
กระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลีกับการบริโภคอาหารเกาหลีในสถานการณ์โควิด 19 

กรณีศึกษาแฟนละครเกาหลีในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

โดย 

นางสาววิภาดา แสงกล้า 

รายงานการศึกษาค้นคว้าเฉพาะบุคคล (Individual Study) เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา 

ตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 2564 



 

 

 
 

กระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลีกับการบริโภคอาหารเกาหลีในสถานการณ์โควิด 19  

กรณีศึกษาแฟนละครเกาหลีในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 

นางสาววิภาดา แสงกล้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการศึกษาค้นคว้าเฉพาะบุคคล (Individual Study) เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา 

ตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 2564 



 

ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัต ิให้การศึกษา        

เฉพาะบุคคล เรื่องกระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลีกับการบริโภคอาหารเกาหลีในสถานการณ์โควิด 19 

กรณีศึกษาแฟนละครเกาหลีในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เสนอโดย วิภาดา แสงกล้า เป็นส่วนหน่ึง           

ของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา มานุษยวิทยา 

 

 

 

 

................................................................................. 
 

อาจารย์ ดร.นัฐวุฒิ สิงห์กุล 
 

หัวหน้าภาควิชามานุษยวิทยา 
 

วันท่ี………....เดือน…………............พุทธศักราช………….. 

 

 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 

 

................................................................................. 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ มนต์ไตรเวศย์) 

 

วันท่ี………....เดือน…………............พุทธศักราช………….. 

 

 

กรรมการสอบ 

 

................................................................................. 

(อาจารย์ธัญธีรา ลักษมณาภา) 

 

วันท่ี………....เดือน…………............พุทธศักราช………….



 

 

 

ก 

หัวข้อศึกษา   กระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลีกับการบริโภคอาหารเกาหลีใน 

สถานการณ์โควิด 19 กรณีศึกษาแฟนละครเกาหลีในกรุงเทพฯ 

และปริมณฑล 

คําสําคัญ   วัฒนธรรมกระแสนิยม, อาหารเกาหลี, อาหารกับความทรงจํา 

ผู้ศึกษา    นางสาววิภาดา แสงกล้า รหัสนักศึกษา 03610209 

ภาควิชา   มานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อาจารย์ท่ีปรึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ มนต์ไตรเวศย์ 

ปีการศึกษา   2564 

จํานวนหน้า   86 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่องกระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลีกับการบริโภคอาหารเกาหลีในสถานการณ์โควิด 

19 กรณีศึกษาแฟนละครเกาหลีในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีจุดประสงค์ในการศึกษาเพื่อศึกษาการ

ดํารงอยู่ของกระแสวัฒนธรรมเกาหลีในไทยผ่านอาหารในบริบทโควิด 19 และปัจจัยท่ีทําให้แฟนละคร

เกาหลีหันมาบริโภคอาหารเกาหลีมากขึ้นในช่วงของสถานการณ์โควิด 19 ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับ

เกาหลีใต้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไปที่อิงตามเหตุการณ์ปัจจุบันของเกาหลีใต ้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ท้ัง

ด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ข้อมูลด้านวัฒนธรรม และข้อมูลในด้านของความสัมพันธ์ของไทย

กับเกาหลีในแง่ของการแพร่กระจายวัฒนธรรม นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันท่ี

เกิดการแพร่ระบาดของโควิด 19 จึงจําเป็นต้องทราบถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าทาง

วัฒนธรรมของเกาหลีในช่วงสถานการณ์โควิด 19 อีกทั้งยังศึกษาผ่านกลุ่มตัวอย่างแฟนละครเกาหลี

จากการสุ่มตัวอย่างแบบสโนว์บอลล์ (Snowball Sampling) และการสร้างแบบฟอร์มและกระจายสู่

สังคมออนไลน์ โดยอ้างอิงจากแนวคิดเร่ืองวัฒนธรรมกระแสนิยมและแนวคิดอาหารกับความทรงจํา 

ผลจากการศึกษาพบว่า วัฒนธรรมเกาหลีในรูปแบบของอาหารเริ่มเข้ามามีอิทธิพลเทียบเท่า

กับวัฒนธรรมกระแสนิยมหลักอย่าง K-Entertainment และ K-Beuaty ทั้งนี้วัฒนธรรมกระแสนิยม

เกาหลียังถูกออกแบบมาให้สามารถเติบโตและดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคง โดยการผลักดันและส่งเสริม

อุตสาหกรรมวัฒนธรรม และนําอํานาจอ่อน (Soft power) ที่เกาหลีใต้ยังคงใช้เป็นอาวุธที่สําคัญใน

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศตั้งแต่ในช่วงทศวรรษ 1990 มาใช้จนถึงปัจจุบัน โดยอํานาจอ่อนนี้ได้

ถูกใช้ไปพร้อมกับสื่อสังคมออนไลน์ที่เข้ากับยุคโลกาภิวัตน์ นอกจากน้ีสื่อบันเทิงเกาหลีทั้งภาพยนตร์ 

ละคร รายการโทรทัศน์ หรือนักร้อง ไอดอล ต่างก็มีบทบาทท่ีสําคัญในการสร้างความคุ้นเคยกับอาหาร

เกาหลีโดยควบคู่ไปกับสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งอาหารที่ปรากฏในสื่อบันเทิงล้วนแล้วแต่สร้างความ



 

 

 

ข 

น่าสนใจในการอยากที่จะลิ้มลองรสชาติตาม แต่ในช่วงของการระบาดของโควิด 19 ได้สร้างแง่มุม

เกี่ยวกับอาหารและความทรงจําของพวกเขา โดยชี้ให้เห็นว่าการรับรู้ถึงกลิ่น และรสชาติในอาหาร

เกาหลีสามารถรับรู้ถึงความทรงจําที่เคยเกิดขึ้นในอดีตได้ ถึงแม้ว่าพวกเขานั้นจะไม่ใช่คนพื้นถิ่น แต่

การรับรู้ถึงความทรงจําผ่านอาหารเกาหลีนั้นเกิดจากความชื่นชอบที่มีต่อวัฒนธรรมเกาหลี จึงทําให้

พวกเขารู้สึกมีประสบการณ์ร่วมทุกคร้ังท่ีได้รับประทานอาหารเกาหลี 
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กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาเฉพาะบุคคลฉบับนี้อาจไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากตัวผู้ศึกษาเองนั้นถอดใจและยอม

แพ้ไป แม้ในระหว่างทางที่บรรจงร้อยเรียงข้อมูลต่าง ๆ เพื่อที่นํามาใช้ในการศึกษาจะเกิดอุปสรรค

มากมาย โดยเฉพาะความทุกข์ที่เกิดขึ้น ทั้งจากสภาพแวดล้อมที่สร้างความกดดัน อุปสรรคของการ

สัมภาษณ์ หรือคําพูดต่าง ๆ นานา ท่ีมาบ่ันทอนจิตใจ การศึกษาเฉพาะบุคคลฉบับน้ียังเป็นส่ิงสุดท้ายท่ี

ผู้ศึกษาได้ทําก่อนที่จะต้องออกจากรั้วมหาวิทยาลัยน้ีและไปเติบโตในอีกสังคมหนึ่ง จึงอยากให้เป็น

เคร่ืองเตือนใจได้ว่าแม้ระหว่างทางมันจะทุกข์ทรมานเท่าใดแต่เราก็สามารถก้าวข้ามผ่านจุดน้ันมาได้ 

ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ มนต์ไตรเวศย์ ซึ่งรับหน้าที่ในการเป็นอาจารย์ท่ี

ปรึกษาของการศึกษาในครั้งนี้ที ่คอยให้คําปรึกษา ทั้งในตอนแรกที่มีปัญหากับการเปลี่ยนหัวข้อ

