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หัวข้อศึกษา วัฒนธรรมแฟนคลับและการบริโภคสินค้า Official Goods 

กลุ่มแฟนคลับศิลปินเกาหลีวง SEVENTEEN กรณีศึกษา กะรัตไทย 

คำสำคัญ วัฒนธรรมแฟน, แฟนคลับ , กะรัต , การบริโภคเชิงสัญญะ 

ผู้ศึกษา  นางสาวธัชพรรณ หมุ่ยจันทา รหัสนักศึกษา 03600101 

ภาควิชา มานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชินวร ฟ้าดิษฐ ี

ปีการศึกษา  2563  

จำนวนหน้า  142 

บทคัดย่อ 

งานศึกษาฉบับนี้เป็นการศึกษาถึงการรวมกลุ่มและการบริโภคสินค้า Official Goods ของกลุ่มกะรัต

ไทย โดยวัตถุประสงค์คือการศึกษาการแพร่กระจายและพัฒนาการของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเกาหลีใน

สังคมไทยตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน รวมถึงพฤติกรรมการรวมกลุ ่มของกลุ ่มกะรัตไทยจากพื ้นที่

อินเทอร์เน็ตและพื้นที่กายภาพ ตลอดจนพฤติกรรมการบริโภคสินค้า Official Goods ศิลปินวง SEVENTEEN 

ของกลุ่มกะรัตไทย ด้วยการใช้วิธีการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการและการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม โดยใช้

วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างผ่านการใช้แบบสอบถามออนไลน์ที่เผยแพร่ทางทวิตเตอร์ โดยคัดจากแฟนคลับที่ซื้อสินค้า 

Official Goods อย่างน้อย 3 ประเภท จากทั้งหมด 18 ประเภท โดยได้กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะพฤติกรรมที่

ตรงกับนิยาม โดยเป็นผู้หญิงจำนวน 9 คน และผู้ชายจำนวน 1 คน ในช่วงอายุ 20-30 ปี 

ผลการศึกษาพบว่า การแพร่กระจายของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเกาหลีใต้ที่เข้ามาสู่สังคมไทยผ่าน

ภาพยนตร์ชุดและศิลปิน ทำให้เกิดกลุ่มคนที่มีความชื่นชอบที่เรียกว่าแฟนคลับเช่นเดียวกับกลุ่มกะรัต ซึ่งกลุ่ม

กะรัตถือว่าเป็นกลุ่มวัฒนธรรมย่อยกลุ่มหนึ่ง เพราะต่างมีค่านิยมและมีอัตลักษณ์ของความเป็นกลุ่มกะรัต

ร่วมกัน ดังจะเห็นได้จากการทำกิจกรรมทั้งในพื้นที่อินเทอร์เน็ตและพื้นที่กายภาพ ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญที่ทำให้

กลุ่มกะรัตได้เข้ามารวมกลุ่มและถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่านการรับรู้อัตลักษณ์ร่วมกัน อีกทั้งยังมีการแสดงออก

ผ่านพฤติกรรมการบริโภคเพื่อทำให้กลุ่มกะรัตมีความแตกต่างไปจากแฟนคลับกลุ่มอื่น ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้ว่า

กลุ่มกะรัตมีการบริโภคเพื่อให้ตนเองเข้ากับกะรัตคนอื่นได้ผ่านการบริโภค การนำเสนอสินค้าและการสนทนา 

ซึ่งแม้ว่าการบริโภคสินค้า Official Goods จะสามารถทำให้เกิดความเป็นกลุ่มเดียวกันได้ แต่ในขณะเดียวกัน

แฟนคลับแต่ละคนก็ยังคงอยากมีความแตกต่างเพราะคำนึงถึงมูลค่าเชิงสัญญะ ทั้งจากการบริโภคสินค้าหายาก 

สินค้าราคาสูง การนำเสนอสินค้าและการสนทนาในกลุ่มแฟนคลับ



ข 

กิตติกรรมประกาศ 

 อันดับแรกขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตรจารย์ชินวร ฟ้าดิษฐี อาจารย์ที่ปรึกษาในการทำรายงานการศึกษา

เฉพาะบุคคลในครั้งนี้ ที่คอยผลักดัน เคี่ยวเข็ญมาตลอด รวมถึงความใจดีและใจเย็นกับนักศึกษาคนนี้ แม้ว่าตัว

ผู้ศึกษาจะไม่ได้เป็นเด็กดีหรือมีวินัยมากพอสำหรับอาจารย์ แต่ก็รู้สึกขอบคุณจากใจจริงค่ะที่อาจารย์คอยตรวจ

งาน ให้กำลังใจและเชื่อมั่นว่าผู้ศึกษาจะทำงานได้สำเร็จอยู่เสมอ ขอขอบคุณอาจารย์ธัญธีรา ยิ้มอำนวย 

กรรมการสอบที่ได้ให้คำแนะนำในการแก้ไขรายงานการศึกษาเฉพาะบุคคลครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงมาได้  และ

ขอขอบคุณอาจารย์ภาควิชามานุษยวิทยาทุกท่านที่ให้ความรู้อย่างเต็มที่แก่ผู้ศึกษามาตลอดสี่ปี 

 ขอบคุณครอบครัว คุณพ่อ คุณแม่ ที่คอยเป็นกำลังใจในยามที่หมดไฟทำงานและคอยดูแลยามเจ็บป่วย

เสมอมา ขอบคุณลาเต้ เพื่อนสี่ขาที่อยู่ข้างกายเวลาทำงานและที่เป็นที่พักให้หายเหนื่อย รวมถึงเพื่อนทุกคน ทั้ง

เพื่อนเอกมานุษที่พากันช่วยเรียน ช่วยตามงานกันจนถึงเทอมสุดท้าย โดยเฉพาะตงเตย  หนูอ้อม หยาหยาที่

คอยเตือนให้ทำงาน คอยช่วยดูงานและติวหนังสือให้ก่อนสอบเสมอ กลุ่มโทไทยที่ช่วยกันเช็คว่าลงเรียนวิชาโท

ครบหรือยัง โดยเฉพาะพี่ฟลุ้คที่ช่วยเหลือกันจนถึงช่วงที่ทำรายงานการศึกษาเล่มนี้ด้วย รวมถึงกลุ่มเพื่อนสนิท

สมัยมัธยมที่คอยพูดคุยและรับฟังปัญหาของกันและกันจนทำให้ผู้ศึกษามีแรงใจในการทำงาน 

 ขอบคุณศิลปินวง SEVENTEEN ที่เป็นทั้งหัวข้อในการทำรายงานการศึกษาเฉพาะบุคคลครั้งนี้และเป็น

กำลังใจของผู้ศึกษาเสมอมา รวมถึงกลุ่มแฟนคลับอย่างกะรัตที่ได้รู้จักเพิ่มมากขึ้นในระหว่างการสอบถามและ

ค้นคว้าข้อมูล ที่คอยส่งกำลังใจและให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี โดยเฉพาะพี่จูลที่เป็นคนช่วยจัดความคิดของ

น้องให้เข้าทีเข้าทางและคอยให้กำลังใจรวมถึงเชื่อมั่นในตัวน้องว่าน้องจะสามารถทำให้สำเร็จได ้

 ขอบคุณผู้ให้สัมภาษณ์ทุกท่านที่เสียสละเวลาและให้ข้อมูลอย่างเต็มที่ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างมากในการ

ทำให้รายงานการศึกษาเฉพาะบุคคลเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์  

 สุดท้ายนี้ขอบคุณตัวเองที่อดทนและพยายามเสมอมา 
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บทที่ 1 

บทนำ 
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา   
 ในปัจจุบัน การถ่ายทอดวัฒนธรรมไม่ได้ถูกจำกัดแค่ในประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น แต่มีการ
ถ่ายทอดวัฒนธรรมข้ามพรมแดนจากประเทศหนึ่งสู่ประเทศหนึ่ง อันเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ในยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) ที่ทำให้คนจากทุกมุมโลกสามารถเชื ่อมต่อถึงกันได้ง่ายด้วยเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (Internet) ซึ่งการถ่ายทอดวัฒนธรรมข้ามพรมแดนนั้นมักจะแฝงตัวอยู่ในหลากหลายรูปแบบ 
(“HALLYU” คลื่นความมั่งคั่งของเกาหล,ี 2549, ออนไลน์) 
 จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการถ่ายทอดวัฒนธรรมข้ามพรมแดนของหลายประเทศ ทำให้ 
‘ประเทศเกาหลี’ ต้องปรับตัวทางเทคโนโลยีเพื่อให้เข้าสู่ยุคสังคมดิจิทัลและปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมให้มีมูลค่า
ทางเศรษฐกิจมากขึ้น ด้วยการใช้วัฒนธรรมเป็นทุนและเปลี่ยนให้เป็นสินค้าส่งออกสำคัญของประเทศ เพื่อ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและป้องกันการครอบงำของวัฒนธรรมตะวันตกและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ซึ่งกระแสวัฒนธรรมของ
ประเทศเกาหลีที่แพร่ไปยังต่างประเทศนั้นถูกเรียกว่า KOREAN WAVE (โคเรียนเวฟ) หรือกระแสเกาหลีฟีเวอร ์
 โดยกระแสวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีที่แพร่กระจายเข้ามาในสังคมไทยนั้น มีอิทธิพลอย่างมากกับ
วัยรุ่นไทย ทั้งด้านการแต่งหน้า แต่งตัว การท่องเที่ยว และการบริโภคสินค้า เช่น อาหาร ละคร เพลง เป็นต้น 
ซึ่ง KOREAN WAVE (โคเรียนเวฟ) ที่เข้ามาในไทยนั้นมักได้รับแรงบันดาลใจจากนักร้อง นักแสดง ศิลปิน และ
ละครโทรทัศน์ (อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, 2551: 49) โดยเฉพาะ“ศิลปิน-นักแสดงในฝัน” หรือ Idol star system 
ที่เป็นระบบการสร้างศิลปินและนักแสดงวัยรุ่นที่มีอายุน้อยจากการประกวดตามเวที หรือการรับเข้ามาฝึกฝน
ในค่ายเพลงของประเทศเกาหลีใต้เป็นระยะเวลาหลายปีจนกว่าจะได้เป็นศิลปินในประเทศเกาหลีใต้ (ชนรรญ์
พร ศฤงคารนนท์. 2553: 39) การเข้ามาในสังคมไทย ทำให้วัยรุ่นไทยจำนวนมากเริ่มคลั่งใคล้ในตัวศิลปิน ส่งผล
ให้เกิดการเรียนรู้และยอมรับวัฒนธรรมเกาหลีมากยิ่งขึ้น (ศรัณย์ สิงห์ทน , 2552: 8) นอกจากความชื่นชอบใน
ตัวศิลปินและความสมัยใหม่นั้น ความเครียดจากการเรียนและการทำงานทำให้กลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงาน
บางส่วนแสวงหาบางอย่างเพื่อสร้างความบันเทิงในชีวิตประจำวัน ยิ่งทำให้ KOREAN WAVE (โคเรียนเวฟ) 
ได้รับการยอมรับจากสังคมไทยอย่างรวดเร็ว ดังเห็นได้ในปัจจุบัน (วรรณวิภา แซ่คู, 2549: 2) 
 ในปีค.ศ. 2009 กระแสความนิยมนักร้องป๊อปเกาหลี (K-POP) ได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องและได้รับความ
นิยมและเป็นที่รู้จักจากผลงานการเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าหลากหลายชนิด และมีการนำศิลปินนักร้องเข้า
มาแสดงคอนเสิร์ตในประเทศไทยอีกหลายกลุ่มด้วยกันไม่ว่าจะเป็น RAIN (เรน) TVXQ (ดงบังชินกิ) SUPER 
JUNIOR (ซูเปอร์จูเนียร์) BIGBANG (บิ๊กแบง)  WONDER GIRL (วันเดอร์เกิร์ล) GIRLS’ GENERATION (เกิร์ล
เจเนอเรชั่น) และ 2PM (ทูพีเอ็ม) เป็นต้น (ณัฐพัชร นาคะ, 2557, อ้างถึงใน อนินทยา ประสิทธิมี, 2562: 4) 
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 ส่งผลให้ในปัจจุบันยังคงมีกลุ่มนักแสดงและศิลปินเกาหลีเดินทางเข้ามาทำการแสดงคอนเสิร์ต ถ่าย

โฆษณาและทำกิจกรรมในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งศิลปินเดี่ยวและศิลปินกลุ่มต่างได้รับการตอบรับจาก

กลุ่มแฟนคลับในประเทศไทยเป็นอย่างดี (ชนรรญ์พร ศฤงคารนนท์ , 2553 : 3) เช่น คอนเสิร์ต KCON 2019 

THAILAND ที่ถือว่าเป็นเทศกาลของ KOREAN WAVE ระดับโลกที่รวบรวมทุกกระแส HALLYU เอาไว้ในที่

เดียว โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน ณ IMPACT Arena  และ IMPACT EXHIBITION CENTER (อิม

แพ็ค เอ็กซิบิชั่นเซ็นเตอร์) HALL 9-10  ซึ่งมีศิลปินจากประเทศเกาหลีใต้เดินทางมาเข้าร่วมมากกว่า 20 วง ซึ่ง

ในวันที่ 28 กันยายนมีวงที่เข้าร่วมการแสดงคอนเสิร์ต ได้แก่ BOY STORY, EVERGLOW , GOLDEN CHILD , 

GOT7, ITZY, KIM JAEHWAN , NATURE , ONEUS และ THE BOYZ  ในส ่ วนของว ันท ี ่  29 ก ันยายน

ได้แก ่ (G)I-DLE , AB6IX , ATEEZ , BVNDIT , CHUNGHA , IZ*ONE , STRAY KIDS , VERIVERY และศิลปิน

พิเศษวง X1 ผลผลิตจากรายการ PRODUCE X 101 ที่มาเข้าร่วมคอนเสิร์ตทั้ง 2 วัน ซึ่งตลอดทั้งงานดำเนิน

รายการโดยพิธีกรพิเศษอย่าง นิชคุณ หรเวชกุล จากวง 2PM (KCON 2019 THAILAND บรรยากาศคอนเสิร์ต

จัดเต็มครบรสตลอด 2 วัน! , ออนไลน์, 2562) 

ซึ่งวัฒนธรรม K-POP ดังกล่าวก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมของแฟนคลับ หรือ ที่เรียกในสังคมไทยว่า ต่ิง
เกาหลี ซึ่งในปัจจุบันคำว่าติ่งเกาหลีกลายเป็นคำสำหรับเรียกแฟนคลับด้วยกันเอง แต่ก็ยังคงความหมายของ
ความคลั่งไคล้อยู่ เนื่องจากกลุ่มแฟนมักจะมีการรวมกลุ่มกันเพื่อรอศิลปินที่สนามบินหรือห้างส รรพสินค้าเป็น
จำนวนมากแทบทุกครั้งที่ศิลปินเดินทางมาทำกิจกรรมที่ประเทศไทย จนเกิดปรากฏการณ์สนามบินแตก 
(Billboard Thailand, ออนไลน์, 2559) ซึ่งปัจจัยที่ทำให้ชื่นชอบศิลปินเกาหลีส่วนหนึ่งมาจากภาพลักษณ์ใน
ตัวศิลปินที่มีเสน่ห์ ลักษณะนิสัย การยิ้มแย้ม การเป็นกันเองกับแฟนคลับ รวมไปถึงความสามารถในด้านการ
เต้นและการร้องเพลง ความเป็นเอกลักษณ์ของแนวเพลง ซึ่งกลุ่มที่คลั่งไคล้จะให้ความสำคัญต่อภาพลักษณ์
ของศิลปิน ทั้งการนำเสนอทางด้านหน้าตา การเต้น หรือการแต่งกาย  

ในส่วนของพฤติกรรมนั้น วรนุช ตันติวิทิตพงศ์ (2551) ได้แบ่งพฤติกรรมของแฟนคลับเกาหลีในไทย 
ได้แก่ พฤติกรรมการหาข้อมูลและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับศิลปินเกาหลีที่ชื ่นชอบ ไม่ว่าจะเป็นการติดตาม
ข้อมูลข่าวสารจากเพื่อนที่ชื่นชอบศิลปินเกาหลีวงเดียวกันหรือติดตามข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ซึ่งการหาข้อมูล
ทางอินเทอร์เน็ตจะสะดวกรวดเร็วในการค้นหา นอกจากนี้สื่อที่แฟนคลับใช้ติดตามศิลปินส่วนใหญ่คือทวิตเตอร์ 
(TWITTER) และอินสตราแกรม (INSTAGRAM) ซึ่งศิลปินจะใช้สื่อดังกล่าวในการลงภาพหรือข้อความเพื่อให้
กลุ่มแฟนคลับรับรู้ถึงความเคลื่อนไหว เช่น การไลฟ์ (LIVE) ผ่านอินสตราแกรม การทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์
 ส่วนพฤติกรรมอีกรูปแบบคือ หลังจากที่เริ่มชอบศิลปินและมีการติดตามแล้ว ก็จะเกิดการซื้อของ
สะสมและของที่ระลึกที่บริษัทต้นสังกัดของศิลปินผลิตออกมาจำหน่าย รวมไปถึงการฟังเพลงของศิลปินที่
ตนเองชอบผ่านสื่อออนไลน์อย่าง YouTube หรือการฟังผ่าน MUSIC STREAMING 1 รวมถึงการชมคอนเสิร์ต

 
1 Music Streaming คือการฟังเพลงในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลาง ลักษณะเหมือนการเช่าเพลงฟัง ซึ่งเป็นที่นิยมในยุคนี้ การ
เกิดมาของ Music Streaming นั้น ช่วยลดการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ในระดับหนึ่งเนื่องจากมิวสิกสตรีมมิ่งบางเจ้าเปิดบริการให้ฟังได้ฟรี ถึงแม้จะดาวน์
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ของศิลปินที่ชื่นชอบ ก็เป็นการทำให้แฟนคลับได้มีโอกาสได้พบกับศิลปินที่ชื่นชอบ ซึ่งแฟนคลับจะแสดงออก
ผ่านการส่งเสียงเชียร์เรียกชื่อศิลปินแต่ละคน มีการท่องโค้ดเชียร์ หรือที่เรียกอีกอย่าว่าแฟนชานท์ (fan chart) 
ในขณะที่ศิลปินกำลังทำการแสดง และสิ่งที่ขาดไม่ได้คือการทำโปรเจ็กต์ การแปรอักษร ซึ่งหากแฟนคลับไม่ได้
เข้าชมคอนเสิร์ตของศิลปินที่ชื่นชอบ การไปรับส่งศิลปินที่สนามบินก็เป็นอีกทางที่ทำให้ได้พบกับศิลปิน 
 โดยในบรรดากลุ่มศิลปินที่ตีตลาดในประเทศไทยนั้น มีหนึ่งวงที่มีความโดดเด่นและกำลังได้รับความ
สนใจเป็นอย่างมากในระดับเอเชีย อย่าง SEVENTEEN (เซเว่นทีน) วงบอยแบนด์จากประเทศเกาหลีใต้ ภายใต้
สังกัดค่าย PLEDIS Entertainment (เพลดิสเอนเตอร์เทนเมนต์) และ PLEDIS JAPAN (เพลดิสเจแปน) ใน
ประเทศญี่ปุ่น ถูกเปิดตัวในปี ค.ศ. 2013 และเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 2015 ประกอบด้วยสมาชิก
ทั้งหมด 13 คน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย ได้แก่ HIPHOP TEAM (ฮิปฮอปทีม) , VOCAL TEAM (โวคอลทีม) 
และ PERFORMANCE TEAM (เพอร์ฟอร์แมนซ์ทีม) โดย SEVENTEEN เป็นที่รู้จักในฐานะของบอยแบนด์ที่
ทำงานในขั้นตอนการผลิตเพลง การแต่งเพลง แต่งเนื้อร้อง และออกแบบท่าเต้นด้วยตัวเอง (ประวัติของสมาชิก
วง SEVENTEEN, 2561, ออนไลน์)  
 SEVENTEEN เข้ามาทำการแสดงในประเทศไทยครั้งแรกในงาน FAN MEETING ที่ชื่อว่า SEVENTEEN 
1ST ASIA TOUR 2016 ‘SHINING DIAMONDS’ in BANGKOK เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ค.ศ.2016 (เก็บตก : 
SEVENTEEN 1st Asia Tour 2016 ‘Shining Diamonds’ in Bangkok, 2559, ออนไลน์) และความนิยมของ 
SEVENTEEN ในประเทศไทยได้เพิ่มมากขึ้นเมื่อ MINGYU (มินกยู) หนึ่งในสมาชิกของวงได้ร่วมงานแสดงในซิท
คอมเรื่อง ‘หลวงตามหาชน’ ซึ่งมีกำหนดการมาถ่ายทำที่เมืองไทยต้นเดือนสิงหาคม ค.ศ.2017 (แฟนคลับ 
SEVENTEEN เตรียมกรี๊ด! มินกยู ลัดฟ้าถ่ายทำละครไทย ต้นเดือน ส.ค.นี้ , 2560, ออนไลน์) พร้อมกับการจัด
คอนเสิร์ตครั้งแรกในประเทศไทยอย่างเป็นทางการใน 2017 SEVENTEEN 1ST WORLD TOUR “DIAMOND 
EDGE” IN BANGKOK ที่จัดขึ้นในวันที่ 5 สิงหาคม ค.ศ.2017 ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี 
 ถัดมาในปคี.ศ.2019 SEVENTEEN ได้จัดคอนเสิร์ตในประเทศไทยเป็นครั้งที่ 2 ในชือ่ว่า ‘SEVENTEEN 
WORLD TOUR <ODE TO YOU> IN BANGKOK’ ซึ่งถูกจัดขึ้นถึง 2 รอบการแสดงคือ วันเสาร์ที่ 23 และวัน
อาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน ค.ศ.2019 ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี โดยหลังจากเปิดจำหน่ายบัตร เมื่อวันที่ 19 
ตุลาคม ค.ศ.2019 ก็ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจนทำให้จำนวนบัตรที่นั่งในคอนเสิร์ตทั้ง 2 วันถูกจำหน่าย
หมดจนขึ้น SOLD OUT! ทันทีหลังเปิดขาย ในขณะที่จำนวนบัตรยืนนั้นถูกจับจองจนเกือบเต็มพื้นที่ (“กะรัต
ไทย” กำ “กะรัตบง” และ “บัตร” ให้มั่น เตรียมรับความมันส์แบบเต็มแม็กซ์ใน   ‘SEVENTEEN WORLD 
TOUR <ODE TO YOU> IN BANGKOK’, 2562, ออนไลน์) 
 จากกระแสความนิยมที่เพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย ทำให้ข่าวสารและผลงานของวง SEVENTEEN 
กลายเป็นสิ่งที่กลุ่มแฟนคลับติดตามเพิ่มมากยิ่งขึ้น เช่น การขึ้นรายการเพลง การเข้าร่วมรายการวิทยุ ถ่าย
นิตยสารและบทความในอินเทอร์เน็ต และผู้ที่มีความชื่นชอบศิลปินวง SEVENTEEN ได้มีการสร้างแอคเคาทใ์น

 
โหลดเก็บไว้ฟังได้ แต่ก็ไม่อนุญาตให้แจกจ่ายไฟล์ นับว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนศิลปิน  มีหลายบริษัทที่เปิดให้บริการอย่าง  Apple Music 
และ Joox และ Spotify ที่เปิดตลาดในไทยล่าสุด  
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พื้นที่อินเทอร์เน็ตอย่างทวิตเตอร์เพื่อรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวของวงและเพื่อเป็นสื่อกลาง
ในการรวบรวมและแพร่กระจายข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว จนทำให้ข้อมูลข่าวสารของศิลปินวง SEVENTEEN เป็น
ที่แพร่หลายในสังคมไทยมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้ที่ชื่นชอบสามารถเข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายใต้ชื่อกลุ่ม 
CARAT (กะรัต) ที่เป็นชื่อแฟนคลับอย่างเป็นทางการของศิลปินวง SEVENTEEN ซึ่งหัวหน้าวงได้ให้ความหมาย
ว่า ‘กะรัตบ่งบอกถึงคุณค่าของเพชรที่ทำให้เซเว่นทีนเปล่งประกายและพวกคุณ (แฟนคลับ) คือกะรัตที่ทำให้
เพชรทั้ง 13  ส่องสว่าง’ (SAY THE NAME "SEVENTEEN" มารู้จัก เซเว่นทีน กันเถอะ, 2563, ออนไลน์) ซึ่ง
กลุ่มแฟนคลับภายในประเทศไทยก็เรียกตนเองว่า กะรัต เช่นเดียวกัน มีบางโอกาสที่เรียกว่า กะรัตไทย เมื่อมี
การพูดถึงกลุ่มแฟนคลับในหลายประเทศ 
 เมื่อมีโอกาสที่ศิลปินวง SEVENTEEN เดินทางมาประเทศไทย กลุ่มกะรัตก็จะมีการรวมกลุ่มเพื่อทำ
กิจกรรม เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่แฟนคลับสามารถติดตามศิลปินไปยังสถานที่ต่าง ๆ และมีโ อกาสใกล้ชิดกับ
ศิลปินที่ชื ่นชอบ เช่น งานแสดงคอนเสิร์ต งานแถลงข่าว และงาน FAN MEETING โดยกลุ่มกะรัตจะมีการ
รวมกลุ่มกันอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่สมาชิกของวงเดินทางมายังประเทศไทยก็จะมีการจัด
กิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงการสนับสนนุศิลปินวง SEVENTEEN เสมอ 
 โดยเมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน ค.ศ.2019 ที่มีการจัดคอนเสิร์ต ‘SEVENTEEN WORLD TOUR 
<ODE TO YOU> IN BANGKOK’ นั้น ในวันที่ 23 พฤศจิกายน ช่วงกล่าวขอบคุณก่อนเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ
คอนเสิร์ต กลุ่มกะรัตไทยได้เตรียมโปรเจ็กต์ชูกระดาษที่มีข้อความว่า “HAPPY BIRTHDAY WOOZI” และร่วม
ร้องเพลง HAPPY BIRTHDAY เพื่อเป็นการเซอร์ไพร์สวันเกิด (22 พฤศจิกายน) ย้อนหลังแก่ WOOZI (อูจี) 
รวมถึงในวันที่ 24 พฤศจิกายน ระหว่างการแสดงเพลง Smile Flower กลุ่มกะรัตไทยได้เตรียมโปรเจ็กต์ด้วย
การแปลอักษรเป็นคำว่า ODE TO YOU และร่วมกันชูแบนเนอร์ที่มีข้อความ ว่า “รักเซเว่นทีนซ้ำ ๆ ตลอดไป” 
อีกด้วย (SEVENTEEN โชว์เต็ม เพอร์ฟอร์แมนซ์สุดเจ๋ง ให้ 'กะรัต' สาดเอเนอร์จี ้ล้นเวทีใน 'SEVENTEEN 
WORLD TOUR IN BANGKOK', 2562, ออนไลน์) 
 รวมถึงการรวมกลุ่มของกลุ่มกะรัตทั้งในพื้นที่กายภาพ เช่น การรวมตัวต้อนรับศิลปินที่สนามบินเมื่อมี
การทำกิจกรรมในประเทศ การจัดกิจกรรมคาเฟ่วันคล้ายวันเกิดของสมาชิกในวง การจัดงานตลาดนัดบริเวณ
ใกล้เคียงที่จัดแสดงคอนเสิร์ตเพื่อทำการจำหน่ายสินค้า เป็นต้น และการรวมกลุ่มในพื้นที่อินเทอร์เน็ตอย่าง
ต่อเนื่องทั้งใน TWITTER , กลุ่มใน FACEBOOK ที่ใช้ชื่อว่า SEVENTEEN THAILAND ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 
พฤษภาคม 2557 มีสมาชิกทั้งหมด 30,534 คน รวมถึง กลุ่ม LINE OPEN CHAT ที่ชื่อว่า “สวนแครอทของ
SEVENTEEN” มีสมาชิก 1,175 คน (6 ตุลาคม 2563)  ซึ่งที่มาของ ‘สวนแครอทของ SEVENTEEN’ นั้นมา
จากชื่อแฟนคลับที่เป็นทางการอย่าง ‘กะรัต’ ที่เมื่อออกเสียงในภาษาเกาหลีจะออกเสียงคล้ายคำว่าแครอทใน
ภาษาไทย แฟนคลับชาวไทยจึงเปรียบกลุ่มแฟนคลับเป็นชาวสวนแครอทของ SEVENTEEN 
 นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน ค.ศ. 2020 ที่ผ่านมา แฮชแท็ก #บิทแรงเพื่อแกงฮังเล ได้ขึ้นเทรนด์
อันดับ 2 ของเทรนด์ไทยใน TWITTER  เนื่องจากมีการประมูล Official Photo card , trading card ของกลุ่ม 
CARAT ไทยเพื่อนำเงินไปบริจาคให้กับทีมสตรีมเพลงในชาร์ตเพลงเกาหลีใต้และทีมที่ซื้ออัลบั้ม เพื่อให้ศิลปินวง 
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SEVENTEEN มียอดอัลบั้มและอันดับในชาร์ตเพลงที่สูงพอสำหรับเข้าชิงอันดับ 1 ในรายการเพลงประจำ
สัปดาห์ (#บิทแรงเพื่อแกงฮังเล, ออนไลน์, 2563) โดยที่มาของ #บิทแรงเพื่อแกงฮังเล นั้นมาจากชื่อ Mini 
Album ชุดที่ 7 ของ SEVENTEEN ที่มีชื่อว่า“Heng:garæ” (แฮงกาเร) มีความหมายว่า การที่มีคนหลายคน
ยกหรือโยนคนหนึ่งขึ้นไปในอากาศ และเพื่อง่ายต่อการจดจำ กะรัตไทยจึงนำคำว่า แกงฮังเล มาใช้แทน จึง
กลายเป็นชื่อแฮชแท็ก #บิทแรงเพื่อแกงฮังเล 
 นอกจาก Official Photo card และ Trading Card แล้ว ทางค่ายต้นสังกดของ SEVENTEEN ยังผลิต
สินค้า Official Goods อีกมากมาย เช่น อัลบั้ม แท่งไฟประจำวง ที่มีการผลิตและจัดจำหน่ายตลอด และ 
Official Merchandise ที่จะจัดจำหน่ายพร้อมกับงานคอนเสิร์ตหรืองานแฟนมีตติ้ง ซึ่งจะเปิดขายล่วงหน้าและ
ปิดการจำหน่ายก่อนวันทำการแสดงและจะไม่มีการจำหน่ายหลังจากน้ี 
 ซึ่งในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา วง SEVENTEEN ได้มีการจัด ONLINE FAN MEETING ขึ้น
ในชื ่อว่า “2020 SVT 4th FAN MEETING <SEVENTEEN in CARAT LAND>” ซึ ่งได้มีการจำหน่ายสินค้า 
Official Goods ทางออนไลน์และเพิ่มการจัดส่งในต่างประเทศ โดยมีสินค้าที่เปิดจำหน่ายทั้งหมด 18 ชิ้นดังนี้ 
(Weverse shop, the official merch store, ออนไลน์, 2563) 
 1. OFFICIAL LIGHT STICK VER2.   ราคา 35,000 วอน ~ 950 บาท 
 (แท่งไฟประจำวง VER2.) 
 2. OFFICIAL LIGHT POUCH    ราคา 30,000 วอน ~ 810 บาท 
 (ถุงผ้าสำหรับใส่แท่งไฟประจำวง) 
 3. LIGHT STICK POWER BANK VER2.   ราคา 18,000 วอน ~ 490 บาท 
 (ด้ามจำแท่งไฟที่เป็นแบตสำรอง) 
 4. OFFICIAL LIGHT STICK ACCESSORY   ราคา 12,000 วอน ~ 330 บาท 
 (อุปกรณ์ตกแต่งแท่งไฟประจำวง) 
 5. IMAGE PICKET (พัดหน้าศิลปิน มี 13 ลาย) ราคา 9,000 วอน ~ 250 บาท  
 6. IMAGE PICKET COVER    ราคา 7,000 วอน ~ 190 บาท 
 (ซองใสป้องกันฝุ่น-สิ่งสกปรกสำหรับพัด) 
 7. TRADING CARDS SET    ราคา 5,000 วอน ~ 140 บาท 
 (ซองสุ่มภาพสมาชิก ใน 1 ซอง มีทั้งหมด 7 ใบ) 
 8. TRADING CARD BINDER    ราคา 25,000 วอน ~ 680 บาท 
 (สมุดเก็บ TRADING CARD สำหรับสะสม) 
 9. PHOTO WALL POP-UP STAND  ราคา 10,000 วอน ~ 270 บาท 
 (รูปภาพป็อปอัพ) 
 10. SMARTPHONE STRAP    ราคา 9,000 วอน ~ 250 บาท 
 (สายจับโทรศัพท์มือถือ) 
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 11. ROLL STICKER    ราคา 10,000 วอน ~ 270 บาท 
 (สติกเกอร์แบบม้วน) 
 12. ACRYLIC KEYRING STRAP SET   ราคา 17,000 วอน ~ 460 บาท 
 (พวงกุญแจอะคริลิคพร้อมสายคล้อง) 
 13. MINI IMAGE PICKET KEYRING SET   ราคา 10,000 วอน ~ 270 บาท 
 (พวงกุญแจพัดขนาดเล็ก) 
 14. BIG PIN BUTTON (เข็มกลัด)   ราคา 7,000 วอน ~ 190 บาท 
 15. POLAROID CARD SET    ราคา 8,000 วอน ~ 220 บาท 
 (เซ็ตภาพโพลารอยด์ 1 เซ็ตมี 13 ใบ) 
 16. LONG SLEEVE TEE  (เสื้อแขนยาว)  ราคา 45,000 วอน ~ 1,220 บาท 
 17. CARAT LAND T-SHIRT (เสื้อยืดแขนสั้น) ราคา 35,000 วอน ~ 950 บาท 
 18. SOCKS SET (ถุงเท้า)    ราคา 10,000 วอน ~ 270 บาท 

 ซึ่งสินค้า Official Goods ที่ทำให้ผู้ศึกษามีความสนใจเกี่ยวกับการบริโภคสินค้า Official Goods ของ

กลุ่มกะรัตไทย คือ Trading Card ที่ทางต้นสังกัดได้ผลิตออกมาเป็นสินค้าโดยเฉพาะ ซึ่งจากการค้นหาข้อมูล

พบว่าสินค้าประเภท Card หรือ Photo card จะเป็นของแถมที่มาพร้อมกับอัลบั้มไม่มีจำหน่ายแยกโดยเฉพาะ 

และในปัจจุบัน SEVENTEEN เป็นวงเดียวที่มีการผลิตซอง Trading Card ออกมาเป็นสินค้า Official โดยใน

ซองจะเป็น Card รูปภาพของสมาชิกในวงที่มีการสุ่มจำนวนทั้งหมด 7 ใบภายใน 1 ซอง และเนื่องจากจำนวน

สมาชิกของวง SEVENTEEN ที่มีสมาชิกทั้งหมด 13 คน ประกอบกับ 1 สมาชิกมีหลายเวอร์ชั่นรวมถึงใบที่เป็น

ภาพคู่ของสมาชิกด้วย ซึ่งลักษณะของ Trading Card ที่เป็นซองสุ่มนั้นทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันใน

กลุ่มแฟนคลับเพื่อให้ได้ Trading Card ของสมาชิกที่ชื่นชอบ ซึ่งการจำหน่าย Trading card นั้นจากการค้นหา

ข้อมูลพบว่าเริ ่มจำหน่ายตั ้งแต่ปีพ.ศ. 2561 ในงาน 2018 SVT 2ND FAN MEETING <SEVENTEEN in 

CARAT LAND> และในคอนเสิร์ต 2018 JAPAN ARENA TOUR   

 จากข้อมูลที่นำเสนอเกี่ยวกับอุตสาหกรรมส่งออกวัฒนธรรมเกาหลีตามที่กล่าวไป ทำให้ผู้ศึกษาสนใจ

ศึกษาเกี่ยวกับการแพร่กระจายและพัฒนาการของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเกาหลีที่เข้ามาในประเทศไทย 

รวมถึงพฤติกรรมของกลุ่มกะรัตไทย ที่มีความชื่นชอบและคลั่งไคล้ศิลปินวง SEVENTEEN เป็นอย่างมาก ว่ามี

พฤติกรรมการรวมกลุ่มทั้งในพื้นที่กายภาพและอินเทอร์เน็ตอย่างไร รวมถึงพฤติกรรมการบริโภคสินค้า 

Official Goods ที่เกี่ยวกับนักร้องวง SEVENTEEN ที่อาจมีมากกว่าการบริโภคสินค้าทั่วไป เช่น บริโภคเพื่อ

แสดงอัตลักษณ์ของกลุ่มแฟนคลับ หรือมีการบริโภคสินค้าชิ้นเดียวแต่จำนวนมากเพื่อแสดงถึงความแตกต่าง

ของตัวแฟนคลับด้วยกันเอง 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

 1. เพื ่อศึกษาการแพร่กระจายและพัฒนาการของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเกาหลีในสังคมไทย
 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรวมกลุ่มของกลุ่มกะรัตไทยจากพ้ืนที่อินเทอร์เน็ตและพื้นที่กายภาพ 
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสินค้า Official วง SEVENTEEN ของกลุ่มกะรัตไทย 

 
สมมติฐานของการศึกษา 

 ความนิยมของกระแสวัฒนธรรมเกาหลีที่เข้ามาแพร่กระจายสู่สังคมวัฒนธรรมไทย ซึ่งมาในรูปแบบ
ของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดเป็นกลุ่มแฟนคลับที่ชื่นชอบในตัวนักร้องเกาหลี  และเพื่อให้ได้ช่องทาง
การติดตามข้อมูลข่าวสารที่ต่อเนื่องและรวดเร็ว รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนสินค้า Official goods จึงทำให้เกิด
การรวมกลุ่มของแฟนคลับ เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็นระหว่างกันโดยใช้พื้นที่ทาง
อินเทอร์เน็ตเป็นส่วนสำคัญ ส่งผลต่อถึงพฤติกรรมการบริโภคสินค้า Official Goods ที่เป็นการแสดงออกถึงอัต
ลักษณ์ของวัฒนธรรมแฟนในรูปแบบหน่ึง จนกลายเป็นพฤติกรรมการบริโภคในกลุ่มแฟนคลับนักร้องเกาหลี   
 
ขอบเขตของการศึกษา  

 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษา “วัฒนธรรมแฟนและการบริโภคสินค้า Official Goods กลุ่มแฟนคลับ

นักร้องเกาหลีวง SEVENTEEN กรณีศึกษากะรัตไทย” เพื่อศึกษาความนิยมของกระแสวัฒนธรรมเกาหลีที่เข้า
มาแพร่กระจายเข้าสู่สังคมวัฒนธรรมไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน รวมถึงพฤติกรรมการรวมกลุ่มและการ
บริโภคสินค้า Official Goods ของแฟนคลับนักร้องวง SEVENTEEN อย่างกลุ่มกะรัตที่แต่งตั้งขึ้นในเดือน
กุมภาพันธ์ ค.ศ.2016 ภายใต้แนวคิดวัฒนธรรมแฟนและการบริโภคเชิงสัญญะ 
 

ขอบเขตด้านพื้นที ่

1. พื้นที่กายภาพ  
 1.1 พื้นที่การติดตั้งป้าย MRT LIGHTBOX สำหรับโปรโมทวันคล้ายวันเกิดของ S.COUPS ณ 

 สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสามย่าน ในวันที่ 8 สิงหาคม ค.ศ.2020 
 1.2 พื้นที่การจัดงาน ตลาดนัดสวนแครอท ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัย 

 เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้น 7 ศูนย์การค้าบางซื่อจังช่ัน ในวันที่ 13 กันยายน ค.ศ.2020 
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 1.3 พื้นที่การจัดคาเฟ่วันคล้ายวันเกิด JEONGHAN (สมาชิกในวง) ณ ร้าน So soul space 
 bar BTS สะพานควาย ในวันที่ 4 ตุลาคม ค.ศ.2020 

 1.4 สถานที่สำหรับการนัดสัมภาษณ์เพิ่มเติม ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เนื่องจากผู้ให้
 สัมภาษณ์ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน ์ตั้งอยู่ในพื้นที่
 กรุงเทพมหานครและมีระบบขนส่งที่สะดวกต่อการเดินทาง และอาจมีการลงพื้นที่ภาคสนามเพิ่มเติม
 จากกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 

2. พื้นที่ทางอินเทอร์เน็ต ได้แก่ TWITTER ซึ่งแฟนคลับส่วนมากใช้ในการติดตามศิลปิน รวมถึงการ
อัพเดทตารางงาน การจัดจำหน่ายและแลกสินค้า Official Goods แบบออนไลน์ รวมถึงพื้นที่ในการถ่ายภาพ
สินค้าเพื่อลงรีวิวแก่ร้านที่เปิดพรีออเดอร์ Official Goods โดยการติดแฮชแท็ก #ตลาดนัดสวนแครอท , กลุ่ม 
LINE OPEN CHAT “สวนแครอทของSEVENTEEN” ที่มีสมาชิก 1,167 คน เพื่อศึกษาการรวมกลุ่มในพื้นที่
อินเทอร์เน็ต 
 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

 ผู้ศึกษาใช้วิธีการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็น
ทางการและการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมในการลงพื้นที่ภาคสนาม ประกอบกับการศึกษาค้นคว้าจาก
เอกสาร หนังสือ วารสาร บทความ สื่อสิ่งพิมพ์ งานวิจัย และสื่อออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งข้อมูลได้ดังนี ้ 

วิธีการเก็บข้อมูล ผู้ศึกษาได้แบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น 2 ระดับ คือ  
1. ข้อมูลทุติยภูม ิ  
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสาร หนังสือ บทความ

วิชาการ งานวิจัยที ่เกี ่ยวข้องกับเรื ่องการแพร่กระจายของวัฒนธรรมเกาหลี ความนิยมของ K-POP ใน
สังคมไทย แนวคิดวัฒนธรรมแฟน แนวคิดเรื่องการบริโภค การบริโภคสินค้า Official Goods ที่เกี่ยวข้องกับ
นักร้องเกาหลี และประเด็นที่ใกล้เคียง เพื่อศึกษาจุดเริ่มต้นในการแพร่กระจายวัฒนธรรมเกาหลี ลักษณะของ
แฟนคลับที่เคยมีการศึกษา การบริโภคสินค้าและการบริโภคเชิงสัญญะเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ต่อไป  
 2. ข้อมูลปฐมภูมิ  

การลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ โดยใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างผ่านการใช้
แบบสอบถามออนไลน์ โดยคัดจากแฟนคลับที่ซื้อสินค้า Official Goods อย่างน้อย 3 ประเภท จากทั้งหมด 
18 ประเภท (อ้างอิงจากงาน 2020 SVT 4th FAN MEETING <SEVENTEEN in CARAT LAND) เช่น อัลบั้ม 
แท ่งไฟ Trading card ของนักร ้องวง SEVENTEEN เน ื ่องจาก การบร ิโภคแท่งไฟและอัลบ ั ้มของวง 
SEVENTEEN ผู้ศึกษาคิดว่าเป็นสินค้าที่แฟนคลับส่วนมากมีการบริโภคเป็นประจำอยู่แล้ว ส่วน Trading card 
นั้นจากการค้นหาข้อมูลพบว่าเป็นสินค้าที่มีการสั่งซื้อจำนวนมากเมื่อเทียบกับจำนวนคน เช่น 1 คนจะสั่งซื้อ 
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Trading card มากกว่า 5 ซอง ซึ่งการบริโภคสินค้าชนิดเดียวในปริมาณที่มาก ทำให้ผู้ศึกษาคิดว่าหากแฟน
คลับมีการบริโภค Trading card นั้นก็สามารถอนุมานได้ว่าจะมีการบริโภคสินค้าชนิดอื่นร่วมด้วย อาจจะใน
ปริมาณที่ใกล้เคียงหรือมากกว่า-น้อยกว่า 

ซึ่งการทำแบบสอบถามออนไลน์เบื ้องต้นนั้นเป็นแบบสอบถามออนไลน์ที่เผยแพร่ทางทวิตเตอร์ 
เพื่อที่จะได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างก่อนการลงภาคสนามเพื่อทำการเก็บข้อมูล โดยได้กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะ
พฤติกรรมที่ตรงกับนิยาม โดยเป็นผู้หญิงจำนวน 9 คน และผู้ชาย 1 คน ช่วงอายุ 20-30 ซึ่งจะต้องเป็นแฟน
คลับที่มีการติดตามแอคเคาท์แฟนคลับนักร้องวง SEVENTEEN มีการแสดงออกถึงการสนับสนุนศิลปินบนสื่อ
ออนไลน์ เช่น การลงรูปหรือวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับศิลปิน มีการใช้แฮชแท็กในการช่วยโปรโมทกิจกรรมของศิลปิน 
เคยเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม มีการบริโภคคอนเสิร์ตและสะสมสินค้า Official Goods ของศิลปินวง 
SEVENTEEN โดยการเก็บข้อมูลดังกล่าวใช้ประกอบในการวิเคราะห์เพื่อแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการเข้าร่วม
กิจกรรมของกลุ่มแฟนคลับ ลักษณะและจำนวนในการบริโภคที่แตกต่างกันของแฟนคลับวง SEVENTEEN  
 นอกจากนี้ ผู้ศึกษาได้มีการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แฟนคลับอย่างไม่เป็นทางการและลงพื้นที่เพื่อ

สังเกตการณ์โดยแบ่งได้ดังนี ้ 

 1. พื้นที่กายภาพ    

1.1 การลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม พื้นที่การจัดงานตลาดนัดสวนแครอท ซึ่งเป็นการจัด
งานแบบปิด มีการจองพื้นที่ในการออกบูท และผู้ที่จะเข้าร่วมเพื่อซื้อสินค้าต้องทำการจองบัตรเพื่อเข้าร่วมงาน

ล่วงหน้า แต่เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมากจึงมีการเปิดขายบัตรหน้างานร่วมด้วย   ซึ่งผู้ศึกษาได้ทำ
การซื้อบัตรเพื่อเข้าร่วมงานล่วงหน้าและเริ่มสังเกตการณ์อย่างไม่มีส่วนร่วมบริเวณรอบงาน ลักษณะการจัดงาน
และวิธีการแลกบัตร กิจกรรมและสินค้าที่นำมาจำหน่ายภายในงาน ผู้ที่มาเข้าร่วมงาน รวมถึงพูดคุยกับแฟน
คลับและซื้อสินค้าภายในงานเพื่อสังเกตพฤติกรรมการบริโภคสินค้าของกลุ่มแฟนคลับ ทำให้เห็นถึงพฤติกรรม
การซื้อสินค้าของแฟนคลับและการร่วมกิจกรรมภายในงาน และมีการพบกับผู้ให้สัมภาษณ์ที่มาร่วมงานจำนวน 
4 คน เป็นผู้หญิงอายุ 24 ปี 1 คน , อายุ 21 ปี 1 คน , อายุ 22 ปี 1 คน และผู้ชายอายุ 29 ปี 1คน โดยงาน
ตลาดนัดสวนแครอทจัดขึ้นในวันที่ 13 กันยายน ค.ศ.2020 ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้น 7 ศูนย์การค้าบางซื่อจังชันจตุจักร  

1.2 พื้นที่การจัดงานคาเฟ่วันคล้ายวันเกิดของศิลปินนั้นเป็นงานเปิด สามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ต้องมี
บัตรผ่าน ซึ่งผู้ศึกษาได้เข้าร่วมเพื่อสังเกตการณ์การรวมกลุ่มและกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในงาน 
  

  



10 

 

 1.3 การลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการในพื้นที่สาธารณะที่ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ 

โดยมีการตั้งประเด็นคำถามล่วงหน้าและทำการสัมภาษณ์ถึงประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีการสัมภาษณ์ไปทั้งหมด 

7 คน ซึ่งมีการนัดสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการในวันที่ 22 สิงหาคม ค.ศ.2020 จำนวน 2 คน เพศหญิง อายุ 

21 ปี (1 คน) และ 22 ปี (1คน) , วันที่ 28 สิงหาคม ค.ศ.2020 จำนวน 1 คน เพศหญิง อายุ 24 ปี , วันที่ 15 

มกราคม ค.ศ.2021 จำนวน 2 คน เพศหญิง อายุ 21 ปี (1คน) และ 24 ปี (1คน) , วันที่ 30 มกราคม ค.ศ.

2021 จำนวน 2 คน เพศหญิง อายุ 26 ปี (1คน) และ 28 ปี (1คน)   

 
2. พื้นที่ทางอินเทอร์เน็ต  
2.1 ผู้ศึกษาใช้วิธีการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมทางทวิตเตอร์ เนื่องจากเป็นพื้นที่ในการรับข่าวสาร

เรื่องการจัดงาน ทั้งงานคาเฟ่วันคล้ายวันเกิดและงานตลาดนัดสวนแครอท รวมถึงการเตรียมงานของทีมงานที่
จัดคาเฟ่วันคล้ายวันเกิดและทีมงานงานตลาดนัดสวนแครอท นอกจากนี้ผู้ศึกษายังได้มีส่วนร่วมในการติดตาม
การเปิดจำหน่ายบัตรเข้างานและการจองบูทของร้านค้าที่นำสินค้าไปจำหน่ายที่งานตลาดนัดสวนแครอท 
รวมถึงสังเกตการโปรโมทสินค้า Official Goods ที่นำมาจัดจำหน่ายภายในงานผ่านทางแฮชแท็ก #ตลาดนัด
สวนแครอท , #ตลาดนัดสวนแครอท2020 ในทวิตเตอร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ในการโปรโมทงานตลาดนัดสวนแครอท 
รวมถึงแฮชแท็ก #YoonFlorist_Cafe และ #HappyBestleader_ScoupsDay ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับโปรโมท
การจัดงานคาเฟ่วันคล้ายวันเกิดของศิลปิน รวมถึงพื้นที่ในกลุ่ม LINE ที่เป็นพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์อีกทาง 

2.2 การสังเกตการณ์อย่างไม่มีส่วนร่วมทางทวิตเตอร์ พบว่าแฟนคลับส่วนใหญ่ใช้ทวิตเตอร์ในการ
ติดตามศิลปิน รวมถึงเป็นพื้นที่ในการเปิดพรีออเดอร์สินค้า Official Goods อีกด้วย ซึ่งจากการสังเกตการณ์
ทำให้เห็นว่าทวิตเตอร์นั้นเป็นพื้นที่ที่แฟนคลับใช้ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปิน รวมไป
ถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ Official Goods และเป็นพื้นที่ให้ผู้บริโภคใช้ในการรีวิวสินค้าให้กับร้านที่เปิดพรี
ออเดอร์ Official Goods   

2.3 พื้นที่เพื่อสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการในพื้นที่อินเทอร์เน็ตอย่าง TWITTER ผ่านทาง Direct 
Message โดยมีการตั้งประเด็นคำถามล่วงหน้าและทำการสัมภาษณ์ถึงประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพิ่มเติม โดยมีการ
สัมภาษณ์ไปทั้งหมด 3 คน ซึ่งมีการนัดสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2021 จำนวน 
1 คน เพศชาย อายุ 29 ปี , 6 มีนาคม ค.ศ.2021 จำนวน 2 คน เพศหญิง อายุ 21 ปี และ 22 ปี 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 จากการศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมแฟนและการบริโภคสินค้า Official Goods กลุ่มแฟนคลับศิลปินเกาหลี
วง SEVENTEEN กรณีศึกษา CARAT ไทย ทำให้ทราบถึงความนิยมของวง SEVENTEEN ในประเทศไทย 
รวมถึงพฤติกรรมการบริโภคสินค้า Official Goods ของแฟนคลับศิลปินเกาหลี และทำให้เข้าใจและทราบถึง
ตรรกะการบริโภคของผู้ที่บริโภคสินค้า Official Goods ว่ามีสัญญะอะไรบ้างที่แฝงมากับการซื้อสินค้า Official 
Goods รวมถึงการนำเสนอในอีกแง่มุมหนึ่งของการสื่อสารในกลุ่มแฟนคลับผ่านสื่อโซเชียลมีเดียที่เข้ามามี
บทบาทในสังคมไทย  
 
ระยะเวลาและแผนการดำเนินงาน 
 การศึกษาเรื่อง : วัฒนธรรมแฟนและการบริโภคสินค้า Official Goods กลุ่มแฟนคลับศิลปินเกาหลีวง 
SEVENTEEN กรณีศึกษา CARAT ไทย ได้มีการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารเบื ้องต้น โดยเริ ่มตั ้งแต่เดือน
พฤษภาคม พ.ศ.2563  
 

ระยะเวลา การดำเนินงาน 

พฤษภาคม 2563 – กรกฎาคม 2563 - ศึกษาข้อมูลจากงานวิจัยเชิงเอกสาร หนังสือ บทความ และวิทยานิพนธ์ที่
เกี่ยวข้องอย่างละเอียด เพื่อให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนลงพื้นที่ภาคสนาม 
- กำหนดวัตถุประสงค์ , ขอบเขตการศึกษา , ระยะเวลาดำเนินงาน , 
ระเบียบวิธีการวิจัย , กำหนดแนวคิดทฤษฎีและประโยชน์ของงานวิจัย 

สิงหาคม 2563 – มกราคม 2564 - เก็บข้อมูลจากการพูดคุยสัมภาษณ์ในพื้นที่ภาคสนาม 

กุมภาพันธ์ 2564 – มีนาคม 2564 - นำข้อมูลที่ได้จากทั้งสองส่วนมาเรียบเรียง  

มีนาคม 2564 - เมษายน 2564 - ตีความเพื่อวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา 
- ตรวจทาน แก้ไข และจัดทำรูปเล่ม 

 

ตารางที่ 1 : ระยะเวลาและแผนการดำเนินงาน 
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คำอธบิายเพิ่มเติม 

 1. แฟนด้อม (FANDOM) หมายถึง ความเป็นแฟน โดยแฟนคลับเกาหลีได้ใช้คำนี้ในบริบทของการเป็น
แฟนอย่างกว้างขวางและใช้เรียกแทนคำว่า กลุ่มของตัวเอง ซึ่งมาจากคำว่า FANCLUB + KINGDOM หมายถึง
กลุ่มแฟนคลับของศิลปินคนนั้นที่มีลักษณะคล้ายกับอาณาจักร และบางครั้งใช้เรียรียกแทนกลุ่มของตัวเอง เช่น 
ด้อมของ SEVENTEEN คือ กะรัต หรือใช้ในรูปประโยค ‘เรียกกลับด้อม’ ซึ่งหมายถึงแฟนคลับอาจไปชอบ
ศิลปินคนอื่นแต่เมื่อศิลปินที่ตนชื่นชอบมีผลงานก็กลับมาติดตามศิลปินคนเดิม  นอกจากนี้คำว่า “แฟน” ยังมี
การแบ่งกลุ่มออกอีกหลายประเภทด้วยกัน เช่น แฟนไซต์ (fan site) หมายถึง เว็บไซต์ที่แฟนคลับจัดทำขึ้นเอง 
ดูแลเอง เพื่อสนับสนุนอย่างเป็นทางการ ส่วนใหญ่เป็นการอัพเดตตารางงานและผลงานของศิลปิน และ “แฟน
อาร์ต”(fanart) หมายถึง รูปภาพการ์ตูนน่ารักของศิลปินที่เหล่าแฟนคลับวาดและเผยแพร่ลงในโซเชียล  

 2. คู่ชิป (มาจากคำว่า Relationship ที่แปลว่าความสัมพันธ์) หรือคู่จิ้น (มาจากคำว่า Imagine) แฟน
คลับจึงมีการเรียกศิลปินที่แฟนคลับเห็นว่ามีความคู่กันว่า คู่ชิป แทนชื่อคู่จิ้น และ ชิปเปอร์ หมายถึง แฟนคลับ
ของคู่ชิปหรือคู่จิ้น และอีกชื่อหนึ่งของชิปเปอร์ คือ ชาวเรือ ซึ่งไปมาจากคำว่า Ship ในภาษาอังกฤษ ที่แปลว่า 
เรือ เช่น คนที่ชอบคู่จิ้นมินวอน (ชื่อศิลปิน 2 คน ผสมกัน ได้แก่ มินกยู + วอนอู ) คือ มินวอนชิปเปอร ์

 3. แม่ หรือแฟนคลับเกาหลีตัวแม่ ใช้เรียก แฟนคลับผู้ติดตามศิลปินอย่างหนัก ทุ่มเท มีการทุ่มเงิน 
การเปย์ (pay) ซื้อของ เช่น ซื้อบัตรคอนเสิร์ตแบบ VIP หรือการโหวตแบบทุ่มโหวต เช่น แม่เกา ใช้เรียกผู้ที่มี
อำนาจในการจ่ายสูงจากกลุ่มแฟนคลับประเทศเกาหลี หรือ แม่ไซน์ มาจากการยอมทุ่มเงิน ยอมจ่ายเยอะกว่า 
เพื่อที่จะได้เข้าร่วมกินกรรม  

 4. แฟนแอค (fan-acc) หมายถึง แอคเคาต์ (account) ทางโซเชียลมีเดียของแฟนคลับ ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นทวิตเตอร์ ที่คอยตามกด Follow Retweet และ Favorite เรื ่องราวจากบ้านแฟนเบสรวมถึงยังคอย
รายงานกิจกรรมของศิลปิน อย่างไรก็ตามคำว่าแอค (acc) สามารถใช้ย่อในคำอื่นได้ด้วย เช่น แอคหลุม หมาย
คือ Account ในโซเชียลลับโดยผู้ที่เป็นแฟนคลับคนอื่นก็อาจจะไม่รู้ ไม่ใช่ Account ที่ใช้ประจำ ซึ่งแอคหลุม
นั้นมีไว้ในช่วงเฉพาะกิจ เพื่อสมัครเว็บไซต์รายการเพลงเกาหลี สำหรับโหวต ปั่นยอดวิว ใช้ส่อง และแฟนคลับ
บางคน มีแอคหลุมถึง 20 Accounts 

 5. Fan base คือ แฟนคลับผู้ที่เป็นศูนย์กลาง หรือแฟนคลับที่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่คอยติดตามและ
เป็นผู้คอยอัพเดตผลงานที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ต่างจาก Fan-acc ซึ่งเป็นเพียงผู้ส่งสารให้เผยแพร่ต่อไปเท่านั้น
 6. เมน (Main) ตามพจนานุกรมไทย-อังกฤษ แล้วแปลว่าสำคัญที่สุด แต่เมนในที่นี้หมายถึง ศิลปินที่
เราชอบมากที่สุด หรือเรียกอีกอย่างว่า “เมนหลัก” ซึ่งใช่ว่าเราจะมีเมนได้แค่คนเดียว เพราะว่ายังมีตำแหน่ง 
“เมนรอง” หมายถึง ศิลปินที่ชอบรองลงมาเป็นอันดับ 2 หรือ “เหนือเมน” หมายถึง ศิลปินคนที่เราชอบเผลอ
ใจไปหลงรัก  
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 7. อังกอร์ (encore) คำนี้มาจากภาษาฝรั่งเศสที่แปลว่า “อีกครั้ง”โดยเป็นเหมือนธรรมเนียมที่เมื่อ
คอนเสิร์ตจบลงแล้วแฟนจะพากันตะโกนพร้อมกัน ประมาณว่าเอาอีก เพื่อเชียร์ให้ศิลปินขึ้นมาแสดงอีกครั้ง แต่
ในไทยก็มีคนนำไปใช้ในความหมายที่ผิดไป แทนคำว่า “แฟนชานท์” (fan chant) ซึ่งเป็นโค้ดเอาไว้เชียร์เวลา
ศิลปินร้องเพลง เพ่ือเป็นการแสดงพลังของแฟนคลับในรูปแบบหน่ึง 

