
THE POWER OF

เดอะโนวเลจ ป�ที่ 5 ฉบับที่ 25 มีนาคม - เมษายน 2566 ISBN 2539-5882

THE
KNOWLEDGE

นิตยสารพัฒนาความรู�และความคิดสร�างสรรค�
เพ�่อเพ��มศักยภาพทุนมนุษย� ผ�านกระบวนการเร�ยนรู�สาธารณะ



09

04

20

24

Contents
04 
Explained
• ปรากฏการณ์์แฟนด้้อม

จากอด้ีตสู่่�ปัจจุบััน
• สู่ำารวจความเปน็ 

แฟนด้อ้มในสัู่งคมไทย 

20
Decode
4 กลยุทธ์์ Fandom 
Marketing สู่่�การเพ่ิ่�ม
ม่ลค�าทางการตลาด้ 

24
The Knowledge
เปิด้มุมมอง Y-Economy  
สู่่�โอกาสู่สู่ร้าง Soft Power 
เมืองไทย

12
5ive
5 ธ์ุรก่จจุด้ต่ด้
เพิ่ราะแฟนด้้อม

28
Nextpert
ขัับัเคลื�อนสัู่งคมและ
เศรษฐก่จไปพิ่ร้อม 
'พิ่ลังต่�ง' 

14
One of a Kind
A-Z คำาศัพิ่ท์
ในอาณ์าจักรแฟนด้้อม

16
Digitonomy
สู่�องสู่ถิ่ต่ในจักรวาล
แฟนด้้อม

34
Inside OKMD
ไมโครแฟนด้้อม

35
Editor’s Note

18
Next
เมื�อแฟนด้้อมสู่ร้างสู่รรค์
ผลงานอันยอด้เยี�ยม

32
ความรู้้�กิินได้�
ก่นโด้นใจชาวต่�ง 
ตามซีีรีส์ู่รอบัโลก 
และไทย

2



okmd team

หน่ึ่�งในึ่กระแสมาแรงปีีนึ่้�หน้ึ่ไม่พ้้นึ่กระแสแฟนึ่ด้้อมในึ่ปีระเทศไทย  
ท้� เติิบโติและแผ่่ขยายจนึ่กลายเปี็นึ่พ้ลังท้�ม้อิทธิิพ้ลขับเคล่�อนึ่สังคม 
ในึ่มิติิติ่างๆ ได้้อย่างมากมาย 

งานึ่วิิจัยหัวิข้อเจาะล่กเร่�องแฟนึ่ด้้อมฯ ของสถาบันึ่วิิจัย ฮิิลล์ อาเซ้ียนึ่ 
พ้บวิ่าแฟนึ่ด้้อมชาวิไทยมากถ่ง 41% ยินึ่ด้้จ่ายเงินึ่ 30% ของรายได้้ 
หร่อมากกวิ่านึ่ั�นึ่ ให้กับแบรนึ่ด้์ท้�สนึ่ับสนึุ่นึ่แฟนึ่ด้้อมของตินึ่เอง ซี่�งเม่�อ 
รวิมมูลค่าติ่อปีีนึ่ับพ้ันึ่ล้านึ่บาท นึ่่าจะทำให้มองเห็นึ่พ้ลังขับเคล่�อนึ่ได้้ไม่นึ่้อย 

ยังไม่รวิมพ้ลังในึ่การติ่อยอด้เปี็นึ่องค์ควิามรู้และอาช้พ้ติ่างๆ เช่นึ่ อาช้พ้
รับกด้บัติรคอนึ่เสิร์ติ รับหิ�วิสินึ่ค้าท้�ระล่กของศิลปีินึ่ หร่อให้บริการจัด้งานึ่ 
ม้ติติิ�งแฟนึ่คลับ

นึ่ั�นึ่หมายควิามวิา่ หากนึ่กัการติลาด้เรย้นึ่รูแ้ละเขา้ใจวิฒันึ่ธิรรมแฟนึ่ด้อ้ม 
ติลอด้จนึ่เขา้ถ่งพ้ลงัของแฟนึ่ด้อ้มสำเรจ็ กจ็ะสรา้งมลูคา่ทางการติลาด้ใหกั้บ
แบรนึ่ด้์ได้้อย่างมหาศาล อันึ่เปี็นึ่ปีระโยชนึ่์ติ่อระบบเศรษฐกิจโด้ยรวิม

อย่างไรก็ติาม พ้ลังแฟนึ่ด้้อมชาวิไทยยังย่ด้โยงกับวิัฒนึ่ธิรรมต่ิางชาติ ิ
เป็ีนึ่ส่วินึ่ใหญ่่ จะด้ก้ว่ิาไหมหากเราสามารถสร้างฐานึ่แฟนึ่ด้้อมและขยายไปีสู่ 
แฟนึ่ด้้อมอินึ่เติอร์ในึ่การชูวิฒันึ่ธิรรมไทย ซี่�งศักยภาพ้แข็งแกร่งไม่แพ้ช้าติิใด้  
เช่นึ่ อาหารไทย มวิยไทย นึ่ักร้อง นึ่ักแสด้งไทย เทศกาลไทย หร่อแหล่ง 
ท่องเท้�ยวิไทย ผ่่านึ่การสร้างชิ�นึ่งานึ่และไอด้อลท้�ด่้งดู้ด้ใจพ้ร้อมส่งออกได้้  
ด้ังเช่นึ่อุติสาหกรรมบันึ่เทิงท้�ผ่ลิติซี้ร้ส์วิายจนึ่ไปีครองใจแฟนึ่ด้้อมทั�วิเอเช้ย
มาแล้วิ

แนึ่่นึ่อนึ่กลไกสำคัญ่ภาครัฐและหนึ่่วิยงานึ่ท้�เก้�ยวิข้องช่วิยผ่ลักด้ันึ่
ให้ของด้้ของไทยก้าวิสู่ติลาด้โลกได้้ ด้้วิยการอาศัยพ้ลังแฟนึ่ด้้อมเหล่าน้ึ่�  
ขับเคล่�อนึ่ให้กลายเปี็นึ่จริง โด้ยอาจถอด้บทเร้ยนึ่จากกระแส K-Pop  
ซี่�งปีจัจุบนัึ่ได้แ้ผ่่อทิธิิพ้ลไปีทั�วิโลก ภายใติก้ารวิางนึ่โยบายเป็ีนึ่วิาระแห่งชาติิ  
ท้�สง่เสรมิทั�งองคค์วิามรู ้บคุลากร และงบปีระมาณ รวิมถ่งสนึ่บัสนุึ่นึ่ภาคธิรุกจิ
และเอกชนึ่อย่างจริงจังและติ่อเนึ่่�อง 

สำหรับปีระชาชนึ่ทั�วิไปีก็สามารถโด้ยการสร้างแฟนึ่ด้้อมกลุ่มเล็กๆ  
ของตินึ่เองข่�นึ่มา จากองค์ควิามรู้ควิามสามารถและเปี้าหมายท้�ชัด้เจนึ่  
โด้ยการสร้างชิ�นึ่งานึ่และนึ่วิัติกรรมอันึ่สร้างสรรค์กับแฟนึ่ด้้อมท้�ได้้เช่นึ่กันึ่
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Explained

ปรากฏการณ์์แฟนด้้อม ไม�ใช�เรื�องใหม� แต�หลังจากสู่ถิานการณ์์โคว่ด้-19 คลี�คลาย  
กระแสู่น่ยมที�อัด้อั�นมานานขัองเหล�าแฟนด้้อมก็เปรี�ยงปร้างขั้�นมาอีกครั�ง 

จะเห็นได้้จากตารางการจัด้คอนเสู่่ร์ต และแฟนมีตต่�งขัองกลุ�มไอด้อล ศ่ลปิน ด้ารา  
โด้ยเฉพิ่าะฝัั่� งเกาหลี มีล้นหลามมากทั�งในไทยและแถิบัเอเชีย

ปีรากฏการณ์แฟนึ่ด้้อมท้�เกิด้ข่�นึ่ 
ทั�วิโลกและกระจายอยู่ในึ่ทุกวิงการ 
ไม่วิ่ าจะเป็ีนึ่ภาพ้ยนึ่ติร์  ด้นึ่ติร ้ 
ซี้ร้ ส์  ว้ิด้ิ โอเกม ศิลปีะ หนัึ่งส่อ 
ก้ฬา อาหาร สัติว์ิเล้�ยง แบรนึ่ด์้ด้ัง 
ติ่างๆ หร่อแม้กระทั�งเร่�องการเม่อง 
เ ช่ นึ่  แ ฟ นึ่ ด้้ อ ม นิึ่ย า ย ไ ซี ไ ฟ ใ นึ่
อเมริกา แฟนึ่ด้้อมอ้สปีอร์ติในึ่
อังกฤษ แฟนึ่ด้้อมชายรักชายในึ่จ้นึ่   
แฟนึ่ด้้อมอนึ่ิเมะและมังงะในึ่ญ้่�ปีุ�นึ่ 
หร่อแฟนึ่ด้้อมไอด้อลเกาหล้ในึ่ไทย 
เป็ีนึ่ต้ินึ่ ได้้สร้างฐานึ่แฟนึ่ด้้อมท้�
แข็งแกร่งแผ่่ขยายท้�ม้อิทธิิพ้ลติ่อ
วิงการติ่างๆ ในึ่สังคมได้้อย่าง 
ไม่นึ่่าเช่�อ และก่อให้เกิด้วัิฒนึ่ธิรรม

แฟนึ่ด้้อมท้�เล่�อนึ่ไหลไปีติามกาลเวิลา 
ด้ังนึ่ั�นึ่ เร่�องราวิและอิทธิิพ้ลของ 
แฟนึ่ด้้อม จ่งเป็ีนึ่สิ�งท้�ยังคงต้ิอง
จบัติามองและคอยติดิ้ติามอยูเ่สมอ 

 
ย้�อนรู้อย้แฟนด้�อม 
     แฟนึ่ด้้อม (Fandom) หร่อพู้ด้กันึ่
สั�นึ่ๆ วิ่า ด้้อม เปี็นึ่คำควิบระหวิ่าง 
แฟนึ่ (Fan) กับ คิงด้อม (Kingdom) 
โด้ยคำว่ิา แฟนึ่ เป็ีนึ่คำท้�เกิด้ข่�นึ่มา
ติั�งแติ่ยุคศติวิรรษท้� 19 ย่อมาจาก 
คำว่ิา Fanatic อ้กท้หน่ึ่�ง หมายถ่ง  
ควิามรัก ควิามหลงใหลคลั�งไคล้  
ท้�ม้ต่ิอบุคคลและกลุ่มบุคคลหร่อ 
ควิามเช่�ออย่างไม่ม้เหติุผ่ลชัด้เจนึ่ 

และผ่ลักดั้นึ่ให้เกิด้พ้ฤติิกรรมในึ่
การติิด้ติามและสนัึ่บสนุึ่นึ่อย่าง 
ใกล้ชิด้ ส่วินึ่คำวิ่า คิงด้อม หมายถ่ง 
อาณาจกัร ควิบรวิมกันึ่แล้วิ หมายถ่ง
อาณาจักรหร่อกลุ่มของผู่้ม้ควิาม
รู้ส่กรัก หลงใหล คลั�งไคล้ หร่อจงรัก
ภักด้้ในึ่สิ�งเด้้ยวิกันึ่ มาอยู่รวิมกันึ่ 
และยังสะท้อนึ่รูปีแบบวัิฒนึ่ธิรรม
ย่อยท้�แสด้งให้เห็นึ่ถ่งอารมณ์ร่วิม  
กจิกรรมร่วิม และมติิรภาพ้ท้�มต่้ิอกันึ่ 
ภายในึ่กลุ่มด้้วิย เช่นึ่ ม้การแบ่งปีันึ่ 
ข้อมูลหร่อควิามเคล่�อนึ่ไหวิหร่อ 
รวิมติัวิ กันึ่จัด้กิจกรรมเพ้่� อการ
สนึ่ับสนึุ่นึ่ด้้านึ่ติ่างๆ เปี็นึ่ติ้นึ่ 

ปรากฏการณ์์แฟนด้้อม จากอด้ีตสู่่�ปัจจุบััน
ตรีี ชััยณรีงค์์ กัับมาลััยเงินสดทะลัุหลัักัลั้านจากัแม่ยกั | www.thairath.co.th
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Explained E

นึ่อกจากนึ่้�ยังม้คำคุ้นึ่หู เช่นึ่ 

      ติ่ิ�งหรู้ือแฟนคลัับ ซี่�งม้ควิามหมายเด้้ยวิกับ
แฟนึ่ด้้อม และเปี็นึ่ท้�นึ่ิยมใช้ในึ่ช่วิงแรกๆ ท้�กระแส
วิัฒนึ่ธิรรมเกาหล้ หร่อ K-Pop เข้ามาในึ่เม่องไทย  
เร้ยกกันึ่ว่ิา ติิ�งเกาหล้ ไม่ก็แฟนึ่คลับเกาหล้ (โด้ยติิ�ง  
มท้้�มาจาก ติิ�งหู หมายถ่งทรงผ่มเด็้กนัึ่กเรย้นึ่หญิ่งท้�ติอ้ง
ติดั้ให้สั�นึ่ถ่งติิ�งหูติามกฎโรงเรย้นึ่ มนั้ึ่ยแสด้งถ่งวุิฒภิาวิะ
เหมอ่นึ่เด้ก็ และถกูนึ่ำมาใช้ในึ่ควิามหมายแฟนึ่คลับท้�ม้
ควิามคลั�งไคล้มากๆ)

                                        "แม่" ย่้อมาจากิ "แม่ย้กิ"  หมายถ่งเหล่าแฟนึ่ๆ 
ท้�ติิด้ติามสนึ่ับสนึุ่นึ่คณะลิเกหร่อนึ่ักร้องลูกทุ่งอย่าง
ทุ่มเทหมด้ใจ ม้การนึ่ำมาใช้เพ้่�อส่�อควิามหมายเด้้ยวิ
กับแฟนึ่ด้้อมเช่นึ่กันึ่ ติัวิอย่างเช่นึ่ แม่จ้นึ่ แม่เกา แม่ยุ่นึ่ 
สว่ินึ่ในึ่ญ้่�ปีุ�นึ่ใชว้ิา่ โอติาค ุหมายถ่งแฟนึ่คลบั แฟนึ่ด้อ้ม 
หร่อแฟนึ่พ้ันึ่ธิุ์แท้

หากจะย้อนึ่รอยควิามเปี็นึ่มา คงปีฏิเสธิไม่ได้้วิ่า 
แฟนึ่ด้้อมม้มาเนึ่ิ�นึ่นึ่านึ่ในึ่ทุกยุคทุกสมัยท้�ผู่้บริโภค
ม้ควิามคลั�งไคล้ศิลปีินึ่ ด้ารา นึ่ักร้อง หร่อบางสิ�ง 
บางอย่าง จนึ่เช่�อว่ิาศิลปิีนึ่หรอ่สิ�งของนัึ่�นึ่ๆ สดุ้ยอด้ท้�สุด้
และด้้ท้�สุด้ จ่งคอยติิด้ติามสนึ่ับสนึุ่นึ่และพ้ร้อมปีกปี้อง
ในึ่ทุกสถานึ่การณ์ 

แฟนด้�อมปััจจุบันกิาลั
แฟนึ่ด้้อมช่วิงศติวิรรษท้� 19-20 เปี็นึ่ติ้นึ่มา ม้ควิาม

เฟ่�องฟูอย่างเด้่นึ่ชัด้ และปีัจจุบันึ่เม่�อเปีร้ยบเท้ยบ
กับทศวิรรษท้�ผ่่านึ่มา อาณาจักรของแฟนึ่ด้้อมก็ยิ�ง
เติิบโติ และมข้นึ่าด้ใหญ่่ข่�นึ่กว่ิาเด้มิหลายเท่าติวัิ จากการ 
เข้ามาของโซีเช้ยลม้เด้้ยท้�ม้แพ้ลติฟอร์มหลากหลาย 
ให้แฟนึ่ด้้อมเช่�อมติ่อถ่งกันึ่อย่างง่ายด้ายไปีทั�วิโลก  
กล่าวิได้้วิ่า ยุคนึ่้�ค่อยุค Age of Fandom อย่างแท้จริง
ไม่เคยปีรากฏมาก่อนึ่ โด้ยเริ�มติ้นึ่จากเปี็นึ่แฟนึ่ด้้อม
แบบท้�คอยเฝ้้าดู้เฝ้้าติิด้ติาม (Static) แล้วิเปีล้�ยนึ่เปี็นึ่
แบบท้�ม้การให้ควิามสนัึ่บสนุึ่นึ่ การซี่�อสินึ่ค้า และ 
การทำกจิกรรมโปีรโมทอย่างกว้ิางขวิาง (Dynamic) เช่นึ่  
การเด้บิวิต์ิเปิีด้ติัวิซีิงเกิลใหม่ การออกมิวิสิกวิิด้้โอใหม่  
การทัวิร์คอนึ่เสิร์ติ รวิมทั�งร่วิมกันึ่กด้ไลค์ กด้แชร์  
ปีั�นึ่ยอด้วิิวิหร่อยอด้ผู่้ชม ไปีจนึ่ถ่งยอด้ผู่้ติิด้ติามอย่าง
ติ่อเนึ่่�องทุกช่องทางในึ่โซีเช้ยลม้เด้้ย 

นึ่อกจากนึ่ั�นึ่ยังม้การแติกแขนึ่งเปี็นึ่วัิฒนึ่ธิรรม 
กลุ่มย่อย กลายเป็ีนึ่พ้ลังแฟนึ่ด้้อมท้�ม้อิทธิิพ้ลติ่อ 
วิงการต่ิางๆ ทั�งทางเศรษฐกิจ การเม่อง และสังคม  
โด้ยเฉพ้าะเศรษฐกิจเนึ่่�องจากการสนัึ่บสนึุ่นึ่ไอด้อล 
ของเหล่าแฟนึ่ด้้อมม้มูลค่ามหาศาล 

 แฟนด้อม | www.gqthailand.com

จ่งสามารถนึ่ำมาติ่อยอด้สร้างแบรนึ่ด้์ให้กับหลาย
ธิรุกิจได้ ้เช่นึ่ แฟนึ่ด้อ้มของวิงเกิร์ลกรุ�ปีอย่าง Blackpink 
ท้�เรย้กตินึ่เองวิา่ Blink แฟนึ่ด้อ้มวิงบอยแบนึ่ด้อ์ยา่ง BTS 
ท้�เรย้กตินึ่เองวิา่ Army มเ้มด็้เงนิึ่สนึ่บัสนึ่นุึ่จากแฟนึ่ด้อ้ม
หมุนึ่เวิ้ยนึ่ในึ่เศรษฐกิจ เปี็นึ่มูลค่าหลายพ้ันึ่ล้านึ่เหร้ยญ่
สหรัฐฯ ซี่�งเท้ยบเท่ากับรายได้้ของธิุรกิจยักษ์ใหญ่่อย่าง
ซีัมซีุง นึ่ำกลับเข้าเกาหล้เลยท้เด้้ยวิ บางคนึ่อาจแปีลก
ใจการทุ่มเทอย่างมากมายมหาศาลดั้งกล่าวิ ได้้อะไร 
กลับค่นึ่มา หร่ออะไรค่อเปี้าหมายสำคัญ่ของการเปี็นึ่
แฟนึ่ด้้อม หร่อ ‘การเข้าด้้อม’ อย่างนึ่ั�นึ่หร่อ

เป้ัาหมาย้ย้ิ�งใหญ่่กัิบปัรู้ะโย้ชน์ที่่�ได้�จากิกิารู้  
‘เข้�าด้�อม’

จากการสำรวิจควิามเห็นึ่ของกลุ่มแฟนึ่ด้้อม พ้บวิ่า 
เปี้าหมายใหญ่่ของการเปี็นึ่แฟนึ่ด้้อมทั�วิโลก ก็ค่อ 
            อยากให ้การสนัึ่บสนึุ่นึ่ไอด้อลท้�ช่�นึ่ชอบ 
             อย่างเติ็มท้�  
  ติ้องการให้ไอด้อลรู้จัก สัมผั่ส  และจด้จำ
             แฟนึ่ด้้อมได้้
  ปีรารถนึ่าให้ไอด้อลปีระสบควิามสำเร็จ

1

2

2

1

3

ส่วินึ่ปีระโยชนึ่์ท้�จะได้้รับจากการเปี็นึ่แฟนึ่ด้้อมหร่อ
การเข้าด้้อม ม้ 3 ปีระเด้็นึ่ ค่อ

2

1

3

ได้ม้อบพ้ลงับวิกและแบง่ปีนัึ่ควิามสขุระหวิา่ง 
แฟนึ่ด้้อมและไอด้อล
ม้โอกาสแลกเปีล้�ยนึ่เร้ยนึ่รู้ และพ้ัฒนึ่าทักษะ
ใหม่ๆ ร่วิมกันึ่
ได้ส้านึ่สัมพั้นึ่ธ์ิกบัคนึ่อ่�นึ่และรูส้ก่เป็ีนึ่ส่วินึ่หน่ึ่�ง
ของสังคม