การศึกษา และช่วยให้คําแนะนํากับหัวข้อการศึกษาใหม่ว่าควรจะไปในทิศทางไหน และถึงแม้ว่า

ในช่วงหลัง ๆ ตัวผู้ศึกษาเองจะหายไป แต่อาจารย์ก็ไม่เคยบีบคั้น หรือกดดันตัวผู้ศึกษาและเพื่อน ๆ ท่ี

อยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์วราภรณ์เช่นเดียวกัน จึงอยากขอบคุณอาจารย์มาก ๆ เลยค่ะ 

ขอขอบคุณครอบครัว ที่อดทนกับการเรียนมหาลัยของตัวผู้ศึกษาในครั้งนี้ ขอบคุณครอบครัว

ที่ไม่เคยกดดันกับเรื่องการเรียน (จนบางทีก็อยากให้กดดันหน่อย) แม้ครอบครัวจะไม่เข้าใจว่าตัวเรา

ศึกษานั้นกําลังรายงานอะไรอย่างไร แต่เขาก็มักจะพูดเสมอว่าให้ช่วยไหม หรือไม่ก็เรียกไปกินอาหาร

อร่อย ๆ และบอกให้ปล่อยวางบ้างเถอะ เดี๋ยวก็จบแล้ว ถึงแม้ครอบครัวเราจะไม่ได้เป็นครอบครัวท่ี

แสดงความรู้สึกออกมาโดยตรงแต่แค่น้ีก็ถือว่าเป็นกําลังใจสําหรับผู้ศึกษามากพอแล้ว 

ขอขอบคุณน้ององ น้องมิน ที่อยู่บนดาวแมว มารวย ก๊วยเจ๋ง จินหลง ที่เป็นแมวที่น่ารักและ

คอยรับฟังทาสคนนี้เวลารู้สึกเศร้า ถึงแม้บางตัวจะตกใจเวลาทาสคนนี้ร้องไห้ก็ตาม แต่ไม่เป็นไรทาส

คนน้ีให้อภัยอย่างน้อยก็ยังมีรีแอคชันกลับมา  

ขอขอบคุณเพื่อน ๆ ทั้งเพื่อนมัธยมที่ยังคงติดต่อกันอยู่แม้เพื่อน ๆ จะแยกย้ายกันไปแล้วก็

ตาม และยิ่งในช่วงของทําการศึกษาเฉพาะบุคคลฉบับนี้อยู่ แม้จะเกิดความรู้สึกแย่มาก ๆ ขึ้นมา พวก

เขาเหล่าน้ีก็สามารถรวมกลุ่มเพื่อมาพบเจอและคอยอยู่ข้าง ๆ ขอโทษด้วยที่ทําให้เพื่อนเสียวันหยุด

พักผ่อนจากงานไป ส่วนเพื่อน ๆ ในมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะกลุ่มเร่งรีบ ตลอด 4 ปีพวกเราได้ร่วมทุกข์

ร่วมสุขกันมามากเลย ถึงแม้ฉันจะรู้สึกขัด ๆ ในบางครั้งที่ต้องทํานู่นทํานี้ให้พวกเธอ บางครั้งก็งงว่าฉัน

กําลังเล้ียงน้อง ๆ อยู่รึเปล่า แต่ก็ขอบคุณเพ่ือน ๆ มาก ๆ นะ 

ขอขอบคุณผู้ที่ให้ผู้ศึกษาสัมภาษณ์ทุกคน คําถามที่เวลาถามไปทุกคนมักจะงงกับสิ่งที่ผู้ศึกษา

ได้ถามไป ต้องขออภัยผู้ท่ีถูกสัมภาษณ์ทุกท่านด้วย 

สุดท้ายนี้อยากขอบคุณตัวเอง ตัวเราเก่งมาก ๆ เลยนะที่อดทนกับการเรียนมหาวิทยาลัย 

ถึงแม้จะใช้เวลาตั้ง 5 ปีกว่าจะจบออกมา ในช่วงเวลาของการทําการศึกษาเฉพาะบุคคลฉบับนี้ผู้ศึกษา



 

 

 

ง 

ได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ มากมาย ทั้งอาการปวดหลังที่แม้ว่าก่อนหน้านี้จะเกิดขึ้นมาแล้วก็ตามแต่

การปวดหลังในครั้งนี้น่าจะดูหนักกว่าแต่ก่อน นอกจากนี้ยังมีอาการเซ็บเดิร์มขึ้นที่หน้าทั้งที่ไม่เคย

เป็นมาก่อน การศึกษาเฉพาะบุคคลฉบับน้ีให้อะไรแก่ตัวผู้ศึกษามากจริง ๆ แต่ก็อยากช่ืนชมตัวเองมาก

ท่ีกล้าท่ีจะเข้ามาเรียนในเอกมานุษยวิทยาน้ี ต้ังแต่เข้ามาเรียนท่ีน่ีก็ค้นพบว่าตัวเราเองไม่ได้ถนัดในด้าน

น้ีเอาเสียเลย แต่อย่างน้อยก็ยังได้เห็นพัฒนาการของตัวเองในบางเร่ือง ท่ีแม้ว่ามันจะไม่ได้ดีท่ีสุดก็ตาม 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 ในปัจจุบันเกาหลีใต้ถือได้ว่าเป็นประเทศมหาอํานาจทางด้านเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมอันดับ

ต้น ๆ ของโลก หากมองย้อนกลับไปเมื่อช่วงคริสต์ทศวรรษ 1950 เกาหลีใต้ถือได้ว่าเป็นหนึ่งใน

ประเทศที่ยากจนและล้าหลังอันดับต้น ๆ ในภูมิภาคเอเชียอันเนื่องมาจากความเสียหายที่ได้รับมาจาก

สงครามเกาหลี ที่เกิดขึ้นระหว่างเกาหลีฝั่งเหนือและใต้ และในช่วงต้นคริสต์ทศวรรษ 1960 เกาหลีใต้

สามารถฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่สิบปี การเติบโตของเกาหลีใต้ในครั้งนี้คือการ

พัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สิ่งที่ทําให้เกาหลีเติบโตและถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในสี่เสือแห่ง

เอเชีย (four Asian tigers) ได้น้ันมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยอุตสาหกรรมยาน

ยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีใต้ที่เป็นที่รู ้จักในระดับสากล เช่น ฮุนได ที่โดดเด่นในเรื่องของ

อุตสาหกรรมยานยนต์ขนาดใหญ่ และซัมซุงที่โดดเด่นในเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Jeong 

Gook-jin, 2015) แต่ในปัจจุบันเกาหลีใต้ไม่ได้มีเพียงแค่อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นจุดเด่นของ

ประเทศเท่านั้น วัฒนธรรมเกาหลีใต้ในปัจจุบันถือเป็นจุดเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญที่มีความสําคัญไม่แพ้

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

 วัฒนธรรมเกาหลีใต้ในปัจจุบันยังคงเติบโตและเป็นท่ีรู้จักอย่างต่อเน่ืองซ่ึงวัฒนธรรมท่ีกล่าวถึง

นั้นเป็นกระแสวัฒนธรรมสมัยนิยมเกาหลีใต้ที่ถูกเรียกว่า “ฮันรยู” (Hallyu, Korean Wave) โดย

กระแสวัฒนธรรมนี้เริ่มต้นจากการกระจายไปยังเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขึ้นเม่ือ

ช่วงปลายคริสต์ทศวรรษ 1990 ฮันรยูที่เป็นที่เป็นที่นิยมในช่วงเริ่มต้นจะเป็นภาพยนตร์ ละคร และ

ดนตรี โดยการส่งออกวัฒนธรรมเกาหลีถูกแบ่งได้เป็น 4 ระยะ ฮันรยู 1.0 เป็นระยะแรกที่ทําการ