 8. โปรเจกต์ (project) มาจากแฟนโปรเจกต์ คือ กิจกรรมที่แฟนคลับทำให้ศิลปิน มักจะจัดทำขึ้นเมื่อ
มีเหตุการณ์สำคัญ เช่น การมาแสดงคอนเสิร์ตที่ประเทศไทย โดยมีทั้งการจัดเป็นโปรเจคแปรอักษรป้าย หรือ
เปลี่ยนสีแท่งไฟ, เทศกาลวันสำคัญของศิลปิน ก็อาจจะจัดเป็นโปรเจคเปลี่ยนดิสเพลในสื่อออนไลน์ หรือทำบุญ
ในชื่อของศิลปิน เป็นต้น 

 9. Official Goods คือ สินค้าที่ค่ายเพลงหรือต้นสังกัดของศิลปินผลิตออกมาจำหน่ายให้แฟนคลับ
ตามซื้อตามเก็บเป็นของสะสม เช่น อัลบั้ม แท่งไฟ ของจิปาถะที่มีเวลาเปิด -ปิดในการจำหน่ายโดยเฉพาะ ซึ่ง
ทั้งหมดเป็นของถูกลิขสิทธิ์ โดยสามารถเลือกซื้อได้จาดการพรีออเดอร์จากเว็บเกาหลีโดยตรง ตามอีเวนท์หรือ
คอนเสิร์ตที่ศิลปินจัดแสดง และร้านรับพรีออเดอร์จากคนไทย 

 10. แท่งไฟ (บง) คือ Official Goods ชนิดหนึ่งที่แฟนคลับใช้โบกในคอนเสิร์ตหรือเวลาที่ศิลปินมีงาน
แสดง จะมีแสงกระพริบตามสีสันของวงเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของศิลปินวงนั้น 

 11. เดบิวต์ (Debut) คือ การเปิดตัวครั้งแรกในวงการเพลงเกาหลี เช่น TREASURE (เทรเชอร์) คือ 
BOY GROUP วงล่าสุดที่เดบิวต์ของค่าย YG ENTERTAINMENT เป็นต้น ส่วนมากแฟนคลับเกาหลีมักพูดโดย
ย่อว่า “เด” 

 12. คัมแบค (COMEBACK) หากแปลตรงตัวคือการกลับมา ซึ่งหมายถึงการที่ศิลปินกลับมาปล่อยเพลง
ใหม่หรือออกอัลบั้มใหม่ ซึ่งแฟนคลับเกาหลีจะเรียกโดยย่อว่า “คัม” 

 14. แฟนไซน์ (FAN-SIGN) หมายถึง งานที่ศิลปินแจกลายเซ็นให้แฟนคลับตามอีเวนท์เช่น การโปรโมท
อัลบั้มใหม่ การโปรโมทพรีเซนเตอร์ ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องทำตามเง่ือนไขของผู้จัด ซึ่งงานไซน์ที่มักจะมี
การจัดอย่างสม่ำเสมอคือ งานแฟนไซน์คัมแบคอัลบั้มใหม่ โดยทางค่ายต้นสังกัดจะร่วมกับร้านจำหน่ายซีดีเพลง 
เพื่อจัดกิจกรรมซื่ออัลบั้มลุ้นแฟนไซน์ซึ่งมีทั้งสุ่มผู้โชคดีและผู้ที่มียอดซื้ออัลบั้มสูงสุด 

 15. สตรีมมิ่ง” (streaming) หมายถึง การฟังเพลงผ่านแอปพลิเคชัน โดยที่แฟนคลับจะต้องร่วมด้วย

ช่วยกันกดสตรีมเพลงของศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบ เพื่อให้ได้ยอดสตรีมและยังทำให้เพลงของศิลปินได้ขึ้นชาร์ต 

และลุ้นรางวัลในรายการเพลง 
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บทที่ 2 
ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 งานวิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมแฟนและการบริโภคสินค้า Official Goods กลุ่มแฟนคลับศิลปินเกาหลีวง 
SEVENTEEN กรณีศึกษา กะรัตไทย” ผู้ศึกษาได้มีการรวบรวมแนวคิดและเอกสารงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับ
การศึกษา โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็นดังนี้ 

1. แนวคิดวัฒนธรรมแฟน 
2. แนวคิดการบริโภคเชิงสัญญะ 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 โดยผู้ศึกษาเลือกใช้แนวคิดวัฒนธรรมแฟนในการทำความเข้าใจทัศนคติและอธิบายพฤติกรรมของ
แฟนคลับ และใช้แนวคิดการบริโภคเชิงสัญญะในการทำความเข้าใจพฤติกรรมการบริโภคสินค้า Official 
Goods ของแฟนคลับศิลปินเกาหลีวง SEVENTEEN 
 
1.แนวคิดวัฒนธรรมแฟน 
 “แฟน” ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 หมายถึง ผู้นิยมชมชอบ เช่น แฟนเพลง 
แฟนภาพยนตร์ แฟนมวย, ผู้เป็นที่ชอบพอรักใคร,่ คู่รัก, สามีหรือภรรยา. โดยคำว่า “แฟน” เป็นคำที่ยืมมาจาก
ภาษาอังกฤษว่า FAN ที่มาจากคำว่า FANATIC  แปลว่า บุคคลที่หลงใหล คลั ่งไคล้ในบุคคลหรือกิจการ
บางอย่าง แต่ในความเข้าใจโดยทั่วไปคำว่า แฟน มักนำไปใช้ประกอบคำอื่นเพื่อใช้แสดงนัยนะแห่งความชื่น
ชอบหลงใหลในบางสิ่งบางอย่าง เช่น แฟนเพลง แฟนบอล แฟนหนังสือ ฯลฯ 
 กาญจนา แก้วเทพ (2555) ได้แสดงให้เห็นถึงการกำเนิดของคำและพัฒนาการความหมายของคำว่า 
แฟน ไว้ในงานบรรยายวิชาการสาธารณะเรื่องวัฒนธรรมแห่งความเสน่หา รอยต่อและรอยแยกจากแม่ยกสู่
แฟนคลับว่า คำว่า แฟน ถูกใช้ครั้งแรกในความหมายของข้ารับใช้ศาสนาหรือสาวก ก่อนจะกลายเป็นสาวกของ
ศาสนาหรือการเมืองแทน ซึ่งในตอนแรก แฟน มีความหมายในเชิงบวกจนกระทั่งมีความลุ่มหลงมากเกินไป ทำ
ให้ภาพจำและความหมายของแฟนถูฏเปลี่ยนไปในทางลบ กระทั่งในช่วงศตวรรษที่ 19 ที่เริ่มมีสื่อมวลชนเข้ามา
เกี่ยวข้อง ความหมายของแฟนถูกเพิ่มในเรื่องของกีฬา โดยเฉพาะในกีฬาเบสบอลที่เป็นที่นิยมในศตวรรษนั้น 
ซึ่งมีการเพิ่มความหมายใหม่จากเดิมที่เป็น FANATIC กลายเป็น CRANK แต่ก็ยังคงเป็นความหมายด้านลบ 
จนกระทั่งในศตวรรษที่ 20 มีการนิยามของคำว่าแฟนใหม่ที่ให้ความหมายเป็นกลางมากขึ้น โดยให้คำว่า แฟน 
หมายถึง ผู้ชมที่มีความกระตือรือร้น มีการลงมือทำบางอย่างในขณะที่รับชม และเริ่มใช้คำว่าแฟนในวงการ
บันเทิงในความหมายของ ADMIRER (การยกย่อง, ชื่นชม) ทำให้ภาพและความหมายของแฟนกลับมาเป็นเชิง
บวกอีกครั้ง  
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 การให้ความหมายของคำว่าแฟนนั้นได้ถูกนิยามขึ้นในมุมมองของคนหลายกลุ่มและแต่ละกลุ่มก็ให้คำ
นิยามที่แตกต่างกันออกไป เช่น คำว่า “แฟน” ถ้ามองจากสายตาคนนอก มักจะถูกมองผ่านแนวคิดแบบสังคม
มวลชน (Mass Society) หรือมุมมองตามแนวคิดของสำนักแฟรงเฟิร์ต (The Frankfurt School) ที่มองแฟน
คลับในแง่ลบ ว่าเป็นกลุ่มคนที่คลั่งไคล้ ถูกหลอกได้ง่าย แต่ในทางกลับกันหากคำว่า  “แฟน” ได้รับความนิยม
จากคนวงในหรือมองตามแนวคิดของสำนักวัฒนธรรมศึกษา (Cultural Studies) ความหมายของคำว่าแฟนก็
จะเป็นอีกด้านหนึ่ง กล่าวคือ การให้คำนิยามว่า “แฟน” มีความหมายอย่างไรนั้นไม่มีถูกหรือผิด แต่ขึ้นอยู่กับ
ว่ายืนอยู่บนจุดยืนของคนนอกหรือคนในมากกว่า (สุปรีดา ช่อลำไย, 2549: 14) 
 Lisa A. Lewis (1992) กล่าวว่า การเป็นแฟนแสดงให้เห็นว่าสามารถใช้สิ่งที่ได้รับจากการติดตามเพื่อ
สร้างความนับถือตนเอง เป็นการแสดงอำนาจอย่างหนึ่งในสังคม (กมลเนตร สุวรรณาพิสิทธิ์, 2561:30)  การ
เป็น แฟน นั้นนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงการแสดงอำนาจทางสังคมอย่างหนึ่งแล้ว ยังทำให้ผู้ที่เป็นแฟนเกิด
ความมั่นใจต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งการมีสิ่งที่ชอบทำให้แฟนมีโอกาสสร้างการมีตัวตนทางสังคม (ภูรินทร์ 
กสิณฤกษ์, 2556: 56) 
 Henry Jenkins (เฮนรี เจนกินส์) คือหนึ่งในนักวิชาการที่เป็นผู้ริเริ่มแนวทางในการศึกษาแฟน โดย
เน้นความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางสังคมกับโครงสร้างทางสังคม คำอธิบายเรื่องแฟนจึงเกี่ยวข้องกับระบบ
อุตสาหกรรมวัฒนธรรม (Culture Industry) ที่เน้นการผลิตสินค้าเพื่อมวลชนและมีจุดมุ่งหมายเพื่อกำไร โดย
เน้นให้ผู ้บริโภคสามารถอ้างอิงทางจิตใจ ( Identification) และมีส่วนร่วม (Participation) ได้เพื ่อเป็น
หลักประกันในการขายสินค้า (กาญจนา แก้วเทพ , 2555: 318) โดยแนวคิดของ Henry Jenkins ได้อธิบาย
เรื่องลักษณะที่พึงมีของแฟนคลับ ดังนี ้

1. แฟนเป็นผู ้ที ่คุ ้นเคยและใกล้ชิดทางวัฒนธรรมกับวัตถุแห่งความชื ่นชอบของพวกเขา แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ยังเว้นระยะห่างไว้ให้อยู่ในจุดที่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ และสามารถสร้างสรรค์ความหมาย
ต่าง ๆ ออกมาจากตัวบทได้เองผ่านการกระทำและคำพูด เช่น แฟนไอดอลสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การแสดงและบอกข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้แม้เป็นสมาชิกที่แฟนคลับชื่นชอบ 

2. แฟนเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการตีความและวิจารณ์ตัวบทได้ ซึ่งมีความละเอียดอ่อนมากกว่า
ผู้ชมในระดับทั่วไป ทำให้แฟนสามารถจดจำตัวบทได้อย่างแม่นยำ แม้ตัวบทเหล่านั้นจะแสดงออกในลักษณะที่
แตกต่างกัน ดังนั้นแฟนจึงไม่ต้องตีความตัวบทตามที่ผู้ผลิตกำหนดมาให้เสมอไปและสามารถที่จะต่อรองรวมถึง
ปฏิเสธผู้ผลิตได้ 

3. แฟนเป็นผู้ที่บริโภคงานที่ตนชื่นชอบอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสามารถแสดงออกผ่านการกระทำ เช่น การ
แสดงเรียกร้องให้สื่อที่พวกเขาชื่นชอบดำเนินการผลิตเนื้อหาต่อไปหรือเสนอทิศทางแก่ผู้ผลิตว่าควรไปต่อ
อย่างไร เช่น แฟนละครเรียกร้องให้สถานีนำละครที่พวกเขาช่ืนชอบกลับมาออกอากาศอีกครั้ง 

4. แฟนสามารถผลิตซ้ำตัวบทใหม่ที ่มีเค้าโครงมาจากตัวบทเดิม เช่น การผลิตแฟนฟิคชั่น ( Fan 
Fiction) การทำเพลง cover ซึ่งอาจทำให้เกิดคำถามในประเด็นเรื่องลิขสิทธิ์และผลประโยชน์ทางฝั่งผู้ผลิต 
ทั้งนี้การผลิตซ้ำดังกล่าวของแฟนคลับล้วนเกิดจากความชื่นชอบในผลงานนั้นและมักสร้างผลงานเพื่อบริโภคกัน
ภายในกลุ่มแฟนคลับ ไม่ใช่การผลิตเพ่ือหวังผลกำไรที่สามารถก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ 



16 

 

5. กลุ่มแฟนมีอำนาจในการต่อรองและเป็นทางเลือกนอกเหนือจากวัฒนธรรมกระแสหลัก ซึ่งการ
เกิดขึ้นของกลุ่มแฟนจึงเหมือนเป็นการสร้างชุมชนทางวัฒนธรรม โดยเป็นแบบทางเลือกที่สามารถปลดปล่อยผู้
ที่ไม่มีทางเลือกในวัฒนธรรมกระแสหลัก เหมือนเป็นอีกทางเลือกที่ให้ความรู้สึกที่ปราศจากการครอบงำและ
สร้างความเท่าเทียมที่ขาดหายไปจากวัฒนธรรมกระแแสหลัก (เพิ่งอ้าง, 2555: 309-311) 

ในขณะที่ Abercrombie และ Longhurt (1998) กล่าวถึงแฟนว่า เป็นบุคคลที่มีความชื่นชอบและ
หลงใหลในตัวของศิลปิน มีการติดตามผลงาน กิจกรรมและข่าวสารผ่านทางสื่อมวลชน และเป็นผู้กระทําให้เกิด
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มแฟน ด้วยการใช้สื่อมวลชนเป็นหลัก โดยกลุ่มแฟนจะมีการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มและ
สามารถสร้างกลุ่มที่รวมเอาคนที่มีความเหมือนและแตกต่างเข้าไว้ด้วยกันผ่านทางศิลปินที่พวกเขาชื่นชอบเป็น
ตัวเชื่อมสัมพันธ์ (Abercrombie and Longhurt, 1998: 129-130, อ้างถึงใน พิชญา อัมพรจินดารัตน์, 2560: 
14 ) โดย Abercrombie และ Longhurt ได้จำแนกแฟนออกเป็น 3 ระดับตามกิจกรรมที่เกิดขึ้น ดังนี ้

1. แฟนระดับหนึ ่ง คือ แฟนที ่มีการทำกิจกรรมที่เกี ่ยวข้องกับศิลปินโดยมีสื ่อ เข้ามาเกี ่ยวข้อง 
ภาพลักษณ์และการสร้างภาพอาจเกิดขึ้นจากสื่อ มีการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปิน หรือ กิจกรรมที่เกิด
จากกลุ่มแฟนเพลงแต่ยังคงความเก่ียวข้องกับศิลปินไว้ ทำให้แฟนระดับหนึ่งอาจถูกกำหนดและสร้างขึ้นโดยสื่อ 

2. แฟนระดับสอง คือ แฟนที่มีการใช้สื่อมากขึ้นกว่าแฟนในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะการติดตามการ
แสดงของศิลปินที่ชื่นชอบ เช่น การติดตามไปดูศิลปินที่พวกเขาชอบตามสถานที่หรือจากสื่อ 

3. แฟนระดับสาม คือ แฟนที่เน้นเข้าร่วมกิจกรรมของศิลปินที ่มีความหลากหลายซึ ่งก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมและเกดิลักษณะเฉพาะต่างจากกลุ่มแฟนอื่น (เพิ่งอ้าง, 2560: 14) 

นอกจากนี้ Abercrombie และ Longhurt ยังจำแนกลักษณะพฤติกรรมของแฟนเป็น 3 ระดับคือ 

 1.กลุ่มแฟนที่เป็นปัจเจก คือ มีความชมชอบในตัวของศิลปินและใช้สื่อมวลชนในการติดตามมาก มี

พฤติกรรมการแสดงออกถึงความชอบของตนในชวีิตประจำวัน แต่ไม่มีการสื่อสารกับกลุ่มแฟนคลับกลุ่มอื่น  

 2. กลุ่มแฟนที่มีลักษณะเป็นลัทธิพิธีหรือวัฒนธรรมย่อย ที่พัฒนามาจากกลุ่มแฟนคลับที่เป็นปัจเจก มี

ความคล้ายคลึงกับกลุ่มแฟนที่เป็นปัจเจกในแง่ของการชื่นชอบศิลปิน แต่มีการใช้สื่อมากขึ้นเนื่องจากกลุ่มแฟน

ลัทธิพิธีจะเลือกสื่อโดยใช้รสนิยมของตนเองเป็นเกณฑ์ และมีลักษณะเฉพาะมากกว่ากลุ่มแฟนปัจเจกเพราะมี

การรวมกลุ่มกันของคนที่ชื่นชอบ มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารและความคิดเห็นระหว่างกัน 

 3. กลุ่มแฟนคลับที่มีความกระตือรือร้น ซึ่งมีความแตกต่างจากกลุ่มแฟนปัจเจกและกลุ่มแฟนลัทธิ คือ 

มีการใช้สื่อที่มีความเฉพาะกลุ่มมากกว่า มีการผลิตสื่อ ผลิตเนื้อหาเอง เช่น ผลิตแฟนฟิคชั น (กฤษณ์ เล็กเริง

สินธุ,์ 2551: 13) 
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จากการศึกษาแนวคิดเรื่องแฟน แสดงให้เห็นว่าการเป็นแฟนเกิดจากการที่บุคคลหนึ่งชื่นชอบและ
พอใจในสิ่งหนึ่งจนกลายมาเป็นความคลั่งไคล้และเกิดการรวมตัวกันจนเรียกว่า แฟน ผู้ศึกษาจึงนำแนวคิดเรื่อง
แฟนของ Abercrombie และ Longhurt มาใช้อธิบายการศึกษา ลักษณะของแฟนคลับ พฤติกรรมของแฟน
คลับที่มีความหลงไหลคลั่งไคล้และบริโภคสื่อจนนำไปสู่การทุ่มเทและชื่นชมมากกว่าผู้อื่น โดยความช่ืนชอบนี้ได้
กลายมาเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการรวมตัวกันอย่างหลากหลาย ทั้งการรวมตัวกันผ่านการตั้งกลุ่มใน
อินเทอร์เน็ตและการรวมตัวกันอย่างไม่เป็นทางการตามสถานที่ทั่วไป รวมถึงการบริโภคสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ
ศิลปิน ซึ่งเป็นการแสดงออกรูปแบบหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการทุ่มเทและชื่นชมในตัวศิลปินมากกว่าผู้อื่น 
 

2. แนวคิดการบริโภคเชิงสัญญะ 
โบดริยาร์ดเป็นนักคิดที่ประสานแนวคิดหลักของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองเข้ากับแนวคิ ดเรื่อง

สังคมหลังสมัยใหม่ งานของโบดริยาร์ดจึงแบ่งได้ 2 ยุค ยุคแรก เป็นยุคที ่โบดริยาร์ดยังคงมุ ่งหน้าที่จะ
วิพากษ์วิจารณ์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองเพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์สังคมและเริ่มพัฒนาแนวคิดเรื่อง  
“สังคมบริโภค” (Consumer Society) ขึ ้นมา ยุคสองเป็นยุคที ่หล ังจากได้เข ียนงานเร ื ่อง Symbolic 
Exchange and Death โดยโบดริยาร์ดได้ยกเลิกเกณฑ์แบบเก่าที่ใช้ในการวิเคราะห์ ยกเลิกการใช้ภาษาและ
คำศัพท์แบบมาร์กซิสต์ และหันมาใช้แนวคิดใหม่ เช่น Implosion Simulation Fatal Strategics Symbolic 
Exchange เป็นต้น ซึ่งในยุคหลังนี้โบดริยาร์ดกล่าวว่า สังคมได้ก้าวเข้าสู่ยุคหลังอุตสาหกรรมแล้ว ดังนั้น
นักวิชาการจึงไม่สามารถใช้คำอธิบายสิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น สินค้า ราคา ได้อีกต่อไป แต่จะต้องใช้คำอธิบายสิ่ง
ที่เป็นนามธรรม เช่น เรื่องสัญญะ มาเป็นหลักในการวิเคราะห์ นอกจากนี้อิทธิพลของแนวคิดหลัง สมัยใหม่ที่
ปฏิเสธการแบ่งแยกระหว่างสิ่งต่าง ๆ ที่เคยถูกแยกมาก่อน เมื่อโบดริยาร์ดนำมาประยุกต์ใช้ในการอธิบาย
วัฒนธรรมและสื่อมวลชนก็ได้ปฏิเสธการแบ่งแยกระหว่าง ศิลปะชนชั้นสูง (high art) - ศิลปะชนชั้นล่าง (low 
art) , ความลุ่มลึก (profound) -ความผิวเผิน (superficial) , วัฒนธรรม (culture) - สินค้า (commodity) , 
ตัวหมาย (signifier) - ตัวหมายถึง (signified) เพื่อปฏิเสธการแบ่งแยกแบบที่เคยมีมาก่อน 

ในส่วนที่เกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง โบดริยาร์ดเห็นว่าสังคมในศตวรรษที่ 20 นี้แตกต่าง
จากสังคมในศตวรรษที่ 19 ซึ่ง Marx กำลังวิเคราะห์อยู่ เพราะสังคมยุค Marx มีปัญหาเรื่องการผลิตให้เพียงพอ
กับการบริโภคได้อย่างไร แต่ในศตวรรษที่ 20 การผลิตได้พัฒนาก้าวหน้าไปจนสามารถผลิตได้อย่างเกินพอ 
ระบบทุนนิยมสมัยใหม่จึงมีปัญหาว่าจะกระตุ้นให้คนบริโภคจำนวนมากและรวดเร็วได้อย่างไร 

โบดริยาร์ดวิจารณ์วิธีการวิเคราะห์เรื่องการบริโภคของกลุ่มมาร์กซิสว่ามักใช้เกณฑ์แบบศีลธรรมมา
วิเคราะห์ เช่น การตกเป็นทาสของกิเลส การตระหนี่ถี ่เหนียวในการบริโภค แต่โบดริยาร์ดเห็นว่า เกณฑ์
ดังกล่าวไม่สามารถช่วยทำความเข้าใจเรื่องการบริโภคได้มาก และเสนอว่านักวิชาการต้องพยายามทำความ
เข้าใจว่ามนุษย์แสวงหาความพึงพอใจจากความสุขที่ได้บริโภคได้อย่างไรมากกว่า ซึ่งสำหรับแนวคิดที่โบด
ริยาร์ดสนใจวิเคราะห์มีทั้งหมด 3 ประเด็นคือ 1. สินค้า 2.สัญญะ 3.การบริโภค  
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1. การวิเคราะห์สินค้า 
สินค้า ในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองแบบดั้งเดิมเคยให้ความสำคัญกับสินค้าในฐานะที่เป็นผลผลิต

รูปธรรมของแรงงาน แต่สินค้าในระบบทุนนิยมมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญหลายประการ คือ สินค้าสามารถ
พรางตาให้มนุษย์มองไม่เห็นแรงงานที่แฝงอยู่ตัวสินค้าแต่ให้เห็นแต่ราคาที่ปรากฏ จึงเป็นผลให้ เวลาเห็นสินค้า
ในร้าน ผู้ซื้อจึงไม่เคยนึกว่าต้องใช้แรงงานเท่าไหร่มาทำแต่จะคิดว่าราคาเท่าไหร่แทน สินค้าจึงก่อให้เกิดมูลค่า
แลกเปลี่ยนในตลาดของสินค้า 

จากคำนิยามและหน้าที่ของสินค้าที่กลุ่มเศรษฐศาสตร์การเมืองได้อธิบายเอาไว้ โบดริยาร์ดได้ขยายคำ
นิยามและหน้าที่ของสินค้าออกไปในโลกแห่งวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนเชิงสัญลักษณ์ ดังนั้น คำนิยามของ
สินค้าในทัศนะของโบดริยาร์ด จึงมีลักษณะดังนี้ 1. สินค้าคือวัตถุที่มองเห็นได้ชัดเจนที่สุดของวัฒนธรรมในแต่
ละวัฒนธรรม จะมีรูปแบบเฉพาะในการสร้างรูปแบบสินค้าซึ่งการจะผลิตสินค้าอะไร ผลิตออกมาในรูปแบบ
ไหน สำหรับใครนั้นเป็นเรื่องของวัฒนธรรมในแต่ละสังคม 2. สินค้าคือสื่อที่ผ่านการแสดงออกทางวัฒนธรรม
ของมนุษย์ เพราะสินค้าจะมีความสัมพันธ์กับผู้ใช้ เนื่องจากคนในแต่ละวัฒนธรรมที่มีคุณลักษณะทางเพศ อายุ 
ชนชั้น อาชีพ ฯลฯ จะนำเอาคุณลักษณะส่วนตัวของตนเองเข้าไปสัมพันธ์กับสินค้า เช่น ผู้ชายจะไม่ใช้สินค้า
ประเภทเครื่องสำอาง เด็กผู้หญิงจะไม่ถือหนังสือโป๊เปลือย เป็นต้น (กาญจนา แก้วเทพ, 2544: 133) 

การเลือกใช้และเลือกซื้อสินค้านั้น จะรับใช้กฎเกณฑ์ทางวัฒนธรรมของมนุษย์ซึ่งหมายความว่าคนใน
ชนช้ันใดจะบริโภคสินค้าแบบใดก็จะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ทางวัฒนธรรมของสังคมนั้น เช่น ในสังคมปัจจุบัน 
คนมีฐานะยากจนจะไม่สามารถเลือกเล่นกีฬาเป็นการตีกอล์ฟได้ ในทางตรงกันข้าม แบบแผนของการบริโภค
สินค้านั้นก็จะกลายเป็นกลไกในการธำรงรักษากฎเกณฑ์ทางวัฒนธรรมไปด้วย เพราะสมาชิกในกลุ่มใหม่จะ
เรียนรู้กฎเกณฑ์ทางวัฒนธรรมจากเรื่องการบริโภคสินค้าเอง 

หากพิจารณาสินค้าในแง่มุมของโลกแห่งวัฒนธรรมดังกล่าว อาจแบ่งประเภทของสินค้าออกได้เป็น 2 
ชนิด คือสินค้าแบบทั่วไปและสินค้าทางวัฒนธรรม โดยตัวอย่างของสินค้าทางวัฒนธรรมนั้นมักเป็นสินค้าที่เป็น
ผลผลิตมาจากงานสื่อมวลชน ซึ่งมีลักษณะเด่น 2 ประการที่ทำให้มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างไปจากสินค้าแบบ
ธรรมดาคือ 1.1 เมื่อเปรียบเทียบการใช้สบู่ถูตัวยี่ห่อหนึ่งกับภาพโฆษณาสบู่ยี่ ห่อเดียวกัน จะพบว่ามีความ
แตกต่างกัน เนื่องจากการใช้สบู่ถูตัวนั้นมูลค่าของสินค้าจะหมดสิ้นไปเมื่อใช้สินค้านั้นหมดแล้ว แต่ผลจากการดู
โฆษณาสบู่ดังกล่าวแม้จะดูจนจบแล้ว แต่มูลค่าทางสัญลักษณ์หรือผลกระทบของโฆษณายังคงติดตราอยู่ หรือ
อธิบายอีกอย่างว่า สินค้าทั่วไปให้ผลกระทบในระดับกายภาพ แต่สินค้าของสื่อนั้นให้ผลกระทบระดับจิต
วิญญาณที่เรียกว่า spiritual commodity 
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 1.2. สินค้าทั่วไปนั้นเมื่อใช้แล้วจบสิ้นในตัวเอง หากแต่สินค้าจากสื่อจะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมไปยัง

สินค้าประเภทอื่น โดยผลงานของสื่อทุกชนิดจะมีคุณสมบัติเดียวกับโฆษณาและรูปแบบของโฆษณาจะเป็น

รูปแบบที่เห็นได้ง่ายที่สุด เช่น เมื่อซื้อนิตยสารมาอ่านหนึ่งเล่มทั้งเนื้อหา โฆษณา ภาพปก แฟช่ัน ล้วนแต่เป็นสิ่ง

ที่เชื่อมโยงไปยังสินค้าชนิดอ่ืน ด้วยเหตุน้ีจึงมีคำกล่าวในวงการสื่อสารว่าสินค้าที่สื่อมวลชนนำไปเร่ขายให้บริษัท

โฆษณาและห้างร้านก็คือ ผู้รับสารในแต่ละรายการนั่นเอง เช่น รายการที่มีผู้ชมมาก (สินค้ามาก) จึงมีราคาแพง

กว่ารายการที่มีผู้ชมน้อย เพราะฉะนั้นในระหว่างที่รับสาร ผู้รับสารก็ได้เปลี่ยน ตนเองเป็นสินค้าชนิดหนึ่งใน

ตลาดของสื่อมวลชนด้วย 

จากพื้นฐานแนวคิดของนักทฤษฎีสัญญะวิทยา โลกแห่งความเป็นจริงที่เป็นอยู่นั้นจะยังไม่มีความหมาย
อะไรจนกว่าจะมีผู ้กำหนดความหมายหรือมีกลไกมากำหนดความหมายให้ เช่น ท้องฟ้ าสีฟ้า จะยังไม่มี
ความหมายอะไรจนกว่าจะมีผู้ไปกำหนดความหมายให้ ซึ่งหากพิจารณาในแง่มุมที่กล่าวมานี้ บรรดาสินค้าของ
สื ่อมวลชนจึงล้วนแต่เป็นเครื ่องมือในการแปรเปลี ่ยนความหมายจาก โลกที่เป็นอยู ่มาสู ่ สินค้า ทั ้งสิ้น 
โดยเฉพาะเครื่องมือประเภทโฆษณานั้นเป็นกลไกสำคัญในการนำเอาสินค้าบริโภคและโลกทางวัฒนธรรมมา
รวมอยู่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้งนี้เพราะการโฆษณาในยุคปัจจุบันมักไม่ค่อยกล่าวถึงตัวสินค้าที่จะขายแต่มัก
กล่าวถึงผู้ที่จะใช้สินค้านั้นมากกว่า (เพิ่งอ้าง, 2544: 135) 
 

 2. การวิเคราะห์สัญญะ 
ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับวัตถุนั้นมีอยู่หลายระดับ ระดับแรกคือความสัมพันธ์ในแง่การใช้ประโยชน์ 

(Utility) หรือการให้ความพึงพอใจเพราะสามารถตอบสนองความต้องการทางกายภาพแบบพื้นฐานทั่วไปได้ 
แต่ความสัมพันธ์ในระดับที่สองคือความสัมพันธ์ในเชิงสัญญะ เช่น   เมื่อต้องการเลือกซื้อเสื้อกันหนาวและ
ผ้าพันคอนั้น ผู้ซื้ออาจไม่ได้คิดถึงแง่ประโยชน์การใช้สอยเพียงอย่างเดียวหากแต่ดูว่าแบรนด์ไหนจะดูมีคลาสดี 
และแม้ว่าบางครั้งอากาศจะยังไม่หนาว แต่ก็มีความต้องการที่จะนำมาผ้าพันคอมาใช้เพื่อที่ต้องการอวดแบรนด์
ของสินค้า ซึ่งปรากฏการณ์ทั้งหมดนี้เป็นความสัมพันธ์กับสินค้าในเชิงสัญญะ และมักเป็นปรากฏการณ์ที่เป็น
ตัวแทนส่วนใหญ่ของความสัมพันธ์ระหว่างคนกับวัตถุภายใต้เงื่อนไขสังคมที่การผลิตสินค้าอยู่ในระดับที่เกิน
พอแล้ว ทำให้ตรรกะในการใช้สินค้ามักไม่ได้เป็นตรรกะแห่งการใช้ประโยชน์แต่เป็นตรรกะแห่งความแตกต่ าง 
กล่าวคือ เป็นการใช้สินค้าเพราะเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้เรามีเอกลักษณ์ที่แตกต่างไปจากคนอื่น ถึงแม้ว่าความ
เป็นจริงจะแตกต่างหรือไม่ก็ตาม 
 โบดริยาร์ด ได้วิเคราะห์ต่อว่า ภายใต้สังคมบริโภคและสังคมแห่งสัญญะนี้ ก่อนที่ตัวสินค้าจะถูกบริโภค 
ตัวสินค้าจะต้องเปลี่ยนไปเป็นสัญญะเสียก่อน ซึ่งการเปลี่ยนสินค้าให้กลายเป็นสัญญะนั้นมีหลากหลายเช่น การ
หีบห่อ (packaging) การกำหนดราคา การกำหนดยี่หอ การวางบนชั้นจำหน่าย การวางในร้านประเภทต่าง ๆ 
และการโฆษณา โดยโบดริยาร์ดกล่าวว่า รหัสในการเปลี่ยนแปลงสินค้าให้กลายเป็นสัญญะนั้นเป็นรหัสที่ มี
ลำดับช้ันอย่างมาก เพื่อให้สินค้าทำหน้าที่เป็นสื่อทางวัฒนธรรมเพื่อแสดงสถานภาพและเกียรติยศของผู้ใช้ รหัส
ของการจัดระเบียบลำดับชั้นของสินค้าจึงสอดคล้องกับโครงสร้างลำดับชั้นของสังคม ส่งผลให้คนในสังคมรับรู้
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ตำแหน่งของตัวเองในโครงสร้างสังคมได้จากลำดับชั้นของสินค้าที่กินใช้อยู่ หรือกล่าวอีกแบบคือการบริโภค
สินค้านั่นเองที่เป็นกลไกที่ธำรงรักษาโครงสร้างทางชนช้ันของสังคม 
 เพราะฉะนั้นในการบริโภคตัวบุคคลจึงไม่ได้บริโภคแค่ตัววัตถุ -สินค้า แต่บริโภคสัญญะไปพร้อมกัน
เสมอ อย่างการตัดสินใจเข้าไปทานแฮมเบอร์เกอร์ในร้านฟาสต์ฟูดแบบสมัยใหม่นั้นไม่ได้ให้ความหมายเพียงแค่
การทานขนมปังกับผักและเนื้อเท่านั้น แต่มีความหมายเพิ่มมาว่าเป็นการบริโภคความทันสมัยที่ผูกติดมากับ
อารยธรรมตะวันตก โดยความหมายดังกล่าวจะเกิดขึ้นเฉพาะในบริบทสังคมไทยเท่านั้น เพราะเมื่อเปลี่ยน
บริบทเป็นสังคมอเมริกัน การทานแฮมเบอร์เกอร์อาจมีความหมายว่าเป็นอาหารของคนที่ไม่มีเวลาและเป็น
อาหารสำหรับคนที่ฐานะไม่ค่อยดี หรือการซื้อหนังสือนิตยสารก็ไม่ได้มีความหมายเพียงแค่ต้องการอ่านเนื้อหา
ข้างในหนังสือเท่านั้น แต่เป็นการเพ่ิมความหมายว่าเป็นผู้ที่อ่านออกเขียนได้ เป็นผู้ประเทืองปัญญา  

การที่สินค้าแปรสภาพไปเป็นสัญญะได้ก่อให้เกิดผลกระทบตามมาหลายประการคือ 1. สัญญะจะทำ
ให้มนุษย์สามารถบริโภคได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพราะมนุษย์จะไม่บริโภคเพียงเพราะความต้องการทางวัตถุอีก
ต่อไป แต่จะบริโภคเพราะความต้องการทางสัญญะ ซึ่งเป็นความต้องการที่ไร้ขอบเขต เช่น มนุษย์สามารถทาน
ข้าวได้เพียง 2-3 จาน แต่สามารถกินข้าวที่ใส่อยู่ในจานทองคำฝังเพชรได้อย่างไม่มีสิ้นสุด ซึ่งความต้องการ
เชิงสัญญะนั้นถูกปรุงแต่งขึ้นมาอีกจำนวนมาก อย่างความปรารถนาเพื่อจะมีความหมายทางสังคม (Desire for 
Social Meaning) เช่น การสวมกางเกงยีนส์ราคาตัวละหมื่นบาทเพื่อให้สามารถเข้ากลุ่มเพื่อนได้รวมถึงความ
ต้องการที่จะมีเอกลักษณ์แตกต่างไปจากคนอื่น  

2. อิทธิพลของสัญญะยังเป็นตัวกำหนดแบบแผนของการบริโภคอีกด้วย เนื่องจากสัญญะของสินค้าจะ
เป็นตัวกำหนดขอบเขตทางวัฒนธรรม (รสนิยม,คุณภาพของผู้ใช้) ของการบริโภคสินค้า นอกจากนี้มนุษย์ยุค
ปัจจุบันจะปลดวัตถุสินค้าช้ินเดิมทิ้งไป โดยไม่ใช้เหตุเพราะมูลค่าการใช้สอยหรืออัตถประโยชน์ของสินค้าชิ้นนั้น
หมดแล้ว แต่เพราะมูลค่าเชิงสัญลักษณ์ได้สิ้นสุดลง เช่น เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่จะไม่ถูกเปลี่ยนเพราะตัวเก่า
ขาดแล้วแต่จะถูกเปลี่ยนเพราะล้าสมัยแล้ว และสามารถเกิดขึ้นกับสินค้าชนิดอื่นได้เช่นเดียวกัน อย่าง รถยนต์ 
คอมพิวเตอร์ จึงเห็นได้ว่าอิทธิพลของการบริโภคเชิงสัญญะที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องสินค้าล้นเหลือของระบบทุน
นิยม (รมณ ชมปรีดา, 2548: 19) 

สัญญะที่ถูกสร้างขึ้นมานั้นมีหลายประเภท เช่น สัญญะแบบเบาอย่าง วัตถุ สินค้า รูปภาพ และสัญญะ
แบบหนัก เช่น สัญญะทางการเมือง ศีลธรรม เพศ เทคโนโลยี ฯลฯ และสัญญะแต่ละประเภทยังมีมูลค่า-คุณค่า 
(value) บรรจุอยู่ภายใน เช่น ถ้าเขียนคำว่า “มีผู้หญิงคนหนึ่ง” จะมีมูลค่าระดับหนึ่งแต่หากเติมว่า “มีหญิง
สาวคนหนึ่ง” มูลค่าก็จะเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริบททางวัฒนธรรมปัจจุบันที่ความสาวมีคุณค่ามากกว่าความชรา
และเมื่อเขียนว่า “มีหญิงสาวสวยคนหนึ่ง” มูลค่าก็จะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ (กาญจนา แก้วเทพ, 2544: 140) 
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 ซึ่งในแต่ละยุคสมัยของสังคมนั้นก็จะมีการจัดลำดับของคุณค่าและมีการแปรเปลี่ยนคณุค่าในรูปแบบ

ต่าง ๆ เช่น ในพิธีกรรมของสังคมโบราณจะมีการจัดลำดับความสำคัญของคุณค่าเชิงสัญลักษณ์ให้อยู่เหนือกว่า

มูลค่าใช้สอยหรือมูลค่าแลกเปลี่ยน เช่น ไมต่ัดต้นไม้ใหญ่ เพราะเช่ือว่าต้นไม้ใหญ่จะมีเทพยดาอารักษ์รักษาอยู่ 

ซึ่งถ้าตัดต้นไม้ต้นนี้อาจจะทำเงินได้อย่างมหาศาล หรือการไม่ขายทรัพย์สนิของวงศ์ตระกูลไม่ว่าจะให้ราคาดี

เท่าไหร่เพราะทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์ของวงศ์ตระกูล  

ในส่วนของการเปลี่ยนสิ่งที่เคยมีมูลค่าใช้สอยให้กลายเป็นมูลค่าแลกเปลี่ยน เช่น ผ้าที่ชาวบ้านเคยทอ
ใช้เองก็ถูกเปลี่ยนมาเป็นการทอเพื่อขายในตลาด และสำหรับสังคมสมัยใหม่ (Modernism) จะมีการเปลี่ยน
คุณค่าเชิงสัญลักษณ์มาเป็นมูลค่าใช้สอยหรือมูลค่าแลกเปลี่ยน เช่น การนำพระพุทธรูป พระเครื่อง หรือ
เครื่องใช้โบราณมาทำเป็นเครื่องตกแต่งประดับกายหรือเฟอร์นิเจอร์ประดับบ้าน ส่วนในพิธีกรรมสมัยใหม่ 
(Modern Ritual) จะมีการเปลี่ยนสิ่งที่มีมูลค่าใช้สอยหรือมูลค่าแลกเปลี่ยนให้มีคุณค่าเชิงสัญญะขึ้นมา เช่น 
การซื้อคอมพิวเตอร์มาใช้ประดับบ้านเพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นคนทันสมัย การเลือกซื้อรถเบนซ์เพื่อแสดงออกถึง
ความมั่นคงของกิจการ (เพิ่งอ้าง, 2544: 141) 
 
 3.การบริโภค 
 ตามแนวคิดของโบดริยาร์ดได้กล่าวว่าการบริโภคนั้นมิได้เป็นแค่การบริโภคในตัววัตถุหรือสินค้าเพียง
อย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของการบริโภคเชิงสัญญะไปพร้อมกัน โดยโบดริยาร์ดได้เสนอการบริโภคสินค้ามูลค่ามี
คุณค่า 4 ประการดังนี้ คือ  
 1.คุณค่าในแง่ของการใช้สอย (use-value) คือ สิ่งที่บริโภคมีคุณค่าเพราะจำเป็นต้องใช้ (utility) วัตถุ
มีคุณค่าเฉพาะเป็นเครื่องมือ (instrument)  
 2. คุณค่าในแง่การแลกเปลี่ยน (exchange-value) คือ สิ่งที่บริโภคมีคุณค่าเพราะเอาไปแลกเปลี่ยน
ซื้อขายในตลาดได้ถือเป็นสินค้า (commodity)  
 3. คุณค่าในแง่สัญลักษณ์ (symbolic-value) คือ สิ่งที่บริโภคมีคุณค่าเพราะเป็นสัญลักษณ์ เป็นสิ่งที่
มอบให้กันและกันเพื่อสื่อถึงคุณค่าบางอย่าง เช่น แหวนแต่งงาน ของขวัญ  
 4. คุณค่าในแง่สัญญะ (sign-value) คือ สิ่งที่บริโภคมีคุณค่าเพราะแสดงสถานภาพ (status) ของ
ผู้บริโภคเพราะเป็นเครื่องหมาย (sign) ของการแสดงออกบางอย่างของผู้บริโภค (สุภางค์ จันทวานิช , 2551: 
307) 
 จากการศึกษาแนวคิดการบริโภคเชิงสัญญะ ผู้ศึกษาเลือกใช้แนวคิดการบริโภคเชิงสัญญะของ Jean 

Baudrillard เข้ามาสนับสนุนแนวคิดวัฒนธรรมแฟน เนื่องจากผู้ศึกษาคิดว่าแนวคิดดังกล่าวสามารถนำมา

อธิบายการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสินค้า Official Goods ที่อาจส่งผลให้เกิดการสร้างอัตลักษณ์ที่แตกต่าง

จากกลุ่มอื่น และจากทฤษฎีนี้แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคที่ซื้อสินค้า Official Goods ไม่ได้ซื้อสินค้าเพื่อความ

ต้องการจากประโยชน์ด้านการใช้สอยเพียงอย่างเดียว 
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และจากการศึกษาแนวคิดวัฒนธรรมแฟนและแนวคิดการบริโภคเชิงสัญญะ ผู้ศึกษามองว่าแนวคิด
ดังกล่าวสามารถนำมาอธิบายถึงพฤติกรรมการรวมกลุ่มและการบริโภคสินค้าของแฟนคลับศิลปินเกาหลีวง 
SEVENTEEN ได้ชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากแนวคิดเรื่องวัฒนธรรมแฟนนั้นสามารถนำมาใช้ในการอธิบายถึง
พฤติกรรม ค่านิยมและอัตลักษณ์ของกลุ่ม CARAT ไทย ผ่านการศึกษาจากกิจกรรมภายในกลุ่มที่มีการรวมกลุ่ม
เพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ในขณะที่ทฤษฎีการบริโภคเชิงสัญญะ ผู้ศึกษาคิดว่าแนวคิดดังกล่าวสามารถ
นำมาใช้ในการสนับสนุนการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสินค้า Official Goods ของกลุ่ม CARAT ไทย เพื่อ
แสดงถึงสัญลักษณ์ที่มีการรับรู้ภายในกลุ่มกะรัตไทย รวมถึงการสร้ างอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่มผ่านการบริโภค
สินค้า Official Goods ของนักร้องวง SEVENTEEN เพื่อแสดงถึงความแตกต่างจากแฟนคลับกลุ่มอื่น 
 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ในงานศึกษาเรื่อง “วัฒนธรรมแฟนและการบริโภคสินค้า Official Goods กลุ่มแฟนคลับศิลปินเกาหลี
วง SEVENTEEN” ผู ้ศึกษาได้แบ่งประเด็นในการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้องออกเป็น 3 
ประเด็นคือ 1. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแพร่กระจายของวัฒนธรรมเกาหลีในประเทศไทย 2.วรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องกับแฟนคลับ 3.วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคเชิงสัญญะ 

3.1 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแพร่กระจายของวัฒนธรรมเกาหลีในประเทศไทย 

 เมื่อสื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อมนุษย์มากขึ้นจึงทำให้ประเทศเกาหลีใต้เล็งเห็นถึงหนทางของการขยาย
อุตสาหกรรมอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ใช่เพียงเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำเท่าน้ัน แต่หมายถึงการที่ประเทศอื่นสามารถซึมซับ
วัฒนธรรมของเกาหลีจนฝังลึกจนนำไปสู่ความนิยมชื่นชอบ หลงใหล คลั่งไคล้ จนนำไปสู่การค้าขายสินค้าในอีก
รูปแบบที่ถือว่าเป็นสินค้าที่แทบไม่ต้องลงแรง เพราะสินค้าชิ้นนี้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่เกาหลีใต้มีอยู่แล้ว
อย่าง ‘อุตสาหกรรมบันเทิง’ ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 

 จุดเริ่มต้นของกระแสวัฒนธรรมเกาหลีหรือ KOREAN WAVE นั้น อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ (2551) ได้
อธิบายว่าเกิดขึ้นในช่วงหลังปี พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศเกาหลีเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจอันเนื่องมาจาก
การถาโถมของทุนโลกาภิวัตน์ ทำให้ประเทศเกาหลีจำเป็นจะต้องทำการปฏิรูปโครงสร้างของสื่อมวลชน
ภายในประเทศ มีการปรับตัวทางเทคโนโลยีให้เข้าสู่ยุคสังคมดิจิตอลและมีการเปลี่ยนวัฒนธรรมของประเทศให้
มีมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยการใช้วัฒนธรรมเป็นทุนและเปลี่ยนให้กลายเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศ 
เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศรวมไปถึงป้องกันการครอบงำของวัฒนธรรมตะวันตกและวัฒนธรรมญี่ปุ่น  

 นอกจากนี้ วรรณวิภา แซ่คู (2550) ได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแพร่กระจายวัฒนธรรมเกาหลีว่า 
การเข้ามาของวัฒนธรรมเกาหลีผ่านทางสื่อมวลชนประเภทสื่อรายการโทรทัศน์นั้นมีอิทธิพลต่อผู้คนในสังคม
เป็นอย่างมาก และไม่ใช่เฉพาะในสังคมไทยแต่สามารถแพร่กระจายไปทั่วทั้งเอเชีย ซึ่งเป็นผลมาจากการที่
ประเทศเกาหลีใต้นั้นมีการจัดการระบบการส่งออกสินค้าทางวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการ
สนับสนุนของรัฐบาลที่มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อการเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลีสู่ต่างประเทศ เช่น การ
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จัดตั้งองค์กรวัฒนธรรมและสารัตถะเกาหลี เพื่อการพัฒนาและถ่ายทอดเนื้อหาสาระความเป็นเกาหลีผ่านทาง
ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ และภายในระยะเวลาไม่นานองค์กรวัฒนธรรมและสารัตถะเกาหลีไต้ทำให้พลัง
แห่งสื่อทางวัฒนธรรมของเกาหลีได้แพร่กระจายออกไปทั่วเอเชีย  

 โดยเฉพาะซีรีส์เกาหลีเรื่องแดจังกึม ซึ่งเป็นหลักฐานของความสำเร็จของรัฐบาลเกาหลีใต้ที่ทำการ
ส่งออกวัฒนธรรมจนกลายเป็นกระแสที่สร้างความโด่งดังและความนิยมวัฒนธรรมเกาหลีไปทั่วเอเชีย ซึ่ง
นอกจากภาพยนตร์ชุดแดจังกึมที่เป็นหลักฐานความสำเร็จของรัฐบาลเกาหลีใต้แล้ว นภดล อินทร์จันทร์ (2555) 
ได้อธิบายเพิ่มเติมใน ภาพยนตร์ชุดเกาหลี : กรณีศึกษากระแสคลื่นวัฒนธรรมเกาหลีในสังคมไทยว่า กระแส
วัฒนธรรมเกาหลีเริ่มมีการเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกผ่านละครโทรทัศน์ในปี พ.ศ.2543 ผ่านละครโทรทศัน์
เรื่อง ลิขิตแห่งรัก ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 แต่ละครโทรทัศน์ที่กลายเป็นที่รู้จักและ
ได้รับความนิยมอย่างแท้จริงคือ ละครโทรทัศน์เรื่อง Autumn in My heart ในปีพ.ศ. 2544 ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์ไอพีวี ตามมาด้วยละครโทรทัศน์เรื ่อง  Full house ออกอากาศทางช่องสถานีโทรทัศน์
กองทัพบกช่อง 7 และละครโทรทัศน์เรื่อง แดงจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 
3 ในปีพ.ศ 2553 

 ในขณะเดียวกันผู้บริโภคจำนวนมากเริ่มเปิดรับสินค้าวัฒนธรรมจากประเทสเกาหลีใต้มากขึ้น ทั้ง
รายการเกมโชว์ เกมออนไลน์ และกระแสนิยมในเพลงเกาหลีหรือ K-POP ที่ได้รับความนิยมจากคนไทยเป็น
อย่างมาก ซึ่งหลังจากซีรีส์เรื่อง Full house (สะดุดรัก..ที่พักใจ) ประสบความสำเร็จ นักแสดงนำชายของเรื่อง
อย่าง Rain (เรน) ซึ่งเป็นนักร้องก็กลายเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดการบริโภคเพลง
เกาหลีเกิดขึ้นจำนวนมากด้วย (ทยากร แซ่แต้, 2551: 4) 

 ความสำเร็จของกระแสความนิยมในคลื่นวัฒนธรรมเกาหลีแบบใหม่ (New Korean wave) ที่โด่งดัง
ไปทั่วโลกนั้นได้นำเสนอปรากฏการณ์ความนิยมในคลื่นวัฒนธรรมเกาหลี แบ่งออกได้เป็น 3 ช่วงคือ ระยะแรก
ช่วง ค.ศ.1997-2000 เป็นช่วงเริ่มแรกของกระแสความนิยมในคลื่นวัฒนธรรมเกาหลี ซึ่งมาจากความนิยมใน
ละครเกาหลีและศิลปินเกาหลี เรียกว่า KOREAN WAVE 1.0 ต่อมาช่วงที่สอง ค.ศ. 2000-2005 เป็นช่วงที่
ละครเกาหลีโด่งดังไปทั่วเอเชีย เรียกว่า KOREAN WAVE 2.0  

 และช่วงที่สาม ค.ศ. 2005-2012 เป็นช่วงที่ K-POP ได้รับความนิยมไปทั่วโลกและกระแสความนิยมใน
คลื่นวัฒนธรรมเกาหลีแบบใหม่ที่โด่งดังไปทั่วโลกอย่าง การจัดคอนเสิร์ต SM TOWN Live’10 World Tour 2 
(ค.ศ.2010-2011) ซึ่งเป็นการจัดทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลก อันเกิดจาดกระแสการรวมกลุ่มกันเพื่อเรียกร้องให้มี
การจัดคอนเสิร์ตของวัยรุ่นในหลายประเทศทั่วโลก (Flash Mob) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความคลั่งไคล้ในกระแส
นิยมในวัฒนธรรมเกาหลีของวัยรุ่นจากทั่วโลกได้เป็นอย่างดี (โศลดา รชตะพฤกษา, 2555) 

 
2 คอนเสิร์ตที่รวบรวมศิลปินแนวหน้าของเอเชียจากค่าย SM Entertainment ได้แก่ KANGTA, BOA, TVXQ! , SUPER 
JUNIOR , GIRLS’ GENERATION, SHINee, f(x) (คอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่นอกเอเชียครั้งแรก “SMTOWN Live ‘10 World 
Tour”, ออนไลน์, 2553) 
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 นอกจากนี้ กมลเนตร สุวรรณาพิสิทธิ์ (2561) ได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสนิยมเกาหลีในช่วง
ระยะเวลาปี พ.ศ.2549 ที่บริษัทแกรมมี่ได้มีการนำผลงานของนักร้องกลุ่มศิลปินจากประเทศเกาหลีที่ได้รับ
ความนิยมสูงสุดในขณะนั้นอย่างวง TVXQ (ดงบังชินกิ) เข้ามาเผยแพร่ผลงานในประเทศไทย ซึ่งได้รับผลตอบ
รับที่ดีมากจนได้รับรางวัล Channel V Thailand Music Video Award Thailand Music Award ครั้งที่ 5 
ในรางวัลมิวสิควิดีโอยอดเยี่ยมและศิลปินเอเชียนยอดนิยม โดยความสำเร็จของวงดงบังชินกิทำให้บริษัทแกรมมี่
นำเอาศิลปินกลุ่มอื่นเข้ามาตีตลาดในไทยอีกหลายวงเช่น SUPER JUNIOR (ซูเปอร์จูเนียร์) BIGBANG (บิ๊กแบง) 
GIRLS’ GENERATION (เกิร์ลเจเนอเรชั่น) SHINee (ชายนี่) เป็นต้น 

 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี ่ยวข้องกับการแพร่กระจายของวัฒนธรรมเกาหลีในประเทศไทย 

พบว่าการบริโภคสื่อบันเทิงและการส่งออกของผลผลิตทางวัฒนธรรมจากประเทศเกาหลีใต้นั้นมีอิทธิพลต่อ

สังคมไทยเป็นอย่างมาก และเกิดปรากฏการณ์ความบันเทิงที่เรียกว่า HALLYU หรือคลื่นความบันเทิงจาก

ประเทศเกาหลีใต้เข้ามาสู่ประเทศไทย โดยเฉพาะรูปแบบความบันเทิงในรูปแบบของ K-POP ที่มีอิทธิพลต่อวิถี

ชีวิตโดยเฉพาะในวัยรุ่น ทำให้ผู้ศึกษามีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของกลุ่มแฟนคลับศิลปินเกาหลี ทั้ง

ในด้านของการรวมกลุ่มและในด้านของการบริโภคสินค้าของกลุ่มแฟนคลับ และเนื่องด้วยในปัจจุบันแทบไม่มี

งานที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคของแฟนคลับ จึงทำให้ผู้ศึกษาสนใจศึกษาพฤติกรรมการรวมกลุ่มและ

พฤติกรรมการบริโภคของแฟนคลับ ในมุมมองของแฟนคลับเกาหลี และในประเด็นการแพร่กระจายของ

วัฒนธรรมเกาหลีในประเทศไทย 

3.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแฟนคลับ  

 คำว่า ‘แฟน’ นั้นมีนักวิชาการหรือนักคิดมากมายที่ได้ให้ความหมายและอธิบายถึงลักษณะของแฟนที่
ควรจะเป็นอย่างแตกต่างกัน โดย รัตนาภรณ์ เทพเกษตรกุล (2555) ใน การตอบสนองของผู้บริโภคที่มีต่อการ
ใช้พรีเซ็นเตอร์เกาหลีโฆษณาสินค้าในประเทศไทย และ พิชญา อัมพรจินดารัตน์ (2560) ใน  วัฒนธรรมแฟน
และความเป็นติ่ง กรณีศึกษาอากาเซ กลุ่มแฟนคลับศิลปินวงก็อตเซเว่น  ได้อธิบายถึงการให้ความหมายของ 
‘แฟน’ โดย Henry Jenkins ว่าที่มาและความหมายของคำว่า ‘FAN’ มากจากคำว่า Fanatic ซึ่งหมายถึง
ความบ้าคลั่งและความคลั่งไคล้ เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อศตวรรษที่ 19 เมื่อมีนักหนังสือพิมพ์พยายามอธิบายถึงคนที่
คอยติดตามทีมนักกีฬาอาชีพ จึงกำหนดคำว่า ‘แฟน’ ขึ้นมาเรียกคนกลุ่มนี้ จนกระทั่งมีการเพิ่มเติมความหมาย 
สง่ผลให้ต่อมามีการใช้คำว่า ‘แฟน’ เพิ่มในกลุ่มของแฟนนักแสดง แฟนภาพยนตร์และแฟนดั่งเช่นในปัจจุบัน 

 โดย ปฏิภาณ ชูขวัญ (2562) ได้อธิบายเพิ่มเติม ในวัฒนธรรมแฟนของวงไอดอลญี่ปุ่นในสังคมไทย 
กรณีศึกษา กลุ่มโอตะวงบีเอ็นเคโฟร์ตีเอต ว่าแนวคิดของ Henry Jenkins ที่ให้ความสำคัญกับแฟนคลับว่าเป็น
ผู้มีอำนาจ เป็นมุมมองที่เกิดขึ้นในทิศทางเดียวกับนักวิชาการ John Fiske ที่อธิบายการตีความของแฟนว่า ไม่
ว่าผู้ผลิตจะใส่รหัสความหมายในเนื้อหามาอย่างไร ผู้รับสารสามารถที่จะตีความให้ต่างออกไปได้ และกว้างไกล
จนสามารถเกิดเป็นเนื้อหาใหม่ที่ต่อยอดมาจากเน้ือหาเดิม 
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 ในขณะเดียวกัน D. Merskin (2008) ก็ไดใ้ห้ความหมายคำว่า ‘แฟน’ โดยวราเทพ ศรีประเทศ (2563) 
ได้อธิบายในวัฒนธรรมแฟนกับสตรีมเมอร์ กรณีศึกษาเด็กดอย กลุ่มแฟนคลับสตรีมเมอร์ดอยเซอร์  ว่า D. 
Merskin ได้เสนอลักษณะของแฟนไว้ 5 ลักษณะโดยเปรียบเทียบแฟนกับผู้รับสาร-รับสื่อทั่วไป คือ 1. แฟนใน
ลักษณะที่บริโภคผลงานของสื่อหรือเปิดรับชมดารา ศิลปิน นักร้อง นักกีฬาเหมือนผู้รับสารคนอ่ืน เพียงแต่แฟน
จะเป็นผู้บริโภคที่เอาการเอางานมากกว่า 2. เมื่อแฟนมีการเปิดรับหรือบริโภคสื่อแล้ว แฟนจะมีระดับความ
ผูกพันกับวัตถุที่ตนเองเป็นแฟนมากกว่าผู้รับสารทั่วไป เช่น คนทั่วไปอาจเปิดรายการเพลง แต่แฟนจะต้อง
ลงทุนโหวตศิลปินที่ชื่นชอบด้วย 3. ลักษณะของแฟนที่มีความกระตือรือร้นต่อเรื่องที่ตนเองเป็นแฟนอยู่และ
จะต้องมีมากกว่าผู้รับสารทั่วไป 4.ลักษณะของแฟนที่จะต้องมีการลงทุนทรัพยากรของตนทั้งทรัพย์สิน เงินทอง 
เวลา แรงกาย สติปัญญา สถานที่ จิตใจหรืออารมณ์ เพื่อทุ่มเทให้กับสิ่งที่รักมากกว่าผู้รับสารทั่วไป และ 5. 
แฟนจะต้องเกาะติดสิ่งหรือคนอันเป็นที่รักอย่างเหนียวแน่นและสม่ำเสมอมากกว่าผู้รับสารทั่วไป 