5



Explained

โครงสู่ร้างและประเภทของแฟนด้้อม

FANDOM TOPICS หรืือ 
หัวข้้อที่่�สนใจอยู่่�ตรืงกลางดึึงดึ่ดึ
ที่กุคนท่ี่�มีค่วามีชื่่�นชื่อบเหม่ีอนกัน
เข้้าหากันเป็็นแฟนดึ้อมี

COMMUNITY
LEADER 
เป็็นคนที่่�ดึ่แล
กฎกติกา บรืิหารืจัดึการื
กิจกรืรืมี และดึ่แลสมีาชื่ิกใน
กลุ�มีแฟนดึ้อมีนั�นๆ โดึยู่การื
บรืิหารืจัดึการืจะไมี�ไดึ้เป็็น
ลักษณะการืป็กครืองหรืือ
ควบคุมีใดึๆ

CREATOR 
เป็็นคนที่่�คอยู่แบ�งป็ันเรืื�องรืาว
หรืือสิ�งต�างๆ ที่่�เก่�ยู่วกับแฟนดึ้อมี
ให้กับสมีาชื่ิกคนอ่�นๆ ไดึ้รืับรื่้ เชื่�น 
ส�งต�อข้้อมี่ลข้�าวสารื แป็ลเน่�อหา
ต�างป็รืะเที่ศให้ ไดึ้อ�านกัน 

ORGANIZER เป็็นคนที่ำาหน้าที่่�
จัดึงานต�างๆ เชื่�น จัดึกิจกรืรืมี
แฟนมี่ตติ�ง หรืือกิจกรืรืมีวันเกิดึ
ให้กับศิลป็ินที่่�ชื่่�นชื่อบ

COLLECTOR
นักสะสมีข้้อมี่ล และ
สิ�งข้องต�างๆ พรื้อมีที่ั�ง
แบ�งป็ันให้กับคนอ่�นๆ 

1

2

3

4

5

GUARDIAN 
เป็็นคนที่่�คอยู่ที่ำาหน้าที่่�
ป็กป็้องแฟนดึ้อมี

6

Fandom 
Topics 

Community 
Leader

Creator

Organizer

Collector

Guardian 

www.brighttv.co.th

แท่งไฟ (บง) สำหรีับแฟนด้อมใชั้โบกัเพื่่�อรี่วมสนุกั หรี่อให้กัำลัังใจไอดอลัในกัิจกัรีรีมต่างๆ เชั่น ค์อนเสิรี์ต แฟนมีต เป็็นต้น
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Explained E

COLLECTOR
นักสะสมีข้้อมี่ล และ
สิ�งข้องต�างๆ พรื้อมีที่ั�ง
แบ�งป็ันให้กับคนอ่�นๆ 

แฟนด้�อมกิับโอกิาสติ่่อย้อด้ธุุรู้กิิจ
ปีรากฏการณ์แฟนึ่ด้้อมม้ท้�มาท้�ไปี รายละเอ้ยด้ รวิมถ่งคุณลักษณะท้�เปีิด้โอกาสให้ธิุรกิจต่ิางๆ นึ่ำไปี 

ติ่อยอด้ได้้อย่างไม่จำกัด้ แบ่งเปี็นึ่ 4 ข้อ ด้ังนึ่้�

ผลังานภาพื่วาดกัารี์ตูนจากัซีีรีีส์ชั่�อดังโดยฝีีม่ิอกัารีสรี้างสรีรีค์์ของแฟนด้อม | www.inprnt.com

ปรากฏการณ์แฟนด้อมจัึงไม่ใช่ปรากฏการณ์ธิรรมดา แต่เป็นปรากฏการณ์ท่ีสร้างพลังย่ิงใหญ่ท่ีไม่
อาจัมองข้ามได้ และควรแก่การศกึษาเพือ่น�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับสงัคมไทยเราท่ีมีจั�านวนแฟนด้อม
มหาศาล ไม่แพ้ชาติใดในโลกเลย

        กิารู้ให�ข้องข้วัญ่กิับบุคคลัท่ี่�ชื�นชอบ  
(Gift Economy) โด้ยปีัจจุบันึ่ม้การขยายผ่ลไปีถ่ง
การให้หร่อแลกเปีล้�ยนึ่ของขวิัญ่หร่อของกำนึ่ัลระหวิ่าง
สมาชิก แฟนึ่ด้้อมด้้วิยกันึ่เองซ่ี�งอาจเปี็นึ่ของสะสมหร่อ
สินึ่ค้าสร้างสรรค์ข่�นึ่มาเปี็นึ่พิ้เศษเพ้่�อโปีรโมทศิลปีินึ่ 
ไอด้อลท้�ช่�นึ่ชอบหร่อหลงใหล

    กิารู้รู้ะด้มทีุ่นสมาชิกิแฟนด้�อมผ่่าน
แพลัติ่ฟอรู้ม์โซเชย่้ลัมเ่ด้ย่้ (Crowdfunding)  
เพ้่�อนึ่ำเงินึ่ท้�ได้้มาใช้ทำกิจกรรมสนัึ่บสนุึ่นึ่ไอด้อล
ท้�แฟนึ่ด้้อมติิด้ติาม โด้ยม้ติั�งแติ่กิจกรรมเล็กๆ เช่นึ่  
ซี่�อของขวิัญ่วิันึ่เกิด้ ซี่�อส่�อ ทำบุญ่ บริจาค สร้างโรงเร้ยนึ่
หร่อสถานึ่บริการสาธิารณะในึ่นึ่ามบุคคลท้�ช่�นึ่ชอบ  
ไปีจนึ่ถ่งทำโครงการเพ้่�อระด้มทนุึ่อุด้หนุึ่นึ่บรษัิทท้�บคุคล
นึ่ั�นึ่สังกัด้

      กิารู้สรู้�างสรู้รู้ค์ผ่ลังานข้องแฟนด้�อม 
(Fan Creation) โด้ยเปีิด้โอกาสให้แฟนึ่ด้้อมท้�ม้
ควิามสามารถด้้านึ่ใด้ด้้านึ่หน่ึ่�งเป็ีนึ่พ้ิเศษ นึ่ำควิาม
สามารถมาสร้างสรรค์ผ่ลงานึ่โปีรโมทบุคคลท้�ช่�นึ่ชอบ 
เช่นึ่ การวิาด้รูปีเหม่อนึ่ การทำภาพ้การ์ติูนึ่ การเต้ินึ่
โคฟเวิอร์ การติัด้ต่ิอภาพ้หร่อวิิด้้โอสร้างม้ม การเข้ยนึ่
นึ่ิยาย ฯลฯ จนึ่ได้้รับควิามนึ่ิยม สามารถจำหนึ่่ายออก
ไปีเปี็นึ่การเพิ้�มมูลค่าทางการติลาด้ของแฟนึ่ด้้อมได้้ 

   กิารู้เปิัด้โอกิาสให� ธุุรู้กิิจเข้�ามาที่ำา
กิิจกิรู้รู้มหรืู้อเสนอสินค�าพิเศษเพื�อสนับสนุน 
ไอด้อลัที่่�แฟนด้�อมชื�นชอบ (Brandom) ซี่�งจะ
ทำให้ธิุรกิจนึ่ั�นึ่ได้้รับการติอบรับจากฐานึ่แฟนึ่ด้้อม 
ขนึ่าด้ใหญ่่ และสร้างช่�อเส้ยงทางการติลาด้ไปีด้้วิย 

1

2

3

4

อ้างอิง
www.FarEastFameLineDDB.com
www.wikipedia.com
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ร่้หรือไม� 'แฟนด้้อมไทย เปย์หนักสุู่ด้ในอาเซีียน' 
จากปรากฏการณ์์ขัายบััตรคอนเสู่่ร์ตและแฟนมีตที�หมด้อย�างรวด้เร็ว

และภาพิ่ความสู่ำาเร็จขัองงานประกาศรางวัลคุณ์ภาพิ่ 
'Golden Disc Awards 2023' ที�สู่นามราชมังคลากีฬาสู่ถิานในไทย 

รวมถิ้งคอนเสู่่ร์ต 'Born Pink World Tour' ขัอง Black Pink 
เก่ร์ลกรุ�ประด้ับัโลก ที�สู่นามศุภชลาศัย 

Explained

   สู่ำารวจความเป็น 
แฟนด้้อมในสู่ังคมไทย

จากการสำรวิจของสถาบันึ่วิิจัยควิามเป็ีนึ่อยู่ 
ฮิาคโูฮิโด้ อาเซีย้นึ่ หรอ่ฮิลิล ์อาเซ้ียนึ่ ท้�ศก่ษาพ้ฤติกิรรม
ผู่้บริโภคอาเซ้ียนึ่ (ASEAN Sei-katsu-sha) ในึ่
หัวิข้อ ‘เจาะล่กเร่�องแฟนึ่ด้้อม: ฐานึ่พ้ลังคนึ่กลุ่มใหม่ 
สู่การขับเคล่�อนึ่สังคมอาเซ้ียนึ่’ ยังย่นึ่ยันึ่ระดั้บการใช้ 
จ่ายเงินึ่ของแฟนึ่ด้้อมเกาหล้ในึ่ไทยวิ่าสูงท้�สุด้ในึ่
อาเซี้ยนึ่ ควิามสนึ่ใจของแฟนึ่ด้้อมอาเซี้ยนึ่ 5 ปีระเทศ
จาก 6 ปีระเทศ ได้แ้ก ่สงิคโปีร ์มาเลเซีย้ ไทย อนิึ่โด้น้ึ่เซีย้ 
ฟิลิปีปีินึ่ส์และเวิ้ยด้นึ่าม พ้บว่ิา ปีระเทศไทยคลั�งไคล้ 
K-Pop เปี็นึ่อันึ่ด้ับ1 ทำให้เกิด้คำถามวิ่าเรากำลัง 
เส้ยดุ้ล หร่อแท้จริงแล้วิ เราได้้อะไรจากการเปี็นึ่ติิ�ง 
หร่อเปี็นึ่ปีระชากรแฟนึ่ด้้อมมากกวิ่าท้�คิด้ 

กิารู้โด้นติ่กิ แลัะ กิารู้ม่ส่วนรู้่วม 
จิติ่วิที่ย้าว่าด้�วย้กิารู้สรู้�างแฟน

ก่อนึ่จะม้แฟนึ่ด้้อม ติ้องม้ไอด้อล ซี่�งพ้จนึ่านึุ่กรม
ออนึ่ไลน์ึ่ cambridge.org ได้้นิึ่ยามไว้ิ 2 ควิามหมาย
ด้้วิยกันึ่ค่อ 1) บุคคลท้�เราช่�นึ่ชมหร่อนึ่ับถ่ออย่างมาก 
เช่นึ่ ไอด้อลเพ้ลงป๊ีอบ ไอด้อลก้ฬา และ 2) ภาพ้หร่อ 
รูปีเคารพ้บูชาท้�เก้�ยวิข้องกับเทพ้หร่อศาสนึ่า ทั�ง 2  
ควิามหมายบอกได้้ว่ิาไอด้อลม้สถานึ่ะท้�อยู่เหน่ึ่อกว่ิา 
คนึ่ทั�วิไปี

'ควิามสวิยหล่อ+ควิามสามารถของไอด้อลท้�น่ึ่าท่�ง' 
ควิามสมบูรณ์แบบเหล่านึ่้�อาจเปี็นึ่เหติุผ่ลในึ่การ 
ช่�นึ่ชอบและติดิ้ติามเหล่าไอด้อลก็จรงิ แติ่รู้หร่อไม่วิ่า 

เหล่าแฟนึ่ด้้อมจำนึ่วินึ่ไม่นึ่้อยต่ิางล้วินึ่แต่ิ 'โด้นึ่ติก'  
จนึ่กลายเปี็นึ่ 'แฟนึ่ปีระจำ' ของไอด้อลก็เพ้ราะ 
ควิามไม่สมบูรณ์แบบท้�นึ่่ารัก โด้ยเฉพ้าะอย่างยิ�ง 
ช่วิงเวิลาไลฟ์สด้ผ่่านึ่โซีเช้ยลม้เด้้ย หร่อแอปีพ้ลิเคชันึ่  
ท้�เปีิด้โอกาสให้แฟนึ่ๆ ได้้พู้ด้คุยกับไอด้อลในึ่เวิอร์ชั�นึ่ 
'คนึ่ธิรรมด้า' สามารถนัึ่�งกินึ่ข้าวิด้้วิยกันึ่ผ่่านึ่หน้ึ่าจอ 
แบบเร้ยลไทม์ ผ่ิด้คิวิได้้ ติลกได้้ อ้อนึ่ให้ไปีชมผ่ลงานึ่ 
ทำให้เกิด้ควิามสัมพั้นึ่ธ์ิเหม่อนึ่เพ่้�อนึ่ท้�ใกล้ชิด้ สนิึ่ทกันึ่
แบบไม่รู้ตัิวิ และควิามไม่สมบูรณ์แบบน้ึ่� ค่อเสน่ึ่ห์ท้�
ด้่งดู้ด้ หร่อติกแฟนึ่ๆ ให้เข้าด้้อมอย่างแท้จริง

ควิามสัมพั้นึ่ธิ์ระหวิ่างไอด้อลและแฟนึ่ด้้อมนึ่้� 
เ ก้�ยวิข้องกับทั� งทางจิติวิิทยาและสังคมวิิทยาท้� 
เร้ยกว่ิา Parasocial Relationship เป็ีนึ่ควิามสัมพั้นึ่ธิ์
แบบก่�งมส่้วินึ่ร่วิมทางสังคม แบบท้�แฟนึ่คลบัติกหลุมรัก
คนึ่ดั้ง จนึ่เหม่อนึ่รู้จักและผู่กพ้ันึ่กันึ่ในึ่ช้วิิติจริงแบบ  
'รักข้างเด้้ยวิ' 

ขณะเด้้ยวิกันึ่ก็นึ่ำไปีสู่การม้ ส่วินึ่ร่วิมอ้กหนึ่่� ง
รูปีแบบค่อ การเป็ีนึ่ส่วินึ่หน่ึ่�งของชุมชนึ่ท้�หลงใหล  
ม้ควิามรู้ส่กพิ้เศษ ร่วิมพู้ด้คุยในึ่หัวิข้อเด้้ยวิกันึ่  
ยกตัิวิอย่างเช่นึ่ เฟซีบุ�กแฟนึ่เพ้จช่�อ ผ่มเกิด้มาเปี็นึ่ติิ�ง 
ท้�เปีน็ึ่เพ้จรวิมติิ�ง K-Pop ปีจัจบุนัึ่มผู้้่ติดิ้ติามมากกวิา่ 1.7 
แสนึ่คนึ่ หรอ่แมแ้ต่ิติดิ้แฮิชแทกเด้ย้วิกันึ่ ในึ่แพ้ลติฟอร์ม
ท้�แติกติา่งกนัึ่ อา้งองิบางสว่ินึ่จาก บทควิาม 'แฟนึ่ด้อ้ม' 
ในึ่มุมมองทางจิติวิิทยา โด้ย ด้ร.เจนึ่นึ่ิเฟอร์ ชวิโนึ่วิานึ่ิช  
gqthailand.com

กัารีแสดงบนเวที  Golden Disc Awards 2023
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| www.facebook.com/gdajtbcplusกัารีแสดงบนเวที  Golden Disc Awards 2023

กิารู้ติ่ื�นติ่ัวข้องที่ั�งอุติ่สาหกิรู้รู้ม
มองลัึกิให�ถึึงกิลัยุ้ที่ธุ์แบบสุด้ติ่ิ�ง

การได้้เห็นึ่ภาพ้การต่ิ�นึ่ตัิวิของทั�งอุติสาหกรรม 
เริ�มติ้นึ่ด้้วิย 'ติั�งเปี้าหมาย เช่�อมั�นึ่ และทำจริง' อย่างท้� 
รู้กันึ่วิ่ากวิ่าท้�จะสามารถเก็บด้อกและออกผ่ลเปี็นึ่ 
วิงไอด้อลอยา่ง BTS, EXO, GOT7, NCT, Blackpink, 
Twice และ Red Velvet รัฐบาลเกาหล้ใติ้ได้้วิาง
กลยทุธ์ิ ผ่ลกัด้นัึ่อตุิสาหกรรมบนัึ่เทงิของปีระเทศอยา่ง
จริงจัง เริ�มจากเข้าสู่ติลาด้เพ้ลงญ้่�ปีุ�นึ่ในึ่ช่วิงยกเลิก
นึ่โยบายปิีด้กั�นึ่วัิฒนึ่ธิรรมระหว่ิาง 2 ปีระเทศ พ้ร้อม
พ้ัฒนึ่าแนึ่วิเพ้ลงติามกระแสควิามนึ่ิยม ใส่ควิาม
คิด้สร้างสรรค์ในึ่ด้้านึ่การร้อง การออกแบบท่าเต้ินึ่  
โปีรดั้กชั�นึ่ และเทคโนึ่โลย้ ทำให้เกิด้การแข่งขันึ่และ
การพ้ัฒนึ่าทรัพ้ยากรบุคคล ภายในึ่อุติสาหกรรม
สร้างสรรค์อย่างเข้มข้นึ่

    ติั�งแติ่ช่วิงติ้นึ่ปีี 1999 กระแสฮิัลรยู หร่อ K-Wave 
กลายเปี็นึ่ปีรากฏการณ์ทางวิัฒนึ่ธิรรมครั�งใหญ่่ทั�วิ
เอเช้ย และยังทำให้ GDP ของปีระเทศขยับเพิ้�มข่�นึ่
อย่างม้นึ่ัยสำคัญ่ เกิด้แนึ่วิทางพ้ัฒนึ่า Soft Power ท้�
ติต้ิลาด้วัิฒนึ่ธิรรมทั�วิโลก ท้�ปีฎเิสธิไมไ่ด้ว้ิา่เริ�มมาจาก
ธิุรกิจบันึ่เทิง โด้ยเฉพ้าะธิุรกิจด้นึ่ติร้

   สิ�งท้�น่ึ่าสนึ่ใจ คอ่ ถ่งแม้จะเป็ีนึ่วิงการท้�เติม็ไปีด้้วิย
การแข่งขนัึ่ แต่ิศลิปิีนึ่และไอด้อลต่ิางร่วิมด้้วิยช่วิยกันึ่ 
สนัึ่บสนุึ่นึ่คนึ่ในึ่อุติสาหกรรมเด้ย้วิกันึ่ ยกติวัิอย่าง เช่นึ่ 
เหล่าศิลปีินึ่ไอด้อล K-Pop ร่วิมด้้วิยช่วิยกันึ่เติ้นึ่และ
ปีั�นึ่ยอด้วิิวิเพิ้�มกระแสให้กับเพ้ลง Gangnam Style 
ของศลิปีนิึ่ PSY ใหยิ้�งด้งัข่�นึ่ จนึ่ไปีได้ไ้กลกวิา่ท้�วิงการ  
K-Pop เคยทำ และยังคงเป็ีนึ่หน่ึ่�งในึ่ 5 วิิด้้โอท้�ม้ 
ยอด้ชมมากท้�สุด้ติลอด้กาลของยูทูปี แม้จะผ่่านึ่ไปี
กวิ่า 10 ปีี 

ยังไม่นัึ่บรวิมควิามติ่�นึ่ติัวิในึ่มุม Asian Power  
ท้�สามารถติ้ติลาด้อเมริกาและติะวิันึ่ติก โด้ยเฉพ้าะ
อย่างยิ�งกรณ้ศ่กษาอย่างวิง BTS ท้�สร้างควิาม
สำเร็จแบบก้าวิกระโด้ด้นัึ่บติั�งแต่ิปีี 2017 ด้้วิยการ
ม้เพ้ลงภาษาเกาหล้ติิด้บิลบอร์ด้ชาร์ท และการร่วิม
ปีระชุมสมัชชาใหญ่่สหปีระชาชาติิ ครั�งท้� 76 ปีี 2021  
ในึ่ฐานึ่ะผู้่แทนึ่ปีระธิานึ่าธิิบด้พ้้เิศษสำหรบัคนึ่รุน่ึ่ใหม่ 
และวัิฒนึ่ธิรรม พ้ร้อมกับปีระธิานึ่าธิิบด้้เกาหล้ใต้ิ  
มุนึ่แจอินึ่ การทัวิร์คอนึ่เสิร์ติในึ่อเมริกา รวิมไปีถ่งการ
ได้้รับเสนึ่อเข้าชิงและร่วิมงานึ่ Grammy Awards 
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แนวคิด้ความเป็ันสากิลั
ในสินค�าวัฒนธุรู้รู้มแบบ Culture Mix

