเอมนั้น เธอได้ตอบมาว่า มีการห้ามตลอดเพราะ

มองว่าการเต้นนั้นไม่ได้อะไรตอบแทนเป็นชิ้นเป็นอัน อีกท้ังยังเสียค่าตัดชุดไปอีกมากมายแต่เธอได้มีการ

พยายามต่อรองให้เห็นว่าการท าตรงนี้คือความสุขของเธอและจะไม่ท าให้เสียการเรียนแต่อย่างใดแต่สุดท้าย

ก็ยอมปล่อยให้เต้นมาอยู่จนถึงทุกวันนี้ ถึงแม้พ่อและแม่จะเข้าใจแต่มีเพ่ือนหรือใครอีกหลายๆคนที่ไม่เข้าใจ

ในการเต้น Cover Dance มองว่าไร้สาระ เป็นกิจกรรมที่เด็กๆเขาท ากันเสียมากกว่า แต่เธอก็ไม่สนใจและ

เลือกที่จะก้าวข้ามค าพูดของคนเหล่านั้นและท าตามที่ตนเองต้องการ 
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พ่อแม่มีห้ามตลอด แต่เราก็พยายามท าให้พวกเขาเห็นว่าเราไม่เสียการเรียนนะ เราท ามันไป

ด้วยกันได้นะ พวกเขาเลยชินชา มีห้ามบ้างแต่เราก็ยังดื้อมาเต้นนะ พอเขาเห็นว่าเรามีความสุขก็โอเค แล้ว

เราก็ท าให้เขาเห็นโดยการเรียนจบด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 นอกจากนี้ยังท าให้เพื่อนเห็นว่าเรามาเต้น แต่

เราก็ยังเรียนได้ดี 

(นางสาวเอม, 2560 : สัมภาษณ)์ 

 

 การเต้น Cover Dance ได้เปลี่ยนแปลงตัวตนและชีวิตของคุณเอมไปอย่างมาก จากการเป็นแค่เด็ก

คนหนึ่งที่ไม่มีใครรู้จัก แต่เมื่อได้มาเต้นแล้วได้สร้างความทะเยอทะยานให้กับตนเองในการท าให้พ่อและแม่

ยอมรับและพัฒนาการเต้นของตัวเองไปเรื่อยๆ อีกท้ังยังท าให้มีคนรู้จักมากข้ึน มีเพ่ือนใหม่ มีสังคมใหม่ๆเข้า

มา ท าให้รู้สึกว่าความสุขจริงๆของการเกิดมาเป็นตัวเองคือการเต้น Cover Dance ที่ได้สร้างสีสันในชีวิต

ให้กับเธอเป็นอย่างมาก เธอจึงรักในสังคมการเต้น Cover Dance มากกว่าสังคมในชีวิตการเรียน การ

ท างาน เป็นเพราะเธอไม่ได้รับความจริงใจจากคนรอบข้าง อีกทั้งยังมีความชอบที่ไม่เหมือนกันจึงยากที่จะ

คุยกันได้ แต่กับสังคมเต้น Cover dance นั้นเธอได้อยู่กับคนที่มีความชอบเดียวกัน จึงท าให้เธอมีความสุข

มาก  

 

เราคิดว่าเราเปลี่ยนไปเยอะนะ กลายเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานมากข้ึนเพราะต้องการให้พ่อ

และแม่ยอมรับเรื่องการเต้น เป็นความทะเยอทะยานท าในสิ่งที่ต้องการ แล้วก็ยังได้รู้จักกับสังคมใหม่ๆ 

เพื่อนใหม่ๆที่ชอบในเรื่องเดียวกัน รู้สึกว่าได้เจอความสุขจริงๆของการเกิดมาเป็นตัวเอง การเต้นมันสร้าง

สีสันให้กับชีวิตเรามากๆ แล้วยังเป็นแรงผลักดันให้เราตั้งใจท างานของเราด้วย 

(นางสาวเอม, 2560 : สัมภาษณ)์ 

 

 ในส่วนของแฟนคลับนั้นเป็นหนึ่งในอิทธิพลที่มีผลต่อตัวของเธอน้อยที่สุดก็ว่าได้ เธอมักจะใส่ใจกับ

ความคิดเห็นของสมาชิกในวงมากกว่าตัวของแฟนคลับที่คอยติดตาม ถ้าหากพูดกันตามความเป็นจริงแล้ว

นั้น วงของเธอไม่ได้มีแฟนคลับมากมายเท่าใดนัก ส่วนมากจะเป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วและคอยติดตามให้

ก าลังใจเสียมากกว่า จึงท าให้เธอคิดว่าอย่างไรเสียพวกเขาก็ต้องให้ก าลังใจเธอเสมอและยอมรับในตัวตนของ

เธอได้ทั้งบนเวทีและล่างเวที แต่ถึงอย่างไรก็ตามคุณเอม กลับเป็นคนที่ได้รับความนิยมสูงสุดในวงของเธอ 

เป็นเพราะความสามารถในการเต้น ต าแหน่งของศิลปินที่เธอเลียนแบบนั้นมีความโดดเด่นและถือได้ว่าเป็น

ตัวหลักของวงศิลปินเลยก็ว่าได้ ท าให้เธอมักจะเป็นที่จับตามองอยู่เสมอ  
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เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบที่จะท าตัวเองให้ถูกใจใคร เรารู้ว่าแฟนคลับชอบที่จะเห็นเราบนเวทีใน

รูปแบบของคนที่เท่ ดูแมนแบบผู้ชาย แต่พอลงจากเวทีมาเราไม่ได้เป็นแบบนั้น เราคิดว่าคนที่ติดตาม

เราอ่ะ ต้องรับตัวตนที่เราเป็นจริงๆได้อยู่แล้ว เค้าชอบที่เราเป็นเรา และเราเต้นเป็นคนที่รัก เค้าก็เลยรัก

เราด้วย 

(นางสาวเอม, 2560 : สัมภาษณ)์ 

 

นางสาวมุก อายุ 25 ปี 

 เป็นผู้หญิงรูปร่างสันทัด สูงประมาณ 166 เซนติเมตร ผิวสีขาว ผมสั้นสีด า มีรูปลักษณ์ภายนอก

คล้ายผู้ชาย ลักษณะนิสัยของนางสาว มุก นั้น เป็นกันเองกับคนรอบข้าง ร่าเริง จริงใจ ตั้งใจท าในหน้าที่ของ

ตัวเอง เธอเป็นคนหนึ่งที่เป็นที่นับหน้าถือตาในวงการ เต้น Cover Dance เนื่องจากอยู่มานานเป็น

ระยะเวลา ประมาณ 10 ปี  

 นางสาวมุกเป็นคนสัญชาติไทยเชื้อสายจีนและเยอรมัน คุณแม่เป็นลูกครึ่งไทย-เยอรมัน คุณพ่อเป็น

คนจีนแท้ๆ คุณแม่ของเธอมีลูกติด 2 คน เป็นผู้ชาย ก่อนที่จะมาแต่งงานใหม่กับคุณพ่อของเธอ แล้วมีคุณมุก 

หลังจากนั้นคุณพ่อของเธอได้แต่งงานใหม่และมีน้องอีก2คน เธอจึงกลายเป็นลูกคนที่ 3 ไปโดยปริยาย ทุก