 นอกจากนี้ คชาภรณ์ วงษ์วรรณรัตน์ (2563) ได้อธิบายในวัฒนธรรมแฟน สู่การเป็นผู้ผลิตสินค้าแฟน
อาร์ต กรณีศึกษา แฟนคลับวงวินเนอร์และวงไอคอน ว่า การเป็น ‘แฟน’ แสดงให้เห็นถึงการแสดงอำนาจทาง
สังคมอย่างหนึ่ง ทำให้ผู้ที่เป็นแฟนเกิดความมั่นใจต่อสถานการณ์ต่าง ๆ การที่มีสิ่ งที่ชื่นชอบจะทำให้แฟนมี
โอกาสสร้างการมีตัวตนทางสังคม (ภูรินทร์ กสิณฤกษ์, 2556: 56) และอธิยายเพิ่มเติมถึง Joli Jenson (1992) 
ที่กล่าวว่า ความจริงแล้ว ‘แฟน’ เปรียบเสมือนผู้เชี่ยวชาญ ผู้สนับสนุน นักสะสม หรือที่ Jenson เรียกว่าเป็น 
“aficionados” กลุ่มคนที่ชื่นชอบศิลปวัฒนธรรมชั้นสูง แต่แตกต่างที่วัตถุที่หลงใหล (object of desire) และ
ลักษณะการผูกพัน (nature of attachment) ต่อสิ่งที่หลงใหล กล่าวคือ ผู้เชี่ยวชาญหรือนักสะสมศิลปะชั้นสูง
มักหลงใหลวัตถุที ่เป็น high culture ในขณะที่ผู ้เป็นแฟนจะสะสมของที่เกี ่ยวข้องกับศิลปินเกาหลี ส่วน
ลักษณะความผูกพัน แฟนมักจะผูกพันกับสิ่งที่ตนเองหลงใหลโดยใช้อารมณ์เป็นหลัก แต่ในมุมผู้เชี่ยวชาญหรือ
นักสะสมจะผูกพันกับสิ่งที่ตนเองหลงใหลอย่างมีเหตุผลและนุ่มนวลกว่าแฟน 

 ในขณะเดียวกัน ปรางค์แก้ว ปรางรัตน์ (2562) ได้อธิบายว่า ‘แฟนคลับ’ เกิดจากการพัฒนาของ 
‘แฟนเพลง’ บางส่วนที่ชื่นชอบศิลปินและติดตามศิลปินไปตามสถานที่ ซึ่งความแตกต่างระหว่างแฟนเพลงและ
แฟนคลับ คือในแง่มุมของความจงรักภักดีในตัวศิลปิน ‘แฟนเพลง’ คือคนที่ชื่นชอบในผลงานเพลงของศิลปิน
และนำไปสู่การติดตามผลงาน แต่เมื่อใดที่ผลงานเพลงของศิลปินคนนั้นเปลี่ ยนไปหรือไม่ตรงตามรสนิยมของ
ตน แฟนเพลง ก็อาจะเปลี่ยนใจไปตามผลงานของศิลปินท่านอื่น นอกจากนี้ แฟนเพลง เป็นการชื่นชอบในส่วน
ของปัจเจก ไม่มีการรวมกลุ่มแต่อย่างใด ส่วนคำว่า ‘แฟนคลับ’ เป็นการพัฒนามาจากแฟนเพลงที่เป็นปัจเจก
บุคคล แล้วเกิดการรวมกลุ่มในผู้ที่ชื่นชอบศิลปินคนเดียวกัน กล่าวคือ มีความชื่นชอบเนื้อหาเหมือนกัน แต่แฟน
คลับจะชื่นชอบเนื้อหาจนเกิดเป็นรสนิยม นำไปสู่การติดตามอย่างสม่ำเสมอ และพัฒนาไปสู่การเป็นแฟนคลับ 
ซึ่งการเป็นแฟนคลับนี้มีในศิลปินทุกประเภทและทุกประเทศ 
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 แม้ว่าแฟนในสมัยนี้บางครั้งแสดงอาการชื่นชอบอย่างไร้เหตุผล โดยส่วนมากการติดต่อสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ชื่นชอบด้วยกันได้ก่อรูปเป็น ‘คลับ’ (club) ซึ่งมีข้อตกลงร่วมกันและมีการเข้าร่วมทำกิจกรรมที่ทางคลับจัด
ขึ้น หรือที่เรียกว่า ‘Fancy’ (fan activity) และ fans จะให้ความสนใจรายละเอียดที่เล็กน้อยของสิ่งที่พวกเขา
ชื่นชอบ หลงใหลอย่างจริงจัง นี่คือสิ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างจากบุคคลที่ชื่นชอบในสิ่งเดียวกันแบบทั่วไป 

 การเกิดขึ้นของ ‘แฟนคลับ’ ถือเป็นปรากฏการณ์หนึ่งในวงการเพลงที่น่าสนใจ ซึ่ง ปรางค์แก้ว ปราง
รัตน์ (2562) ได้กล่าวใน นุช : เครือข่ายการสื่อสารแฟนคลับผลิตโชค อายนบุตร บนสื่อสังคมออนไลน์ทวิต
เตอร์ ว่า แฟนคลับคือภาพของการรวมตัวอย่างเป็นกลุ่มเป็นก้อนของคนที่ชอบในสิ่งเดียวกันซึ่งมีมาตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน การรวมกลุ่มในอดีตมีขึ ้นเพื่อทำกิจกรรมหรือพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติ ซึ ่งล้ วนเกิดจาก
ความชอบที่คล้ายคลึงกัน การเกิดขึ้นของแฟนคลับก็มีเหตุมาจากตรงนี้เช่นกัน แม้เวลาจะผ่านไปนานเท่าใด 
วัฒนธรรมแฟนคลับยังคงไม่หายไป แต่ได้เปลี่ยนวิธีการ กระบวนการ และการแสดงออกของคนในกลุ่ม ซึ่งมี
สาเหตุมาจากช่องทางการสื่อสารที่มีมากขึ้น เช่น อินเทอร์เน็ตที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญอีกช่องทางหน่ึง 

 ในส่วนของพฤติกรรมแฟนคลับนั้นจุติมาศ เกลี้ยงเกลา และ พรทิพย์ เย็นจะบก (2556) ได้อธิบายถึง
พฤติกรรมแฟนคลับของกลุ่มศิลปินนักร้องของประเทศเกาหลีใต้ ในการศึกษาภาพลักษณ์ของกลุ่มศิลปิน
นักร้องเกาหลีใต้ผ่านสื่อใหม่และพฤติกรรมแฟนคลับ ว่าพฤติกรรมความคลั่งไคล้ของแฟนคลับมีทั้งการ
แสดงออกในระดับที่เหมาะสมและการแสดงออกที่มากเกินไป ทั้งนี้ การรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันของ
แฟนคลับทำให้เกิดวัฒนธรรมแฟนคลับขึ้น เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลของศิลปินนักร้องที่ชอบผ่านเว็บไซต์หรือ
สื่อสังคมออนไลน์ หรือพฤติกรรมระหว่างการชมคอนเสิร์ตอย่างการโบกแท่งไฟและใส่เสื้อตามสีประจำวงของ
ศิลปินนักร้องที่ตนช่ืนชอบ  

 ในการศึกษางานวิจัยชิ้นนี้พบว่ามีการแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วนคือการวิเคราะห์เนื้อหาและการ
สัมภาษณ์เชิงลึก โดยผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างบางส่วนแสดงถึงจุดเริ่มต้นของการชื่นชอบกระแสเกาหลีที่
คล้ายกันคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีความชื่นชอบในความบันเทิงของฝั่งตะวันออกอยู่ก่อนแล้ว เช่น ญี่ปุ่น ไต้หวัน 
อย่างไรก็ตามยังมีอีกกลุ่มตัวอย่างที่มีเส้นทางการก้าวเข้ามาเป็นแฟนคลับของศิลปินแต่ละวงแตกต่างออกไป 

 ด้านพฤติกรรมการรวมกลุ่มของแฟนคลับพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการพบปะ พูดคุย อัพเดทและแบ่งปัน
ข้อมูลข่าวสารระหว่างกลุ่มแฟนคลับเดียวกันผ่านทางเว็บไซต์แฟนคลับ และเมื่อสื่อสังคมออนไลน์ได้รับความ
นิยมเพิ่มขึ้นทำให้การรวมกลุ่มของแฟนคลับเปลี่ยนพื้นที่มาเป็นทวิตเตอร์และ เฟซบุ๊ก นอกจากนี้ยังมีการ
สร้างอัตลักษณ์ร่วมกันของกลุ่มแฟนคลับ เพื่อเป็นการบ่งบอกความเป็นแฟนคลับกลุ่มของตนเอง เช่น เมื่อไป
ชมคอนเสิร์ตจะมีการสวมเสื้อสีประจำวงแฟนคลับ ใช้แท่งไฟที่เป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มศิลปินที่ชื่นชอบ มีการ
ตะโกนเชียร์ (fan chant) การทำอีเวนท์พิเศษ เปน็ต้น 
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 นอกจากนี้ ณิชชา ยงกิจเจริญ (2559) ได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเกิดพฤติกกรมการรวมกลุ่มของ
แฟนคลับ โดยอ้างถึง Rosenfeld (1973) ว่าเหตุผลที่ทำให้คนมารวมกลุ่มกันเกิดจากความต้องการของบุคคล
แต่ละคนที่มีอยู่ 3 ลักษณะคือ 1. ต้องการมีสังกัดหรือเป็นเจ้าของสิ่ งใดสิ่งหนึ่ง 2. ต้องการมีอำนาจและการ
ควบคุม และ 3. ต้องการความรักทั้งในแง่ของความรักแก่คนอื่นและต้องการให้คนอื่นรัก ซึ่งความต้องการ
ดังกล่าวเป็นเหตุผลที่ช่วยอธิบายได้ว่าทำไมมนุษย์จึงรวมตัวกันเป็นกลุ่มย่อยหรือมีแนวโน้มที่จะรวมตัวเป็นกลุ่ม
อยู่เสมอ ซึ่งการสื่อสารระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม การสร้างความผูกพัน ความภักดี การช่วยกันแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจ การโต้ตอบกัน ฯลฯ นั้นจะช่วยทำให้กลุ่มสามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกแต่ละคนได้ 

 ด้านพฤติกรรมการบริโภคสินค้าในงานของจุติมาศ เกลี้ยงเกลา และ พรทิพย์ เย็นจะบก (2556) พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีการซื้อซีดีและสินค้าออฟฟิศเชียล (Official Goods) เช่น แท่งไฟ อุปกรณ์การเชียร์ สินค้าหน้า
คอนเสิร์ต สมุดภาพ (photo book) เป็นต้น ในส่วนของซีดีจะซื้อเฉพาะซีดีที่นำเข้ามาจากประเทศเกาหลี
โดยตรง และไม่ค่อยซื้อซีดีที่บริษัทค่ายเพลงในไทยนำเข้ามาเพราะมองว่า การซื้อซีดีที่จำหน่ายในประเทศ
เกาหลีเป็นการช่วยเพ่ิมยอดขาย ซึ่งมีผลต่อการได้รับรางวัลของศิลปินและให้ความรู้สึกว่าเป็นของแท้ดั้งเดิม 

 นอกจากนี้ในงานของ ณิชชา ยงกิจเจริญ (2559) ได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมของแฟนคลับ
ว่า พฤติกรรมของแฟนคลับที่แสดงออกถึงความคลั่งไคล้ศิลปินนักร้องที่ตนชื่นชอบและเพื่อจะดึงดูดให้ศิลปิน
หันมามองหรือให้ความสนใจกับพวกเขา แฟนคลับจึงต้องแสดงพฤติกรรมให้เป็นที่สนใจ เช่น การทำป้าย การ
เรียกชื่อศิลปิน การส่งเสียงกรี๊ด เป็นต้น และแฟนคลับจะทำพฤติกรรมเช่นนี้อีก หากเห็นว่าพฤติกรรมเหล่านั้น
สามารถดึงความสนใจจากศิลปินนักร้องที่ตนเองชื่นชอบได้ และกลุ่มแฟนคลับจะมีการรวมกลุ่มของกันของ
แฟนคลับเพื่อใช้เป็นช่องทางในการปฏิสัมพันธ์ แลกเปลี่ยน และแบ่งปันข้อมูลร่วมกันหรือการสร้างอัตลักษณ์
ร่วมกันของกลุ่ม การสร้างวัฒนธรรมแฟนคลับร่วมกันทั้งในรูปแบบของกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ ซึ่งในงานของ 
ทวินันท์ ชัยศิริ (2556) ได้กล่าวเพิ่มเติมในการรวมกลุ่มและการบริโภคสินค้าที่ระลึกของกลุ่มแฟนคลับนักร้อง
วงซูเปอร์จูเนียร์ กรณีศึกษา กลุ่มเอลฟ์ไทย ถึงพฤติกรรมของแฟนคลับที่มีการนำสินค้าที่ระลึกมาใช้ ในการ
แสดงอัตลักษณ์ เช่น แท่งไฟ เสื้อ ลูกโป่ง ผ้าเชียร์ ที่มีสีประจำวงของศิลปินร่วมด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้แฟนคลับ
แต่ละกลุ่มนั้นมีความแตกต่าง และยังเป็นสัญลักษณ์ที่รับรู้ร่วมกันภายในกลุ่มแฟนคลับแต่ละกลุ่ม 

 ในส่วนของการเกิดขึ้นของกลุ่มแฟนคลับเกาหลีนั้น งานของบุณยนุช นาคะ (2561) ได้อธิบายถึงการ
เกิดขึ้นของกลุ่มแฟนคลับเกาหลีว่า ในช่วงแรกแฟนคลับบางส่วนอาจเกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มแฟนคลับของสื่อ
บันเทิงญี่ปุ่น บางส่วนต้องการลองดูสื่อบันเทิงอื่นนอกจากสื่อบันเทิงในประเทศและติดตามอย่างต่อเนื่อง เมื่อ
ได้รับสื่อบันเทิงอย่างหลากหลายและแพร่หลายก็ชักชวนกันติดตามมากขึ้นทำให้เกิดขนาดกลุ่มแฟนคลับเป็น
เครือข่ายที่ใหญ่มากขึ้น โดยไม่จำกัดอายุ และเนื่องจากศิลปินเกาหลีไม่สามารถบังเอิญเจอได้ตามศูนย์การค้า
เหมือนศิลปินไทย ดังนั้นแฟนเกาหลีจะมีพฤติกรรมที่ติดตามศิลปินอย่างสุดขีด เมื่อศิลปินเกาหลีมายังประเทศ
ไทยก็จะตามไปทุกที่ตั้งแต่สนามบิน สถานที่จัดงาน และกลับมาส่งที่สนามบินอีกครั้ง 
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 กลุ่มแฟนคลับเกาหลีในประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นผู้สนับสนุนให้ศิลปินเกาหลีได้เข้ามาจัด

กิจกรรมมากขึ้น ท่ามกลางการถูกมองว่าเป็นอื่นในสังคม แต่อย่างไรก็ตามมีงานศึกษาการเป็นแฟนคลับเกาหลี

ว่ามีแรงจูงใจ และเหตุผลในการชื่นชอบที่แตกต่างกันออกไป เช่น งานของ พีรภา สุวรรณโชติ (2551) ที่ศึกษา

เรื่อง การเป็นแฟนคลับของศิลปินนักร้องเกาหลี พบว่า กลุ่มแฟนคลับไทยที่ชื่นชอบ หลงใหลและคลั่งไคล้

ศิลปินเกาหลี สาเหตุหนึ่งมาจากเมื่อมีการเปรียบเทียบคุณภาพนักร้องไทยกับนักร้องเกาหลี  ซึ่งแฟนคลับต่าง

เห็นตรงกันว่า นักร้องเกาหลีมีการฝึกฝน ฝึกซ้อม มีความอดทนพยายามในเรื่องการร้องและการเต้นอย่าง

จริงจัง และมีความชื่นชอบเพิ่มมากขึ้นเมื่อศิลปินคนนั้นแสดงความผูกพันกับประเทศไทย เช่น พูดภาษาไทย 

หรืออวยพรเป็นภาษาไทยในโอกาสสำคัญ ทำให้เห็นถึงความพยายามของศิลปิน 

 นอกจากนี้บุณยนุช นาคะ (2561) ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า การพบเจอของกลุ่มแฟนคลับและเงื่อนไขของ
การรวมกลุ่มนั้นแตกต่างจากแฟนคลับในกลุ่มอื่น คือ พื้นที่ของกลุ่มแฟนคลับเกาหลีอาจมีความไม่แน่นอนและ
สม่ำเสมอว่าจะได้ติดตามศิลปินเมื่อใด จึงมีโอกาสติดตามและสื่อสารกันระหว่างกลุ่มผ่านทางโซเชียลมีเดีย ซึ่ง
เป็นชุมชนออนไลน์เท่านั้น และจะมีการรวมกลุ่มติดตามเมื่อศิลปินที่ชื่นชอบมาทำงานในประเทศไทยเท่านั้น 

 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมแฟน ทำให้ผู้ศึกษาต้องการศึกษาและอธิบาย
การสร้ากลุ่มของแฟนคลับเกาหลีเอง ซึ่งอาจทำให้พบความจริงที่แตกต่างออกไปว่า แฟนคลับเป็นการรวมกลุ่ม
ของผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้น กล้าแสดงความชื่นชอบของตนเองออกมา และบางครั้ง
ไม่ได้คล้อยตามสื่อที่ได้รับ แต่แฟนก็ยังเป็นผู้ที่สร้างสรรค์ผลผลิตที่เปลี่ยนแปลงความหมายจากสื่อที่ได้รับ ซึ่ง
จะเห็นได้จากการรวมกลุ่มและการจัดกิจกรรมร่วมกันทั้งในพื้นที่กายภาพและออนไลน์ ทั้งในระดับปัจเจกและ
กลุ่ม ซึ่งทำให้ผู้ศึกษาสนใจในประเด็นพฤติกรรมการรวมกลุ่มของแฟนคลับศิลปินเกาหลีวง SEVENTEEN ซึ่ง
อาจเป็นการรวมกลุ่มที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้ากันในกลุ่มแฟนคลับ และเป็นงานศึกษาที่แตกต่างจากที่
เคยมีในเรื่องของการศึกษาวัฒนธรรมแฟน 

3.3 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคเชิงสัญญะ 

 การบริโภค หมายถึง การเลือกใช้สินค้าหรือบริการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อตัวเองมากที่สุด 

นอกจากนี้อาจเพิ่มคุณภาพของชีวิตดีมากขึ้นกว่าเดิมด้วย หรืออีกความหมายคือ การกระทำที่เกิดจากความ

ต้องการของเราทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นการบริโภคด้วยกันทั้งสิ้น ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการกินอาหาร น้ำ ซื้อ

เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เท่านั้น การเข้าเรียนหนังสือ การเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล หรือแม้แต่การไปทำผมที่

ร้านก็ถือว่าเป็นการบริโภคเพื่อต้องการสร้างความสุขและตอบสนองความต้องการเช่นเดียวกัน  
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 ความแตกต่างระหว่าง การบริโภค (consumption) และ การบริโภคนิยม (consumerism) การ

บริโภคไม่ใช่เรื่องปกติทั่วไปที่คนเราซื้อสินค้า แต่มาจากการซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีจุดจบเมื่อบรรลุความต้องการ 

เพราะเรามีเป้าหมายในการซื้อและบริโภค ส่วนบริโภคนิยม เป็นการบริโภคในสิ่งที่ฟุ่มเฟือยหรือเกินความจำ

เป็นมากจนเกินไป เกินความต้องการของชีวิตหรือว่าเกินฐานะตัวเองที่พึงจะมีได้ หรือถ้าหากมองในภาพที่ใหญ่

กว่านั้นก็คือการบริโภคเกินความจำเป็นจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวมหรือประเทศชาติได้ เป็นคำ

ที่ใช้สำหรับเป็นตัวชี้วัดว่า ผู้ซื้อสินค้า ซื้อโดยไม่ได้ใส่ใจในประโยชน์ใช้สอย แต่ซื้อเพื่อความโก้เก๋ จากยี่ห้อ 

(brands) ประหนึ่งว่าการซื้อสินค้าเหล่าน้ีคือวิถีชีวิต (กระแสบริโภคนิยมกับยุคปัจจุบัน, ออนไลน์, 2560) 

 ในส่วนของการบริโภคเชิงสัญญะนั้นสามารถอธิบายพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี 
การบริโภคสินค้าของคนเรานั้นตกอยู่ภายใตก้ฎเกณฑ์แห่งสัญลักษณ์ต่างๆ โดยทั่วไปแล้วสินค้าอย่างหนึ่งจะมี 2 
คุณค่าคือ คุณค่าแห่งการใช้สอย นั่นคือคุณค่าที่แท้จริงของตัวสินค้าและคุณค่าในการแลกเปลี่ยน นั่นคือคุณค่า
ในการซื้อขายทางการตลาด แต่ว่าสินค้านั้นยังมี คุณค่าเชิงสัญญะ นั่นคือสามารถสื่อถึงสัญญะบางอย่างได้ และ
การที ่เราอยากจะครอบสินค้านั ้นก็ไม่ได้มาจากประโยชน์ใช้สอย เพียงอย่างเดียว หากแต่ต้องการที ่จะ
ครอบครองสัญลักษณ์ที่ว่านั้นด้วย 

 สมฤดี พวงยานี (2562) กล่าวว่า การบริโภคเชิงสัญญะ เป็นแนวคิดที่ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดของ 
Karl Marx (คาร์ล มาร์ก) ซึ่งมาร์กมีแนวคิดว่าคุณค่าของวัตถุมีเพียง 2 อย่างคือ มูลค่าการใช้สอย (Use value) 
และมูลค่าแลกเปลี ่ยน (Exchange value) ที ่ เป ็นตัวกำหนดให้ว ัตถ ุกลายเป็นสินค้าในขณะที ่ Jean 
Baudrillard ได้ขยายทัศนะของมาร์กออกไปว่าในยุคของทุนนิยมในปัจจุบัน การบริโภคของมนุษย์มีความ
สลับซับซ้อนมากขึ้น และมากกว่าแค่การเสพมูลค่าสองด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริโภคของคนในยุคนี้จะมี
มูลค่าเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic value) และมูลค่าเชิงสัญญะ (Sign value) เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งเรื่องของวัตถุ
และการบริโภคไม่ได้ตั้งอยู่บนรากฐานของอรรถประโยชน์ (Utility) ของวัตถุอีกต่อไป แต่มาจากการสร้าง
คุณค่าและความหมายของวัตถุซึ่งตั้งอยู่บนตรรกะแห่งความแตกต่าง (Difference) และเป็นเงื่อนไขที่นำไปสู่
การบริโภคเชิงสัญญะ อย่างไรก็ตามการบริโภคที่มีรากฐานมาจากความแตกต่างนี้เป็นคำอธิบายสำหรับคนใน
ยุคทุนนิยมที่มีการแบ่งชนช้ัน โดยแบ่งออกเป็น ชนช้ันสูง (Upper class) ชนช้ันกลาง (Middle class) และชน
ชั้นกรรมาชีพ (Proletariat) ทำให้คนแต่ละชนชั้นโดยเฉพาะชนชั้นกลางเกิดความต้องการครอบครองวัตถุที่
เป็นเครื่องสถานะของตนและพยายามให้ทัดเทียมกับคนชนชั้นสูง 

  โดย ฐิติมา สุขจันทร์ (2561) ได้กล่าวเพิ ่มเติมใน การบริโภคเชิงสัญญะผ่านแบรนด์ Hold’em 
Denim ว่าโบดริยาร์ดให้ความสำคัญต่อรูปลักษณ์ทางสัญญะมากกว่าความหมายในเชิงคุณค่าทางการใช้สอย
ของสินค้า การบริโภคสินค้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณค่าของสินค้าว่ามีประโยชน์ใช้สอยอย่างไร หากประโยชน์ใช้สอย
จะมีค่าก็ต่อเมื่อกระบวนการแลกเปลี่ยนบ่งบอกให้เห็นถึงความหมายทางสังคมที่กำกับสินค้าอยู่ การบริโภคจึง
เป็นปฏิบัติการเชิงสัญญะ และมีสถานะมากกว่าความต้องการเพื่อการดำเนินชีวิต การบริโภคจึงกลายเป็น
กิจกรรมทางสังคมอย่างไม่สิ้นสุด (เกษม เพ็ญภินันท,์ 2550: 38-40) 
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 ทวินันท์ ชัยศิริ (2556) ได้อธิบายเพิ่มเติมในการศึกษา การรวมกลุ่มและและการบริโภคสินค้าที่ระลึก
ของกลุ่มแฟนคลับนักร้องวงซูเปอร์จูเนียร์ กรณีศึกษา “กลุ่มเอลฟ์ไทย” ว่าการบริโภคเชิงสัญญะที่ถูกเสนอโดย
โบดริยาร์ดนั้นในทางเศรษฐศาสตร์ไม่สามารถอธิบายการบริโภคของผู้คนภายในสังคมปัจจุบันได้ เนื่องจากการ
บริโภคเพื่อประโยชน์สำหรับการใช้สอยถูกลดบทบาทลง ในขณะที่การบริโภคเชิงสัญญะเข้ามามีบทบาทในการ
กำหนดพฤติกรรมการบริโภควัตถุของคนในสังคมมากยิ่งขึ้น เช่น กางเกงลีวายส์ที่มักจะแพงกว่ากางเกงทั่วไป 
เพราะการบริโภคกางเกงดังกล่าวนั้นมีศักยภาพในการนำเสนอความแตกต่างให้กับผู้ที่สวมใส่ อีกทั้งสามารถ
สะท้อนความเป็นตะวันตกและความทันสมัยให้กับผู้ใส่ ดังนั้นการอธิบายการบริโภคด้วยเศรษฐศาสตร์แบบเดิม
จึงไม่เพียงพอ เนื่องจากการบริโภคที่ต่างกันเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนการบริโภคสิ่ง
ต่าง ๆ เพื่อแสดงถึงฐานะ ค่านิยมและสไตล์ของตนเองผ่านสินค้าที่บริโภค 

 โดย พิทักษ์ ชูมงคล (2550) ในการบริโภคเชิงสัญญะกับการสื่อสารอัตลักษณ์ในอินสตาแกรม ได้
อธิบายถึงการสถาปนาตัวตนผ่านการบริโภคว่า ความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์กับการบริโภคน้ันเริ่มต้นจากอัต
ลักษณ์ที่เป็นเรื่องของสำนึกเกี่ยวกับตนเอง เป็นการกำหนดนิยามว่าตนเองเป็นใคร เหมือนหรือแตกต่างจากคน
อื่นอย่างไร โดยอัตลักษณ์นี้ก่อตัวจากพลังทางสังคมและตัวตนของตนเอง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริโภคเพราะเป็น
หลักเกณฑ์หนึ่งในการจำแนกตัวตน การบริโภคจึงเป็นการแสดงออกถึงรสนิยมเฉพาะตนผ่านสิ่งที่กิน สิ่งที่ใช้ 
เพลงที่ฟัง หนังที่ดู เสื้อผ้าที่สวมใส่ อาหารที่กิน เป็นต้น กล่าวคือนิสัยการบริโภคของมนุษย์เป็นเครื่องมือ
สะท้อนตัวตนออกมาว่า “ฉันคือใคร” และ “ฉันคือใครในสายตาคนอื่น” ดังที่ นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2547) กล่าว
ว่า มนุษย์ในสังคมบริโภคที่ไหน ก็จะใช้การบริโภคนั้นแสดงตัวตนของตัวเองออกมา จะวางตัวเองไว้ในตำแหน่ง
ไหนในสังคม จะแสดงรสนิยมและคติชีวิตส่วนตัวให้ปรากฎ หรือจะให้คนอื่นสัมพันธ์กับตัวเองอย่างไรก็จะเลือก
แบบแผนการบริโภคชนิดหนึ่งที่คาดเดาได้ว่าจะทำให้ตัวตนของตัวเองเชื่อมโยงกับคนอื่นและสังคม ดังนั้นการ
บริโภคสินค้าจึงใช้บอกความเหมือนและจำแนกความแตกต่างจากคนอ่ืนในสังคมได ้

 นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมไทยประกอบกับ
การบริโภคเชิงสัญญะ เช่น งานของ วุฒินันท์ สุนทรขจิต (2551) ที่ศึกษา ร้านอาหารญี่ปุ่นสมัยใหม่ : พื้นที่การ
สื่อสารความหมายอัตลักษณ์และความเป็นญี่ปุ่น ซึ่งมีผลวิจัยว่า ร้านอาหารญี่ปุ่นหรือภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นใน
สังคมไทยยุคบริโภคนิยมอย่างสังคมยุคหลังสมัยใหม่นั้นถูกยกระดับจากการเป็นสินค้าธรรมดาให้กลายเป็น
สินค้าทางวัฒนธรรมในรูปแบบของสื่อและผลผลิตของสื่อที่ทางร้านนำมาใช้ตามหลักการของลัทธิบริโภคนิยม 
โดยกระบวนการสำคัญที่มีการนำมาใช้คือการทำเสมือนจริง มีการประกอบสร้าง ผลิตซ้ำ และเน้นย้ำสัญญะ
หรือความหมาย อัตลักษณ์ รสนิยม และภาพนิมิตที่เกี่ยวกับความเป็นญี่ปุ่น ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนทำให้เกิดการ
บริโภคร้านอาหารญี่ปุ่นสมัยใหม่และได้รับความนิยมจากผู้บริโภคคนไทย โดยเฉพาะชนชั้นกลางในเมือง  
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 รวมถึงการสะท้อนถึงรสนิยมในการเลือกบริโภคโดยอาศัยรสนิยมเป็นตัวเลือกเพื่อสร้างความแตกต่าง
ให้กับตนเอง ซึ ่งสัญญะที่แฝงมากับร้านอาหารญี่ปุ ่นคือ ความเป็นญี่ปุ ่นที่ถูกส่งให้ผู ้บริโภครู้สึกว่ากำลัง
รับประทานอาหารที่มีความดั้งเดิมจากประเทศญี่ปุ่น และการใช้วัตถุดิบที่มีราคาแพงในการประกอบอาหารนั้น 
ทำให้เกิดการคัดกรองระดับของผู ้บริโภค ชนชั ้นสูงและชนชั ้นกลางที ่มีรายได้มากเท่านั ้นที ่จะสามารถ
รับประทานอาหารญี่ปุ่นในภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นได้ ทำให้ผู้บริโภคที่อยู่ในชนชั้นกลางรู้สึกว่าตนเองสามารถ
ทัดเทียมกับคนชนชั้นสูงได ้

 นอกจากนี้ยังมีผลวิจัยในงาน การบริโภคเชิงสัญญะและการสร้างความโดดเด่นทางสังคมของผู้ใช้
โทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ทโฟน ของ ธนัชพร เทพทวี (2557) ที่แสดงผลวิจัยว่า สมาร์ทโฟนเป็นสินค้าทาง
เทคโนโลยีที่ผู้ใช้กลุ่มคนวัยทำงานและกลุ่มวัยรุ่นเลือกบริโภคนอกเหนือจากมูลค่าการใช้ป ระโยชน์และเพื่อ
คุณค่าด้านอื่น เช่น รสนิยม รูปแบบการใช้ชีวิต ซึ่งรูปแบบการใช้ชีวิตในปัจจุบันที่ค่อนข้างผูกกับรูปแบบการใช้
สมาร์ทโฟนทำให้เกิดการแสดงตัวตนที่แตกต่างงกันระหว่างกลุ่มคนวัยทำงานกับกลุ่มวัยรุ่น  นอกจากนี้การใช้
สมาร์ทโฟนยังเป็นการบริโภคเพื่อการเลียนแบบเพื่อให้เป็นคนที่อยู่ในกลุ่มทางสังคมเดียวกัน รวมถึงการใช้
สมาร์ทโฟนยังสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างคนที่ไม่ใช้และคนที่ใช้แต่เลือกใช้สมาร์ทโฟนรูปที่แตกต่างกัน 
ในการดำรงสถานภาพทางสังคมของตนเอง 

 อย่างไรก็ตาม การบริโภคของผู้ใช้สมาร์ทโฟน พบว่ามีสัดส่วนการบริโภคมูลค่าด้านประโยชน์ใช้สอย
และมูลค่าเชิงสัญญะมากที่สุดในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันและมีแนวโน้มที่จะบริโภคสัญญะในลักษณะที่ซับซ้อน
มากขึ้นในอนาคต  และการสร้างภาพลักษณ์ของสมาร์ทโฟนที่แสดงถึงสัญลักษณ์แห่งความทันสมัย ความมี
ระดับ และความเหนือกว่า เช่น การที่ผู ้บริโภคเลือกใช้สมาร์ทโฟนแบรนด์ APPLE ย่อมรู้สึกว่าตนเองนั้น 
ทันสมัย มีระดับ และเหนือกว่าผู้ที่ใช้สมาร์ทโฟนทั่วไป อีกทั้งด้วยการตลาดของ  APPLE นั้น ทำให้ iPhone 
(สมาร์ทโฟนของ APPLE) เป็นสิ่งที่มีค่าที่ทุกคนต่างต้องการ โดยเฉพาะภาพของผู้คนที่ต่อแถวกันซื้อ iPhone 
วันแรกที่มีการเปิดขาย ยิ่งตอกย้ำว่า iPhone นั้นเป็นของที่มีค่า หายาก และสิ่งที่ APPLE สามารถสร้างได้ 
นอกจากแบรนด์สินค้าที่มีมูลค่าแล้ว นั่นคือ Brand Community หรือชุมชนของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ APPLE ขึ้นมา
ได้อย่างที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อน โดยคนเหล่านั้นจะเรียกตัวเองว่าสาวก และไม่ได้ใช้แค่ iPhone เท่านั้นแต่ใช้
ผลิตภัณฑ์ของแอปเปิ้ลทุกประเภท กลายเป็นลัทธิหนึ่งที่มี Steve Jobs เป็นศาสดา  

 จากการทบทวนวรรณกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคเชิงสัญญะทำให้ทราบถึงความเป็นมาของ

แนวคิด การมองสินค้ารอบตัวทุกประเภทให้มากกว่าสินค้าที่เป็นเพียงวัตถุ แต่ให้มองถึงสัญญะที่แฝงมากับ

สินค้าด้วย อย่างการบริโภคสินค้า Official Goods ในกลุ่มแฟนคลับ ที่การบริโภคสินค้า Official Goods 

ไม่ได้เป็นเพียงการซื้อสินค้าเพื่อใช้ในการสนับสนุนศิลปินเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการบริโภค เพื่อสร้างความ

แตกต่างให้กับตนเอง อย่างการมีแท่งไฟไว้ในครอบครองก็จำเป็นจะต้องมีแท่งไฟเวอร์ชันล่าสุดไว้ในครอบครอง 

เพื่อเสริมสร้างให้ตนเป็นบุคคลที่ดูเป็นแฟนตัวจริงของศิลปินที่ชื่นชอบ และเป็นงานศึกษาที่แตกต่างจากที่เคยมี

ในเรื่องของการศึกษาการบริโภคเชิงสัญญะ 
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 จากการทบทวนวรรณกรรมตั้งแต่วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแพร่กระจายของวัฒนธรรมเกาหลีใน

ประเทศไทย จะเห็นได้ว่าการบริโภคสื่อบันเทิงและการส่งออกของผลผลิตทางวัฒนธรรมจากประเทศเกาหลีใต้ 

นั ้นมีบทบาทต่อการเปลี ่ยนแปลงในสังคมไทยอย่างมาก ทำให้เกิดปรากฏการณ์ความบันเทิงที ่เรี ยกว่า 

KOREAN WAVE เข้ามาสู่ประเทศไทย โดยเฉพาะความบันเทิงในรูปแบบของสื่อที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของ

วัยรุ ่นและวัยทำงาน ซึ่งนำไปสู่การเกิดขึ้นของวัฒนธรรมแฟนและพฤติกรรมส่วนตัวของผู้บริโภคที่มีต่อ

วัฒนธรรมเกาหลี และจากการชื่นชอบนำไปสู่การติดตามและสนับสนุนศิลปิน  ทั้งการแสดงออกถึงความชื่น

ชอบที่ผู้บริโภคมีต่อศิลปินและการบริโภคสินค้าและสะสมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับศิลปิน ซึ่งนำไปสู่การทบทวน

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคเชิงสัญญะ โดยในบทถัดไป ผู้ศึกษาจะกล่าวถึงกระแสวัฒนธรรมเกาหลีที่

ก่อให้เกิดความนิยมของแฟนคลับในสังคมไทย ซึ ่งจะนำเสนอความนิยมที ่เกิดขึ ้นผ่านกลุ่มแฟนคลับวง 

SEVENTEEN  
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บทที่ 3 

กระแสวัฒนธรรมเกาหลีที่ก่อให้เกิดความนิยมของแฟนคลับวง SEVENTEEN ในสังคมไทย 

 ในส่วนของบทนี้ผู้ศึกษาจะกล่าวถึงกระแสอุตสาหกรรมเพลงเกาหลี ที่เข้ามามีบทบาทจนก่อให้เกิด

กลุ่มแฟนคลับในสังคมไทย เริ่มตั้งแต่กระบวนการติดตามศิลปินเกาหลีจากความชื่นชอบจนกระทั่งกลายเป็น

แฟนคลับ เพื่อให้เห็นถึงที่มาของแฟนคลับ ซึ่งคลอบคลุมทั้ง 3 ประเด็นดังต่อไปนี้ 1. กระแสวัฒนธรรมเกาหลี 

(K-POP) กับความนิยมศิลปินเกาหลีของแฟนคลับในสังคมไทย เพื่อให้ทราบถึงกระแสความนิยมของศิลปิน

เกาหลีที่ก่อให้เกิดแฟนคลับในสังคมไทย 2. แฟนคลับศิลปินเกาหลี : อัตลักษณ์และการแสดงออก เพื่อให้ทราบ

ถึงความเป็นมาของกลุ่มแฟนคลับศิลปินเกาหลี และอัตลักษณ์ของกลุ่มแฟนคลับซึ่งรวมถึงพฤติกรรมการ

แสดงออกของแต่ละกลุ่มแฟนคลับศิลปินเกาหลีในสังคมไทย และ 3. ความเป็นมาและความนิยมของศิลปินวง 

SEVENTEEN ในประเทศไทย เพื่อให้ทราบถึงความนิยมของศิลปินที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นมีที่มาอย่างไรจน

เกิดเป็นกลุ่มแฟนคลับ ดังนี ้

1.การแพร่กระจายของกระแสวัฒนธรรมเกาหลี ความนิยมศิลปินเกาหลีของแฟนคลับในไทย  

 วัฒนธรรมเกาหลีที่ถูกทำให้เป็นอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมนั้น ถูกริเริ่มมาจากการที่รัฐบาลเกาหลี

ส่งเสริมแนวคิดการทำอุตสาหกรรมดนตรีให้กลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นความตั้งใจของรัฐบาลเกาหลี

ที ่ต้องการจะใช้ POP Culture เพื ่อแพร่กระจายวัฒนธรรมเกาหลีไปสู่ระดับสากล โดยผู้นำเกาหลีได้ให้

ความสำคัญและสนับสนุนการส่งออกคลื่นวัฒนธรรมเกาหลีเป็นอย่างมาก ทั้งอุตสาหกรรมเพลงและภาพยนตร์

จึงได้รับเงินสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สามารถพัฒนาผลงานให้เข้าสู่คุณภาพระดับสากล (Lora 

Burke, ออนไลน์, 2561) 

 โดยนโยบายของรัฐบาลเกาหลีมีการส่งเสริมและผลักดันสื่อบันเทิงอย่างจริงจังเพื่อการเผยแพร่

วัฒนธรรมเกาหลีสู่ต่างประเทศรวมถึงมีการจัดตั้งองค์กรวัฒนธรรมและสารัตถะเกาหลี เพื่อการพัฒนาและ

ถ่ายทอดเนื้อหาสาระความเป็นเกาหลีผ่านทางภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ (วรรณวิภา แซ่คู , 2549: 2) โดย

ใช้จุดแข็งของประเทศในด้านของทุนทางวัฒนธรรม ซึ่งมีความดึงดูดและเป็นเอกลักษณ์ สอดแทรกไปตามสื่อ

เพื่อง่ายต่อการส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งช่วยผลักดันเกาหลีให้เป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรม Content ด้าน

วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมด้านความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้เกาหลีใ ต้มีการใช้

บุคลากรในประเทศเป็นจุดแข็งในการขายวัฒนธรรมของตนเองโดยการทำให้วงการ K-POP เป็นที่รู้จักไปทั่ว

โลก (เบญจมาศ พันธ์ยิ่งยก, ออนไลน์, 2560) 
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 หลักฐานความสำเร็จของรัฐบาลเกาหลีใต้ที่ทำการส่งออกวัฒนธรรมจนกลายเป็นกระแสที่สร้างความ

โด่งดังและความนิยมของวัฒนธรรมเกาหลีไปทั่วเอเชียนั้น ในด้านภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ต้องยกให้

ความสำเร็จของภาพยนตร์ชุดเรื่องแดจังกึม ที่กลายเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมไปทั่วโลก ซึ่งสำหรับประเทศ

ไทยภาพยนตร์ชุดนี้ได้ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ในปี ค.ศ. 2005  แต่อย่างไรก็ตามก่อนหน้าที่

ภาพยนตร์ชุดแดจังกึมจะได้รับความนิยมอย่างมากมาย ยังมีภาพยนตร์ชุดเรื่อง Autumn in My heart ที่

ออกอากาศในปี ค.ศ. 2001 ทางสถานีโทรทัศน์ไอพีวี และภาพยนตร์ชุดเรื่อง Full house ออกอากาศทาง

สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 ซึ่งภาพยนตร์ชุดเรื่อง Full house ที่ประสบความสำเร็จไม่แพ้เรื่องแดจังกึม

นั้น ได้ส่งผลให้นักแสดงนำชายของเรื่องอย่าง Rain (เรน) ซึ่งเป็นนักร้องอยู่ก่อนแล้วได้กลายเป็นที่รู้จักและ

ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดการบริโภคเพลงเกาหลีเกิดขึ้นจำนวนมากด้วย (ทยากร แซ่แต้, 2551: 4)  

 ความสำเร็จของกระแสความนิยมในคลื่นวัฒนธรรมเกาหลีแบบใหม่ที่โด่งดังไปทั่วโลกนั้น นอกจากจะ

นำเสนอปรากฏการณ์ความนิยมในละครโทรทัศน์เกาหลีไปทั่วเอเชียแล้วยังนำเสนอปรากฏการณ์ความนิยมใน

การบริโภคเพลงเกาหลีอีกด้วย โดยเฉพาะช่วงปี ค.ศ. 2005 - 2012 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ K-POP ได้รับความนิยม

ไปทั่วโลกอย่างเช่น การจัดคอนเสิร์ต SM TOWN Live’10 World Tour 3 (ค.ศ.2010-2011) ซึ่งเป็นการจัด

ทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลก ที่เกิดจากกระแสการรวมกลุ่มกันเพื่อเรียกร้องให้มีการจัดคอนเสิร์ตของวัยรุ่นในหลาย

ประเทศทั่วโลก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความคลั่งไคล้ในกระแสนิยมในวัฒนธรรมเกาหลีของวัยรุ่นจากทั่วโลกได้เป็น

อย่างดี (คชาภรณ์ วงษ์วรรณรัตน์, 2562: 16) 

 สำหรับประเทศไทยนั้น ไม่เพียงแต่เฉพาะอุตสาหกรรมละครชุด (ซีรีส์) ที่สร้างกระแสเกาหลีในไทย แต่

เป็นอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงทั้งหมด โดยเฉพาะการเจาะตลาดเพลง K-POP ที่ประกอบไปด้วย BOY GROUP 

และ GIRL GROUP ที่มีสมาชิกจำนวนมากต่อการจัดตั ้งวง โดยใน 1 วงจะต้องมีสมาชิกหลายคนและมี

ความสามารถครอบคลุมเพื่อเพิ่มฐานความนิยม เช่น สมาชิกที่มีความสามารถในการร้อง การเต้น พิธีกร 

นักแสดง หรือสมาชิกจากต่างประเทศเพื่อเจาะตลาดต่างประเทศ เช่น นิชคุณ หรเวชกุล จากวง 2PM ซึ่งเป็น

คนไทยที่เข้าร่วม รวมถึงการสร้างกระบวนการฝึกฝนอย่างหนักเพื่อสร้างความเป็นมาให้แก่สมาชิก การทำให้

สมาชิกเป็นที่รู้จักก่อนที่จะเป็นศิลปินจริง เพื่อเป็นการกระจายหรือขยายความช่ืนชอบให้กลายเป็นความนิยม  

 ในช่วงแรก กลุ่มที่เป็นที่นิยมมากในสังคมไทยได้แก่ TVXQ! (ดงบังชินกิ) , SUPER JUNIOR (ซูเปอร์

จูเนียร์) , BIGBANG (บิ๊กแบง) , WONDER GIRL (วันเดอร์เกิร์ล) และ GIRLS’ GENERATION (เกิร์ลเจเนอ

เรชั่น) เป็นต้น ซึ่งประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่องและทำให้ศิลปินเป็นที่รู้จักมากขึ้นในไทย เช่น การจัดอี

 
3 คอนเสิร์ตที่รวบรวมศิลปินแนวหน้าของเอเชียจากค่าย SM Entertainment ได้แก่ KANGTA, BOA, TVXQ! , SUPER JUNIOR , GIRLS’ 
GENERATION, SHINee, f(x) (คอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่นอกเอเชียครั้งแรก “SMTOWN Live ‘10 World Tour”, ออนไลน์, 2553) 
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เวนต์ การแสดงคอนเสิร์ต หรือการเป็นพรีเซนเตอร์ และเริ่มชัดเจนมากขึ้นจากการที่มีกลุ่มผู้สนับสนุนจาก

ผลงานที่ผ่านมาทางโทรทัศน์อย่างเหนียวแน่น ประกอบกับมีรายการนำเสนอข่าวศิลปินเกาหลีอย่างสม่ำเสมอ 

เช่น รายการ Z-ZONE รายการเรื่องเล่าเช้านี้ และรายการอื่นที่มีการเชิญศิลปินเกาหลีไปออกรายการ ทำให้

ศิลปินเกาหลีเป็นที่รู้จักมากขึ้นอย่างกว้างขวาง และทำให้เกิดเป็นกระแส K-POP ในประเทศไทย 

 ในปี ค.ศ. 2006 บริษัทแกรมมี่ได้มีการนำผลงานของศิลปินกลุ่มจากประเทศเกาหลีที่ได้รับความนิยม

สูงสุดในขณะนั้นอย่างวง TVXQ! (ดงบังชินกิ) เข้ามาเผยแพร่ผลงานในประเทศไทย ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีมาก

จนได้รับรางวัล Channel V Thailand Music Video Award ครั้งที่ 5 ในรางวัลมิวสิควิดีโอยอดเยี่ยมและ

ศิลปินเอเชียนยอดนิยม โดยความสำเร็จของวงดงบังชินกิทำให้บริษัทแกรมมี่นำเอาศิลปินกลุ่มอื่นเข้ามาตีตลาด

ในไทยอีกหลายวงเช่น SUPER JUNIOR (ซูเปอร์จูเนียร์) , BIGBANG (บิ๊กแบง) , GIRLS’ GENERATION (เกิร์ล

เจเนอเรชั่น) และ SHINee (ชายนี่) เปน็ต้น 

 ถัดมาในปี ค.ศ. 2009 นั้น เรียกได้ว่าเป็นยุครุ่งเรืองของ K-POP เลยก็ว่าได้ มีการนำศิลปินนักร้องเข้า

มาแสดงคอนเสิร์ตในประเทศไทยอีกหลายกลุ่มด้วยกันไม่ว่าจะเป็น RAIN (เรน) , TVXQ (ดงบังชินกิ) , SUPER 

JUNIOR (ซูเปอร์จูเนียร์) , BIGBANG (บิ๊กแบง) , WONDER GIRL (วันเดอร์เกิร์ล) , GIRLS’ GENERATION 

(เกิร์ลเจเนอเรชั่น) และ 2PM (ทูพีเอ็ม) เป็นต้น (ณัฐพัชร นาคะ, 2557, อ้างถึงใน อนินทยา ประสิทธิมี, 2562: 

4) และ ในปีเดียวกันเอง ยังมีศิลปินอีกหลายวงที่ได้รับความนิยมตั้งแต่เปิดตัว เช่น 2NE1 (ทูเอ็นอีวัน) , BEAST 

(บีสต์) , CNBLUE (ซีเอ็นบลู) , f(x) (เอฟเอ็กซ์) และ AFTER SCHOOL (อาฟเตอร์สคูล)  

 AFTER SCHOOL เป็นกลุ่มนักร้องหญิง สังกัดค่าย PLEDIS ENTERTAINMENT (เพลดิสเอนเตอร์เทน

เมนต์) มีระบบการรับสมาชิกเข้าและสำเร็จการศึกษา ทำให้จำนวนสมาชิกในวงมีการเพิ่มขึ้นและลดลง โดย

สมาชิกของวงได้แก่ NANA (นานะ) , RAINA (เรนะ), LIZZY (ลิซซี่), JUNGAH (จองอา), BEKAH (แบคอา), 

SOYOUNG (โซยอง), E-YOUNG (อียอง), JOOYEON (จูยอน), UEE (ยูอี), KAHI (กาฮี) และ KAEUN (กาอึน) 

(After School : เกิร์ลกรุ๊ปอายุวง 11 ปี ที่มีสมาชิกเหลืออยู่เพียงคนเดียว, ออนไลน์, 2563) 

 โดย AFTER SCHOOL เดบิวต์ด้วยเพลง “Ah!” เมื่อวันที่ 17 มกราคม ปี ค.ศ. 2009 จากนั้นปล่อยซิง

เกิล "DIVA" และ "BECAUSE OF YOU" ในช่วงปลายปี ซึ่งกลายเป็นซิงเกิลยอดฮิตและประสบความสำเร็จเชิง

พาณิชย์มากที่สุดของกลุ่ม และซิงเกิลถัดมาอย่าง "BANG!" และ "FLASHBACK" ก็ประสบความสำเร็จบนชาร์ต

และได้รับความนิยมทั้งในและต่างประเทศ และในปี ค.ศ. 2017 AFTER SCHOOL อยู่อันดับที่ 5 จาก 10 ใน

รายชื่อ "เกิร์ลกรุ๊ปเคป็อปที่ยอดเยี่ยมที่สุดแห่งทศวรรษ" โดย AFTER SCHOOL ประสบความสำเร็จในวงการ

เคป็อปด้วยเพลงที่ติดหู ความสามารถด้านการเต้นและคอนเซ็ปต์ที่แปลกใหม่ รวมถึงการมีสมาชิกในวงที่มี

หน้าตาและรูปร่างที่น่าประทับใจ (อาฟเตอร์สกูล (วงดนตรีเกาหลี), 2563, ออนไลน์) 
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 ความสำเร็จของ AFTER SCHOOL ส่งผลให้เกิด FAN MEETING ครั้งแรกในประเทศไทยภายใต้ชื่อ 

“AFTER SCHOOL with Playgirlz Fan meeting in Bangkok” ในว ันท ี ่  23 กุมภาพันธ ์ ค.ศ. 2013 ณ 

เซ็นทรัลเวิลด์ไลฟ์ ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งงาน  FAN MEETING ครั้งนี้เป็นงานที่เปิดประวัติศาสตร์

หน้าใหม่ เพราะเป็น FAN MEETING เต็มรูปแบบครั้งแรกของเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีที่ถูกจัดขึ้นในประเทศไทย

เนื่องจากที่ผ่านมามีเพียงวงไอดอลบอยกรุ๊ปเท่านั้นที่เคยจัดงาน  FAN MEETING ในเมืองไทย (แฟนมีตติ้ง ครั้ง

แรกในเมืองไทย! AFTER SCHOOL WITH PLAYGIRLZ FANMEETING IN BANGKOK, 2556, ออนไลน์) 

 ต่อเนื่องจากความสำเร็จของ AFTER SCHOOL ทางค่ายต้นสังกัดอย่าง PLEDIS ENTERTAINMENT 

ได้สร้างบอยกรุ๊ปวงแรกของค่ายอย่าง NU’EST (นิวอิส) โดย NU’EST เดบิวต์ด้วยสมาชิกจำนวน 5 คน คือ JR 

(เจอาร์), ARON (อารอน), BAEKHO (แบคโฮ), MINHYUN (มินฮยอน) และ REN (เร็น) กับผลงานเพลง FACE 

ในปี ค.ศ. 2012 ซึ่งถือว่าเป็นปีที่มีศิลปิน K-POP หน้าใหม่มากที่สุดในวงการ โดยมีบอยกรุ๊ป 33 กลุ่ม และเกิร์

ลกรุ๊ป 38 กลุ่มที่เปิดตัวในปีนั้น แต่ความโดดเด่นของสมาชิกและแนวเพลงที่ไม่เหมือนใครทำให้ NU’EST ถูก

มองว่าเป็นหนึ่งในวงน้องใหม่ที่น่าจับตามองที่สุดในขณะนั้น 

 แต่ 5 ปีภายหลังเดบิวต์ อายุวงที่เริ่มมากขึ้นสวนทางกับความสนใจและพื้นที่ในวงการที่ลดน้อยลง 

และแฟนต่างคาดเดากันว่าอีกไม่นานคงถึงจุดจบของวง จนกระทั่งเข้าสู่ปี 2017 PLEDIS ENTERTAINMENT 

ต้นสังกัดของ NU’EST ออกแถลงการณ์ว่าสมาชิกวง 4 คน (JR , BAEKHO , MINHYUN และ REN) จะเข้าร่วม

แข่งขันในรายการ Survival ‘PRODUCE 101 SEASON 2’ โดย ARON ไม่ได้เข้าร่วมเนื่องจากปัญหาสุขภาพ 

 โดยสมาชิก NU’EST ได้ทำการแข่งขันจนสามารถเข้าสู่รอบสุดท้ายได้ทั้ง 4 คน แต่ท้ายที่สุดมีเพียง  

MINHYUN คนเดียวที่ได้รับคะแนนโหวตให้เป็น 11 คนสุดท้ายและได้เดบิวต์เป็นสมาชิกวง WANNA ONE 

ความเสียใจและตกใจกับผลลัพธ์ที่ไม่คาดฝันทำให้เพลงของ NU’EST กลับมาขึ้นชาร์ตอีกครั้งในวันถัดมาและ

กลายเป็นหัวข้อที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในอินเทอร์เน็ต จนทางต้นสังกัดออกมาแถลงการณ์ว่าจะมีการพูดคุยถึ ง

กิจกรรมวงในอนาคต และตามกติกาของรายการที่ไม่อนุญาตให้สมาชิก WANNA ONE ดำเนินกิจกรรมอื่น

นอกจากกิจกรรมของวง ทำให้ MINHYUN ไม่สามารถกลับมาทำงานในฐานะ NU’EST ได้เป็นเวลา 1 ปีครึ่ง  

 ทาง PLEDIS ENTERTAINMENT จึงประกาศว่าในระหว่างนั้นสมาชิกที่เหลือทั้ง 4 คนจะทำกิจกรรม

วงต่อไปในฐานะ NU’EST W ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มย่อยของวง ซึ่งหลังจากปล่อยเพลงแรก NU’EST W ก็ได้รับ

ความสนใจอย่างท่วมท้นจากสาธารณชน และสามารถทำยอดขายอัลบั้มได้สูงถึง 209,620 แผ่นในสัปดาห์แรก 

และคว้ารางวัลอันดับหนึ่งจากรายการเพลงมาครองได้ 

  



37 
 

 
 

 ในปี ค.ศ. 2019 หลังสญัญากับ WANNA ONE สิ้นสุดลง MINHYUN กลับมาร่วมกิจกรรมวงกับ

สมาชิกทั้ง 4 คน และชื่อของ NU’EST กลายเป็นที่รู้จักในวงกว้าง ได้รับการยอมรับในความสามารถและคำชม

มากมายเกี่ยวกับผลงานเพลงและผลงานเพลงในอดีต ซึง่อัลบั้ม Happily Ever After ที่เป็นอัลบั้มแรกหลังจาก

การกลับมาของ MINHYUN ก็สามารถทำยอดขายได้ถึง 221,364 แผ่นภายในสัปดาห์แรก (ทำลายสถิติของ 

NU’EST W) และ NU’EST กส็ามารถคว้าถ้วยรางวัลจากรายการเพลงในฐานะ NU’EST ร่วมกันเป็นครั้งแรก

หลังจากเดบิวตม์าแล้ว 2,611 วัน ซึ่งภาพรวมของ NU’EST นั้นถือว่าประสบความสำเร็จทั้งด้านยอดอัลบั้ม 

และชาร์ตเพลง รวมถึงรางวัลจากหลากหลายเวที ส่งผลให้ความนิยมของวงพุ่งสูงขึ้นจนสามารถจัดคอนเสิร์ต

เดี่ยวในประเทศและเดินสายเอเชียทัวร์ได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา (‘เพราะเป็น

ไอดอลจึงเจ็บปวด’ เปิดเส้นทางชีวิต NU’EST กับ 7 ปีแห่งการดิ้นรนในวงการ K-Pop, 2562, ออนไลน์) 

 โดย NU’EST ได้เปิดคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์เริ่มที่แรกคือกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “2019 

NU’EST CONCERT <Segno> IN BANGKOK” ซึ่งจัดขึ้น 2 วัน 2 รอบการแสดง เมื่อวันเสาร์ที่ 20 และวัน

อาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม ค.ศ. 2019 ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี (“ความรักของพวกเราจะส่งไปถึงทุกคน” 

2019 NU’EST CONCERT <Segno> IN BANGKOK คอนเสิร ์ตเวิลด์ทัวร์ในปีที่ต ้องจดจำของ NU’EST, 

ออนไลน์, 2562) ซึ่งก่อนหน้านี้ NU’EST ได้เดินทางมาจัดคอนเสิร์ตที่ไทยในฐานะ NU’EST W และได้รับ

กระแสตอบรับที่ดีจนเกิด “NU’EST W CONCERT <DOUBLE YOU> – ENCORE IN BANGKOK” คอนเสิร์ต

อังกอร์นอกประเทศของศิลปินเกาหลีซึ่งถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทย ในวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม ค.ศ. 