ไม่ปีฎิ เสธิควิามเ ป็ีนึ่สากล และนึ่ำเสน่ึ่ ห์ ท้� 
แติกติ่างของวิัฒนึ่ธิรรมมาผ่สมผ่สานึ่กันึ่อย่างลงติัวิ  
นึ่้�ค่อแนึ่วิคิด้ควิามเป็ีนึ่สากลในึ่งานึ่เพ้ลง ท้�เห็นึ่ได้้
ชัด้เจนึ่ในึ่ฐานึ่ะสินึ่ค้าวิัฒนึ่ธิรรม จนึ่กลายเปี็นึ่ 
ควิามสำเร็จท้�จับติ้องได้้ ทำให้ศิลปีินึ่จำนึ่วินึ่ไม่น้ึ่อย
เล่อกทลายกำแพ้งภาษา ติ่อยอด้ควิามสำเร็จด้้วิย 
การทำเพ้ลงภาษาอังกฤษติัวิอย่างเช่นึ่ วิง BTS  
ท้�ข่�นึ่ไปีถ่งอันึ่ด้ับ 1 บนึ่ชาร์ทระด้ับโลกอย่าง Billboard 
Hot 100 กับเพ้ลงภาษาอังกฤษล้วินึ่อย่าง Dynamite 
วิง Blackpink ท้�ร่วิมงานึ่กับศิลปิีนึ่ระด้ับโลก Selena 
Gomez ทำเพ้ลง Ice Cream ในึ่ภาษาอังกฤษแบบ 
Work from Home ท้�ทำให้วิงการบันึ่เทิงระดั้บโลก 
ติ่�นึ่ติัวิท่ามกลางการระบาด้ของโควิิด้ 19

นึ่อกจากนึ่้�ยังม้ WayV หน่ึ่�งในึ่ยูนึ่ิติย่อยของวิง  
NCT กลุ่มศิลปีินึ่เกาหล้หลากหลายเช่�อชาติิ ทั�งจ้นึ่   
ฮ่ิองกง ไต้ิหวิันึ่ และไทย ท้�เอสเอ็มเอ็นึ่เติอร์เทนึ่เมนึ่ต์ิ 
ติั�งใจเจาะกลุ่มแฟนึ่ด้้อมชาวิจ้นึ่ด้้วิยการทำเพ้ลง 
ภาษาจ้นึ่และภาษาอังกฤษท้�ได้้รับคำช่�นึ่ชมและเส้ยง
ติอบรับอย่างถล่มทลาย   

แที่กิุกิไลัน์ เด้บิวติ่์เป็ันไอด้อลั K-Pop
หนึ่่�งในึ่การผ่สมผ่สานึ่ของวิัฒนึ่ธิรรมท้�แติกติ่าง 

นึ่อกจากเร่�องของภาษาแล้วิ ยังรวิมไปีถ่งกลยุทธิ์
สัด้ส่วินึ่ควิามหลากหลายเช่�อชาติิของสมาชิกในึ่วิง  
มเ้ยาวิชนึ่ไทยเด้บิวิต์ิเป็ีนึ่ไอด้อล ท้�ม้ช่�อเส้ยงระด้ับโลก
หลายคนึ่ เช่นึ่ ลิซี่า-ลลิสา มโนึ่บาล จากวิง Blackpink 
แบมแบม-กนัึ่ต์ิพ้มิกุต์ิ ภวูิกลุ จากวิง GOT7 มนิึ่น้ึ่�-ณชิา 
ยนึ่ติร์รักษ์ จากวิง (G)I-DLE เตินึ่ล์-ชติิพ้ล ล้�ชยัพ้รกุล  
จากวิง NCT ล่าสุด้ ชิกิต้ิา-ริรชา พ้รเด้ชาพ้ิพ้ัฒ 
และแพ้ร-ภริติา ไชยคง จากวิง Baby Monster  
รวิมถ่งนึ่ิชคุณ หรเวิชกุล ไอด้อลรุ่นึ่พ้้�ผู่้บุกเบิกให้กับ 
ศิลปีินึ่ไทยรุ่นึ่นึ่้องในึ่ฐานึ่ะสมาชิกวิงบอยแบนึ่ด้์ 2PM  
ท้� เปีิด้ติัวิมานึ่านึ่มากกวิ่า  10 ปีี  ทำให้ เห็นึ่ถ่ง 
ควิามพ้ยายามในึ่การนึ่ำแนึ่วิคิด้ควิามเป็ีนึ่สากล 
ไปีใส่ในึ่สินึ่ค้าวิัฒนึ่ธิรรม

www.facebook.com/2pm.jypeนิชัค์ุณ หรีเวชักัุลั วง 2PM ผู้บุกัเบิกัวงกัารีไอดอลัเกัาหลัี
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เพรู้าะโลักิไม่ได้�ม่แค่เกิาหลั่ 
แค่เปิัด้ใจกิ็ติ่ิ�งได้�ทีุ่กิวงกิารู้

นึ่อกจากแฟนึ่ด้้อมเกาหลท้้�มาแรงแล้วิ ยังม้อ้กหลาย
เร่�องราวิและปีระเด้็นึ่ท้�ติิ�งชาวิไทยสนึ่ใจ เช่นึ่

  1  แฟนด้�อมฟุติ่บอลั ส่วินึ่ใหญ่่เป็ีนึ่ผู้่ชาย 
โด้ยเฉพ้าะแฟนึ่ด้้อมท้มพ้ร้เม้ยร์ล้กของอังกฤษท้�ม้
นึ่ัด้หนึ่้าจอกันึ่ทุกสัปีด้าห์ในึ่ช่วิงเปีิด้ฤดู้กาล ไม่ว่ิา 
จะเปี็นึ่ เด้อะค็อปีของท้มลิ เวิอร์พู้ล  เรด้อาร์ม้�
ของท้มแมนึ่เชสเติอร์ยูไนึ่เต็ิด้ กันึ่เนึ่อร์สของท้ม 
อาร์เซีนึ่อลซ่ี�งม้แนึ่วิโนึ่้มท้�จะเปี็นึ่สายเปีย์หนึ่ักมาก 
จากบทควิามสำรวิจแฟนึ่ด้้อมก้ฬากำลังซี่� อ สูง  
ฟุติบอล-วิอลเลย์บอล ขวิัญ่ใจคนึ่ไทย เรติติิ�งพุ่้งแรง 
แซีงละคร ท้� Brandbuffet นึ่ำข้อมูล Nielsen Sports  
Fan Insights 2022 มารายงานึ่ ระบุวิ่า ฟุติบอล 
เปี็นึ่ก้ฬาท้�ม้แฟนึ่คลับมากท้�สุด้ในึ่ปีระเทศไทย  
โด้ยมฐ้านึ่แฟนึ่มากกวิา่ 62% ติามมาด้ว้ิย วิอลเลยบ์อล 
56% แบด้มินึ่ติันึ่ 42% และมวิยไทย 41% โด้ยม้ฐานึ่
แฟนึ่คลับฟุติบอลท้�เปี็นึ่ผู่้หญ่ิงเติิบโติข่�นึ่มากรวิม 42%

     2  แฟนด้�อมนางงาม  มาพ้ร้อมกับควิาม 
ช่�นึ่ชอบ คลั�งไคล้ และควิามสัมพ้ันึ่ธิ์แบบม้ส่วินึ่ร่วิม
ในึ่การติามเช้ยร์ให้เข้าล่กในึ่แติ่ละรอบ ไปีจนึ่ถ่งเปี็นึ่
ส้สันึ่ถ่งขอบเวิท้ ติั�งแติ่ระด้ับท้องถิ�นึ่ไปีจนึ่ถ่งระด้ับ
สากลท้�เข้มข้นึ่ข่�นึ่ในึ่ทุปีี ซี่�งเปี็นึ่ไปีในึ่ทิศทางเด้้ยวิกับ
ท้� linecorp.com ระบุวิ่าหัวิข้อนึ่างงาม เป็ีนึ่ปีระเภท
ควิามสนึ่ใจท้�ได้้เติิบโติสูงบนึ่ LINE OpenChat เช่นึ่  
องิฟ้า วิราหะ รองอันึ่ดั้บ 1 มสิแกรนึ่ด์้อนิึ่เติอร์เนึ่ชันึ่แนึ่ล  
2022 เปี็นึ่นึ่างงามท้�ม้กรุ�ปีโอเพ้นึ่แชติเติ็ม 5,000 คนึ่  
เร็วิท้�สุด้ภายในึ่ 5 นึ่าท้หลังจากท้� เปีิด้กรุ�ปีข่�นึ่มา  
ยังไม่นึ่ับรวิมอ้กอย่างน้ึ่อย 7 ด้้อมท้� เ ปิีด้ข่�นึ่มา 
เพ้่�อสนึ่ับสนึุ่นึ่อิงฟ้าให้กลุ่มแฟนึ่ๆ ได้้ติิด้ติาม

  3  แฟนด้�อมอาหารู้ เพ้ราะเร่�องกินึ่เร่�องใหญ่่  
แฟนึ่ด้้อมอาหารจ่งใหญ่่กว่ิาท้�เราคิด้ และไอด้อลท้� 
ด้ง่ผู่ค้นึ่เข้าด้อ้มอาหารคอ่ Gordon Ramsay เชฟเจ้าของ
รางวิัลด้าวิมิชลินึ่ถ่ง 16 ด้วิง ท้�ม้ผ่ลงานึ่หนึ่ังส่อและ 
รายการสอนึ่ทำอาหารจำนึ่วินึ่มาก โด้ยเฉพ้าะ  
Hell's Kitchen เร้ยลลิติ้�ท้�ด้่งดู้ด้คนึ่รุ่นึ่ใหม่มาเข้าร่วิม 
รวิม 21 ซี้ซีั�นึ่ โด้ยในึ่ปีัจจุบันึ่ม้คนึ่ติิด้ติามในึ่ทวิิติเติอร์ 
7.7 ล้านึ่คนึ่ และ 14 ล้านึ่คนึ่ ทางอินึ่สติาแกรม และ
ยังม้เกมช่�อ Gordon Ramsay: Chef Blast 

     ส่วินึ่ปีระเทศไทยม้เชฟปี้อม หม่อมหลวิงขวัิญ่ทิพ้ย์ 
เทวิกุล อินึ่ฟลูเอนึ่เซีอร์อาหารไทยท้�ม้คาแรกเติอร์ดุ้ด้ันึ่
ไม่เกรงใจใคร จากรายการมาสเติอร์เชฟไทยแลนึ่ด้์
เจา้ของรายการ 'ครัวิชั�นึ่สูง High Zone Kitchen' ท้�ติอบ
โจทย์การใช้ชว้ิติิของคนึ่เมอ่ง โด้ยเฉพ้าะคนึ่รุน่ึ่ใหม่ท้�ใช้
ช้วิิติในึ่คอนึ่โด้ 

จัากแฟนด้อมเกาหลีจันถึึงแฟนด้อมวงการ 
อาหาร  ทำให้เราเรียนรู้หลากหลายด้าน มากกว่า
แค่ความสุขจัากการติ่ง และทำให้รู้ว่าการเป็น 
แฟนด้อมได้อะไรมากกว่าท่ีคิด ความท้าท้ายคือ 
เราจัะนำบทเรยีนและขอ้มลูท่ีไดไ้ปปรบัใชอ้ยา่งไร 
ให้เกิดประโยชน์ ต่อยอดไอเดียเพื่อพัฒนาธิุรกิจั 
ไปจันถึึงกระตุ้นเศรษฐกิจัของไทย

อ้างอิง
• thestandard.co/bts-to-attend-the-76th-un-general-assembly
• www.gqthailand.com/views/article/ fandom-from-a-psychological-lens
• www.findapsychologist.org/parasocial-relationships-the-nature-of-celebrity- fascinations/
• www.mangozero.com/why-do-we-like-idols/ 
• www.thaipbs.or.th/news/ content/157310
• ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2015/ TU_2015_5702031609_2872_1774.pdf
• www.sanook.com/music/2427573/
• linecorp.com/th

สนามกัีฬาเอมิเรีตส์ของสโมสรีฟุตบอลัอารี์เซีนอลั

มิสไทยแลันด์ยูนิเวิรี์ส 2022 | www.facebook.com/missuniverse.in.th
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การรวมตัวขัองแฟนด้้อม 
ช�วยกระจายรายได้้ให้กับัธ์ุรก่จ  
ที�ตอบัโจทย์ความต้องการสู่่นค้าและ
บัร่การเช่งล้กขัองแฟนด้้อม 
สู่�วนจะมีอะไรบั้าง เราขัอชวนทุกคน
ต่ด้ตาม 5 ธ์ุรก่จจุด้ต่ด้เพิ่ราะ
แฟนด้้อมสัู่�งลุย

‘ศิลปีินึ่ของฉันึ่ติ้องม้ปี้ายแฮิปีปีี�เบิร์ธิเด้ย์’ จ่งเปี็นึ่การสร้าง
โอกาสและช่องทางธิุรกิจให้กับกลุ่มผู้่ให้บริการเช่าพ่้�นึ่ท้� Out of 
Home Media ท้�บรรด้าแฟนึ่ๆ มักจะเล่อกใช้บริการในึ่ช่วิงเด้่อนึ่
เกิด้ของศิลปีินึ่ เช่นึ่ ปี้าย MEGA LED ของ MBK Center ท้�เปี็นึ่
โลเคชั�นึ่ยอด้นึ่ิยม ปี้าย MRT Light Box ในึ่สถานึ่้ MRT ไปีจนึ่ถ่ง
ปี้ายบนึ่ยานึ่พ้าหนึ่ะอย่างรถติุ�กติุ�ก รถปีระจำทาง รถสองแถวิ  
ไปีจนึ่ถ่งเร่อหางยาวิในึ่แม่นึ่�ำเจ้าพ้ระยา นึ่อกจากนึ่้�แล้วิยังม้ธิุรกิจ 
ปี้ายไฟและอุปีกรณ์เช้ยร์ติ่างๆ ท้�เปี็นึ่ท้�นึ่ิยมไม่แพ้้กันึ่

ธุุรกิจ
จุด้ติด้เพราะ
แฟนด้้อม

ไม่ม้เวิลา กด้บัติรไม่ทันึ่ ค่อปีัญ่หาท้�ทำให้แฟนึ่คลับใจเจ็บ 
เกดิ้เปีน็ึ่บรกิารรบักด้จองบตัิรท้�ติอ้งอาศยัทั�งเทคนึ่คิ ปีระสบการณ์
สัญ่ชาติญ่าณนึ่ักสู้ และควิามแรงของ Wifi สามารถใช้บริการได้้ 
โด้ยเริ�มจากการค้นึ่หาคำ และติิด้ติามแฮิชแทกในึ่โซีเช้ยลม้เด้้ย 
โด้ยเฉพ้าะทวิิติเติอร์ เช่นึ่ #รับกด้เว็ิบเกาหล้ #รับกด้บัติรคอนึ่ 
จากผู่้ให้บริการรับจองบัติรท้�เช่�อถ่อได้้ นึ่อกจากนึ่้� ยังม้บริการ 
พ้ร้ออเด้อร์หร่อรับหิ�วิสินึ่ค้าท้�ระล่กของศิลปีินึ่แติ่ละค่าย ซี่�งเปี็นึ่ 
อ้กหนึ่่�งช่องทางทำรายได้้จากในึ่กลุ่มแฟนึ่ด้้อมชาวิไทย

5 1

2
เตนลั์-ชัิตพื่ลั ลัี�ชััยพื่รีกัุลั วง NCT | happeningbkk.com

บัริการผู้่้ช่�วยและเลขาสู่�วนตัว  
คนที� ไม�ใช่�แฟนจองแทน-รับัหิ้ิ�วใหิ้้ ได้้

บัริการใหิ้้เช่�าและผู้ลิตป้าย  
ทั�งโฆษณ์าและป้ายไฟ ใจสู่ั�งมา

อ้างอิง
• brandinside.asia/ podcast/korea-fan-business/
• nisitjournal.press/2021/12/03/the-economy-of-kpop-fans/
• www.doe.go.th/prd/vgnew/custom/param/site/132/cat/40/

sub/0/ pull/detail/view/detail/object_id/1718
• www.mangozero.com
• voicetv.co.th/read/SJVoTgsim
• www.thansettakij.com/technology/451996
• www.ef.co.th/blog/language/6-languages-you-should-learn/
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คาเฟ�ขนึ่าด้เลก็ โรงภาพ้ยนึ่ติร ์ ไปีจนึ่ถ่งฮิอลลใ์หญ่่ 
ลว้ินึ่เป็ีนึ่โอกาสทางธุิรกิจท้�ไปีได้ทั้�งหมด้ ถา้จะเช่าพ่้�นึ่ท้�
จัด้กิจกรรมแฟนึ่ม้ติหลากหลายรูปีแบบซี่�งสอด้คล้อง 
กับบทควิามคัมภ้ร์จัด้แฟนึ่ม้ติ: รวิมสถานึ่ท้�จัด้ม้ติติิ�ง
แฟนึ่คลับท้�จดั้ติลาด้แฟนึ่อารต์ิ พ้รอ้มตัิวิอย่างกิจกรรม 
จาก eventbanana.com โด้ยแบ่งกิจกรรมแฟนึ่ม้ติ
เปี็นึ่ 3 ปีระเภท ค่อ 1) ม้ติติิ�งแฟนึ่คลับส่วินึ่ติัวิ ท้�ม้กลุ่ม
แฟนึ่เข้าร่วิมงานึ่หลักสิบคนึ่ 2) ติลาด้แฟนึ่อาร์ติ ท้�ม้
จำนึ่วินึ่การหมุนึ่เวิ้ยนึ่เข้าออกภายในึ่งานึ่หลักร้อยคนึ่ 
มกัจะมกิ้จกรรมการปีระกวิด้ การแลกเปีล้�ยนึ่สินึ่คา้ และ  
3) แฟนึ่มต้ิแบบมก้ารแสด้งโชว์ิท้�ศลิปิีนึ่มารว่ิมกจิกรรม
มักเปี็นึ่งานึ่ขนึ่าด้ใหญ่่ท้�ม้ออร์กาไนึ่เซีอร์ด้ำเนึ่ินึ่การ

ในึ่วิันึ่คอนึ่เสิร์ติ การเด้ินึ่ทาง ‘ขาไปี’ ไม่ยากเท่า 
‘ขากลับ’ ม้คนึ่หลายพั้นึ่คนึ่พ้ร้อมใจกันึ่กลับบ้านึ่ในึ่
เวิลาเด้้ยวิ จ่งเปี็นึ่ท้�มาของธิุรกิจสติาร์ทอัพ้ LOOPS 
เฟซีบุ�ก Loops-Reserve your ride to concert  
เพ้่�อลด้ปีัญ่หาในึ่การเด้ินึ่ทางให้กับกลุ ่มแฟนึ่คลับ  
โด้ยการเปีิด้รับจองท้�นัึ่�งล่วิงหนึ่้า และม้บริการรถติู้
หลายสาย พ้ร้อมแจ้งจุด้จอด้รับ-ส่งบริเวิณใกล้เค้ยง 
ไมต่ิอ้งขบัรถไปี-กลบัเองให้เหนึ่่�อยใจ และไม่ติอ้งรอลุ้นึ่
เร้ยกบริการรถสาธิารณะบริเวิณหนึ่้างานึ่

 
ปีัจจุบันึ่นึ่้�ม้เอเจนึ่ซี้�ด้้านึ่การเร้ยนึ่ภาษาเกาหล้เปีิด้

ให้บริการแบบออนึ่ไลนึ่์ ออฟไลนึ่์ หร่อบินึ่ไปีเร้ยนึ่ไกล
ถ่งเกาหล ้เพ้ราะควิามติอ้งเขา้ใจควิามหมายของเพ้ลง
และละคร K-Series ซี่�งภาษาเกาหลเ้ป็ีนึ่ 1 ในึ่ 6 ภาษา
ท้�มาแรงและม้อิทธิิพ้ลไปีทุกวิงการ ไม่วิ่าจะเปี็นึ่ธิุรกิจ
ค้าขาย ธิุรกิจควิามสวิยงาม หร่อธิุรกิจบริการด้้านึ่การ
ท่องเท้�ยวิ

3

4

5

อีแจอุค์ นักัแสดงชั่�อดังจากัเกัาหลัีใต้ | www.facebook.com/247ENTOFFICIAL

www.facebook.com/LoopsEvent/

บัริการใหิ้้เช่�าสู่ถานที�จัด้กิจกรรม  
มีตติ�งแฟนคลับั บัอกรักแฟนจ๋า

บัริการรถโด้ยสู่ารสู่�งกลับับั้าน 
เพ่�อการเด้ินทางไปช่มคอนเสู่ิร์ตที�ด้ีกว�า

บัริการสู่อนและจัด้หิ้าคอร์สู่เรียนภาษา 
อันยองน่�น�า โอปป้าซารางเฮ
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คำาศััพท์
ในอาณ์าจักรแฟนด้้อม