ส่งออกละครเกาหลี (K-drama) ฮันรยู 2.0 ระยะของการส่งออกดนตรีเกาหลี (K-pop music) ฮันรยู 

3.0 ระยะการส่งออกวัฒนธรรม (K-culture) และ ฮันรยู 4.0 เป็นระยะที่ต้องการส่งออกความเป็น

เกาหลี (K-style) (Kim Bok-rae, 2015) จาก ฮันรยู 1.0 ที่เน้นการส่งออกสินค้าวัฒนธรรมผ่านส่ือ

โทรทัศน์ไปยังเอเชียตะวันออกระหว่างช่วงปลายคริสต์ทศวรรษ 1990 และ 2007 (Dal Yong-jin, 

2012) จนมาถึงความสําเร็จทางด้านการส่งออกวัฒนธรรมแบบก้าวกระโดดเกิดขึ้นในระยะของ ฮันรยู 

2.0 ในช่วงกลางคริสต์ทศวรรษ 2000 ความนิยมของกลุ่มไอดอลเกาหลีกระจายเข้าสู่พื้นที่ในแทบ

เอเชีย กลุ่มแฟน K-pop เริ่มติดต่อสื่อสารกันผ่านโซเชียลมีเดียบนอินเตอร์เน็ต ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า
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ความสําเร็จของ ฮันรยู 2.0 ที่เกิดขึ้นน้ันส่วนหนึ่งมาจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า (เพิ่งอ้าง, 2012) และ

เป็นจุดเริ ่มต้นของการบริโภคที่ถูกขับเคลื่อนด้วยโซเชียลมีเดีย ในปัจจุบันการแพร่กระจายของ

วัฒนธรรมเกาหลีใต้เป็นไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว ไม่เพียงกระจายแค่ในพ้ืนท่ีของเอเชียแต่ยังรวม

ไปถึงยุโรป อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้อีกด้วย 

 กระแสวัฒนธรรมเกาหลีในประเทศไทยเริ่มขึ้นเมื่อช่วงต้นคริสต์ทศวรรษที่ 2000 ซึ่งเริ่มต้น

มาจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ โดยภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ที่ทําให้คนไทยได้

รู้จักกับวัฒนธรรมเกาหลีใต้ เช่น ภาพยนตร์เรื่องยัยตัวร้ายกับนายเจี๋ยมเจี้ยม (My Sassy Girl) ละคร

โทรทัศน์เรื ่องรักนี้ชั ่วนิรันดร์ (Autumn in My Heart) สะดุดรักที่พักใจ (Full House) ซึ่งได้เรน 

(Rain) นักร้องชื่อดังของเกาหลีใต้มารับบทเป็นนักแสดงนําของเรื่อง และละครอิงประวัติศาสตร์อย่าง

แดจังกึมซึ่งถูกจัดเป็นละครที่ได้รับความนิยมสูงในช่วงเวลานั้นอีกด้วย (Damrong Thandee, 2006) 

วัฒนธรรมเกาหลีใต้ไม่ได้เข้ามาเพียงในรูปแบบของภาพยนตร์และละครเท่าน้ัน ในช่วงเวลาท่ีไล่เล่ียกัน

นั้นวัฒนธรรมในรูปแบบของนักร้องก็ได้รับความนิยมไม่แพ้ภาพยนตร์และละคร ไอดอลเกาหลีใต้กลุ่ม

แรกที่ได้เข้ามาโพรโมตผลงานได้ประเทศไทยคือ Baby VOX ซึ่งได้รับผลตอบรับจากกลุ่มแฟนคลับ

ชาวไทยอย่างล้นหลาม โดยสามารถจําหน่ายอัลบั้มซีดีได้มากกว่า 200,000 แผ่น นอกจาก Baby 

VOX แล้วยังมีนักร้องเดี่ยวที่ได้รับผลตอบรับที่ดีจากแฟนชาวไทย เช่น Se7en และ Rain (เพิ่งอ้าง, 

2006) และจนถึงปัจจุบันประเทศไทยนั้นยังคงได้รับกระแสวัฒนธรรมของเกาหลีใต้อย่างต่อเนื่อง โดย

รูปแบบที่เข้ามามีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งสิ่งที่ได้รับความนิยมอย่างเป็นวงกว้างในกลุ่มของเพศ

หญิงนั้นคือความงามแบบฉบับเกาหลีใต้ที่ได้รับอิทธิพลมาจากนักแสดง และกลุ่มไอดอลซึ่งวัฒนธรรม

ที่เข้ามาสู่ประเทศไทยก่อนหน้านี้ ความงามในรูปแบบเกาหลีที่ได้รับความนิยมในได้ เช่น ผลิตภัณฑ์

ความงาม และการศัลยกรรม โดยจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันแบรนด์เครื่องสําอางเกาหลีใต้นั้นเข้ามาทํา

ตลาดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เช่น Etude Skinfood และ Innisfree ในด้านของการศัลยกรรม

ได้มีการนําภาพลักษณ์แบบสาวเกาหลีมาเป็นต้นแบบในการศัลยกรรม หรือจํานวนนายหน้าที่ให้

คําปรึกษาคนไทยในการศัลยกรรมที่เกาหลีใต้เพิ่มมากขึ้น แต่วัฒนธรรมเกาหลีที่เข้าสู่ประเทศไทยน้ัน

ไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้ ในปัจจุบันยังมีสิ่งที่เข้ามามีบทบาทในด้านของการเลือกรับประทานอาหารของ

คนไทยอยู่พอสมควร โดยสิ่งนั้นคือ “อาหารเกาหลี” ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่มาในรูปแบบที่แตกต่าง

ออกไปจากวัฒนธรรมก่อนหน้านี้ ถือเป็นปรากฏการณ์ที่ทําให้วัฒนธรรมเกาหลีแทรกซึมเข้ามาใน

สังคมไทยอีกระดับ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ากระแสวัฒนธรรมอาหารเกาหลีที่เกิดมีที่มาที่ไปจากวัฒนธรรม

ก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็น อาหารที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ และรายการโทรทัศน์ของ

เกาหลีใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งละครโทรทัศน์ที่แทบจะทุกเรื่องต้องมีฉากอาหารเข้ามาเป็นส่วนประกอบ 

การแทรกเข้ามาของวัฒนธรรมอาหารผ่านละครโทรทัศน์ถือเป็นความตั้งในของรัฐบาลเกาหลีท่ี

ต้องการให้ละครเกาหลีเป็นส่ือหลักในการส่งออกวัฒนธรรมเกาหลี  
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 ในปัจจุบันอาหารเกาหลีเริ่มเข้ามามีบทบาทในการเลือกประทานอาหารต่อคนไทยสังเกตได้

จากจํานวนร้านอาหารเกาหลีท่ีเพ่ิมมากข้ึนโดยใช้เวลาเพียงไม่ถึง 5 ปี โดยนับต้ังแต่ ค.ศ. 2016 ในการ

ยึดครองพื้นที่ในด้านธุรกิจอาหาร แต่ปรากฏการณ์อาหารเกาหลีที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่ครั้งแรก หากให้กล่าว

กระแสการรับประทานอาหารเกาหลีในช่วงแรกต้องย้อนกลับไปในช่วง ช่วงปี ค.ศ. 2005 นับว่าก้าว

แรกของกระแสวัฒนธรรมอาหารเกาหลีที่ปรากฏอยู่ในสังคมไทย ซึ่งกระแสนี้มาจากละครแดจังกึม 

จอมนางแห่งวังหลวง (Jewel in the Palace) ท่ีเป็นละครอิงประวัติศาสตร์ในสมัยราชวงศ์โชซอนโดย

มีการนําอาหารเข้ามามีบทบาทในการดําเนินเรื่องราว ธุรกิจร้านอาหารเกาหลีในย่าน Korean Town 