คนในบ้านจะเป็นคนที่เรียนเก่งสอบติดมหาวิทยาลัยรัฐบาลอันดับต้นๆกันเสียส่วนใหญ่ ยกเว้นแต่คุณมุกที่

เรียนมหาวิทยาลัยเอกชนเพียงคนเดียว เธอจึงไม่เป็นที่คาดหวังจากทางบ้านมากนัก โดยคุณแม่ของคุณมุก

เคยเป็นอดีตทหารจึงท าให้เธอมีนิสัยจริงจังในการท างานที่ติดมาจากคุณแม่ และมีหัวทางด้านธุรกิจที่ได้มา

จากคุณพ่อของเธอ ปัจจุบันเธอประกอบอาชีพเป็นนักข่าวสายการเมืองและเศรษฐกิจ 

 เมื่อก่อนนั้นคุณมุกเป็นคนที่เดินสายด้านการเล่นกีฬามาตลอดไม่ได้เข้าใกล้การเต้นเลยแม้แต่น้อย

และไม่เคยคิดเลยว่าตนเองจะมาท าอะไรแนวบันเทิงแบบนี้ได้ เพราะที่บ้านเองก็ไม่ได้มีใครที่ชื่นชอบด้าน

บันเทิงแบบนี้เป็นพิเศษ วันธรรมดามีแค่เรียนและซ้อมกีฬาหลังเลิกเรียนเท่านั้น พอวันเสาร์และวันอาทิตย์

ส่วนใหญ่จะไปเรียนพิเศษเหมือนเด็กคนอ่ืนๆทั่วไป รวมไปถึงสอนพิเศษเด็กๆอีกด้วย เธอจึงมีเพียงแค่ เพ่ือน

ที่เล่นกีฬาด้วยกันเท่านั้น เพราะตอนเรียนพิเศษเธอเอาแต่ตั้งใจเรียนและไม่ได้สนใจใครเป็นพิเศษ แต่มีอยู่

วันหนึ่งที่เพ่ือนของเธอมาชวนให้เธอไปเต้นCover Dance ด้วยกันเพราะก าลังขาดคนพอดีและเห็นว่าเธอมี

หน่วยก้านที่ดีน่าจะเต้นได้ ซึ่งความจริงแล้วนั้นเต้นไม่ได้เลย เรียกได้ว่าพังพินาศเพียงแค่ก้าวเดินก็ผิดจังหวะ

ไปเสียหมด แต่ด้วยความอยากลองและอยากท้าทายตนเอง ประกอบกับความชอบในตัวศิลปินญี่ปุ่นที่จะ

เต้นด้วยอยู่แล้ว อีกทั้งคิดว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับการเรียนภาษาญี่ปุ่นของเธอได้อีกด้ว ยเพราะ
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จะต้องคอยดูคลิปการแสดงหรือรายการต่างๆของศิลปินญี่ปุ่นที่ใช้แต่ภาษาญี่ปุ่น จึงท าให้เธอตอบตกลง

เพ่ือนของเธอ 

 

ก่อนจะมาเต้นนี่พี่เดินสายเป็นนักกีฬามาตลอดเลย จะมีเปิดเพลงเต้นเฉพาะตอนวอร์มก่อนเล่น

กีฬาแค่นั้น ไม่เคยคิดว่าจะมาท าอะไรแบบนี้เลยนะ เพราะพี่เอาแต่เรียน เลิกเรียนไปซ้อมกีฬา เสาร์

อาทิตย์ก็เรียนพิเศษและไปสอนพิเศษบ้าง จนวันนึงเพื่อนมาชวนเพราะคนขาดพอดี น่าจะเต้นได้เลยชวน

ไปเต้นด้วยกัน ก่อนที่เพื่อนของพี่จะรู้ว่ามันพังพินาศมาก  

(นางสาวมุก, 2561: สัมภาษณ์) 

 

 ก่อนที่นางสาวมุกจะมาเต้นนั้นครอบครัวของเธอตั้งค าถามมากมายเกี่ยวกับตัวเธอ ไม่คิดว่าเธอจะ

สามารถเต้นได้ เพราะเธอไม่เคยแสดงออกถึงความสนใจในด้านนี้เลย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีเพียงกีฬา

ตลอดที่อยู่ในสายตาของเธอ จึงท าให้ครอบครัวของเธอแปลกใจไม่น้อย แต่อย่างไรก็ตาม ครอบครัวของเธอ

ต่างมองว่าให้ท าตามใจของเธอเอง เพราะมองว่าการเต้น Cover Dance นั้นสามารถให้ประสบการณ์แบบที่

ในห้องเรียนให้ไม่ได้ และตัวเธอนั้นสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์เหล่านั้นมาปรับใช้ในชีวิตของเธอจน

กลายเป็นคนที่สามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง 

 

จริงๆที่บ้านก็ตกใจตอนที่บอกว่าจะไปเต้นนะ เพราะไม่เคยเห็นพี่สนใจเรื่องไหนเลยนอกจาก

เรียนและกีฬา แต่พวกเขาก็ไม่ได้ห้ามอะไร แต่บอกว่าถ้าอยากลองก็ลองดู เพราะเชื่อว่าพี่สามารถหา

ประโยชน์จากมันได้ เก็บเก่ียวประสบการณ์ต่างๆมาใช้ในชีวิต ซึ่งมันก็จริงนะ  

(นางสาวมุก, 2561: สัมภาษณ์) 

 

 ส าหรับการก้าวเข้ามาในวงการเต้น Cover dance ของคุณมุกนั้นได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณมุกไป

มากมายเช่นกัน ในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกที่เมื่อก่อนเธอไม่ชอบถ่ายรูปตนเองเลย ไม่ดูแล

ตัวเอง ไม่แต่งหน้า ไม่บ ารุง ไม่เคยคิดที่จะท าให้ตัวเองดูดี แต่เมื่อมาเต้นแล้วเธอจะต้องให้เกียรติศิลปินที่เธอ

เต้นอยู่จึงหันมาใส่ใจดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้น ไม่ใช่เพียงเท่านั้น การมาเต้น Cover Dance ยังท าให้เธอได้

ข้อคิดที่ว่า คนเก่งไม่ใช่คนที่ชนะเสมอไป หรือคนที่ชนะอาจจะไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดเสมอไป สังคมมีการตัดสิน

จากหลายอย่าง หลายปัจจัย ที่ไม่ใช่แค่เรื่องของความสามารถ สิ่งที่ท าให้ใจของเธอแข็งแกร่งกว่าตอนที่เข้า

มาเต้น Cover Dance ก็คือการเรียนรู้ที่จะมีความสุขกับสิ่งที่เราท า ไม่ใช่ว่าชนะแล้วจะมีความสุขเสมอไป  
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พอมาเต้นอะไรๆในตัวพี่ก็เปลี่ยนไปเยอะ จากไม่กล้าแสดงออก ไม่ชอบถ่ายรูป แต่ตอนนี้ก็รู้มุม

ตัวเองว่าควรถ่ายรูปมุมไหน เราถึงจะดูดีที่สุด พอมาเต้นเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอเพื่อให้เกียรติ