ผลพิ่วงจากวัฒนธ์รรมแฟนด้้อมที�แผ�พิ่ลังเก่นต้าน ทำาให้เก่ด้คำาศัพิ่ท์มากมาย
โด้ยเฉพิ่าะคำาศัพิ่ท์ขัองแฟนด้้อมเกาหลี อีสู่ปอร์ต และวาย ซี้�งมีที�มาหรือความหมายที�น�าสู่นใจมากๆ 

ค นึ่ ท้� ไ ม่ ช อ บ ไ อ ด้ อ ล
ท้�แฟนึ่ด้้อมช่�นึ่ชอบ ไม่
ต้ิองการใ ห้ ไ อ ด้ อ ล ม้ 
ควิามสุข จง่ต่ิอต้ิานึ่ทกุทาง 

การเปีิด้ตัิวิสู่สาธิารณะ
อย่างเป็ีนึ่ทางการครั�งแรก
ของศลิปีนิึ่ รวิมถ่งผ่ลงานึ่
เพ้ลง หร่อภาพ้ยนึ่ติร์

แ ท่ ง ไ ฟ  ส ำ ห รั บ โ บ ก 
ร่วิมสนุึ่กหร่อให้กำลังใจ
ไอด้อลในึ่คอนึ่เสิร์ติ เช่นึ่ 
อาร์มม้�บอม ของวิง BTS

ภาษาฝ้รั�งเศส แปีลว่ิา  
' อ้ ก ค รั� ง '  ใ ช้ ติ อ นึ่ จ บ
คอนึ่เสิร์ติเพ้่�อให้ศิลปีินึ่
ข่�นึ่เวิท้ร้องเพ้ลงอ้กครั�ง 

การกลับมาปีล่อยผ่ลงานึ่
ซีิงเกิ�ล หร่ออัลบั�มของ
ศิลปีินึ่ หลังห่างหายจาก
วิงการไปี

ง า นึ่ ท้� จั ด้ ข่� นึ่ เ พ้่� อ ใ ห้ 
แฟนึ่ด้้อมได้้ ไฮิทัชหร่อ
สัมผ่ัสม่อ กับศิลปีินึ่ทั�งวิง
เปี็นึ่ช่วิงเวิลาสั�นึ่ๆ

แฟนึ่ด้้อมท้� โชคด้้มาก  
ได้้ข่� นึ่ ไปีร่ วิมกิจกรรม
พ้ิเศษบนึ่เวิท้กับศิลปีินึ่
หร่อไอด้อลท้�ช่�นึ่ชอบ

บุ ค ค ล ม้ บุ ค ลิ ก แ ล ะ 
ภ า พ้ ลั ก ษ ณ์ ท้� ม้ เ ส นึ่่ ห์ 
ทำให้แฟนึ่ด้้อมหลงใหล

การหลบหล้กด้้วิยควิาม
สามารถเฉพ้าะตัิวิของ
แฟนึ่ด้้อมอ้สปีอร์ติ

การสนัึ่บสนุึ่นึ่ผ่ลงานึ่
ของศิลปิีนึ่หร่อไอด้อลท้� 
แฟนึ่ด้้อมช่�นึ่ชอบมาก
ท้�สุด้ในึ่วิง

กิจกรรมสุด้พิ้เศษจัด้ข่�นึ่ 
เพ้่�อให้แฟนึ่ด้้อมได้้รับ
ล า ย เ ซี็ นึ่ จ า ก ศิ ล ปิี นึ่
โด้ยติรง   

การแสด้งสด้ครั�งสุด้ท้าย
เพ้่�อจบการโปีรโมติในึ่
รายการเพ้ลงอย่างเปี็นึ่
ทางการ

Anti-Fan DebutBong

Encore

Comeback 

High Touch 

Lucky fanidol juke Keep Main 

Fansign G-bye Stage
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คำาศััพท์
ในอาณ์าจักรแฟนด้้อม

แฟนึ่ด้้อมใช้เร้ยกสมาชิก
ท้�ชอบท้�สุด้ในึ่วิง อาจม้
เมนึ่มากกวิ่าหนึ่่�งคนึ่ก็ได้้ 

ใช้เร้ยกผู่้ใช้อินึ่เทอร์เนึ่็ติ 
ของปีระเทศเกาหล้เป็ีนึ่ 
คำควิบระหว่ิาง Internet 
กับ Citizen 

ค ำ ท้� แ ฟ นึ่ ด้้ อ ม ใ ช้ กั บ 
คู่ชิปีท้� เหม่อนึ่เป็ีนึ่แฟนึ่
กันึ่จริงๆ

มาจากคำว่ิา Relationship 
การจับคู่ศิลปิีนึ่ท้�สนึ่ิทกันึ่ 
แล้วิคิด้ไปีว่ิาเปี็นึ่คู่ รัก 
หร่อแฟนึ่กันึ่เร้ยกวิ่า คู่ชิปี 

ค ำ ท้� ใ ช้ เ ม่� อ แ ฟ นึ่ ด้้ อ ม
ทะเลาะกันึ่ เ ร่�องของ 
ไอด้อลท้�ช่�นึ่ชอบ เร้ยกวิ่า  
กอ่วิอร ์เปิีด้วิอร ์หรอ่มว้ิอร์ 

เด้ก็ฝ้กึท้�คา่ยจะปีั�นึ่ใหเ้ปีน็ึ่
ไอด้อลในึ่อนึ่าคติ โด้ยได้้
รับการสอนึ่ด้้านึ่ร้อง เต้ินึ่ 
และแสด้ง 

เคร่�องหมายการร่วิมม่อ
ระหว่ิางแบรนึ่ด์้ต่ิางๆ 
กับแฟนึ่ด้้อม ในึ่การจัด้
กจิกรรม

วิงท้�ม้สมาชิกจำนึ่วินึ่มาก
แลว้ิแยกออกมามผ้่ลงานึ่
เรย้กวิา่ sub unit อาจเป็ีนึ่ 
2 คนึ่ หร่อ 3 คนึ่ ก็ได้้

แฟนึ่ด้้อมวิายใ ช้ เ ร้ ยก
ควิามสมัพ้นัึ่ธ์ิระหว่ิางหญ่งิ
กับหญ่ิง ในึ่เชิงมิติรภาพ้ 
ควิามรกั

สมาชิกในึ่วิงท้�ม้รูปีร่าง 
หนึ่้าติาด้้ โด้ด้เด่้นึ่ เปี็นึ่
หนึ่้าเปี็นึ่ติาให้กับวิง 

แฟนึ่ด้้อมอ้สปีอร์ติใช้
บอกถ่งการป้ีองกันึ่หร่อ 
ขวิางไม่ให้ฝ้�ายติรงข้าม
เก็บแติ้มได้้ 

การสนึ่ับสนึุ่นึ่สมาชิก 
ทั� ง วิง  โด้ยใส่ จำนึ่วินึ่
สมาชิกของวิงเข้าไปี เช่นึ่ 
มส้มาชกิ 5 คนึ่เร้ยกว่ิา OT5  

มุมมองท้�แฟนึ่คลับม้ต่ิอ 
ศิลปิีนึ่ท้�รัก เช่นึ่ โพ้น้ึ่อง  
เห็นึ่เปี็นึ่นึ่้องนึ่่ารัก โพ้ลูก 
เห็นึ่เปี็นึ่ลูก อยากปีกปี้อง

ศัพ้ท์ท้�แฟนึ่ด้้อมอ้สปีอร์ติ
อ้างอิงผู่เ้ล่นึ่บางคนึ่ท้�กำลัง
บ่นึ่ถ่งปีัญ่หาบางอย่าง

Netizen 

real Ship

War

Trainee

xUnit

Yuri

Visual

Zoning 

main one true Position

qq

fandom
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สู่�องสู่ถิติ
ในจักรวาลแฟนด้้อม

ปัจจัยที�ทำาใหิ้้เป็นแฟนด้้อม
ค�าใช่้จ�ายเพ่�อศัิลปิน
ของแฟนด้้อมอาเซียน

แฟนด้้อมยอด้นิยมในอาเซียน เหิ้ตุผู้ลในการเป็นแฟนด้้อม
ของคนอาเซียน

30% 20% 10% -10%ค�าใช่้จ�ายเฉลี�ย
ของรายได้้ต�อเด้ือน

ช่�วยเปลี�ยนช่ีวิตใหิ้้ด้ีขึ�น

สู่ร้างความสูุ่ขในช่ีวิต

คลายความเครียด้

ฆ�าเวลาหิ้รือแก้เบัื�อ

มีปฏิสู่ัมพันธุ์
กับัคนอื�น

K-POP

เกมและ
การทำาอาหิ้าร

มังงะและ
แอนิเมช่ัน

ละคร

7.6%

7.3%

6.2%

5.5%

87.1%

52.8%

51.3%

45.6%

41.5%

100%

0%

 บัุคลิกและร่ปลักษณ์์

ความสู่ามารถในอาช่ีพ 

ตัวตนที�เป็นเอกลักษณ์์

นิสู่ัยสู่�วนตัวและ
ความประพฤติ

75%

77%

63%

56%
24%

19.5%
27.3% 29.1% 

1

1

22

3

4

4 5

3
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ความนิยมวงด้นตรีต�างช่าติ
ของแฟนด้้อมไทย

อ้างอิง 
• กัรีะทรีวงพื่าณิชัย์
• สถาบันวิจัยฮิิลัลั์ อาเซีียน
• www.FarEastFameLineDDB.com 

คอนเทนต์วายและเศัรษฐกิจวายในไทยปี 63

75

600 328%
401,533สู่ำานักพิมพ์

กลุ�มวาย 

ยอด้ช่มซีรีสู่์วาย
บัน LINE TV

คนด้่ซีรีสู่์วายเพิ�ม
ขึ�นบัน LINE TV

วายในร้าน
หิ้นังสู่ือ

ผู้ลิต
ซีรีสู่์วายไทย แหิ้�ง

ล้านวิว

เรื�อง เรื�อง

BLACKPINK

GOT7

BTS

13%

8%

12%

ความนิยมของ
การเป็นแฟนด้้อม
ต�างช่าติในไทย

เกาหิ้ลี

ยุโรปและ
อเมริกา

ญี�ปุ่น

จีน

67%

20%

1.5%

11%

3 อันด้ับัประเทศั 
ที�ซื�อคอนเทนต์วายไทย
จากการืเจรืจาธุุรืกิจผ่�านรืะบบออนไลน์ ป็ี 2564

ญี�ปุ่น

ไต้หิ้วัน

เวียด้นาม

17Digitonomy Ed

ความนิยมด้าราซีรีสู่์วายของแฟนด้้อมไทย

 ไบัร์ท-วิน  หิ้ยิ�น-วอร์  ออฟ-กัน

57% 13% 8% 
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สมาชิกแฟนึ่ด้้อมท้�ม้ควิามสามารถพิ้เศษในึ่ด้้านึ่ใด้ด้้านึ่หน่ึ่�งและ 
นึ่ำควิามสามารถนึ่ั�นึ่ มาสร้างสรรค์เปี็นึ่ผ่ลงานึ่ท้�เร้ยกวิ่า Fan Creation  
เพ้่�อจุด้กระแสและเพิ้�มควิามนิึ่ยมของบุคคลหร่อสิ�งท้�ช่�นึ่ชอบให้มากข่�นึ่ 
โด้ยผ่ลงานึ่ท้�สร้างสรรค์ข่�นึ่มานึ่้�สามารถจำหนึ่่ายออกไปีเปี็นึ่การเพิ้�ม
มูลค่าทางการติลาด้และส่งเสริมคุณค่าให้กับผ่ลงานึ่ด้ั�งเด้ิมด้้วิย

ด้ังนัึ่�นึ่ การเปี็นึ่ ‘แฟนึ่ด้้อม’ จ่งไม่ใช่แค่การติิด้ติามสนึ่ับสนึุ่นึ่เพ้่�อ
ควิามสุขเท่านัึ่�นึ่ แติ่ยังเปีล้�ยนึ่ควิามคลั�งไคล้เปี็นึ่ผ่ลงานึ่อันึ่ยอด้เย้�ยม  
ภายใติ้การพ้ัฒนึ่าทักษะและเพิ้�มพู้นึ่ควิามรู้ควิามสามารถด้ังกล่าวิ  
จนึ่ติ่อยอด้เป็ีนึ่อาช้พ้ท้�นึ่่าภาคภูมิใจ ติามไปีดู้กันึ่วิ่า ควิามคลั�งไคล้ 
ของเหล่าแฟนึ่ด้้อมก่อให้เกิด้ผ่ลงานึ่สร้างสรรค์ หร่อ Fan Creation  
ในึ่รูปีแบบใด้บ้าง

เมื�อแฟนด้้อมสู่ร้างสู่รรค์
ผู้ลงานอันยอด้เยี�ยม

จากกระแสู่ขัองวัฒนธ์รรมแฟนด้้อมที�ก�อตัวไปทั�วโลก 
ทำาให้มีแฟนด้้อมจำานวนมากที�มีความสู่ามารถิหลากหลาย

มาอย่�รวมกันเปน็ชุมชนขันาด้ใหญ่� 
เพืิ่�อคอยต่ด้ตามและสู่นับัสู่นุนไอด้อลอย�างใกล้ช่ด้

แฟนอารี์ต จากัซีีรีีส์เรี่�อง Descendants of the Sun | www.pngegg.com

โป็สเตอรี์ซีีรีีส์เรี่�อง Descendants of the Sun | wikipedia.org
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        ผ่ลังานศิลัปัะที่่�แฟนด้�อมใช�ความสามารู้ถึ
ด้�านกิารู้วาด้รู้ป้ั (Fan Art) 

โด้ยการนึ่ำภาพ้ของไอด้อลและรายละเอย้ด้จากส่�อ
ติ่างๆ เช่นึ่หนึ่ังส่อ ละคร ภาพ้ยนึ่ติร์ เกม หร่อตัิวิจริง
เปี็นึ่ติ้นึ่แบบ เพ้่�อสร้างสรรค์เป็ีนึ่ภาพ้วิาด้ท้�สวิยงาม 
ภาพ้การ์ติูนึ่ท้�นึ่่ารัก โด้ยฝ้ีม่อการวิาด้โด้ยติรง หร่อการ
ใช้โปีรแกรมคอมพ้ิวิเติอร์ เม่�อได้้รับการเผ่ยแพ้ร่ หาก
ได้้รับควิามนึ่ิยม ก็จะม้ผู่้ติิด้ติามติ่อเนึ่่�อง ส่วินึ่มาก 
ผ่ลงานึ่แฟนึ่อาร์ติมักจะม้การนึ่ำไปีผ่ลิติเปี็นึ่สิ�งของ 
เช่นึ่ โฟโต้ิบุ�ก สมุด้โนึ่้ติ โปีสติ์การ์ด้ ปีฏิทินึ่ ปีากกา  
พ้วิงกุญ่แจ เข็มกลัด้ ฯลฯ นึ่อกจากจะเปี็นึ่การสร้าง 
รายได้้ให้กับศิลปีินึ่แฟนึ่อาร์ตินึ่ั�นึ่ๆ ยังเปี็นึ่การเพิ้�ม
ควิามนึ่ิยมให้กับไอด้อลมากข่�นึ่

        นิย้าย้ที่่�แฟนด้�อมใช�ความสามารู้ถึ 
ด้�านกิารู้เข้่ย้น (Fan Fic) 

โด้ยการนึ่ำเค้าโครงหร่อติ้นึ่ฉบับจากนึ่ิยายท้�ตินึ่เอง
ช่�นึ่ชอบหร่อการแสด้งในึ่ภาพ้ยนึ่ติร์ ละคร ซ้ีร้ส์ ของ
บุคคลท้�ช่�นึ่ชอบ แล้วินึ่ำมาเข้ยนึ่หร่อติ่อเติิมใหม่ติาม
จินึ่ตินึ่าการ จนึ่กลายเป็ีนึ่ผ่ลงานึ่แฟนึ่ฟิกท้�บางครั�ง
สนึ่กุ ติ่�นึ่เต้ินึ่ และมค้นึ่ติิด้ติามอ่านึ่มากกว่ิาติน้ึ่ฉบบัจริง
ซี่�งเนึ่่�อหาแฟนึ่ฟิกจะแติกต่ิางกันึ่ไปีติามควิามช่�นึ่ชอบ 
มุมมอง หร่อควิามคิด้สร้างสรรค์ ของนึ่ักเข้ยนึ่แฟนึ่ฟิก
แติล่ะคนึ่ ซี่�งปีจัจบุนัึ่การเขย้นึ่แฟนึ่ฟิกมแ้นึ่วิโน้ึ่มเฟ่�องฟู 
อย่างมากโด้ยเฉพ้าะในึ่กลุ่มแฟนึ่ฟิกนึ่ิยายวิาย

3   ผ่ลังานภาพย้นติ่รู้์ที่่�แฟนด้�อมใช�ความ
สามารู้ถึในกิารู้ติ่ัด้ติ่่อที่ำาหนัง (Fan Film) 

โด้ยการผ่ลิติส่�อปีระเภทวิิด้้โอ หนึ่ังสั�นึ่ เทรลเลอร์  
ซี่�งมเ้น่ึ่�อหามาจากเร่�องราวิของแฟนึ่ๆ หรอ่สิ�งท้�ช่�นึ่ชอบ 
เช่นึ่ เกมด้ัง หนึ่ังเร่�องโปีรด้ แล้วินึ่ำมาสร้างพ้ล็อติ
ข่�นึ่ใหม่ในึ่แบบฉบับของตินึ่เอง ก่อนึ่อัปีโหลด้ข่�นึ่
แพ้ลติฟอร์มออนึ่ไลนึ่์ให้ชมกันึ่ ยิ�งยอด้วิิวิหร่อยอด้ 
เข้าชมสูงเท่าไหร่ ย่อมหมายถ่งควิามนึ่ิยมของแฟนึ่ๆ 
หร่อสิ�งท้�ช่�นึ่ชอบเพิ้�มมากข่�นึ่เท่านัึ่�นึ่ และรายได้้ของ
ศิลปีินึ่แฟนึ่ฟิล์ม ก็เพ้ิ�มมากข่�นึ่ติามไปีด้้วิย     

    ผ่ลังานมิวสิกิวิด้่โอที่่�แฟนด้�อมใช�ความ
สามารู้ถึในกิารู้ติ่ัด้ติ่่อภาพจากิหนังหรู้ือ
รู้าย้กิารู้โที่รู้ที่ัศน์ (Fan Vid) 

โด้ยนึ่ำภาพ้และวิิด้้โอติ่างๆ จากรายการวิาไรติ้� 
รายการเพ้ลง มวิิสกิวิิด้โ้อ ภาพ้ยนึ่ติร์ ซีร้ส้ ์ของไอด้อลหรอ่ 
สิ�งท้�ช่�นึ่ชอบ มาตัิด้ต่ิอปีระกอบเพ้ลง เป็ีนึ่เร่�องราวิต่ิางๆ  
และเผ่ยแพ้ร่ผ่่านึ่แพ้ลติฟอร์มออนึ่ไลนึ่์

จากผ่ลงานึ่สร้างสรรค์เหล่าน้ึ่�ของแฟนึ่ด้้อม 
สะท้อนึ่ให้เห็นึ่ชัด้เจนึ่เลยท้เด้้ยวิว่ิา พ้ลังของควิามรัก  
ควิามหลงใหลคลั�งไคล้นัึ่�นึ่ยิ�งใหญ่่จริงๆ พ้วิกเขา
จ่งทุ่มเทสร้างสรรค์ออกมาเปี็นึ่ผ่ลงานึ่ท้�ยอด้เย้�ยม  
สรา้งกระแสนึ่ยิมในึ่ติวัิบคุคลหรอ่สิ�งท้�ชอบเพิ้�มข่�นึ่ และ
ยังเปี็นึ่โอกาสในึ่การสร้างรายได้้อ้กด้้วิย

ทุกอย่างบนโลกเหมือนเหรียญที่มีสองด้าน  
ผลงานอันยอดเย่ียมแม้สร้างสรรค์เพื่อบุคคล 
หรือสิ่งท่ีชื่นชอบ โดยมิได้มีเจัตนาอ่ืนแอบแฝง  
แต่การดัดแปลงหรือลอกเลียนผลงานท่ีมีลิขสิทธิิ�  
ตามกฎหมายลิขสิทธิิ�ห้ามมิให้ทำ Fan Creation 
และเผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ในรูปแบบต่างๆ  
โดยเฉพาะผลงานท่ีล่วงละเมดิ ลดคณุค่า หรอืสร้าง
ความเสยีหายให้กบัต้นฉบบั

twitter.com/linlin_Ssakura

1

2

4
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4 กลยุทธุ์ Fandom Marketing 
สู่่�การเพิ�มม่ลค�าทางการตลาด้