สุขุมวิท 12 เฟื่องฟูอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน หลายร้านใน Korean Town ต่างปรับเมนูให้เหมือน

อย่างในละครแดจังกึมซ่ึงเป็นอาหารราชสํานักเช่น ซัมกเยทัง ซุปมันดู และกูจอลพัน (ชัชพันธ์ุ ย้ิมอ่อน 

และชุติมน แฝงพงษ์, 2562: 158) ต่อมากระแสวัฒนธรรมอาหารเกาหลีในประเทศไทยกลับมาเฟื่องฟู

อีกครั้งในช่วงเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมา ร้านอาหารเกาหลีมีจํานวนมากขึ้น สื่อออนไลน์หลากหลายสําหนัก

ต่างพากันผลิตเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารเกาหลี ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของบทความหรือคลิปวิดีโอ โดย

กระแสที่เกิดขึ้นปฏิเสธไม่ได้เลยว่าส่วนหนึ่งมาจากละครเกาหลี ซึ่งเดิมทีแล้วคนไทยมีความชื่นชอบ

ละครเกาหลีเป็นทุนเดิม แต่เนื่องด้วยในปัจจุบันละครเกาหลีต่างเริ่มมีการนําอาหารการกินเข้ามา

สอดแทรกอยู่ในละคร ส่งผลให้แฟนละครเกาหลีทั้งหลายต่างพากันได้รับอิทธิพลอาหารจากการ

เผยแพร่ของละคร และในช่วงเวลาของการกักตัวจากโรคระบาดโควิด 19 ผู้คนต่างไม่สามารถใช้ชีวิต

ได้อย่างปกติ กิจกรรมหรือความบันเทิงที่เคยทํานอกบ้านต้องหยุดชะงักลง ในการกักตัวผู้คนส่วนใหญ่

จึงใช้เวลากับหน้าจอโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ และโทรทัศน์มากเป็นพิเศษ โดยกิจกรรมที่ขึ้นเช่น การ

เล่นเกม การดูภาพยนตร์และละคร ซึ่งละครเกาหลีถือได้ว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกในช่วงเวลากักตัว 

ประจวบกับช่วงเวลาของการกักในระยะแรกนั้นละครที่ชื่อว่า ธุรกิจปิดเกมแค้น (Itaewon Class) 1

ถูกเปิดตัวในแพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิงจึงทําให้ละครเรื่องนี้ได้รับความนิยมจากชาวไทยด้วย ซ่ึง

เรื่องราวภายในละครนั้นเกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหาร แน่นอนว่าอาหารจึงกลายเป็นหนึ่งในสีสันให้กับ

ละครเร่ืองน้ี จากกระแสการรับชมละครสู่กระแสอาหารผ่านละคร ส่ือออนไลน์หลากหลายสําหนักต่าง

พากันผลิตเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอาหารภายในเรื่อง จนนําไปสู่วัตถุดิบประกอบอาหารขาดตลาด โดย

เมนูที่ปรากฏในละคร เช่น ซุปเต้าหู้อ่อนและหมูผัดโคชูจัง ซึ่งเมนูเหล่านี้ต่างมีหลักวัตถุดิบคือโคชูจัง 2

 
1  ธุรกิจปิดเกมแค้น หรือท่ีผู้คนส่วนใหญ่รู้จักกันในช่ือ Itaewon Class เป็นละครท่ีดัดแปลงมาจาก

เว็บตูน (เว็บไซต์อ่านการ์ตูนออนไลน์ของเกาหลีใต้) ซ่ึงมีเร่ืองราวเก่ียวกับกลุ่มคนหนุ่มสาวท่ีลุกข้ึนมา

ต่อสู้กับความอยุติธรรมของสังคม โดยใช้ธุรกิจร้านอาหารเป็นตัวดําเนินเร่ือง 
2  โคชูจัง หรือซอสพริกเกาหลี เป็นเคร่ืองปรุงท่ีสําคัญและเป็นท่ีเป็นท่ีนิยมท่ีมักจะปรากฎอยู่ในอาหาร

เกาหลีหากหลายเมนู 
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และเนื ่องด้วยสถานการณ์การล็อกดาวน์ในช่วงเมษายน ค.ศ. 2020 ผู ้คนไม่สามารถออกไป

รับประทานอาหารนอกบ้านได้จึงทําให้หลากหลายบ้านต้องซื้อวัตถุดิบมาปรุงอาหารเอง นี่จึงเป็น

สาเหตุที่ทําให้โคชูจังขาดตลาดในช่วงเวลานั้น และไม่เพียงเท่านี้ความนิยมในอาหารเกาหลีที่มาจาก

ละครโทรทัศน์ยังเกิดขึ้นอีกมากมายเช่น กระแสการรับประทานคอร์นด็อก3 (Corndog) จากละคร

เรื่อง Start-Up4 แม้ละครเรื่องนี้จะไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับอาหารหรือมีอาหารเป็นหัวใจหลักในการดําเนิน

เรื่องราว แต่การปรากฏของอาหารในเรื่องนับว่าเป็นเรื่องทั่วไปของละครเกาหลีไปเสียแล้ว Start-Up  

นับได้ว่าเป็นหนึ่งในตัวอย่างกระแสการบริโภคอาหารที่เกิดขึ้นจากละครในช่วงของสถานการณ์โควิด-

19 

 จากปรากฏการณ์ที ่ได้นําเสนอไปในข้างต้นนํามาซึ ่งคําถามของการศึกษาครั ้งนี ้ จาก

วัฒนธรรมกระแสนิยมเกาหลีในรูปแบบของภาพยนตร์ ละคร และดนตรี สู่การสร้างวัฒนธรรมอาหาร

ที่มีกลยุทธ์ในการเผยแพร่ผ่านทางวัฒนธรรมที่ได้รับความนิยมก่อนหน้า ในส่วนของแฟนละครเกาหลี

ที่หันมาบริโภควัฒนธรรมมากยิ่งขึ้นในช่วงเวลาของสถานการณ์โควิด 19 โดยผู้ศึกษาได้ยกวัฒนธรรม

อาหารมาเป็นกรณีศึกษาในครั้งนี้ คําถามที่เกิดล้วนแล้วมาจากความสนใจในปรากฏการณ์ และด้วย

เหตุนี้จึงเกิดเป็นการศึกษาในเรื่อง “กระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลีกับการบริโภคอาหารเกาหลีใน

สถานการณ์โควิด 19 กรณีศึกษาแฟนละครเกาหลีในกรุงเทพฯ และปริมณฑล” ท่ีจะถูกทําความเข้าใจ

ผ่านทางการทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณ์ เพื่อให้เข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมนี้ในมิติที่ลึก

ข้ึน 

คําถามของงานวิจัย 

 อะไรคือเหตุและปัจจัยที่ทําให้แฟนละครเกาหลีหันมาบริโภคอาหารเกาหลีมากขึ้นในช่วงของ

สถานการณ์การระบาดของโควิด 19 

 
3  คอร์นดอก เดิมท่ีมีต้นกําเนิดมาจากสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นไส้กรอกท่ีนํามาเสียบไม้ เคลือบด้วยด้วย

แป้งข้าวโพด คอร์นมีลและนําไปทอด นิยมรับประทานคู่กับซอสมะเขือเทศและมัสตาร์ด ซ่ึงคอร์นดอก

ก็ได้รับความนิยมในเกาหลีมาเนินนานแล้ว โดยในปัจจุบันคอร์นดอกเกาหลีค่อนข้างท่ีจะแตกต่างจาก

คอร์นดอกต้นฉบับไปพอสมควร เน่ืองจากมีการเพ่ิมวัตถุดิบท่ีหลากหลายมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการใช้