ศิลปินที่เราเต้น จากที่ไม่บ ารุงหน้า ไม่แต่งหน้า ไม่ดูแลตัวเองใดๆ ก็เริ่มหันมาให้ความส าคัญกับมันมากข้ึน 

รวมไปถึงข้อคิดในสังคมต่างๆที่ได้จากการเต้นมาประมาณ10ปี ท าให้เรากลายเป็นคนที่แข็งแกร่งกว่าเดิม

ได้  

(นางสาวมุก, 2561: สัมภาษณ์) 

 

เนื่องจากวงของเธอนั้นเป็นวงที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของวงการเต้น Cover Dance J-pop จึงท าให้

มักจะมีแรงกดดันจากสายตาคนรอบข้างหรือแฟนคลับที่จะคอยคาดหวังในตัวเธอถึงการแสดงในแต่ละครั้ง

อยู่เสมอ แต่ละเวทีจะต้องมีความแปลกใหม่ และสร้างความสุขให้กับแฟนคลับได้ ด้วยเหตุนี้เธอจึงให้

ความส าคัญกับตัวกลุ่มแฟนคลับที่มาติดตามวงเธอเป็นอย่างมาก เพราะเมื่อเวลาที่เธอท้อ หรือมีอุปสรรค

ใดๆจะนึกถึงคนที่คอยมาให้ก าลังใจเสมอ ซึ่งมันท าให้มีก าลังใจขึ้นมาได้มาก ถ้าไม่มีคนเหล่านี้เธอคงจะล้มลง

ไปนานแล้ว หากไม่ได้รับการประคับประคองจากคนเหล่านี้และสมาชิกในวงเธอคงจะเลิกเต้นไปนานแล้ว 

เวลาที่คิดการแสดงในแต่ละครั้งเธอมักจะคิดถึงแฟนคลับอยู่เสมอว่าพวกเขาอยากจะชมการแสดงแบบไหน 

และอยากจะท าให้แฟนคลับนั้นมีความสุข สนุกกับการแสดงของพวกเขาเหมือนกับได้มาดูการแสดงจาก

ศิลปินเอง เธอมักจะพูดเสมอว่าจะเต้นจนกว่าจะไม่มีคนอยากดู แต่ในปัจจุบันนี้ เธอได้เปลี่ยนแนวคิดของ

ตนเองไป เป้าหมายสุดท้ายของเธอคือการพาวงของตัวเองให้ได้ที่1 ในงาน เจเฟส (Japan festa in 

Bangkok)  อย่างใสสะอาดเพราะเป็นหนึ่งในความเจ็บปวดในใจที่ติดค้างมาตลอดเพราะตอนที่วงเพ่ิงเริ่ม

เต้นแรกๆ ได้รับค าครหามามากมายว่า เป็นการชนะแบบไม่ใสสะอาด การเต้นไม่เหมาะสมกับการเป็นผู้ชนะ 

ซึ่งกว่าเธอจะพิสูจน์ตัวเองได้นั้นใช้เวลามาร่วม10ปี จึงอยากให้ค าครหานั้นหมดไปและคลายความเจ็บปวด

ในใจของเธอได ้

 

แฟนคลับส าหรับพี่คือคนที่มีอิทธิพลกับตัวพี่มากๆ ส าหรับพี่แฟนคลับเป็นเหมือนขุมพลังที่ท าให้

พี่มีแรงในการเต้นในแต่ละครั้ง รวมไปถึงการตั้งใจซ้อมให้การแสดงออกมาดี เวลาที่ท้อ เวลาที่เหนื่อย ก็

จะคิดถึงพวกเขาที่มาเชียร์ คอยให้ก าลังใจ มันก็จะมีแรงขึ้นมา ถ้าไม่มีคนพวกนี้คงจะล้มลงไปนานแล้วแห

ล่ะ 

(นางสาวมุก, 2561: สัมภาษณ์) 
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นางสาว เม่น อายุ 22 ปี 

 นางสาวเม่น เป็นผู้หญิงรูปร่างสูงใหญ่ ส่วนสูงประมาณ 168 เซนติเมตร ผิวสีขาวเหลือง ผมสั้นสี

น้ าตาลเข้ม เธอเป็นคนที่อารมณ์ดี ร่าเริง แต่ก็จริงจัง และตั้งใจ มักจะสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนอื่นๆเสมอ 

มีความม่ันใจในตัวเอง รักที่จะเต้น และมักจะใส่ใจกับค าพูดของคนอ่ืนเสมอ 

 นางสาวเม่น ปัจจุบันอายุ 22 ปี เป็นคนไทยเชื้อสายจีน เกิดและโตในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

สมาชิกในครอบครัวทั้งหมดมี 4 คน ประกอบไปด้วย พ่อ แม่ พ่ีชาย และเธอเป็นน้องคนเล็ก ที่มักถูกพ่อ

ตามใจเสมอ คุณพ่อของเธอประกอบอาชีพค้าขาย คุณแม่เป็นพนักงานบริษัท พ่ีชายก าลังศึกษาอยู่ในระดับ

ปริญญาโท ส่วนตัวเธอนั้นก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี นางสาวเม่น เติบโตมาในครอบครัวที่เคร่งเครียด

ในด้านการเรียน พ่อและแม่ของเธอมักจะหวังให้ลูกทุกคนเป็นคนที่เรียนเก่ง เป็นเด็กท่ีอยู่ในกรอบระเบียบที่

พ่อและแม่ตั้งไว้ ซึ่งมีแค่พ่ีชายของเธอเท่านั้นที่เก่งในด้านการเรียน แต่เธอนั้นเป็นลูกที่หลุดจากความ

คาดหวังของพ่อและแม่เป็นอย่างมาก ทั้งดื้อ เอาแต่ใจ เมื่อตอนยังเด็กทุกครั้งที่เธอกลับจากโรงเรียน เธอ

มักจะต้องถูกแม่บังคับให้นั่งท าการบ้าน อ่านหนังสือ เมื่อท าได้ก็จะถูกตะคอก ว่ากล่าวจนต้องเสียน้ าตาแทบ

ทุกวัน จึงท าให้เธอนั้นโตมากลายเป็นคนที่มักจะดื้อ ไม่ท าตามท่ีแม่ของเธอบอก  

 ในขณะที่ชีวิตของเธอด าเนินไปท่ามกลางความกดดันในด้านการเรียน ช่วงประมาณประถมศึกษาปี

ที่5จนถึงช่วงมัธยมศึกษาปีที่1 เป็นช่วงเวลาที่โหดร้ายกับเธอมาก ถูกเพ่ือนบางกลุ่มกลั่นแกล้ง แบ่งแยก ไม่มี

เพ่ือนคบ เพราะรูปร่างภายนอกที่ไม่สวย ไม่น่ารักแบบเพ่ือนคนอ่ืนๆ รวมไปถึงความเอาแต่ใจในสมัยก่อน

ของเธออีกด้วย จึงท าให้เธอเติบโตมาด้วยความรู้สึกที่อยากจะเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม จนช่วงหลังที่

เธอได้พบเพ่ือนกลุ่มใหม่ ซึ่งเพ่ือนของเธอในตอนนั้นได้ท าให้เธอรู้จักกับศิลปินญี่ปุ่น ซึ่งเธอก็ชื่นชอบและ