นึ่้�ค่อพ้ลังท้�นึ่ักการติลาด้มองเห็นึ่ช่องทางหร่อโอกาสในึ่การนึ่ำไปีติ่อยอด้ให้กับธิุรกิจหร่อแบรนึ่ด้์ตินึ่เองได้้  
โด้ยอาศัยพ้ฤติกิรรมการบริโภคอย่างทุม่สุด้ติวัิของแฟนึ่ด้อ้ม หร่อท้�เรย้กว่ิา Fansumer ยอ่มาจาก Fan as a consumer 
มาสร้างเป็ีนึ่กลยุทธ์ิ Fandom Marketing เพ่้�อมุง่สูก่ารเพิ้�มมูลคา่ทางการติลาด้อันึ่กว้ิางใหญ่่ ติามรายละเอย้ด้ต่ิอไปีน้ึ่�

หากย้อนกลับัไปเมื�อ 2 ทศวรรษที�แล้ว ใครจะไปเชื�อว�าพิ่ลังแฟนด้้อมจะย่�งใหญ่�
และทรงอ่ทธ์่พิ่ลถิ้งเพีิ่ยงนี� โด้ยเฉพิ่าะพิ่ลังการใช้จ�ายเพืิ่�อศ่ลปิน ไอด้อลอย�างทุ�มสุู่ด้ตัว 
ไม�ว�าจะเปน็การกด้ซีื�อบััตรคอนเสู่่ร์ต อัลบัั�ม การ์ด้ ปฏ่ท่น โฟโต้บัุ�ก ขัองสู่ะสู่มต�างๆ 

ตลอด้จนสู่่นค้าที�ศ่ลปินมีสู่�วนร�วมหรือเปน็พิ่รีเซีนเตอร์ จนเก่ด้เม็ด้เง่นหมุนเวียน 
ในตลาด้มหาศาลที�ช�วยขัับัเคลื�อนเศรษฐก่จให้เต่บัโตอย�างรวด้เร็ว

www.lofficielmalaysia.com

 www.soompi.comJackson Wang วง GOT7
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Xiaozhan ศิิลัป็ินชั่�อดังชัาวจีน | www.instagram.com/tods

Decode D

1   โปัรู้โมที่แบรู้นด้์หรู้ือสินค�าด้�วย้
พรู้่เซนเติ่อรู้์แลัะแบรู้นด้์แอมบาสเด้อรู้์ 

เปี็นึ่หนึ่่�งในึ่กลยุทธิ์ท้�ได้้รับควิามนึ่ิยมท้�สุด้ โด้ยการใช้ศิลปีินึ่ 
ท้�แฟนึ่ด้้อมช่�นึ่ชอบเปี็นึ่พ้ร้เซีนึ่เติอร์หร่อแบรนึ่ด้์แอมบาสเด้อร์
ชว่ิยเสริมภาพ้ลักษณ์ท้�ด้ใ้ห้กบัแบรนึ่ด์้และสินึ่ค้า รวิมถ่งสร้างการ 
รับรู้ในึ่กลุ่มแฟนึ่ด้้อมเปี้าหมายหลัก (Fansumer) ได้้อย่างด้้เช่นึ่

• ด้ิออร์ (Dior) เล่อก จ้ซีู จากวิง Blackpink   
• หลุยส์วิิติติอง (Louis Vuitton) เลอ่ก 7 หนึุ่ม่ จากวิง BTS
• ทอ็ด้’ส์ (Tod’s) เซีนึ่ธิิ (Zenith) เป๊ีปีซี้� (Pepsi) และอก้กว่ิา
         20 แบรนึ่ด์้หรู เลอ่ก เซีย้วิจ้านึ่
• เบอร์เบอร้ (Burberry) เล่อก ไบร์ท-วิชิรวิิชญ่์  
        วิินึ่-เมธิวิินึ่ ซี่�งโด้่งด้ังจากซี้ร้ส์วิาย                    
• คาเท้ยร์ (Cartier) เล่อก แจ็คสันึ่ หวิัง จากวิง GOT7

นึ่อกจากนึ่้�ไลฟ์สไติล์ของศิลปิีนึ่และกิจกรรมต่ิางๆ ท้�จัด้ข่�นึ่
เพ้่�อสนึ่บัสนึ่นุึ่การเปีน็ึ่แบรนึ่ด์้แอมบาสเด้อรห์รอ่พ้รเ้ซีนึ่เติอร ์เชน่ึ่ 
การจัด้งานึ่เปิีด้ตัิวิพ้ร้เซีนึ่เติอร์ การจัด้งานึ่แฟนึ่ม้ติติิ�งให้แก่ผู้่ซี่�อ
ยอด้สูงสุด้ หร่อ Top Spender ซี่�งจะส่งผ่ลให้ยอด้การบริโภค
สินึ่ค้าของแฟนึ่ด้้อมกลุ่มนึ่้�สูงยิ�งข่�นึ่กวิ่าเด้ิม อย่างคาด้ไม่ถ่ง  
ด้ังท้�ม้รายงานึ่ข่าวิว่ิา สินึ่ค้าทุกชิ�นึ่ท้�เซ้ียวิจ้านึ่ถ่อหร่อเป็ีนึ่ 
พ้รเ้ซีนึ่เติอรน์ึ่ั�นึ่ขายด้ท้ะลเุปีา้ สามารถทำยอด้ขายในึ่ติลาด้จน้ึ่ได้้
หลายร้อยล้านึ่หยวินึ่ในึ่หนึ่่�งวิันึ่   

2   จับมือรู้่วมงานออกิคอลัเลักิชันพิเศษ 
(Collabs) ข้องสินค�าหรู้ือกิิจกิรู้รู้มติ่่างๆ 

เป็ีนึ่อ้กหนึ่่�งกลยุทธิ์ในึ่ Fandom Marketing ท้�ใช้ไอด้อลในึ่
ช่วิงเวิลาท้�กำลังทำการโปีรโมทเปี็นึ่การเอาใจแฟนึ่ด้้อมและ 
นึ่ักสะสมท้�ชอบสินึ่ค้ารุ่นึ่พิ้เศษท้�ม้จำนึ่วินึ่จำกัด้ โด้ยนึ่อกจาก
ทำให้ภาพ้ลักษณ์และควิามเปี็นึ่ศิลปีินึ่ถูกถ่ายทอด้ออกมา 
บนึ่สินึ่ค้าแล้วิ แฟนึ่ด้้อมก็ยังได้้เห็นึ่ติัวิตินึ่ของศิลปีินึ่ท้�ช่�นึ่ชอบ 
มากข่�นึ่ ขณะท้�แบรนึ่ด้์เองได้้คอลเลกชันึ่ใหม่ๆ ท้�ช่วิยสร้างควิาม
แติกติ่างให้กับแบรนึ่ด้์ได้้ และได้้รับการสนึ่ับสนึุ่นึ่จากแฟนึ่ด้้อม 
เช่นึ่ 

• แบรนึ่ด้์เวิสปี้า (Vespa) กบัจสัตินิึ่ บเ้บอร์
• แบรนึ่ด้์กล้อง Square SQ6 กับเทย์เลอร์ สวิิฟติ์ 

รวิมถ่งการเขา้ไปีมส่้วินึ่ร่วิมกับกจิกรรมท้�แฟนึ่ด้อ้มสรา้งสรรค์
หร่อจัด้ข่�นึ่ในึ่ลักษณะเป็ีนึ่แบรนึ่ด้อม (Brandom) จะช่วิย
สร้างภาพ้ลักษณ์และการสนัึ่บสนุึ่นึ่สินึ่ค้าจากลุ่มแฟนึ่ด้้อมได้ ้
อย่างสูงเช่นึ่กันึ่ 

โด้ยจากผ่ลสำรวิจแฟนึ่ด้้อมไทยและในึ่อาเซี้ยนึ่ ของสถาบันึ่
วิิจัยฮิิลล์ อาเซี้ยนึ่ พ้บวิ่าภายใติ้กลยุทธ์ินึ่้� แฟนึ่ด้้อมคาด้หวิัง
หร่ออยากให้แบรนึ่ด้์มาร่วิมคอลแลปีกันึ่มากถ่ง 51.6% และ 
แฟนึ่ด้้อม 88.2% ยินึ่ด้้จ่ายเงินึ่เพิ้�มเพ้่�อสนึ่ับสนึุ่นึ่หร่อซี่�อสินึ่ค้า
ของแบรนึ่ด้์นึ่ั�นึ่ๆ อ้กด้้วิย www.lofficielmalaysia.comJisoo วง Blackpink
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3   ส่งสินค�าใหม่ให�ศิลัปิันที่ด้ลัองใช� 
เปี็นึ่กลยุทธิ์ท้�ได้้รับควิามนิึ่ยมอย่างมากเพ้ราะใช้งบปีระมาณในึ่การทำ 

การติลาด้นึ่้อยกว่ิาสองกลยุทธิ์แรก แติ่สามารถเพิ้�มมูลค่าทางการติลาด้ได้้สูง  
หากศิลปีินึ่ ไอด้อล พ้ิจารณาหยิบสินึ่ค้าข่�นึ่มาใช้ และแสด้งควิามคิด้เห็นึ่
เชิงบวิกจะทำให้เกิด้ผ่ลติอบรับท้�ด้้และสร้างควิามน่ึ่าเช่�อถ่อ เนึ่่�องจากไม่ได้้
เปี็นึ่ลักษณะของการจ่ายเงินึ่ว่ิาจ้างเพ้่�อทำการโฆษณาโด้ยติรง แฟนึ่ด้้อมจ่ง 
รู้ส่กเช่�อมั�นึ่ในึ่สินึ่ค้ามากยิ�งข่�นึ่

4  สอด้แที่รู้กิสินค�าในภาพย้นติ่รู้์ ซ่รู้่ส์ หรู้ือมิวสิกิวิด้่โอ
เปี็นึ่กลยุทธิ์ท้�ปีัจจุบันึ่พ้บเห็นึ่บ่อยเวิลาดู้ภาพ้ยนึ่ติร์ ซี้ร้ส์ หร่อมิวิสิกวิิด้้โอติ่างๆ 

แล้วิด้ารานึ่ักแสด้งหยิบสินึ่ค้านึ่ั�นึ่ข่�นึ่มาลองหร่อพู้ด้ถ่ง จนึ่ทำให้เกิด้การจด้จำหร่อ
อยากลองใช้ติามไปีด้้วิยโด้ยไม่รู้ตัิวิ กลยุทธ์ิน้ึ่�เร้ยกว่ิาการสอด้แทรกหร่อ Tie-in 
เคล็ด้ลับค่อ ควิรสอด้แทรกอย่างแนึ่บเนึ่้ยนึ่ ไม่มากเกินึ่ไปี จนึ่เหม่อนึ่การขายของ
แบบฮิาร์ด้เซีล เพ้ราะอาจก่อให้เกิด้ควิามรู้ส่กเชิงลบ แทนึ่ท้�จะเปี็นึ่การเพิ้�มค่า
ทางการติลาด้ให้กับสินึ่ค้า 

เม่�อรู้เขาก็รู้เรา จากการถอด้กลยุทธิ์ Fandom Marketing ออกมาทั�งหมด้ 
นึ่ักการติลาด้สามารถนึ่ำไปีปีระยุกติ์ใช้เพ้่�อเพิ้�มมูลค่าทางการติลาด้จากพ้ลัง 
แฟนึ่ด้้อมให้ได้้มากท้�สุด้นึ่ั�นึ่เอง

DecodeD

Dylan Wang นักัแสดงดาวรีุ่งจากัป็รีะเทศิจีน | jingdaily.com
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Decode D

1   ความเที่่าเที่่ย้ม 
การรวิมตัิวิอย่ าง เหนึ่้ยวิแน่ึ่นึ่ของแฟนึ่ด้้อม

บนึ่พ่้�นึ่ฐานึ่ท้�ปีฏิบัติิต่ิอกันึ่อย่างไม่แบ่งแยกหร่อม ้
อคติใิด้ๆ ทกุคนึ่เท่าเทย้มกนัึ่ และเช่�อมโยงกันึ่ด้้วิยควิาม
ช่�นึ่ชอบในึ่บุคคลหร่อสิ�งเด้้ยวิกันึ่

2   ความคิด้สรู้�างสรู้รู้ค ์
การใช้เวิลาอยู่ร่วิมกันึ่เพ้่�อทำกิจกรรมสนึ่ับสนึุ่นึ่

ศิลปิีนึ่หร่อสิ�งท้�ช่�นึ่ชอบด้้วิยกันึ่ ควิามคิด้สร้างสรรค์ 
ก็จะแสด้งออกมาให้เห็นึ่ในึ่รูปีแบบติ่างๆ เช่นึ่ กิจกรรม
โปีรโมทท้�ม้รูปีแบบไม่เหม่อนึ่ใคร การออกแบบผ่ลิติ
สินึ่ค้าท้�ด้่งดู้ด้ใจ การซี่�อส่�อโฆษณาแปีลกใหม่ เปี็นึ่ติ้นึ่

3  ความสัมพันธุ์แบบครู้อบครู้ัว 
สำหรบัแฟนึ่ด้อ้มแล้วิ ชมุชนึ่ของพ้วิกเขาเป็ีนึ่เสมอ่นึ่

บ้านึ่หลังท้�สอง ท้�ทุกคนึ่ติ่างสนึ่ับสนึุ่นึ่กันึ่และกันึ่อย่าง 
บริสุทธิ์ใจ พ้ร้อมดู้แลปีกปี้องกันึ่อย่างพ้ร้อมเพ้ร้ยง

4   พลัังข้องความแข้็งแกิรู้่ง 
เป็ีนึ่ควิามร่วิมมอ่กนัึ่ของแฟนึ่ด้้อมทกุคนึ่ในึ่การสร้าง

ควิามเปีล้�ยนึ่แปีลงและนึ่ำมาซี่�งปีระโยชนึ่์สู่สังคม เช่นึ่ 
การบริจาคเงินึ่ในึ่นึ่ามศิลปิีนึ่เพ้่�อช่วิยเหล่อสังคมในึ่
โครงการติ่างๆ

3 สู่ิ�งต้องร่้ก�อนทำา Fandom Marketing
1   เลัือกิศิลัปิันให�ติ่รู้งกิับกิลัุ่มเป้ัาหมาย้

ข้องธุุรู้กิิจหรู้ือแบรู้นด้ ์
เพ้ราะไอด้อลติ่างก็ม้แฟนึ่ด้้อมท้�แติกติ่างกันึ่ไปี  

ม้ทั�งนึ่ักเร้ยนึ่ นึ่ักศ่กษา ข้าราชการ พ้นึ่ักงานึ่บริษัท 
ไปีจนึ่ถ่งระดั้บผู่้บริหาร  ด้ังนัึ่�นึ่จ่งต้ิองพิ้จารณาเล่อก
ศิลปีินึ่ท้�ม้ฐานึ่แฟนึ่ด้้อมติรงกับกลุ่มเปี้าหมายของ
ธิุรกิจหร่อแบรนึ่ด้์มากท้�สุด้

2   เลัือกิช่องที่างกิารู้สื�อสารู้ให�เหมาะสม 
เนึ่่�องจากกลุ่มแฟนึ่ด้้อมม้คุณลักษณะควิามเป็ีนึ่ 

กลุม่กอ้นึ่หรอ่ชมุชนึ่สงูมาก และมก้ารรวิมติวัิกนัึ่อยา่ง
แข็งแกร่ง ธิุรกิจหร่อแบรนึ่ด้์จ่งต้ิองศ่กษาเจาะล่กถ่ง
พ้ฤติิกรรมการบริโภคของแฟนึ่ด้้อมอย่างละเอ้ยด้ 
แล้วินึ่ำมาปีรับใช้ในึ่การส่�อสารให้ถูกช่องทาง เพ้่�อให้
แฟนึ่ด้้อมรู้ส่กวิ่าธุิรกิจหร่อแบรนึ่ด้์นัึ่�นึ่เปี็นึ่ส่วินึ่หน่ึ่�ง
ของพ้วิกเขา

3  คำานึงถึึงเป้ัาหมาย้ข้องแบรู้นด้์เป็ันหลัักิ 
โด้ยการคัด้เล่อกศิลปีินึ่ท้�ติอบโจทย์ติรงกับ 

เปี้าหมายของแบรนึ่ด์้มากท้�สุด้ ไม่ควิรเล่อกศิลปิีนึ่
เพ้้ยงเพ้ราะควิามดั้งเพ้ราะอาจทำให้ไมส่ามารถส่�อสาร
แบรนึ่ด้์ได้้ติามวิัติถุปีระสงค์   

การถอด้กลยุทธิ์ Fandom Marketing สู่การเพิ้�มมูลค่าทางการติลาด้ให้สำเร็จติามเปี้าหมาย นึ่ักการติลาด้ 
ควิรศ่กษาจุด้แข็งและข้อควิรรู้ท้�สำคัญ่ไว้ิก่อนึ่และสิ�งสำคัญ่ท้�ติ้องรู้ เน่ึ่�องจากการส่�อสารการติลาด้กับแฟนึ่ด้้อม
สายเปีย์ม้ควิามละเอ้ยด้ล่กซี่�ง และติ้องเอาใจเขามาใส่ใจเราอย่างมาก 

4 จุด้เด้�นของแฟนด้้อม

อ้างอิง 
• สถาบันวิจัยฮิิลัลั์ อาเซีียน
•  www.FarEastFameLineDDB.com 
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The KnowledgeT

นอกจากวัฒนธ์รรมเกาหลีหรือ K-Pop ที�สู่ร้างปรากฏการณ์์สู่ะเทือนโลกแล้ว  
ซีีรีส์ู่วายขัองไทยก็สู่ร้างกระแสู่ความฮอตไปทั�วเอเชียเช�นกัน 
จนสู่�งผลให้อุตสู่าหกรรมซีีรีส์ู่วายขัองไทยเต่บัโตอย�างคาด้ไม�ถิ้ง 
สู่ร้างเม็ด้เง่นในระบับัเศรษฐก่จวาย หรือ Y-Economy ได้้อย�างมหาศาล 

เศรษฐกิจวิาย หร่อ Y-Economy ค่อ เศรษฐกิจ 
แบบใหม่ท้�เกดิ้จากการบรโิภคซีร้ส์้วิาย รวิมถ่งคอนึ่เทนึ่ต์ิ
วิายอ่�นึ่ๆ เพิ้�มสูงข่�นึ่ จง่ทำให้มเ้ม็ด้เงนิึ่หลั�งไหลเข้ามาสู่
ระบบเศรษฐกิจนึ่้�มากข่�นึ่ติามไปีด้ว้ิย ยิ�งซีร้ส์้วิายเติบิโติ
ข่�นึ่มากเทา่ไหร ่เศรษฐกจิวิายกยิ็�งเติบิโติมากข่�นึ่เทา่นัึ่�นึ่ 
ด้ังปีรากฏในึ่ช่วิงไม่ก้�ปีีท้�ผ่่านึ่มา ซ้ีร้ส์วิายจ่งไม่ใช่ 
คอนึ่เทนึ่ต์ิธิรรมด้าๆ อ้กต่ิอไปี แต่ิเปี็นึ่จุด้เริ�มติ้นึ่ของ 
การเกิด้เศรษฐกิจวิาย ท้�จะนึ่ำไปีสู่โอกาสในึ่การสร้าง 
Soft Power ท้�สามารถส่งเสริมเศรษฐกิจไทยได้้เปี็นึ่
อย่างด้้  

สำหรับจุด้กำ เ นิึ่ด้ของวิายและซ้ีร้ ส์ วิายนัึ่�นึ่  
‘วิาย  หร่อ Y’  มาจากคำวิ่า ‘ยะโยอิ หร่อ ยะโอย’  
(Yaoi-Yamanashi Ochinashi Iminashi) ในึ่ภาษา
ญ้่�ปีุ�นึ่ แปีลวิ่า ไม่ม้ไคลแมกซี์ ไม่ม้บทสรุปี และเปี็นึ่ 
นึ่ิยายหร่อมังงะ ซี่�งหมายถ่ง การ์ติูนึ่ปีระเภทหน่ึ่�งของ
ญ้่�ปุี�นึ่ แรกเริ�มเด้ิมท้จะเปี็นึ่การหยิบเอาติัวิละครจาก

การ์ติูนึ่โบราณเร่�องโปีรด้มาเข้ยนึ่ใหม่ติามจินึ่ตินึ่าการ
ของผู่้เข้ยนึ่ ซี่�งไม่ม้บทสรุปีหร่อปีระเด้็นึ่อะไร และเป็ีนึ่
ท้�นึ่ิยมในึ่ผู่้อ่านึ่กลุ่มเล็กๆ ติ่อมาม้การเข้ยนึ่โด้ยเน้ึ่นึ่ 
เร่�องราวิควิามสัมพั้นึ่ธ์ิเชงิควิามรักระหวิา่งชายกบัชาย 
หร่อเร้ยกวิ่า Boy’s Love และควิามสัมพั้นึ่ธ์ิระหวิ่าง
หญ่ิงกับหญ่ิง ท้�เร้ยกวิ่า ยูริ (Yuri) หร่อ Girl’s Love