2018 ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี (สี ่หนุ ่ม NU’EST W แย้มร้องเพลงไทย ในคอนเสิร์ต ENCORE IN 

BANGKOK ปลายเดือนนี,้ 2561, ออนไลน์) 

ภาพที่ 1 : ไทม์ไลน์เหตุการณ์สำคัญของศิลปินในสังกัดค่าย PLEDIS ENTERTAINMENT 
(ที่มา : ธัชพรรณ หมุ่ยจันทา 21 กรกฎาคม 2563) 
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ภาพที่ 2 : ไทม์ไลน์การทำกิจกรรมในประเทศไทยของศิลปินวง AFTER SCHOOL และ NU’EST 

(ที่มา : ธัชพรรณ หมุ่ยจันทา 21 กรกฎาคม 2563) 

 จากข้อมูลที่กล่าวมานั้นเป็นเรื่องราวของการแพร่กระจายของกระแสวัฒนธรรมเกาหลี ที่ส่งผลให้

ความนิยมศิลปินเกาหลีของแฟนคลับในไทยถือกำเนิดขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในทุปี รวมถึงความสำเร็จ

ของศิลปินวง AFTER SCHOOL และ NU’EST จากค่าย PLEDIS ENTERTAINMENT ซึ ่งเป็นค่ายต้นสังกัด

เดียวกับศิลปินวง SEVENTEEN ที่ปัจจุบันเป็นศิลปินอีก 1 วงที่ได้รับความนิยมทั้งในประเทศเกาหลีใต้และ

ต่างประเทศซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย โดยผู้ศึกษาจะขอกล่าวถึงรายละเอียดของ SEVENTEEN ซึ่งเป็นศิลปิน

เกาหลีที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยเพื่อให้เข้าถึงฐานแฟนคลับของวงเบื้องต้นในหัวข้อที่ 3 

2.แฟนคลับศิลปินเกาหลี : อัตลักษณ์และการแสดงออก 

 คำว่า แฟนคลับ ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 มีความหมาย คือ เป็นผู้ที่นิยมชมชอบ

ในเรื่องต่าง ๆ เช่น แฟนหนัง แฟนภาพยนต์ (พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554) แต่ในความเข้าใจ

โดยทั่วไป คำว่า แฟน มักนำไปใช้ประกอบคำอื่น เพื่อใช้แสดงนัยยะแห่งความนิยม ชื่นชอบ หลงใหลในบางสิ่ง

บางอย่าง เป็นกลุ่มที่อุทิศตนให้กับบุคคลที่มีชื่อเสียง ซึ่งพวกเขาได้อุทิศเวลาอันสำคัญและทรัพยากรอื่นเพื่อ

ติดตามสิ่งที่เขาชื่นชอบอย่างใกล้ชิด มีความสนใจและให้ความสำคัญในรายละเอียดเล็กน้อย เช่น วันเกิด สีที่

ชอบ เป็นต้น (ภัทรนันท์ หนุนภักด,ี 2550)  

 ในปัจจุบันการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป การเข้าถึงศิลปินต่างประเทศจึงไม่ใช่เรื่อง

ยากเช่นเดียวกัน โดยช่องทางในการอัพเดทข่าวสารที่รวดเร็วมากที่สุดของแฟนคลับเกาหลีที่ ติดตามศิลปิน

เกาหลีก็คือ “Twitter”  ซึ่งเพียงแค่ติดตามผู้ที่เป็นต้นข่าว หรือผู้ที่เป็นแฟนคลับที่ติดตามศิลปินอยู่ ก็สามารถ

เข้าถึงผลงานของศิลปินได้อย่างรวดเร็ว แฟนคลับเกาหลี จึงกลายเป็นคนที่ชื่นชอบศิลปินเกาหลีจากการได้
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ติดตามและได้เข้าถึงกับศิลปินในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ผลงาน การพบปะในงานคอนเสิร์ต หรืองานแฟนมี

ตติ ้ง จนเกิดเป็นความคุ้นเคยผ่านมุมมองของตนเองเพียงอย่างเดียว ซึ ่งแฟนคลับเกาหลีจะเป็นผู้สร้าง

ความหมายว่าตนเองนั้นเป็นใคร เป็นแฟนคลับของใคร และควรจะอยู่ในกลุ่มใด ทั้งนี้การนิยามความหมายของ

แฟนคลับเกาหลีนั้นก็สามารถทำให้เกิดความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุ่มแฟนคลับได้  

 อย่างไรก็ตามความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชนแฟนคลับเกาหลี อาจมีแฟนคลับทั้งที่เป็นพวก

เดียวกันและที่ไม่ได้เป็นแฟนคลับกลุ่มเดียวกัน ซึ่งแฟนคลับด้วยกันเท่านั้นถึงจะ “รู้กัน” ถึงความสัมพั นธ์ 

ประเภท ความซับซ้อน ความหลากหลาย พฤติกรรม ตลอดจนถึงกติกาของการอยู่ร่วมกันในกลุ่ม ส่วนใน

มุมมองของของผู้ที่ไม่ได้เป็นแฟนคลับเกาหลีนั้น ในบางครั้งอาจมีลักษณะที่ตีความเหมารวมว่าแฟนคลับเกาหลี

เป็นกลุ่มเดียวกัน โดยเฉพาะเรื่องที่เป็นไปในทางแง่ลบ ไม่ว่าจะมีลักษณะที่แตกต่างกันหรือไม่ หรือมีการทำ

กิจกรรมแบบใดก็อาจถูกมองว่าอยู่ในกลุ่มแฟนคลับเกาหลีในบางครั้งก็มีลักษณะเหมารวมที่เรียกว่าติ่งเกาหลี 

 จากลักษณะการเหมารวมว่าติ่งเกาหลีเป็นกลุ่มที่ทำกิจกรรมในแง่ลบในมุมมองของผู้ที่ไม่ได้เป็นแฟน

คลับเกาหลีนั้น ส่งผลให้มีแฟนคลับเกาหลีบางกลุ่มที่ไม่กล้าเปิดเผยตัวตน เผื่อหลีกเลี่ยงการได้รับถ้อยคำเกลียด

ชัง แต่ก็ยังมีแฟนคลับเกาหลีบางกลุ่มเช่นกันที่พร้อมจะแสดงออกว่าตนเป็นแฟนคลับเกาหลี ซึ่งอาจจะแสดงตน

ผ่านเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เป็นต้น โดยแฟนคลับของศิลปินเกาหลี จะมีการแต่งกายที่คล้ายกัน และมีลักษณะ

ที่คล้ายกัน เช่น การแต่งตัวที่มีลักษณะของศิลปินที่ชื่นชอบซ่อนอยู่ การแต่งกายเลียนแบบไอดอล การแต่งกาย

ที่มีสัญลักษณ์ของวงแฝงอยู่ รวมไปถึงเครื่องประดับหรือสิ่งของที่ใช้ เช่น พวงกุญแจห้อยกระเป๋า ทำให้สามารถ

ระบุได้ว่าคนนี้เป็นแฟนคลับศิลปินเกาหลี แต่ความแตกต่างหนึ่งของแฟนคลับศิลปินเกาหลีกับแฟนคลับในกลุ่ม

อื่นคือการกำหนดอัตลักษณ์เชิงวัตถุของแฟนคลับเกาหลีในแต่ละกลุ่มศิลปินที่ค่อนข้างชัดเจน กล่าวคือ การ

เป็นแฟนคลับเกาหลีจะต้องประกอบไปด้วยการแสดงออกที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น การแต่งตัว 

ลายของเสื้อผ้า รวมถึงการใช้ชื่อในสื่อโซเชียลมีเดีย และการใช้สีในรูปโปรไฟล์ โดยแฟนคลับศิลปินเกาหลีจะมี

ชื่อเรียกของกลุ่มแฟนคลับและสีประจำกลุ่มที่อาจเกิดขึ้นจากค่ายต้นสังกัดเป็นคนตั้งให้ หรือเป็นการตกลง

กันเองระหว่างแฟนคลับกับศิลปิน  

 จากการมีชื่อแฟนคลับ สีประจำกลุ่ม และสัญลักษณ์บางอย่างของกลุ่ม ทำให้การแสดงอัตลักษณ์ของ

แต่ละกลุ่มที่ค่อนข้างชัดเจน โดยเฉพาะในคอนเสิร์ตรวมศิลปิน ที่จะจัดขึ้นในสถานที่ขนาดใหญ่และจุคนได้

เยอะ ส่วนมากจะเป็นสนามกีฬาที่มีอัฒจันทร์สูง ซึ่งแฟนคลับแต่ละกลุ่มก็จะพยายามทำอัตลักษณ์ให้โดดเด่น

ขึ้นด้วยการจองที่นั่งเป็นกลุ่มแฟนคลับตามที่มีการนัดหมายเพื่อสามารถแปลอักษรหรือติดป้ายแสดงตัวตน 

เพื่อให้ศิลปินหรือแฟนคลับศิลปินเกาหลีกลุ่มอื่นรับทราบว่า เราเป็นใคร และเป็นแฟนคลับของศิลปินกลุ่มไหน 

ซึ่งเป็นโซนที่ผู้จัดจะเปิดจำหน่ายบัตรในรอบพิเศษ เพื่อให้กลุ่มแฟนคลับได้นั่งอยู่ด้วยกัน และมักเป็นที่นั่งที่อยู่
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ค่อนข้างสูงและไกลจากเวที นิยมเรียกกันว่า “บัตรยอดดอย” และเพิ่มความโดดเด่นด้วยการแต่งกายด้วยสี

ประจำวงหรือเสื้อทีม และการถือแท่งไฟ โดยก่อนหน้าที่จะมีการผลิตแท่งไฟ แฟนคลับจะถือ ‘ลูกโป่งที่มีสี

ประจำวง’ ซึ่งเป็นวัตถุที่แสดงถึงการให้กำลังใจที่เห็นได้ในระยะไกลและชัดเจน แต่การแสดงคอนเสิร์ตส่วน

ใหญ่จะเล่นในเวลากลางคืนหรือในฮอลล์ที่ค่อนข้างมืด ลูกโป่งที่ไม่มีแสงสว่างภายในตัวเองจึงไม่เพียงพอ จึงมี

การพัฒนามาใช้แท่งไฟแอลอีดี เพื่อที่ความส่องสว่างจะสามารถส่งกำลังใจไปให้ศิลปินเห็นว่าในฮอลล์มืดไม่ได้

ว่างเปล่า แต่เต็มไปด้วยแฟนคลับที่มาเฝ้าชม  

 จากแท่งไฟที่แค่มีสีเหมือนกับสีประจำวง ได้ถูกพัฒนาไปอีกระดับ เมื่อบริษัทต้นสังกั ดเล็งเห็นโอกาส

ทางธุรกิจจึงจัดการผลิต Official Light Stick ออกจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ทั้งตามหน้างานคอนเสิร์ตหรือ

เปิดให้จับจองทางออนไลน์ จากแท่งไฟธรรมดาเริ่มมีการสลักชื่อบนแท่งไฟ โดยระบุชื่อคอนเสิร์ต รอบที่เล่น 

เมืองที่จัด เป็นเหมือนของที่ระลึกจากคอนเสิร์ตครั้งนั้น ซึ่งเอกลักษณ์ของแท่งไฟถูกสร้างขึ้นพร้อมกับการสร้าง

เอกลักษณ์ของวงในยุคหลังเมื่อวงไอดอลเริ่มมากขึ้น เพราะฉะนั้นแล้วการสร้างรูปแบบที่ชัดเจนของแท่งไฟจึง

เป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ เพื่อไม่ให้สับสนว่า Ocean สีนี้เป็นของศิลปินวงไหนกันแน่ และเป็นการป้องกันปัญหา

ระหว่างแฟนคลับสองวงที่มีสีประจำวงสีเดียวกัน (‘บ้ง’ วัตถุแทนใจในวัฒนธรรม K-POP จากลูกโป่งถึงแท่งไฟ

ที่แฟนคลับต้องมี, ออนไลน์, 2562) 

 
ภาพที่ 3 : ตัวอย่างแท่งไฟของกลุ่มศิลปิน-ไอดอลเกาหล ี

ที่มา https://becommon.co/culture/kpoplightstick/#accept 
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 ยกตัวอย่าง กลุ่มแฟนคลับของวง SUPER JUNIOR ที่มีชื ่อกลุ่มว่า E.L.F (เอลฟ์) ย่อมาจาก Ever 

Lasting Friend แปลว่า เพื่อนกันตลอดไป ซึ่งคำว่าเอลฟ์ ถูกตั้งขึ้นโดย EUNHYUK (อึนฮยอก) หนึ่งในสมาชิก

ของวง SUPER JUNIOR เมื ่อปี ค.ศ. 2005 และมีสีประจำวงคือสีน้ำเงิน (สีแซฟไฟร์บลู) ซึ ่งสีประจำวง

กลายเป็นสิ่งที่กลุ่มเอลฟ์นำมาสร้างอัตลักษณ์ให้แก่ตนเอง และกลายเป็นสิ่งที่รับรู่ร่วมกันผ่านการบริโภคสนิค้า 

เช่น เสื้อสีน้ำเงิน แท่งไฟสีน้ำเงิน ลูกโป่งสีน้ำเงิน เป็นต้น 

 การสวมเสื้อสีน้ำเงินและเสื้อสีขาวสกรีนข้อความบ่งบอกถึงนักร้องวง SUPER JUNIOR สำหรับกลุ่ม

เอลฟ์ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเสื้อที่กลุ่มเอลฟ์สวมใส่จะเป็นเสื้อยืดมีทั้งสีน้ำเงินและสีขาว แต่

ส่วนมากจะนิยมใส่สีน้ำเงินมากกว่าสีขาว เพราะสีน้ำเงินนั้นเป็นสีประจำวงของนักร้องวง SUPER JUNIOR 

และเป็นสัญลักษณ์ภายในกลุ่มเอลฟ์ ซึ ่งทุกครั ้งที ่มีการรวมกลุ่ม เช่น งานจัดแสดงคอนเสิร์ต งาน FAN 

MEETING และการต้อนรับที่สนามบินสุวรรณภูมิ เป็นต้น กลุ่มเอลฟ์จำนวนมากสวมเสื้อสีน้ำเงินไปร่วม

กิจกรรมเพื่อเป็นการสนับสนุนนักร้องวง SUPER JUNIOR และเป็นการแสดงออกว่าตนเองคือ กลุ่มของผู้ที่มี

ความชื่นชอบนักร้องวง SUPER JUNIOR รวมถึงเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้กลุ่มเอลฟ์ทราบได้ว่าเป็นกลุ่มเอลฟ์

เหมือนกันอีกด้วย 

   
ภาพที่ 4 – 5 : เสื้อสีน้ำเงินและขาวที่สกรีนข้อความบ่งบอกถึงนักร้องวง SUPER JUNIOR 

ที่มา https://th.aliexpress.com/i/32792776687.html 

 ถัดมาคือการใช้แท่งไฟสีน้ำเงิน ถือเป็นอีกสัญลักษณ์ที่กลุ่มเอลฟ์มีการรับรู้ร่วมกัน โดยส่วนใหญ่กลุ่ม

เอลฟ์จะนิยมนำแท่งไฟสีน้ำเงินเข้าไปใช้ภายในงานแสดงคอนเสิร์ตเป็นอย่างมาก ซึ่งสามารถแบ่งแท่งไฟที่กลุ่ม

เอลฟ์นิยมใช้ได้เป็น 2 แบบคือ 1.แท่งไฟของ Official ที่ผลิตโดยบริษัท SM Entertainment (ค่ายต้นสังกัด

ของวง SUPER JUNIOR) ซึ่งจะจัดจำหน่ายทั่วโลกแต่อาจมีจำนวนจำกัด หรือผลิตออกมาตามช่วงของการทำ

กิจกรรมของศิลปินเท่านั้น เช่น ช่วงเวลาที่มีการออกอัลบั้มใหม่ การแสดงคอนเสิร์ตตามแต่ ละประเทศ ส่วน

แท่งไฟแบบที่ 2. แท่งไฟธรรมดา มีลักษณะเป็นทรงกระบอกหาซื้อได้ทั่วไปตามร้านที่เปิดขายสินค้าเกี่ยวกับ
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นักร้องเกาหลี โดยกลุ่มเอลฟ์ถือว่าการใช้แท่งไฟสีน้ำเงินภายในงานแสดงคอนเสิร์ตนั้นเป็นการสนับสนุนและให้

กำลังใจแก่ศิลปิน รวมถึงการใช้แท่งไฟที่มีสีประจำวงในคอนเสิร์ตนั้นก็เป็นการสร้างทะเลสีน้ำเงิน ซึ่งเปรียบ

เหมือนสัญลักษณ์ของกลุ่มเอลฟ์ที่จะมีการรับรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มเอลฟ์และนักร้องวง SUPER JUNIOR 

 
ภาพที่ 6 : แท่งไฟ Official ของกลุ่มแฟนคลับวง SUPER JUNIOR 

 ที่มา http://www.ilovekpopshop.com/product/6074/super-junior-official-light-stick 

 
ภาพที่ 7 : แท่งไฟของกลุ่มแฟนคลับวง SUPER JUNIOR แบบธรรมดา 

ที่มา https://idolconcertworld.wordpress.com/2013/06/11/super-junior-color-lightstick/ 

 ก่อนจะมีการผลิตแท่งไฟอย่างเป็นทางการ กลุ่มเอลฟ์ได้มีอุปกรณ์สำหรับให้กำลังใจศิลปินอย่างการใช้

ลูกโป่งโบกไปมา โดยเฉพาะลูกโป่งสีน้ำเงิน ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญที่มีความแสดงออกถึงความเป็นแฟน

คลับ โดยลูกโป่งที่ใช้จะเป็นสีน้ำเงินเท่านั้น เพราะเอลฟ์ถือว่าเป็นสีประจำวงและจะใช้เฉพาะงานที่จัดขึ้นใน

ช่วงเวลากลางวันเท่านั้น รวมถึงการใช้ผ้าเชียร์ซึ่งถือเป็นอีก 1 อุปกรณ์การเชียร์ที่สำคัญ โดยกลุ่มเอลฟ์จำนวน

มากนิยมนำมาใช้ในการร่วมเชียร์ศิลปิน สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ผ้าเชียร์ Official ซึ่งมีจำนวนจำกัด

และผลิตโดยค่ายต้นสังกัด และผ้าเชียร์ทั่วไป ซึ่งเป็นผ้าเชียร์ที่หาซื้อได้ทั่วไปหรือจัดทำโดย กลุ่มแฟนคลับ 

(ทวินันท์ ชัยศิร,ิ 2556: 52-60) 
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 นอกจากกลุ่มแฟนคลับของวง SUPER JUNIOR ที่มีชื่อกลุ่มว่า E.L.F (เอลฟ์) แล้วยังมีกลุ่มแฟนคลับ

ของกลุ่มศิลปินรุ่นพี่ในวงการบันเทิงเกาหลีหลายกลุ่มที่มีชื่อกลุ่มแฟนคลับ รวมถึงมีการแสดงออกถึงอัตลักษณ์

ประจำกลุ่มผ่านการบริโภคสินค้า เช่น กลุ่ม SONE4 (โซวอน) ที่เป็นชื่อแฟนคลับของกลุ่มคนที่มีความชื่นชอบ

ในตัวศิลปินวง GIRLS’ GENERATION มีสีประจำวงคือสีชมพู ซึ่งสีประจำวงกลายเป็นสิ่งที่กลุ่มโซวอนนำมา

สร้างอัตลักษณ์ให้แก่ตนเอง และกลายเป็นสิ่งที่รับรู่ร่วมกันผ่านการบริโภคสินค้า เช่น เสื้อสีชมพู แท่งไฟสีชมพู 

ลูกโป่งสีชมพ ูเป็นต้น 

 ซึ่งนอกจากการสร้างอัตลักษณ์ให้แก่กลุ่มแฟนคลับแล้ว ในด้านของการติดตามและการเข้าทำกิจกรรม

นั้น กลุ่มแฟนคลับศิลปินเกาหลีจะมีการติดตามศิลปิน เมือ่ศิลปินมีกิจกรรม  เช่น การทำกิจกรรมในประเทศ

ไทยของศิลปิน หากมีการเปิดเผยวันที่ทำกิจกรรมอย่างทางการ ก็อาจจะมีแฟนคลับบางกลุ่มที่คาดเดาถึงวันที่

ศิลปินจะเดินทางมาประเทศไทย และรวมกลุ่มกันเพื่อรอรับศิลปินที่สนามบิน รวมถึงการติดตามศิลปินต้ังแต่

สนามบินจนถึงโรงแรม รวมถงึการรวมกลุ่มของแฟนคลับเกาหลีเพื่อทำกิจกรรมหรือโปรเจกต์เพื่อแสดงออกถึง

ความช่ืนชอบที่มีต่อศิลปินอย่างต่อเนื่อง เช่น การทำป้ายโฆษณาตามสถานที่ โดยป้ายโฆษณาที่แฟนคลับจัดทำ

ขึ้นเพื่อเป็นของขวัญพิเศษสำหรับศิลปินที่ตวัเองช่ืนชอบ เป็นหนึ่งในหลายกิจกรรมที่เรยีกว่า ‘โปรเจกต์’ 

สำหรับหลายโอกาส ทั้งวันสำคัญอย่างวันเปิดตัว (เดบิวต์) วันปล่อยผลงานใหม่ (คัมแบค็) หรือวันที่มยีอดเข้า

ชมผลงานของศิลปินเป็นจำนวนที่สมควรแกก่ารเฉลิมฉลอง   

 โดยโปรเจกต์ประเภทนี้เป็นที่นิยมในหมู่แฟนคลับศิลปินเอเชีย รวมทั้งศิลปินไทย แต่ไม่ค่อยมีให้เห็นใน

หมู่ศิลปินชาวตะวันตก ซึ่งจุดกำเนิดของการซื้อป้ายโฆษณานี้มาจากประเทศเกาหลี ที่แฟนคลับชาวเกาหลี

อยากทำอะไรบางอย่างให้ศิลปินที่ตนชื่นชอบได้รับกำลังใจและพลังบวกนี้ไป แต่จะส่งไปโดยตรงก็ไม่สามารถ

ทำได้ จึงเลือกแสดงออกในที่สาธารณะแทน อย่างการขึ้นป้ายโฆษณาในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน คนที่เดินผ่านไป

ผ่านมาจะได้รู้จักศิลปินผู้เป็นที่รักนี้ด้วย ซึ่งสำหรับในประเทศไทย กลุ่มแฟนคลับมักมีการเชิญชวนแฟนคลับ

ด้วยกันมาระดมทุนสำหรับแต่ละโปรเจกต์ โดยอาจจะมีของที่ระลึกเล็กน้อยมอบให้เป็นการตอบแทน 

 
4 ที่มาจากคำว่า SO + ONE โดยคำว่า SO มาจากชื่อวง So Nyeo Shi Dae (โซนยอชิแด) ส่วน ONE หมายถึงแฟนคลับ O 
กับ O รวมกันกลายเป็น     ดังนั้นชื่อ SONE หมายถึง So Nyeo Shi Dae (โซนยอชิแด) กับแฟนคลับทั่วโลกรวมกันเป็นหนึ่ง
เดียว ซึ่งชื่อแฟนคลับนี้ถูกประกาศเป็นครั้งแรกในงาน The 1st Year Party งาน Fan Meeting ฉลองครบรอบเดบิวต์ 1 ปีใน
วันที่ 5 สิงหาคม 2008 
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ภาพที่ 8 : ป้ายโฆษณาสุขสันต์วันเกิดแก่ศิลปินเกาหลี (YURI of IZ*ONE) ในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT 

ที่มา https://readthecloud.co/idol-birthday-billboard/ 

 ซึ่งในภายหลังมีการขยายพื้นที่การติดตั้งป้ายโฆษณาเพิ่มมากขึ้น จากการติดที่ป้ายโฆษณาในสถานที่

รถไฟฟ้าใต้ดินเพียงทีเดียว สู่การซื้อโฆษณาบนสถานีรถไฟฟ้า BTS รวมถึงจอ LED หน้าห้างสรรพสินค้ามาบุญ

ครอง (MBK)  

 
ภาพที่ 9 : ป้ายโฆษณาสุขสันต์วันเกิดศิลปินเกาหลี (LISA of BLACKPINK) ในสถานีรถไฟฟ้า BTS 

ที่มา https://readthecloud.co/idol-birthday-billboard/ 



45 
 

 
 

 
ภาพที่ 10 : ป้ายสุขสันต์วันเกิดศิลปินเกาหลี (TIFFANY of GIRLS’ GENERATION) LED หน้า MBK 

ที่มา https://twitter.com/StayfanyTH/status/1029549860515590144?s=20 

 แม้จะมีโปรเจกต์จำนวนมากมายจากกลุ่มแฟนคลับที่รวมกลุ่มรวมเงินกันเพื่อซื้อโฆษณาแสดงความ

ยินดีแก่ศิลปินที่ชื่นชอบ แต่มีหนึ่งโปรเจกต์จากกลุ่มแฟนคลับที่ดูจะเป็นที่พูดถึงมาก นั้นก็คือ กลุ่มแฟนคลับ

ของวง NCT (เอ็นซีที) ที่ร่วมกันทำโปรเจคในวันเกิดของ TAEYONG (แทยง) หนึ่งในสมาชิกของวงด้วยการซื้อ

โฆษณาที่สถานทีรถไฟฟ้า BTS และขบวนรถไฟฟ้า BTS โดยเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ค.ศ. 2020 เพจเฟซบุ๊ก 

“รถไฟฟ้าบีทีเอส” เผยภาพขบวนรถไฟฟ้าสายแทยง ซึ่งทั้งขบวนมีการติดภาพสกรีนของ  “ลี แทยง NCT” 

เนื่องในวันนี้เป็นวันเกิด ซึ่งทางรถไฟฟ้าบีทีเอสจะให้บริการในสายสุขุมวิทและสายสีลมตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ 

โดยระบุข้อความว่า “ ‘Happy Birthday to Lee Taeyong’ ขบวนรถไฟฟ้าสายแทยงวันนี้ขบวนรถไฟฟ้าสุข

สันต์วันเกิดลีแทยง NCT127 จะให้บริการที่สายสีลมนะครับ และจะให้บริการทั้งในสายสุขุมวิท และสายสีลม

ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้เลยครับ”  

 โดย TAEYONG นั้นเกิดวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2020 เป็นสมาชิกวง NCT, NCT127 และ SuperM 

จากค่าย SM Entertainment และทั้งนี้ขบวนรถไฟฟ้าดังกล่าว แทยงบาร์ หรือ NCTzen (ชื่อแฟนคลับวง 

NCT) ชาวจีนได้ทุ่มเงินซื้อโฆษณาบนขบวนรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีลม-สุขุมวิท เพื่อเป็นของขวัญให้กับ ลี แทยง 

จำนวนที่เงินลงทุนไปถึง 1,593,230 บาท และได้ส่วนลดเหลืออยู่ที่ 1.4 ล้าน นอกจากที่ไทยแล้ว แทยงบาร์ยัง

มีการซื้อโฆษณาในเมืองใหญ่ๆ อีกเพียบ เช่น เซี่ยงไฮ หางโจว ชินจุกุ ชิบุย่า รวมถึงที่เกาหลีใต้ด้วย (ยิ่งใหญ่! 

แม่จีนมอบของขวัญวันเกิด “แทยง NCT” ซื้อโฆษณาขบวนรถไฟฟ้าสายสีลม-สุขุมวิท ตลอดเดือนกรกฎาคม, 

2563, ออนไลน์)  
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ภาพที่ 11 : ขบวนรถไฟฟ้าสาย TAEYONG 

ที่มา https://mgronline.com/onlinesection/detail/9630000067838 

  

ภาพที่ 12-13 : ป้ายโฆษณาวันเกิดของ TAEYONG ที่ถูกติดตั้งบริเวณสถานทีรถไฟฟ้า BTS 

ที่มา TWITTER : TAEYONG THAILAND (@TAEYONG_TH) 

 แต่จากสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยเมื่อช่วงเดือนตุลาคม ค.ศ. 2020 ที่ผ่านมา ได้เกิด

กระแสสนับสนุนการเคลื่อนไหวการชุมนุมที่กำลังเกิดขึ้นในไทย กลุ่มแฟนคลับของแต่ละแฟนด้อมร่วมกันระดม

ทุนบริจาคเงินรวมกันได้ถึง 2.7 ล้านบาท โดยใช้เวลาระดมทุนเพียง 2 วัน คือ 16 -17 ตุลาคม ค.ศ. 2020 

ประกอบกับเหตุการณ์ปิดให้บริการชั่วคราวของสถานีรถไฟฟ้าในไทยทั้ง BTS เเละ MRT ซึ่งแม้ทางบริษัทฯ จะ

ออกมาชี้เเจงว่าเป็นมาตรการป้องกันความปลอดภัยและกฎหมายที่บังคับใช้ แต่กลุ่มแฟนคลับมองว่าทั้ง 2 

องค์กรมีส่วนทำให้ผู้ชุมนุมและประชาชนทั่วไปประสบความยากลำบาก ทำให้ไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้

และเสี่ยงได้รับอันตราย จึงเห็นพ้องร่วมกันว่าควรหยุดสนับสนุนองค์กรดังกล่าว โดยการยกเลิกโปรเจกต์ซื้อ

ป้ายโฆษณาบน BTS และ MRT โดยเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ. 2020 มีการแชร์ภาพและข้อความจากผู้ใช้ทวิต

เตอร์รายหนึ่งที่เป็นตัวแทนโปรเจกต์ ได้ตั้งโปรเจกต์ฉลองวันเกิดให้กับสมาชิกวง BTS ด้วยการซื้อพื้นที่โฆษณา

ท้ายรถตุ๊กตุ๊ก ซึ่งเรื่องนี้ทำให้เกิดกระแสชื่นชมเป็นวงกว้างว่า นอกจากได้แสดงออกถึงความรักในตัวศลิปินแล้ว 

ยังกระจายรายได้ให้กับกลุ่มคนตัวเล็กและเป็นการโปรโมตการท่องเที่ยวไปในตัว 
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ภาพที่ 14 : โปรเจควันเกิดศิลปิน V วง BTS ของกลุ่มแฟนคลับ ARMY  

ที่มา https://hilight.kapook.com/view/209104 

 จากข้อมูลที ่กล่าวมาข้างต้น เป็นการแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมย่อยของกลุ ่มแฟนคลับที ่มีการ

แสดงออกถึงอัตลักษณ์ร่วมกันของแฟนคลับศิลปินเกาหลี และการใช้สัญลักษณ์ที่ทำให้เกิดการแบ่งแยกชัดเจน

ระหว่างแฟนคลับศิลปินเกาหลีในแต่ละวง เช่น การแต่งกาย การบริโภคสินค้าที่มีสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับวง 

เช่น แท่งไฟ ลูกโป่ง หรือผ้าเชียร์ เป็นต้น รวมถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นจากการรวมกลุ่มของกลุ่มแฟนคลับที่มีการ

เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมย่อยที่มีการถ่ายทอดรูปแบบจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน และยังคง

มีการทำกิจกรรมและวิธีการแสดงตัวตนในลักษณะเดียวกันอยู่ในปัจจุบัน  เช่นเดียวกับกลุ่มแฟนคลับของวง 

SEVENTEEN ที่ในปัจจุบันยังคงมีการใช้สัญลักษณ์เพื่อแสดงถึงความแตกต่างระหว่างกลุ่มกะรัตและกลุ่มแฟน

คลับกลุ่มอื่น ทั้งนี้ผู้ศึกษาจะขออธิบายถึงประวัติความเป็นมาของศิลปินกลุ่ม SEVENTEEN ในหัวข้อถัดไป และ

อธิบายถึงกลุ่มกะรัตและกะรัตไทย ผู้ซึ่งเป็นกลุ่มแฟนคลับของ SEVENTEEN ในบทถัดไป  
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3. ความนิยมของศิลปนิวง SEVENTEEN ในประเทศไทย 

 SEVENTEEN (เซเวนทีน) คือกลุ ่มนักร้องชายจากประเทศเกาหลีใต้ ภายใต้สังกัดค่าย  PLEDIS 

ENTERTAINMENT (เพลดิสเอนเตอร์เทนเมนต์) และ PLEDIS JAPAN (เพลดิสเจเปน) ประเทศญี่ปุ่น เปิดตัวใน

ปี ค.ศ. 2013 และเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 2015 ประกอบด้วยจำนวนสมาชิกทั้งหมด 13 คนคือ 

S.COUPS (เอสคุปส์) JEONGHAN (จองฮัน) JOSHUA (โจชัว) JUN (จุน) HOSHI (โฮชิ) WONWOO (วอนอู) 

WOOZI (อูจี) THE8 (ดิเอท) MINGYU (มินกยู) DK (ดีเค) SEUNGKWAN (ซึงกวาน) VERNON (เวอร์นอน) 

และ DINO (ดีโน่) โดยภายในวงแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย ได้แก่ HIPHOP TEAM (กลุ่มฮิปฮอป) VOCAL 

TEAM (กลุ่มเสียงร้อง) และ PERFORMANCE TEAM (กลุ่มการแสดง)  

 
ภาพที่ 15 : ศิลปินเกาหลีวง SEVENTEEN 

ที่มา https://m.post.naver.com/viewer/postView.nhn?volumeNo=29768519&memberNo=38657154 

 SEVENTEEN เป็นที่รู ้จักในฐานะของวงบอยแบนด์ที่ทำงานในขั้นตอนการผลิตเพลง การแต่งเพลง 

แต่งเน้ือร้อง และออกแบบท่าเต้นด้วยตัวเอง โดยในปี ค.ศ. 2012-2014 PLEDIS ENTERTAINMENT ได้เริ่มต้น

โครงการที่มีชื่อว่า "SEVENTEEN TV" (เซเวนทีนทีว)ี มีการออกอากาศทาง Ustream ด้วยสมาชิก 13 คน เป็น

รายการที่ถ่ายทอดให้เห็นถึงสมาชิก SEVENTEEN (ซึ่งในขณะนั้นยังเป็นศิลปินฝึกหัด) ในการฝึกซ้อม การร้อง

เพลง การเต้น รวมไปถึงการทำกิจกรรมร่วมกันภายในห้องฝึกซ้อม และมีการประเมินผลความสามารถด้วย  
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 นอกจากนี้ SEVENTEEN ยังมีมินิคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองภายใต้ชื่อ "LIKE SEVENTEEN CONCERTS 

" ก่อนที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ โดยในวันที่ 19 เมษายน ค.ศ. 2015 PLEDIS ENTERTAINMENT ได้ปล่อย

ตัวอย่างรายการเรียลลิตีแรกของ SEVENTEEN ชื่อว่า “SEVENTEEN PROJECT: DEBUT BIG PLAN” โดย

ออกอากาศตอนแรกในวันที่ 2 พฤษภาคม 2015 และออกอากาศตอนสุดท้ายในวันที่ 26 พฤษภาคม ค.ศ.

2015 ซึ่งเป็นการเปิดตัวด้วยโชว์เคสที่ถ่ายทอดสดเป็นเวลา 1 ชั่วโมงเต็ม และเปิดตัวอย่างสวยงามด้วยเพลง 

'SHINING DIAMOND' ที่แต่งเนื้อร้องและออกแบบท่าเต้นโดยสมาชิกในวง ซึ่งบ่งบอกตัวตนและจุดเริ่มต้นของ  

SEVENTEEN ได้เป็นอย่างดี และได้รับแหวนประจำตัวที่ใส่ตั้งแต่ก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการจนถึงปัจจุบัน 

โดยภายในแหวนสลักชื่อวงชื่อสมาชิกแต่ละคน (เจ้าของแหวน) ไว้ด้วย เป็นการประกาศว่าเป็นสมาชิกที่ได้รับ

การยืนยันว่าเป็น SEVENTEEN อย่างเป็นทางการและเป็นหน่ึงเดียวกันตลอดไป 

 ในวันที่ 29 พฤษภาคม ค.ศ. 2015 SEVENTEEN ได้ปล่อยมิวสิควิดีโอเพลงแรก "Adore U" ที่เป็น

เพลงเดบิวต์ พร้อมกับมินิอัลบั้มแรก '17 CARAT' ในรูปแบบดิจิทัลดาวน์โหลดออกมาอย่างเป็นทางการในวัน

เดียวกัน ก่อนที่แบบอัลบั้มจะออกวางขายตามมาในวันที่ 2 มิถุนายน โดยอัลบั้มนี้เปิดตัวในอันดับที่ 8 ของ

ชาร์ตอัลบั้ม GAON (กาออน) 5 และติดชาร์ตในอันดับที่ 9 ของชาร์ตอัลบั้มโลก Billboard (บิลบอร์ด) 6 

ภายในสัปดาห์แรกที่ปล่อยออกมา โดยสามารถอยู่ในชาร์ตได้นานถึง 11 สัปดาห์ และอัลบั้ม '17 CARAT' ยัง

ถูกจัดให้อยู่ในอับดับที่ 9 ของการจัดอันดับ “สุดยอดอัลบั้มเคป็อปที่ดีที่สุดแห่งปี ค.ศ. 2015” ที่จัดอันดับโดย 

Billboard อีกด้วย ซึ่ง SEVENTEEN เป็นศิลปินหน้าใหม่เพียงวงเดียวที่ติดอยู่ในการจัดอันดับนี้ 

 ต่อมาในวันที่ 31 สิงหาคม ค.ศ. 2015 SEVENTEEN ได้ปล่อยทีเซอร์ของมินิอัลบั้มชุดที่ 2 'BOYS BE' 

ซึ่งได้ทำออกมา 2 รูปแบบ คือแบบ Hide และแบบ Seek และปล่อยมิวสิควิดีโอ เพลง "MANSE" ออกมาใน

วันที่ 10 กันยายน ค.ศ. 2015 โดยอัลบั้มนี้เปิดตัวในอันดับที่ 2 ของ GAON Music Chart และติดชาร์ตใน

อันดับที่ 1 ของชาร์ตอัลบั้มโลก Billboard โดยอัลบั้ม 'BOYS BE' นั้นสามารถทำยอดขายได้มากกว่า 100,000 

แผ่น ซึ่งทำให้ SEVENTEEN กลายเป็นศิลปินหน้าใหม่ที่สามารถทำยอดขายอัลบั้มได้สูงที่สุดในปี ค.ศ. 2015 ใน

ฐานะของศิลปินหน้าใหม่ และมีชื ่ออยู ่ในการจัดอันดับของ "Billboard's 21 Under 21 2015: Music's 

Hottest Young Stars" (21 ศิลปินดาวรุ่งสุดฮอตแห่งปีค.ศ. 2015 ที่อายุต่ำกว่า 21 ปี) ซึ่ง SEVENTEEN เป็น

 
5 เป็นชาร์ตเพลงของประเทศเกาหลีใต้ จะคล้ายกับบิลบอร์ดชาร์ตในสหรัฐอเมริกาและออริคอนชาร์ตในประเทศญี่ปุ่น 
6 เป็นนิตยสารทางด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเพลงฉบับหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีลักษณะของชาร์ตเพลงและอัลบั้ ม ออกเป็นรายสัปดาห์ 
โดยนิตยสารฉบับนี้จะมีตารางจัดอันดับเพลงและอัลบั้มยอดนิยมตามแนวเพลงในแต่ละสัปดาห์ แต่ตารางอันดับเพลงซึ่งคนทั่วโลกเป็นที่รู้จัก มาก
ที่สุดคือ "Billboard Hot 100" ชาร์ตเพลงอันดับ 1 ของโลก เป็นการจัดอันดับเพลง 100 อันดับ โดยไม่แบ่งประเภทหรือแนวเพลง และอีกตาราง
คือ "Billboard 200" ซึ่งเป็นการจัดอันดับอัลบั้มที่มียอดจำหน่ายสูงสุด 200 อัลบั้มตามผลสำรวจ 
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ศิลปินเกาหลีเพียงกลุ่มเดียวที่มีชื่ออยู่ในการจัดอันดับนี้และได้ฉายา Monster Rookies หรือรุกกี้ปีศาจจากสื่อ

ในประเทศเกาหลีเพราะเป็นไอดอลที่ทำเองหมดทุกอย่างทั้งกระบวนการแต่งเพลงและออกแบบท่าเต้น 

 หลังจากเปิดตัวได้เพียง 7 เดือน SEVENTEEN ประกาศจัดคอนเสิร์ตเดี่ยวอย่างเป็นทางการเป็นครั้ง

แรกภายใต้ชื่อ 2015 LIKE SEVENTEEN - Boys Wish Concert โดยเมื่อเปิดขายบัตรในวันที่ 24 พฤศจิกายน

นั้น บัตรเข้าชมคอนเสิร์ตทั้ง 3 วันก็ถูกขายหมดภายใน 1 นาที พร้อมกับการปล่อยผลงานอัลบั้มเต็มชุดแรก

โดยใช้ชื่อว่า 'Love & Letter' ซึ่งได้ทำออกมาเป็น 2 รูปแบบคือแบบ Love และแบบ Letter ซึ่งอัลบั้มนี้มี

ยอดการสั่งซื้อล่วงหน้าสูงถึง 150,000 อัลบั้ม ซึ่งสูงกว่ามินิอัลบั้มชุดก่อนถึง 4 เท่า และยังติดชาร์ตในประเทศ

ญี่ปุ่นทั้งที่ไม่มีการโปรโมตในประเทศญี่ปุ่น โดยเพลงโปรโมตของอัลบั้มนี้มีชื่อว่า "Pretty U"  และอัลบั้มนี้

เปิดตัวในชาร์ตอัลบั้มโลก Billboard ในอันดับที่ 3 และเพลง "Pretty U" นี้เองที่ทำให้ SEVENTEEN สามารถ

คว้ารางวัลที่ 1 ในรายการเพลงได้เป็นครั้งแรก ในวันที ่4 พฤษภาคม ในรายการ Show Champion 7  

 ในปีถัดมา SEVENTEEN ได้ประกาศรายละเอียดของการจัดคอนเสิร์ตเอเชีย-แปซิฟิกทัวร์ ครั้งแรกซึ่ง

จะมีขึ ้นในช่วงเดือนสิงหาคมชื ่อว่า SEVENTEEN 1ST ASIA PACIFIC TOUR 'SHINING DIAMONDS' โดย

รายชื่อประเทศที่จะทำการจัดคอนเสิร์ตนั้นมีทั้งสิงคโปร์, ฟิลิปปินส์ (มะนิลา), อินโดนีเซีย (จาการ์ตา), ไทย 

(กรุงเทพมหานคร), ออสเตรเลีย (เมลเบิร์น), ออสเตรเลีย (ซิดนีย์), นิวซีแลนด์ (ออกแลนด์), ฮ่องกง (เกาลูน), 

จีน (ปักกิ่ง) และไต้หวัน (ไทเป) ซึ่งได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากทุกประเทศที่ได้ไปทำการแสดง  

 หลังจากเปิดตัวครบสองปี SEVENTEEN ได้จัดเวิลด์ทัวร์ครั้งแรก SEVENTEEN 1ST WORLD TOUR 

'DIAMOND EDGE' ที่เริ่มในวันที่ 14 กรกฎาคม จนถึง 6 ตุลาคม ค.ศ. 2017 ในหลายประเทศทั่วโลก โดย

เริ่มต้นที่ประเทศเกาหลีใต้ (โซล) เป็นที่แรก โดยคอนเสิร์ตครั้งนี้จัดขึ้นในสนามกีฬาเปิดขนาดใหญ่ที่มีแฟนคลับ

เข้าร่วมมากขึ้นเป็นเท่าตัว และในประเทศ ญี่ปุ่น (ไซตามะ) จัดขึ้นที่ Saitama Super Arena ซึ่งถือเป็นการ

ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วของ SEVENTEEN ที่ได้จัดคอนเสิร์ตในสังเวียนที่ใหญ่ขึ้นภายในไม่กี่เดือนใน

ประเทศญี่ปุ่น มีผู้เข้าชมมากกว่า 60,000 คนในการแสดงแค่ 2 วัน และอีกหลายประเทศอย่าง ไทย , ฮ่องกง, 

สหรัฐอเมริกา, ชิล,ี แคนาดา, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, สิงคโปร,์ ไต้หวัน (ไทเป) และฟิลิปปินส์ (มะนิลา) 

 หลังจากนั้นวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 2017 MINGYU (มินกยู) ได้เดินทางมาประเทศไทยเพื่อถ่ายทำ

ละครเรื่องแรกซิตคอม 'หลวงตามหาชน' ทางไทยทีวีช่อง 3 ร่วมกับนักแสดงชั้นนำของไทย คุณสรพงศ์ ชาตรี 

และนักแสดงตลกอีกมากมาย ซึ ่งถ ือเป็นการแสดงความสามารถด้านการแสดงครั ้งแรกของสม าชิก 

SEVENTEEN และในวันที่ 3 สิงหาคม ค.ศ. 2017 สมาชิก SEVENTEEN ที่เหลือได้เดินทางมาประเทศไทยเพื่อ

เตรียมตัวแสดงคอนเสิร์ต 1ST WORLD TOUR 'DIAMOND EDGE IN BANGKOK ที่จัดขึ้นในวันที่ 5 สิงหาคม 

 
7 รายการเพลงเกาหลีของสถานีโทรทัศน์ MBC ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 18.00 น. ตามเวลาประเทศเกาหลี (16.00 น. ตามเวลาประเทศไทย)  
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ซึ่งการกลับมาประเทศไทยครั้งนี้ของ  SEVENTEEN ได้รับความสนใจจากสื่อโทรทัศน์และสำนักข่าวมากมาย

และประสบความสำเร็จอย่างมากในการจัดคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งแรกที่ประเทศไทยด้วยจำนวนผู้เข้าชม

กว่า 5,500 คน 

 และในปีเดียวกัน SEVENTEEN ได้รับรางวัลจากเทศกาลดนตรีปลายปีมากมาย รวมถึงรางวัล BEST 

ARTIST AWARDS แ ล ะ  BEST DANCE PERFORMANCE MALE GROUP AWARDS จ าก เพล ง  DON’T 

WANNA CRY ซึ่งถือเป็นรางวัลที่บ่งบอกถึงความสามารถด้านดนตรี การเต้น การแสดงของ  SEVENTEEN ได้

เป็นอย่างดีและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในปี ค.ศ. 2017  นี้ รวมถึงในปี ค.ศ. 2018 SEVENTEEN ยัง

ได้ร ับรางวัล  BEST DANCE PERFORMANCE MALE GROUP AWARDS อีกครั ้ง จากงานประกาศรางวัล

ปลายปีและในงานอื่นอีกหลายรางวัล  

 ในปี ค.ศ. 2019  SEVENTEEN กลับมาอีกครั้งในตอนต้นปี ด้วยมินิอัลบั้มชุดที่ 6 ‘YOU MADE MY 

DAWN’ โดยมีเพลง "HOME" เป็นเพลงที่ใช้ในการโปรโมตครั้งนี้ โดยมียอดขายอัลบั้มรวม 7 วันแรกมากกว่า 

330,000 อัลบั้ม ใน Hanteo Chart (ฮันทอชาร์ต) 8 อีกทั้งยังมียอดขายอัลบั้มมากกว่า 400,000 อัลบั้มเป็น

อันดับ 1 ประจำเดือนมกราคมใน Gaon Chart และชนะรางวัลที่ 1 ในรายการเพลงรวมทั้งหมดแล้ว 10 

รางวัลด้วยกัน โดยครั้งนี้มีการชนะรางวัลที่ 1 ในรายการเพลงครั้งแรกตั้งแต่เปิดตัวมาอย่างรายการ Music 

Core (มิวสิคคอร์) 9 และ Inkigayo (อินกิกาโย) 10 อีกด้วย ถือเป็นการประสบความสำเร็จอย่างมากในการ

เริ่มต้นปีนี้ (เซเวนทีน (วงดนตรี), ออนไลน์, 2562) ซึ่งแฟนคลับชาวไทยเองก็แสดงความยินดีกับการมาอีกครั้ง

ของ SEVENTEEN จนทำให้แฮชแท็ก #YOU_MADE_MY_DAWN (ชื่ออัลบั้ม) #SEVENTEEN_Home และ 

#YMMD (ชื่ออัลบั้มแบบย่อ) นั้นติดเทรนด์ทวิตเตอร์ในไทยอันดับที่ 3 4 และ 5 ตามลำดับ นอกจากนี้ในวันที่ 

SEVENTEEN ชนะรายการเพลงจากการโปรโมตเพลง HOME รวมทั้งหมด 10 รางวัลนั้นแฟนคลับชาวไทยเอง

ก็ร่วมแสดงความยินดีจนแฮชแท็ก #Home10thWin ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ 1 ในไทย 

 
8 Hanteo คือชาร์ตที่นับยอดขายอัลบั้มจาก "ร้านค้าที่ร่วมรายการกับฮันทอ" ทั้งออนไลน์ (ร้านค้าบนอินเตอร์เน็ต เช่น Ktown4u, synnara, 
yes24, aladin) และออฟไลน์ (ร้านขายแผ่นซีดีทั่วไป เช่น Hottracks) 
9 เป็นรายการเพลงเกาหลีของสถานีโทรทัศน์ MBC ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 16.00 น. ตามเวลาประเทศเกาหลี  
10 เป็นรายการเพลงจากประเทศเกาหลีใต้ ออกอากาศโดยสถานี SBS ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 15:50 น. ตามเวลาประเทศเกาหลี ล 



52 
 

 
 

  
ภาพที่ 16-17 : การติดอันดับเทรนด์ทวิตเตอร์ในไทย 

(ที่มา : ธัชพรรณ หมุ่ยจันทา 21 กรกฎาคม 2563) 

 ช่วงปลายปี SEVENTEEN กลับมาอีกครั้งกับอัลบั้มเต็มชุดที่ 3 “An Ode” พร้อมกับเพลงโปรโมตที่มี

ชื ่อว่า “Fear” โดยทาง Hanteo Chart ได้ออกมาเปิดเผยว่า SEVENTEEN สามารถทำยอดขายอัลบั้ม An 

Ode ได้สูงถึง 700,863 แผ่น ซึ่งเป็นบอยกรุ๊ปที่ทุบสถิติทำยอดขายได้เกิน 700,000 แผ่นภายในสัปดาห์แรกได้

สำเร็จเป็นวงที ่ 3 ในวงการ (ก่อนหน้านี ้คือ EXO และ BTS) (SEVENTEEN ทำสถิติยอดขายอัลบั ้มทะลุ 

700,000 แผ่นได้ต้ังแต่สัปดาห์แรก เป็นวงที่ 3 ในวงการ!, 2562, ออนไลน์) 

 และปิดท้ายปี ค.ศ. 2019 ด้วยการจัดเวิลด์ทัวร์คอนเสิร์ตอีกครั้ง และเป็นครั้งที่ 2 สำหรับประเทศไทย 

ในชื่อว่า ‘SEVENTEEN WORLD TOUR <ODE TO YOU> IN BANGKOK’  ที่ถูกจัดขึ้นถึง 2 รอบการแสดง 

คือวันเสาร์ที่ 23 และวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019 ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี ซึ่งหลังจากเปิด

จำหน่ายบัตร เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ค.ศ. 2019 ก็ได้รับการตอบรับการอย่างล้นหลามจนทำให้จำนวนบัตรที่นั่ง

ในคอนเสิร์ตทั้ง 2 วันถูกจำหน่ายหมดจนขึ้น SOLD OUT! ทันทีหลังเปิดขาย ในขณะที่จำนวนบัตรยืนนั้นถูกจับ

จองจนเกือบเต็มพื้นที่ (“กะรัตไทย” กำ “กะรัตบง” และ “บัตร” ให้มั่น เตรียมรับความมันส์แบบเต็มแม็กซ์ใน  

‘SEVENTEEN WORLD TOUR <ODE TO YOU> IN BANGKOK’, 2562, ออนไลน์) ซึ่งหลักจากการประกาศ

จัดคอนเสิร์ตในประเทศไทยอีกครั้งก็เป็นที่พูดถึงอย่างมากในกลุ่มแฟนคลับจนแฮชแท็ก #OdeToYouinBKK 

ติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ 1 ของไทย พร้อมกับ #SEVENTEENINBKK ที่ติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ 4 ของไทย

เช่นเดียวกัน 
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ภาพที่ 18 : การติดอันดับเทรนด์ทวิตเตอร์ในไทย 

(ที่มา : ธัชพรรณ หมุ่ยจันทา 21 กรกฎาคม 2563) 

 
ภาพที่ 19 : ไทม์ไลน์การเข้ามาทำกิจกรรมในประเทศไทยของวง SEVENTEEN 

(ที่มา : ธัชพรรณ หมุ่ยจันทา 21 กรกฎาคม 2563) 

 ในปี ค.ศ. 2020 SEVENTEEN กับมาพร้อมกับความสำเร็จอีกขั้น จากสถิติของ Hanteo Chart ใน

วันที ่ 29 มิถ ุนายน โดย SEVENTEEN ได้สร้างยอดขายมินิอัลบั ้มที ่ 7 “Heng:garæ” (แฮงกาเร) ทะลุ 

1,097,891 ช ุดตั ้งแต่ส ัปดาห์แรก และไม่เพียงแค่ต ิดชาร์ตประจำสัปดาห์ของ Hanteo เท ่านั ้น แต่ 

SEVENTEEN ยังสร้างสถิติยอดขายสูงสุดในสัปดาห์แรกจนได้รับฉายา “Million Seller” โดย มินิอัลบั้ม 

“Heng:garæ” เป็นอัลบั้มที่มียอดขายสูงสุดในสัปดาห์แรกเป็นอันดับสองในปี ค.ศ. 2020 และนับเป็นอันดับ 3 

ในวงการ K-POP นอกจากนี้ “Left & Right” เพลงโปรโมตในมินิอัลบั้ม “Heng:garæ” นั้นสามารถติดอันดับ

บนชาร์ตเพลงของเกาหลีและอันดับบนชาร์ตเพลงยอดนิยมอย่าง iTunes ถึง 27 ประเทศอีกด้วย (“Million 

Seller” ฉายานี้ไม่ได้มาง่ายๆ SEVENTEEN ทำลายสถิติยอดขายอัลบั้มในสัปดาห์แรก!!!, ออนไลน์, 2562) 
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 ซึ่งการประกาศคัมแบคอีกครั้งของ SEVENTEEN ก็ได้รบัการต้อนรับและเป็นที่พูดถึงอย่างมากจนแฮช

แท็ก #SEVENTEEN_COMEBACK ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ 1 ในไทย และในวันประกาศรายละเอียดมินิ

อัลบั ้มพร้อมกับปล่อย MV เพลงในอัลบั ้มอย่าง ‘MyMy’ นั ้นก็เป็นที ่พูดถึงจนแฮชแท็ก #MyMy และ 

#SEVENTEEN_Henggarae ติดอันดับเทรนด์ทวิตเตอร์ในไทยอันดับที่ 2 และ 3 รวมถึงวันที่ MV LEFT & 

RIGHT ที ่เป็นเพลงโปรโมตในมินิอัลบั ้มชุดนี ้ได้เผยแพร่ออกมาก็ได้ร ับกระแสต้อนรับที ่ดีจนแฮชแท็ก 

#SEVENTEEN_LeftnRight ขึ้นอันดับ 1 เทรนด์ทวิตเตอร์ในไทย 

  
ภาพที่ 20-21 : การติดอันดับเทรนด์ทวิตเตอร์ในไทยของแฮชแท็ก 

(ที่มา : ธัชพรรณ หมุ่ยจันทา 21 กรกฎาคม 2563) 

 
ภาพที่ 22 : การติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ 1 ในไทยของแฮชแท็ก #SEVENTEEN_LeftnRight 

(ที่มา : ธัชพรรณ หมุ่ยจันทา 21 กรกฎาคม 2563) 
  

 นอกจากนี้เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ. 2019 ช่อง YouTube Official ของ SEVENTEEN ได้อัพ

โหลดว ิด ี โอรายการ INSIDE SEVENTEEN ตอน SEVENTEEN's Enjoyable Bangkok Night ท ี ่ม ี เน ื ้อหา

เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศไทยยามดึกในช่วงที่มาจัดคอนเสิร์ต SEVENTEEN WORLD TOUR <ODE 

TO YOU> IN BANGKOK โดยมีสมาชิก 3 คน คือ WONWOO (วอนอู) DK (ดีเค) และ JEONGHAN (จองฮัน) 

ในระหว่างที่ดำเนินรายการนั้นมีช่วงหนึ่งที่มีเสียงแม่ค้าที่ขายอาหารพูดขึ้นมาว่า “เสื้อเขียวหล่อ” ซึ่งก็คือ 

JEONGHAN (จองฮัน) ทำให้หลังจบการออนแอร์ของรายการ แฮชแท็ก #เสื้อเขียวหล่อ ติดเทรนด์ทวิตเตอร์

อันดับ 1 ในไทย รวมถึงแฮชแท็ก #เสื้อขาวก็หล่อ (WONWOO)  และ #บ่าวเสื้อบอล (DK) ก็ติดอันดับเทรนด์

ทวิตเตอร์ในไทยเช่นเดียวกัน 
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ภาพที่ 23-24 : รายการ INSIDE SEVENTEEN ตอน SEVENTEEN's Enjoyable Bangkok Night 

(ที่มา : ธัชพรรณ หมุ่ยจันทา 21 กรกฎาคม 2563) 

 

ภาพที่ 25 : การติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ 1 ในไทยของแฮชแท็ก #เสื้อเขียวหล่อ 

(ที่มา : ธัชพรรณ หมุ่ยจันทา 21 กรกฎาคม 2563) 

  

ภาพที่ 26 การติดเทรนด์ทวิตเตอร์ในไทยของแฮชแท็ก #เสื้อขาวก็หล่อ และ #บ่าวเสื้อบอล 

(ที่มา : ธัชพรรณ หมุ่ยจันทา 21 กรกฎาคม 2563) 

 จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น เป็นการแสดงให้เห็นถึงประวัติและความเป็นมาของวง SEVENTEEN และ

ผลงานตั้งแต่ก่อนเปิดตัวจนถึงช่วงเดือนกันยายน ค.ศ.2020 ที่จะเห็นได้ถึงพัฒนาการทั้งในด้านความสามารถ

และความนิยมที่ไต่ระดับเพิ่มมากขึ้น ซึ่งรวมถึงความนิยมที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในประเทศไทยด้วย โดยการ

ติดอันดับเทรนด์ในทวิตเตอร์นั้น ส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากกลุ่มแฟนคลับที่มีการกระจ่ายข่าวอย่างรวดเร็วในการ

ทวิตข้อความพร้อมติดแฮชแท็ก เพื่อให้แฮชแท็กได้รับการมองเห็นจากสาธารณะมากขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่

กลุ่มแฟนคลับของวง SEVENTEEN และกลุ่มอื่นมักทำเป็นประจำเมื่อมีกิจกรรมโปรโมทของศิลปินเกิดขึ้น 

เพื่อให้ศิลปินที่ตนชื่นชอบได้รับความนิยมมากขึ้น โดยผู้ศึกษาจะขออธิบายเพิ่มเติมถึงกลุ่มแฟนคลับของวง 

SEVENTEEN หรือที่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า กะรัต และกลุ่มกะรัตไทยในบทถัดไป 
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บทที่ 4 

การรวมกลุ่มและการบริโภคสินค้า Official Goods ศิลปินวงSEVENTEEN ของกลุ่มกะรัตไทย 

 ในบทที่แล้วผู้ศึกษาได้กล่าวถึงกระแสของวัฒนธรรมเกาหลีที่เข้ามามีบทบาทต่อแฟนคลับในสังคม

อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มแฟนคลับที่ชื่นชอบศิลปินนักร้องเกาหลี รวมถึงประวัติความเป็นมาของศิลปิน

วง SEVENTEEN ในส่วนของบทนี้ผู้ศึกษาจะกล่าวถึง การเป็นแฟนคลับของศิลปินวง SEVENTEEN รวมถึง

พฤติกรรมของกลุ่มแฟนคลับ ซึ่งครอบคลุมทั้ง 4 ประเด็นดังต่อไปนี้ 1. กลุ่มแฟนคลับศิลปินวง SEVENTEEN : 

กะรัต (CARAT) เพื่อให้ทราบถึงความเป็นมาของกลุ่มแฟนคลับของศิลปินวง SEVENTEEN หรือชื่อเรียกอย่าง

เป็นทางการว่า กะรัต ว่ามีความเป็นมาอย่างไรและมีอตัลักษณ์ของกลุ่มหรือสัญลักษณ์ใดในการแสดงความเป็น

กลุ่มแฟนคลับของศิลปินวง SEVENTEEN ซึ่งรวมถึงกลุ่มกะรัตไทยด้วย 2. กะรัต : การเข้าสู่แฟนด้อม เพื่อ

ทราบถึงเหตุผลในการมาเป็นแฟนคลับศิลปินวง SEVENTEEN ของแฟนคลับกลุ่มตัวอย่าง 3. พฤติกรรมการ

รวมกลุ่มของกลุ่มกะรัตไทย เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุการรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมที่แสดงออกถึงความชื่นชอบ

และความต้องการในการสนับสนุนศิลปิน ทั้งในพื้นที่อินเทอร์เน็ตและพื้นที่กายภาพ และ 4. พฤติกรรมการ

บริโภคสินค้า Official Goods ของกลุ่มกะรัตไทย เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของการบริโภคและความต้องการใน

การสนับสนุนศิลปินรวมถึงเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง ดังนี้ 

1. กลุ่มแฟนคลับของศิลปินวง SEVENTEEN : กะรัต (CARAT)  

 เมื่อกล่าวถึงศิลปิน หนึ่งสิ่งที่เคียงคู่กันมาก็คือแฟนคลับ ซึ่งกระแสความนิยมในตัวศิลปินจะเกิดขึ้น

ไม่ได้เลย หากไม่มีกลุ่มบุคคลที่เริ่มติดตามและให้การสนับสนุนเป็นแรงผลักดันที่สำคัญให้แก่ศิลปิน โดยกลุ่ม

แฟนคลับของ SEVENTEEN มีชื ่อว่า ‘CARAT (กะรัต)’ โดยหัวหน้าวงอย่าง S.COUPS (เอสคุปส์) ได้ให้

ความหมายว่า “กะรัตบ่งบอกถึงคุณค่าของเพชรที่ทำให้เซเว่นทีน (SEVENTEEN) เปล่งประกายและพวกคุณ 

(แฟนคลับ) คือกะรัตที่ทำให้เพชรทั้ง 13 ส่องสว่าง” (SAY THE NAME "SEVENTEEN" มารู้จักเซเว่นทีนกัน

เถอะ, 2563, ออนไลน์) โดยชื่อแฟนคลับนั้นถูกประกาศในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2016 ระหว่างทำการแสดง

คอนเสิร์ต ‘2015 LIKE SEVENTEEN - Boys Wish Concert’  

 1.1 อัตลักษณ์ของกลุ่มกะรัต  : ส ี

 ในช่วงปลายปี ค.ศ.2016 ทางค่ายต้นสังกัดได้ประกาศสีประจำวงของศิลปินวง SEVENTEEN โดยสี

ประจำวง คือสี ROSE QUARTZ และ SERENITY ซึ่งสี ROSE QUARTZ หมายถึง ความอบอุ่นและเป็นกันเอง 

ส่วนสี SERENITY หมายถึง ความสุขุมนุ่มลึก สงบเงียบ มีความหมายโดยรวม คือ SEVENTEEN มีความอบอุ่น

และแสดงออกอย่างชัดเจน(#SEVENTEEN - Official Colors [#Rose_Quartz #Serenity], 2559, ออนไลน์)  
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ภาพที่ 27 :  สี ROSE QUARTZ และ SERENITY ซึ่งเป็นสีประจำวง SEVENTEEN 

(ที่มา https://pantip.com/topic/35668815) 

 การกำหนดสีประจำวงของศิลปินวง SEVENTEEN นั้นส่งผลให้กลุ่มกะรัตนำสีประจำวงมาสร้างอัต

ลักษณ์ให้แก่กลุ่มของตนเองลำให้เป็นสิ่งที่รับรู้ร่วมกันในกลุ่มผ่านการบริโภคสินค้า Official Goods เช่น แท่ง

ไฟ เสื้อ เป็นต้น โดยสินค้า Official ที่มีสีประจำวงและถูกจำหน่ายเป็นอย่างแรกคือแท่งไฟ หรือ Official 

LIGHT STICK โดยแท่งไฟนี้มีช่ือว่า CARAT BONG (กะรัตบง) ปัจจุบัน SEVENTEEN มี Official LIGHT STICK 

ทั้งหมด 2 เวอร์ชนั โดยเวอร์ชนัแรกถูกปล่อยออกมาในปี ค.ศ. 2017 และเวอร์ชนั 2 ถูกปล่อยออกมาในปี ค.ศ. 