ติดตามผลงานมาตลอดจนเป็นเป้าหมายที่ท าให้เธอเลือกที่จะย้ายโรงเรียนเพ่ือไปเรียนต่อในโรงเรียนที่มี

แผนกภาษาญี่ปุ่น และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการเต้น Cover Dance ของเธอ เนื่องจากมีรุ่นน้องที่เธอสนิท

ได้เต้น Cover dance อยู่ก่อนแล้ว และเป็นศิลปินที่เธอชื่นชอบอีกด้วย รุ่นน้องคนนั้นจึงได้ชักชวนให้เธอ

ลองมาเต้นด้วยกัน แต่เธอไม่ได้ตอบตกลงในทันที เป็นเพราะยังมีความกังวลว่าจะท าไม่ได้ กังวลว่าอย่างเธอ

จะไม่สามารถเต้นได้ แต่เมื่อถูกชักชวนบ่อยขึ้นประกอบกับการได้ไปดูเวทีการแสดงของวง Cover Dance ที่

รุ่นน้องของเธอเต้นอยู่ จึงท าให้เธออยากลอง อยากจะท้าทายตนเอง อยากท าให้คนอ่ืนๆรวมถึ งตัวเองรู้ว่า 

ตัวเธอนั้นก็สามารถเต้นได้ 
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ตอนเด็กๆ ประมาณป.5-ม.1 เป็นคนที่ไม่มีเพื่อนเลย เคยถูกเพื่อนที่เคยคิดว่าเป็นเพื่อนสนิทหัก

หลังอยู่บ่อยครั้ง จึงกลายเป็นคนที่โหยหาการยอมรับจากคนอ่ืนมาตลอด อยากที่จะมีตัวตนในชีวิตของ

ใครหลายๆคน จนได้เจอเพื่อนกลุ่มใหม่ แล้วเพื่อนชอบศิลปิน Hey! Say! Jump อยู่ด้วยความอยากเข้า

กับเพื่อนให้ได้เลยเริ่มที่จะสนใจในตัวศิลปินมากข้ึนจนกลายเป็นคนที่ชื่นชอบศิลปินไปโดยปริยาย 

(นางสาวเมน่, 2561 : สัมภาษณ์) 

 

 ตอนที่เริ่มเต้นใหม่ๆ พ่อและแม่ของเธอนั้นไม่เข้าใจว่าการเต้น Cover dance คืออะไร ท าไมต้องมี

การไปซ้อมเต้นทุกวันเสาร์ ท าไมต้องเสียเงินค่าตัดชุดแพงๆ ค่าเดินทาง ทั้งๆที่ไม่ได้อะไรกลับมาเลย ใน

ระยะแรกพ่อและแม่ของเธอก็คัดค้านโดยให้เหตุผลว่า ต้องไปอยู่กับใครก็ไม่รู้ ไม่ได้เป็นเพ่ือนที่โรงเรียนหรือ

เป็นคนที่พ่อและแม่รู้จัก จึงเกิดความไม่ไว้ใจ แต่เมื่อได้เต้นไปเรื่อยๆ สมาชิกในวงกลับกลายเป็นส่วนหนึ่ง

ของชีวิตของเธอไปโดยปริยาย เมื่อเธอพูดถึงชื่อสมาชิกคนใดคนหนึ่งในวงขึ้นมา พ่อและแม่ของเธอก็จะ

เข้าใจและไม่ว่าอะไรอีก เพราะเมื่อพวกเขาทั้งสองได้เคยไปดูตามงานต่างๆ ได้ท าความรู้จักกับสมาชิกคน

อ่ืนๆ จึงเริ่มเกิดความไว้วางใจและสบายใจที่จะปล่อยให้เธอมาเต้น แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีกลุ่มเพ่ือนบางคน

สงสัยว่าเธอจะเต้นได้หรือ เพราะด้วยรูปลักษณ์ภายนอกที่ใครเห็นก็ต้องสงสัยว่า คนแบบนี้จะเต้นได้อย่างไร 

คงจะดูตลกน่าข าเป็นแน่ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม เธอได้ใช้ระยะเวลาทั้งหมด 7 ปี ในการพิสูจน์ตัวเองให้คนรอบ

ข้างเห็นว่าเธอนั้นมีความสามารถ และพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆ 

 

พ่อแม่เราไม่เข้าใจหรอก แต่พอผ่านไปสักพักเขาก็พยายามท าความเข้าใจและปรับตัวเข้าหาเรา

มากข้ึน ก็ยังมีบ่นอยู่เรื่อยๆแหล่ะ แต่ไม่ได้ห้ามอะไร ตอนมาเต้นแรกๆที่ลงจากเวทีแล้วมีคนพูดว่าถ้าในวง

ไม่มีเราคงจะดีกว่านี้ ซึ่งนั่นเป็นค าพูดที่ท าร้ายจิตใจมากที่สุดตั้งแต่ที่เต้นมา จนกระทั่งตอนนี้ มีคนพูดว่า 

ไม่น่าเชื่อว่า คนที่มีรูปร่างอวบ อ้วน จะสามารถเต้นได้และสามารถท าได้ดีแบบนี้ ทั้งหมดมันเกิดขึ้นเพราะ

เราพยายามนั่นแหล่ะ 

(นางสาวเมน่, 2561 : สัมภาษณ์) 

 

 การเต้น Cover Dance ได้เปลี่ยนแปลงตัวของ นางสาว เม่น ไปอย่างมาก จากคนที่ไม่มีความ

มั่นใจในตัวเอง ขี้กลัวและขี้กังวล ไม่กล้าที่จะออกไปเผชิญหน้ากับผู้คน จากคนที่ไม่ได้เป็นที่ยอมรับในหมู่

เพ่ือนๆ เพราะรูปลักษณ์ภายนอก หรือลักษณะนิสัยบางอย่าง ท าให้เธอเติบโตมาอย่างต้องการความสนใจ 

และการเป็นที่ยอมรับของผู้อ่ืน เมื่อเธอได้มาเต้น Cover dance ท าให้เธอมีเพ่ือนที่จริงใจ ยอมรับในสิ่งที่
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เธอเป็นประกอบกับการที่เธอรู้จักที่จะท างานร่วมกันคนอ่ืน ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนมากขึ้น ท าให้

ในปัจจุบันเธอเป็นคนที่มีเพ่ือนมากมายที่คอยรับฟังและให้ก าลังใจเธอเสมอ เธอจึงรู้สึกว่า การเต้น Cover 

Dance ท าให้เธอรู้สึกว่าเธอมีตัวตน และมีคนต้องการเธออยู่ 

 

เพราะความฝังใจตอนเด็กๆ ท าให้โตมาเรากลายเป็นคนที่ต้องการความสนใจอยู่ตลอดเวลา เป็น

คนที่ไม่กล้าท าอะไรคนเดียว ไม่กล้าพูดหน้าห้อง ซึ่งตอนนี้ยังไม่กล้านะ แต่ก็ดีกว่าแต่ก่อนเยอะมาก พอมา

เต้นก็ท าให้รู้สึกว่ามันมีนะ สิ่งที่เราท าได้ และมันมีนะคนที่ยอมรับเราในแบบที่เราเป็น เรากลายเป็นคนที่

รับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนมากข้ึน และใจเย็นมากข้ึน ก็เพราะมาเต้น Cover Dance นี่แหล่ะ  