ชีสแทนไส้หรอก การเคลือบด้วยมันฝร่ังหันเต๋าแทนการเคลือบด้วยคอร์นมีล นอกจากน้ียังมีการใช้

น้ําตาลในการคลุกเพ่ิมจากเดิมท่ีราดแค่ซอสมะเขือเทศและมัสตาร์ด 
4 Start-Up เป็นละครโรแมนติก-คอมเมด้ีท่ีเก่ียวท่ีเป็นเร่ืองราวชีวิตของวัยหนุ่มสาว โดยมีธุรกิจ

สตาร์ทอัพเป็นหัวใจหลักในการเล่าถึงการเติบโตของตัวละคร  
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาการดํารงอยู่ของกระแสวัฒนธรรมเกาหลีในไทยผ่านอาหารในบริบทโควิด 19 

2. เพื ่อศึกษาปัจจัยที่ทําให้แฟนละครเกาหลีหันมาบริโภคอาหารเกาหลีมากขึ้นในช่วงของ
สถานการณ์โควิด 19 

สมมติฐานของการศึกษา 

 ความนิยมในวัฒนธรรมเกาหลีของกลุ่มแฟนละครเกาหลีที่เกิดขึ้นในช่วงของสถานการณ์โค

วิด-19 เกิดขึ้นมาจากความโหยหาหรือความต้องการในบางสิ่งบ้างที่เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมเกาหลี 

เช่น ความต้องในด้านของการท่องเที่ยว ที่ในปัจจุบันการเคลื่อนย้ายนับได้ว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่ยากที่จะ

เข้าถึงโดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ ความชื่นชอบในอาหารเกาหลีของแฟนละครเกาหลี

ถือเป็นต้นทุนเดิมที่มีมาแต่ก่อนแล้ว แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันที่ทําให้พวกเขาไม่สามารถ

แสดงออกถึงความต้องการในวัฒนธรรมเกาหลีได้ดั่งเช่นเดิม อาหารเกาหลีจึงได้รับความนิยมมากข้ึน

เนื่องจากพวกเขาเหล่านี้ไม่สามารถแสดงความต้องการผ่านการท่องเที่ยว และนอกจากนี้สื่อที่พวกเขา

บริโภคอยู่นั้นยังเป็นปัจจัยที่ไปกระตุ้นความรู้สึกโหยหาความเป็นเกาหลี อาหารจึงเป็นช่องทางเดียวท่ี

ทําให้พวกเขาได้ระลึกถึงประสบการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ความรู้สึกโหยหาที่เกิดขึ้นของกลุ่ม

แฟนละครเหล่านี้ถือเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถทําให้กระแสความนิยมในวัฒนธรรมเกาหลีดํารงอยู่ได้ใน

สถานการณ์เช่นน้ี 

ขอบเขตของการศึกษา 

 ขอบเขตด้านเนื้อหา ในการงานศึกษาหัวข้อ “กระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลีกับการบริโภค

อาหารเกาหลีในสถานการณ์โควิด 19 กรณีศึกษาแฟนละครเกาหลีในกรุงเทพฯ และปริมณฑล” 

มุ่งเน้นศึกษาเพื่อทําความเข้าใจกระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลีผ่านอาหารในช่วงของสถานการณ์โควิด

19 รวมไปถึงปัจจัยที่ทําให้แฟนละครเกาหลีหันมาบริโภคอาหารเกาหลีมากขึ้นในช่วงของสถานการณ์

โควิด-19 ผ่านแนวคิดวัฒนธรรมกระแสนิยม และอาหารกับความทรงจํา 

 ขอบเขตด้านพื้นท่ี พื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น 1) การสุ่มตัวอย่างแบบสโนว์

บอลล์ (Snowball Sampling) 2) สร้างแบบฟอร์มและกระจายสู่สังคมออนไลน์  
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ประโยชน์ท่ีได้รับ 

1. เพื่อทราบถึงการดํารงอยู่ของกระแสวัฒนธรรมเกาหลีในไทยผ่านอาหารในสถานการณ์โควิด
19 

2. เพื่อทราบถึงปัจจัยที่ทําให้แฟนละครเกาหลีหันมาบริโภคอาหารเกาหลีมากขึ้นในช่วงของ
สถานการณ์โควิด 19 

รูปแบบการวิจัย 

 ผู้ศึกษาใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และนําเสนอข้อมูล ซ่ึง

ต้องอาศัยการข้อมูลที่ได้จากสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่สามารถให้ข้อมูลทั่วไปรวมถึงข้อมูลเชิงลึก 

รวมถึงต้องอาศัยข้อมูลจากหนังสือ บทความ วาสาร งายวิจัย และสื่อออนไลน์ที่เกี่ยวข้องโดยต้องเป็น

ส่ือออนไลน์ท่ีมีความน่าเช่ือถือ เพ่ือนํามาใช้อ้างอิงในงานศึกษา 

1. ข้อมูลทุติยภูมิ  

 ผู้ศึกษาได้ทําการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจาก หนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย และข้อมูล

ทางอินเทอร์เน็ต ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องกระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลีกับการบริโภค

อาหารเกาหลีในสถานการณ์โควิด 19 กรณีศึกษาแฟนละครเกาหลีในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดย

แบ่งออกเป็นวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

การบริโภคอาหาร  

2. ข้อมูลปฐมภูมิ  

 การศึกษาภาคสนามในงานวิจัยชิ้นนี้ผู้ศึกษามุ่งเน้นที่จะสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ โดย

เลือกกลุ่มตัวอย่างจากแฟนละครเกาหลีในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เน่ืองจากกลุ่มคนเหล่าน้ี

ได้รับอิทธิพลในการเลือกบริโภคอาหารเกาหลีจากสื่อโดยตรง และการเลือกพื้นที่กรุงเทพฯ และ

ปริมณฑลเป็นพื้นที่ในการศึกษาเนื่องจากผู้ศึกษาใช้การอ้างอิงจาก Google Trend เกี่ยวกับความ

สนใจในอาหารเกาหลีซึ่งพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นพื้นที่อันดับต้น ๆ ที่ให้ความสนใจใน

ประเด็นนี้ โดยจะผู้ศึกษาแบ่งออกเป็นสองกลุ่มสัมภาษณ์ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ กลุ่มที่หนึ่งมาจากการ

สุ่มตัวอย่างแบบสโนว์บอลล์ (Snowball Sampling) และกลุ่มที่สองคือกลุ่มของผู้ถูกสัมภาษณ์ที่มา

จากแบบฟอร์ม โดยผู้ศึกษาจะทําการสร้างแบบฟอร์มผ่าน Google forms แบบฟอร์มจะเป็นคําถาม
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พื้นฐานเกี่ยวกับการบริโภคอาหารเกาหลี โดยแบบฟอร์มดังกล่าวจะถูกโพสต์ลงสื่อออนไลน์อย่างทวิต

เตอร์ ซ่ึงมีจํานวนผู้ให้สัมภาษณ์ 14 คนจากกลุ่มตัวอย่างท้ังสองกลุ่ม 

โดยในการเก็บข้อมูลใช้เคร่ืองมือดังน้ี 1) คําถามในการสัมภาษณ์ท่ีครอบคลุมประเด็นเก่ียวกับ

สาเหตุการบริโภคอาหารเกาหลี 2) สมุดบันทึก สําหรับบันทึกคําถามสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูล 3) 

โทรศัพท์มือถือ สําหรับการสนทนาในการสัมภาษณ์ 

ระยะเวลาและแผนดําเนินงาน 

การวิจัยในครั้งนี้ใช้เวลาในการศึกษาทั้งหมด 9 เดือน (ระหว่างกรกฎาคม 2564 ถึงเดือน

เมษายน 2565) ซ่ึงมีรายละเอียดของการทํางาน ดังต่อไปน้ี 

1. การค้นหาประเด็นที ่ต้องการศึกษา รวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากการศึกษาเอกสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น รวมไปถึงกําหนดปัญหาและคําถามของงานวิจัย เป็นระยะเวลา 