2019 ซึ่งการใช้ Official LIGHT STICK ในคอนเสิร์ตนั้นก็เป็นการสร้างสัญลักษณ์ของกลุ่มกะรัตที่จะมีการรับรู้

ร่วมกันระหว่างกลุ่มแฟนคลับและศิลปิน 

  
ภาพที่ 28-29 : Official LIGHT STICK เวอร์ชั่นที่ 1 และ 2 

(ที่มา : https://images.app.goo.gl/ziWPdTK511iky8J4A และ https://images.app.goo.gl/q9u6rjti4B1NwNwh6) 
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 1.2 อัตลักษณ์ของกลุ่มกะรัต : ภาษา  

 นอกจากสีประจำวงที่สามารถแสดงถึงอัตลักษณ์ของกลุ่มกะรัตได้แล้ว ยังมีการใช้ภาษาที่สามารถ

แสดงออกถึงอัตลักษณ์ของกลุ่มกะรัตได้ โดยเฉพาะกลุ่มกะรัตไทย ที่มีการใช้ภาษาไทยในการเรียกชื่อสมาชิกใน

วงซึ่งเป็นชื่อที่รู้กันเฉพาะในกลุ่มแฟนคลับ เช่น เมื่อกล่าวถึงสมาชิกที่เป็นหัวหน้าวงอย่าง S.COUPS (เอสคุปส์) 

ก็จะมีชื่อภาษาไทยที่เรียกหลากหลายชื่อ ดังนี้ “ซึงชอล” มาจากชื่อจริงของ S.COUPS “พี่ช่อน” มาจาก 

ซึงชอล โดยดึงเอาพยางค์สุดท้ายของชื่อจริงมาเรียก และ “ชเวคนโต” มาจากนามสกุล ‘ชเว’ ส่วนคนโตมา

จากการที่มีสมาชิกในวงที่ใช้นามสกลุม ชเว จำนวน 2 คนคือ  S.COUPS และ VERNON โดยชื่อจริงของ 

VERNON คือ ชเวฮันซล  ซึ่ง S.COUPS ที่เกิดก่อนจึงกลายเป็นคนโต ส่วน VERNON เองก็มีชื่อที่แฟนคลับ

เรียกว่า “ชเวคนเล็ก - ชเวคนน้อง” เช่นเดียวกัน  

 นอกจากนี้ยังมีการสร้างคำใหม่ที่รู้กันเฉพาะกลุ่มกะรัตไทย อย่างคำว่า ‘ชาวสวน’ ซึ่งมาจากการออก

เสียงคำว่า กะรัต ในภาษาเกาหลีนั้นออกเสียงคล้ายคำว่า แครอท ในภาษาไทย แฟนคลับชาวไทยจึงเปรียบ

กลุ่มแฟนคลับชาวไทยเป็นชาวสวนแครอทของ SEVENTEEN รวมถึงคำว่า “เซบ” ที่จะใช้กันอย่างแพร่หลาย

ในกลุ่มกะรัตไทย เนื่องจากคำว่า SEVENTEEN เมื่อพิมพ์เป็นภาษาไทยจะมีความยาวมาก จึงเลือกใช้คำว่า 

‘เซบ’ ที่มาจากคำว่า ‘เซบึนทีน’ ซึ่งเป็นการออกเสียงของคำว่า SEVENTEEN ในภาษาเกาหลี รวมไปถึงคำว่า 

‘เซบง’ หรือ ‘เซบงง่ี’ ที่มาจากการเรียกช่ือวงด้วยความเอ็นดู 

 โดยคุณปลา (นามสมมติ) อายุ 26 ปี อาชีพพนักงานบริษัท กล่าวว่า “พี่รู้ว่าสีประจำวงคือสีไหนหรือ

ชื่อด้อม  คืออะไรตอนที่เริ่มติดตามเลยค่ะ ตอนตัดสินใจว่าจะตามวงนี้พี่ก็หาข้อมูลว่าสมาชิกมีใครบ้าง ใครอยู่

ตำแหน่งอะไร ชื่อด้อมชื่ออะไร มีสีประจำวงสีอะไร หาจาก Google บ้างแล้วก็หาจากในทวิต(เตอร์) ด้วยค่ะ” 

(คุณปลา, สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2564) เช่นเดียวกับคุณบอย (นามสมมติ) อายุ 29 ปี อาชีพพนักงานบริษัท 

กล่าวว่า “พี่รู้จักชื่อแฟนคลับตั้งแต่ยังไม่ได้มาตามจริงจังครับ ประมาณว่าเคยได้ยินมาบ้าง แต่มารู้เรื่องที่มาของ

ชื่อแฟนคลับก็ตอนมาเป็นกะรัตแล้ว เรื ่องสีก็เหมือนกันครับคือมารู้ต อนหาประวัติอ่านครับ” (คุณบอย, 

สัมภาษณ,์ 6 กุมภาพันธ์ 2564) 

 ในขณะที่คุณต้น (นามสมมติ) อายุ 21 ปี อาชีพนักศึกษา กล่าวว่า “เรื่องสีกับชื่อแฟนคลับหรือข้อมูล

เกี่ยวกะรัตเรารู้ตอนที่เริ่มตามค่ะ จะเป็นแฟนคลับวงนี้ก็ต้องหาประวัติอยู่แล้ว แต่เรื่องชื่อเฉพาะของเมม(เบอร์) 

แต่ละคนเรามารู้ตอนที่คุยกับกะรัตในทวิต(เตอร์)ค่ะ ช่วงแรกเราก็จะเรียกชื่อที่ค่ายตั้งให้ แต่พอคุยกับคนอื่น

บ่อยก็จะรู้ว่าปกติแล้วใน(แฟน)ด้อมเขาเรียกกันยังไง อย่าง DINO เราก็เห็นว่ากะรัตส่วนใหญ่จะเรียกว่าชานที่

เป็นช่ือจริงมากกว่า” (คุณตน้, สัมภาษณ,์ 15 มกราคม 2564) 
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 จากการสัมภาษณ์พบว่า กลุ่มแฟนคลับมีการรับทราบถึงชื่อแฟนคลับและสีประจำวงผ่านการค้น

หาทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นช่องทางที่ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปินและกลุ่มแฟนคลับ ซึ่ง

นอกจากการรับทราบถึงอัตลักษณ์ร่วมกันของกลุ่มแฟนคลับแล้ว กลุ่มแฟนคลับยังมีการแสดงพฤติกรรมที่

สามารถบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของกลุ่มกะรัตด้วย ซึ่งผู้ศึกษาจะกล่าวถึงรายละเอียดในหัวข้อถัดไป  

 1.3 พฤติกรรมที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ของกลุ่มกะรัต  

 การนำสีประจำวงมาผลิตเป็นสินค้า Official อย่างแท่งไฟ (Official LIGHT STICKX นั้นนอกจากจะ

สามารถสร้างอัตลักษณ์ให้แก่กลุ่มกะรัตได้แล้ว กลุ่มกะรัตยังมีการตกแต่ง Official LIGHT STICK เพื่อสร้าง

ความโดดเด่นมากขึ้นและสร้างเป็นนอัตลักษณ์เฉพาะบุคคล จนติดอันดับ 1 แท่งไฟที่สวยที่สุดในปี 2017 

  
ภาพที่ 30-31 : การตกแต่งกะรัตบงของกลุ่มกะรัต 

(ที่มา : https://sistacafe.com/summaries/68780) 

 นอกจากการนำสีประจำวงมาใช้กับอุปกรณ์การเชียร์อย่าง  Official LIGHT STICK แล้ว การนำสี

ประจำวงมาใช้กับการแต่งกายก็เป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมที่มาจากความต้องการในการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของ

กลุ่มกะรัต ซึ่งการสวมเสื้อสีชมพู (ROSE QUARTZ) สีฟ้า (SERENITY) หรือเสื้อสีขาวที่สกรีนข้อความบ่งบอก

ถึงวง SEVENTEEN นั้น สำหรับกลุ่มกะรัตถือว่ามีความสำคัญ เนื่องจากการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสีชมพูและ

ฟ้าไปร่วมกิจกรรม อย่างงานจัดแสดงคอนเสิร์ต งาน FAN MEETING หรือการไปรอต้อนรับศิลปินที่สนามบิน

สุวรรณภูมิ นั้นถือเป็นการแสดงออกว่าตนเองคือ กลุ่มของผู้ที่มีความชื่นชอบศิลปินวง SEVENTEEN รวมถึง

เป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้กลุ่มกะรัตทราบได้ว่าเป็นกลุ่มแฟนคลับกลุ่มเดียวกัน 
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 โดยเสื้อที่กลุ่มกะรัตสวมใส่อาจจะเป็นเสื้อผ้าที่หลากหลายชนิดแต่เป็นชุดที่มีสีชมพู -ฟ้า หรือจะเป็น

เสื้อยืด Official ที่จัดจำหน่ายโดยบริษัทต้นสังกัดของศิลปินตามโอกาสสำคัญ เช่น การจัดคอนเสิร์ต การจัด 

FAN MEETING ซึ ่งจะเป็นเสื ้อยืดที่มีทั ้งสีชมพูและฟ้า รวมถึงสีขาวและดำที่สกรีนข้อความบ่งบอกถึงวง 

SEVENTEEN  

  
ภาพที่ 32 : เสื้อ Official สีชมพูและฟ้าที่สกรีนข้อความเป็นชื่อวง SEVENTEEN  

(ที่มา : https://idolsfashion.com/products/seventeen-ai1-fansign-t-shirt) 

ภาพที่ 33 : เสื้อ Official สีขาว-สีดำที่ออกแบบโดยสมาชิกของวง SEVENTEEN 

(ที่มา : https://th.aliexpress.com/item/4000919265263.html) 

 ดังที่กล่าวไปข้างต้น นอกจากเครื่องแต่งกายที่เป็นสินค้าจาก Official แล้วกลุ่มกะรัตเองยังมีลักษณะ

การแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีสีชมพู-ฟ้า หรือสัญลักษณ์ ที่สื่อถึงศิลปินวง SEVENTEEN เมื่อมีการร่วมกิจกรรม

ระหว่างแฟนคลับและศิลปิน เช่น การไปคอนเสิร์ต หรือ งาน FAN MEETING เป็นต้น 

 
ภาพที่ 34 : กะรัตที่เข้าร่วมคอนเสิร์ต 'DIAMOND EDGE IN SEOUL โดยแต่งกายด้วยชุดสีฟ้า 

(ที่มา https://quennymichikotravels.wordpress.com/2017/10/22/celebrating-my-birthday-on-seventeen-1st-

world-tour-diamond-edge-in-seoul-day-1/) 
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ภาพที่ 35 : กะรัตที่เข้าร่วมคอนเสิร์ตแต่งกายด้วยชุดสีชมพู 

(ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=wypylpBjR6Y&t=857s) 

 ทางกลุ่มกะรัตไทยเองก็มีการแสดงถึงอัตลักษณ์ของตนเองผ่านการแต่งกายด้วยสีชมพู-ฟ้าเช่นเดียวกัน 

โดยเมื่อช่วงวันที่ 23-24 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019 ที่ผ่านมา ศิลปินวง SEVENTEEN ได้เดินทางมาทำการแสดง

คอนเสิร์ต ‘SEVENTEEN WORLD TOUR <ODE TO YOU> IN BANGKOK’ ซึ่งกลุ่มกะรัตไทยก็ได้มีการนัด

หมายการแต่งกายด้วยโทนสีชมพูและฟ้าตามสีประจำวง  

 
ภาพที่ 36 : การนัดหมาย DRESS CODE ในวันคอนเสิร์ต 

(ที่มา : ธัชพรรณ หมุ่ยจันทา 28 ธันวาคม 2563) 
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ภาพที่ 37-38 : กะรัตไทยที่แต่งกายด้วยสีโทนชมพูในวันคอนเสิร์ต 

(ที่มา : Instagram #OdetoyouinBKK) 

  
ภาพที่ 39-40 : กะรัตไทยที่แต่งกายด้วยสีโทนชมพูและฟ้าในวันที่มีการแสดงคอนเสิร์ต 

(ที่มา Instagram #OdetoyouinBKK) 

 
ภาพที่ 41 : บทความจากเว็บไซต ์SistaCafe เกี่ยวกับการแนะนำการแต่งกายโทนสีชมพู-ฟ้า 

(ที่มา https://sistacafe.com/summaries/70634) 
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2. กะรัต : การเข้าสู่แฟนด้อม 

 SEVENTEEN เองแม้จะถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการ (เดบิวต์) ในช่วงที่ฐานแฟนคลับของศิลปินวงรุ่นพี่

ในค่ายอย่าง AFTERSCHOOL และ NU’EST ลดน้อยลงแต่ก็มีแฟนจำนวนหนึ ่งที ่ยังคงให้การสนับสนุน 

SEVENTEEN หรือที่เรียกกันว่า PLEDIS STAND ซึ่งนอกจากคนกลุ่มนี้แล้วการเปิดตัวอย่างไม่เป็นทางการ

ในช่วงปีค.ศ. 2013 เองก็ส่งผลให้ SEVENTEEN เริ่มมีกลุ่มแฟนคลับติดตามและในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

ก็ยังคงมีแฟนคลับติดตามเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสังเกตได้จากยอด WEVER ในแอปพลิเคชัน Weverse (วีเวิส) 11 ที่

ทะลุ 1 ล้าน WEVER  

 
ภาพที่ 42 : แอปพลิเคชัน Weverse และจำนวน WEVER ที่ติดตาม SEVENTEEN 

(ที่มา : ธัชพรรณ หมุ่ยจันทา 24 ตุลาคม 2563) 

ผู้ศึกษาได้เลือกกลุ่มตัวอย่างผ่านการใช้แบบสอบถามออนไลน์ที่เผยแพร่ทางทวิตเตอร์ ซึ่งจากการทำ

แบบสอบถามออนไลน์เบื้องต้น ได้กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะพฤติกรรมที่ตรงกับนิยามทั้งหมด 10 คน ช่วงอายุ 

20-30 ปี เป็นผู ้หญิง 9 คน และผู ้ชาย 1 คน ซึ ่งเป็นแฟนคลับที ่มีการติดตามแอคเคาท์ของนักร้องวง 

SEVENTEEN มีการแสดงออกถึงการสนับสนุนศิลปินผ่านการอัพโหลดบนสื่อออนไลน์ เช่น การลงรูปหรือวิดีโอ

ที่เกี่ยวข้องกับศิลปิน มีการใช้แฮชแท็กในการช่วยโปรโมตกิจกรรมของศิลปิน เคยเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการ

รวมกลุ่ม มีการบริโภคคอนเสิร์ตและสะสมสินค้า Official Goods ของศิลปินวง SEVENTEEN โดยคัดจากแฟน

คลับที่ซื้อสินค้า Official Goods อย่างน้อย 3 ประเภท จากทั้งหมด 18 ประเภท (อ้างอิงจากงาน 2020 SVT 

4th FAN MEETING <SEVENTEEN in CARAT LAND) เช ่น อัลบั ้ม แท่งไฟ Trading card ของศิลปินวง 

SEVENTEEN โดยการเก็บข้อมูลดังกล่าวใช้ประกอบในการวิเคราะห์เพื่อแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการเข้าร่วม

กิจกรรมของกลุ่มแฟนคลับ ลักษณะและจำนวนในการบริโภคที่แตกต่างกันของแฟนคลับวง SEVENTEEN 

  

 
11 สำหรับแอปพลิเคชัน Weverse จะเป็นแพลตฟอร์มชุมชนสำหรับแฟนๆทั่วโลก ซึ่งเปิดตัวโดย beNX บริษัทแพลตฟอร์มที่
เป็นบริษัทย่อยของ Big Hit Entertainment 
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ผู้ให้สมัภาษณ ์ นามสมมต ิ เพศ อายุ อาชีพ สมาชิกที่ชื่นชอบ 
1 คุณลิน หญิง 20 นักศึกษาช้ันปีที่ 3 JOSHUA (โจชวั) 
2 คุณแพร หญิง 20 นักศึกษาช้ันปีที่ 2 JEONGHAN (จองฮัน) 
3 คุณต้น หญิง 21 นักศึกษาช้ันปีที่ 4 HOSHI (โฮชิ) 
4 คุณปาย หญิง 21 นักศึกษาช้ันปีที่ 4 S.COUPS (เอสคุปส์) 
5 คุณฟ้า หญิง 22 นักศึกษาช้ันปีที่ 4 MINGYU (มินกยู) 
6 คุณมีน หญิง 24 พนักงานบริษัท S.COUPS (เอสคุปส์) 
7 คุณเอย หญิง 24 พนักงานบริษัท WOOZI (อูจี) 
8 คุณปลา หญิง 26 พนักงานบริษัท JEONGHAN (จองฮัน) 
9 คุณแก้ว หญิง 28 พนักงานบริษัท WONWOO (วอนอู) 
10 คุณบอย ชาย 29 พนักงานบริษัท JOSHUA (โจชวั) 

 

ตารางที่ 2 :ตารางแสดงข้อมูลเบื้องต้นของผู้ให้สัมภาษณ์ 

2.1. ช่วงเวลาในการทำความรู้จักศิลปินวง SEVENTEEN 

 ผู้ศึกษาได้แบ่งช่วงเวลาในการทำความรู้จักศิลปินวง SEVENTEEN ทั้งหมด 3 ช่วงคือ 1. ก่อนมีการ

เปิดตัวอย่างเป็นทางการ เช่น รู้จักจากรายการ SEVENTEEN TV และ รายการ SEVENTEEN PROJECT 2. 

รู้จักในช่วงเวลาที่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ คือช่วงปี ค.ศ. 2015 ที่ศิลปินวง SEVENTEEN ได้ทำการเด

บิวต์ด้วยเพลง Adore U และ 3.รู้จักในช่วงเวลาหลังมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางแล้ว ซึ่งก็คือช่วงเวลาตั้งแต่หลัง

มีการเดบิวต์ในปี ค.ศ. 2015 จนถึงปี ค.ศ. 2020 ดังนี้ 

 2.1.1. รู้จักศิลปินวง SEVENTEEN ในช่วงระยะเวลาก่อนมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ  

 ช่วงระยะเวลาก่อนมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนั้นจะเริ่มตั้งแต่มีการเปิดตัวอย่างไม่เป็นทางการจาก

รายการ SEVENTEEN TV หรือที่รู้จักกันในกลุ่มกะรัตว่า ‘ห้องเขียว’ จนถึงช่วงที่มีรายการเรียลลิตีแรกของ 

SEVENTEEN ชื ่อว ่า “SEVENTEEN PROJECT: DEBUT BIG PLAN” โดยออกอากาศตอนแรกในวันที ่  2 

พฤษภาคม ค.ศ. 2015 และออกอากาศตอนสุดท้ายในวันที่ 26 พฤษภาคม ค.ศ.2015 ซึ่งเป็นการเปิดตัวอย่าง

ไม่เป็นทางการด้วยโชว์เคสที่ถ่ายทอดสดเป็นเวลา 1 ชั่วโมงเต็ม รวมถึงการมอบแหวนประจำตัวสมาชิกแต่ละ

คนเพื่อเป็นการประกาศว่าเป็นสมาชิกที่ได้รับการยืนยันว่าเป็น SEVENTEEN อย่างเป็นทางการ ซึ่งจากการ

สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างพบว่ามีกะรัตจำนวน 3 คนที่รู้จักและได้เคยได้ยินชื่อเสียงของศิลปินวง SEVENTEEN มา

ก่อนมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ  
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 โดยคุณฟ้า (นามสมมติ) อายุ 22 ปี อาชีพนักศึกษา กล่าวว่า “เรารู้จักเซบ12 สมัยห้องเขียว (รายการ 

SEVENTEEN TV) เพราะว่าเราก็มีกลุ่มเพื่อนที่เป็นติ่งเกา(หลี)อยู่ ก็มีพูดถึงกันแต่ไม่ได้สนใจจะติดตามเพราะ

ตอนนั้นเรายังเด็กอยู่” (คุณฟ้า, สัมภาษณ์, 22 สิงหาคม 2563) ในขณะที่คุณบอย (นามสมมติ) อายุ 29 ปี 

อาชีพ พนักงานบริษัท กล่าวว่า “พี่มารู้จักเซบตอนห้องเขียว (รายการ SEVENTEEN TV) ครับเพราะตอนนั้น

หาอะไรดูไปเรื่อยจนไปเจอเด็ก ๆ มีตามมาดู แต่ช่วงท้ายของรายการห้องเขียวเป็นต้นมาพี่ไม่ได้ตามเลยครับ

เพราะติดงาน” (คุณบอย, สัมภาษณ,์ 6 กุมภาพันธ์ 2564)  

 ส่วนคุณปลา (นามสมมติ) อายุ 26 ปี อาชีพพนักงานบริษัท ไม่ได้รู้จักในช่วงที่มีรายการ SEVENTEEN 

TV เหมือนคุณฟ้าและคุณบี แต่ก็รู้จักผ่านรายการที่ไม่ได้มีตารางออกอากาศอย่างเป็นทางการว่า “พี่รู้จักเซบ

ตั้งแต่ก่อนเด(บิวต์) แล้วแต่ไม่ทันช่วงห้องเขียว (รายการ SEVENTEEN TV) นะ มารู้จักจากรายการที่น้องจัด

กันเองชื่อแอฟฟาริกาอะไรสักอย่างพี่ก็ไม่แน่ใจ แต่ตอนนั้นน้องยังไม่เด(บิวต์) แน่นอน” (คุณปลา, สัมภาษณ์, 

30 มกราคม 2564) 

 จากการสัมภาษณ์พบว่า กลุ่มของคนที่รู้จักศิลปินวง SEVENTEEN ในช่วงระยะเวลาก่อนมีการเปิด

ตัวอย่างเป็นทางการหรือการเดบิวต์นั้นส่วนใหญ่จะรู้จักผ่านรายการ SEVENTEEN TV (เซเวนทีนทีวี) ซึ่งเป็น

รายการที่มีการออกอากาศทาง Ustream ด้วยสมาชิก 13 คน เป็นรายการที ่ถ่ายทอดให้เห็นถึงสมาชิก 

SEVENTEEN (ซึ่งในขณะนั้นยังเป็นศิลปินฝึกหัด) ในการฝึกซ้อม การร้องเพลง การเต้น รวมไปถึงการทำ

กิจกรรมร่วมกันภายในห้องฝึกซ้อม และมีการประเมินผลความสามารถด้วย ซึ่งนอกจากรายการ SEVENTEEN 

TV แล้วมีเพียงคุณปลา (นามสมมติ) อายุ 26 ปี อาชีพพนักงานบริษัท ที่รู ้จักศิลปินวง SEVENTEEN จาก

รายการอื่น 

 2.1.2. รู้จักศิลปินวง SEVENTEEN ในช่วงระยะเวลาที่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ  

 ในช่วงระยะเวลาที่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของศิลปินวง SEVENTEEN นั้นเป็นช่วงที่มีการเด

บิวต์บนรายการเพลง โดยเพลงที่ใช้การในการโปรโมทการเดบิวต์คือเพลง "Adore U" พร้อมกับปล่อยมินิ

อัลบั้มแรก '17 CARAT' ในรูปแบบดิจิทัลดาวน์โหลดออกมาอย่างเป็นทางการในวันเดียวกัน ก่อนที่แบบอัลบั้ม

จะออกวางขายตามมาในวันที่ 2 มิถุนายน ในปีค.ศ. 2015 ซึ่งจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างพบว่ามีกะรัต

จำนวน 2 คนที่รู้จักและได้เคยได้ยินชื่อเสียงของศิลปินวง SEVENTEEN ในช่วงที่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ  

 
12 “เซบ” เป็นชื่อที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในกลุ่มกะรัตไทย เนื่องจากคำว่า SEVENTEEN เมื่อพิมพ์เป็นภาษาไทยจะมีความยาว
มาก จึงเลือกใช้คำว่า ‘เซบ’ ที่มาจากคำว่า ‘เซบึนทีน’ ซ่ึงเป็นการออกเสียงของคำว่า SEVENTEEN ในภาษาเกาหลี 
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 โดยคุณมีน (นามสมมติ) อายุ 24 ปี อาชีพนักงานบริษัท กล่าวว่า “พี่รู ้จักเซบช่วงเดบิวต์พอดีค่ะ 

เพราะเด(บิวต์) ใกล้อีกวงที่พี่ตามตั้งแต่ก่อนเดบิวต์อย่างวง MONSTA X มีเห็นผ่านหน้าไทม์ไลน์ในทวิตเตอร์

ตลอด แต่ตอนนั้นพี่ซัพพอร์ต 2 วงพร้อมกันไม่ได้ก็เลยยังไม่ได้ตามเซบอย่างจริงจังค่ะ” (คุณมีน, สัมภาษณ,์ 28 

สิงหาคม 2563) เช่นเดียวกับ คุณลิน (นามสมมติ) อายุ 20 ปีอาชีพนักศึกษา ที่กล่าวว่า “พอรู้จักเซบตั้งแต่ช่วง

เดบิวต์แล้วค่ะ เพราะตอนนั้นตาม MONSTA X ที่เด(บิวต์) ปีเดียวกันอยู่ มีเห็นไปออกรายการด้วยกันบ้างแต่ก็

ไม่ได้ติดตามจริงจัง” (คุณลิน, สัมภาษณ,์ 13 กันยายน 2563) 

 จากการสัมภาษณ์พบว่า กลุ่มของคนที่รู ้จักศิลปินวง SEVENTEEN ในช่วงระยะเวลาที่มีการเปิด

ตัวอย่างเป็นทางการนั้นรู้จักศิลปินวง SEVENTEEN มาจากการติดตามศิลปินวงอื่น (ศิลปินวง MONSTA X) มา

ก่อนและรู้จักศิลปินวง SEVENTEEN เนื่องจากมีระยะเวลาการเปิดตัวที่ใกล้เคียงกับวงที่ติดตามอยู่ก่อนแล้ว 

 2.1.3. รู้จักศิลปินวง SEVENTEEN ในช่วงระยะเวลาหลังการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ 

 ในช่วงระยะเวลาหลังการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของศิลปินวง SEVENTEEN นั้นเป็นช่วงระยะเวลา

หลังจากที่ได้ทำการเดบิวต์บนรายการเพลงด้วยเพลงที่ใช้โปรโมทอย่าง "Adore U" เรียบร้อย ซึ่งเป็นช่วงเวลา

ตั้งแต่ที่ศิลปินวง SEVENTEEN ได้กลับมาโปรโมทบนรายการเพลงด้วยเพลง "MANSE" ซึ่งออกมาในวันที่ 10 

กันยายน ค.ศ. 2015 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างพบว่ามีกะรัตจำนวน 5 คนที่รู้จักและได้

ยินชื่อเสียงของศิลปินวง SEVENTEEN ในช่วงหลังจากที่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว 

 โดยคุณแพร (นามสมมติ) อายุ 20 ปี อาชีพนักศึกษา กล่าวว่า “เรามารู้จักช่วงอาจูไนซ์ (เพลง VERY 

NICE ถูกปล่อยออกมาในปีค.ศ.2016) พอดีเราเปิดเจอในช่องโทรทัศน์ที่ไทยช่องหนึ่ง” (คุณแพร, สัมภาษณ์, 

13 กันยายน 2563) ส่วนคุณต้น (นามสมมติ) อายุ 21 ปี อาชีพนักศึกษา กล่าวว่า “มีปีนึงที่เซบชิงแดซัง13สาขา

เพอฟอร์ม (รางวัล BEST MALE DANCE PERFORMANCE GROUP) กับบังทัน14 ก็เลยสงสัยว่าวงอะไรทำไม

คะแนนโคตรเยอะเลยแซงบัง(ทัน) ไปอีก เราเลยไปดูเพลงที่เขาเข้าชิง เลยรู้จักจากตอนนั้นค่ะ” (คุณต้น, 

สัมภาษณ,์ 15 มกราคม 2564) 

 
13 รางวัลแดซัง คือรางวัลสูงสุดของการประกาศรางวัลเกียรติคุณ แม้ว่าจะมีการจัดหมวดหมู่รางวัล "ยอดเยี่ยม" ไว้แล้ว แต่
รางวัลแดซังนั้นจะเทียบกับรางวัลเกียรติยศสูงสุดประจำปีที่มีเพียงรางวัลเดียว สำหรับรางวัลแดซังสายดนตรี แต่ละเวทีจะมี
เกณฑ์ในการวัดความนิยมของศิลปิน เช่น ตัวเลขยอดขายต่าง การโหวตจากแฟนคลับและคะแนนจากรรมการ  
14 (บังทันโซนยอดัน ชื่อวงภาษาเกาหลีของศิลปินวง BTS โดยคำว่าบังทันโซนยอดัน หมายถึง Bulletproof Boy Scouts = 
ลูกเสือกันกระสุน ส่วนคำว่า บังทัน  ในภาษาเกาหลี หมายถึง เกราะกันกระสุน มีความหมายเดียวกันทั้งภาษาอังกฤษและ
ภาษาเกาหลี  
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 คุณปาย (นามสมมติ) อายุ 21 ปี อาชีพนักศึกษา กล่าวว่า “ตอนแรกเราเป็นสแตนตึกชมพู (SM 

STAND) 15 แล้วมีวันหนึ่งฟ้าเขารีทวิตคลิปเต้นในรายการหนึ่ง แล้วเราชอบคนหนึ่งมากแต่ไม่รู้จักก็เลยแคป

ภาพไปถาม เลยรู้จักวง SEVENTEEN ตอนนั้นค่ะ” (คุณปาย, สัมภาษณ์, 22 สิงหาคม 2563) 

 
ภาพที่ 43 : วิดีโอรายการ YANG and NAM SHOW ที่คุณป๋าย (นามสมมติ) กล่าวถึง 

(ที่มา : ธัชพรรณ หมุ่ยจันทา 24 ตุลาคม 2563) 

 คุณเอย (นามสมมติ) อายุ 24 ปี อาชีพพนักงานบริษัท กล่าวว่า “วันนั้นเราไปร้านบิงซูเกาหลีค่ะ16 

แล้วที่ร้านเขาเปิดไลฟ์ (LIVE - การแสดงสดบนรายการเพลง) ของเซบเพลงมันเซ17 ค่ะ ตอนนั้นคืออูจี18ผมชมพู 

เด่นมาก คิดว่ารู้จักจากตอนนั้นค่ะ” (คุณเอย, สัมภาษณ,์ 15 มกราคม 2564) 

 
15 ค่าย SM Entertainment เป็นบริษัทผลิตและจัดจำหน่ายเพลงของประเทศเกาหลีใต้ 1 ใน 3 บริษัทอุตสาหกรรมบันเทิงที่
ทรงอิทธิพลที่สุดของเกาหลีใต้ ก่อตั้งโดยอี ซูมาน และเป็นตันสังกัดของศิลปินที่มีชื่อเสียงจำนวนไม่น้อย เช่น H.O.T, S.E.S 
และ SHINHWA หรือในปัจจ ุบ ันอย่าง BoA, TVXQ, SUPER JUNIOR, GIRLS’ GENERATION, SHINee, f(x), EXO, Red 
Velvet และ NCT และมีสีประจำค่ายคือสีชมพู 
16 บิงซู หรือ น้ำแข็งไสเกาหลี คือการทำน้ำแข็งไสที่ปั่นแบบละเอียดจนเป็นปุยนุ่มและราดด้วยท็อปปิ้ง  รสชาติหวาน โดย
น้ำแข็งที่นำมาปั่นนั้นจะเป็นน้ำแข็งนม หรือนมที่นำไปแช่แข็งแล้ว โดยต้นกำเนิดของบิงซูคือประเทศเกาหลีใต้ 
17 (เพลง MANSE ถูกปล่อยออกมาในปีค.ศ. 2015 และเป็นการ COMEBACK ครั้งแรกหลังจากการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ) 
18 อูจี  (WOOZI) คือ 1 ในสมาชิกของศิลปินวง SEVENTEEN มีชื่อจริงว่า อี-จีฮุน เป็นหนึ่งในคนสำคัญที่ได้ 'สร้าง' และ 'นำ' 
วง SEVENTEEN ให้ได้รับชนะรายการเพลงอีกครั้งในรอบหลายปีตั้งแต่เดบิวต์มา โดย SEVENTEEN ได้รับการโปรโมทว่าเป็น
วงที่ 'ทำทุกอย่างด้วยตัวเอง' เนื่องจากการที่สมาชิกในวงมีส่วนร่วมในผลงานเพลง อูจีจึงเป็นบุคคลสำคัญที่จะได้รั บการพูดถึง
เรื่องความสามารถด้านการทำเพลงอยู่เสมอ เนื่องจากเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการทำเพลงของ SEVENTEEN  
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ภาพที่ 44-45 : อูจี (อ-ีจีฮุน) ในช่วงโปรโมทเพลง MANSE และ อูจี (อ-ีจีฮุน) ในปัจจุบัน 

(ที่มา : https://www.dek-d.com/board/view/3703415/) และ 

https://twitter.com/pledis_17/status/1356618381588238337?s=20 

  ในส่วนของคุณแก้ว (นามสมมติ) อายุ 28 ปี อาชีพพนักงานบริษัท เล่าถึงจุดรู ้จ ักศิลปินวง 

SEVENTEEN นั้นมากจากน้องสาวของตนเอง โดยคุณก้อยเล่าว่า “มาจากความอยากรู้ว่าน้องสาวดูอะไรอยู่ค่ะ 

เลยไปดูด้วยแล้วก็รู้จักเซบจากคลิปที่น้องดูค่ะ เป็นรายการแอบแม่กิน ตอนนั้นสะดุดตาซอกมิน 19 แบบหล่อดี

นะ” (คุณแก้ว, สัมภาษณ,์ 30 มกราคม 2564) 

   
ภาพที่ 46-47 : DK (ซอกมิน) 

(ที่มา : https://twitter.com/pledis_17/status/1349582172152229889?s=20 และ 

https://twitter.com/pledis_17/status/1349264927001702400?s=20 

  

 
19 “ซอกมิน” ชื่อจริงของดีเค (DK) 1 ในสมาชิกของศิลปินวง SEVENTEEN  
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 จากการสัมภาษณ์พบว่า ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างรู้จักศิลปินวง SEVENTEEN นั้นสามารถแบ่งได้เป็น 3 

ช่วงคือ 1.รู้จักศิลปินวง SEVENTEEN ในช่วงระยะเวลาก่อนมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ 2.รู้จักศิลปินวง 

SEVENTEEN ในช่วงระยะเวลาที่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ และ 3.รู้จักศิลปินวง SEVENTEEN ในช่วง

ระยะเวลาหลังการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ โดยการรู้จักศิลปินในช่วงหลังเปิดตัวนั้นมีสาเหตุหลากหลาย ซึ่งมา

จากการสร้างผลงานที่เพิ่มมากขึ้นและผลงานเหล่านั้นได้ถูกแพร่กระจายสู่สาธารณะ เช่น การโปรโมทเพลงใหม่

บนพื้นที่อินเทอร์เน็ตอย่าง Youtube เป็นต้น ซึ่งเป็นวิธีการเข้าถึงคนที่ไม่ได้ติดตามให้เริ่มรู้จักและตัดสินใจ

ติดตามศิลปินวง SEVENTEEN จนกลายเป็นแฟนคลับ โดยผู้ศึกษาจะกล่าวถึงรายละเอียดในหัวข้อถัดไป 

2.2 ช่วงเวลาในการเริ่มติดตามศิลปินวง SEVENTEEN จนกลายเป็นแฟนคลับ 

 หลังจากที่ได้แบ่งช่วงเวลาในการทำความรู้จักศิลปินวง SEVENTEEN ทั้งหมด 3 ช่วง ผู้ศึกษาได้แบ่ง

ช่วงเวลาในการเริ่มติดตามหรือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เป็นแฟนคลับของศิลปินวง SEVENTEEN โดยเป็น 2 ช่วงคือ 

1. ช่วงระยะเวลาที่มีการเปิดตัวศิลปินวง SEVENTEEN  และ 2. ช่วงระยะเวลาหลังการเปิดตัวศิลปินวง 

SEVENTEEN ซึ่งจากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างพบว่าส่วนใหญ่เริ่มติดตามและเป็นแฟนคลับในช่วงหลังจากที่

ศิลปินวง SEVENTEEN มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วทั้งหมด ยกเว้น คุณฟ้า (นามสมมติ) อายุ 22 ปี 

อาชีพนักศึกษา ที่มีการติดตามและเริ่มเป็นแฟนคลับตั้งแต่ช่วงที่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ  

 2.2.1. เริ่มติดตามในช่วงระยะเวลาที่มีการเปิดตัวศิลปินวง SEVENTEEN  

 การเริ่มติดตามในช่วงระยะเวลาที่มีการเปิดตัวศิลปินวง SEVENTEEN คือการตัดสินใจติดตามผลงาน

ของศิลปินวง SEVENTEEN ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจเป็นแฟนคลับและนิยามตนเองว่าเป็นกะรัต ในช่วงที่มีการเด

บิวต์บนรายการเพลงของศิลปินวง SEVENTEEN ช่วงเดือนมิถุนายน ในปี ค.ศ. 2015 

 โดยคุณฟ้า (นามสมมติ) อายุ 22 ปี อาชีพนักศึกษา กล่าวว่า “ช่วงที่เซบเด(บิวต์) เราอยู่ม.ปลายแล้ว

ตอนนั้น รู้ช่องทางในการตามข่าวมากขึ้น พอเห็นข่าวว่าเซบจะมีสเตจเดบิวต์ ก็รอดูแล้วก็เจอมินกยูที่สะดุดตา

เราที่สุด ชอบมาก ก็เลยก้าวเท้าเข้าด้อมมาเป็นกะรัตตั้งแต่ตอนนั้น” (คุณฟ้า, สัมภาษณ,์ 22 สิงหาคม 2563)  

 2.2.2. ช่วงระยะเวลาหลังการเปิดตัวศิลปินวง SEVENTEEN 

 การเริ่มติดตามในช่วงระยะเวลาหลังการเปิดตัวศิลปินวง SEVENTEEN คือการตัดสินใจติดตามผลงาน

ของศิลปินวง SEVENTEEN ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจเป็นแฟนคลับและนิยามตนเองว่าเป็นกะรัต ในช่วงหลังจาก

ที ่ศิลปินวง SEVENTEEN ได้กลับมาโปรโมทบนรายการเพลงด้วยเพลง "MANSE" ซึ ่งออกมาในวันที ่ 10 

กันยายน ค.ศ. 2015 จนถึงปัจจุบัน จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างพบว่ามีกะรัตจำนวน 9 คนที่เริ ่มมีการ

ติดตามศิลปินวง SEVENTEEN ในช่วงหลังจากที่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว 
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คุณบอย (นามสมมติ) อายุ 29 ปี อาชีพพนักงานบริษัท กล่าวว่า “มาเป็นกะรัตตอนเซบเดบิวต์แล้ว

ครับ หลังจากที่หายไปตอนห้องเขียว จนไปงานโคฟ (โคฟเวอร์ -COVER) แล้วเห็นคนเต้นเพลงมันเซ (เพลง 

MANSE ถูกปล่อยออกมาในปีค.ศ. 2015) เลยไปตามฟังจนรู้ว่าเป็นเซบ ก็เลยสัญญากับตัวเองว่าจะเป็นกะรัต

ตั้งแต่ตอนนั้นครับ” (คุณบอย, สัมภาษณ,์ 6 กุมภาพันธ์ 2564)  

 คุณปลา (นามสมมติ) อายุ 26 ปี อาชีพพนักงานบริษัท ได้กล่าวว่า “หลังจากที่เห็นเซบผ่านไปผ่านมา

อยู่นาน สุดท้ายก็ได้มาเป็นกะรัตเพราะงานประกาศรางวัล MAMA ปีค.ศ. 2015 ค่ะ เจอยุนจองฮันที่ตอนนั้น

ทำผมสีแดง คือถึงกับสะกิดเพื่อนให้ดูว่าหล่อมาก พอจบงานก็เลยย้อนกลับไปทำความรู้จักเซบให้มากขึ้นตั้งแต่ 

SEVENTEEN PROJECT แล้วก็ต่อด้วยรายการปล่อยเกาะ (รายการ SEVENTEEN ONE FINE DAY) พอดูจบก็

ก้าวเข้าด้อม20เรียบร้อยค่ะ” (คุณปลา, สัมภาษณ,์ 30 มกราคม 2564) 

คุณลิน (นามสมมติ) อายุ 20 ปี อาชีพนักศึกษา และคุณมิ้น (นามสมมติ) อายุ 24 ปี อาชีพพนักงาน

บริษัท ได้เล่าถึงจุดที่ทำให้มาเป็นแฟนคลับ โดยคุณโรส (นามสมมติ) อายุ 20 ปี อาชีพนักศึกษา เล่าว่า “มา

ตามจริงจังเพราะเพื่อนบอกให้ดูรายการปล่อยเกาะค่ะ ชอบมาก เป็นรายการที่ทำให้เราเริ่มตาม ประกอบกับ

ไปฟังเพลงในอัลบั้มเพิ่มด้วยก็ยิ่งชอบเซบเพิ่มอีก เพราะเซบทำเพลงในสไตล์ที่เราชอบด้วยก็เลยตัดสินใจเป็น

แฟนคลับตอนนั้นค่ะ” (คุณลิน, สัมภาษณ,์ 13 กันยายน 2563)  

คุณมีน (นามสมมติ) อายุ 24 ปี อาชีพพนักงานบริษัท เล่าว่า “มาตามจริงจังน่าจะช่วงปลายปี 61 

(ค.ศ. 2018) กลับมาดูพวกรายการแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขมากตอนที่ดูเซบ เหมือนกับเซบเป็นความสุข

ในช่วงที่พี่รู้สึกแย่ที่สุด เลยรู้สึกผูกพันกับเซบแล้วก็รักมาก เลยทำให้ตัดสินใจเป็นกะรัตจากตอนนั้นเลยค่ะ” 

(คุณมีน, สัมภาษณ์, 28 สิงหาคม 2563) 

คุณแพร (นามสมมติ) อายุ 20 ปี อาชีพนักศึกษา เล่าว่า “หลังจากที่เห็นอาจูไนซ์ในโทรทัศน์แล้วก็เลย

ลองหารายการวาไรตี้แล้วก็พวกรายการเพลงรายการอ่ืนดูด้วย สุดท้ายมาเข้าด้อม (แฟนด้อม) ตอนที่จองฮันกับ

มินกยูเป็นเอ็มซี (MC-พิธีกรในรายการเพลง) ในรายการเอ็มเคาท์ดาวน์ค่ะ” (คุณแพร, สัมภาษณ,์ 13 กันยายน 

2563) ในส่วนของคุณต้น (นามสมมติ) อายุ 21 ปี อาชีพนักศึกษา เล่าวว่า “หลังจากรู้จักว่าเป็นวงอะไร เราก็

เลยลองดูรายการเพลง ดูพวกแฟนแคมที่ถ่ายแยกคน สุดท้ายก็ชอบน้องแปด (ชื่อภาษาไทยที่กะรัตไทยส่วน

ใหญ่ใช้เรียกแทนชื่อ THE8) แล้วก็เริ่มหาข้อมูล พวกรายการย้อนหลังดูค่ะ ส่วนรายการที่ทำให้เราตัดสินใจเป็น

 
20 มาจากคำว่า “แฟนด้อม” (fandom) และแฟนด้อมมาจากคำว่า fanclub+kingdom หมายถึง กลุ่มแฟน
คลับของศิลปิน คล้ายอาณาจักรซึ ่งจะมีชื ่อเรียกต่างกันไป เช่น CARAT (กะรัต) กลุ ่มแฟนคลับของวง 
SEVENTEEN  
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กะรัตก็คือ SEVENTEEN PROJECT ดูจบแล้วเราอยากสนับสนุนเขาให้เขาประสบความสำเร็จมาก ๆ ในสาย

อาชีพนี้เลย” (คุณต้น, สัมภาษณ,์ 15 มกราคม 2564) 

 คุณปาย (นามสมมติ) อายุ 21 ปี อาชีพนักศึกษา กล่าวว่า “พอรู้จักเซบแล้วเราก็เริ่มหารายการดูต่อ 

อย่างรายการปล่อยเกาะเราก็หาดูเองเพราะชอบทำความรู้จักผ่านรายการวาไรตี้ แล้วตอนนั้นเซบมีคอน 

(คอนเสิร์ต) เดี่ยวที่ไทยพอดี เป็นคอน (คอนเสิร์ต) ไดม่อนเอจ เราก็ช่ังใจอยู่นานว่าจะไปดีไหม เพราะว่าการไป

คอนครั้งหนึ่งใช้เงินค่อนข้างเยอะแต่สุดท้ายก็ไปค่ะ ไปกับฟ้า (นามสมมติ) เลย พอจบคอนก็ตัดสินใจเป็นกะรัต

เลยค่ะ ประทับใจกับคอน (คอนเสิร์ต) มาก คุ้มแล้วที่ยอมจ่ายค่าบัตรมา” (คุณปาย, สัมภาษณ์, 22 สิงหาคม 

2563)  

คุณเอย (นามสมมติ) อายุ 24 ปี อาชีพพนักงานบริษัท กล่าวว่า “จากที่สะดุดตาอูจีวันนั้น ก็เลยลองไป

หาเพลงอื่นดู แล้วอูจีน่ารักมากรู้สึกว่าชอบมากขึ้นกว่าตอนที่เห็นครั้งแรก ก็เลยตัดสินใจติดตามผลงานเพลง

ก่อน แต่มีช่วงที่เซบจัดคอนเสิร์ตแล้วเรามีโอกาสได้ไป เรารู้สึกประทับใจเวลาเซบเล่นคอน (คอนเสิร์ต) มาก ไม่

ว่าเวทีจะเล็กหรือใหญ่ เซบและทีมงานคือตั้งใจและทำงานหนักมาก แสดงกันเต็มที่ รู้สึกเซบให้ทุกที ทุกเวที

แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วย ในแบบที่เขารู้ว่าแฟนคลับตั้งตารอคอยเขามาแสดง เป็นสิ่งที่เราประทับใจจนทำให้เรา

ตัดสินใจเป็นกะรัตเต็มตัวค่ะ” (คุณเอย, สัมภาษณ,์ 15 มกราคม 2564) 

และคุณแก้ว (นามสมมติ) อายุ 28 ปี อาชีพพนักงานบริษัท ที่รู้จักศิลปินวง SEVENTEEN แล้วแต่ยังไม่

เริ่มติดตามในทันทีได้เล่าถึงจุดที่ทำให้มาเป็นแฟนคลับว่า “หลังจากที่ดูคลิปกับน้องสาว พี่ก็ไม่ได้หาข้อมูลหรือ

ทำความรู้จักอะไรต่อค่ะ จนมาเจออีกทีตอนที่ไปคาเฟ่วันเกิดของศิลปินคนหนึ่ง แล้วเขามีแจกของที่ระลึกของ

วอนอูอยู่ ก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเคยเห็น ระหว่างกลับบ้านวันนั้นก็เลยเปิดหาอะไรที่เกี่ยวกับเซบดูค่ะ จนไปเจอว

รายการกีฬาสีไอดอล เป็นตอนที่เซบแข่งยิ่งธนู แล้วซอกมิน (ซอกมิน ชื่อจริงของ DK) เป็นคนยิงได้ 10 แต้มติด 

จังหวะนั้นคือตกหลุมรักเลย แล้วพี่ก็ดูรายการอื่นเพิ่ม ฟังเพลงน้องเพิ่มแล้วก็รู้สึกว่าเพลงเซบเป็นสไตลท์ี่พี่ชอบ 

ก็เริ่มติดตามเซบต้ังแต่ตอนนั้นค่ะ” (คุณแก้ว, สัมภาษณ,์ 30 มกราคม 2564) 

 จะเห็นได้ว่าแฟนคลับจะเริ่มต้นจากการตามศิลปินคนอื่นทั้งในค่ายเดียวกันและต่างค่าย รวมถึงการดู

รายการที่เกี่ยวข้องเช่น SEVENTEEN TV, SEVENTEEN PROJECT และรายการเพลง ซึ่งเป็นการสร้างฐาน

แฟนคลับตั้งแต่ก่อนเดบิวต์และระหว่างที่ทำกิจกรรมโปรโมต ซึ่งทำให้แฟนคลับมีความ ผูกพันกับศิลปิน

เนื่องจากการชมรายการนั้นให้ความรู้สึกดีที่ได้เห็นพัฒนาการและความเป็นไปในแต่ละช่วงตั้งแต่ก่อนเดบิว์จน

เป็นศิลปิน จนกลายเป็นการติดตามศิลปินอย่างต่อเนื่องและกลายเป็นแฟนคลับของศิลปิน รวมถึงแฟนคลับ

บางส่วนที่เริ่มติดตามจากผลงานเพลงแล้วจึงกลายมาเป็นแฟนคลับได้เช่นเดียวกัน 
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3. พฤติกรรมการรวมกลุ่มของกลุ่มกะรัตไทย 

 3.1 การรวมกลุ่มบนพื้นที่อินเทอร์เน็ต  

 ในปัจจุบันการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการ

เข้าใช้งานบนเว็บไซต์ทวิตเตอร์ (www.twitter.com) ที่มีผู้สมัครเข้าใช้งานเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นหนึ่งใน

ช่องทางการสื่อสารที่มีการติดต่อได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการทวิต21 ข้อความที่ชื่นชอบหรือประทับใจเป็นพิเศษ ซึ่ง

กลุ่มกะรัตก็เป็นอีกกลุ่มแฟนคลับที่นิยมเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ของทวิตเตอร์ เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการ เข้าไป

ติดตามข่าวสารของศิลปินวง SEVENTEEN รวมถึงการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มกะรัตด้วยกัน ซึ่ง

ผู้ศึกษาจะกล่าวถึงรายละเอียดและสาเหตุการเข้าใช้งานภายในเว็บไซต์ของทวิตเตอร ์

3.1.1. สาเหตุการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของทวิตเตอร์ของกลุ่มกะรัตไทย  

 เนื่องจากพื้นที่ภายในทวิตเตอร์เป็นพื้นที่ที่มีการนำเสนอข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ทั้งภาพ คลิปวิดีโอ

และข้อความ ทวิตเตอร์จึงกลายเป็นพื้นที่สำหรับกลุ่มกะรัตที่ต้องการเข้ามาติดตามข้อมูลข่าวสารของกลุ่ม

ศิลปินวง SEVENTEEN และเรื่องราวภายในกลุ่มกะรัตอีกด้วย  

 ดังจะเห็นได้จากการสัมภาษณ์คุณปาย (นามสมมติ) อายุ 21 ปี อาชีพนักศึกษา กล่าวว่า “เราเริ่มเล่น

ทวิ(เตอร์) เพราะมาติ่งเลย รู้สึกว่าตามข่าว ตามงานได้ง่ายกว่าเร็วกว่าด้วย ยิ่งเราติดตามคนที่ชอบวงเดียวกันก็

ยิ่งรู้ข่าวหรืองานได้เร็วเลย อีกอย่างคือเรารู้สึกว่าตัวศิลปินเองก็มาเล่นทวิต(เตอร์) กันบ่อย” (สัมภาษณ์คุณปาย

, 22 สิงหาคม 2563)  

 เช่นเดียวกับคุณฟ้า (นามสมมติ) อายุ 22 ปี อาชีพนักศึกษา กล่าวว่า  “คล้ายกับปายเลยค่ะ พอเป็น

เรื่องติ่งเราว่าตามข่าวจากทวิต(เตอร์) ได้เร็วกว่า แค่มีคนรีทวิตมาเราก็รู้เรื่องแล้ว ถ้าเทียบกับเฟซ(บุก๊) แล้วเรา

เล่นทวิตเตอร์บ่อยกว่า รู้สึกใกล้ชิดกับศิลปินมากกว่าด้วย เคยมีช่วงที่เซบมาเล่นทวิต(เตอร์) เหมือนช่วงทอล์ก

กับแฟนคลับ เราก็ไปเมนช่ัน22 เล่นมาเหมือนกัน” (สัมภาษณ์คุณฟ้า, 22 สิงหาคม 2563)  

 ซึ่งนอกจากคุณปายและคุณฟ้าแล้วพบว่ากลุ่มตัวอย่างท่านอื่นก็มีความคิดเห็นไปในทางเดียวกันว่า 

พื้นที่ในทวิตเตอร์นั้นเป็นพื้นที่ที่มีการนำเสนอข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว จึงกลายเป็นพื้นที่ที่ได้รับความนิยม

สำหรับกะรัตที่ต้องการติดตามข่าวสารของศิลปินวง SEVENTEEN รวมถึงการพูดคุยเรื่องราวในชีวิตประจำวัน 

และการนัดหมายเพื่อทำกิจกรรมของกลุ่มกะรัตด้วยเช่นเดียวกัน 

 
21  ทวิต (Tweet) คือ การโพสต์ข้อความผ่านหน้าเว็บไซต์ www.twitter.com ได้ครั้งละไม่เกิน 280 ตัวอักษร 
22 เมนชั่น (Mention) การทวิตถึงใครสักคนบนข้อความทวีต โดยใส่เครื่องหมาย @ ตามด้วย username ของคนนั้น. 
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 3.1.2. การแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของกลุ่มกะรัตบนพื้นที่อินเทอร์เน็ต  

 การตั้งรูปภาพโปรไฟล์ และข้อความ บนพื้นที่อินเทอร์เน็ตอย่างเว็บไซต์ทวิตเตอร์ นั้นก็เป็นอีกสิ่งที่

สำคัญที่สามารถแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของกลุ่มกะรัตบนพื้นที่ออนไลน์ได้ เพราะรูปภาพและข้อความที่แสดง

นั้นส่วนมากจะมีความเกี่ยวข้องกับสมาชิกศิลปินวง SEVENTEEN เพื่อแสดงถึงความเป็นกลุ่มเดียวกันและ

แสดงออกให้คนในกลุ่มรับรู้ร่วมกันว่าตนเองเป็นกะรัต โดยอัตลักษณ์ที่แฟนคลับกลุ่มตัวอย่างได้เลือกแสดงบน

พื้นที่อินเทอร์เน็ตอย่างทวิตเตอร์ ได้แก่ รูปภาพโปรไฟล์ และข้อความบน BIOGRAPHY  

 ดังจะเห็นได้จากการสัมภาษณ์คุณลิน (นามสมมติ) อายุ 20 ปี อาชีพนักศึกษา ที่กล่าวว่า  “ชื่อแอค

(เคาท์) มาจากความชอบส่วนตัวของเราค่ะเลยไม่ได้เปลี่ยน แต่ภาพโปรไฟล์เราก็ใช้เป็นภาพพี่จอช (โจชัว) กับ

เขียนบรรยายตรงไบโอ (BIO)23 อย่างแอค(เคาท์) จะมีคำหนึ่งที่เราเขียนว่า Falling for u ซึ่งมาจากเพลงที่พี่