(นางสาวเมน่, 2561 : สัมภาษณ์) 

 

 นางสาว เม่น มักจะเป็นคนที่คอยติดตามสอบถามความคิดเห็นของแฟนคลับหรือเพ่ือนๆ พี่ๆ น้องๆ 

ที่มาดูการแสดงในแต่ละครั้งมาให้ในวงเสมอ เธอมักจะคอยสอบถามแฟนคลับถึงความต้องการที่อยากจะ

เห็นการแสดงในครั้งต่อๆไปว่าอยากให้มีในทิศทางใด เธอจึงเป็นคนที่ใส่ใจและให้ความส าคัญกับแฟนคลับ

เสมอ เนื่องจากเธอมักจะไปสอบถามคนรู้จักถึงความคิดเห็นในงานต่างๆ ท าให้เวลาที่โดนติเธอมักจะเป็นคน

ที่โดนก่อนเสมอ และจะคัดกรองค าพูดก่อนจะน าไปถ่ายทอดในสมาชิกในวงได้ฟัง ด้วยเหตุนี้ท าให้เธอใส่ใจ

ในความคิดเห็น หรือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ เพราะเธออยากจะให้ภาพรวมของการแสดงนั้นออกมาดูดีท่ีสุด

เท่าท่ีจะท าได้ และจะน าค าพูดเหล่านั้นมาปรับใช้กับวงของเธอเสมอ  

 

เรามักจะมองว่าตัวเราพยายามแล้ว แต่ก็จะลืมมองว่าคนอ่ืนก็พยายามเหมือนกัน เราพยายาม

เท่านี้ คนอ่ืนพยายามมากกว่าเราเป็นสิบเท่า สิ่งที่ต้องท าคือรับฟังความคิดเห็นและน ามาแก้ไข ปรับใช้ให้

การแสดงในครั้งต่อๆไปดีขึ้น ไม่ใช่มานั่งบอกตัวเองว่า เราท าดีแล้วแต่ไม่พัฒนาอะไรเลย เลยท าให้เรา

สนใจในค าติชมของคนที่มาดูเสมอ 

(นางสาวเมน่, 2561 : สัมภาษณ์) 

 

 จากข้อมูลข้างต้นท าให้ผู้ศึกษาทราบข้อมูลภูมิหลังของตัวกลุ่มเป้าหมาย ทัศนคติ และตัวตนที่

เคลื่อนไปของตัวกลุ่มผู้ศึกษาเอง อีกท้ังยังท าให้เห็นอิทธิพลของ Cover Dance ที่มากระท าต่อตัวตนของ

ปัจเจกอีกด้วย ไม่ว่าจะด้านสภาพจิตใจหรือร่างกาย ที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไป ยังรวมไปถึงความคิดเห็น
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จากคนนอกซ่ึงในที่นี้หมายถึงครอบครัว เพื่อนฝูง และแฟนคลับที่มองเข้าไปในตัวของพวกเขาอีกว่าแท้จริง

แล้ว คนนอกนั้นมีความคิดเห็นอย่างไรกับตัวผู้ที่ท ากิจกรรม Cover Dance เหล่านี้ 
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บทที่5 

บทวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา 

 การวิจัยเรื่อง Cover dance กับการสร้างตัวตน : กรณีศึกษา กลุ่มนักเต้น Cover dance J-pop 

โดยผู้ศึกษาได้เข้าไปสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม ในวง Cover Dance J-pop 2 วง คือ Arthur cover 

Johnny’s Jr และ Ais Cream cover Hey! Say! Jump ประกอบกับการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้วิธีการ

ด าเนินการในรูปแบบของการสัมภาษณ์ให้เป็นเรื่องเล่า (Life History)  โดยสามารถน ามาวิเคราะห์ได้เป็น 3 

หัวข้อ ดังนี้  

1 ตัวตนที่เปลี่ยนไปของผู้เต้น Cover Dance  

2 การต่อสู้กับความไม่เข้าใจของครอบครัว 

3 อิทธิพลของแฟนคลับ 

 

ตัวตนที่เปลี่ยนไปของผู้เต้น Cover Dance   

 การศึกษาในหัวข้อ ตัวตนของนักเต้น Cover Dance ตัวผู้ศึกษาได้ใช้ทฤษฏี I and me ของ จอร์ด 

เฮอร์เบิร์ต มีด (George Herbert Mead) ซึ่งเป็นนักสังคมวิทยา นักปรัชญาและนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน โดยมี้ด 

ได้กล่าวไว้ว่า ว่า ตัวตน นั้นประกอบไปด้วยตัวตนด้าน I ที่ได้รับอิทธิพลมาจากความชอบของบุคคลที่มาจาก

ความคิดและความรู้สึก ซึ่งเป็นพฤติกรรมและลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล ส่วน Me ได้รับอิทธิพลมา

จากสังคมที่ยึดถือ กฎระเบียบ จารีต และวัฒนธรรมอนุรักษ์นิยม รวมไปถึงพฤติกรรมที่เกิดจากความ

คาดหวังของสถาบันครอบครัวหรือสภาพแวดล้อมในสังคมที่แต่ละบุคคลอยู่ มี้ด ยังกล่าวอีกว่า ตัวตนด้าน I 

เป็นพฤติกรรมของบุคคลที่เกิดขึ้นท่ามกลางความลื่นไหลของสังคม (Social Interaction) พฤติกรรมของ

บุคคลจะสามารถเข้าใจได้เฉพาะกลุ่มสังคมที่บุคคลนั้นเป็นสมาชิกอยู่ และตัวตนจะมีความเกี่ยวพันกับการ

แสดงออกร่วมกันโดยจุดประสงค์เดียวกัน ซึ่งการแสดงออกจะต้องอาศัยพ้ืนที่ทางสังคมและท าให้พ้ืนที่นั้นมี

ลักษณะเฉพาะ มีคุณค่า มีความหมายและเหมาะแก่บุคคลบางกลุ่ม (กาญจนา แก้วเทพ, 2557, อ้างใน รัตติ

กานต์ วิไลพันธ์, 2560) 

 ข้อมูลจากภาคสนามชี้ให้เห็นว่าตัวตนที่เป็นด้าน I ที่เป็นประธาน และ Me ที่เป็นกรรมได้อยู่บ้าง 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเต้น Cover Dance แล้วโดยส่วนมากตัวตนที่เป็น Me จะเป็น

ตัวตนที่อยู่ในกฎระเบียบของสังคมที่มีการวางกรอบให้เด็กไทยจะต้องเรียนหนังสือให้หนัก เพ่ือที่จะสอบเข้า

มหาวิทยาลัยให้ได้  จึงท าให้กลุ่มเป้าหมายที่ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์มานั้นพุ่งประเด็นและความสนใจไปในด้าน
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การเรียนเสียส่วนใหญ่ สาเหตุเป็นเพราะการหล่อหลอมของสังคมและครอบครัว รวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่

ปัจเจกแต่ละคนอาศัยอยู่ ท าให้การใส่ใจในด้านการเรียนนั้นเป็นเรื่องท่ีส าคัญ จึงท าให้ตัวตนในด้าน Me ของ