จากนึ่วินึ่ิยายและการ์ติูนึ่วิายได้้ม้การขยายมาสู่
วิงการเกม ภาพ้ยนึ่ติร์ ซ้ีร้ส์ และคอนึ่เทนึ่ติ์วิายอ่�นึ่ๆ 
จนึ่กระทั�งกลายเปี็นึ่กระแสควิามนึ่ิยม แล้วิแผ่่อิทธิิพ้ล
ไปียังปีระเทศต่ิางๆ ไม่แพ้้วัิฒนึ่ธิรรม K-Pop แต่ิอย่างใด้ 
โด้ยปัีจจุบันึ่น้ึ่�กระแสซ้ีร้ส์วิายในึ่เม่องไทยและแถบ
เอเช้ย มาแรงเกินึ่ติ้านึ่ สามารถทำรายได้้มากกวิ่า 
พ้ันึ่ล้านึ่บาทต่ิอปีี และม้ฐานึ่แฟนึ่ด้้อมขนึ่าด้ใหญ่่
ติิด้ติามชมอย่างเหนึ่้ยวิแนึ่่นึ่

เปิด้มุมมอง Y-Economy 
สู่่�โอกาสู่สู่ร้าง Soft Power ไทย 

แฟนอารี์ตซีีรีีส์วาย จากัทวิตเตอรี์ | https://twitter.com/alice_no_tabi
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กิรู้ะแสซ่รู้่ส์วาย้ในเมืองไที่ย้
กล่าวิได้้วิ่ากระแสซี้ร้ส์วิายในึ่เม่องไทยท้�เพิ้�งถูกปีลุกพ้ลัง 

ข่�นึ่มาเม่�อไม่ก้�ปีีมาน้ึ่� สามารถครองติลาด้ได้้อย่างรวิด้เร็วิ 
โด้ยจุด้เริ�มต้ินึ่มาจากนึ่ิยายวิายยอด้นิึ่ยมในึ่เวิ็บไซีต์ิติ่างๆ ซี่�ง
ได้้รับอิทธิิพ้ลมาจากวิายญ้่�ปีุ�นึ่นัึ่�นึ่เอง ได้้นึ่ำนึ่ิยายวิายจาก
เว็ิบไซีติ์ติ่างๆ ทั�งหลายมาจัด้พ้ิมพ้์เปี็นึ่พ้็อกเกติบุ�กนึ่ิยายวิาย  
จนึ่ได้้รับควิามนึ่ิยมจากนัึ่กอ่านึ่ไม่ติ่างจากซ้ีร้ส์วิาย ปีระกอบ
กับสังคมไทยเปีิด้กวิ้างเร่�องเพ้ศมากข่�นึ่ เนึ่่�อหาจากนึ่ิยายวิายท้� 
นึ่ำมาสร้าง และเคม้ในึ่การแสด้งของนึ่ักแสด้งนึ่ำท้�ถูกจริติ 
ผู่ช้ม จง่ไมน่ึ่า่แปีลกใจท้�เร่�องราวิของ ‘วิาย’ ได้เ้ขา้ไปีครองใจผู่ช้ม 

แฟนด้�อมซ่รู้่ส์วาย้ไที่ย้
ในึ่ช่วิงแรกๆ แฟนึ่ด้้อมซ้ีร้ส์วิายของไทยอาจจำกัด้แค่ 

กลุม่วิยัรุน่ึ่ นึ่กัเรย้นึ่ นึ่กัศก่ษา แติป่ีจัจบุนัึ่วิยักลุม่คนึ่ทำงานึ่ และ
ผู่้ใหญ่่อายุ 55 ปีีข่�นึ่ไปี ก็เปี็นึ่แฟนึ่ด้้อมซี้ร้ส์วิายด้้วิยเช่นึ่กันึ่

แพลัติ่ฟอรู้์มซ่รู้่ส์วาย้ไที่ย้
ช่วิงของการก้าวิผ่่านึ่จากยุคแอนึ่ะล็อกสู่ยุคด้ิจิทัลท้�ม้

แพ้ลติฟอร์มการชมภาพ้ยนึ่ต์ิและซ้ีร้ส์ท้�หลากหลายมากยิ�งข่�นึ่
นึ่อกจากฟร้ท้ว้ิทั�วิไปี เช่นึ่ เนึ่็ติฟลิกซี์ (Netflix) อ้ายฉ้อ้� (iQiyi)  
ว้ิทว้้ิ (WeTV) กยิ็�งผ่ลกัด้นัึ่ใหก้ระแสซ้ีรส้ว์ิายเติบิโติอยา่งรวิด้เรว็ิ
มากยิ�งข่�นึ่  

2560
ซ่รืีส์วายู่ไที่ยู่เป็็นที่่�นิยู่มี
อยู่�างต�อเน่�อง จากเรืื�อง 
SOTUS : THE SERIES  
พ่�ว้ากตัวรื้ายู่กับนายู่ป็ีหนึ�ง

2550
เป็ิดึศักรืาชื่ซ่รืีส์วายู่ไที่ยู่
ดึ้วยู่ภาพยู่นตรื์เรืื�อง  
รืักแห�งสยู่ามี

2557-2558
ซ่รืีส์วายู่ไที่ยู่เรืิ�มีเป็็นที่่�
นิยู่มีมีากข้้�นจากเรืื�อง 
LOVE SICK  : THE 
SERIES รืักว่�น 
วัยู่รืุ�นแสบ

2564
กรืะแสซ่รีืส์วายู่ไที่ยู่พุ�งแรืง
ม่ีการืผ่ลิตและเผ่ยู่แพรื�ซร่ืีส์
วายู่กว�า 47 เรืื�อง

2565
กรืะแสซ่รืีส์วายู่ไที่ยู่เติบโตข้้�น
เก่อบเที่�าตัว ม่ีการืผ่ลิตและ
เผ่ยู่แพรื�ซ่รืีส์วายู่ มีากกว�า 
70 เรืื�อง

2563
ซ่รืีส์วายู่ไที่ยู่ติดึเที่รืนดึ์ที่วิตเตอรื์  
ที่ั�วโลก มี่แฟนอินเตอรื์เพิ�มีข้ึ�น 
จากการืผ่ลิตและเผ่ยู่แพรื�ซ่รืีส์วายู่
มีากกว�า 24 เรืื�อง อาที่ิ
• 2GETHER : THE SERIES 

เพรืาะเรืาค่�กัน โดึยู่  
ไบรื์ที่-วชื่ิรืวิชื่ญ์์ ชื่่วอารืี และ 
วิน-เมีธุวิน โอภาสเอ่�ยู่มีข้จรื

• กลรืักรืุ�นพ่� โดึยู่
   ห ยู่ิ� น - อ า นั น ท์ี่  ว�อง  และ  
          วอรื์-วนรัืตน์ รัืศมี่รืัตน์
• แป็ลรัืกฉัันด้ึวยู่ใจเธุอ โดึยู่ 

พ่พ่-กฤษฏ์์ อำานวยู่เดึชื่กรื และ 
บวิกิ�น-พฒุิพิงศ ์อสัสรืตันกลุ

เส�นที่างซ่รู้่ส์วาย้ไที่ย้
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 ‘ค้่จิ�นซ่รู้่ส์วาย้’ อาวุธุที่างกิารู้ติ่ลัาด้

ปัีจจุบันึ่นึ่้� ติลาด้ของวิงการซี้ร้ส์วิายยังคงขยายติัวิอย่างต่ิอเนึ่่�อง 
โด้ยม้จ้เอ็มเอ็มท้ว้ิ ซี่�งเป็ีนึ่หัวิเร่อใหญ่่ในึ่การผ่ลิติซี้ร้ส์วิายไทย 
ของปีระเทศ รวิมทั�งค่ายอ่�นึ่ๆ ท้�ร่วิมกันึ่สร้างคู่จิ�นึ่ให้เกิด้ข่�นึ่มากมาย 
และส่งผ่ลให้บรรด้าเจ้าของแบรนึ่ด้์ และผ่ลิติภัณฑ์์ติ่างๆ เริ�มหันึ่ 
มาใช้ คู่จิ�นึ่ซี้ร้ส์วิายในึ่เชิงการติลาด้มากข่�นึ่ในึ่ฐานึ่ะ พ้ร้เซีนึ่เติอร์
หรอ่แบรนึ่ด์้แอมบาสเด้อรท์้�มอิ้ทธิิพ้ลในึ่เชงิบวิกติอ่การติดั้สินึ่ใจซี่�อ  
ของผู้่บรโิภคจำนึ่วินึ่มาก ไม่ว่ิาคูจ่ิ�นึ่ของซีร้ส์้วิายจะหยบิจบัสนิึ่ค้าใด้ 
ก็ม้กลุ่มแฟนึ่ด้้อมทุ่มทุนึ่สนึ่ับสนึุ่นึ่อย่างเติ็มท้� จนึ่ทำให้กระแส 
ซี้ร้ส์วิายไทยได้้เติิบและกลายเป็ีนึ่กระแสหลักท้�ได้้รับควิามนิึ่ยม
ทั�วิเอเช้ย ย่างรวิด้เร็วิ โด้ยสามารถสร้างรายได้้ทั�งติลาด้ในึ่ปีระเทศ 
และติลาด้ติ่างปีระเทศได้้อย่างมหาศาล นึ่ับเปี็นึ่ปีรากฏการณ์ 
ติอ้งจบัติามอง เพ้ราะมลูคา่ของเศรษฐกจิวิาย ไมเ่พ้้ยงชว่ิยขบัเคล่�อนึ่
เศรษฐกิจโด้ยรวิมของปีระเทศ แติ่ยังทำให้เห็นึ่โอกาสในึ่การสร้าง 
Soft Power ไทยให้ก้าวิไกลยิ�งข่�นึ่ด้้วิย

กิลัุ่มผ่้�ชมซ่รู้่ส์วาย้
จากผ่ลวิิจัยเศรษฐกิจวิายของไลน์ึ่ ไทยแลนึ่ด์้ โด้ยท้มงานึ่ไลน์ึ่ 

อินึ่ไซีต์ิ เม่�อปีี พ้.ศ.2563 พ้บว่ิา ฐานึ่ผู่้ชมซ้ีร้ส์วิายบนึ่ไลน์ึ่ท้ว้ิ  
มเ้พิ้�มข่�นึ่ถ่ง 328% หรอ่กว่ิา 3 เท่าตัิวิ เม่�อเทย้บกับปี ีพ้.ศ. 2562 โด้ย
ช่วิงอายุ 18-24 ปีี เปี็นึ่กลุ่มผู่้ชมหลัก รองลงมาค่อช่วิงอายุ 25-34 ปีี 
ปีัจจุบันึ่กลุ่มสูงวิัย ม้จำนึ่วินึ่เพ้ิ�มข่�นึ่อย่างม้นึ่ัย

อ้กทั�งกลุ่มผู่้ชมส่วินึ่ใหญ่่ ปีระมาณ 78% หร่อเก่อบ 20 ล้านึ่คนึ่ 
เปี็นึ่ผู่้หญ่ิงวิัย 15-40 ปีี ถ่อเปี็นึ่กลุ่มท้�ม้พ้ลังในึ่การขยายฐานึ่แฟนึ่
ด้อ้มซีร้ส้ว์ิายอยา่งมาก โด้ยคนึ่ในึ่วิงการเรย้กผู่ช้มกลุม่นึ่้�วิา่ ‘สาวิวิาย’ 

สาเหติุ่ที่่�สาววาย้ชอบซ่รู้่ส์วาย้ 

เนึ่่�องมาจากช่วิยผ่่อนึ่คลายจากแรงกด้ทับของสังคมท้�ชาย 
เปี็นึ่ใหญ่่ทำให้เห็นึ่ถ่งควิามสัมพั้นึ่ธ์ิระหว่ิางชายกับชายท้�ม้ 
เร่�องราวิให้ฝ้�าฟันึ่มากกวิ่าปีกติิ สามารถศ่กษาลักษณะของผู่้ชาย
แติ่ละแบบท้�ถูกนึ่ำมาสร้างให้ชมได้้  โด้ยติัวิเองไม่ติ้องเข้าไปีอยู่ในึ่
ควิามสัมพ้ันึ่ธิ์นึ่ั�นึ่

กลุ่มผู่้ชมซี้ร้ส์วิายม้รายได้้ เฉล้�ย 80,000 บาทติ่อเด้่อนึ่  
ยิ�งสะท้อนึ่ให้เห็นึ่วิ่าปีัจจุบันึ่กลุ่มผู่้บริโภค ไม่ได้้จำกัด้แค่เพ้ศ 
และวัิย แต่ิยังกระจายไปีทุกช่วิงอายุและม้รายได้้สูง ทำให้ม้กำลัง
ซี่�อสินึ่ค้าสนึ่ับสนึุ่นึ่ด้ารานึ่ักแสด้งซี้ร้ส์วิายได้้มากเท่าท้�ติ้องการ  
โด้ยเฉพ้าะสาวิวิายท้�ม้พ้ฤติิกรรมพ้ร้อมจะสนึ่ับสนึุ่นึ่แบรนึ่ด้์สินึ่ค้า
ติ่างๆ ท้�ปีรากฏในึ่ซี้ร้ส์อยา่งง่ายด้ายและเติ็มท้� ซี่�งสามารถแบ่งผู่้ชม
ซี้ร้ส์วิายท้�ม้กำลังซี่�อได้้เปี็นึ่ 3 กลุ่ม ด้ังนึ่้�

อ้างอิง 
• สำนักังานส่งเสรีิมเศิรีษฐกัิจสรี้างสรีรีค์์
• ผลัวิจัย Y-Economy โดย Line Insights 

กลุ�มผู้่้ช่มซีรีสู่์วาย
ที�มีกำาลังซื�อ

76%

24%

fandom
ผ่่้ชื่มีรืะดึับแมี�ยู่ก

84%

4%

12%

New  Adopter
ผ่่้ชื่มีหน้าใหมี�

78%

19%

corE watcher
ผ่่้ชื่มีติดึจอ

3%
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บัวขาว บัญชัาเมฆ นักัมวยชั่�อดังขวัญใจค์นไทย | https://www.facebook.com/BanchamekGym

กิารู้ติ่่อย้อด้ Y-Economy ส่้กิารู้สรู้�าง 
Soft Power 

จากปีรากฏการณ์ซีร้ส้ว์ิายสุด้ฮิอติของอุติสาหกรรม
บันึ่เทิงไทยท้�เปี็นึ่ Soft Power ไปีครองอันึ่ด้ับติ้นึ่ๆ ในึ่
ติลาด้เอเช้ยจนึ่สำเร็จได้้นัึ่�นึ่ ภาครัฐและหน่ึ่วิยงานึ่ท้�
เก้�ยวิขอ้งควิรใชโ้อกาสนึ่้� ในึ่การติอ่ยอด้สูก่ารสรา้ง Soft 
Power อ่�นึ่ๆ ของปีระเทศ โด้ยการสง่เสรมิและสนึ่บัสนึ่นุึ่
อย่างจริงจังในึ่ทุกๆ ด้้านึ่ ไม่วิ่าจะเป็ีนึ่ด้้านึ่นึ่โยบาย
ยุทธิศาสติร์  งบปีระมาณ ภาษ้ การติ่างปีระเทศ การ
สร้างเคร่อข่าย การจัด้การควิามรู้ การพ้ัฒนึ่าบุคลากร 
และอ่�นึ่ๆ 

เริ�มต้ินึ่ด้้วิยการทำกลยุทธ์ิสอด้แทรก Soft Power 
ไทยในึ่ซ้ีรส์้วิายท้�มฐ้านึ่แฟนึ่ด้้อมมากมายอยู่แล้วิทั�วิโลก 
อย่างแยบยล กจ็ะช่วิยทำให้เกิด้แรงสนัึ่บสนุึ่นึ่ Soft Power 
ไม่วิ่าจะเปี็นึ่

• อาหารไทย 
• มวิยไทย
• การออกแบบแฟชั�นึ่ไทย
• ภมูปิีญั่ญ่าไทย เชน่ึ่ นึ่วิด้แผ่นึ่ไทย สมนุึ่ไพ้รไทย
• เทศกาลปีระเพ้ณ้ไทย
• สถานึ่ท้�ท่องเท้�ยวิของไทย

ซีรีส์วายก็จัะเป็นกลไกหน่ึงในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจัไทย ให้เติบโตและมีมูลค่าสูงยิ่งขึ�น
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ขับัเคลื�อนสู่ังคม
และเศัรษฐกิจ
ไปพร้อม 
'พลังติ�ง'

สำหรับเด้ินึ่เปีิด้ติัวิบนึ่พ้รมแด้งท้�สะท้อนึ่บุคลิกของ 
สมาชิกเกิร์ลกรุ�ปีหลายสัญ่ชาติิจากวิงเกาหล้ใต้ิ
ทั�ง 5 คนึ่ ในึ่ชุด้ส้ชมพู้หวิานึ่ผ่สานึ่ควิามเป็ีนึ่สากล
ท้�เปี็นึ่ท้�ช่�นึ่ชอบของเหล่าเนึ่เวิอร์แลนึ่ด์้ (Neverland)  
หร่อชาวิด้้อมของวิง (G)I-DLE จนึ่เกิด้การแชร์อย่าง
แพ้ร่หลายในึ่โลกออนึ่ไลน์ึ่ นึ่อกจากนึ่้�ไทยเรายัง
สามารถติอกย�ำภาพ้ลักษณ์ของจดุ้หมายปีลายทางในึ่
การจัด้งานึ่ระด้ับนึ่านึ่าชาติิได้้ด้้วิย

อย่างไรก็ติามยังม้อ้กหลายแนึ่วิทางท้�ทั�งภาครัฐและ
ปีระชาชนึ่สามารถร่วิมด้ำเนึ่ินึ่การเพ้่�อเพิ้�มโอกาสใหม่ๆ 
ให้กับปีระเทศไทยเรา เช่นึ่

1  กิารู้ผ่ลัักิด้ัน 5 F ให�ม่ส่วนรู้่วมไปัพรู้�อม
กิับกิรู้ะแสความคลัั�งไคลั�ข้องแฟนด้�อม

หน่ึ่�งในึ่ติัวิอย่างท้�น่ึ่าสนึ่ใจล่าสุด้ ได้้แก่ การท้� 1 ในึ่ 
5 F ค่อ Fashion การออกแบบแฟชั�นึ่ไทยได้้เข้าไปี 
ม้ส่วินึ่ร่วิมกับกระแสงานึ่ปีระกาศรางวัิลครั�งใหญ่่ ท้�
ทำให้เห็นึ่ว่ิาชุด้ผ่้าไทยสามารถสร้างสรรค์ให้นึ่่าใส่ 
ได้้มากกว่ิาท้�พ้วิกเราทุกคนึ่คิด้ จากบทควิามของ 
Vogue Thailand ปีิด้ภาพ้เบ่�องหลัง...ชุด้ไทยของสาวิๆ 
(G)I-DLE โด้ยแบรนึ่ด้ ์Asava ท้�งานึ่ Golden Disc Awards 
2023 ระบุวิ่าแบรนึ่ด์้ Asava ได้้รับการติิด้ต่ิอให้ทำชุด้

Nextpertn

ยุคที� ก ระแสู่แฟนด้้ อมมาแรง เ ก่นต้ าน  
ภาครัฐสู่ามารถิสู่ร้ างโอกาสู่ขัับัเคลื� อน
สัู่งคมและเศรษฐก่จไปพิ่ร้อม 'พิ่ลังต่�ง' ได้้  
ด้ังที�ได้้ด้ำาเน่นการไปแล้วในหลายโอกาสู่
และโครงการ ทั�งยังสู่อด้คล้องกับันโยบัาย
ต�อเนื�องในการสู่นับัสู่นุน Soft Power และ
อุตสู่าหกรรมสู่ร้างสู่รรค์ขัองไทย ที�ตั�งเป้า 
สู่�งเสู่ร่มวัฒนธ์รรม 5 F ได้้แก� 
    Food อาหาร
    Film ภาพิ่ยนตร์และวีด้่ทัศน์
    Fashion การออกแบับัแฟชั�นไทย
   Fighting ศ่ลปะการป้องกันตัวแบับัไทย 
    Festival เทศกาลประเพิ่ณ์ีไทย