จอช (โจชัว) ร้องคู่กับจองฮัน คนที่กดเข้ามาดูโปรไฟล์เราก็น่าจะรู้แล้วว่าเราเป็นกะรัต” (สัมภาษณ์คุณลิน, 13 

กันยายน 2563)  

 เช่นเดียวกับคุณแพร (นามสมมติ) อายุ 20 ปี อาชีพนักศึกษา ที่แม้ว่าจะไม่ได้มีการตั้งชื่อแอคเคาท์

เกี่ยวกับศิลปินวง SEVENTEEN แต่ก็มีการใช้รูปโปรไฟล์เป็นภาพของ JEONGHAN (จองฮัน) สมาชิกของวง

รวมถึงการเขียนข้อความบน BIO ที่แสดงให้เห็นว่ามีความชื่นชอบศิลปินวง SEVENTEEN โดยคุณแพร (นาม

สมมติ) อายุ 20 ปี อาชีพนักศึกษา กล่าวว่า “ที่เราใช้ภาพโปรไฟล์เป็นจองฮันเพราะว่าเราเมนจองฮันค่ะ บน

ไบโอ (BIO) ก็เขียนชื่อวง (SEVENTEEN) มาคำแรกเลย แล้วก็ตามด้วยชื่อจองฮัน เวลามีคนทักมาคุยกับเราจะ

ได้รู้ว่าเราเมน24 ใคร” (สัมภาษณ์คุณแพร, 13 กันยายน 2563)  

  

 
23 BIO มาจากคำวา่ BIOGRAPHY คือข้อความทีบ่อกความเป็นตวัเราหรอืการแนะนำตัวเองแบบย่อ เพื่อทำใหค้นท่ีเข้ามาในทวิตเตอร์
และเข้ามาดหูน้าข้อมูลส่วนตวัของเรา จะทำใหรู้้จักเรามากข้ึน 
24 เมน (Main) ตามพจนานุกรมไทย-อังกฤษแล้วจะแปลว่าสำคัญที่สุด, หลัก, ใหญ่ที่สุดและมากที่สุดแต่เมนในที่นี้หมายถึง 
ศิลปินที่เราชอบมากที่สุด หรือเรียกอีกอย่างว่า “เมนหลัก” ซึ่งใช่ว่าเราจะมีเมนได้แค่คนเดียว เพราะว่ายังมีตำแหน่ง “เมน
รอง” หมายถึง ศิลปินที่ชอบรองลงมาเป็นอันดับ 2 หรือ “เหนือเมน” หมายถึง ศิลปินคนที่เราชอบเผลอใจไปหลงรัก 
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ภาพที่ 48-49 : แอคเคาท์คุณลินที่ใช้ภาพ JOSHUA (โจชัว) สมาชิกในวงเป็นภาพโปรไฟล์ (ซ้าย)  

และแอคเคาท์ของคุณแพรที่ใช้ภาพ JEONGHAN (จองฮัน) สมาชิกในวงเป็นภาพโปรไฟล์ (ขวา) 

(ที่มา : ธัชพรรณ หมุ่ยจันทา 1 มีนาคม 2564) 

 ซึ่งนอกจากคุณลิน (นามสมมติ) อายุ 20 ปี อาชีพนักศึกษา และคุณแพร (นามสมมติ) อายุ 20 ปี 

อาชีพนักศึกษา แล้วยังมีคุณบอย (นามสมมติ) อายุ 29 ปี อาชีพพนักงานบริษัท รวมถึงคุณมีน (นามสมมติ) 

อายุ 24 ปี อาชีพพนักงานบริษัท ที่มีลักษณะการตั้งรูปภาพโปรไฟล์และเขียนข้อความบน BIOGRAPHY ที่

เกี ่ยวข้องกับสมาชิกศิลปินวง SEVENTEEN และการเป็นกะรัต เพื่อแสดงถึงความเป็นกลุ่มเดียวกันและ

แสดงออกให้คนในกลุ่มรับรู้ร่วมกันว่าตนเองเป็นกะรัต 

  

ภาพที่ 50-51 : แอคเคาท์คุณบอยที่ใช้ภาพ JOSHUA (โจชัว) สมาชิกในวงเป็นภาพโปรไฟล์ (ซ้าย) 

และแอคเคาท์ของคุณมีนที่ใช้ภาพ S.COUPS (เอสคุปส์) สมาชิกในวงเป็นภาพโปรไฟล์ (ขวา) 

(ที่มา : ธัชพรรณ หมุ่ยจันทา 1 มีนาคม 2564) 

 จากการสัมภาษณ์จะเห็นได้ว่ากลุ่มกะรัตนั้น นอกจากจะนิยมสมัครเข้าใช้งานภายในเว็บไซต์ของทวิต

เตอร์มากขึ้นแล้ว กลุ่มกะรัตยังมีการแสดงออกถึงความเป็นกลุ่มเดียวกันผ่านการตั้งรูปภาพโปรไฟล์และเขียน

ข้อความที่แสดงถึงลักษณะของตนเองบน BIOGRAPHY อีกด้วย ซึ ่งการที่กลุ ่มกะรัตมีการใช้รูปภาพหรือ

ข้อความที่เกี่ยวข้องกับศิลปินวง SEVENTEEN นั้นก็มีผลต่อการเข้าไปร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ

กลุ่มกะรัตบนทวิตเตอร์ได้ง่ายมากขึ้น 
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 3.1.3. หัวข้อในการสนทนาของกลุ่มกะรัตภายในเว็บไซต์ทวิตเตอร์  

 การพูดคุยเกี่ยวกับศิลปินวง SEVENTEEN นั้น เนื่องจากภายในเว็บไซต์ทวิตเตอร์มีการเข้าใช้งาน เพื่อ

เน้นความรวดเร็วเป็นอย่างมาก การที่กลุ่มกะรัตจะสามารถติดตามข่าวสารและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ

ศิลปินวง SEVENTEEN ได้นั้นจะต้องมีการสมัครบัญชีผู้ใช้ (แอคเคาท์) ของทวิตเตอร์และมีการติดตามกลุ่ม

กะรัตด้วยกัน โดยหัวข้อในการพูดคุยนั้นมักเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปินวง SEVENTEEN อย่างผลงานเพลง 

ข่าวสาร หรือรูปภาพที่สมาชิกมาอัพเดทผ่านทางทวิตเตอร์ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งนอกจากการพูดคุยในเรื่องราว

เกี่ยวกับศิลปินแล้ว กลุ่มกะรัตยังมีการใช้พื้นที่ในทวิตเตอร์เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจำวัน รวมถึง

มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยกลุ่มกะรัตทั้งภายในพื้นที่อินเทอร์เน็ตและพื้นที่กายภาพ โดยสามารถ

แบ่งได้ดังนี้ 1.การพูดคุยเกี่ยวกับศิลปินวง SEVENTEEN 2.การพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจำวัน และ 

3. การพูดคุยเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการทำกิจกรรรม 

 3.1.3.1. การพูดคุยเกี่ยวกับศิลปินวง SEVENTEEN  

 เนื่องจากพื้นที่บนเว็บไซต์ทวิตเตอร์มีการใช้งานเพ่ือเน้นความรวดเร็วเป็นอย่างมาก ซึ่งการที่กลุ่มกะรัต

จะสามารถติดตามข่าวสารและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับศิลปินวง SEVENTEEN ได้นั้นจะต้องทำการ

สมัครบัญชีผู้ใช้ (แอคเคาท์) ในเว็บไซต์ของทวิตเตอร์และมีการติดตามกลุ่มกะรัตด้วยกัน  

 ดังจะเห็นได้จาก คุณเอย (นามสมมติ) อายุ 24 ปี อาชีพพนักงานบริษัท กล่าวว่า “พี่ติดตามพวกแอค 

(เคาท์) ที่เแปลข่าวเกี่ยวกับเซบ (เซเว่นทีน) แล้วก็แอค(เคาท์) เพื่อนที่เป็นกะรัตเหมือนกันค่ะ เวลาทวิตรูปก็มี

เพื่อนกะรัตที่รู้จักกันมาเมนชั่นถึงว่า หล่อจังเลย บางทีก็แอค(เคาท์) ที่ไม่รู้จักกันแต่เป็นกะรัตมาร่วมหวีด25ด้วย

ก็มีค่ะ ยิ่งเวลามีคอนเสิร์ตก็ยิ่งคุยกันบ่อยว่าจะทำโปรเจกต์อะไรกันดี อย่างกลุ่มพี่ก็มีคุยกันเรื่องนัดกันแต่งตัว

เป็นธีมไปคอนเสิร์ตค่ะ” (คุณเอย, สัมภาษณ,์ 15 มกราคม 2564) 

 เช่นเดียวกับคุณแพร (นามสมมติ) อายุ 20 ปี อาชีพนักศึกษา กล่าวว่า “เราคุยกับเพื่อนในทวิตบ่อย

มากค่ะ ยิ่งช่วงที่ใกล้คัมแบคก็จะเข้าทวิตไปคุยกับเพื่อนบ่อยขึ้น คุยประมาณว่าแนวเพลงรอบนี้จะเป็นยังไง MV 

รอบนี้จะได้ถ่ายนอกสถานที่ไหม บางทีก็คุยกันเรื่องหาร้านรับพรี(ออเดอร์) อัลบั้มร้านไหนดี” (คุณแพร, 

สัมภาษณ,์ 13 กันยายน 2563) 

  

 
25 “หวีด” มาจากคำว่า กรี๊ด หมายถึง การแสดงกิริยาด้วยการตะโกนที่แฝงด้วยความชื่นชมหรือชื่นชอบนั่นเอง 
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 จากการสัมภาษณ์ การทำกิจกรรมของกลุ่มกะรัตเกี่ยวกับการเข้าไปพุดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวสาร

ของศิลปินวง SEVENTEEN นั้นทำให้เห็นว่าเรื่องราวที่กลุ่มกะรัตชื่นชอบและมีการร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน

ความเห็นกันเป็นประจำคือ เรื่องผลงานเพลง ข่าวสารเกี่ยวกับศิลปินวง SEVENTEEN เช่น รูปภาพและวิดีโอ

ของศิลปินที่อัพเดทผ่านทางทวิตเตอร์ ซึ่งนอกจากการพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปินวง SEVENTEEN แล้วนั้น 

เรื่องราวภายในชีวิตประจำวัน เช่น การเรียน การทำงาน ก็ถือเป็นอีกหนึ่ งเรื่องที่กลุ่มกะรัตมีการเข้ามาร่วม

พูดคุยกันในเว็บไซต์ทวิตเตอร์เป็นประจำ โดยผู้ศึกษาจะกล่าวถึงรายละเอียดดังนี้ 

 3.1.3.2. การพูดคุยเกี่ยวกบัเรื่องราวในชีวิตประจำวัน 

 เนื ่องจากกลุ่มกะรัตนั้นมีการติดต่อสื ่อสารกันตลอดเวลา โดยเฉพาะการร่วมพูดคุยกันบนพื้นที่

อินเทอร์เน็ต ทำให้เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเพื่อนที่เป็นกะรัตเหมือนกันได้ทุกเรื ่อง 

โดยเฉพาะการพูดคุยเรื่องราวในชีวิตประจำวันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่กลุ่มกะรัตจะเข้ามาร่วมพูดคุยกันบนเว็บไซต์

ทวิตเตอร ์

 เห็นได้จากคุณปาย (นามสมมติ) อายุ 21 ปี อาชีพนักศึกษา กล่าวว่า “ปกติคุยกับเพื่อนที่เป็นกะรัต

ด้วยกันบ่อยอยู่แล้ว อย่างเรื่องเรียน มีช่วงที่เราเครียดมากก็เคยนัดเจอเพื่อนที่เป็นกะรัตออกมากินข้าวด้วยกัน 

คุยเรื่องเซบไปด้วย ก็ช่วยให้เราหายเครียดจากเรื่องเรียนไปได้นิดหนึ่ง บางทีแค่บ่นในทวิต(เตอร์) ว่าหิวข้าวก็มี

เพื่อนที่เป็นกะรัตทักมาส่งรูปอาหารที่เขากินอยู่มาให้ ก็คือเขาแกล้งให้เราหิวหนักกว่าเดิมนั้นแหละค่ะ ” (คุณ

ปาย, สัมภาษณ์, 22 สิงหาคม 2563) 

 เช่นเดียวกับคุณปลา (นามสมมติ) อายุ 26 ปี อาชีพพนักงานบริษัท กล่าวว่า “พี่น่ะคุยกับเพ่ือนในทวิต

บ่อยมาก ช่วงแรกที่ทำความรู้จักกันก็จะคุยกันเรื่องเซบบ่อย พอสนิทกันบางทีไม่ใช่เรื่องเซบก็มีคนทักมาถามว่า

เป็นยังบ้าง มีอยู่ครั้งหนึ่งพี่ทวิตว่าอยากลาออกจากที่ทำงาน ก็มีเพื่อน-น้องที่เป็นกะรัตมาให้กำลังใจ มาถามว่า

เป็นยังไงบ้าง ไหวไหมกันเยอะเลย เรียกว่าเพ่ือนที่เป็นกะรัตที่คุยกันในทวิต(เตอร์) รู้เรื่องสัพเพเหระของพี่เยอะ

กว่าที่บ้านอีกค่ะ” (คุณปลา, สัมภาษณ,์ 30 มกราคม 2564) 

 จากการสัมภาษณ์กลุ ่มกะรัตเกี ่ยวกับการพูดคุยเรื ่องราวในชีวิตประจำวัน ทำให้เห็นว่าพื ้นที่

อินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ทวิตเตอร์นั้นกลายเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่กลุ่มกะรัตได้เข้ามาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจำวันได้ทุกเรื่อง นอกจากนี้กลุ่ มกะรัตยังใช้พื้นที่บนทวิตเตอร์สำหรับการ

แพร่กระจายข่าวสาร การนัดหมายและประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จัดขึ้นทั้งภายในพื้นที่อินเทอร์เน็ตและพื้นที่

กายภาพอีกด้วย 
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 3.1.3.3.การพูดคุยเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ในการทำกิจกรรรม 

 นอกจากการเข้ามาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องราวบนทวิตเตอร์แล้วนั้น กลุ่มกะรัตยังมี

การประชาสัมพันธ์กลุ่มเพื่อนที่เป็นกะรัตเหมือนกันเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นทั้งในพื้นที่อินเทอร์เน็ต

และพื้นที่กายภาพ โดยผู้ศึกษาเห็นว่ามีการประชาสัมพันธ์การทำกิจกรรมเนื่องในโอกาสพิเศษและวันสำคัญ

อย่างต่อเนื ่อง ซึ ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดของการประชาสัมพันธ์กิจกรรมในพื้นที ่อินเทอร์เน็ตและการ

ประชาสัมพันธ์การทำกิจกรรมในพื้นที่กายภาพ ในหัวข้อถัดไป 

 3.1.3.3.1. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จัดขึ้นบนพื้นที่อินเทอร์เน็ต 

 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมบนพื้นที่อินเทอร์เน็ต คือการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยกลุ่มแฟน

คลับบนทวิตเตอร์ ซึ่งเป็นพื้นที่หลักที่กลุ่มแฟนคลับใช้ในการติดตามข่าวสาร โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นบนพื้นที่

อินเทอร์เน็ต ได้แก่ การเปิดรับบริจาคเงินเพื่อนำไปซื้ออัลบั้มแบบไม่ส่งกลับจากร้านค้า และการประมูล 

TRADING CARD เพื่อนำรายได้จากการประมูลไปสบทบกับจำนวนเงินที่ใช้สำหรับซื้ออัลบั้มแบบไม่ส่งกลับและ

แบ่งให้ทีม Streaming ด้วยเพื่อใช้ในการซื้อแพ็คเกจสำหรับสตรีมเพลงที่ใช้ในการโปรโมท 

 โดยกลุ่มกะรัตไทยได้มีการตั้งบัญชีผู้ใช้ทวิตเตอร์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ 

COMEBACK ของศิลปินวง SEVENTEEN โดยแอคเคาท์ทวิตเตอร์ท ี ่ ใช ้ช ื ่อว ่า SEVENTEEN COMBACK 

PROJECT TH  (@Svtproject_TH) ซึ่งมีการเปิดแอคเคาท์ในช่วงที่มีการโปรโมท มินิอัลบั้มที่ 7 “Heng:garæ” 

(แฮงกาแร) หรือในช่วงเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2020 โดย @Svtproject_TH ได้มีการเปิดรับบริจาคเงินเพื่อนำไป

ซื้ออัลบั้มแบบไม่ส่งกลับจากร้านค้า KTOWN4U โดยผู้โดเนทสามารถโดเนทได้แบบไม่จำกัดจำนวนเงิน 

 
ภาพที่ 52 : การเปิดรับโดเนทเพื่อเพิ่มยอดอัลบั้ม 

(ที่มา ธัชพรรณ หมุ่ยจันทา 1 พฤศจิกายน 2563)  
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 นอกจากนี้ทางแอคเคาท์ทวิตเตอร์ @Svtproject_TH ไดท้ำโปรเจคร่วมกับร้าน KTOWN4U ในการ

ลดราคาพิเศษสำหรับกะรัตไทยที่มีความตอ้งการในการซื้ออัลบั้มด้วยตนเอง โดยสามารถกดผ่านเว็บไซต์ที่มี

การตกลงไว้ ซึ่งเมื่อมีการกดสั่งซื้ออัลบั้มผ่านเว็บไซต์จนมียอดอัลบั้มถึงเป้าหมายแล้ว ทางร้าน KTOWN4U จะ

ขึ้นป้ายโปรโมทที่ร้าน KTOWN4U แบบออฟไลน์ในนามของกลุ่มแฟนคลับ 

 
ภาพที่ 53-54 : การทำโปรเจคร่วมกันระหว่างร้าน KTOWN4U และ @Svtproject_TH 

(ที่มา : ธัชพรรณ หมุ่ยจันทา 1 พฤศจิกายน 2563) 

 นอกจากการเปิดรับบริจาคแล้ว ทาง @Svtproject_TH ได้มีการเปิดประมูล TRADING CARD เพื่อ

นำรายได้จากการประมูลไปสบทบกับจำนวนเงินที่ใช้สำหรับซื้ออัลบั้มแบบไม่ส่งกลับ โดยทางทีมจะเปิดรับ 

TRADING CARD จากแฟนคลับที่ยินดีจะนำมาให้ประมูล จากนั้นจะมีการทวิตข้อความเกี่ยวกับรายละเอียด

การประมูล อย่าง ภาพ TRADING CARD ที่นำมาประมูล เวลาที่เปิดประมูล ระยะเวลาในการประมูล ซึ่งเมื่อ

ถึงเวลาที่นัดหมายทาง @Svtproject_TH จะทวิตข้อความเพื่อเปิดให้มีการบิดราคาใต้ทวิตนั้น  

 โดยเงินจากการประมูลจะถูกแบ่งให้ทีม Streaming ด้วยเพื่อใช้ในการซื้อแพ็คเกจสำหรับสตรีมเพลงที่

ใช้ในการโปรโมท โดยกิจกรรมการประมูล TRADING CARD น้ันเพิ่งถูกจัดขึ้นเพียง 2 ครั้ง โดยครั้งแรกของการ

เปิดประมูลนั้นใช้แฮชแท็กเพื่อประชาสัมพันธ์ว่า แฮชแท็ก #บิทแรงเพื่อแกงฮังเล โดยที่มาของ #บิทแรงเพื่อ

แกงฮังเล นั้นมาจากชื ่อ Mini Album ชุดที่ 7 ของ SEVENTEEN ที่มีชื ่อว่า“Heng:garæ” (แฮงกาเร) ซึ่ง

ความหมายว่า การที่คนหลายคนยกหรือโยนคนหนึ่งขึ้นไปในอากาศ และเพื่อง่ายต่อการจดจำ กะรัตไทยจึงนำ

คำว่า แกงฮังเล มาใช้แทน จึงกลายเป็นชื่อแฮชแท็ก #บิทแรงเพื่อแกงฮังเล ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจ

จากกลุ่มกะรัตไทยเป็นอย่างมาก จนสามารถติดอันดับ 2 เทรนด์ทวิตเตอร์  
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ภาพที่ 55 : การติดอันดับเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับที่ 2 ของ #บิทแรงเพื่อแกงฮังเล 

(ที่มา : ธัชพรรณ หมุ่ยจันทา 22 กรกฎาคม 2563) 

 โดย TRADING CARD ท ี ่ม ีการประมูลราคาสูงที ่ส ุดได้แก ่ TRADING CARD ท ี ่ เป ็นภาพคู ่ของ 

WONWOO (วอนอู) และ MINGYU (มินกยู) ที่ถูกจำหน่ายออกมาในปีค.ศ. 2017 ในคอนเสิร์ต DIAMOND 

EDGE in JAPAN ซึ่งถูกประมูลในราคาที่สูงถึง 19,000 บาท 

 
ภาพที่ 56-57 : การประมูล Trading card รอบ #บิทแรงเพื่อแกงฮังเล 

(ที่มา : ธัชพรรณ หมุ่ยจันทา 22 กรกฎาคม 2563) 

 หลังจากนั้นในเดือนตุลาคม SEVENTEEN ได้กลับมาอีกครั้งกับอัลบั้มพิเศษ SEVENTEEN SPECIAL 

ALBUM ‘SEMICOLON’ ซึ่งทางทีมโปรเจคก็ได้จัดกิจกรรมการประมูลขึ้นเพื่อนำเงินที่ได้จากการโดเนทไป

สนับสนุนในส่วนของการซื้ออัลบั้มและการสตรีมเพลง โดยทางทีมได้มีการเปิดให้คิดชื่อแฮชแท็กสำหรับการ

ประมูลและได้ผลสรุปว่าใช้ #บิดพิฆาตอัฒภาคครองเมือง ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประมูลในครั้งนี้  

โดยมีที่มาจากการใช้ช่ือภาษาไทยของสัญลักษณ์ SEMICOLON (;) ที่เรียกว่า อัฒภาค จึงกลายเป็นช่ือแฮชแท็ก

ว่า #บิดพิฆาตอัฒภาคครองเมือง ซึ่งเมื่อเริ่มกิจกรรมการประมูล แฮชแท็ก #บิดพิฆาตอัฒภาคครองเมือง ก็ได้

ติดอันดับเทรนด์ทวิตเตอร์อย่างรวดเร็วจนขึ้นไปอันดับที่สูงที่สุดคืออันดับที่ 3 
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ภาพที่ 58 : การติดอันดับเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับที่ 3 ของ #บิดพิฆาตอัฒภาคครองเมือง 

(ที่มา : ธัชพรรณ หมุ่ยจันทา 22 กรกฎาคม 2563) 

 โดยการประมูลในครั้งนี้นอกจาก TRADING CARD แล้วทางทีมโปรเจคได้เปิดรับ Official Photocard 

เพิ่มเข้ามาด้วย และ PHOTOCARD ที่มีการประมูลราคาสูงที่สุดได้แก่ PHOTOCARD ที่เป็นภาพโพลาลอยด์

ของ JEONGHAN (จองฮัน) พร้อมลายเซ็นจากกิจกรรมของร้าน KTOWN4U ซึ่งถูกประมูลในราคาที่สูงถึง 

15,600 บาท    

 
ภาพที่ 59-60 : การประมูล Photocard รอบ #บิดพิฆาตอัฒภาคครองเมือง 

(ที่มา : ธัชพรรณ หมุ่ยจันทา 22 กรกฎาคม 2563) 

 จากการสังเกตการณ์ การประชาสัมพันธ์ของบัญชีผู ้ใช้ทวิตเตอร์  (@Svtproject_TH) ที ่เป็นเป็น

ศูนย์กลางในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ COMEBACK ของศิลปินวง SEVENTEEN และเป็นผู้จัดกิจกรรมเปิดรับ

บริจาคเงินเพื่อนำไปซื้ออัลบั้มแบบไม่ส่งกลับจากร้านค้า และการประมูล TRADING CARD พบว่ากลุ่มกะรัตให้

ความสนใจต่อกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมากเห็นได้จากการติดเทรนอันดับความนิยมบนทวิตเตอร์และ

จำนวนคนที่เข้าร่วมการประมูลจนทำให้การปิดประมูลราคาสูงถึงหลักหมื่น  ซึ่งนอกจากการประชาสัมพันธ์

กิจกรรมบนพื้นที่อินเทอร์เน็ตแล้ว ยังมีการประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมที่จัดบนพื้นที่กายภาพด้วย โดยผู้ศึกษาจะ

กล่าวถึงรายละเอียดในหัวข้อถัดไป 
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 3.1.3.3.2. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จัดขึ้นบนพื้นที่กายภาพ 

นอกจากการนัดทำกิจกรรมในพื้นที่ออนไลน์แล้ว การรวมกลุ่มในพื้นที่ออนไลน์ยังสามารถช่วยในการ 

ประชาสัมพันธ์ การนัดหมายวัน สำหรับการทำกิจกรรมในพื้นที่กายภาพด้วย ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดของ

การนัดหมายเพื่อทำกิจกรรมในพื้นที่กายภาพคือ 1.การจัดกิจกรรมคาเฟ่วันคล้ายวันเกิดของศิลปิน และ 2. 

การจัดกิจกรรมซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนสินค้าในงานตลาดนัดสวนแครอท ดังนี้  

 1. การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมคาเฟ่วันคล้ายวันเกิดของศิลปิน 

 การติดตั้งป้าย MRT LIGHTBOX สำหรับโปรโมทวันคล้ายวันเกิดของ S.COUPS (เอสคุปส์) ที่ สถานี
รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสามย่าน นั้นเป็นหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อแสดงถึงความชื่นชอบที่มีต่อศิลปินรวมถึงเป็น
การประชาสัมพันธ์ให้คนที่ไม่ได้ติดตามศิลปินเกาหลีได้รู้จักศิลปินมากขึ้น  โดยการติดตั้งป้าย MRT LIGHTBOX 
ในวันคล้ายวันเกิดของ S.COUPS (เอสคุปส์) นั้นถูกจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม ค.ศ.2020 บริเวณ
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีสามย่าน โดยแอคเคาท์ @Honey_0910 เป็นผู้จัดทำ ซึ่งมีการประชาสัมพันธ์ผ่าน
การทวิตข้อความที่มีรายละเอียดของกิจกรรม พร้อมติดแฮชแท็กของกิจกรรมเพื่อให้ง่ายต่อการติดตามข้อมูล 
และติดแฮชแท็กชื่อของศิลปิน (#SCOUPS #SEVENTEEN) เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลไปในวงกว้าง 

  
ภาพที่ 61-62 : ตัวอย่างการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 

(ที่มา : ธัชพรรณ หมุ่ยจันทา 16 มีนาคม 2564) 

 การจัดกิจกรรมคาเฟ่วันคล้ายวันเกิดของ S.COUPS (เอสคุปส์) นั้นถูกจัดขึ้นในวันที่ 7-9 สิงหาคม 

ค.ศ. 2020 ที่ร้าน ONCE คาเฟ่ สยามซอย 2  โดยแอคเคาท์ @forcjbirthdays ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์

ข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดคาเฟ่ เช่น รายละเอียดการจัดงาน วิธีการเข้าร่วมงาน และกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในงาน 

เป็นต้น โดยการประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้วยการทวิตข้อความพร้อมกับติดแฮชแท็กของงาน เพื่อให้ง่ายต่อการ

ค้นหาและรับรู้ว่าเป็นกิจกรรมของศิลปินคนใด และติดแฮชแท็ก #ตลาดนัดสวนแครอท ในทวิตแรกที่มีการ

เปิดตัวแอคเคาท์ที่ใช้นัดหมายในการทำกิจกรรม  



82 
 

 
 

 เนื่องจากแฮชแท็กนี้เป็นช่องทางที่กะรัตไทยส่วนใหญ่สามารถเห็นข้อความและง่ายต่อการเข้าถึงของ

แฟนคลับ แต่หลังจากการประชาสัมพันธ์ในครั้งแรกแล้ว การทวิตข้อมูลในครั้งถัดไปจะเป็นการทวิตข้อความ

พร้อมกับติดแฮชแท็กของงานเท่านั้น เพื่อไม่ให้ข้อมูลปะปนกับข้อมูลที่เกี่ยวข้ องการซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนใน

พื้นที่ของ แฮชแท็ก #ตลาดนัดสวนแครอท โดยคุณฟ้า (นามสมมติ) อายุ 22 ปี อาชีพนักศึกษากล่าวว่า “เรา

เจอเพราะแอค(เคาท์) ตลาดนัดสวนแครอท รีทวิตมาค่ะ อาจจะเพราะแอค(เคาท์) ที่จัดงานเขาติดแท็ก #ตลาด

นัดสวนแครอท ด้วย ก็เลยติดตามไว้เผื่อว่ามีกิจกรรมอะไรจะได้เห็นไว้ก่อน” (คุณฟ้า, สัมภาษณ์, 22 สิงหาคม 

2563) 

  
ภาพที่ 63-64 : ตัวอย่างการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 

(ที่มา : ธัขพรรณ หมุ่ยจันทา 16 มีนาคม 2564) 

 ในส่วนของการจัดกิจกรรมคาเฟ่วันคล้ายวันเกิดของ JEONGHAN (จองฮัน) นั้นถูกจัดขึ้นในวันที่ 3-4 

ตุลาคม ค.ศ. 2020 ที่ร้าน So soul space bar (ใกล้ BTS สะพานควาย) โดยแอคเคาท์ @YoonFloristCafe 

ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดคาเฟ่ เช่น รายละเอียดการจัดงาน วิธีการเข้าร่วมงาน และ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในงาน เป็นต้น โดยการประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้วยการทวิตข้อความพร้อมกับติดแฮชแท็ก

ของงาน แฮชแท็กชื่อศิลปิน (#JEONGHAN) เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา และติดแฮชแท็ก #ตลาดนัดสวนแครอท 

ในทวิตแรกที่มีการเปิดตัวแอคเคาท์ที่ใช้นัดหมายในการทำกิจกรรม เนื่องจากแฮชแท็กนี้เป็นช่องทางที่กะรัต

ไทยส่วนใหญ่สามารถเห็นข้อความและง่ายต่อการเข้าถึงของแฟนคลับ แต่หลังจากการประชาสัมพันธ์ในครั้ง

แรกแล้ว การทวิตข้อมูลในครั้งถัดไปจะเป็นการทวิตข้อความพร้อมกับติดแฮชแท็กของงาน และแฮชแท็กชื่อ

ศิลปินเท่านั้น เพื่อไม่ให้ข้อมูลปะปนกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องการซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนในพื้นที่ของ แฮชแท็ก #ตลาด

นัดสวนแครอท 

 โดยคุณมีน (นามสมมติ) อายุ 24 ปี อาชีพพนักงานบริษัท กล่าวว่า “พี่เห็นว่ามีคาเฟ่จองฮันเพราะว่า

กำลังหาการ์ดในแท็ก #ตลาดนัดสวนแครอท อยู่แล้วเห็นทวิตของคนจัดงานพอดี ก็เลยกดติดตามแอค(เคาท์) 

ไปค่ะจะได้เห็นว่าในงานมีกิจกรรมอะไรบ้าง มีเวลาเปิด-ปิดกี่โมง” (คุณมีน, สัมภาษณ,์ 28 สิงหาคม 2563) 
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ภาพที่ 65-66 : ตัวอย่างการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 

(ที่มา : ธัขพรรณ หมุ่ยจันทา 16 มีนาคม 2564) 

  

 2. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมการซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนสินค้าในงานตลาดนัดสวนแครอท 

 สำหรับกิจกรรมการซื้อ-ขาย และแลกเปลี่ยนสินค้าในงานตลาดนัดสวนแครอทนั้นถูกจัดขึ้นในวัน 13 
กันยายน ค.ศ.2020 ที่ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรี ชั้น 7 ศูนย์การค้าบางซื่อจังชัน จตุจักร โดยแอค
เคาท์ ตลาดนัดสวนแครอท (@Suan_Carrot)  เจ้าของแฮชแท็ก #ตลาดนัดสวนแครอท ที่เป็นพ้ืนที่สำหรับซื้อ-
ขาย แลกเปลี่ยนสินค้าของกลุ่มกะรัต โดยจะมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวกับการงาน เช่น รายละเอียด
การจัดงาน วิธีการเข้าร่วมงาน การเปิดจำหน่ายบัตร และกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในงาน เป็นต้น ซึ่งมีการ
ประชาสัมพันธ์ผ ่านการทวิตข้อความที ่ม ีรายละเอียดของกิจกรรม พร้อ มติดแฮชแท็กของกิจกรรม 
(#SCRMK2020) และแฮชแท็ก #ตลาดนัดสวนแครอท เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามข้อมูล  

 โดยคุณบอย (นามสมมติ) อายุ 29 ปี อาชีพพนักงานบริษัท กล่าวว่า “พี่รู้จักงานนี้จาก(แฮช)แท็ก
ตลาดนัดเลยครับว่ามีงานที่เป็นตลาดให้เราไปเดินได้เลย แล้วก็เลยรู้จักแอค(เคาท์) ตลาดนัดสวนแครอทไปด้วย 
เพิ่งรู้ว่าเขาเป็นจุดเริ่มต้นของแท็กตลาดนัดด้วยครับ” (คุณบอย, สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 2564) 

 
ภาพที่ 67-68 : ตัวอย่างการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 

(ที่มา : ธัขพรรณ หมุ่ยจันทา 2 ตุลาคม 2563) 
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 จากการรวมกลุ่มในพื้นที่อินเทอร์เน็ต จะเห็นได้ว่ากลุ่มกะรัตมีการเข้ามาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวภายในชีวิตประจำวัน เรื่องราวเกี่ยวกับศิลปินวง SEVENTEEN รวมถึงเป็นพื้นที่สำหรับ
แชร์ผลงาน เช่น รูปภาพ เพลง และวิดีโอที่เกี่ยวกับศิลปินวง SEVENTEEN ผ่านทางพื้นที่อินเทอร์เน็ตอีกด้วย 
นอกจากนี้พื้นที่อินเทอร์เน็ตอย่างทวิตเตอร์เองก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้กลุ่มกะรัตได้รับข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรม
ที่ถูกขึ้นโดยกลุ่มแฟนคลับ เพราะมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว และเป็นจุดสำคัญที่ทำให้
เกิดการรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมในพื้นที่กายภาพ เช่น กิจกรรมการจัดคาเฟ่ในวันคล้ายวันเกิดของศิลปิน การ
จัดกิจกรรมซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนสินค้าในงานตลาดนัด เป็นต้น ซึ่งผู้ศึกษาจะกล่าวถึงรายละเอียดของกิจกรรม
ในหัวข้อถัดไป 

3.2 การรวมกลุ่มบนพื้นที่กายภาพ 

 จากการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการรวมกลุ่มบนพื้นที่กายภาพ  ผู้ศึกษาได้ทำการลง
พื ้นที ่ไปยังสถานที ่ในการจัดกิจกรรม โดยลงพื ้นที ่ทั ้งหมด 3 สถานที ่คือ 1. พื ้นที ่การติดตั ้งป้าย MRT 
LIGHTBOX สำหรับโปรโมทวันคล้ายวันเกิดของ S.COUPS (หนึ่งในสมาชิกของวง) ณ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน 
สถานีสามย่าน และพื้นที่การจัดคาเฟ่วันคล้ายวันเกิด S.COUPS ณ ร้าน ONCE คาเฟ่ สยามซอย 2 ในวันที่ 8 
สิงหาคม ค.ศ.2020  2. พื้นที่การจัดคาเฟ่วันคล้ายวันเกิดของ JEONGHAN (หนึ่งในสมาชิกของวง) ที่ SOUL 
SPACE BAR (BTS สะพานควาย) ในวันที่ 4 ตุลาคม ค.ศ. 2020 และ 3. พื้นที่จัดงาน “ตลาดนัดสวนแครอท” 
ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรี ชั้น 7 ศูนย์การค้าบางซื่อจังชัน จตุจักร ในวันที่ 13 กันยายน ค.ศ. 
2020 

 3.2.1 พื้นที่การติดตั้งป้าย MRT LIGHTBOX สำหรับโปรโมทวันคล้ายวันเกิดของ S.COUPS ณ สถานี
รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสามย่าน ซึ่งจากการสังเกตการณ์พบว่ากลุ่มกะรัตที่มานั้นมักมาเป็นกลุ่ม มีการร่วมพูดคุย
เกี่ยวกับป้าย MRT LIGHTBOX รวมถึงการผลัดกันถ่ายภาพคู่กับป้ายเป็นที่ระลึก ซึ่งมีการหยิบอุปกรณ์การ
เชียร์อย่าง OFFICIAL LIGHTSTICK และ PHOTOCARD มาถ่ายภาพคู่ด้วย 

  
ภาพที่ 69-70 : ตัวอย่างการนำ OFFICIAL LIGHTSTICK และ PHOTOCARD มาถ่ายภาพคู่กับป้าย MRT LIGHTBOX 

(ที่มา : ผู้ใช้ทวิตเตอร์ @tbsttp และ @minijigipabo14) 
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ภาพที่ 71 : กลุ่มแฟนคลับ (กะรัตไทย) ที่ไปชมป้าย MRT LIGHTBOX ที่สถานีสามย่าน 

(ที่มา : ธัชพรรณ หมุ่ยจันทา 8 สิงหาคม 2563) 

 
ภาพที่ 72 : ป้าย MRT LIGHTBOX ที่สถานีสามย่าน 

(ที่มา : ธัชพรรณ หมุ่ยจันทา 8 สิงหาคม 2563) 

 พื้นที่จัดกิจกรรมการจัดคาเฟ่วันคล้ายวันเกิด S.COUPS ณ ร้าน ONCE คาเฟ่ สยามซอย 2 ในวันที่ 8 
สิงหาคม ค.ศ.2020 โดยการจัดคาเฟ่วันคล้ายวันเกิดนี้มีลักษณะเหมือนกับงานนิทรรศการภาพถ่าย ซึ่งภายใน
งานจะมีการนำภาพถ่ายของ S.COUPS มาจัดแสดงรวมถึงสินค้า Official Goods ที่มีภาพของ S.COUPS อยู่
ด้วย โดยกติกาการเข้างานนั้น กลุ่มกะรัตจะต้องสั่งเครื่องดื่มหรืออาหารอย่างน้อย 1 รายการเพื่อรับของที่
ระลึกและเข้ามาชมบรรยากาศภายในร้านได ้
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 โดยบรรยากาศภายในร้านนั้นเต็มไปด้วยกะรัตที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งนอกจากการสั่งเครื่องดื่มหรือ

อาหารอย่างน้อย 1 รายการเพื่อรับของที่ระลึกและเข้ามาชมบรรยากาศภายในร้านแล้วนั้น ใบเสร็จรับเงินที่ได้

หลังจากการสั่งเครื่องดื่มหรืออาหารแล้วยังสามารถนำมาเขียนชื่อ -นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อ แล้ว

นำไปจับสลากในช่วงหลังเลิกงาน โดยผู้โชคดีจะได้รับของตกแต่งภายในร้าน เช่น กรอบภาพ แสตนดี้26ภาพ

ศิลปิน กลับไปเป็นที่ระลึก ซึ่งคุณฟ้า (นามสมมติ) อายุ 22 ปี อาชีพนักศึกษา ได้เล่าถึงบรรยากาศของงานว่า 

“เราไปคาเฟ่ช่วงเช้ามาค่ะ คนเลยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ เข้าร้านไปก็สั่งเครื่องดื่มกับปายคนละแก้ว แล้วก็ได้รับ

ของที่ระลึกมาเป็นที่ครอบแก้วกับโฟโตก้าร์ดค่ะ ข้างร้านก็จะมีรูปพ่ีคุปส์ (ชื่อที่ใช้เรียกแทน S.COUPS) เต็มร้าน

เลย มีพวกอัลบั้ม แท่งไฟ ผ้าเชียร์ชื่อพี่คุปส์วางโชว์อยู่ด้วยค่ะ มีกะรัตหลายคนที่เอากะรัตบงมาถ่ายรูปด้วย 

บางทีก็เป็นการ์ดที่เอามาถ่ายรูปด้วย แล้วก็เห็นมีคนใส่เสื้อของคน(เสิร์ต) ODE TO YOU ด้วย” (คุณฟ้า, 

สัมภาษณ,์ 22 สิงหาคม 2563)  

 
ภาพที่ 73 : กลุ่มแฟนคลับที่มารอเข้าร้าน ONCE CAFÉ ซึ่งเป็นสถานที่ในการจัดงานวันคล้ายวันเกิดของ S.COUPS 

(ที่มา : ธัขพรรณ หมุ่ยจันทา 8 สิงหาคม 2563) 

  

ภาพที่ 74-75 : บรรยากาศภายในร้าน ONCE CAFÉ และจุดรับของที่ระลึกสำหรับคนที่เข้าร่วม 
(ที่มา : ธัขพรรณ หมุ่ยจันทา 8 สิงหาคม 2563) 

 
26 สแตนดี้ คือ สื่อโฆษณาที่ได้รับความนิยมสูงเพราะเป็นสื่อราคาไม่แพง น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ได้ง่าย ส่วนใหญ่ทำจาก ฟิวเจอร์บอร์ดหนา 3 - 5 มม มีขนาดเล็กใหญ่ตามความต้องการ 
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 3.2.2 พื้นที่การจัดคาเฟ่วันคล้ายวันเกิด JEONGHAN ที่ร้าน So soul space bar (ใกล้ BTS สะพาน
ควาย) ในวันที ่ 3-4 ตุลาคม ค.ศ. 2020 ซึ ่งเป็นการจัดคาเฟ่วันคล้ายวันเกิดที ่มีลักษณะเหมือนกับงาน
นิทรรศการภาพถ่ายเช่นเดียวกับการจัดคาเฟ่วันคล้ายวันเกิดของ S.COUPS โดยภายในงานจะมีการนำ
ภาพถ่ายของ JEONGHAN มาจัดแสดงรวมถึงสินค้า Official Goods ที่มีภาพของ JEONGHAN อยู่ด้วย โดย
กติกาการเข้างานนั้น กลุ่มกะรัตสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่ต้องซื้อเครื่องดื่มของทางร้าน แต่หากต้องการรับ
ของที่ระลึกจากทางงานก็จะต้องสั่งเครื่องดื่มหรืออาหารอย่างน้อย 1 รายการเพื่อรับของที่ระลึก 

 โดยคุณมีน (นามสมมติ) อายุ 24 ปี อาชีพพนักงานบริษัท กล่าวว่า “จากทุกงานที่พี่ไปมาพี่ว่าคาเฟ่
รอบนี้พ่ีเจอเพื่อนเยอะสุดเลยค่ะ เพราะพี่เมนพิคุปส์แล้วก็จองฮันด้วย เพื่อนในทวิตที่รู้จักกันเพราะชอบจองฮัน
ก็คือมาเจอกันที่นี้หมด แล้วก็พี่ชอบบรรยากาศของร้านด้วย เขาจัดงานได้สบายตาแต่ก็เต็มไปด้วยจองฮัน แต่
ประทับใจสุดคือของที่เอามาโชว์ ตอนแรกที่เห็นพี่นึกว่าพิพิธภัณฑ์ คือมี Goods ของจองฮันเกือบทุกอย่างเลย 
ตรงด้านล่างที่มีแฟ้มสะสมการ์ดพี่ก็ไปเปิดมา ก็คือมีครบทุกใบทั้ง PHOTOCARD แล้วก็ TRADING CARD เลย 
ประทับใจมากค่ะ” (คุณมีน, สัมภาษณ,์ 4 ตุลาคม 2564) 

  
ภาพที่ 76-77 : บรรยากาศภายในร้าน SOUL SPACE BAR 

(ที่มา : ธัขพรรณ หมุ่ยจันทา 8 สิงหาคม 2563) 

จากการสังเกตุการณ์บริเวณที่ติดตั้งป้ายโฆษณาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของ S.COUPS บริเวณ

สถานี MRT สามย่าน และการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดคาเฟ่วันคล้ายวันเกิดของ S.COUPS ที่ร้าน ONCE CAFÉ 

และการจัดคาเฟ่วันคล้ายวันเกิดของ JEONGHAN น้ันพบว่ากลุ่มแฟนคลับมีการรวมตัวกันเมื ่อมีการทำ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกในวง แม้จะเป็นพื้นที่บริเวณป้าย MRT ที่มีการติดตั้งป้ายโฆษณาวันคล้ายวันเกิด

ของสมาชิก ก็มีการรวมกลุ่มขนาดเล็กเกิดขึ้นบริเวณป้ายเพื่อถ่ายรูป และมีการนำ Official Goods อย่างแท่ง

ไฟประจำวง มาถ่ายภาพด้วยเพ่ือแสดงถึงเอกลักษณ์ประจำกลุ่มแฟนคลับ    
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 3.2.3 พื้นที่การจัดงานตลาดนัดสวนแครอท ในปี ค.ศ. 2020 ที่จัดขึ้นโดยแอคเคาท์ ‘ตลาดนัดสวนแค

รอท @Suan_Carrot’ ซึ่งเป็นบัญชีผู้ใช้บนทวิตเตอร์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นพื้นที่ให้กลุ่มแฟนคลับได้ ซื้อ ขาย 

และแลกเปลี่ยนสินค้าที่เกี่ยวกับศิลปินวง SEVENTEEN โดยที่มาของคำว่า (ตลาดนัด) สวนแครอท นั้นมาจาก

คำว่า กะรัต ที่เมื่อออกเสียงด้วยสำเนียงภาษาเกาหลีแล้วจะออกเสียงคล้ายคำว่า แครอท ในภาษาไทย สวนแค

รอท จึงกลายเป็นคำที่นิยมเรียกกันในกลุ่มกะรัตไทยไปด้วย 

 
ภาพที่ 78-79 : ตัวอย่างภาพประชาสัมพันธ์งานตลาดนัดสวนแครอท 

(ที่มา : ธัชพรรณ หมุ่ยจันทา 15 มีนาคม 2564) 

 โดยภายในงานนั้นจะมีการจัดบูธจำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิดทั้งสินค้า Official Goods และ สินค้า 
FAN-MADE และการจัดประกวด COVER DANCE โดยวงที่ชนะจะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท ซึ่งการเข้า
ร่วมงานนั้นจะต้องมีการซื้อบัตรเข้างานในราคา 90 บาท ซึ่งสามารถเข้า-ออกงานได้ตลอดทั้งวันเพราะจะสาย
ข้อมือผูกให้ในครั้งแรกที่เข้างาน โดยบรรยากาศภายในงานจะเน้นไปที่การตั้งบูธจำหน่ายสินค้าและการแข่ง 
COVER DANCE 

  
ภาพที่ 80-81 : การจำหน่ายบัตรเขา้ร่วมงาน ‘ตลาดนัดส่วนแครอท’ 

(ที่มา : ธัชพรรณ หมุ่ยจันทา 13 กันยายน 2563) 
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ภาพที่ 82 : สถานที่จัดงานตลาดนัดสวนแครอท ครั้งที่ 4 วันที่ (13 กันยายน พ.ศ. 2563) 

ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรี ชั้น 7 ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น จตุจักร 
(ที่มา : ธัชพรรณ หมุ่ยจันทา 13 กันยายน 2563) 

  
ภาพที่ 83-84 : บรรยากาศภายในงานตลาดนัดสวนแครอทบริเวณทางเข้างาน 

(ที่มา : ธัชพรรณ หมุ่ยจันทา 13 กันยายน 2563) 

  
ภาพที่ 85-86 : บรรยากาศภายในงานและร้านค้าที่มาจำหน่ายภายในงาน 

(ที่มา : ธัชพรรณ หมุ่ยจันทา 13 กันยายน 2563) 
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ภาพที่ 87-88 : บรรยากาศภายในงานตลาดนัดสวนแครอท 

(ที่มา : ธัชพรรณ หมุ่ยจันทา 13 กันยายน 2563) 

  

ภาพที่ 89-90 : ตัวอย่างสินค้าที่ร้านค้านำมาจำหน่ายในงานตลาดนัดสวนแครอท 
(ที่มา : ธัชพรรณ หมุ่ยจันทา 13 กันยายน 2563) 

 โดยคุณบอย (นามสมมติ) อายุ 29 ปี อาชีพพนักงานบริษัท กล่าวว่า “พี่รู้จักงานตลาดนัดจากในทวิต 
(ทวิตเตอร์) ครับ ครั้งแรกก็ไปคนเดียว แล้วบังเอิญเจอน้องที่รู้จักจากในทวิต คือน้องเขาก็มางานแล้วถ่ายลง
ทวิต (ทวิตเตอร์) พี่ก็เลยทักไปครับ คุยไปคุยมาก็รู้ว่าทำงานอยู่ใกล้กัน ปีนี้ก็เลยมาด้วยกันเหมือนมีเพื่อนมาช่วย
ซื้อของด้วย เพราะพี่มาคือมาซื้อของโดยเฉพาะ เวลามีคนลงทวิตขายการ์ดพี่ซื้อไม่เคยทันเลยครับ มัวแต่ทำงาน 
ก็เลยต้องลองมาเดินเอา อย่างปีที่แล้วพี่ก็เจอใบที่ทำให้พี่เริ่มเก็บการ์ดจากที่นี้ครับ” (คุณบอย, สัมภาษณ์, 6 
กุมภาพันธ์ 2564) 

 ในส่วนของคุณเอย (นามสมมติ) อายุ 24 ปี อาชีพพนักงานบริษัท “เวลาไปงานตลาดนัดก็จะเน้นไปดู
ของเป็นหลักค่ะ แต่ก็มีรอดู COVER DANCE ด้วยถ้าหิวข้างในก็มีของขายด้วยค่ะ ส่วนการแต่งตัวก็แต่งเน้น
เสื้อผ้าที่สีชมพูกับฟ้า ถ้าไม่มีก็ใส่เสื้อสีขาวแล้วก็ใส่กำไลข้ อมือที่เป็น Goods ตอน FAN MEETING 2018 
CARATLAND เอาค่ะ แต่ในงานถึงจะเห็นมีคนใส่สีอื่นมาด้วย แต่ส่วนใหญ่ก็เห็นใส่เสื้อสีชมพู -ฟ้ากันนะ ขนาด
น้อง (ผู้ศึกษา) ยังใส่เสื้อสีชมพูมาเลย” (คุณเอย, สัมภาษณ,์ 13 กันยายน 2563)  
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 ในขณะที่คุณมีน (นามสมมติ) อายุ 24 ปี อาชีพพนักงานบริษัท กล่าวว่า “พี่มางานตลาดนัดครั้งที่ 2 
แล้วค่ะ มาเพราะว่าอยากมาดูของซึ่งก็มีขายทั้ง Official แล้วก็ FAN-MADE แต่ส่วนใหญ่พี่ซื้อแต่ TRADING 
CARD ที่ร้านแกะแยกเมม (เมมเบอร์) มาขาย ก็สะดวกดีนะเพราะเราเดินดูได้ ดูพวกตำหนิได้ด้วย พอเจอใบที่
อยากได้ก็ซื้อเลย ส่วนเรื่องราคาพี่ไม่ค่อยห่วงเพราะการ์ดที่มาขายในงานราคาค่อนข้างน่ารัก อย่างวันนี้พี่กด
เงินมาพร้อมจ่ายมาก เพราะเห็นจากในแท็กว่ามีร้านหนึ่งที่เอา TRADING CARD ของ JAPAN DOME TOUR 
มาขายแล้วมีทุกเมม (เมมเบอร์) แล้วมีใบที่พี ่อยากได้ พี่ก็ไม่เป็นไรพอถึงงานเท่าไหร่ก็จ่ายได้” (คุณมีน, 
สัมภาษณ,์ 13 กันยายน 2563) 

 จากการสัมภาษณ์ทำให้เห็นได้ว่า การจัดกิจกรรมในงานตลาดนัดสวนแครอทนั้นทำให้เกิดการ
รวมกลุ่มของกลุ่มกะรัต ซึ่งนอกจากการรวมกลุ่มเพื่อร่วมกิจกรรมภายในงานแล้ว ยังมีการพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและมีการซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนสินค้ากันภายในงานตลาดนัดสวนแครอท ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการซื้อ-
ขายระหว่างร้านค้าที่ออกมาบูธจำหน่ายกับแฟนคลับที่เข้าร่วมงานเท่านั้น แต่มีการซื้อ -ขาย และแลกเปลี่ยน
สินค้าของกลุ่มแฟนคลับที่ไม่ได้ออกบูธจำหน่ายสินค้ากันเอง ซึ่งพฤติกรรมการบริโภคสินค้า Official Goods 
ของกลุ่มกะรัตนั้นผู้ศึกษาจะกล่าวถึงรายละเอียดในหัวข้อถัดไป 

 

4. พฤติกรรมการบริโภคสินค้า Official Goods ของกลุ่มกะรัตไทย  

 พฤติกรรมของกลุ่มแฟนคลับนอกจากการรวมกลุ่มซึ่งเป็นพฤติกรรมในระดับกลุ่มแล้ว ยังมีพฤติกรรม

การบริโภคสินค้า Official Goods ของกลุ่มกะรัตไทยซึ่งเป็นพฤติกรรมในระดับปัจเจก โดยผู้ศึกษาได้แบ่ง

ประเด็นเกี่ยวกับการบริโภคสินค้า Official Goods ของกลุ่มกะรัตไทยได้ 6 ประเด็น คือ 4.1.ช่องทางในการ

จัดจำหน่ายและเลือกซื้อสินค้า 4.2.การสะสม TRADING CARD 4.3.การแลกเปลี่ยน TRADING CARD 4.4.

วิธีการดูแลสินค้า – การปฏิบัติต่อ TRADING CARD 4.5.การแสดงผลงานการสะสม TRADING CARD และ 

4.6.การสนทนาเกี่ยวกับ TRADING CARD โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 4.1. ช่องทางในการจัดจำหน่ายและเลือกซื้อสินค้า 

 สินค้า Official Goods คือสินค้าที่ทางค่ายต้นสังกัดของศิลปินจำหน่ายออกมาให้แฟนคลับได้ซื้อ

สะสม โดยสินค้า Official Goods ของศิลปินวง SEVENTEEN นั้นถูกผลิตโดยค่าย PLEDIS ENTERTAINMENT

และจัดจำหน่ายผ่านทางแอปพลิเคชัน Weverse Shop ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสำหรับจำหน่ายสินค้า Official 

ของศิลปินที่เข้าร่วมแอปพลิเคชัน Weverse โดยแอปพลิเคชัน Weverse เป็นแพลตฟอร์มสำหรับแฟนคลับทั่ว

โลก ซึ่งเปิดตัวโดย beNX ที่เป็นบริษัทย่อยของ Big Hit Entertainment ปัจจุบันมีศิลปินจำนวนมากเข้าร่วม

แพลตฟอร์ม เช่น BTS NU’EST และ SEVENTEEN เป็นต้น 
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ภาพที่ 91 : แอปพลิเคชัน Weverse Shop 

(ที่มา : ธัชพรรณ หมุ่ยจันทา 15 มีนาคม 2564) 

 โดยการจัดจำหน่ายสินค้า Official Goods จะแบ่งการจำหน่ายออกเป็นสองประเภทคือ 1. สินค้าที่มี

การผลิตล่วงหน้าจำนวนมากและมีการจำหน่ายตลอด เช่น ALBUM และ Official Lightstick (แท่งไฟ) 2. 