กลุ่มเป้าหมายนั้นใส่ใจด้านการเรียนตามที่สังคมหรือครอบครัวออกแบบไว้ให้ ท าให้เมื่อสัมภาษณ์ถึงตัวตน

ก่อนที่จะรู้จักกับการเต้น Cover dance นั้น ส่วนมากตอบเป็นไปในทางเดียวกันคือ ใช้ชีวิตเหมือนวัยรุ่น

ทั่วไป เรียนหนังสือ เรียนพิเศษ เที่ยวเล่นกับเพ่ือนเป็นบางครั้งบางคราว  

การเป็นนักเต้น Cover Dance ถือว่าเป็นตัวตนที่ถูกสร้างขึ้นจากความต้องการของปัจเจกเป็นที่ตั้ง 

โดยจะขึ้นอยู่กับพฤติกรรม ความคิด และความต้องการของตัวปัจเจกเอง หรือมีสิ่งใดมากระตุ้นความ

ต้องการของปัจเจก ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์นั้นส่วนมากจะมีคนมากระตุ้นความต้องการนั้น 

ไม่ว่าจะเป็น เพ่ือน พ่ีหรือน้องที่รู้จัก ที่เป็นตัวผลักดันให้ตัวปัจเจกกล้าตัดสินใจที่จะท าในสิ่งที่ตัวเองคาดคิด

ไว้ แต่จะมีอยู่คนหนึ่ง ซึ่งก็คือ นางสาวเอม ที่ไม่ได้มีใครเป็นผู้กระตุ้น แต่เธอนั้นกระตุ้นความต้องการของ

ตัวเอง ผ่านความชอบในการเต้นของเธอ การเต้น Cover Dance ถือเป็นความสนใจ และความชื่นชอบ

เฉพาะกลุ่ม ตัวตนที่เกิดขึ้นจะมีความเกี่ยวพันกับการแสดงออกร่วมกันของคนที่มีจุดประสงค์เดียวกัน หรือก็

คือ ผู้ที่เต้น Cover Dance ด้วยกันเอง ที่จะมีมุมมองในการแสดงออกให้กับคนดูไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่ง

การแสดงออกนั้นจะต้องอาศัยพ้ืนที่ทางสังคม เช่น การจัดงานประกวดเต้น Cover Dance ต่างๆในบริเวณ

ห้างสรรพสินค้าที่เป็นที่สาธารณะแต่สามารถท าให้งานนั้นกลายเป็นงานที่ดึงดูดความสนใจเฉพาะกลุ่มได้แม้

จะอยู่ในพื้นท่ีสาธารณะก็ตาม  

และยังรวมไปถึงทฤษฏี การรับรู้รูปลักษณ์ตนเอง (Self Image Perception) ที่มีการพูดถึงการรับรู้

ถึงรูปลักษณ์ภายนอกของตนเอง การมองดูรูปลักษณ์ของตนเอง และการรับรู้ การแปลความหมายจาก

ปฏิกิริยาของบุคคลอ่ืนในสังคมที่มี ต่อร่างกายตนเอง ซึ่งอาจตรงหรือไม่ตรงกับความจริงก็ได้  อีกทั้งยัง

หมายถึงความรู้สึกความคิดเห็นและ การรับรู้ของบุคคลที่มีต่อร่างกายของตนเองเท่านั้น รวมทั้งทัศนคติต่อ

บุคลิกภาพ ความสามารถของ ตนเอง เป็นการแสดงความรู้สึกของบุคคลต่อรูปร่าง ว่า สวย หล่อ รูปทรงสม

ส่วน การเจริญเติบโต ตามวัย การเจ็บป่วยที่ส่งผลท าให้ภาพลักษณ์เปลี่ยนแปลง มีผลกระทบให้เกิดความ

กังวล ความกลัว ความไม่ม่ันใจ  

ซึ่ง Hawkin et al. ได้แบ่งการรับรู้เกี่ยวกับตนเองของผู้บริโภคเป็น 4 ส่วน ซึ่งแสดงถึง ความจริง 

และอุดมคติจากมุมมองของตนเองและมุมมองของสังคม แต่ทั้งหมดก็เป็นความคิดที่บุคคล รับรู้เกี่ยวกับตน

ทั้งสิ้น ดังนี้ 
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ลกัษณะความคิดเก่ียวกบัตน 

(Dimension of Self-concept) 
ตนเองที่แท้จริง 

(Actual Self Image) 
ตนเองในอดุมคต ิ

(Ideal Self Image) 
มมุมองของตนเอง ฉนัมองตนเองแท้จริงเป็นอยา่งไร ฉนัต้องการให้คนอื่นมองฉนัเป็น 

อยา่งไร 

มมุมองสงัคม ฉนัคิดวา่คนมองฉนัแท้จริงเป็น 

อยา่งไร 
ฉนัอยากให้คนอื่นมองฉนัเป็นคน

อยา่งไร 

 

อาจกล่าวได้ว่าการเต้น Cover Dance นั้นได้สร้างมุมมองลักษณะความคิดเกี่ยวกับตนให้ผู้เต้น 

Cover Dance ใน2ลักษณะคือ มุมมองของตนเอง และมุมมองทางสังคมที่มีท้ังตนเองที่แท้จริงและตนเองใน

อุดมคติ ที่จะมองตนเองว่าแท้จริงแล้วเป็นคนอย่างไรและต้องการให้สังคมมองตนเองว่าเป็นอย่างไร ใน

ขณะเดียวกันก็คิดว่าคนภายนอกมองว่าตนเป็นอย่างไร อย่างเช่น การที่ผู้เต้น Cover Dance ต้องการให้

กลุ่มผู้ติดตามมองว่าตนนั้นเป็นแบบศิลปิน โดยจะคงสถานภาพนั้นไว้ เมื่อขึ้นไปยังเวที อีกทั้งยังมีการแต่ง

กายและท าผมให้คล้ายกับศิลปินต้นแบบมากที่สุด คือ การท าตัวให้ดูมีเสน่ห์  และดูน่าดึงดูดเหมือนศิลปิน

ต้นแบบ แต่ในขณะเดียวกันตัวตนที่แท้จริงของกลุ่มผู้เต้น Cover Dance เมื่อลงจากเวทีแล้วนั้นจะแตกต่าง

จากตัวตนที่อยู่บนเวที โดยผู้ถูกสัมภาษณ์มักจะบอกว่าตัวตนที่เป็นของพวกเขาจริงๆ คือตัวตนที่อยู่ด้านล่าง

เวทีมากกว่า คือเป็นคนที่ร่าเริง ขี้เล่น เข้ากับคนได้ง่าย รวมไปถึงมีการรับรู้เกี่ยวกับตนเองที่มีปฏิสัมพันธ์กับ

ผู้อ่ืน ในที่นี้หมายถึงตัวผู้เต้น Cover Dance และกลุ่มผู้มาดูการแสดงนั่นเอง ซึ่งกลุ่มผู้ที่มาชมการแสดง 

หรือเรียกว่า แฟนคลับ นั้นจะชอบตัวตนที่อยู่ด้านล่างเวทีของผู้ที่เต้น Cover Dance เสียมากกว่าเพราะ

สามารถเข้าถึงตัวผู้เต้น Cover Dance ได้ง่ายกว่า ถึงแม้จะชอบตัวตนที่อยู่บนเวทีแต่ตัวตนที่อยู่ล่างเวทีท า