2 เดือน ต้ังแต่เดือน กรกฎาคม 2564 ถึงสิงหาคม 2564 

2. การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง ศึกษาและเก็บข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร บทความ และ
งานวิจัยต่างๆ รวมไปถึงการทบทวนวรรณกรรม กําหนดวิธีการศึกษาและขอบเขตการศึกษา 

ระยะเวลา 2 เดือน กันยายน 2564  ถึงเดือนตุลาคม 2564 

3. การทํางานภาคสนามทางมานุษยวิทยา เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ในการลงภาคสนาม อีก
รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาจากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น และข้อมูลจากการลงภาคสนาม 

รวมเป็นระยะเวลา 2 เดือน ต้ังแต่เดือน พฤศจิกายน 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564 

4. การจําแนก วิเคราะห์ ตรวจสอบ และเรียบเรียง วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดทั้งเอกสารและงาน
ภาคสนามสรุปผลการศึกษา ตรวจสอบความถูกต้องและนํามาเรียบเรียงท้ังหมด เพ่ือจัดทําใน

รูปแบบสารนิพนธ์ เป็นระยะเวลา 4 เดือนต้ังแต่เดือนมกราคม 2565 ถึงเมษายน 2565  

นิยามศัพท์ 

 ฮันรยู (Hallyu) มีความหมายเช่นเดียวกับ Korean Wave โดยเป็นคําศัพท์ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่

เพื่อใช้สื่อถึงความคลั่งไคล้ในวัฒนธรรมเกาหลีที่เริ่มมาตั้งแต่ช่วงปลายคริสต์ทศวรรษ 1990 คําศัพท์น้ี

ถูกตั้งขึ้นเมื่อกลางปี ค.ศ. 1999 โดยนักข่าวชาวปักกิ่งที่ประหลาดใจกับความคลั่งไคล้ของชาวจีนที่มี

ต่อวัฒนธรรมของเกาหลี  
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กรอบคิดในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานการณ์โควิด 19 อาหารเกาหลี 

อาหารกับ 

ความทรงจํา 

กระแสนิยม

วัฒนธรรมเกาหลี 

กระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลีกับการ

บริโภคอาหารเกาหลีในสถานการณ์โควิด 

19 กรณีศึกษาแฟนละครเกาหลีใน

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
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บทท่ี 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

 

 ในการศึกษาเรื่อง “กระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลีกับการบริโภคอาหารเกาหลีในสถานการณ์

โควิด 19 กรณีศึกษาแฟนละครเกาหลีในกรุงเทพฯ และปริมณฑล” ผู้ศึกษาได้แบ่งการทบทวนแนวคิด

ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือ แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการ

วิจัย ได้แก่ แนวคิดเรื่องวัฒนธรรมกระแสนิยม และแนวคิดอาหารกับความทรงจํา ส่วนที่สองคือ 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระแสนิยม

วัฒนธรรมเกาหลี และวัฒนธรรมท่ีเก่ียวข้องกับการบริโภคอาหาร 

แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้นําแนวคิดมาใช้ในการวิเคราะห์ทั้งหมด 2 แนวคิด ดังนี้ แนวคิด

เรื่องวัฒนธรรรมกระแสนิยม โดยนํามาวิเคราะห์การดํารงอยู่ของกระแสวัฒนธรรมเกาหลีในไทยผ่าน

อาหารในบริบทโควิด-19 เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปเหตุใด

กระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลียังคงดํารงอยู่ได้โดยไม่เกิดผลกระทบ และแนวคิดอาหารกับความทรงจํา

เพื่อนํามาวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ทําให้แฟนละครเกาหลีหันมาบริโภคอาหารเกาหลีมากขึ้นในช่วงของ

สถานการณ์โควิด-19 อย่างที่ได้กล่าวไปว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นเปลี่ยนไปแรงจูงใจใดที่ทําให้

ผู้บริโภคน้ันเกิดความช่ืนชอบท่ีจะบริโภคอาหารเหล่าน้ีมากข้ึน 

แนวคิดทฤษฎีวัฒนธรรมกระแสนิยม (Pop culture) 

วัฒนธรรมกระแสนิยมคือ สิ่งที่อยู่ในชีวิตประจําวันที่สังคมให้ความนิยมชมชอบกระแสที่อยู่

ในความสนใจของคนจํานวนมากโดยการนําเสนอของสื่อมวลชน หรือสินค้าและบริการยอดนิยมที่อยู่

รายล้อมตัวเรา ความเป็นกระแสนิยมต่างมีอิทธิพลต่อชีวิตประจําวันของเราอย่างไม่ต้องสงสัย 

เนื่องจากเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นของใช้สอย ดื่มกิน บริโภค หรือสิ่งใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ

อารมณ์ความรู้สึกมนุษย์ ซึ่งสิ่งที่ได้กล่าวไปทั้งหมดนี้ล้วนอยู่ในนิยามของคําว่าวัฒนธรรมกระแสนิยม

ได้ท้ังน้ัน (พัฒนา กิติอาษา, 2546: 14-15) 

วัฒนธรรมกระแสนิยมถือเป็นการศึกษาวัฒนธรรมในบริบทของโลกสมัยใหม่ซึ่งอยู่ในหน่วย

ย่อยของการวิเคราะห์หลักของกลุ ่มวัฒนธรรมศึกษา (Cultural studies) ซึ ่งวัฒนธรรรมในโลก

สมัยใหม่ควรจะได้รับการพิจารณาในฐานะที่เป็นเวที หรือพื้นที่ในการปฏิบัติการของอํานาจและวาท

กรรม โดยมีกลุ่มคนในสังคมเป็นผู้แสดงที่สําคัญในการสร้าง ต่อรอง ช่วงชิงหรือผลิตซํ้าวัฒนธรรม
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เฉพาะหรือร่วมสมัยของสังคมอยู่ตลอดเวลา เนื้อหาโดยแท้จริงของวัฒนธรรมไม่ได้หมายถึงแค่เพียง

แบบแผนวิถีชีวิต หรือประเพณีที่สืบถอดกันดั่งที่นักวิชาการเคยนิยาม แต่ในโลกสมัยใหม่วัฒนธรรม

เป็นผลผลิตของสื่อมวลชนและยังเป็นสินค้าในระบบทุนนิยมที่คิดค้นและผลิตมาเพื่อมวลชน (เพิ่งอ้าง, 

2546: 33-35) 

ในการกําหนดคําว่าวัฒนธรรมกระแสนิยม เราต้องนิยามคําว่าวัฒนธรรมก่อนว่าคืออะไร โดย 

John Storey ได้สรุปความคิดและจํากัดความโดยกว้างของคําว่า “วัฒนธรรม” จาก Raymond 

William (1983) ไว้ประการ 3 ประการ ประการแรก วัฒนธรรมคือกระบวนการทั่วไปของการพัฒนา

ทางปัญญา จิตวิญญาณ และสุนทรียภาพ ประการที่สอง วัฒนธรรมถือเป็นวิถีชีวิตแบบเฉพาะเจาะจง 

ไม่ว่าจะเป็นผู้คน ช่วงเวลา หรือกลุ่ม โดยใช้คําจํากัดความ ประการสุดท้าย วัฒนธรรมสามารถ

หมายถึงผลงานและการปฏิบัติกิจกรรมทางปัญญา โดยเฉพาะกิจกรรมทางศิลปะ กล่าวอีกนัยหน่ึง

วัฒนธรรมในทั้งสามความหมายหมายถึง ตัวบท (Text) และวิธีการปฏิบัติ (Practices) ที่มีหน้าที่หลัก