สินค้า Official Merchandise ที่จะจัดจำหน่ายพร้อมกับงานคอนเสิร์ตหรืองาน FAN MEETING ซึ่งจะมีการ

เปิดให้สั่งจองล่วงหน้าและปิดการจำหน่ายก่อนวันทำการแสดงและไม่มีการจำหน่ายหลังจากนี ้

     
ภาพที่ 92 : ตัวอย่างสิ้นค้า Official ที่นำมาจำหน่าย 

(ที่มา : ธัชพรรณ หมุ่ยจันทา 15 มีนาคม 2564) 

 ซึ่งในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2020 ที่ผ่านมา วง SEVENTEEN ได้มีการจัด ONLINE FAN MEETING ขึ้น
ในชื ่อว ่า “2020 SVT 4th FAN MEETING <SEVENTEEN in CARAT LAND>” ซึ ่งม ีการจำหน่ายสินค้า 
Official Goods ทางออนไลน์ โดยมีสินค้าที่เปิดจำหน่ายทั้งหมด 18 ชิ้นดังนี้ (Weverse shop, the official 
merch store, ออนไลน์, 2563) 
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  1. OFFICIAL LIGHT STICK VER2.   ราคา 35,000 วอน ~ 950 บาท 
  (แท่งไฟประจำวง VER2.) 
  2. OFFICIAL LIGHT POUCH    ราคา 30,000 วอน ~ 810 บาท 
  (ถุงผ้าสำหรับใส่แท่งไฟประจำวง) 
  3. LIGHT STICK POWER BANK VER2.   ราคา 18,000 วอน ~ 490 บาท 
  (ด้ามจำแท่งไฟที่เป็นแบตสำรอง) 
  4. OFFICIAL LIGHT STICK ACCESSORY   ราคา 12,000 วอน ~ 330 บาท 
  (อุปกรณ์ตกแต่งแท่งไฟประจำวง) 
  5. IMAGE PICKET (พัดหน้าศิลปิน มี 13 ลาย) ราคา 9,000 วอน ~ 250 บาท 
  6. IMAGE PICKET COVER    ราคา 7,000 วอน ~ 190 บาท 
  (ซองใสป้องกันฝุ่น-สิ่งสกปรกสำหรับพัด) 
  7. TRADING CARDS SET    ราคา 5,000 วอน ~ 140 บาท 
  (ซองสุ่มภาพสมาชิก ใน 1 ซอง มีทั้งหมด 7 ใบ) 
  8. TRADING CARD BINDER    ราคา 25,000 วอน ~ 680 บาท 
  (สมุดเก็บ TRADING CARD สำหรับสะสม) 
  9. PHOTO WALL POP-UP STAND  ราคา 10,000 วอน ~ 270 บาท 
  (รูปภาพป็อปอัพ) 
  10. SMARTPHONE STRAP    ราคา 9,000 วอน ~ 250 บาท 
  (สายจับโทรศัพท์มือถือ) 
  11. ROLL STICKER    ราคา 10,000 วอน ~ 270 บาท 
  (สติกเกอร์แบบม้วน) 
  12. ACRYLIC KEYRING STRAP SET   ราคา 17,000 วอน ~ 460 บาท 
  (พวงกุญแจอะคริลิคพร้อมสายคล้อง) 
  13. MINI IMAGE PICKET KEYRING SET   ราคา 10,000 วอน ~ 270 บาท 
  (พวงกุญแจพัดขนาดเล็ก) 
  14. BIG PIN BUTTON (เข็มกลัด)   ราคา 7,000 วอน ~ 190 บาท 
  15. POLAROID CARD SET    ราคา 8,000 วอน ~ 220 บาท 
  (เซ็ตภาพโพลารอยด์ 1 เซ็ตมี 13 ใบ) 
  16. LONG SLEEVE TEE  (เสื้อแขนยาว)  ราคา 45,000 วอน ~ 1,220 บาท 
  17. CARAT LAND T-SHIRT (เสื้อยืดแขนสั้น) ราคา 35,000 วอน ~ 950 บาท 
  18. SOCKS SET (ถุงเท้า)    ราคา 10,000 วอน ~ 270 บาท 
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ภาพที่ 93 : ตัวอย่างสินค้า Official Goods ที่เปิดจำหน่ายในงาน 4th FAN MEETING <SEVENTEEN in CARAT LAND> 

(ที่มา : https://twitter.com/fcgoods_myfav/status/1293137354564055040?s=21) 

 โดยสินค้า Official Goods ที่ทำให้ผู้ศึกษามีความสนใจเกี่ยวกับการบริโภคสินค้า Official Goods 

ของกลุ่มกะรัตไทย คือ TRADING CARD ที่ทางต้นสังกัดได้ผลิตออกมาเป็นสินค้าโดยเฉพาะ ซึ่งจากการค้นหา

ข้อมูลพบว่าสินค้าประเภท CARD หรือ PHOTOCARD จะเป็นของแถมที่มาพร้อมกับอัลบั้มไม่มีจำหน่ายแยก

โดยเฉพาะ และในปัจจุบัน SEVENTEEN เป็นวงแรกที่มีการผลิตซอง TRADING CARD ออกมาเป็นสินค้า 

Official มีการเริ่มจำหน่ายในปีค.ศ. 2017 ในคอนเสิร์ต 2017 SEVENTEEN 1ST WORLD TOUR ‘DIAMOND 

EDGE’ IN JAPAN และงาน 2018 SVT 2ND FAN MEETING <SEVENTEEN in CARAT LAND>  

 
ภาพที่ 94 : ตัวอย่าง TRADING CARD ที่จำหน่ายในคอนเสิร์ต  

2017 SEVENTEEN 1ST WORLD TOUR ‘DIAMOND EDGE’ IN JAPAN 
(ที่มา : https://images.app.goo.gl/rbHdsdmeGiU5J4J86) 
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ภาพที่ 95-96 : TRADING CARD ที่จำหน่ายในงาน 2018 SVT 2ND FAN MEETING <SEVENTEEN in CARAT LAND> 
(ที่มา : //twitter.com/svt_collection/status/1165781752712876032?s=20) 

 ส่วนลักษณะของ TRADING CARD นั้นจะมีลํกษณะเป็นซองสุ่ม โดยในซองจะเป็น CARD รูปภาพของ

สมาชิกในวงที่มีการสุ่มจำนวนทั้งหมด 7 ใบภายใน 1 ซอง แต่เนื่องจากจำนวนสมาชิกของวง SEVENTEEN ที่มี

สมาชิกทั้งหมด 13 คน และ 1 สมาชิกมีหลายรูปแบบรวมถึงใบที่เป็นการจับคู่ของสมาชิก ซึ่งด้วยลักษณะของ 

TRADING CARD ที่เป็นซองสุ่มทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันในกลุ่มแฟนคลับเพื่อให้ได้ TRADING CARD 

ใบของสมาชิกที่ชื ่นชอบ ซึ่งในปัจจุบันการจำหน่าย TRADING CARD น้ันจะถูกจำหน่ายจากแอปพลิเคชัน 

Weverse Shop เช่นเดียวกับสินค้า Official Goods ประเภทอื่น 

   
ภาพที่ 97 : ตัวอย่างการจำหน่ายสินค้าประเภท TRADING CARD 

(ที่มา : ธัชพรรณ หมุ่ยจันทา 15 มีนาคม 2564) 

อย่างไรก็ตามแม้จะมีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าที่เข้าถึงได้ง่ายและสามารถจัดส่งต่างประเทศได้ แต่

ก็มีกลุ่มกะรัตไทยบางส่วนที่ไม่เลือกซื้อสินค้าจากช่องทาง Official อาจจะเนื่องจากปัญหาด้านภาษา หรือ ขาด

ข้อมูลเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศที่มีขั้นตอนของการเสียภาษีนำเข้าเข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้กะรัต

ไทยบางส่วนเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าที่เปิดพรีออเดอร์ที่มีลักษณะเป็นการรับกดสินค้าจากเว็บ Official 

โดยตรง ซึ่งราคาอาจจะสูงกว่าหรือถูกกว่าในเว็บ Official ตามแต่ร้านค้าจะเป็นคนกำหนด  
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 โดยร้านค้าที่รับพรีออเดอร์มักสร้างแอคเคาท์ (บัญชีผู้ใช้) ในทวิตเตอร์โดยเฉพาะ เพื่อง่ายต่อการ

ติดตามและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้าที่จำหน่าย ซึ่งในกลุ่มกะรัตไทยเองก็มีแอคเคาท์ร้านค้าในทวิตเตอร์อยู่

พอสมควร โดยจะมีการลงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่จะทำการเปิดพรีออเดอร์ ราคาของสินค้า วัน-เดือน-ปี ที่ปิด

รับ และวิธีการสั่งซื้อ ซึ่งจะทวิตข้อความพร้อมกับติดแฮชแท็ก #ตลาดนัดสวนแครอท เป็นหลัก เนื่องจากแฮช

แท็กนี้เป็นช่องทางที่กะรัตไทยส่วนใหญ่สามารถเห็นข้อความที่เกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวกับศิลปินวง 

SEVENTEEN ได้เป็นจำนวนมาก ร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับศิลปินวง SEVENTEEN จึงต้องติดแฮชแท็ก #

ตลาดนัดสวนแครอท เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงของลูกค้าหรือกลุ่มแฟนคลับ 

 
ภาพที่ 98 : ตัวอย่างทวิตข้อความการเปิดพรีออเดอร์สินค้าจากร้านค้าใน TWITTER 

(ที่มา : ธัชพรรณ หมุ่ยจันทา 15 มีนาคม 2564) 

  
ภาพที่ 99-100 : ตัวอย่างร้านค้าท่ีเปิดรับพรีออเดอร์สินค้าในทวิตเตอร์ 

(ที่มา : ธัชพรรณ หมุ่ยจันทา 15 มีนาคม 2564) 
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ภาพที่ 101-102 : ตัวอย่างร้านค้าที่เปิดรับพรีออเดอร์สินค้าในทวิตเตอร์ 

(ที่มา : ธัชพรรณ หมุ่ยจันทา 15 มีนาคม 2564) 

 ในการสั่งซื้อสินค้า Official ประเภท TRADING CARD ก็เช่นเดียวกัน มีกะรัตไทยบางกลุ่มเลือกซื้อ
สินค้าด้วยตนเองจากเว็บ Official โดยตรงและมีบางกลุ่มที่เลือกสั่งซื้อผ่านร้านค้าที่รับพรีออเดอร์ อย่าง คุณ
ปลา (นามสมมติ) อายุ 26 ปี อาชีพพนักงานบริษัท ที่มักซื้อสินค้าผ่านร้านค้าที่รับพรีออเดอร์ในทวิตเตอร์ โดย
กล่าวว่า “ก่อนจะมี Weverse Shop พี่ก็ซื้อผ่านร้านในทวิต (ทวิตเตอร์) ค่ะ ให้ซื้อกับเว็บเลยพี่ก็ไม่เก่งภาษา
เกาหลีด้วย ไหนจะค่าส่งในประเทศ ค่าส่งกลับมาไทย ถ้าราคาของเกิน 1 ,500 ก็เสี่ยงโดนภาษีอีก พี่เลยสั่งกับ
ร้านพรี (พรีออเดอร์) ในทวิต (ทวิตเตอร์) เลยดีกว่า แพงกว่าหน้าเว็บนิดหน่อยแต่ก็สะดวกดี ส่วนจะได้ของ
แน่นอนไหม สำหรับพี่คือเช็คก่อนค่ะว่าร้านไหนมีรีวิวดี มีอัพเดทตลอดก็จะสั่งร้านนั้น อย่างช่วงแรกพี่สั่งร้าน
แมวดำ แต ่ตอนนี ้ เขาป ิดแอค(เคาท์) ไปแล ้ว ตอนนี ้พ ี ่ก ็ส ั ่งก ับร ้านนูเว ่นทีน (ร ้าน NU’VENTEEN 
@FCgoods_myfav) เป็นหลักค่ะ” (คุณปลา, สัมภาษณ,์ 30 มกราคม 2564) 

 นอกจากนี้คุณปลา (นามสมมติ) อายุ 26 ปี อาชีพพนักงานบริษัทยังกล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อ 
TRADING CARD ว่า “พวก TRADING CARD พี่ก็สั่งเป็นซองค่ะ เคยซื้อมากสุด 7 ซอง เพราะกลัวไม่ได้เมน 
(คนที่ชื่นชอบที่สุด) ระหว่างรอของมาพี่ก็เข้า(แฮช)แท็ก #ตลาดนัดสวนแครอท ค่ะ เผื่อว่ามีคนเกา(หลี) ที่ได้
ของก่อนมาแกะขายแยกเมม(เบอร์) ถ้ามีเมนพี่แล้วราคารับได้ พี่ก็ฝากร้านดีล27 มาให้ก่อน เพราะกลัวเปิดซอง
ตัวเองแล้วเมนไม่มาหาเลย แต่บางทีร้านที่พี่สั่งเป็นซองไปเขาก็มีมาลงขายแบบแยกเมม(เบอร์) นะ คือเขาจะ
ซื้อมาเพื่อแกะโดยเฉพาะ แล้วให้คนที่เป็นเจ้าของบ้านเกา(หลี) เวลาสั่งของไปลงเป็นคนแกะแล้วถ่ายมาให้ดูว่า
มีเมม(เบอร์) คนไหนบ้าง แล้วร้านก็จะเอามาขายในหน้าทวิตร้านเลย ซึ่งพี่ก็ซื้อทันบ้างไม่ทันบ้าง ด้วยความที่
ของยังไม่ส่งมาไทยอะ หลายคนก็อยากซื้อใบเมนตัวเองไว้ก่อน” (คุณปลา, สัมภาษณ,์ 30 มกราคม 2564) 

 
27 ดีล คือ การที่มีร้านค้าตัวกลางเป็นคนรับหาสินค้าที่ไม่มีจำหน่ายในประเทศไทย หรือมีจำนวนน้อยมาก และรับซื้อสินค้าจาก
แฟนคลับต่างประเทศ เช่น เกาหลี ก็จะเรียกว่า ดีลเกา , ญี่ปุ่น ก็จะเรียกว่า ดีลญี่ปุ่น เปลี่ยนตามประเทศที่ต้องการซื้อ-ขาย
ด้วย และเป็นตัวกลางในการทำการซื้อ-ขาย รวมถึงการจัดส่งมาประเทศไทยและการจัดส่งภายในประเทศ 
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ภาพที่ 103-104 : ตัวอย่างร้านค้าที่นำ TRADING CARD มาจำหน่ายแยกเมมเบอร์ 

(ที่มา : ธัชพรรณ หมุ่ยจันทา 15 มีนาคม 2564) 

 นอกจากร้านค้าที่มีการเปิดรับพรีออเดอร์สินค้าแล้ว ยังมีร้านค้าอีกประเภทที่สร้างแอคเคาท์ (บัญชี
ผู้ใช้) ในทวิตเตอร์ สำหรับการดีล TRADING CARD จากต่างประเทศโดยเฉพาะ ซึ่งจะมีการลงข้อมูลเกี่ยวกับ 
TRADING CARD ที่มีการจำหน่ายต่อจากแฟนคลับต่างประเทศซึ่งส่วนมากจะเป็นเกาหลีและญี่ปุ่น มีการแจ้ง
ว่า ‘ดีลแล้ว’ (ร้านค้าทำการตกลงซื้อขายเรียบร้อยแล้ว) กับ ‘ยังไม่ดีล’ (ร้านค้ายังไม่ทำการตกลงซื้อ-ขายซึ่งจำ
ทำการตกลงเมื่อมีลูกค้าต้องการ TRADING CARD ใบนั้น) พร้อมกับติดแฮชแท็ก #ตลาดนัดสวนแครอท 
เช่นเดียวกันเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงของลูกค้าหรือกลุ่มแฟนคลับที่เป็นกะรัต 

  
ภาพที่ 105-106 : ตัวอย่างข้อความการดีล TRADING CARD จากร้านค้าใน TWITTER 

(ที่มา : ธัชพรรณ หมุ่ยจันทา 15 มีนาคม 2564) 

  
ภาพที่ 107-108 : ตัวอย่างร้านค้าที่เปิดรับพรีออเดอร์สินค้าในทวิตเตอร์ 

(ที่มา : ธัชพรรณ หมุ่ยจันทา 15 มีนาคม 2564) 
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 ซึ่งการเลือกใช้บริการร้านรับดีล TRADING CARD โดยเฉพาะนั้นคุณปาย (นามสมมติ) อายุ 21 ปี 
อาชีพนักศึกษา เล่าถึงประสบการณ์การซื้อ TRADING CARD จากร้านดีลว่า “เราดู(แฮช)แท็ก  #ตลาดนัดสวน
แครอท เพราะว่าอยากได้ใบนี้มากแต่ก็ไม่เห็นมีคนไทยปล่อยเลย จนไปเจอแอค(เคาท์) ร้านหนึ่งที่เขารับดีล
การ์ด ตอนแรกเราก็ลังเลเพราะว่าดีลจากญี่ปุ่นน่าจะใช้เวลานาน แต่สุดท้ายก็ทักแอคร้านไปเพราะอยากได้มาก 
ราคาก็อยู่ในงบที่เราตั้งไว้ แล้วการ์ดกองนั้นร้านดีลมาแล้ว ก็เลยได้คนหารค่าส่งกลับเลย” (สัมภาษณ์คุณปาย, 
22 สิงหาคม 2563) 

 นอกจากคุณปาย (นามสมมติ) อายุ 21 ปี อาชีพนักศึกษา ที่เคยใช้บริการร้านรับดีล TRADING CARD 
แล้วยังมีคุณแก้ว (นามสมมติ) อายุ 28 ปี อาชีพพนักงานบริษัท ที่เคยใช้บริการร้านรับดีล TRADING CARD 
โดยเฉพาะเช่นเดียวกัน โดยคุณก้อย (นามสมมติ) อายุ 28 ปี อาชีพพนักงานบริษัท กล่าวว่า “พี่รู้จักแอค(เคาท)์ 
ดีลร้านนี้เพราะเพื่อนแนะนำมาเลย คือร้านน้ีเขารับหาโฟโต้การ์ด (PHOTOCARD) ทุกวงเลย แล้วเพื่อนพี่ก็เคย
ให้เขาช่วยดีลให้ พอเพื่อนเห็นพี่อยากได้ใบนี้มากไม่ยอมตัดใจเสียที ก็เลยแนะนำให้พี่ลองทักไป ตอนแรกก็กลัว
ว่าจะโดนโกง เพราะซื้อกับคนต่างชาติถ้าโดนโกงก็จัดการยากอีก แต่ก็ด้วยความหายากของใบนั้นสุดท้ายพี่ก็ให้
ร้านดีลให้ รอประมาณ 1 เดือนครึ่งของก็ถึงมือพ่ีแล้วค่ะ” (สมัภาษณ์คุณแก้ว, 30 มกราคม 2564) 

 จากการสัมภาษณ์ทำให้เห็นได้ว่า ช่องทางในการบริโภคสินค้าของกลุ่มกะรัตนั้นมีหลากหลายช่องทาง 
บ้างก็สั่งซื้อโดยตรงจากเว็บ Official บ้างก็สั่งซื้อผ่านร้านค้าที่เปิดพรีออเดอร์ในทวิตเตอร์ แต่ในส่วนของการ
บริโภค TRADING CARD นอกจากช่องทางการสั ่งซื ้อที ่กล่าวไปก็ยังมีการสั ่งซื ้อผ่านทางร้านค้าที ่รับดีล 
TRADING CARD โดยเฉพาะเพิ่มเข้ามาด้วย ซึ่งร้านค้าเหล่านี้มักถูกค้นพบจากการค้นหาในแฮชแท็ก #ตลาด
นัดสวนแครอท และมาจากการแนะนำจากคนใกล้ชิดที่เคยมีประสบการณ์ในการสั่งซื้อการร้านค้ามาแล้ว 

 4.2. การสะสม TRADING CARD  

 การจำหน่ายสินค้า Official Goods อย่าง TRADING CARD นั้นถือว่าเป็นสินค้าที ่มีราคาในการ

จำหน่ายอย่างหลากหลาย โดยในแฮชแท็ก #ตลาดนัดสวนแครอท ที่มีการซื้อ-ขายและแลกเปลี่ยน TRADING 

CARD นั้นมีการตั้งราคาจำหน่ายตั้งแต่หลักสิบจนถึงหลักร้อย โดยการซื้อ -ขายและแลกเปลี่ยน TRADING 

CARD ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจาก เป็นสินค้าที่สามารถบริโภคได้ง่ายและเมื่อมีการสะสมเป็น

จำนวนมาก ทำให้แฟนคลับมีความรู้สึกพิเศษกว่าแฟนคลับคนอ่ืนที่สะสมน้อยกว่าหรือไม่ได้สะสมเลย  



100 
 

 
 

 
ภาพที่ 109-110 : ตัวอย่างการจำหน่าย PHOTOCARD และ TRADING CARD ในราคาที่แตกต่างกนั 

(ที่มา : ธัชพรรณ หมุ่ยจันทา 1 มีนาคม 2564) 

 ดังจะเห็นได้จากคุณแก้ว (นามสมมติ) อายุ 28 ปี อาชีพพนักงานบริษัท ได้เล่าถึงสินค้า Official 

Goods ที่ประทับใจมากที่สุดอย่าง TRADING CARD ที่มีภาพของสมาชิก SEVENTEEN อย่าง WONWOO 

และ DK ว่า “ใบนี้เป็นใบตอนคอน(เสิร์ต) ปี 2015 ค่ะ เป็นใบที่ได้มายาก เพราะหามานานมาก เพราะชอบ

ความสัมพันธ์ของสองคนนี้มากและสองคนนี้ถ่ายด้วยกันน้อย ใบนี้เลยมีค่ามากสำหรับพี่เลยค่ะ ส่วนราคา

ประมาณ 180 บาทรวมส่ง ซึ่งถือว่าเป็นใบที่ราคาโอเค ถ้าราคาสูงกว่านี้ (ไม่เกิน 500 บาท) พี่ก็พร้อมสู้อยู่ดีค่ะ 

เพราะตอนที่ได้ใบนี้มาคือ พี่รู้สึกตายตาหลับแล้ว เพราะนอกจากเป็นใบที่ชอบแล้วยังเป็นใบที่ทำให้พี่รู้สึกพิเศษ

กว่าคนอื่น อย่างกับเพื่อนพี่ที่เป็นกะรัตเก็บการ์ดเหมือนกันแต่ยังขาดใบนี้อยู่ พี่ก็จะรู้สึกดีมากที่มีใบนี้เพราะ

อย่างที่พี่บอกว่าหายาก แล้วถ้าหาเจอก็มีไม่รู้จะเจอราคาสูงขนาดไหนด้วย” (คุณแก้ว, สัมภาษณ์, 30 มกราคม 

2564) 

 
ภาพที่ 111 : TRADING CARD ที่คุณก้อย (นามสมมติ) อายุ 28 ปี อาชีพพนักงานบริษัทกล่าวถึง 

(ที่มา : ธัชพรรณ หมุ่ยจันทา 30 มกราคม 2564) 
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 เช่นเดียวกับคุณปลา (นามสมมติ) อายุ 26 ปี อาชีพพนักงานบริษัท กล่าวว่า “ใบนี้เป็นใบทัวร์ญี่ปุ่น พี่

เล็งไว้เลยว่า พี่ต้องได้ใบนี้ ไม่เอาใบอื่นจะเอาแค่ใบนี้ ตอนนั้นไปซื้อมารวมส่งน่าจะอยู่ที่ 280 บาท  แต่ว่าของ

หล่นระหว่างทางตอนขนส่ง ก็ทำเรื่องคืนเงิน แล้วใบนี้ก็ได้หายไปจากหน้าไทม์ไลน์ 28 พี่เลยไปหาในแท็กตลาด 

(#ตลาดนัดสวนแครอท) ทักทุกคนที่มีใบนี้ ทุกราคา แต่บางร้านไม่ตอบ บางร้านขายไปแล้ว พี่ก็เข้า(แฮช)แท็ก

จนเจอ ได้มาในราคา 230 บาทรวมส่ง ตอนที่ได้มาคือพ่ีดีใจมาก แอบภาวนาไม่ให้เกิดเรื่องอีกเพราะอยากได้ใบ

นี้มาก แล้วดันหายากอีก ตอนได้มาคือทวิตอวดทุกคนที่ติดตามพี่เลยว่า จองฮันใบที่หายากขนาดไหน แต่ฉันก็

ได้มาแล้ว เพื่อนพี่ที่เมนจองฮันถึงกับทักมาด่าด้วยความอิจฉาพร้อมบอกด้วยนะว่าจะแอบมาขโมย  แต่ว่าพูด

เล่นนะไม่ได้จะมาขโมยจริง” (คุณปลา, สัมภาษณ,์ 30 มกราคม 2564) 

 
ภาพที่ 112 : TRADING CARD ที่คุณคุณปอ (นามสมมติ) อายุ 26 ปี อาชีพพนักงานบริษัทกล่าวถึง 

(ที่มา : ธัชพรรณ หมุ่ยจันทา 30 มกราคม 2564) 

ในขณะที่คุณลิน (นามสมมติ) อายุ 20 ปี อาชีพนักศึกษา ก็ได้เล่าถึง TRADING CARD ใบที่มีความ

ประทับใจว่า “มีเทรดดิ้งการ์ด (TRADING CARD) ใบคู่ของจอช (โจชัว) จองฮัน (JEONGHAN) ค่ะ เป็นใบที่

ขายตอนมีคอน(เสิร์ต) ที่ญี่ปุ่น เป็นครั้งแรกที่มีเทรดดิ้งการ์ดเลย ตอนนั้นคือหากันแทบพลิกแผ่นดิน แล้วมีเจ้า

หนึ่งขาย 600 บาทเราอยากได้มากเลยตัดใจซื้อมาค่ะ ซึ่ง 600 ถือว่าแพงมากตอนนั้นเพราะเทรดดิ้งการ์ดห่อนึง 

3 ใบประมาณ 200 บาท การขายแยกใบเดียวคือซื้อได้ 3 ซองเลยค่ะ ถึงจะรู้สึกว่าแพงแต่ถ้าไม่มีคนขายต่อให้

เรามีเงินมากกว่านี้ก็ซื้อไม่ได้ สุดท้ายก็ซื้อเพราะกลัวว่าจะหาไม่ได้อีกค่ะ” (คุณลิน, สัมภาษณ์, 13 กันยายน 

2563) 

 
28 หน้าไทม์ไลน์ (Timeline) เป็นหน้าที่อัพเดทการนำเสนอข้อมูลของผู้ที่เราติดตามในทวิตเตอร์ 



102 
 

 
 

 
ภาพที่ 113 : TRADING CARD ที่คุณโรส (นามสมมติ) อายุ 20 ปี อาชีพนักศึกษา กล่าวถึง 

(ที่มา : ธัชพรรณ หมุ่ยจันทา 13 กันยายน 2563) 

“แล้วก็มีเทรดดิ้งการ์ดจอช (โจชัว – JOSHUA)  เดี่ยวอีก 2 ใบ เราซื้อเพิ่มเพราะตอนนั้นมีคนรับกด

การ์ดจากเว็บญี่ปุ่นที่เขาจะลงขายกัน น่าจะ mercari ถ้าจำไม่ผิด เราก็ฝากเขากดมาน่าจะใบละ 300 กว่าบาท

เลย จากญี่ปุ่น เพราะในไทยหาแทบไม่ได้เลยค่ะ ตอนนั้นกะรัตยังไม่เยอะมาก การ์ดเลยน้อยต้องหากดของ

ต่างประเทศเอาส่วนอีก 3 ใบที่เป็นการ์ดจอชเดี่ยวก็คือแม่ค้าเขาแลกเป็นจอชเดี่ยวมาให้จากหน้าคอน(เสิร์ต) 

ช่วงก่อนคอนเสิร์ตเริ่มเลยค่ะ” (คุณลิน, สัมภาษณ,์ 13 กันยายน 2563) 

  
ภาพที่ 114-115 : TRADING CARD ที่คุณโรส (นามสมมติ) อายุ 20 ปี อาชีพนักศึกษา กล่าวถึง 

(ที่มา : ธัชพรรณ หมุ่ยจันทา 13 กันยายน 2563) 

นอกจากนี้คุณลิน (นามสมมติ) อายุ 20 ปี อาชีพนักศึกษา ยังกล่าวเพิ่มเติมถึง TRADING CARD ที่

ประทับใจอีกใบว่า “ที่จริงแล้วมีอีกใบที่ดีใจมากพอกับใบเดี่ยวจอช เพราะเราแกะได้เองแล้วได้ไซน์สด 

(ลายเซ็นจากศิลปิน) ของดีเค (DK) มา แบบมือสั่นดีใจมากแล้วก็ตกใจจนจะร้องไห้เลย เพราะไม่คิดว่าตัวเองจะ

ได้ ปกติจะแกะซอง TRADING CARD ให้เจอเมนก็ยากแล้ว แต่อันนี้ได้ลายเซ็นของศิลปินเลยด้วย ก็เลยดีใจ

มากแล้วก็อีกใบที่เราสามารถเอาไปอวดเวลาเจอเพื่อนกะรัตด้วยกันได้เสมอว่าเรามีใบนี้” (คุณลิน, สัมภาษณ์, 

13 กันยายน 2563) 
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ภาพที่ 116 : TRADING CARD ที่คุณโรส (นามสมมติ) อายุ 20 ปี อาชีพนักศึกษา กล่าวถึง 

(ที่มา : ธัชพรรณ หมุ่ยจันทา 13 กันยายน 2563) 

ในขณะที่คุณปาย (นามสมมติ) อายุ 21 ปี อาชีพนักศึกษา ได้เล่าถึงความประทับใจเกี่ยว TRADING 

CARD ใบหนึ่งว่า “ตอนแรกเราไม่ใช่สายเก็บการ์ดเลย จนพี่ในทวิตที่รู้จักเขาประกาศตามหาการ์ดวอนอู ก็เลย

ช่วยเขาตามหา ช่วยหาจนพาตัวเองเข้าวงการการ์ดเองด้วยเลย ส่วนใบที่มีค่ากับเราที่สุดน่าจะเป็นเทรดดิ้ง

การ์ดใบคู่วอนคุปส์ (วอนอู-เอสคุปส์) เป็นใบจากคอนอารีน่าที่ญี่ปุ่น ให้ร้านดีลจากญี่ปุ่นมาให้เลย แล้วก็เป็นใบ

ที่แพงที่สุดที่เคยซื้อมา เพราะปกติการ์ดในด้อมเรามีตั้งแต่ 50 – 150 ไม่ค่อยเกินนี้ แต่อันนี้คือได้มา 290 รวม

ส่ง คือจะว่าโชคดีก็ได้เพราะได้มาราคาเบากว่าร้านอื่นที่เคยหาในแท็ก เคยเจอดีลใบละร้อย 750 ตอนนั้นคือตัด

ใจไม่เอาเพราะเงินไม่เอื้อเลยตอนนั้น จนสุดท้ายก็ได้ใบนี้มา เป็นใบที่ยังไงก็ไม่มีวันขายเด็ดขาด ได้มาก็ยากแล้ว 

แถมเป็นใบที่ใครมีเมนเป็นพ่ีคุปส์กับวอนอูก็ต้องมี เพราะสองคนนี้นานทีจะถ่ายคู่กัน” (คุณปาย, สัมภาษณ,์ 22 

สิงหาคม 2563) 

 
ภาพที่ 117 : TRADING CARD ที่คุณปาย (นามสมมติ) อายุ 20 ปี อาชีพนักศึกษา กล่าวถึง 

(ที่มา : ธัชพรรณ หมุ่ยจันทา 22 สิงหาคม 2563) 
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 นอกจากนี้คุณปาย (นามสมมติ) อายุ 21 ปี อาชีพนักศึกษา ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า “เวลาไปเจอคนที่จิ้นคู่

เดียวกัน เราก็เอาการ์ดใบนี้ออกมาโชว์นะว่าเรามี ถึงราคาจะจับต้องได้แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนจะหาได้เพราะก็

ค่อนข้างหายาก พอเขาเห็นแล้วบอกเราว่าอิจฉานะหาไม่ได้ เขาหาในแท็กมานานมากก็ไม่เจอคนปล่อยเลย 

ตอนนั้นแหละที่เราแอบภูมิใจกับตัวเอง เวลาเราเหนื่อยเราก็ชอบหยิบใบนี้ขึ้นมาดู เป็นความรู้สึกที่มองกระดาษ

แต่ยิ้มแก้มแตก” (คุณปาย, สัมภาษณ,์ 6 มีนาคม 2564) 

  

4.3. การแลกเปลี่ยน TRADING CARD 

 นอกจากการซื้อ-ขายผ่านแฮชแท็ก #ตลาดนัดสวนแครอท แล้ว ยังมีการแลกเปลี่ยน TRADING CARD 

กันภายในกลุ่มแฟนคลับด้วย ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการแลกเปลี่ยนกันผ่านคนรู้จักที่เป็นกะรัตเช่นเดียวกัน ดังจะเห็น

ได้จากคุณมีน (นามสมมติ) อายุ 24 ปี อาชีพพนักงานบริษัท กล่าวว่า “พี่เคยนัดแลกการ์ดกับคนหนึ่งจากใน

ทวิตเตอร์ค่ะ นัดมาแลกกันที่งานตลาดนัด พอแลกเสร็จเห็นว่า เขามาคนเดียวแล้วก็เมนคนเดียวกัน เลยลอง

ชวนไปเดินงานด้วยกัน ตอนนี้ก็กลายเป็นพี่ที่สนิทด้วยคนหนึ่งเลยค่ะ” (คุณมีน, สัมภาษณ,์ 13 กันยายน 2563) 

 คุณปาย (นามสมมติ) อายุ 21 ปี อาชีพนักศึกษา กล่าวว่า “ปกติจะหาแลกการ์ดกับพี่ที่รู้จักก่อน ส่วน

ใหญ่จะแลกกับพี่ที่เมนโฮชิคนหนึ่ง เพราะเขาก็แกะได้การ์ดพี่ (เอส) คุปส์บ่อย เราเองก็แกะได้โฮชิบ่อยก็เลยจะ

แลกกัน ส่วนใหญ่จะนัดมาเจอกันมากกว่า ไปกินข้าวด้วยกันบ้าง แต่ช่วงหลังมีโควิดก็ไม่ค่อยได้ออกมาเจอกัน

เปลี่ยนไปส่งไปร (ษณีย์) แทน” (คุณปาย, สัมภาษณ,์ 6 มีนาคม 2564) 

 คุณแก้ว (นามสมมติ) อายุ 28 ปี อาชีพพนักงานบริษัท กล่าวว่า “พี่แลกการ์ดบ่อยนะ เพราะพี่จะซื้อ

เป็นซองมาแกะเอง แล้วเมนก็ไม่ค่อยรัก เปิดมาไม่ค่อยจะได้เลย ก็ต้องหาแลก แต่ถ้าหายากหรือพี่อยากได้จริง

พี่ถึงจะซื้อ หรือบางทีพี่ใจร้อนไปซื้อใบแยกมาก่อนแล้วแกะเองได้พี่ก็จะหาแลกในทวิต(เตอร์) เผื่อมีคนมีใบอื่นที่

พี่อยากได้ค่ะ” (คุณแก้ว, สัมภาษณ,์ 30 มกราคม 2564) 

 เช่นเดียวกับคุณปลา (นามสมมติ) อายุ 26 ปี อาชีพพนักงานบริษัท กล่าวว่า “ส่วนใหญ่พี ่แลก

เพราะว่าพี่มีซ้ำ พี่ชอบซื้อใบแยกมาก่อนถ้าแกะซองแล้วได้ซ้ำพี่ก็จะเก็บเองก่อน แล้วค่อยหาแลก เพราะชอบ

ตอนมีการ์ดเมนเยอะ ซ้ำไม่เป็นไรมีเยอะไว้ก่อน แต่ถ้าหาใบที่ขาดไม่ได้จริงพี่ก็ค่อยเอาใบที่ซ้ำมาหาแลกค่ะ ” 

(คุณปลา, สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2564) 

 นอกจากนี้คุณปลา (นามสมมติ) อายุ 26 ปี อาชีพพนักงานบริษัท ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า “มีอยู่ครั้งหนึ่งที่

ไปงานคาเฟ่วันเกิดจองฮัน แล้วพี่ก็เอาแฟ้มเก็บการ์ดไปด้วย เพราะว่ามีแลกการ์ดกับน้องที่รู้จักกัน แต่ตอน

กำลังรอน้องคนที่แลกมา พี่คุยกับน้องอีกคนอยู่แล้วน้องก็ทักเพราะเห็นการ์ดจองฮันใบหนึ่งที่พี่มีซ้ำ น้องก็บอก
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ว่าเออพี่ปอ หาอีกใบอยู่ใช่มั้ยหนูมีนะ ก็เลยแลกกันตรงนั้นเพราะน้องก็เอาแฟ้มมา เป็นความโชคดีของพี่มาก” 

(คุณปลา, สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2564) 

 จากการสัมภาษณ์พบว่า การแลกเปลี่ยน TRADING CARD ภายในกลุ่มกะรัตนั้นมักทำการแลกเปลี่ยน

กับคนที่รู้จักและเป็นกะรัตเช่นเดียวกัน ซึ่งมีทั้งการแลกเปลี่ยน 2 แบบคือ 1.การแลกเปลี่ยนการ์ดที่มีภาพของ

สมาชิกที่แตกต่างกันอย่างในกรณีของ คุณปาย (นามสมมติ) เป็นต้น และ 2. การนำการ์ดที่ซ้ำของสมาชิกคน

หนึ่งมาแลกเปลี่ยนกับการ์ดในรูปแบบอื่นที่เป็นสมาชิกคนเดียวกันอย่างในกรณีของ คุณปลา (นามสมมติ)  

 

4.4. วิธีการดูแลสินค้า - การปฏิบัตต่อ TRADING CARD  

 สินค้า Official Goods ประเภท TRADING CARD นั้นมีราคาประมาณ 200 – 300 บาทต่อ 1 ซอง 
แต่หากเป็นใบที่ซื้อแยกสมาชิกโดยเฉพาะ ราคาที่ต้องจ่ายกับ TRADING CARD จำนวน 1 ใบนั้นก็จะมีความ
แตกต่างกันตามความหายากและความโด่งดังรายบุคคลของสมาชิกในวง ซึ่งสมาชิกบางคนที่ได้รับความนิยม
เป็นอย่างมาก ก็จะส่งผลให้ TRADING CARD หรือสินค้าประเภทอ่ืนที่มีใบหน้าของสมาชิกคนนั้นอยู่ถูกตั้งราคา 
หรือเสนอขายในราคาที่สูงกว่าสมาชิกคนอื่น ซึ่งรวมถึงความยากง่ายในการได้ TRADING CARD จำนวน 1 ใบ
มาครอบครองด้วย แต่เมื่อได้มาแล้วจึงจำเป็นต้องมีการเก็บรักษาเพื่อให้คงสภาพของ TRADING CARD ไว้ให้
เหมือนเดิมมากที่สุด 

 โดยคุณต้น (นามสมมติ) อายุ 21 ปี อาชีพนักศึกษา กล่าวว่า “ก่อนจะเข้าวงการการ์ด เวลาแกะอัลบั้ม
มาดูเสร็จเราก็เอาพวกการ์ดเก็บไว้ในอัลบั้มเหมือนเดิม แต่หลังจากซื้อ TRADING CARD ใบแรกที่เป็นใบของโฮ
ชิ (HOSHI) เมนเรา ประมาณ 450 บาท เราก็เริ่มหาพวกแฟ้มใส่การ์ดมาใส่เพราะว่าซื้อมาแพงแล้วก็เป็นใบที่
เราชอบมากที่สุดก็เลยอยากเก็บน้องให้ดี ก็ได้แฟ้มใส่โฟโต้การ์ดของมูจิมารักษาน้องไว้” (คุณต้น, สัมภาษณ์, 
15 มกราคม 2564) 

 
ภาพที่ 118 : แฟ้มเก็บการ์ดแบรนด์ MUJI ที่คุณต้นอ้อ (นามสมมติ) อายุ 21 ปี อาชีพนักศึกษากล่าวถึง 

(ที่มา : https://www.central.co.th/th/muji-pp-card-folder-5177577334-transparent-sbc4550002555542-
mkp0537859) 
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 โดยคุณต้น (นามสมมติ) อายุ 21 ปี อาชีพนักศึกษา ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “ที่เป็นแฟ้มของมูจิเพราะว่า
เราบังเอิญไปเจอตอนซื้อของพอดี กะขนาดจากสายตาก็คิดว่าน่าจะใส่ได้ก็เลยซื้อมา แล้วก็ใช้มาตลอด ส่วนเก็บ
ไว้ที่ไหนเราก็วางไว้บนโต๊ะทำงานเราเลย เวลาเหนื่อยก็หยิบมาเปิดดู ถ้าเห็นว่าใส่ใบไหนไม่ตรงก็จัดใหม่ 
ส่วนมากไม่ค่อยได้หยิบกลัวหยิบเข้าหยิบออกแล้วเป็นรอย แค่หยิบแฟ้มออกมาดูก็พอแล้ว” (คุณต้น, 
สัมภาษณ,์ 21 มีนาคม 2564) 

 ส่วนคุณปลา (นามสมมติ) อายุ 26 ปี อาชีพพนักงานบริษัท กล่าวว่า “มีเพื่อนที่เป็นสายเก็บการ์ด
แนะนำว่าเราควรจะใช้ซองแบบไหน เก็บแฟ้มแบบไหนดี ถ้าเป็นการ์ดอัลบั้มพี่ก็จะใส่ซองของสยามบอรด์เกม29 
รุ่นสีม่วง แต่ถ้าเป็นพวก TRADING CARD โดยเฉพาะของญี่ปุ่นก็จะใส่ซองของ Ultra PRO30 เพราะขนาดใหญ่
กว่า คือที่ใช้สองยี่ห้อนี้เพราะเคยอ่านรีวิวมาว่าไม่ดูดสี ดูดโฮโลแกรม 31 ส่วนแฟ้มก็แฟ้มใส่การ์ดทั่วไปค่ะ แต่พี่
ใชข้อง MUJI ที่เป็นเล่มเล็กใส่ได้ช่องเดียว เพราะขนาดช่องใหญ่ใส่ได้ทั้งการ์ดปกติแล้วก็ TRADING CARD ของ
ญี่ปุ่นเลยค่ะ” (คุณปลา, สัมภาษณ,์ 30 มกราคม 2564) 

 

  
ภาพที่ 119-120 : ซองใส่การ์ด Siam Board Game (SBG) และ ซองใส่การ์ด Ultra PRO 

(ที่มา : https://shopee.co.th/-Siam-Board-Games-Sleeves-ซองใส-สยามบอร์ดเกม-90m-*ไม่ดูดโฮโลแกรม*-(สำหรับ-
การ์ด-ไอดอล-เกาหลี-Card-Game-Board-Game-i.100230873.2394158283 และ https://shopee.co.th/(สีดำเข้าแล้ว)-

Ultra-PRO-Sleeve-50-CT-ซองใส่การ์ดบัดดี้ไฟท์-ลิขสิทธิ์ของแท้-อเมริกา-i.33249253.1999273510) 

 
29 ซองใส่การ์ด Siam Board Game (SBG) คือซองใส่การ์ดคุณภาพสูง ระดับพรีเมี่ยม ความหนา 90 Micron ซองมีขนาด
มาตรฐานสูง มีขนาดเท่ากันทุกใบ ผลิตจากพลาสติกใส เนื้อหนา ผิวลื่นกำลังดี ช่วยปกป้องการ์ดจากความเสียหายระหว่างการ
เล่น เหมาะสำหรับบอร์ดเกม & การ์ดเกมทุกประเภท 1 แพ็ค บรรจุ 50 ซอง 
30 ซองของ Ultra PRO  คือซองใส่การ์ดคุณภาพสูง ที่ผลิตแบบ Made with non-PVC คือการใช้สารอื่นทนแทน สามารถลด
การเหลือง กัน UV ที่จะทำให้สีซีด และทนทานกว่าการใช้ PVC แบบทั่วไป 
31 หมายถึง การ์ดที่เคลือบโฮโลแกรม ซึ่งเป็นกระดาษแข็งที่มีภาพมันวาวเป็นโลหะ บางครั้งภาพสามารถเคลื่อนไหวและ
เปลี่ยนเป็นภาพอื่นได้เมื่อวางตำแหน่งการ์ดใหม่และหันไปยังมุมที่กำหนด เปรียบเหมือนเป็นรูปถ่ายรุ่นปรับปรุงที่จับภาพใน
แบบ 2D เท่านั้น 
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 นอกจากนี้คุณปลา (นามสมมติ) อายุ 26 ปี อาชีพพนักงานบริษัท ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า “แล้วก็ทีเลือก
แฟ้มอันเล็กเพราะว่าพกสะดวกด้วย พี่เคยเอาไปที่ทำงานด้วย ช่วงนั้นปิดโปร(เจกต์) แล้วพี่เหนื่อยมาก ช่วงพัก
ก็แอบหยิบใบที่ชอบออกจากแฟ้มมาดู หยิบมาดูทั้งแฟ้มไม่ได้พี่เขิน บางครั้งก็หยิบออกมาวางไว้หน้าคอม(พิว
เตอร์)เลยจะได้มีกำลังใจทำงานต่อ แต่เลิกงานพ่ีก็เก็บเข้าแฟ้มกลับบ้านเหมือนเดิม ไม่กล้าวางไว้กลัวหาย” (คุณ
ปลา, สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2564) 

 ในขณะที่คุณลิน (นามสมมติ) อายุ 20 ปี อาชีพนักศึกษา กล่าวว่า “เวลาเก็บการ์ดเราจะใส่ซองของ
สยามบอร์ดเกมค่ะ ใส่รุ่นสีม่วงก่อนแล้วค่อยใส่รุ่นสีขาวทับไปอีกที จะได้ปิดหัวปิดท้ายกันฝุ่นเข้า แล้วก็เก็บใส่
แฟ้ม ถ้าเป็นการ์ดพี่จอช (โจชัว) ก็จะมีแฟ้มเดี่ยวแยก ถ้าเป็นการ์ดเมม(เบอร์) อื่นก็จะใส่รวมกับแฟ้มอีกอันหนึ่ง
อย่างคาเฟ่วันเกิดพี่จอช (โจชัว) เราก็เอาแฟ้มพี่จอช (โจชัว) ไปด้วย เพราะว่านัดเจอกลุ่มเมนพี่จอชจากในทวิต
ไว้ เรื่องที่คุยก็ไม่พ้นพี่จอชกับการ์ด คือเอามาอวดกันเป็นแฟ้มเลย มีของพี่คนหนึ่งที่เขาตามเซบมาตั้งแต่
ช่วงแรก ก็เลยทันเก็บ TRADING CARD ครั้งแรกที่ขาย แต่เขาขาดการ์ด HMV ของ(อัล)บั้มญี่ปุ่น อยู่ 1 ใบ แต่
ใบนั้นอะเราให้ร้านดีลจากญี่ปุ่นมาได้ ตอนนั้นคือรู้สึกสวยและรวยมาก คุ้มแล้วที่จ่ายไป เพราะทั้งโต๊ะคือมีเรา
คนเดียวที่มี” (คุณลนิ, สัมภาษณ,์ 16 มกราคม 2564) 

 
ภาพที่ 121 : ซองใส่การ์ด Siam Board Game (SBG) ที่คุณคุณโรส (นามสมมติ) กล่าวถึง 

ที่มา : https://shopee.co.th/-Siam-Board-Games-Sleeves-ซองใส-สยามบอร์ดเกม-90m-*ไม่ดูดโฮโลแกรม*-(สำหรับ-
การ์ด-ไอดอล-เกาหลี-Card-Game-Board-Game-i.100230873.2394158283 

 ซึ่งนอกจากคุณต้น คุณปลา และคุณลินแล้วพบว่ากลุ่มตัวอย่างท่านอื่นก็มีลักษณะการดูแลรักษา 

TRADING CARD ที่คล้ายกันคือนิยมใส่ในซองใส่ของแบรนด์ Siam Board Game หรือแบรนด์ Ultra PRO 

เนื่องจากทั้งสองแบรนด์มีคุณลักษณะในการดูแล TRADING CARD ได้อย่างดีจึงเป็นที่นิยมในการใช้เก็บการ์ด 

ในส่วนของแฟ้มสะสมนั้นพบว่าแฟนคลับกลุ่มตัวอย่างนั้นนิยมเลือกใช้แฟ้มสะสมการ์ดของแบรนด์ MUJI 

เนื่องจากหาซื้อได้ง่ายและมีขนาดที่พอดีกับการ์ด ซึ่งขนาดของแฟ้มก็จะแตกต่างกันตามความชื่นชอบของแต่

ละคน โดยขนาดที่เป็นที่นิยมคือขนาด 3 และ 1 ช่องยกเว้นคุณปาย (นามสมมติ) อายุ 21 ปี อาชีพนักศึกษา ที่

เลือกใช้แฟ้มสะสมการ์ดของแบรนด์ MUJI แต่เป็นขนาด 9 ช่อง แทน 
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 โดยคุณปาย (นามสมมติ) อายุ 21 ปี อาชีพนักศึกษา กล่าวว่า “เรารู้วิธีเก็บการ์ดจากกะรัตในทวิต

(เตอร์)เลย ต้องใส่ซองแบบไหนยี่ห้ออะไร เราก็ใช้ของ Siam Board Game (SBG) เป็นรุ่นสีขาว เพราะใส่ได้ทั้ง 

TRADING CARD ขนาดปกติแล้วก็ TRADING CARD ของญี่ปุ่น ส่วนแฟ้มเราใช้ของมูจิค่ะ ตอนแรกก็เป็นแฟ้ม 

3 ช่องแต่พอมี แต่พอมี TRADING CARD ของญี่ปุ่นก็ซื้อแฟ้มที่เป็นช่องเดียวเพ่ิม จนเรามาเจอแฟ้มอันใหญ่ที่ใส่

ไส้แฟ้ม 9 ช่อง ได้ก็เลยตัดสินใจซื้ออันน้ีมาเก็บแทน ไส้แฟ้มเราใช้ของยี่ห้อ Ultra PRO เพราะเจอคนรีวิวว่า ถ้า

ไม่ใส่ซองการ์ดก่อน ไส้แฟ้มอันนี้ก็ไม่ดูดสีการ์ด ก็เลยซื้อมาใส่กับแฟ้มที่มีอยู ่ไว้เก็บการ์ดค่ะ” (คุณปาย, 

สัมภาษณ,์ 6 มีนาคม 2564) 

 
ภาพที่ 122 : ไส้แฟ้มแบรนด์ Ultra PRO ขนาด 9 ช่อง ที่คุณปาย (นามสมมติ) กล่าวถึง 

(ที่มา : https://shopee.co.th/-Ultra-Pro-ไส้แฟ้ม-อัลตร้าโปรเกรดดีที่สุด-ของแท้-100-(สำหรับโปเกมอนการ์ด-Magic-the-

Gathering-การ์ดสะสมทุกชนิด)-i.100230873.3606488331) 

 จากการสัมภาษณ์พบว่า การปฏิบัติต่อ TRADING CARD ที่ได้มานั้นส่วนใหญ่มีพฤติกรรมที่คล้ายกัน

คือจะนำ TRADING CARD ใส่ซองใสที่มีคุณภาพในการป้องกันการเกิดตำหนิ และขนาดซองที่ใช้ก็จะแตกต่าง

กันตามขนาดของ TRADING CARD ไปด้วย แล้วจึงเก็บในแฟ้มสะสม  PHOTOCARD -TRADING CARD ตาม

ความพึงพอใจของผู้เก็บ อย่างไรก็ตาม การเก็บในแฟ้มสะสม PHOTOCARD -TRADING CARD ก็มีการแบ่งว่า

แฟ้มสะสมเล่มใดควรจะใส่ TRADING CARD ของสมาชิกคนใดหรือเก็บรวมทุกใบไว้ในแฟ้มสะสมอันเดียวกัน  

 

4.5. การแสดงผลงานการสะสม TRADING CARD  

 เมื ่อมีการซื ้อ-ขายและแลกเปลี ่ยน TRADING CARD แล้ว ภายในกลุ ่มแฟนคลับที ่ม ีการสะสม 

TRADING CARD นั้นก็มักจะมีการนำการ์ดมาโชว์เมื่อมีการรวมกลุ่มกันเกิดขึ้น ดังจะเห็นได้จาก คุณฟ้า (นาม

สมมติ) อายุ 22 ปี อาชีพนักศึกษา กล่าวว่า “เวลาไปคาเฟ่เราจะเอาการ์ดใบที่เราชอบที่สุดไปด้วย พกไปถ่าย

กับบรรยากาศงาน แต่ถ้างานไหนมีนัดเจอกับกลุ่มเมน (มินกยู) ก็จะพกแฟ้มอันเล็กไปด้วย เหมือนไปอัพเดทว่า

ใครเก็บใบไหนเพิ่ม ใบนี้ไปหาแลกได้มาแล้ว” (คุณฟ้า, สัมภาษณ,์ 6 มีนาคม 2564) 
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 คุณลิน (นามสมมติ) อายุ 20 ปี อาชีพนักศึกษา กล่าวว่า “ปกติจะพกใส่ CARD HOLDER ของ 

SANRIO ไปค่ะ เป็นใบที่ชอบที่สุด แล้วก็ห้อยไปกับกระเป๋า เวลาเจอกับกลุ่มเพื่อนก็เอามาถ่ายรูปด้วยกัน  แต่

ถ้าไปพวกคาเฟ่วันเกิดหรือนัดเจอกับกลุ่มที่เมนโจชัวก็จะเอาแฟ้มแยกที่ใส่การ์ดไปด้วย” (คุณลิน, สัมภาษณ์, 

16 มกราคม 2564) ในขณะที่คุณปาย (นามสมมติ) อายุ 21 ปี อาชีพนักศึกษา กล่าวว่า “เราจะเอาใบที่ชอบใส่

ที่ใส่การ์ด แล้วก็พกไปด้วยเวลาออกจากบ้านเหมือนพาน้องไปเที่ยว ละก็จะถ่ายรูปอัพลงทวิต(เตอร์)เก็บไว้ว่า

เราเคยพาน้องเที่ยวไหนมาบ้าง” (คุณปาย, สัมภาษณ,์ 6 มีนาคม 2564) 

 
ภาพที่ 123 : ตัวอย่าง CARD HOLDER ของแบรนด์ SANRIO 

(ที่มา : http://www.summer-saturdays.com/th/product/675924/cardholder) 

 
ภาพที่ 124 : ตัวอย่างอะคริลิคใสใส่การ์ดที่คุณปาย(นามสมมติ) อายุ 21 ปี อาชีพนักศึกษากล่าวถึง 

(ที่มา : https://twitter.com/spamxgoods/status/1351122898250051589?s=20) 

 จากการสัมภาษณ์พบว่า กลุ่มแฟนคลับที่สะสมการ์ดนั้นนอกจากมีวิธีการเก็บรักษาการ์ดในแฟ้มสะสม

การ์ดแล้วนั้น ยังมีการนำการ์ดออกมาโชว์เมื่อมีการรวมกลุ่มของแฟนคลับโดยมีวิธีการที่แตกต่างกันเช่น การ

นำการ์ดมาใส่ใน CARD HOLDER เพื่อนำมาทำเป็นพวงกุญแจ หรือการนำการ์ดใบที่ชอบที่สุดมาถ่ายรูปแล้ว

อัพโหลดลงบนทวิตเตอร์ เป็นต้น 
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4.6. การสนทนาเกี่ยวกับ TRADING CARD 

 หลังจากที่มีการนำ TRADING CARD ออกมาแสดงแล้วทำให้ TRADING CARD กลายเป็นหัวข้อหนึ่ง

ในการสนทนาระหว่างกลุ่มแฟนคลับที่มีความชื่นชอบในการสะสม TRADING CARD เช่นเดียวกัน ดังจะเห็นได้

จากคุณฟ้า (นามสมมติ) อายุ 22 ปี อาชีพนักศึกษา กล่าวว่า “ถ้านัดเจอกับกลุ่มก็คุยกันอยู่แล้ว ขนาดตอนไป

คาเฟ่วันเกิดพี่จอง(ฮัน) ยังเอาแฟ้มการ์ดมินกยไูปด้วย เจอกันก็คือหยิบการ์ดมาอวดก่อนอันดับแรกเพราะแต่ละ

คนก็ได้ใบใหม่มากันเยอะ ยิ่งใบไหนที่มินกยูหล่อมากก็คือแบ่งกันดูจนครบทั้งโต๊ะ ดูแล้วดูอีก แล้วก็คนละ

อารมณ์กับตอนดูคนเดียวด้วย อย่างตอนดูคนเดียวคือกรี๊ดแล้วก็นั่งดูต่อสักพักถึงเก็บเข้าแฟ้ม แต่พอมาดูกับ

พวกพี่ที่เมนคนเดียวกันแล้วรู้สึกดีกว่า แบบมินกยูหล่อขนาดนี้ต้องมีคนเห็นมากกว่าเราคนเดียวสิ หรือใบที่ใส่

ชุดเหมือนองค์รัชทายาทก็จะหวีดไป ทะนุถนอมไปเป็นพิเศษ เพราะทุกคนในกลุ่มรู้ดีว่าได้มาแพง” (คุณฟ้า, 

สัมภาษณ,์ 6 มีนาคม 2564) 

 
ภาพที่ 125 : การ์ดใบที่คุณฟ้า คุณฟ้า (นามสมมติ) อายุ 22 ปี อาชีพนักศึกษา กล่าวถึง 

(ที่มา : ธัชพรรณ หมุ่ยจันทา 1 มีนาคม 2564) 

 ในขณะที่คุณลิน (นามสมมติ) อายุ 20 ปี อาชีพนักศึกษา กล่าวว่า “แน่นอนว่าคุยค่ะ คือเรื่องการ์ด

เหมือนเป็นหัวข้อเปิด เราเคยได้เพื่อนจากพกการ์ดด้วยค่ะ คือเมื่อปลายปีที่มาคาเฟ่วันเกิดจอช (โจชัว) เราก็

เอาแฟ้มการ์ดไปด้วย แล้วมีคนมาขอนั่งร่วมโต๊ะด้วยเพราะร้านที่จัดค่อนข้างเล็ก ก็นั่งไปสักพักเขาก็ทักเรื่อง

แฟ้มการ์ดเรา ก็เลยถือโอกาสเล่าที่มาของการ์ดแต่ละใบให้ฟังด้วยเลย เขาก็เล่าของเขาให้ฟังด้วย แล้วบังเอิญ

มากที่เรากับเขาเคยแลกการ์ดกันด้วย แต่ส่งไปร(ษณีย์)ก็เลยไม่เคยเจอกัน มาเจอกันวันนั้นแล้วก็เป็นเพื่อนกัน

เลย” (คุณลิน, สัมภาษณ,์ 16 มกราคม 2564) 
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 ส่วนคุณปาย (นามสมมติ) อายุ 21 ปี อาชีพนักศึกษา กล่าวว่า “คุยบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่จะคุยในทวิต

(เตอร์) มากกว่า เพราะคนที่รู้จักกันไม่ค่อยได้มาเจอ เวลาอัพรูปในทวิต(เตอร์) ก็มีเมนชั่นมาว่าน้องน่ารักบ้าง 

บางคนก็แซวว่าเปลี่ยนใบใหม่อีกแล้วประมาณนี้ แต่มีอยู่ครั้งหน่ึงเอาการ์ดใบที่หายากมาใส่ที่ใส่การ์ดแล้วก็ถ่าย

ลง มีคนทักมาถามเลยว่าได้ใบนี้มาเท่าไหร่ ได้มาจากไหนเพราะหายากไม่ค่อยมีคนปล่อย ถึงมีคนปล่อยขายก็

ขายราคาสูง” (คุณปาย, สัมภาษณ,์ 6 มีนาคม 2564) 

 จากการสัมภาษณ์พบว่า การสนทนาเกี ่ยวกับ  TRADING CARD ในกลุ ่มแฟนคลับที ่มีการสะสม 

TRADING CARD น้ันมักเป็นการพูดคุยถึงภาพของสมาชิกที่อยู่บนการ์ดใบนั้น และการได้มาของการ์ดในแต่ละ

ใบ ซึ่งพฤติกรรมการบริโภคสินค้า Official Goods และการสะสม TRADING CARD นั้นก็เป็นอีกช่องทางหน่ึง

ที่ทำให้เกิดการรวมกลุ่มของกลุ่มแฟนคลับ 

 จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น เป็นการแสดงให้เห็นถึงประวัติและความเป็นมาของกลุ่มแฟนคลับศิลปิน

วง SEVENTEEN หรือที่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่ากะรัตและการเข้ามาเป็นแฟนคลับของแฟนคลับกลุ่ม

ตัวอย่างว่ามีการรู้จักศิลปินวง SEVENTEEN ได้อย่างไร มีการเริ่มติดตามและเป็นแฟนคลับในช่วงระยะเวลาใด 

ซึ่งรวมถึงการอธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมของกลุ่มกะรัต ทั้งพฤติกรรมการรวมกลุ่มที่เกิดขึ้นในระดับกลุ่มแฟน

คลับและพฤติกรรมการบริโภคสินค้า Official Goods ที่เกิดขึ ้นในระดับปัจเจก รวมถึงการบริโภคสินค้า  

Official Goods ของแฟนคลับนั้นไม่ได้รับเพียงแต่ตัวสินค้าเท่านั้น แต่ยังได้รับความรู้สึกที่พิเศษกว่าแฟนคลับ

คนอื่นจากการบริโภค TRADING CARD ด้วย ทั้งนี้เพื่อการอธิบายและทำความเข้าใจพฤติกรรมการรวมกลุ่ม

และพฤติกรรมการบริโภคสินค้า Official Goods ของกลุ่มแฟนคลับให้ชัดเจนมากขึ้น ผู้ศึกษาจะนำข้อมูลที่ได้

จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมาวิเคราะห์ร่วมกับแนวคิดทฤษฎี และวรรณกรรมในบทถัดไป 
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บทที่ 5 

บทวิเคราะห์และสรุปผล 

 จากการศึกษาเรื่อง “วัฒนธรรมแฟนคลับและการบริโภคสินค้า Official Goods กลุ่มแฟนคลับศิลปิน

เกาหลีวง SEVENTEEN กรณีศึกษา กะรัตไทย” ผ่านข้อมูลจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและจากการลงภาคสนาม 

ทำให้ทราบถึงการแพร่กระจายของวัฒนธรรมเกาหลีในประเทศไทย ซึ่งเข้ามาผ่านภาพยนตร์ชุดและศิลปิน โดย

เข้ามามีอิทธิพลอย่างมากในกลุ่มวัยรุ่น จนทำให้เกิดกลุ่มคนที่มีความชื่นชอบในตัวศิลปินเกาหลีที่เรียกว่าแฟน

คลับขึ้น รวมถึงกระแสความนิยมของศิลปินวง SEVENTEEN ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน

และทราบถึงประวัติความเป็นมาของแฟนคลับ จนนำไปสู่พฤติกรรมการรวมกลุ่มที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ผ่าน

การรับรู้ร่วมกันของแฟนคลับและไปนำไปสู่พฤติกรรมการบริโภค ซึ่งสำหรับการนำเสนอในบทนี้ผู้ศึกษาจะนำ

แนวคิดวัฒนธรรมแฟนและแนวคิดการบริโภคเชิงสัญญะ มาใช้เพ่ือวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาดังต่อไปน้ี 

 จากแนวคิดวัฒนธรรมแฟนผู ้ศึกษาเลือกนำมาอธิบายถึงวัฒนธรรมแฟนเกาหลีที่ปรากฏขึ ้นใน

สังคมไทยตามที่ Abercrombie และ Longhurt กล่าวว่า แฟนคือบุคคลที่มีความชื่นชอบและหลงใหลในตัว