1
2

3
4
5
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ในึ่ช่วิงเวิลาใกล้เค้ยงก่อนึ่หน้ึ่า 'Fighting ศิลปีะการป้ีองกันึ่ตัิวิแบบไทย' และ 'Food อาหารไทย' 
ก็กลายเปี็นึ่กระแสไม่นึ่้อยไปีกวิ่ากันึ่ จากข่าวิท้�แจ็ค หม่า ผู้่ก่อตัิ�งอาล้บาบากรุ�ปีท้�ได้้เด้ินึ่ทางไปียังเวิท้มวิย
ราชด้ำเนึ่ินึ่และถ่ายภาพ้กับบัวิขาวิ บัญ่ชาเมฆ ไอคอนึ่ของวิงการมวิยไทยท้�มักม้เหล่าแฟนึ่ด้้อมจากปีระเทศจ้นึ่
คอยติิด้ติาม และยังเด้ินึ่ทางไปีเย่อนึ่ร้านึ่เจ�ไฝ้ขวิัญ่ใจแฟนึ่สติร้ทฟู้ด้ระด้ับมิชลินึ่  

สำหรับ 'Film ภาพ้ยนึ่ติร์และว้ิดิ้ทัศนึ่์' นึ่อกจากการผ่ลักด้ันึ่อุติสาหกรรมภาพ้ยนึ่ติร์ไทยแล้วิ ยังสามารถ 
ส่งเสริมสนึ่ับสนึุ่นึ่ให้สถานึ่ท้�ท่องเท้�ยวิภายในึ่ปีระเทศกลายเปี็นึ่สถานึ่ท้�ถ่ายทำภาพ้ยนึ่ติร์ระด้ับฮิอลล้วูิด้ได้้
มากมาย ติวัิอยา่งลา่สดุ้ ภาพ้ยนึ่ติรแ์นึ่วิไซีไฟเร่�อง 'True Love' มาถา่ยทำกนัึ่ถ่ง สามพ้นัึ่โบก จงัหวิดั้อบุลราชธิาน้ึ่ 
หร่อแกรนึ่ด้์แคนึ่ยอนึ่เม่องไทย
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2  กิารู้เปิัด้รู้ับด้�อม LGBTQ+ 
ที่่�มากิกิว่ากิรู้ะแส แติ่่แปัลัว่าความเที่่าเที่่ย้ม

ควิามหลากหลายทางเพ้ศได้ก้ลายมาเปีน็ึ่มากกวิา่
กระแสแต่ิหมายควิามรวิมไปีถ่งควิามเท่าเท้ยมกันึ่ท้�
ดู้เหม่อนึ่วิ่าปีระเทศไทยเปีิด้กวิ้างรับมากกวิ่าหลายๆ 
ปีระเทศ ทำให้เราได้้เห็นึ่การเติิบโติของติลาด้นิึ่ยาย
และซี้ร้ส์แนึ่วิวิายท้�มากกวิ่าควิามรักแบบชายรัก
หญ่ิง แต่ิไม่วิ่าเปี็นึ่เพ้ศไหนึ่ก็รักกันึ่ได้้ ติัวิอย่างเช่นึ่
ช่อง 3 ท้�ไม่เคยม้ผ่ลงานึ่ละครแนึ่วิวิายในึ่ช่วิงเวิลา 
ไพ้รม์ไทม์มาก่อนึ่ ยังผ่ลิติละครเร่�องคุณหม้ปีาฏิหาริย์
ท้�มาจากนึ่วินึ่ิยายสร้างสรรค์แนึ่วิวิาย ท้�ครบทั�ง
ปีระเด้็นึ่ครอบครัวิ สังคม โด้ยออกอากาศครั�งแรกในึ่ปีี 
พ้.ศ.2565 

ส่วินึ่ GMMTV ก็ปีระสบควิามสำเร็จอย่างสูงจาก 
ซีร้ส์้วิายเร่�องเพ้ราะเราคูกั่นึ่ (2gether) ในึ่ปี ีพ้.ศ.2563 
ท้�ติอ่มาถกูซี่�อลขิสทิธิิ�เข้าไปีฉายในึ่ฟลิปิีปิีนึ่ส ์และญ่้�ปีุ�นึ่
ซี่�งนึ่ำไปีสู่การส่งออกซี้ร้ส์และคอนึ่เทนึ่ติ์รูปีแบบวิาย
ในึ่หลายปีระเทศจนึ่ถ่งปีัจจุบันึ่ อ้างอิงจากบทควิาม
หร่อ 'ซี้ร้ส์วิาย' นึ่้�แหละค่อ Soft Power ของไทย ของ 
GQ Thailand

บทควิามไทยอาจเปี็นึ่ศูนึ่ย์กลาง ‘ซี้ร้ส์วิาย’ พ้ร้อม 
ส่งออก ‘คู่จิ�นึ่’ แห่งเอเช้ย โด้ยกรุงเทพ้ธุิรกิจยังช้�ให้
เห็นึ่ถ่งธิรรมเน้ึ่ยมของการสร้างซี้ร้ส์ท้�มักจะม้การจัด้
กิจกรรมทางการติลาด้ เช่นึ่ แฟนึ่ม้ติ ท้�เปิีด้โอกาส
ให้สำหรับแฟนึ่ชาวิไทยและติ่างปีระเทศ ได้้แก่ จ้นึ่ 
เว้ิยด้นึ่าม มาเลเซี้ย เกาหล้ใติ้ และอ้กหลายปีระเทศ 
เด้ินึ่ทางมาร่วิมกิจกรรมกับนึ่ักแสด้งในึ่เม่องไทย

จากปีรากฏการณ์ท้�เกิด้ข่�นึ่ทำให้การผ่ลิติซี้ร้ส์และ 
คอนึ่เทนึ่ต์ิวิายติามกระแสเพิ้�มข่�นึ่ ซี่�งอาจนึ่ำให้ไทยกา้วิ
ไปีสูก่ารเปีน็ึ่ผู้่นึ่ำท้�สร้างสรรค์ซีร้ส์้วิายติวัิจรงิ ในึ่อนึ่าคติ 
และอาจหมายถ่งติั�งแต่ิการด้่งคนึ่เข้าปีระเทศเพ้่�อร่วิม 
งานึ่แฟนึ่ม้ติ การซี่�อของท้�ระล่ก ไปีจนึ่ถ่งการสร้าง 
เทรนึ่ด้์เท้�ยวิติามซี้ร้ส์วิายไทย

ในึ่ขณะเด้้ยวิกันึ่ ภาครัฐท้�มองเห็นึ่ควิามเปี็นึ่ไปีได้้
ของโอกาสท้�จะเกิด้ข่�นึ่ ก็เริ�มเด้ินึ่หนึ่้าสนัึ่บสนุึ่นึ่ซี้ร้ส์ 
วิายไทย ทั�งยงัปีระกาศผ่่านึ่ช่องทางกรมปีระชาสัมพ้นัึ่ธ์ิ 
ในึ่หัวิข้อ 'เสริมทัพ้ส่งออกโติ! รัฐบาลเด้ินึ่หนึ่้า
อุติสาหกรรมดิ้จิทัลคอนึ่เทนึ่ต์ิไทยสู่ติลาด้โลก  
ซี้ร้ส์วิาย และเกมมาแรงในึ่ภูมิภาค' ซี่�งเป็ีนึ่เร่�องท้� 
นึ่่ายินึ่ด้้เปี็นึ่อย่างยิ�ง

3  กิารู้สรู้�างสรู้รู้ค์ให�ที่ันกิรู้ะแสติ่ิ�งโลักิ 
แลัะผ่ลัักิด้ันเศรู้ษฐกิิจที่�องถึิ�น

ภาพ้ยนึ่ติร์ Gangubai Kathiawadi หรอ่หญ่งิแกรง่
แห่งมุมไบ ท้�เปีิด้ให้ทั�วิโลกได้้ชมทางแพ้ลติฟอร์ม 
สติร้มมิ�งอย่าง Netflix ทำให้เกิด้ 'พ้ลังคังคุไบฟีเวิอร์' 
ได้้แก่ การแต่ิงกายเล้ยนึ่แบบคังคุไบ ติัวิละครเอก
ของเร่�อง การช่�นึ่ชมโปีรด้ักชั�นึ่และองค์ปีระกอบศิลปี์
ท้�สวิยงามในึ่ภาพ้ยนึ่ติร์ การพู้ด้ถ่งปีระเด็้นึ่ทางสังคม 
ไปีจนึ่ถ่งไลฟ์สไติล์กนิึ่เท้�ยวิ พ้ดู้ได้้ว่ิาเหล่าอนิึ่ฟลูเอนึ่เซีอร์ 
ไม่ม้ยอมติกขบวินึ่คอนึ่เทนึ่ติ์น้ึ่�แม้แติ่คนึ่เด้้ยวิ ยังไม่
รวิมคนึ่ทั�วิไปีท้�กลายร่างมาเปี็นึ่คังคุไบในึ่โลกโซีเช้ยล
กันึ่ทั�วิเม่อง 

จากบทควิาม 'คังคุไบฟีเวิอร์ในึ่ไทย! เปิีด้ 5 ปีระเด็้นึ่ 
ชาวิเนึ่็ติพู้ด้ถ่งมากท้�สุด้' ของปีระชาชาติิธิุรกิจ ได้้บอก
วิ่าเราสามารถถอด้บทเร้ยนึ่ควิามสำเร็จจากกระแส
ภาพ้ยนึ่ติร์ด้ังท้�กลายมาเปี็นึ่พ้ลัง Soft Power และ 
นึ่ำไปีสู่การรวิมตัิวิครั�งใหญ่่ ของแฟนึ่ด้้อมนึ่านึ่า 
ปีระเทศท้�ร่วิมพู้ด้คุยในึ่ปีระเด้็นึ่เด้้ยวิกันึ่

สำหรับแนึ่วิโน้ึ่มควิามเป็ีนึ่ไปีได้้ในึ่การต่ิอยอด้
กระแสร้อนึ่ของ 'คังคุไบ' ได้้แก่ การนึ่ำควิามคิด้
สร้างสรรค์มาบิด้มุมเล่า นึ่ำกระแสภาพ้ยนึ่ติร์อินึ่เด้้ย
มากระติุ้นึ่เศรษฐกิจท้องถิ�นึ่ เช่นึ่ การสนึ่ับสนึุ่นึ่การ 
ทอ่งเท้�ยวิย่านึ่ชมุชนึ่อย่างพ้าหรุดั้ ในึ่ฐานึ่ะ 'Little India 
กรงุเทพ้ฯ' ทวัิร์กนิึ่อาหารอนิึ่เด้ย้ ฉายภาพ้ยนึ่ติร์อนิึ่เด้ย้ 
เวิิร์กช้อปีงานึ่ฝ้ีม่ออินึ่เด้้ยท้�ม้เสน่ึ่ห์ จัด้เสวินึ่าเร่�องเล่า
ของไทย-อินึ่เด้ย้ท้�ชว่ิยสานึ่สมัพั้นึ่ธ์ิระหว่ิางสองปีระเทศ 
ไปีจนึ่ถ่งเร้ยนึ่รู้ศาสติร์ด้้านึ่สุขภาพ้ท้�มาจากศาสติร์
อินึ่เด้้ยและม้ให้บริการในึ่ไทย เปี็นึ่ติ้นึ่ 

ตัวลัะค์รี ค์ังค์ุไบ จากัภาพื่ยนตรี์เรี่�อง Gangubai Kathiawadi | www.bangkokbiznews.com

30



Nextpert n

นึ่อกจากนึ่ำควิามคิด้สร้างสรรค์มาใช้ติ่อยอด้แล้วิ 
อ้กปีัจจัยสำคัญ่ค่อการ 'ทำทันึ่ท้' ท้�อาจติ้องอาศัย
ควิามคล่องติัวิ ไม่ปีล่อยให้กระแสแผ่่วิและผ่่านึ่ไปี 
โด้ยหนึ่่�งในึ่ข้อเสนึ่อแนึ่ะค่อการทำคอนึ่เทนึ่ต์ิออนึ่ไลน์ึ่
เพ้่�อสนึ่ับสนึุ่นึ่กระแสหร่อเทรนึ่ด้์ใหม่ๆ จากนึ่ั�นึ่เล่อก
แพ้ลติฟอร์มท้�ติรงกลุ่มเป้ีาหมายและให้ #แฮิชแทก 
ช่วิยทำงานึ่

4  กิารู้รู่้วมสนับสนุน T Pop แลัะคนเบื�องหลังั 
อตุิ่สาหกิรู้รู้มเพลังต่ิ่อเนื�อง 

T-Pop อยู่กับวิงการบันึ่เทิงมาหลายยุคสมัย โด้ย
ยุคท้�โด้ด้เด่้นึ่ ได้้แก่ ยุคกามิกาเซ่ี ค่ายเพ้ลงย่อยในึ่
สังกัด้อาร์เอสท้�ก่อติั�งในึ่ ปีี พ้.ศ. 2550 และเพิ้�งกลับ
มาจัด้คอนึ่เสิร์ติร้ยูเน้ึ่�ยนึ่ครั�งใหญ่่ ติอกย�ำกระแสเพ้ลง  
T-Pop เหม่อนึ่ท้�กระแส K-Pop เข้ามาม้อิทธิิพ้ล 
กระแส T-Pop โด้ด้เด่้นึ่อ้กครั�งในึ่ปีี พ้.ศ. 2562 เม่�อ 
วิง Trinity ของคา่ยโฟรโ์นึ่ล็อคเปีดิ้ตัิวิเปีน็ึ่ครั�งแรกโด้ยทาง
คา่ยใหค้วิามสำคญั่กบักระบวินึ่การสรา้งไอด้อลเหมอ่นึ่
กับกระบวินึ่การในึ่การปีั�นึ่ศิลปีินึ่ K-Pop นัึ่�นึ่ค่อการ 
ทำใหแ้ฟนึ่ๆ เหน็ึ่ว่ิาศิลปีนิึ่มท้ั�งควิามสามารถ พ้รสวิรรค์ 
ควิามพ้ยายาม และ Passion ควิามชอบในึ่การทำงานึ่ 
และติั�งช่�อของกลุ่มแฟนึ่คลับวิ่า Twilight ทั�งยังม้ 
เปี้าหมายในึ่การเป็ีนึ่วิงท้�ม้มาติรฐานึ่ระดั้บโลกโด้ย
ทำการถ่ายทอด้บทเพ้ลงและรูปีแบบการแสด้งเปี็นึ่
ภาษาอังกฤษทั�งหมด้ และในึ่ท้�สุด้ Trinity ท้�ได้้รับ 
การยอมรับในึ่ฐานึ่ะวิงคุณภาพ้และนึ่่าท่�งในึ่นึ่าม  
T-Pop ไทย 

นึ่อกจากนึ่้�ยังม้วิงเกิร์ลกรุ�ปี มาแรงอย่าง 4EVE 
ของค่าย XOXO Entertainment เกิร์ลกรุ�ปีมาแรงแห่ง
วิงการ T-Pop ไทย GMM กม็ค่้าย White Fox ท้�มศิ้ลปีนิึ่ 
ปี๊อปีแด้นึ่ซี์ คนึ่แรกท้�นึ่่าจับติามองอย่าง มัจฉา และ 
ม้แผ่นึ่กปีั�นึ่ไอด้อลเพ้่�อแข่งขันึ่กับติลาด้ต่ิางปีระเทศ
อ้กด้้วิย 

T-Pop ยงัสามารถไปีได้อ้ก้ไกล เพ้้ยงแติต่ิอ้งใชเ้วิลา
โด้ยสามารถเติิบโติไปีพ้ร้อมกับภาพ้ลักษณ์คุณภาพ้
ของเด็้กไทยท้�ไปีสร้างช่�อในึ่อุติสาหกรรมเพ้ลงเกาหลใ้ต้ิ
ไม่วิ่าจะเปี็นึ่ลิซี่า Blackpink แบมแบม GOT7 และ
ล่าสุด้กับ ชิกิติ้าและภริติา Baby Monster 

ในึ่ภาพ้รวิมวิงการ T- Pop ไทยเรากำลังกลับมา
เริ�มติ้นึ่ได้้สวิย และพ้ร้อมจะไปีติ่อ โด้ยกลุ่มคนึ่ทำงานึ่
เบ่�องหลังท้�ม้คุณภาพ้และม้ควิามสำคัญ่อย่างยิ�งในึ่  
อุติสาหกรรมเพ้ลง T-Pop ซี่�งเหล่าน้ึ่�เปี็นึ่ส่วินึ่หน่ึ่�งของ
การฉายภาพ้และขอ้เสนึ่อแนึ่ะวิา่ไทยเราสามารถเติิบโติ
ทางด้้านึ่เศรษฐกิจไปีกับพ้ร้อมกับ 'พ้ลังติิ�ง' ได้้ โด้ยไม่
จำเปีน็ึ่ต้ิองจำกดั้อยู่แค่ธุิรกิจบันึ่เทงิ แต่ิสามารถเติบิโติ
ไปีพ้ร้อมกับ 'พ้ลังติิ�ง' อ่�นึ่ๆ เช่นึ่ แฟนึ่ด้้อมฟุติบอลไทย 
ไปีจนึ่ถ่ง แฟนึ่ด้้อมอ้สปีอร์ติไทยท้�ล้วินึ่เปี็นึ่ไปีได้้จริง 

ทั� งหมดนี�ต้องมาพร้อมแนวคิดเศรษฐกิจั
สร้างสรรค์ การปรับตัวให้ทันกับโลกท่ีหมุนไว  
ไม่หยุดน่ิงและการร่วมแรงร่วมใจัท่ีจัะคว้าโอกาส
การเติบโตทางเศรษฐกิจัไปด้วยกัน
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กิรู้ณี่ศึกิษา: งานสรู้�างสรู้รู้ค์เพิ�มม้ลัค่าโด้ย้
เกิาหลั่ แรู้งบันด้าลัใจชั�นด้่จากิลัะครู้ไที่ย้

หลายคนึ่อาจไม่ทราบว่ิา Kakao Webtoon แพ้ลติฟอร์ม
อ่านึ่การ์ตูินึ่จากเกาหล้ท้�เข้ามาเปิีด้ตัิวิในึ่ปีระเทศไทยเป็ีนึ่
ปีระเทศแรกของโลก ได้้นึ่ำละครบุพ้เพ้สันึ่นิึ่วิาสมาร้เมคเปี็นึ่
เวิอร์ชันึ่การ์ติูนึ่มันึ่ฮิวิา (คำเร้ยกการ์ติูนึ่ในึ่ภาษาเกาหล้) โด้ย
ฝ้ีม่อนัึ่กวิาด้ชาวิเกาหล้ ทำให้เห็นึ่ได้้ว่ิาละครบุพ้เพ้สันึ่นิึ่วิาส 
ท้�มาพ้ร้อมหลายองค์ปีระกอบควิามคิด้สร้างสรรค์ ม้ศักยภาพ้
ในึ่การสร้างฐานึ่แฟนึ่และเปี็นึ่ Soft Power ท้�นึ่่าสนึ่ใจ จนึ่นึ่ำ
ไปีสู่การต่ิอยอด้ สร้างควิามแปีลกใหม่และฐานึ่กลุ่มแฟนึ่ใหม่ 
รวิมทั�งทลายควิามคิด้ภายใติ้กรอบเด้ิม นึ่อกเหนึ่่อจากการนึ่ำ
ไปีสร้างสรรค์ในึ่รูปีแบบของภาพ้ยนึ่ติร์
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กินโด้นใจช่าวติ�ง 
ตามซีรีสู่์รอบัโลกและไทย

กว�าทศวรรษที�ผ่้คนใช้เวลาอย่�กับัหน้าจอเพืิ่�อทั�งทำางาน ไปจนถิ้งต่ด้ตามซีีรีส์ู่ 
ทำาให้ย่�งชัด้เจนว�าสืู่�อซีีรีส์ู่คือ Soft Power ชั�นด้ี

ที�ผลักด้ันให้อาหารประจำาถิ่�นและอาหารในชีว่ตประจำาวันเปน็ที�ร่้จัก
เพิ่ราะทำาให้ชาวต่�งอยากหามาช่มหรือบั่นไปก่นตามซีีรีส์ู่ที�พิ่วกเขัารัก 
ลองมาด้่กันว�าเมน่อะไร จากซีีรีส์ู่เรื�องไหนบั้าง โด้นใจชาวต่�งตัวจร่ง

1  โอย้าโกิะด้�ง ข้�าวหน�าไกิ่แลัะไข้่ 
จากิ The Makanai Cooking for the 
Maiko House 