ในการส่ือความหมาย หรือเป็นสร้างความหมาย (John Storey, 2018: 1-2) 

นอกจากนี้ Raymond William (1983) ยังได้เสนอความหมายของคําว่าวัฒนธรรมกระแส

นิยม (Popular Culture) ไว้ 4 ประการ ดังน้ี 

1. วัฒนธรรมท่ีถูกช่ืนชอบโดยผู้คนจํานวนมาก 
2. วัฒนธรรมท่ีถูกมองว่าเป็นส่ิงด้อยค่า 
3. วัฒนธรรมท่ีถูกออกแบบมาอย่างใคร่ครวญเพ่ือท่ีจะเอาชนะใจผู้คนจํานวนมาก 
4. วัฒนธรรมท่ีถูกสร้างข้ึนโดยประชาชนเพ่ือประชาชน (เพ่ิงอ้าง, 2018: 5) 

ในส่วนของ John Storey ให้คําจํากัดความของวัฒนธรรมกระแสนิยมไว้ 6 ประการ ซึ่งการ

กําหนดความหมายวัฒนธรรมกระแสนิยมของ Storey มาจากการผสมผสานความซับซ้อนและ

แตกต่างของความหมายวัฒนธรรมกระแสนิยมของนักคิดหลากหลายท่าน ดังน้ี 

1. วัฒนธรรมกระแสนิยมคือ วัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับและชื่นชอบจากจากกลุ่มคนจํานวน
มาก โดยมีปริมาณเป็นตัวชี้วัด เช่น หนังสือที่มียอดขายจํานวนมาก ยอดเรทติ้งของรายการ

โทรทัศน์  

2. วัฒนธรรมกระแสนิยมคือ วัฒนธรรมที่ตรงกันข้ามกับวัฒนธรรมชั้นสูง (High Culture) โดย

วัฒนธรรมกระแสนิยมถูกกล่าวว่าเป็นวัฒนธรรมในรูปแบบเชิงพาณิชน์ที่ผลิตออกมาเป็น

จํานวนมากและยังเป็นสิ่งด้อยค่า ต่างจากวัฒนธรรมชั้นสูงที่มาจากการสร้างสรรค์ของแต่ละ

บุคคล 

3. วัฒนธรรมกระแสนิยมคือ วัฒนธรรมมวลชน (Mass Culture) การผลิตสินค้าออกมาเป็น

จํานวนมากเพื่อตอบสนองความต้องการของมวลชน ซึ่งเป็นลักษณะของตลาดทุนนิยม สินค้า

ที่ถูกผลิตออกมาเพื่อมวลชน เช่น ดนตรี ภาพยนตร์ และแฟชั่น ในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1950 
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วัฒนธรรมอเมริกันในสหราชอาณาจักรถือเป็นวัฒนธรรมกระแสนิยมที่เป็นศูนย์กลางของคน

หนุ่มสาวในช่วงน้ัน ซ่ึงเหตุการณ์เช่นถูกเรียกว่าการทําให้เป็นอเมริกัน (Americanization) 

4. วัฒนธรรมกระแสนิยมเป็นวัฒนธรรมที่มาจากประชาชนโดนจริงแท้ เรียกได้ว่าเป็นวัฒนธรรม
ของประชาชนเพ่ือประชาชน  

5. วัฒนธรรมกระแสนิยมเป็นวัฒนธรรมของการต่อสู้ กล่าวได้ว่าเป็นวัฒนธรรมที่เกิดจากการ
เรียกร้องเพื่อช่วงชิงอุดมการณ์ของกลุ่มคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากกลุ่มชนชั้นปกครองหรือ

ผู้ที่มีอํานาจ ซึ่งถือได้ว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างชนชั้น เช่น การเรียกร้องของกลุ่มสตรีนิยม 

(Feminist) 

6. วัฒนธรรมกระแสนิยมเป็นวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในยุคหลังสมัยใหม่ (Post-modern) โดยในยุค

หลังสมัยใหม่กําแพงระหว่างวัฒนธรรมชั้นสูงและวัฒนธรรมกระแสนิยมเริ่มลดลง เนื่องจาก

อุตสาหกรรมการค้าเข้ามามีบทบาทเหนือวัฒนธรรม โดยทําให้ไม่สามารถแยกความแตกต่าง

ระหว่างวัฒนธรรมจริงแท้กับวัฒนธรรมเชิงพาณิชย์ได้ เช่น ศิลปินมีเพลงที่ได้รับความนิยมอัน

เนื่องมาจากเพลงของพวกเขาปรากฏในโฆษณาทางโทรทัศน์ นี่จึงเป็นความสัมพันธ์สิ ่งท่ี

เกิดขึ้นระหว่างวัฒนธรรมกับการค้าที่ต่างฝ่ายต่างเกื้อกูลกันและกัน (John Storey, 2018: 

5-12) 

จากแนวคิดวัฒนธรรมกระแสนิยม ที่ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจําวันและ

เป็นสิ่งที ่สังคมส่วนใหญ่นิยมชมชอบ ผู้ศึกษาสามารถนํามาใช้เป็นแนวคิดทฤษฎีเพื่อนําไปสู่การ

วิเคราะห์ในส่วนของกระแสนิยมเกาหลีที ่เหตุใดยังสามารถดํารงอยู ่ได้อย่างมั ่นคงในช่วงของ

สถานการณ์โควิด 19  

แนวคิดอาหารกับความทรงจํา (Food and Memory) 

การศึกษาเรื่อง Food and Memory ของ Jon D. Holtzman (2006) ชี้ให้เห็นถึงการศึกษา

ด้านอาหารผ่านมุมมองทางมานุษยวิทยาในมิติของการรําลึกถึงความทรงจําโดยอาหารเข้ามามีส่วนใน

การระลึกถึงความทรงจําในอดีต ซึ่งอาหารสามารถระลึกถึงความทรงจําในอดีตว่าเคยรับประทาน

อาหารเหล่านี้ที่ไหนและในสภาพแวดล้อมเช่นไร การให้ความหมายของความทรงจําผ่านอาหารและ

รสชาติ และสังเกตผู ้ที ่ร ับประทานว่ามีกระบวนการรับรู ้และตีความต่างกันอย่างไร (Jon D. 

Holtzman, 2006 อ้างถึงใน ชาลิสา พัทรดํารงค์รัตน์, 2559: 23) 

ในการนิยมความหมายของความทรงจําในแต่ละงานศึกษที่ผ่านมาาต่างก็มีรูปแบบที่ต่างแตก

กันออกไป เนื่องจากความทรงจําเป็นเรื่องมุมมองของปัจเจก ประสบการณ์ในชีวิตทําให้มนุษย์มีความ

แตกต่าง นอกจากน้ี Hodgkin & Radstone (2003) ได้กล่าวไว้ว่าความทรงจําทําให้ความจริงไม่มี

ความมั่นคง โดยเกี่ยวข้องกับความกังวลเชิงอัตวิสัยที่สามารถระลึกถึงอดีตและสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นล้วน
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จะต้องใช้สร้างปัจจุบัน แน่นอนว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นจากกระบวนการที่หลากหลายทั้งปัจเจกบุคคลและทาง

สังคม Holtzman มองว่าอาหารถือเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่สามารถทําความเข้าใจความซับซ้อนของความ

ทรงจ ําได ้ (Jon D. Holtzman, 2006: 363) Smith (2004) กล่าวถ ึงการร ักษาความทรงจ ําท่ี

หลากหลาย เช่น การที่เขากลับมายังที่ที่เขาเคยอยู่อาศัย แล้วได้รับประทานอาหารซึ่งเป็นรสชาติเดิม

ที่เขาเคยรับประทาน ทําให้ความทรงจําที่เขามีในสิ่งนั้นให้ปรากฏออกมา แต่ในปัจจุบันอาหารที่เขา

เคยรับประทานมีขายอยู่ทั่วโลก เขาจึงใช้มันในการระลึกความทรงจําของเขาได้ในทุกที่ที่เขาไป เขาใช้

อาหารเป็นรากฐานในการนิยามความคิด ประสบการณ์หรือความหมายในอดีต โดยในการนิยามมีการ

จัดระเบียบถูกจัดระเบียบแบบกว้าง ๆ ของกระบวนการที่แตกต่างกัน รวมทั้งสิ่งที่สามารถใช้ นึกถึง

ความหลัง อารมณ์ และประสบการณ์ ล้วนแต่เป็นการหวนรําลึกให้นึกถึงอดีตที่ผ่านมา โดยในงาน

ศึกษาของ Holtzman ชิ้นนี้จะมองความทรงจําผ่านความคิด วัฒนธรรมที่อยู่่ในอาหาร โดยศึกษา

ประวัติศาสตร์ และความหมายที่ยังแสดงออกมาในปัจจุบันผ่านความทรงจําของผู ้คน (Jon D. 