ของศิลปิน มีการติดตามผลงาน กิจกรรมและข่าวสารผ่านทางสื่อมวลชน และเป็นผู้กระทําให้เกิดความสัมพันธ์

ระหว่างกลุ่มแฟนด้วยการใช้สื่อมวลชนเป็นหลัก โดยกลุ่มแฟนจะมีการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มและสามารถสร้าง

กลุ่มที่รวมเอาคนที่มีความเหมือนและแตกต่างเข้าไว้ด้วยกันผ่านทางศิลปินที่พวกเขาชื่นชอบเป็นตัวเชื่อม

สัมพันธ์ (Abercrombie and Longhurt, 1998: 129-130, อ้างถึงใน พิชญา อัมพรจินดารัตน,์ 2560: 14 )  

 โดยผู้ศึกษาเลือกใช้แนวคิดของ Abercrombie และ Longhurt มาใช้อธิบายการศึกษา ลักษณะของ

แฟนคลับ และพฤติกรรมของแฟนคลับที่มีความหลงใหลคลั่งไคล้และบริโภคสื่อจนนำไปสู่การทุ่มเทและชื่นชม

มากกว่าผู้อื่น โดยความช่ืนชอบนี้ได้กลายมาเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการรวมตัวกันอย่างหลากหลาย ทั้งการ

รวมตัวกันผ่านการตั้งกลุ่มในอินเทอร์เน็ตและการรวมตัวกันอย่างไม่เป็นทางการตามสถานที่ รวมถึงการบริโภค

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับศิลปิน ซึ่งเป็นการแสดงออกรูปแบบหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการทุ่มเทและชื่นชมในตัวศิลปิน

มากกว่าผู้อื่น  

 จากแนวคิดของ Abercrombie และ Longhurt ที่แบ่งระดับของแฟนออกเป็นระดับ 3 ระดับตาม

กิจกรรมที่เกิดขึ้น คือ แฟนระดับที่ 1 ซึ่งเป็นแฟนที่มีการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปินโดยมีสื่อเข้ามา

เกี่ยวข้อง มีการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปินหรือกิจกรรมที่เกิดจากกลุ่มแฟนเพลงแต่คงความเกี่ยวข้องกับ

ศิลปินไว้ ซึ่งกะรัตที่เป็นแฟนในระดับ 1 ก็จะมีการรับรู้ถึงอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่มอย่าง สีประจำวงของศิลปนิวง 

SEVENTEEN ที่เป็นส ีROSE QUARTZ และ SERENITY เป็นต้น  
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 แฟนระดับที่ 2 เป็นแฟนที่มีการใช้สื่อในการติดตามศิลปินมากกว่าแฟนในระดับแรก โดยเฉพาะการ

ติดตามการแสดงของศิลปินที่ชื่นชอบ เช่น การติดตามไปดูศิลปินที่พวกเขาชอบตามสถานที่หรือจากสื่อ ซึ่ง

กะรัตที่เป็นแฟนในระดับ 2 นั้น นอกจากการรับรู้ถึงอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่มอย่าง สีประจำวงของศิลปินวง 

SEVENTEEN แล้วยังมีการรับรู้ถึงอัตลักษณ์ร่วมอีกอย่างคือ ภาษา โดยภาษาที่ใช้ในกลุ่มแฟนคลับจะมีความ

เฉพาะเจาะจงและแตกต่างกัน ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ผ่านกิจกรรมการรวมกลุ่ม 

 แฟนระดับที่ 3 เป็นแฟนที่มีการติดตามศิลปินตามสถานทีหรือจากสื่อและเน้นการเข้าร่วมกิจกรรมที่

เกี ่ยวข้องกับศิลปินอย่างหลากหลาย ซึ่งก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมและเกิด

ลักษณะเฉพาะต่างจากแฟนกลุ่มอื่น ซึ่งกะรัตที่เป็นแฟนในระดับ 3 นั้นจะมีการรับรู้ถึงอัตลักษณ์ร่วมอย่างสี

ประจำวงและภาษาเหมือนแฟนในสองระดับแรก แต่จะมีความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรม เช่น การ

เชา้ร่วมงานคอนเสิร์ตของศิลปินวง SEVENTEEN ของกะรัต ซึ่งทำให้เกิดลักษณะเฉพาะต่างจากแฟนกลุ่มอื่น 

 ซึ่งแฟนคลับกลุ่มตัวอย่างนั้นเป็นแฟนที่อยู่ในระดับที่ 3 ของแนวคิดดังกล่าว คือมกีารรับรู้ถึงอัตลักษณ์

ร่วมกันของกลุ่มกะรัตอย่างสีประจำวง และการใช้ภาษา ซึ่งกลุ่มกะรัตไทยได้มีการใช้ภาษาไทยในการเรียกชื่อ

สมาชิกในวงซึ่งเป็นชื่อที่รู้กันเฉพาะในกลุ่มแฟนคลับด้วย นอกจากนี้ยังมีการใช้สื่อในการติดตามศิลปินจำนวน

มาก เช่น เว็บไซต์ YOUTUBE ที่ใช้ในการเพิ่มยอดผู้เช้าชม เว็บไซต์ทวิตเตอร์ในการติดตามและแลกเปลี่ยน

ข่าวสารระหว่างกัน และการสตรีมเพลงออนไลน์ ซึ่งรวมถึงการติดตามการแสดงของศิลปินที่ชื่นชอบตามสื่อ

หรือสถานที่และเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปินเช่น งานแสดงคอนเสิร์ต งานคาเฟ่วันคล้ายวันเกิดของ

ศิลปิน และงานตลาดนัดสวนแครอท ซึ่งเป็นพื้นที่ให้กลุ่มกะรัตได้มาซื้อ -ขายแลกเปลี่ยนสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ

ศิลปินวง SEVENTEEN เป็นต้น 

 นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างของแฟนคลับศิลปินวง SEVENTEEN ยังมีลักษณะที่ตรงกับแฟนในกลุ่มลัทธิพธิี

ในลักษณะพฤติกรรมของแฟน 3 ประเภทของ Abercrombie และ Longhurt ด้วย โดยแฟนที่มีลักษณะเป็น

ลัทธิพิธีหรือวัฒนธรรมย่อยนั้นพัฒนามาจากกลุ่มแฟนคลับที่เป็นปัจเจก มีความชื่นชอบศิลปินเช่นเดียวกันแต่มี

การใช้สื่อมากย่ิงขึ้นเน่ืองจากกลุ่มแฟนลัทธิพิธีจะเลือกสื่อโดยใช้รสนิยมของตนเองเป็นเกณฑ์  

 มีลักษณะเฉพาะมากกว่ากลุ ่มแฟนปัจเจกเพราะมีการรวมกลุ ่มกันของคนที ่ชื ่นชอบและมีการ

แลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกัน โดยลักษณะของการใช้สื่อที่เฉพาะเจาะจงโดยใช้รสนิยมของตนเองเป็นเกณฑ์ 

ในที่นี้หมายถึงการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนข่าวสารและสร้างเครือข่ายบนเว็บไซต์ทวิตเตอร์ เนื่องจากพื้นที่ภายใน

ทวิตเตอร์เป็นพื้นที่ที่มีการนำเสนอข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ทั้งภาพ คลิปวิดีโอและข้อความ ทวิตเตอร์จึง

กลายเป็นพื้นที่สำหรับกลุ่มกะรัตที่ต้องการเข้ามาติดตามข้อมูลข่าวสารของกลุ่มศิลปินวง SEVENTEEN และ

เรื่องราวภายในกลุ่มกะรัตอีกด้วย 
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 ในส่วนของลักษณะเฉพาะที่มากกว่ากลุ่มแฟนปัจเจกเพราะมีการรวมกลุ่มกันของคนที่ชื่นชอบ ในที่นี้

หมายถึงการรวมกลุ ่มในพื ้นที ่อินเทอร์เน็ตที่ จัดขึ ้นโดยกลุ ่มแฟนคลับซึ ่งมีความเกี ่ยวข้องกับศิลปินวง 

SEVENTEEN อย่างกิจกรรมการประมูล TRADING CARD เพื่อนำรายได้จากการประมูลไปสบทบกับจำนวน

เงินบริจาคสำหรับซื้ออัลบั้มแบบไม่ส่งกลับ ซึ่งกิจกรรมนี้ถูกดำเนินการโดยบัญชีผู้ใช้ @Svtproject_TH บน

ทวิตเตอร์และดำเนินการผ่านแฮชแท็ก #บิทแรงเพื่อแกงฮังเล ทั้งรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมและเวลานัด

หมายในการทำกิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากกลุ่มกะรัตไทยเป็นอย่างมาก จนสามารถติด

อันดับ 2 เทรนดค์วามนิยมบนทวิตเตอร ์

 นอกจากการรวมกลุ่มบนพื้นที่อินเทอร์เน็ตแล้ว ยังมีการรวมกลุ่มบนพื้นที่กายภาพจากกิจกรรมที่จัด

ขึ้นโดยกลุ่มแฟนคลับซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับศิลปินวง SEVENTEEN อย่างการจัดกิจกรรมคาเฟ่วันคล้ายวันเกิด

ของศิลปิน และกิจกรรมการซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนสินค้าในงานตลาดนัดสวนแครอท โดยการจัดกิจกรรมคาเฟ่

วันคล้ายวันเกิดของศิลปินนั้น เป็นเหมือนพื้นที่ให้กลุ่มกะรัตได้แสดงออกถึงความชื่นชอบที่มีต่อศิลปินและเป็น

พื้นที่สำหรับแสดงอัตลักษณ์ร่วมกัน 

 ในส่วนของกิจกรรมการซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนสินค้าในงานตลาดนัดสวนแครอทนั้นเป็นพื้นที่สำหรับ

พบปะกลุ่มกะรัตด้วยกัน ซึ่งเป็นการแสดงถึงอัตลักษณ์ของกลุ่มในรูปแบบหนึ่งเมื่อกลุ่มกะรัตที่เข้าร่วมงานสว่น

ใหญ่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีชมพู-ฟ้า บ้างก็แต่งกายด้วยเครื่องประดับที่เกี่ยวข้องกับศิลปินวง SEVENTEEN 

รวมถึงมีการสนทนาและแลกเปลี่ยนข้อมูล มีการซื้อ-ขายและแลกเปลี่ยนสินค้า ซึ่งเป็นกิจกรรมการรวมกลุ่มที่

นำไปสู่พฤติกรรมการบริโภคสินค้าของกลุ่มกะรัต 

 แต่ถึงกระนั้นในงานชิ้นนี้ก็พบข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามแนวคิดเรื่องระดับและลักษณะพฤติกรรมของแฟน

ตามแนวคิดของ Abercrombie และ Longhurt ด้วยเช่นกัน โดยในงานชิ้นนี้ไม่พบแฟนคลับในระดับที่ 1 ของ

การแบ่งแฟนตามกิจกรรม และกลุ่มแฟนที่เป็นปัจเจก ของการแบ่งแฟนจากลักษณะพฤติกรรม ซึ่งมีลักษณะ

ชื่นชอบในตัวของศิลปินและใช้สื่อมวลชนในการติดตามแต่ไม่มีการสื่อสารกับกลุ่มแฟนคลับกลุ่มอื่น หากแต่

พบว่ากะรัตมีลักษณะที่คล้ายกับแฟนระดับ 1 แต่ในความเป็นปัจเจกของแต่ละบุคคลนั้นกลับมีเรื่องการสื่อสาร

กับแฟนคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งไม่ตรงกับแฟนประเภทปัจเจกที่ต้องไม่มีการสื่อสารกับแฟนกลุ่มอื่นเลย 

รวมไปถึงกลุ่มแฟนที่มีความกระตือรือร้น ในส่วนที่พบมีเรื่องของการใช้สื่อและการแบ่งปันข้อมูลที่ ตนรู้ เช่น 

แฟนแอค การใช้ชื่อเฉพาะ ตารางจากค่ายต้นสังกัด เป็นต้น แต่ยังไม่พบการใช้สื่อเฉพาะกลุ่มอย่างการส่งต่อ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับศิลปิน เช่น ไฟล์ทบิน ที่พัก ตารางงานในประเทศไทย ซึ่งรวมไปถึงการผลิตเนื้อหาเอง เช่น 

ผลิตแฟนฟิคชั่น ที่ไม่พบในงานชิ้นน้ี 
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 ดังนั้นจากการที่ผู้ศึกษาได้เลือกใช้แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมแฟนสำหรับการศึกษาในครั้งนี้ ได้ทำให้

เห็นถึงพฤติกรรมการรวมกลุ่มและการทำกิจกรรมร่วมกัน รวมถึงการรับรู้สัญลักษณ์ภายในกลุ่มกะรัต เพื่อ

แสดงออกถึงค่านิยมที่มีความแตกต่างไปจากกลุ่มแฟนคลับกลุ่มอื่น นอกจากนี้ การรวมกลุ่มของกะรัตใน

สังคมไทย ยังถือว่าเป็นกลุ่มวัฒนธรรมย่อยกลุ่มหนึ่งของสังคมที่มีความชื่นชอบในลักษณะเดียวกัน ซึ่งนอกจาก

กลุ่มกะรัตจะมีการรวมกลุ่มทั้งในพื้นที่อินเทอร์เน็ตและพื้นที่กายภาพแล้ว สิ่งหนึ่งที่กลุ่มกะรัตใช้สำหรับการ

แสดงออกถึงอัตลักษณ์ของความเป็นกลุ่มกะรัตโดยเฉพาะในช่วงที่มีการทำกิจกรรมภายในพื้นที่กายภาพ คือ 

การบริโภคสินค้า Official Goods ที ่เกี ่ยวกับศิลปินวง SEVENTEEN  ซึ ่งผู ้ศึกษาจะนำแนวคิดการบริโภค

เชิงสัญญะของ Jean Baudrillard เข้ามาสนับสนุนแนวคิดวัฒนธรรมแฟน เนื่องจากผู้ศึกษาคิดว่าแนวคิด

ดังกล่าวสามารถนำมาอธิบายและศึกษาเกี่ยวกับการรวมกลุ่มและการสร้างอัตลักษณ์ให้มีความแตกต่างจาก

แฟนคลับกลุ่มอื่นผ่านการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสินค้าของกลุ่มกะรัต ดังนี้ 

 การบริโภคสินค้า Official Goods ที่เกี่ยวกับศิลปินวง SEVENTEEN นอกจากเพื่อแสดงอัตลักษณ์และ

ค่านิยมของกลุ่มกะรัตที่มีร่วมกันแล้ว การบริโภคสินค้า Official Goods ยังเป็นการบริโภคเพื่อทำให้ตนเองมี

ความแตกต่างไปจากกลุ่มอื่น ซึ่งจากการศึกษาพบว่ากลุ่มกะรัตมีค่านิยมในการบริโภคสินค้า Official Goods

เพื่อเป็นการแสดงอัตลักษณ์ที่มีการรับรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มกะรัต รวมถึงทำให้ตนเองมีความแตกต่างไปจาก

แฟนคลับกลุ่มอื่นและเพื่อให้ตนเองแตกต่างจากแฟนคลับคนอื่นในกลุ่มกะรัตด้วยกันเองด้วย  ผู้ศึกษาจึงได้

ทำการศึกษาการบริโภคสินค้า Official Goods ของกลุ่มกะรัต ซึ่งมีความหมายตรงกับแนวคิดเรื่องการบริโภค

เชิงสัญญะของ Jean Baudrillard ที่ได้กล่าวถึงมูลค่า 4 ประการของสินค้า ดังน้ี 

 1.มูลค่าใช้สอย (Use Value) คือ สิ่งที่บริโภคมีคุณค่าเพราะจำเป็นต้องใช้ (utility) วัตถุมีคุณค่าเฉพาะ

เป็นเครื่องมือ ซึ่งในการบริโภคสินค้า Official Goods ของกลุ่มกะรัตหมายถึง การบริโภคเพื่อตอบสนองความ

ต้องการพื้นฐานของกลุ่มกะรัต อาทิ การสวมเสื้อสำหรับการปกปิดและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย  

 2. มูลค่าแลกเปลี่ยน (exchange-value) คือ สิ่งที่บริโภคมีคุณค่าเพราะเอาไปแลกเปลี่ยนซื้อขายใน

ตลาดได้ถือเป็นสินค้า (commodity) ซึ่งในการบริโภคสินค้า Official Goods ของกลุ่มกะรัตหมายถึง การให้

ความสำคัญกับตัวสินค้าว่ามีมูลค่าในการแลกเปลี่ยนมากหรือน้อยเพียงใด เช่น แท่งไฟ (OFFICIAL LIGHT 

STICK) ที่ผลิตโดยบริษัท PLEDIS ENTERTAINMENT จะมีมูลค่าแลกเปลี่ยนประมาณ 1,200-1,400 บาท  

 3. มูลค่าแลกเปลี่ยนเชิงสัญลักษณ์ (symbolic-value) คือ การให้ความหมายของตัวสินค้า โดยที่ผู้ที่

บริโภคนั้นจะต้องมีการรับรู้และมีความเข้าใจที่เหมือนกันจากความหมายที่มีอยู่ในตัวสินค้าร่ว มกัน จึงจะ

สามารถแลกเปลี่ยนสัญลักษณ์ร่วมกันได้ ซึ่งจะมีการเชื่อมโยงกับการบริโภคสินค้า Official Goods เพื่อเป็น

การแสดงอัตลักษณ์ของกลุ่มกะรัตและยังเป็นการบริโภคเพื่อแสดงออกถึงการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอีกด้วย 
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 4. มูลค่าเชิงสัญญะ (sign-value) คือ สิ่งที่บริโภคแล้วมีคุณค่าเพราะแสดงสถานภาพของผู้บริโภค 

เป็นเครื่องหมายของการแสดงออกบางอย่างของผู้บริโภค ซึ่งในการบริโภคสินค้า Official Goods ของกลุ่ม

กะรัตหมายถึง ความหมายแฝงที่อยู่ในตัวสินค้าที่กลุ่มกะรัตได้เลือกบริโภค ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความหมาย

นอกเหนือไปจากคุณสมบัติของสินค้าที่แท้จริง เช่น การบริโภคแท่งไฟ (OFFICIAL LIGHT STICK) เพราะความ

สวยงามและความหรูหรา หรือการบริโภค TRADING CARD เพราะความสวยงามและสามารถบ่งบอกถึงฐานะ

ทางเศรษฐกิจที่ดี อีกทั้งยังเป็นการแสดงอัตลักษณ์ของความเป็นผู้ที่มีความชื่นชอบศิลปินวง SEVENTEEN ซึ่ง

สามารถสะท้อนถึงความแตกต่าง จากการที่ผู้บริโภคมองว่าตนเองนั้นมีความแตกต่างในด้านของความเป็นแฟน

พันธุ์แท้และฐานะทางเศรษฐกิจ รวมถึงในด้านของการแสดงอัตลักษณ์ของกลุ่มกะรัตที่มีความแตกต่างจาก

แฟนคลับกลุ่มอื่นด้วย 

 จากทฤษฎีการบริโภคเชิงสัญญะของ Jean Baudrillard สะท้อนให้เห็นได้ว่าผู้บริโภคภายในสังคมต่าง

ไม่ได้บริโภคเพ่ือตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์อีกต่อไป แต่กลายเป็นการบริโภคสัญญะที่แฝงอยู่ใน

ตัวสินค้า เนื่องจากผู้บริโภคมองว่าเป็นการสร้างความแตกต่างไปจากผู้อื่น (ศิรินธร รัตน์เจริญขจร, 2544: 8) 

ดังจะเห็นได้จากการบริโภคสินค้า Official Goods ที่เกี่ยวกับศิลปินวง SEVENTEEN ที่ได้ให้ความสำคัญกับ

มูลค่าเชิงสัญญะมากกว่ามูลค่าเชิงใช้สอยของสินค้า โดยสัญญะที ่แฝงอยู ่ในตัวสินค้า Official Goods 

โดยเฉพาะสินค้าที่มาจากการนำเข้าจากประเทศเกาหลีนั้น จะมีจำนวนจำกัด มีความสวยงามและรูปแบบที่

หรูหรากว่าสินค้าทั่วไป ซึ่งจะมีราคาค่อนข้างสูงกว่าสินค้าที่ไม่ได้ถูกผลิตจากต้นสังกัดของศิลปินโดยตรง 

 โดยการบริโภคสินค้า Official Goods เกี่ยวกับศิลปินวง SEVENTEEN ของกลุ่มกะรัตนั้น ผู้ศึกษา

พบว่า กลุ่มกะรัตมีการคำนึงถึงมูลค่าแลกเปลี่ยนเชิงสัญลักษณ์จากการบริโภคสินค้า เพื่อเป็นการแสดงออกถึง

ความเป็นกะรัตที่มีความชื่นชอบศิลปินวง SEVENTEEN เหมือนกัน ซึ ่งจะมีการแลกเปลี่ยนเปลี่ยนในเชิง

สัญลักษณ์ได้นั้น ผู้ที่บริโภคจะต้องมีการรับรู้และมีความเข้าใจถึงความหมายที่อยู่ในตัวสินค้าร่วมกัน จึงจะ

สามารถแลกเปลี่ยนสัญลักษณ์ร่วมกันได้  

 ซึ่งมูลค่าแลกเปลี่ยนเชิงสัญลักษณ์จะมีการเชื่อมโยงกับการบริโภคสินค้า Official Goods ผ่านการ

การโชว์สินค้าและการสนทนาเกี่ยวกับสินค้าเพื่อเป็นการแสดงอัตลักษณ์ของกลุ่มกะรัตและเพื่อแสดงออกถึง

การเป็นส่วนหนึ่งภายในกลุ่มด้วย เช่น กะรัตกลุ่มตัวอย่างที่ได้ทำการศึกษามีการใส่เสื้อผ้าที่มีสีชมพู (ROSE 

QUARTZ) สีฟ้า (SERENITY) หรือเสื้อสีขาวที่สกรีนข้อความบ่งบอกถึงศิลปินวง SEVENTEEN ในการสวมใส่ไป

ร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ต และยังมีการสวมใส่เสื้อดังกล่าวในระหว่างที่อยู่บ้านหรือออกไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อน

หรือ การนำแท่งไฟ (Official Lightstick) ไปงานคอนเสิร์ตและกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของกลุ่มกะรัต และ

เพื่อเป็นการเข้ารวมกลุ่ม รวมถึงทำให้ตนเองมีสินค้าที่ระลึกเกี่ยวกับศิลปินวง SEVENTEEN เหมือนกับคนอื่น
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ภายในกลุ่ม จึงทำให้กะรัตยอมซื้อสินค้าที่มีราคาสูงอย่างการซื้อสินค้า Official Goods  ซึ่งเป็นการแสดงออก

ว่าตนเองนั้นเป็นใคร มีความชื่นชอบอย่างไรและแฟนคลับกลุ่มไหน ในขณะเดียวกันเมื่อเจอกลุ่มคนที่มีความ

ชื่นชอบในตัวศิลปิน SEVENTEEN เช่นเดียวกันก็จะมีการรับรู้ร่วมกันว่าคนนี้เป็นแฟนคลับของใคร จากสินคา้ที่

กลุ่มแฟนคลับเลือกบริโภคและนำมาแสดงออก 

 นอกจากนี้ในการบริโภคสินค้า Official Goods เกี่ยวกับศิลปินวง SEVENTEEN ของกลุ่มกะรัตนั้น ผู้

ศึกษาพบว่า ถึงแม้ว่าการบริโภคสินค้า Official Goods จะทำให้กลุ่มกะรัตมีสิ่งที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของกลุ่ม

เหมือนกัน แต่ในระดับปัจเจก แฟนคลับก็มีความต้องการที่จะแตกต่างไปจากแฟนคลับคนอื่นภายในกลุ่ม

เดียวกัน กลุ่มกะรัตจึงมีการคำนึงถึงมูลค่าเชิงสัญญะในการบริโภคสินค้าด้วย ซึ่ง การบริโภคสินค้า Official 

Goods ประเภท  TRADING CARD ของศิลปินวง SEVENTEEN ที่มีการกำหนดราคาจำหน่ายอย่างหลากหลาย

และเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากภายในกลุ่มกะรัต ซึ่งแม้ว่าจะเป็นการบริโภคสินค้า Official 

Goods เหมือนกัน แต่ด้วยลักษณะและมูลค่าที่แตกต่างกัน รวมถึงความอยากลำบากในการครอบครอง 

TRADING CARD แต่ละใบนั้น ส่งผลให้การบริโภค TRADING CARD นั้นเป็นสิ่งที่แฟนคลับสามารถแสดงออก

ได้ถึงความแตกต่างจากคนอื่นภายในกลุ่มกะรัตด้วยกันเอง ทั้งในด้านของการเป็นแฟนพันธุ์แท้ การแสดงความ

รักและความชื่นชอบที่มีต่อศิลปินวง SEVENTEEN มากกว่า รวมถึงอาจสะท้อนได้ถึงฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีจน

สามารถบริโภคสินค้า Official Goods ประเภท TRADING CARD ที่มีราคาแพงไดอ้ีกด้วย 

 อย่างคุณแก้ว (นามสมมติ) อายุ 28 ปี อาชีพพนักงานบริษัท ที่กล่าวถึงความรู้สึก “ตอนที่ได้ใบนี้มาคือ 

พี่รู้สึกตายตาหลับแล้ว เพราะนอกจากเป็นใบที่ชอบแล้วยังเป็นใบที่ทำให้พี่รู้สึกพิเศษกว่าคนอื่น อย่างกับเพื่อน

พี่ที่เป็นกะรัตเก็บการ์ดเหมือนกัน แต่ยังขาดใบนี้อยู่ พี่ก็จะรู้สึกดีมากที่มีใบนี้เพราะอย่างที่พี่บอกว่ามันหายาก” 

(คุณแก้ว, สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2564) ซึ่งการได้ครอบครองหรือสะสม TRADING CARD แต่ละใบของคุณ

ก้อยนั้นทำให้คุณก้อยรู ้สึกว่าตนนั้นพิเศษกว่าคนอื ่น ถึงแม้ตนจะเป็นกะรัตเช่นเดียวกัน แต่การบริโภค 

TRADING CARD ใบนี้ที่มีความหายากทำให้คุณก้อยรู้สึกว่าตนเหนือกว่าเพื่อนในกลุ่มเดียวกันที่ยังไม่มีการ์ดใบ

นี้  เช่นเดียวกับ คุณลิน (นามสมมติ) อายุ 20 ปี อาชีพนักศึกษา ที่กล่าวว่า “เวลาคุยเรื่องการ์ดกับเมนโจชัว

เหมือนกัน ยังไงก็ต้องพูดถึงการ์ดใบนี้ จากตอนนั้นที่เราซื้อใบละ 600 บาท แต่ตอนนี้คนจะขายต่อยังไม่มี ถ้า

ปล่อยจริงก็ราคาสูง บางคนในกลุ่มก็ตัดใจไม่เก็บใบนี้เลย แต่เราที่มีกับราคานี้ถือว่าไม่เป็นไรแล้ว เราชอบและ

ยอมจ่าย มันก็รู้สึกพิเศษในแง่ที่ว่าเราจ่ายเท่าไหร่ก็ได้เพื่อให้ได้ใบนี้มา แต่กับเพื่อนบางคนเขามีข้อจำกัดเรื่อง

เงินมาเกี่ยวด้วย ก็แตกต่างกันตรงนี้ ” (คุณลิน, สัมภาษณ,์ 16 มกราคม 2564)  
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 โดยการครอบครอง TRADING CARD ใบที่มีราคาแพงของคุณโรสนั้นทำให้คุณโรสรู้สึกแตกต่างจาก

เพื่อนในกลุ่มกะรัตด้วยกันเอง เพราะมองว่าตนเองสามารถทุ่มเงินให้กับสินค้านี้ได้ ซึ่งเป็นการแสดงถึงฐานะ

ทางเศรษฐกิจที่ดีของคุณโรสได้ว่าตนนั้นมีกำลังทรัพย์ในการบริโภคสินค้าชนิดนี้ แม้ว่าสินค้าจะถูกนำมาเพิ่ม

มูลค่าอีกเท่าไหร่ก็ตาม ซึ่งการที่แฟนคลับเลือกบริโภค TRADING CARD นั้น ตัวแฟนคลับย่อมรู้สึกว่าตนเองมี

สถานะที่แตกต่าง ยิ่งมี TRADING CARD  จำนวนเยอะก็ยิ่งดูมีระดับและเหนือกว่าแฟนคลับทั่วไป อีกทั้งด้วย

ระดับความนิยมของสมาชิกแต่ละคนในวงเองและโอกาสในการได้ใบที่ต้องการนั้น ก็ทำให้ TRADING CARD 

บางใบเป็นสิ่งที่มีค่าที่แฟนคลับต่างต้องการ  รวมถึงราคาของการ์ดแต่ละใบที่มีราคาแพงกว่าราคาดั้งเดิมนั้นทำ

ให้เกิดการคัดกรองระดับของผู้บริโภค ชนชั้นที่มีรายได้มากพอเท่านั้นที่จะสามารถเก็บ TRADING CARD ใบที่

มีความต้องการและราคาสูงได้ ทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่าตนเองมีความแตกต่างและพิเศษกว่าแฟนคลับคนอื่น และ

อีกสิ่งที่การบริโภค TRADING CARD สามารถสร้างได้ก็คือชุมชนของแฟนคลับที่มีความชอบในการบริโภคและ

สะสม TRADING CARD เหมือนกัน 

 จากค่านิยมในการบริโภคสินค้า Official Goods ที่เกี่ยวกับศิลปินวง SEVENTEEN สามารถสะท้อนให้

เห็นได้ว่าการบริโภคสินค้าของกลุ่มกะรัตต่างเป็นการบริโภคเพื่อแสดงอัตลักษณ์ของความเป็นกลุ่มเดียวกัน 

ทว่ามีความแตกต่างกันในการเลือกบริโภคสินค้า อย่างการเลือกบริโภคสินค้า  Official Goods ประเภท 

TRADING CARD ซึ่งการบริโภคสินค้า Official Goods จะสร้างความแตกต่างให้กับผู้บริโภคจากสัญญะที่แฝง

อยู่ภายในตัวสินค้า Official Goods ซึ่งจะทำให้ผู้ที่บริโภคนั้นดูมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีจากราคาสินค้าที่มี

ราคาสูง ซึ่งในด้านของการเป็นแฟนพันธุ์แท้ ก็เป็นการแสดงความรัก ความทุ่มเทและความชื่นชอบที่มีต่อ

ศิลปินวง SEVENTEEN มากกว่ากะรัตคนอื่นเพราะตนเป็นผู้ที่ซื้อสินค้า Official Goods 

 อย่างไรก็ตาม จากแนวคิดวัฒนธรรมแฟนและแนวคิดการบริโภคเชิงสัญญะ ผู้ศึกษาคิดว่าแนวคิด

ดังกล่าวสามารถที่จะนำมาอธิบายถึงการรวมกลุ่มและการบริโภคสินค้าของกลุ่มกะรัตในสังคมไทยได้ชัดเจน

มากขึ้น เนื่องจากแนวคิดเรื่องวัฒนธรรมแฟนนั้นสามารถอธิบายถึง ลักษณะของแฟนคลับตามการทำกิจกรรม 

พฤติกรรม การรับรู้สัญลักษณ์ร่วมกันภายในกลุ่มกะรัต ผ่านการทำกิจกรรมในพื้นที่อินเทอร์เน็ตและพื้นที่

กายภาพของกลุ่มกะรัต อีกทั้งแนวคิดการบริโภคเชิงสัญญะนั้นผู้ศึกษาคิดว่าแนวคิดดังกล่าวสามารถทำให้เห็น

ถึงพฤติกรรมการบริโภคสินค้า Official Goods ของกลุ่มกะรัต ที่สามารถบ่งบอกถึงค่านิยมและพฤติกรรมการ

แสดงออกที่ต่างไปจากกลุ่มอื่นซึ่งรวมถึงการทำให้ตนเองแตกต่างจากแฟนคลับคนอื่นในกลุ่มกะรัตด้วย 
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สรุป 

 ผลจากการศึกษากล่าวได้ว่า ความนิยมของศิลปินวง SEVENTEEN ที่เข้ามาในสังคมไทยเป็นผลมาจาก

การแพร่กระจายของวัฒนธรรมเกาหลีในประเทศไทยซึ่งเข้ามาผ่านภาพยนตร์ชุดและศิลปิน โดยเข้ามามี

อิทธิพลอย่างมากในกลุ่มวัยรุ่น จนทำให้เกิดกลุ่มคนที่มีความนิยมในตัวศิลปินเกาหลีที่เรียกว่าแฟนคลับขึ้น โดย

สาเหตุสำคัญที่ทำให้ศิลปินวง SEVENTEEN กลายเป็นที่รู ้จักพบว่ามีสาเหตุมาจากการนำเสนอของสื่อใน

หลากหลายรูปแบบ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ และสื่ออินเทอร์เน็ต เป็นต้น ซึ่งถือว่ามีผลต่อความชื่นชอบ

และคลั่งไคล้ในความสามารถของศิลปินวง SEVENTEEN เป็นอย่างมาก นอกจากสื่อแล้วนั้น กลุ่มเพื่อนยังถือว่า

เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความชื่นชอบและสนใจศิลปินวง SEVENTEEN เนื่องจากเพื่อนเป็นกลุ่มคนที่มี

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างใกล้ชิด ดังนั้นจากความสนใจจึงนำไปสู่การรวมกลุ่มของผู้ที่ชื ่นชอบศิลปินวง 

SEVENTEEN หรือที่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่ากลุ่มกะรัต ทั้งในพื้นที่อินเทอร์เน็ตและพื้นที่กายภาพเป็น

จำนวนมากในสังคมไทย 

 จากการศึกษาโดยใช้แนวคิดเรื ่องวัฒนธรรมแฟนเข้ามาวิเคราะห์ พบว่ากลุ ่มกะรัตถือเป็นกลุ่ม

วัฒนธรรมย่อยกลุ่มหนึ่งของสังคม เนื่องจากกลุ่มกะรัตมีพฤติกรรมและการแสดงอัตลักษณ์ภายในกลุ่มที่

แตกต่างไปจากกลุ่มอื่น รวมถึงมีการพุดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันภายในพื้นที่อินเทอร์เน็ต ซึ่งถือเป็นพื้นที่

สำหรับการถ่ายทอดวัฒนธรรมของกลุ่มกะรัต ทั้งในเรื่องของค่านิยมและการรับรู้อัตลักษณ์ภายในกลุ่มกะรัต

ร่วมกันผ่านการใช้สี ภาษา และการแสดงออก รวมถึงการบริโภคสินค้า Official Goods ของศิลปินวง 

SEVENTEEN เองกเ็ป็นหนึ่งวิธีในการแสดงอัตลักษณ์ของความเป็นกลุ่มเดียวกันของกลุ่มกะรัต  

 นอกจากนี้จากการใช้แนวคิดการบริโภคเชิงสัญญะของ Jean Baudrillard เข้ามาวิเคราะห์พบว่าการ

บริโภคสินค้า Official Goods เกี่ยวกับศิลปินวง SEVENTEEN ไม่ได้ให้ความสำคัญกับมูลค่าใช้สอยและมูลค่า

แลกเปลี่ยนอีกต่อไป แต่แฟนคลับให้ความสำคัญกับมูลค่าแลกเปลีย่นเชิงสัญลักษณ์กับมูลค่าเชิงสัญญะมากกวา่ 

ทั้งนี้ตัวแฟนคลับที่ให้ความสำคัญกับมูลค่าแลกเปลี่ยนเชิงสัญลักษณ์เพื่อให้ตนเองเข้าร่วมกลุ่มกับแฟนคลับคน

อื่นได้ผ่านการบริโภค การนำเสนอสินค้าและการสนทนา ซึ่งแม้ว่าการบริโภคสินค้า  Official Goods จะ

สามารถทำให้เกิดความเป็นกลุ่มเดียวกันได้ แต่ในขณะเดียวกันแฟนคลับรายบุคคลก็ยังคงอยากมีแตกต่าง

เพราะคำนึงถึงมูลค่าเชิงสัญญะ ทั้งจากการบริโภคสินค้าหายาก ราคาสูง การสำเสนอสินค้าและการสนทนาใน

กลุ่มแฟนคลับด้วยกัน  
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 bangkok/ 
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ไม ่ปรากฏชื ่อผ ู ้แต ่ง. เซเวนทีน (วงดนตรี) . เข ้าถ ึงเม ื ่อว ันที ่  17 พฤศจิกายน 2563. เข ้าถ ึงจาก 

 https://th.wikipedia.org/wiki/เซเวนทีน_(วงดนตรี) 

ไม่ปรากฏชื ่อผู ้แต่ง. เพลดิสเอนเตอร์เทนเมนต์ . เข้าถึงเมื ่อวันที ่ 17 พฤศจิกายน 2563. เข้าถึงจาก

 https://th.wikipedia.org/wiki/เพลดิสเอนเตอร์เทนเมนต ์
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ไม ่ปรากฏช ื ่ อผ ู ้ แต ่ ง .  แฟนม ีตต ิ ้ ง  คร ั ้ งแรกในเม ืองไทย! AFTER SCHOOL WITH PLAYGIRLZ 

 FANMEETING IN BANGKOK.  เ ข ้ า ถ ึ ง เ ม ื ่ อ ว ั น ท ี ่  17 พฤ ศจ ิ ก า ยน  2563. เ ข ้ า ถ ึ ง จ า ก

 https://www.thaiticketmajor.com/variety/ent/1974/ 

ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง. นิวอิสต์. เข้าถึงเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563. เข้าถึงจาก https://th.wikipedia.org 

 /wiki/นิวอิสต ์

ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง. พร้อมยัง! SEVENTEEN มาไทยแน่ 5 ส.ค. 2017 นี้ . เข้าถึงเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 

 2563. เข้าถึงจาก https://www.sanook.com/music/2389513/ 

ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง. หน้าตาแบบเพลดิสก็จะประมาณนี้ ไอดอลค่าเพลดิส. เข้าถึงเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 

 2563. เข้าถึงจาก  https://sudsapda.com/top-lists/141440.html 

ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง. อาฟเตอร์สกูล (วงดนตรีเกาหลี). เข้าถึงเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563. เข้าถึงจาก 

 https://th.wikipedia.org/wiki/อาฟเตอร์สกูล_(วงดนตรีเกาหลี) 

ธนาคาร เล ิศสุดว ิช ัย . ทำความรู ้จ ักกับ MUSIC STREAMING คืออะไร เปรียบเทียบ 3 ค่ายยักษ์ 

 SPOTIFY, APPLE MUSIC และ JOOX. เข้าถึงเมื ่อวันที ่ 17 พฤศจิกายน 2563. เข้าถึงจาก 

 https://digitalmarketingwow.com/2017/08/25/music-streaming-คืออะไร/ 

สมาชิก ...คือความเหงา. [#SEVENTEEN] แนะนำรายการ ‘Going Seventeen’ วาไรตี้ที ่จะทำให้คุณ

 หัวเราะจนกรามค้างแม้ว่าไม่ใช่แฟนคลับ. เข้าถึงเมื ่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563. เข้าถึงจาก 

 https://pantip.com/topic/39936815 

สมาชิกหมายเลข 5528145. After School : เกิร์ลกรุ๊ปอายุวง 11 ปี ที่มีสมาชิกเหลืออยู่เพียงคนเดียว.

 เข้าถึงเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563. เข้าถึงจาก https://pantip.com/topic/39571763 

สมาชิกหมายเลข 5710496. [ #BIGHIT ] ประกาศว่า SEVENTEEN จะมาร ่วมใช้ Weverse เป็น

 ศิลปินวงที่ 4 ต่อจาก BTS, TXT, GFRIEND. เข้าถึงเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563. เข้าถึงจาก 

 https://pantip.com/topic/39616693 

สมาช ิกหมายเลข 5710496 .  [Breaking News] Big Hit Entertainment กลายเป ็นผ ู ้ถ ือห ุ ้นราย

 ใหญ ่ของ Pledis Entertainment.   เข ้ าถ ึ ง เม ื ่ อว ันท ี ่  17 พฤศจ ิกายน 2563. เข ้ าถ ึ งจาก 

 https://pantip.com/topic/39926661 
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สัมภาษณ ์

1. คุณลิน (นามสมมติ) อายุ 20 ปี อาชีพนักศึกษา , 13 กันยายน พ.ศ.2563 , 16 มกราคม พ.ศ.2564 

2. คุณแพร (นามสมมติ) อายุ 20 ปี อาชีพนักศึกษา , 13 กันยายน พ.ศ.2563 

3. คุณต้น (นามสมมติ) อายุ 21 ปี อาชีพนักศึกษา , 15 มกราคม พ.ศ.2563 

4. คุณปาย (นามสมมติ) อายุ 21 ปี อาชีพนักศึกษา , 22 สิงหาคม พ.ศ. 2563 , 6 มีนาคม พ.ศ.2564 

5. คุณฟ้า (นามสมมติ) อายุ 22 ปี อาชีพนักศึกษา , 22 สิงหาคม พ.ศ.2563 , 6 มีนาคม พ.ศ.2564 

6. คุณมีน (นามสมมต)ิ อายุ 24 ป ีอาชีพพนักงานบริษัท , 28 สิงหาคม พ.ศ.2563 , 13 กันยายน พ.ศ.2563  

7. คุณเอย (นามสมมติ) อายุ 24 ป ีอาชีพพนักงานบริษัท , 15 มกราคม พ.ศ.2564 

8. คุณปลา (นามสมมติ) อายุ 26 ปี อาชีพพนักงานบริษัท , 30 มกราคม พ.ศ.2564 

9. คุณแก้ว (นามสมมติ) อาย ุ28 ปี อาชีพพนักงานบริษัท , 30 มกราคม พ.ศ.2564 

10. คณุบอย (นามสมมติ) อายุ 29 ปี อาชีพพนังานบริษัท , 13 กันยายน พ.ศ.263 , 6 กมุภาพันธ์ พ.ศ.2564  



127 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

  



128 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ประวัติสมาชิกวง SEVENTEEN 
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S.COUPS (เอสคุปส์) 

  

ชื่อจริง : ชเว ซึงชอล (Choi Seung Cheol)  

ตำแหน่ง :  หัวหน้าวง, หัวหน้าทีมฮิปฮอป, แร็ปเปอร ์

ยูนิต (กลุ่มย่อย) : Hip Hop Team (ตำแหน่งหัวหน้าทีม) 

 S.COUPS (เอสคุปส์) เกิดวันที่ 8 สิงหาคม ค.ศ. 1995 ที่จังหวัดแทกู ประเทศเกาหลีใต้ จบการศึกษา
จาก Seoul School of Performing Arts ใช้ระยะเวลาในการเป็นฝึกนานถึง 6ปี และเป็นสมาชิกที่ฝึกมานาน
ที่สุด ส่วนชื่อ S.COUPS มาจาก  S. = Seungcheol (ซึงชอล) และ SEVENTEEN ,  COUPS มีความหมายว่า
การประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ นอกจากนี้ S.COUPS ยังมีความสามารถในการแต่งเพลงและสามารถจด
ลิขสิทธิ์เพลงทั้งหมด 23 เพลง (เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018) ประกอบกับใบหน้าที่ทำให้ยากจะลืมเลือน หนึ่ง
ในคุณสมบัติที่ทำให้ใบหน้าของ S.COUPS (เอสคุปส์) โดดเด่นคือขนตาวที่ยาวสวยและงอนงาม ไม่มีกะรัตคน
ไหนสามารถต้านทานสายตาและรอยยิ้มกระชากใจที่แสดงออกมาได้เลยเพราะเขาพร้อมที่จะฆ่าทุกคน 
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JEONGHAN (จองฮัน) 

  

ชื่อจริง : ยุน จองฮัน (Yoon Jung Han)  

ตำแหน่ง : นักร้องนำ , ยูนิต (กลุ่มย่อย) : Vocal Team 

 JEONGHAN (จองฮัน) เกิดวันที่ 4 ตุลาคม ค.ศ. 1995 ที่จังหวัดโซล ประเทศเกาหลีใต้ จบการศึกษา
จาก Hyangnam High School ใช้ระยะเวลาในการเป็นเด็กฝึก 2 ปี 2 เดือน มีนิสัยชอบรับฟังปัญหาของ
สมาชิกในวง นอกจากนี้ JEONGHAN (จองฮัน) ยังเป็นที่รู้จักกันดีสำหรับชายหนุ่มที่มีภาพลักษณ์แบบเจ้าชายผู้
เลอโฉม โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เขาทำผมสีบลอนด์ และสามารถทำให้ทุกคนตกหลุมรักเขาได้ด้วยใบหน้าที่
เหมือนตัวการ์ตูนในอนิเมชั่น กะรัตเชื่อว่าจองฮันต้องหลุดออกมาจากเทพนิยายซักเรื่องนึงแน่นอน 
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JOSHUA (โจชวั)  

  

ชื่ออังกฤษ : โจชัว ฮง (Joshua Hong) , ชือ่เกาหลี : ฮง จีซู (Hong Ji soo)  

ตำแหน่ง : นักร้องนำ (Lead Vocalist) , ยนูิต (กลุ่มย่อย) : Vocal Team 

 JOSHUA (โจชัว) เกิดวันที่ 30 ธันวาคม ค.ศ. 1995 ที่ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 

และถือสัญชาติอเมริกัน จบการศึกษาจาก Downtown Magnets High School (อเมริกา) ใช้ระยะเวลาใน

การเป็นเด็กฝึก 2 ปี 2 เดือน โดย JOSHUA (โจชัว) ไม่ได้เป็นเพียงชายหนุ่มรูปงามธรรมดา แต่เขาทำให้กะรัต

พ่ายแพ้ด้วยความแตกต่างที่เปลี่ยนจากลูกสุนัขตัวนุ่มนิ่มไปสู่ความเซ็กซี่ที่ร้อนแรง JOSHUA (โจชัว) โดดเด่น

ด้วยความงดงามอันหลากหลายที่ไม่มีใครเทียบได ้
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JUN (จุน) 

  

ชื่อจริง : เหวิน จวิ้นฮุย (Wen Junhui) , ชือ่เกาหลี :  มุน จุนฮวี (Moon Jun Hwi)  

ตำแหน่ง : นักเต้นหลักและนกัร้องเสริม , ยูนิต (กลุ่มย่อย) : Performance Team 

 JUN (จุน) เกิดวันที่ 10 มิถุนายน ค.ศ. 1996 ที่เซินเจิ้น มณฑณกวางตุ้ง ประเทศจีน และถือสัญชาติ

จีน จบการศึกษาจาก Buji Senior High School (จีน) ใช้ระยะเวลาในการเป็นเด็กฝึก 2 ปี 7 เดือน มี

ความสามารถพิเศษคือการแสดง เนื่องจากเคยเป็นนักแสดงเด็กที่ประเทศจีน รวมถึงมีความสามารถในด้าน

ศิลปะการต่อสู้  กังฟู  วูซู และมีทักษะในการเล่นเปียโน นอกจากนี้จุนและดิเอทร่วมกันแต่งเพลง MY ซึ่งเป็น

เพลงแรกของวงที่มีทั้งเวอร์ชั่นเกาหลีและจีน 
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HOSHI (โฮชิ) 

  

ชื่อจริง :  ควอน ซูนยอง (Kwon Soon Young)  

ตำแหน่ง : นักเต้นหลัก, นักรอ้งนำ , ยูนิต (กลุ่มย่อย) : Performance Team (ตำแหน่งหัวหน้าทีม) , BSS 

 HOSHI (โฮชิ) เกิดวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ. 1996 ที่เมืองนัมยางจู จังหวัดคยองกีโด ประเทศเกาหลีใต้ 

จบการศึกษาจาก Maseok High School (เอกภาษาญี ่ป ุ ่น)  ใช ้ระยะเวลาในการเป็นเด ็กฝ ึก  4 ปี มี

ความสามารถคือ เทควันโด้สายดำ นอกจากนี้ช่วงที่เป็นเด็กฝึก HOSHI (โฮชิ) เคยเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบ

ท่าเต้นเพลง  ‘I’m Bad’ ของ NU’EST (ศิลปินรุ่นพี่ในค่าย PLEDIS ENTERTAINMENT) อีกด้วย และถูกโหวต

จากสมาชิกให้เป็นคนที่ทำงานหนักที่สุดในวงร่วมกับอูจ ีเนื่องจากเป็นคนออกแบบท่าเต้นส่วนใหญ่ของวง 
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WONWOO (วอนอู) 

ชื่อจริง :  จอน วอนอู (Jeon Won Woo)  

ตำแหน่ง : แร็ปเปอร์นำ, นักร้องเสริมและภาพลักษณข์องวง (Visual) , ยูนิต (กลุ่มย่อย) : Hip Hop Team 

WONWOO (วอนอู) เกิดวันที ่ 17 กรกฎาคม ค.ศ. 1996 ที ่เมืองชังวอน ประเทศเกาหลีใต้ จบ

การศึกษาจากSchool of Performing Arts Seoul ใช้ระยะเวลาในการเป็นเด็กฝึก 4 ปี และเคยปรากฏตัวใน 

M/V “Face”  ของ  NU’EST’ และ MV “Venus”  ของ Hello Venus (ศ ิลป ินร ุ ่นพ ี ่ ในค ่าย PLEDIS 

ENTERTAINMENT) ซึ่งด้วยตำแหน่งภาพลักษณ์ของวงที่พ่วงเข้ามาทำให้วอนอูได้รับความนิยมจากแฟนคลับ

เป็นอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงที่มีการโปรโมตเพลง MANSE ประกอบกับเสน่ห์แบบผู้ชาย ‘เย็นชา’ และผิวที่

เปร่งประกายไร้ที่ติ ไปจนถึงสันกรามร้อยล้านดอลลาร์ของเขา ทำให้ WONWOO (วอนอู) เป็นคนที่ค่อนข้าง

เนี๊ยบแบบที่หาได้ยากในวงการ K-pop 
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WOOZI (อูจ)ี 

ชื่อจริง : อี จีฮุน (Lee Ji Hun)  

ตำแหน่ง :  นักร้องนำ, นักเต้นนำ, โปรดิวเซอร ์, ยูนิต (กลุ่มย่อย) : Vocal Team (ตำแหน่งหัวหน้าทีม) 

WOOZI (อูจี) เกิดวันที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ.1996 ที่เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ จบการศึกษาจาก

Hanlim Multi Arts High School ใช้ระยะเวลาในการเป็นเด็กฝึก 5 ปี โดยชื่อของ WOOZI (อูจี) มาจาก “อูรี

จีฮุน” แปลว่า จีฮุนของพวกเรา (สมาชิกในวงเรียก) และถูกโหวตจากสมาชิกให้เป็นคนที่ทำงานหนักที่สุด

ร่วมกับโฮชิ นอกจากนี้ WOOZI (อูจี) ยังสามารถเล่นดนตรีได้หลายอย่าง เช่น  กีต้าร์ เบส เปียโน และกลอง 

รวมถึงเป็นโปรดิวเซอร์ของวงที่เขียนเพลงและแต่งเพลงส่วนใหญ่ของวง เคยปรากฏตัวใน M/V “Venus” ของ 

Hello Venus , “Face” ของ NU’EST,  “My Copycat”  ของ Orange Caramel (ศ ิลป ินร ุ ่นพ ี ่ ในค ่าย 

PLEDIS ENTERTAINMENT) 

WOOZI (อูจี) แม้ไม่ได้อายุมากที่สุดแต่เป็นสมาชิกที่ได้รับเลือกให้เป็นลีดเดอร์ของโวคอลยูนิต ไม่ได้

เป็นเมมเบอร์ที่มีเสียงที่ดีที่สุด แต่มีบทบาทด้านการร้องเป็นอันดับต้นของวง ถึงไม่ได้มีพื้นฐานการเต้นมาตั้งแต่

แรก แต่ก็ใช้เวลาไม่กี่ปีในการฝึกฝนจนก้าวมาเป็นอันดับต้นจนกลายเป็นครูให้เด็กที่ฝึกด้วยกันในขณะนั้น ไม่ได้

เรียนรู้การทำเพลงมาตั้งแต่ต้น แต่ใช้เวลาเพียงครึ่งปีหลังจากแต่งเพลงแรกในชีวิตในการก้าวมาเป็น โปรดิว

เซอร์และนักแต่งเพลงของวง   
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DK (โดคยอม) 

ชื่อจริง : อี ซอกมิน (Lee Seok Min)  

ตำแหน่ง : นักร้องเสียงหลัก , ยูนิต (กลุม่ย่อย) : Vocal Team , BSS (ตำแหน่งหัวหน้าทีม) 

DK (โดคยอม) เกิดวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1997 ที่เมืองยงอิน จังหวัดคยองกี ประเทศเกาหลีใต้ จบ

การศึกษาจาก Shinli Kindergarten, Seoul High School of Performing Arts ใช้ระยะเวลาในการเป็นเด็ก

ฝึก 2 ปี 7 เดือน DK (โดคยอม) เคยเข้าร่วมรายการ King of masked singer (2016) และร้องเพลงประกอบ

ละครเรื่อง Tempted ชื่อเพลง Missed Connections  (2018) 
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MINGYU (มินกย)ู 

ชื่อจริง : คิม มินกยู (Kim Min Gyu)  

ตำแหน่ง : แร็ปเปอร์นำ, นักร้องเสริมและภาพลักษณ์ของวง (Visual) , ยูนิต (กลุม่ย่อย) : Hip Hop Team 

MINGYU (มินกยู) เกิดวันที่ 6 เมษายน ค.ศ. 1997 ที่เมืองอันยาง จังหวัดคยองกี ประเทศเกาหลีใต้ 

จบการศึกษาจาก Burim Middle School, Seoul Broadcasting High School ใช้ระยะเวลาในการเป็นเด็ก

ฝึก 4 ปี เคยปรากฏตัวใน M/V “Face”  ของ NU’EST และ  M/V “Venus”  ของ Hello Venus MINGYU 

(มินกยู) มีความสามารถหลายด้าน เช่น ทำอาหาร ทำความสะอาด ซ่อมแซมสิ่งของ เย็บผ้า   

ในส่วนของผลงานเดี่ยว MINGYU (มินกยู) เคยเป็นแขกรับเชิญแสดงในซิทคอมของประเทศไทย เรื่อง 

หลวงตามหาชน (2017) และเป็น MC (พิธีกร) ประจำรายการเพลง INKIGAYO ช่อง SBS ซึ่งด้วยตำแหน่ง

ภาพลักษณ์ของวงทำให้มินกยูได้รับความนิยมเป็นอย่างมากตั้งแต่เดบิวต์ ซึ่งนอกจากหน้าตาที่ ‘หล่อเหลา’ 

แล้วยังมีรูปร่างที่สง่างามอีกด้วย กับความสูงถึง 187 เซนติเมตร MINGYU (มินกยู) ได้รับความเห็นจากชาวเน็ต

ว่าเขาดูดีมากแม้แต่ตอนที่ทำสีผมเหมือนตัวการ์ตูนจากมังงะก็ไม่สามารถบดบังภาพลักษณ์ที่ดูดีของเขาได้ 
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THE8 (ดิเอท) 

. 

ชื่อจริง : สวี หมิงฮ่าว (Xu Minghao) , ชื่อเกาหลี : ซอ มยองโฮ (Seo Myung Ho) 

ตำแหน่ง : นักเต้นหลัก, นักรอ้งเสริม , ยูนิต (กลุ่มย่อย) : Performance Team 

THE8 (ดิเอท) เกิดวันที่ 7 พฤศจิกายน ค.ศ.1997 ที่เมืองอันชาน มณฑลเหลียวหนิง ประเทศจีน และ

ถือสัญชาติจีน จบการศึกษาจาก Beijing International Art School (จีน) ใช้ระยะเวลาในการเป็นเด็กฝึก 1 ปี 

5 เดือน และชื่อของ THE8 มาจากการที่คนจีนส่วนใหญ่เชื่อว่าเลข 8 เป็นเลขนำโชคและเป็นเครื่องหมายของ

คำว่าอินฟินิตี้ มีความสามารถพิเศษคือ เต้นบีบอย เบรกแดนซ์ และศิลปะการต่อสู้ รวมถึงเคยได้รับรางวัลที่ 1

ในการแข่งขันศิลปะการต่อสู้เด็กแห่งชาติ และเป็นสมาชิกคนสุดท้ายที่เข้าร่วมวง 
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SEUNGKWAN (ซึงกวาน) 

ชื่อจริง : บู ซึงกวาน (Boo Seung Kwan)  

ตำแหน่ง : นักร้องเสียงหลัก , ยูนิต (กลุ่มย่อย) : Vocal Team,  BSS 

SEUNGKWAN (ซึงกวาน) เกิดวันที ่ 16 มกราคม ค.ศ. 1998 ที ่เกาะเชจู ประเทศเกาหลีใต้ จบ

การศึกษาจาก Seoul Broadcasting High School ใช้ระยะเวลาในการเป็นเด็กฝึก 3 ปี 2 เดือน เคยเข้าร่วม

รายการ King of masked singer (2018) ร้องเพลงประกอบละครเรื่อง Mother ชื่อเพลง “Kind of Love” 

(2018) 
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VERNON (เวอร์นอน) 

ชื่อจริง : ฮันซล เวอร์นอน ชเว (Hansol Vernon Chwe)  

ตำแหน่ง : แร็ปเปอร์หลัก, ภาพลักษณ์ของวง (Visual) , ยูนิต (กลุ่มย่อย) : Hip Hop Team 

VERNON (เวอร์นอน) เกิดวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1998 ที่นิวยอร์ก  สหรัฐอเมริกา แต่ถือสัญชาติ

เกาหลีใต้ตามคุณพ่อที่เป็นคนเกาหลีใต้ (คุณแม่เป็นคนอเมริกัน) ด้านการศึกษา VERNON (เวอร์นอน) ออก

จากโรงเรียนตอน ม.2 มาเรียนแบบ Home school ใช้ระยะเวลาในการเป็นเด็กฝึก 3 ปี 3 เดือน และเคย

ปรากฎตัวใน M/V “Venus” ของ Hello Venus  และเอ ็มว ี  “My Copycat” ของ Orange Caramel 

นอกจากนี้ VERNON (เวอร์นอน) ยังมีความสามารถในการแต่งเพลงและจดลิขสิทธิ์เพลงทั้งหมด 36 เพลง 

(กุมภาพันธ์ 2018) รวมถึงการที่ VERNON (เวอร์นอน) มีใบหน้าที่ไม่เหมือนใครในแบบของลูกครึ่งเกาหลี -

อเมริกัน ทำให้ภาพลักษณ์ของเขาเป็นที่ฮือฮามานานหลายปี เมื่อได้เปิดตัวให้คนเกาหลีรู้จักเป็นครั้งแรกใน

ฐานะ Leonardo Dicaprio ตัวน้อย 
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DINO (ดีโน่) 

ชื่อจริง : อี ชาน (Lee Chan)  

ตำแหน่ง : นักเต้นหลัก, แร็ปเปอร์นำ และนอ้งเล็ก , ยูนิต (กลุ่มย่อย) : Performance Team 

DINO (ดีโน่) เกิดวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1999 ที่เมืองอิกซาน จังหวัดชอลลาเหนือ ประเทศเกาหลี

ใต ้ชื่อ DINO (ดีโน่) มาจาก Dinosaur (ไดโนเสาร์) คือการครองเวท ีนอกจากนี้ DINO (ดีโน่) จบการศึกษาจาก 

Sangbong Middle School , Seoul Broadcasting High School และชนะการแข่งเต้น Jeonju’s Youths’ 

dance tournament ใช้ระยะเวลาในการเป็นเด็กฝึก 3 ปี 
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