กวิ่า 10 เมนึู่ รวิมถ่งข้าวิหนึ่้าไก่กับไข่ท้�ดู้น่ึ่ากินึ่  
อาจมพ้้ลังให้คณุสั�งอาหารหรอ่จองติั�วิเคร่�องบินึ่ในึ่ทันึ่ท ้
เม่�อได้้ดู้ The Makanai Cooking for the Maiko 
House (2022) ซี่�งเปี็นึ่เร่�องราวิของการเปี็นึ่ไมโกะ หร่อ
เกอิชาฝึ้กหัด้ ท้�ยังต้ิองม้ทักษะการเป็ีนึ่แม่ครัวิ หร่อ
มากาไนึ่ สำหรับเสนึ่่ห์ของข้าวิหนึ่้าไก่กับไข่ในึ่เร่�อง 
ค่อ การทำเมนูึ่ธิรรมด้าให้แสนึ่พิ้เศษถูกใจทุกคนึ่ในึ่
บ้านึ่ ซี่�งเมนึู่นึ่้�เกิด้ข่�นึ่ในึ่ปีี 1981 โด้ยร้านึ่ทามาฮิิเด้ะ  
ท้�ปีัจจุบันึ่เปีิด้ให้บริการอยู่ท้� กรุงโติเก้ยวิ ปีระเทศญ่้�ปีุ�นึ่ 

2  ปัลัาด้ิบเกิาหลั่แลัะอาหารู้ที่ะเลัสด้  
จากิ Hometown Cha-Cha-Cha

ใครเปี็นึ่แฟนึ่ติัวิยงของหัวิหนึ่้าฮิงแห่งหมู่บ้านึ่กงจินึ่  
ซีร้ส์้ Home Town Cha Cha Cha (2021) ท้�นึ่ำแสด้ง
โด้ยคิมซีอนึ่โฮิ และชินึ่มินึ่อา ติ้องไม่พ้ลาด้เมนึู่เด้็ด้
อย่าง 'ปีลาดิ้บเกาหล้' เพ้ราะเม่องกงจินึ่ในึ่เร่�อง  
ถ่ายทำกันึ่ท้�เม่องชายทะเลอย่างโพ้ฮิัง จังหวิัด้คยองซีัง  
ซี่�งข่�นึ่ช่�อเร่�องอาหารทะเลท้�สด้อร่อย ทั�ง ปีลาหม่ก ปีู 
ปีลา ด้ังนึ่ั�นึ่ ติลาด้ปีลาซีุกโด้ แลนึ่ด้์มาร์คของเม่องโพ้ฮิัง   
จ่งเปี็นึ่สถานึ่ท้�ท้�ติ้องไปีเย่อนึ่ให้ได้้ เพ้ราะม้ร้านึ่ขาย
อาหารทะเลสด้ๆ กวิ่า 200 ร้านึ่ 

โอยาโกัะด้ง ข้าวหน้าไกั่แลัะไข่
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3  วาฟเฟลิั Eggo 
จากิ Stranger Things ซ่ซั�น 2 

เช่�อวิ่าวิัยรุ่นึ่อเมริกันึ่ยุค 80s และ 90s รู้จักวิาฟเฟิล 
Eggo เปี็นึ่อย่างด้้ เพ้ราะค่ออาหารเช้าพ้ร้อมอุ่นึ่
ติิด้บ้านึ่จาก Kellogg's ในึ่รูปีวิาฟเฟิลแช่แข็งท้�ใคร 
โติมาในึ่อเมริกาเหนึ่่อติ้องรู้จัก และเม่�อติัวิละคร  
'อ้เลเวิ่นึ่' ปีรากฎติัวิพ้ร้อมวิาฟเฟิล Eggo ในึ่ Stranger 
Things ซี้ซีั�นึ่ 2 (2017) ขนึ่มชนึ่ิด้นึ่้� ก็กลับมาโด้่งดั้ง  
โด้นึ่ใจคนึ่รุ่นึ่ใหม่อย่าง Gen Z แฟนึ่ซี้ร้ส์ติัวิจริง พ้ร้อม
ข้อมูลย่นึ่ยันึ่วิ่า เปี็นึ่ขนึ่มท้�ถูกกล่าวิถ่งในึ่โซีเช้ยลม้เด้้ย 
มากท้�สุด้ในึ่ช่วิง 1 เด้อ่นึ่ และช่วิยทำให้ติวัิเลขการบริโภค 
ในึ่ไติรมาสสุด้ท้ายของ 2017 เพิ้�มข่�นึ่ 14% ติามท้� 
Business Insider รายงานึ่  

4  จาฏ ส่สันความอรู้่อย้รู้ิมที่าง 
จากิ Street Foods Asia 'Delhi'

คนึ่ต่ิางถิ�นึ่ท้� เข้ามาอาศัยอยู่ในึ่กรุงเด้ล้ ได้้นึ่ำ
วิัฒนึ่ธิรรมการกินึ่ปีระจำท้องถิ�นึ่ติิด้ตัิวิมาด้้วิย ด้ังนัึ่�นึ่
สติร้ทฟู้ด้ในึ่เด้ล้ จ่งเติ็มไปีด้้วิยส้สันึ่และควิามสนึุ่กท้�
กนิึ่ได้้ หน่ึ่�งในึ่เมนูึ่ไฮิไลท์ คอ่ 'จาฏ' มาจากคำว่ิา จาฏนึ่า 
แปีลวิ่า เล้ยนึ่ิ�วิ เปี็นึ่มันึ่ฝ้รั�งทอด้กรอบ โปีะด้้วิยชัทนึ่้ย์  
โยเกริต์ิ ผ่กั ใหร้สชาติหิวิานึ่ เปีร้�ยวิ กรบุกรอบ เผ่ด็้ อรอ่ย 
เปี็นึ่หนึ่่�งในึ่เมนูึ่ท้�ปีรากฎอยู่ในึ่สารคด้้ Street Foods 
Asia (2019) ติอนึ่ท้� 3 Delhi ท้�พ้าทุกคนึ่ไปีกินึ่อาหาร
ริมทางข่�นึ่ช่�อในึ่เอเช้ย

                                                 

5  แกิงรู้ัญ่จวน 
จากิ ปัลัาย้จวักิ

ซี้ร้ส์เร่�อง ปีลายจวิัก (2019) ค่อละครย้อนึ่ยุคของ
ไทยพ้้บ้เอส ท้�ฉายภาพ้การทำอาหารไทยโบราณ  
อิงปีระวิัติิศาสติร์สมัยรัชกาลท้� 5 ท้�นึ่ำเสนึ่อทั�งรายการ
อาหารในึ่วิงั จานึ่หากนิึ่ยาก อาหารทอ้งถิ�นึ่ ศาสติรแ์ละ
ภูมิปีัญ่ญ่าในึ่การปีรุงอาหารไทยโบราณ ซี่�งหนึ่่�งในึ่นึ่ั�นึ่
ค่อ 'แกงรัญ่จวินึ่' เมนูึ่ชวินึ่หิวิข้าวิ โด้ยนึ่ำเน่ึ่�อท้�เหล่อ
จากการทำอาหาร มาปีรุงให้คล้ายต้ิมยำ เติิมควิาม
หอมของนึ่�ำพ้ริกกะปิี จนึ่ทำให้กลิ�นึ่หอมรัญ่จวินึ่ เหมอ่นึ่
กบัช่�อแกง นึ่อกจากน้ึ่�ยังม้เชฟช่�อด้ังนึ่ำอาหารในึ่เร่�อง 
ปีลายจวิัก ไปีต่ิอยอด้เป็ีนึ่ติำราอาหารจากละคร นึ่ับเปี็นึ่
หนึ่่�งไอเด้ย้เศรษฐกจิสรา้งสรรคท์้�นึ่า่สนึ่ใจ มก้ารปีรับใช้
ให้เหมาะสมกับสถานึ่การณ์

หากถึามว่าเคล็ดลับมัดใจัให้ชาวติ่ง นอกจัาก 
'หาชิม' ตามซีรีส์คืออะไร กล่าวได้ว่า นอกจัาก 
การสอดแทรกวัฒนธิรรมอาหารเข้าไปอย่าง
สร้างสรรค์ เป็นธิรรมชาติ ผนวกกับการสนับสนุน
อตุสาหกรรมสร้างสรรค์อย่างมีระบบ และต่อเน่ือง  
การวางตำแหน่งให้ซีรีส์ท่ีมีวัฒนธิรรมสอดแทรก 
เป็นสินค้าพรีเมียมท่ีมีศักยภาพพร้อมส่งออก
สู่ระดับสากลแล้วนั�น ปัจัจััยสำคัญท่ีจัะส่งให้
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย ซึ่งมีศักยภาพ
แข็งแกร่งในเร่ืองดังกล่าวอยู่แล้ว ประสบความ
สำเร็จัอย่างมั่นคงและยั่งยืน คือความร่วมมือของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และคนทำงานสร้างสรรค์
นั่นเอง

 จาฏ อาหารีสตรีีทฟู�ดอินเดีย
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'ทุกคน' สู่ามารถิเปน็อ่นฟล่เอนเซีอร์ 
ที�มีผ่้ต่ด้ตาม หรือมีกลุ�มแฟนด้้อม เปน็ขัองตัวเองได้้ 
ย่�งถิ้าใครมีความร่้เฉพิ่าะทาง หรือจุด้ขัาย ย่�งหมายถิ้งรายได้้และโอกาสู่ที�จะตามมา 
และถิ้าคุณ์เปน็มือใหม� มีฐานแฟนกลุ�มเล็กหรือไมโครแฟนด้้อม (Microfandom)
ก็เปน็ที�ต้องการขัองนักการตลาด้ เพิ่ราะในหลายโอกาสู่ ย่�งเล็กก็ย่�งมีขั้อด้ี  

เราจะยังพ้าคุณไปีรู้จักไมโครแฟนึ่ด้้อมในึ่แง่มุม 
การสร้างกลุ่มวิัฒนึ่ธิรรมย่อย (Subculture) ท้�รวิมคนึ่
สนึ่ใจเร่�องเด้้ยวิกันึ่ให้กลายเป็ีนึ่ชุมชนึ่ (Community) 
เช่นึ่เด้้ยวิกับท้�  OKMD พ้ยายามสร้างชุมชนึ่แห่ง 
การเร้ยนึ่รู้ มุ่งพั้ฒนึ่าให้เติิบโติกลายเปี็นึ่วิัฒนึ่ธิรรม 
การเร้ยนึ่รู้ท้�ยั�งย่นึ่

ด้�อมเลั็กิแติ่่เซ็กิซ่�ข้ย้่�ใจนักิกิารู้ติ่ลัาด้
ไมโครแฟนึ่ด้้อม เป็ีนึ่กลุ่มแฟนึ่คลับขนึ่าด้เล็ก  

ท้�ม้ควิามสนึ่ใจบุคคลหร่อหัวิข้อใด้หัวิข้อหนึ่่�ง ม้ควิาม
สัมพ้ันึ่ธ์ิหลวิมๆ ในึ่ชุมชุนึ่ท้�แบ่งปีันึ่ข้อมูลกันึ่ได้้ในึ่
รูปีแบบวิิกิพ้้เด้้ย อ้างอิงจากเพ้จ fanlore.org โด้ย 
ไมโครแฟนึ่ด้อ้ม ยงัอาจจบัคูกั่บคำศพั้ทด์้า้นึ่การติลาด้  
อย่างไมโครอินึ่ฟลูเอนึ่เซีอร์ (Micro Influencer)  
ท้�หมายถ่งบุคคลท้�ม้อิทธิิพ้ลติ่อผู่้ ติิด้ติามกลุ่มเล็ก 
ม้ควิามเซี็กซี้� และนึ่่าสนึ่ใจไม่นึ่้อย ในึ่มุมมองของ 
นึ่ักการติลาด้ออนึ่ไลน์ึ่ โด้ยม้ข้อด้้ค่อเน้ึ่นึ่สร้างการม ้
สว่ินึ่ร่วิม (Engangement) แติกต่ิางจากอนิึ่ฟลูเอนึ่เซีอร์
เบอร์ใหญ่่ (Macro Influencer) ท้�เนึ่้นึ่สร้างการรับรู้

พลัังความชอบข้องกิลัุ่มวัฒนธุรู้รู้มย้่อย้ 
หากถามวิา่วิฒันึ่ธิรรมยอ่ย คอ่กลุม่คนึ่ขนึ่าด้เลก็ท้�ม ้

'ควิามชอบ' หรอ่ 'ควิามแติกติา่ง' เร่�องใด้เร่�องหน่ึ่�ง ท้�มกั 
'แหวิกแนึ่วิจากกระแสสังคม'ทั�วิไปี ในึ่อด้้ติอาจหมาย
ถ่งกลุม่กรุ�ปีปีี� (Groupie) หรอ่ แฟนึ่ๆ ท้�ติิด้ติามวิงด้นึ่ติร้
หร่อร็อกสติาร์เหม่อนึ่ในึ่ Almost Famous ภาพ้ยนึ่ติร์
ท้�ถ่ายทอด้เร่�องราวิของแฟนึ่คลับในึ่ยุคต้ินึ่ 70s ได้้
อย่างน่ึ่าสนึ่ใจ และเม่�อยุคสมัยเปีล้�ยนึ่ กรุ�ปีปีี�เหล่านึ่้� 
เปีร้ยบได้้กับไมโครแฟนึ่ด้้อมของศิลปีินึ่เกาหล้ ท้�เคยม้
ลักษณะเปี็นึ่วิัฒนึ่ธิรรมย่อยมากกกวิ่าในึ่ปีัจจุบันึ่

ไมโครแฟนด้อมในกลุม่วัฒนธิรรมย่อย จัะเปน็
พลังเล็กแต่ย่ิงใหญ่ได้อย่างไร คำตอบคือภายใน
คอมมูนิตี� ไมโครแฟนด้อมเหล่านี�จัะได้ใกล้ชิด
กับตัวจัริง และได้คลุกคลีกับข้อมูลเชิงลึก ในเวลา
เดียวกันทันทีท่ีได้แชร์ข้อมูลความรู้ คอมเมนต์  
หรือถึกเถึียง ก็ย่ิงทำให้ความรู้กระจัายออกไป 
กลายเป็นอีกหน่ึงชุมชนของการเรียนรู้ เพียงแค่
กด 'ร่วมกลุ่ม' 'ถึูกใจั' หรือ กด 'ติดตาม'

'ไมโครแฟนด้้อม' 
พลังเล็กแต�ยิ�งใหิ้ญ�
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เปน็เวลายาวนานมาแล้ว
ที�มนุษย์เราพ่ิ่จารณ์าว�า  
การเปน็ ‘แฟน’ ขัองใคร
หรือขัองอะไรสัู่กอย�างนั�น 
เปน็เรื�องที�ไม�เท�เอาเสีู่ยเลย 

ลำพ้งัคำว่ิา ‘แฟนึ่’ กม็น้ึ่ยัทางลบอยู่แล้วิ เพ้ราะ Fan เป็ีนึ่สแลงของ
คำวิา่ Fanatic ท้�หมายถ่งควิามหลงใหลคลั�งไคลใ้นึ่อะไรบางอยา่งโด้ย
ไม่ล่มหูล่มติา ซี่�งถ้าย้อนึ่กลับไปีในึ่อด้้ติ มักหมายถ่งควิามคลั�งไคล้ 
ในึ่ลัทธิิอะไรบางอยา่ง ยิ�งถา้ยอ้นึ่กลบัไปีในึ่ศติวิรรษท้� 17 เราจะพ้บว่ิา
คำวิ่า Fanatic ม้นึ่ัยหมายถ่ง การถูก ‘ผ่้สิง’ จนึ่คลั�งด้้วิยซี�ำไปี

ในึ่หนึ่ังส่อ Media Audiences: Effects, Users, Institutions, 
and Power ของ จอห์นึ่ ซีัลลิแวินึ่ (John Sullivan) อธิิบายคำว่ิา 
Fanatic เอาไว้ิชัด้เจนึ่เลยว่ิา ‘ราก’ ของคำคำน้ึ่�เก้�ยวิพ้นัึ่กบัควิามสดุ้ขั�วิ 
ทางศาสนึ่า (Religious Fundamentalism) จนึ่ก่อใหเ้กดิ้อาการหลอนึ่
ข่�นึ่มาได้้

คำวิ่า ‘แฟนึ่’ จ่งไม่เคยเป็ีนึ่คำท้�ม้ควิามหมายด้้านึ่บวิกมาก่อนึ่...
จนึ่กระทั�งปีัจจุบันึ่

ทุกวิันึ่นึ่้� คำวิ่า ‘แฟนึ่ด้้อม’ (Fandom) ค่อยๆ กลายสัญ่ญ่ะจาก
การถูกมองว่ิาเป็ีนึ่ ‘ติิ�ง’ บ้าคลั�ง มาเป็ีนึ่คำท้�มค้วิามหมายบวิกมากข่�นึ่
เร่�อยๆ คนึ่รุน่ึ่ก่อนึ่หลายคนึ่จง่อาจปีระหลาด้ใจท้�คำคำน้ึ่� มค้วิามหมาย 
แบบใหม่ข่�นึ่มา

ท้�จริงม้ปัีจจัยหลายอย่างขับเคล่�อนึ่สภาวิะแฟนึ่ด้้อม โควิิด้ก็เปี็นึ่
ปีจัจัยสำคญั่อย่างหน่ึ่�งเหมอ่นึ่กันึ่ มง้านึ่วิิจยัจากมลูนิึ่ธิิ Kaiser Family 
Foundation พ้บวิา่ผ่ลกระทบของโควิิด้-19 นึ่ั�นึ่ ทำใหผู้่ใ้หญ่ใ่นึ่อเมรกิา 
7 จาก 10 คนึ่ ในึ่ทุกกลุม่อาย ุเพ้ศ ชาติพิ้นัึ่ธ์ุิ และรายได้ ้เกดิ้ควิามรูส้ก่
เหนึ่่�อยหนึ่่ายอ่อนึ่ล้า สิ�งเด้้ยวิท้�ช่วิยให้พ้วิกเขารู้ส่ก ‘ม้พ้ลัง’ ข่�นึ่มาได้้  
ก็ค่อการกลายไปีเปี็นึ่ ‘แฟนึ่’ ของอะไรสักอย่างหร่อใครสักคนึ่

สภาวิะแฟนึ่ด้้อมนัึ่�นึ่ ถูกขับเคล่�อนึ่โด้ย ‘ส่�อ’ ในึ่ยุคปัีจจุบันึ่ท้� 
ไม่เหม่อนึ่สมัยก่อนึ่ ส่�อทุกวัินึ่น้ึ่�ถูก ‘ตัิด้เย็บ’ แบบเฉพ้าะตัิวิ ทำให้
เราเล่อกเสพ้อะไรก็ได้้ นึ่ักร้อง นึ่ักด้นึ่ติร้ กลุ่มบอยแบนึ่ด์้ นึ่ักก้ฬา  
ทม้ฟตุิบอล และอะไรอ่�นึ่อก้มาก ลว้ินึ่อยู่ปีลายนิึ่�วิของเรา เราสามารถ
ติิด้ติามข่าวิสาร เร่�องราวิหลังกล้อง หลังเวิท้คอนึ่เสิร์ติ พ้าติัวิเอง
ไปีรับรู้เร่�องราวิของคนึ่เหล่านึ่้�ได้้อย่างชิด้ใกล้ ปีระกอบกับการท้� 
โควิิด้-19 ทำให้เราติ้องแยกขาด้ทางสังคม เราจ่ง ‘คลายเคร้ยด้’  
ด้้วิยการหันึ่ไปีเสพ้ติิด้ข่าวิสารจากคนึ่ท้�เรารักใคร่ชอบพ้อแทนึ่

แฟนึ่ด้้อมยังทำให้เกิด้ควิามรู้ส่กร่วิมเป็ีนึ่ชุมชนึ่ (Sense of  
Community) ระหวิ่างแฟนึ่คลับด้้วิยกันึ่เองด้้วิย จ่งเช่�อมโยงไปีสู่ 
ควิามรู้ส่กเปี็นึ่หน่ึ่�งเด้้ยวิกับบางสิ�งท้�ยิ�งใหญ่่กวิ่าติัวิเอง ช่วิยลด้ระด้ับ
ควิามเหงาและแปีลกแยก ซี่�งเปีน็ึ่อาการสำคญั่ของคนึ่เมอ่งในึ่ปีจัจบุนัึ่
ลงด้้วิย

แฟนึ่ด้้อมหร่อการเปี็นึ่แฟนึ่คลับ จ่งกลายเปี็นึ่ปีรากฏการณ์
สำคัญ่ท้�สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้้มาก นัึ่�นึ่เพ้ราะมันึ่ไม่ใช่  
‘ควิามบ้า’ แบบ Fanatic ติามนึ่ยิามโบราณอก้ต่ิอไปีแล้วิ แต่ิกลายเป็ีนึ่
ส่วินึ่หน่ึ่�งในึ่ช้วิิติของคนึ่ปัีจจุบันึ่ท้�ช่วิยเย้ยวิยาบำบัด้ และทำให้
คนึ่จำนึ่วินึ่มากรู้ส่กวิ่าติัวิเองม้เปี้าหมายระยะสั�นึ่ในึ่ช้วิิติร่วิมกับ 
คนึ่อ่�นึ่ข่�นึ่มาได้้

คุณล่ะ มองปีรากฏการณ์ ‘แฟนึ่ด้้อม’ อย่างไร?
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