ให้พวกเขาสามารถใกล้ชิดและรู้สึกเป็นกันเองได้มากกว่า แต่ถึงอย่างไรก็ตามตัวตนหลังเวทีหรือบนเวทีนั้น

ต่างก็เป็นตัวตนที่ถูกสร้างข้ึนหลังจากผ่านกระบวนการเต้น Cover Dance แล้วนั่นเอง 

การเต้น Cover Dance ยังไม่เพียงแค่ท าให้วิถีชีวิตและตัวตนของผู้เต้นเปลี่ยนแปลงไปเพียงเท่านั้น 

แต่การเต้น Cover Dance ยังเกิดขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของตัวผู้เต้นเองโดยปัจเจกนั้นต้องการที่

จะเป็นที่ยอมรับในสังคมมากขึ้น รวมไปถึงท าให้เกิดการภูมิใจในตัวเองที่สามารถท าในสิ่งที่ตั้งเป้า เอาไว้ได้ 

เป็นการเปิดโลกของตัวเองมากขึ้น ในขณะเดียวกันการเต้น Cover Dance ยังมีการตอบสนองความ

ต้องการแบบกลุ่ม โดยอิงจากกลุ่มของผู้เต้น Cover Dance ซึ่งเป้าหมายนั้นคือการท าให้มีผู้ติดตามศิลปิน

ต้นแบบมากยิ่งขึ้นผ่านการดูการแสดงของพวกเขา 

เนื่องจากการมาเต้น Cover Dance นั้นได้ท าให้ตัวตนและวิถีชีวิตของผู้เต้นเปลี่ยนแปลงไปอย่าง

มาก จากที่ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์นั้น ก่อนที่จะมาเต้นตัวตนของกลุ่มเป้าหมายจะเป็นกลุ่มคนที่ขาด

ความมั่นใจในตัวเอง ไม่กล้าแสดงออก ไม่กล้าพูดคุยกับคนอ่ืน ไม่ทราบถึงวิธีการวางตัวในสังคม รวมไปถึง
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การไม่ค่อยเปิดรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน แต่เมื่อได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเต้น Cover Dance ก็

กลายเป็นคนที่กล้าแสดงออกมากขึ้น เริ่มมีความมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้น เปิดรับฟังความคิดเห็นของคน

อ่ืนๆ โดยลักษณะเหล่านี้สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อีกด้วย   

 

การต่อสู้กับความไม่เข้าใจของครอบครัว 

 

 ครอบครัวที่สังคมให้ค านิยามส่วนมากจะเปรียบเสมือนผู้ที่คอยผลักดัน และให้การสนับสนุน เด็ก

คนหนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าลูกให้ถึงฝั่งฝัน โดยที่บางครั้งก็ไม่อาจทราบได้ว่าฝันอันนั้นคือฝันของพ่อแม่ หรือฝันของลูก

เอง การเต้น Cover Dance เป็นสิ่งหนึ่งที่ครอบครัวปกติทั่วไปในสังคมไทยไม่รู้จักและไม่คุ้นเคยสักเท่าไหร่

นัก หลายครอบครัวต้องเผชิญหน้ากับความไม่เข้าใจถึงปรากฏการณ์ข้างต้นที่เกิดขึ้น มองไม่เห็นถึง

ประโยชน์และอนาคตกับการท ากิจกรรมตรงนี้ ครอบครัวบางครอบครัวคิดว่าลูกของตนจะยึดการท า

กิจกรรมตรงนี้เป็นอาชีพหลักถาวร ต่างยังคงยึดติดกับวาทะกรรมที่ว่า เต้นกิน ร ากิน มองว่าการจะหาเลี้ยง

ชีพด้วยการแสดงต่างๆเหล่านี้มักจะไปได้ไม่รอด หรือบางครั้งมองว่าเป็นศิลปินไส้แห้ง แต่ในขณะเดียวกัน 

ตัวเด็กที่ท ากิจกรรมตรงนี้ไม่ได้มองว่าจะน า การเต้น Cover Dance ไปใช้เป็นอาชีพในอนาคต เนื่องจาก

ต่างมองเห็นถึงความไม่แน่นอนทางรายได้ แต่มีรายจ่ายที่แน่นอน 

จากข้อมูลภาคสนามกลุ่มเป้าหมายต่างให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกัน ในเรื่องของความคิดเห็นของ

ครอบครัว รวมไปถึงคนสนิทรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็น เพ่ือน พ่ี น้อง ในตอนแรกมีท่าทีที่ไม่เข้าใจว่า การเต้น 

Cover Dance คืออะไร เนื่องจากการเต้น Cover Dance นั้นเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะกลุ่ม ไม่ได้เป็นที่

รู้จักแพร่หลายกันในสังคมทั่วไป สาเหตุเป็นเพราะการเต้น Cover Dance เกิดขึ้นมาจากการชื่นชอบศิลปิน

ต้นฉบับและน ามาลอกเลียนแบบในรูปแบบของการเต้นเลียนแบบ รวมไปถึงการแต่งตัว แต่งหน้า ท าผม ให้

คล้ายคลึงศิลปินต้นแบบ จึงท าให้กลุ่มผู้ที่ไม่ได้ติดตามศิลปินนักร้องหรือการเต้น Cover Dance นั้นไม่เข้าใจ

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ อีกทั้งครอบครัวส่วนมากอยู่ในวัยที่ไม่ได้ซึมซับวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในด้านนี้มา

เหมือนวัยรุ่นในปัจจุบัน จึงท าให้มีข้อกังขาในการที่ลูกของตนนั้นบอกว่าจะไปเต้น Cover Dance ซึ่งทาง

ครอบครัว พ่อแม่ พ่ีน้อง รวมไปถึงเพ่ือนๆ ต่างมองว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระ เสียเงิน เสียเวลาไปโดยใช่เหตุ ซึ่ง

ไม่ เห็นด้วยกับการเต้น Cover Dance อย่างมากในตอนแรก อีกทั้งยั งกังวลเรื่องของสังคมและ

สภาพแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นเมื่อลูกของตนจะต้องไปรวมกลุ่มกับคนที่ตนไม่รู้จักและรู้สึกไม่ไว้วางใจต่อกลุ่มคน

ที่จะเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับลูกของตน  
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โดยมุมมองต่างๆเหล่านี้เป็นจุดที่ท าให้ตัวนักเต้น Cover Dance นั้นมองหาทางออกเพ่ือให้ตนได้

เต้นต่อไป โดยส่วนมากจะเลือกใช้วิธีการต่อรอง และยื่นข้อเสนอต่อทางครอบครัวตนเอง ซึ่งมีการต่อรองว่า

จะไม่ท าให้เสียการเรียนจะสามารถเรียนไปด้วย เต้นไปด้วยได้โดยที่ไม่เสียการเรียน รวมไปถึงจะไม่ท าให้เสีย

การเสียงานอีกด้วย และให้เวลากับครอบครัวรวมไปถึงคนรอบข้างได้ท าความเข้าใจปรากฏการณ์ตรงหน้านี้

อย่างช้าๆ โดยจะพยายามชวนให้ไปดูตามงานเต้นต่างๆ ซึ่งเมื่อครอบครัวส่วนมากไปดูนั้นต่างเริ่มเปิดใจและ

ค่อยๆยอมรับไปพร้อมๆกันได้ 

  

อิทธิพลของแฟนคลับ 

 

 ค าว่า แฟนคลับ แต่เดิมนั้นเป็นค าที่เกิดข้ึนเพื่อรองรับลุ่มคนที่ชื่นชอบศิลปิน ดารา นักร้อง เกิดจาก

การยืมค าภาษาอังกฤษค าว่า fanclub โดยส่วนมาก หรือใช้เพ่ือรองรับคนที่คลั่งไคล้อะไรบางอย่างมากๆที่

ไม่จ าเป็นจะต้องเป็นคน อาจจะเป็นสิ่งของ หรือการ์ตูน สามารถใช้ค าว่าแฟนคลับ ได้เช่นกัน ในที่นี้ แฟน

คลับ ที่ติดตาม นักเต้น Cover Dance นั้นเกิดขึน้มาจากจุดประสงค์เดียวกันคือ ชื่นชอบในตัวศิลปินต้นแบบ

มาจนถึงนักเต้น Cover Dance ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนศิลปินที่พวกเขาชื่นชอบแต่ให้ความรู้สึกที่

สามารถเข้าถึงได้ และเป็นกันเอง อีกทั้งความสามารถด้านการเต้นท าให้มีแฟนคลับคอยติดตามและให้

ก าลังใจนักเต้น Cover Dance อยู่เสมอ 

แฟนคลับถือเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อผู้เต้น Cover Dance เป็นอย่างมาก ในที่นี้รวมไปถึงกลุ่มเป้าหมาย

ของผู้ศึกษางานชิ้นนี้เช่นเดียวกัน แฟนคลับส่วนมากมักจะมาในรูปแบบของช่างถ่ายภาพที่จะคอยถ่ายรูป

การแสดงบนเวที ถ่ายรูปสมาชิกแต่ละคนไว้และคอยส่งให้เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแฟนคลับกับนัก

เต้น Cover Dance  เริ่มแรกแฟนคลับของกลุ่มผู้เต้น Cover Dance นั้นไม่ได้มีมากมายนัก ส่วนมากกลุ่ม

คนที่มาดูจะเป็นคนรู้จักกันในกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบศิลปินเดียวกัน และเลือกที่จะมาให้ก าลังใจ ก่อนที่เมื่อวันเวลา

ผ่านไปนั้นท าให้ฝีมือด้านการเต้น การแสดงของกลุ่มผู้เต้น Cover Dance มีพัฒนาการมากขึ้น รวมไปถึง

การแต่งกาย ทรงผม และการดูแลตัวเองเช่นกัน ท าให้มีสภาพใกล้เคียงกับศิลปินต้นแบบมากขึ้นจึงก่อให้เกิด

การติดตามกลุ่มผู้เต้น Cover Dance มากขึ้นโดยส่วนมากจะมาจากการตามศิลปินต้นแบบก่อนจะมา

ติดตามผลงานของนักเต้น Cover Dance  

 ซึ่งแฟนคลับจะถูกวางให้อยู่ในต าแหน่งที่เปรียบเสมือนแหล่งพลังงานที่คอยให้พลังงานกับผู้เต้น 

Cover Dance อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเสียงเชียร์ การให้ก าลังใจ ของขวัญที่มอบให้ ต่างเป็นพลังผลักดันให้

กลุ่มผู้เต้น Cover Dance คิดค้นการแสดงที่ดี รวมไปถึงฝึกซ้อมให้หนักขึ้นเพ่ือให้ตรงกับการคาดหวังของ
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แฟนคลับที่คอยให้ก าลังใจอยู่เสมอ อีกทั้งแฟนคลับยังมีอิทธิพลต่อการปรับตัวของผู้เต้นให้คล้ายคลึงกับ

ศิลปินต้นฉบับอีกด้วยเนื่องจากแฟนคลับนั้นเป็นคนที่ชื่นชอบศิลปินและตัวคนเต้น Cover Dance ไป

พร้อมๆกัน จึงอยากเห็นภาพของผู้เต้นที่คล้ายคลึงกับศิลปินที่ตนเองชอบ ท าให้ผู้เต้น Cover Dance นั้น

จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง ทั้งในด้านการเต้น รูปลักษณ์ภายนอกต่างๆให้คล้ายคลึงศิลปินต้นฉบับให้ได้มาก

ที่สุด ค าติชมของแฟนคลับจะก่อให้เกิดการปรับปรุงและแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ ในการแสดงครั้งต่อไป 

เนื่องจากตัว แฟนคลับ นั้นถือว่าเป็นผู้รับสารจากตัวนักเต้น Cover Dance แทบจะทั้งหมด  ท าให้การแสดง

จะต้องถูกใจแฟนคลับอยู่เสมอ การจะคิดท าการแสดงในแต่ละครั้งผู้เต้น Cover Dance มักจะค านึงถึง

ผลลัพธ์ว่า แฟนคลับ จะชื่นชอบโชว์ในครั้งนี้หรือไม่ 

 

สรุป 
 

จากการศึกษาเรื่อง Cover dance กับการสร้างตัวตน : กรณีศึกษา กลุ่มนักเต้น Cover dance J-

pop ที่มุ่งประเด็นไปในด้านการสร้างตัวตนของนักเต้น Cover dance ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยการ

สร้างตัวตนนั้นจะเกิดจากการผ่านกระบวนการเป็นส่วนหนึ่งของการเต้น Cover Dance โดยไม่ได้มีการละ

ทิ้งตัวตนก่อนหน้านั้นไปอย่างสิ้นเชิง แต่เป็นการกลืนกลายและน าไปปรับใช้ตามสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น 

โดยการเต้นCover Dance นั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการค้นหาตัวตนของปัจเจก การเต้น Cover Dance J-

pop ได้สร้างตัวตนที่แตกต่างจากเดิมขึ้นมาให้กับผู้ที่เต้น Cover Dance โดยมีปัจจัยหลายอย่างเป็น

ตัวก าหนด ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มเพ่ือนที่มีอุดมการณ์เดียวกัน หรือแฟนคลับที่คอยติดตามผลงาน ที่จะเป็น

ตัวก าหนดตัวตนของผู้เต้น Cover Dance J-pop ได้ ดังนั้น การเต้น Cover Dance J-pop ไม่ใช่เพียงแค่

เป็นการแสดงออกถึงความชื่นชอบในตัวศิลปินที่ตนเองเต้นอยู่แต่ยังรวมไปถึงการสร้างอัตลักษณ์ที่แตกต่าง

จากคนอื่นๆในสังคมโดยใช้ชื่อว่า นักเต้น Cover Dance J-pop ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ท่ีแตกต่างจากคนอื่น ผ่าน

การสัมภาษณ์ผ่านทางเรื่องเล่า (Life History) จากตัวผู้เต้น Cover Dance เอง  

ข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ศึกษาได้มานั้นไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าตัวของผู้เต้น Cover Dance ทั้งหมดในประเทศ

ไทยจะเป็นไปในทิศทางเดียวกับตัวกลุ่มเป้าหมายที่ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์มา เพราะสุดท้ายแล้วมนุษย์

แต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกันออกไปตามความถนัดและความสามารถของแต่ละคน 
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