Holtzman, 2006 อ้างถึงใน ชาลิสา พัทรดํารงค์รัตน์, 2559: 26) 

ในทางมานุษยวิทยากล่าวว่า อาหารเปรียบเสมือนครอบครัว เพศ และศาสนา โดยต้องทํา

ความเข้าใจโครงสร้างทางวัฒนธรรมซ่ึงมีรากฐานมาจากอเมริกาและยุโรป แม้โครงสร้างทางวัฒนธรรม

หรือรากฐานจะเริ่มต้นมาจากชาติตะวันตกแต่อาจไม่เพียงพอ เนื่องจากประสบการณ์เป็นเรื่องของ

ปัจเจกจึงต้องใช้การอธิบายเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการศึกษาวัฒนธรรมที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น แต่ก็

พบว่าวรรณกรรมทางวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับอาหารมีข้อค้นพบมากมายเช่น อาหารเปรียบเสมือนคํา

อวยพรและคําสาปแช่ง แสดงให้เห็นว่าอาหารมีศักยภาพในการพัฒนา ซึ่งการเกิดขึ้นของตลาดถือเป็น

ส่วนหนึ่งที่เป็นข้อค้นพบในเรื่องของมีศักยภาพในการพัฒนาของอาหาร นอกจากตลาดจะเป็นท่ี

แลกเปล่ียนสินค้าและอาหารแล้วยังค้นพบมุมมองอ่ืนท่ีนอกเหนือจากน้ีเช่น ภาพของอาหารอันน่าชวน

ฝัน ความซาบซึ้งในความเพลิดเพลิน และสุนทรียภาพของอาหาร นอกจากนี้ยังมีข้อค้นพบที่โดดเด่น

ของความสัมพันธ์ของอาหารและความทรงจํา โดยความทรงจําที่ถูกสร้างขึ้นจากอาหารของกลุ่มชาติ

พันธุ์หรือชาตินิยม จะแสดงออกมาในรูปแบบของการอาลัยอาวรณ์อดีต (Nostalgia) นี่ถือว่าเป็นงาน

ศึกษาที่พยายามที่จะสร้างความเข้าใจในความสัมพันธ์ของบทบาทของอาหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

ความทรงจํา (Jon D. Holtzman, 2006: 364)  

อาหารและความรู้สึกเก่ียวกับความทรงจํา 

ความทรงจําของอาหารถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญสําหรับการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง

อาหารและความทรงจํา ซึ่งต้องอาศัยความทรงจําจากมุมมองที่หลากหลาย โดย Sutton นิยาม 
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Proustian5 Anthropology ว่าเป็นการเน้นการสังเกตจากผู้ให้ข้อมูลหลักบนเกาะ Kalymnos ของ

ประเทศกรีก ในประเด็นการพิจารณาความทรงจําที่ระลึกถึงอาหาร แม้ว่าพวกเขาจะอยู่ไกลจากถิ่นท่ี

อยู่แต่พวกเขาก็มีความทรงจําในอาหารของพวกเขา เช่น ในความรู้สึกต่อมุมมองทางความทรงจําโดย

การตามหาความหมายในอดีตจากการรับประทานอาหารพื้นถิ่นที่เคยรับประทาน ทําให้คนที่อยู่่ไกล

จากถิ่นที่อยู่รู้สึกเหมือนได้กลับบ้านอีกครั้งเมื่อได้รับประทานอาหารนั้น ๆ ซึ่งทางมานุษยวิทยาสนใจ

ในการแลกเปลี่ยนอาหารที่คนไกลถิ่นพยายามหารับประทาน และสามารถเข้าใจความหมายของ

อาหารผ่านความทรงจําได้ ซึ่งรสชาติและความเป็นพื้นถิ่นของอาหารจะเป็นตัวช่วยกระตุ้นความทรง

จํา และประสบการณ์จากการรับประทานอาหารจะช่วยทําให้ระลึกถึงความหลังความทรงจํา โดยการ

รับรู้เหล่าน้ีไม่ได้เก่ียวข้องกับการเรียนรู้เม่ือได้รับประทาน แต่เก่ียวข้องกับกระบวนการรับรู้ทางความรู้

สึกเพราะทั้งหมดนี้ล้วนเกี่ยวข้องกับอารมณ์ Giard (1998) กล่าวว่าจากการวิเคราะห์การประกอบ

อาหารและการรับประทานอาหาร แต่ละบุคคลจะมีวิธีการและกระบวนการเฉพาะ เนื ่องจากมี

รากฐานและพื้นฐานมาจากสังคมที่ต่างกันออกไป (Jon D. Holtzman, 2006 อ้างถึงใน ชาลิสา พัทร

ดํารงค์รัตน์, 2559: 27-28) 

ความคิดถึงรสชาติ ประสบการณ์ และการสร้างสรรค์ 

ความทรงจําในรูปแบบของความคิดถึงอดีต (Nostaglia) แต่ละบุคคลต่างก็มีความรู้สึกท่ี

แตกต่างหลากหลาย โดยในมุมมองของอาหารจะอาศัยแนวคิดที่เกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดในอดีตที่สูญ

หายไป โดยมองว่าอาหารคือสื่อกลางในการรําลึกถึงวัยเด็ก ครอบครัว หรือประสบการณ์อื ่น ๆ 

Winegardner et al. (1998) ได้สะท้อนถึงเรื่องราวได้อดีตครอบครัวของพวกเขาผ่านมุมมองทาง

อาหาร ซึ่งนี่เป็นการมองความคิดถึงว่าเป็นการได้สัมผัสถึงอดีตด้วยอารมณ์ ในทางกลับกันความคิดถึง

นั้นอาจถูกมองว่าเป็นการโหยหาเวลาและสถานที่ที ่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนก็ได้ Appadurai (1996) 

บรรยายความคิดถึงในลักษณะนี้ว่าเป็น “armchair” คือในยุคของการบริโภคทุนนิยมผู้ขายสินค้าเป็น

เพียงผู้ส่งมอบความคิดถึงอดีต ส่วนความคิดถึงอดีตท่ีผู้บริโภคได้รับมาจะนํามาอยู่ในความทรงจําท่ีสูญ

หาย แนวคิด armchair ของ Appadurai กับลัทธิบริโภคนิยมสามารถพบในงานศึกษาที่แสดงให้เห็น

ว่าประเพณีมักจะถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อทําหน้าที่ในการขายสินค้า โดยใช้แนวคิดประวัติศาสตร์เพ่ือ

ถ่ายทอดความลักษณะเฉพาะตัวให้กับสินค้าเช่น นักชิมช็อกโกแลตสร้างประวัติศาสตร์โดยการอ้างถึง

การผลิตช็อกโกแลตด้วยงานฝีมือว่าเป็นเรื่องยวนใจ และทําบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์เพื่อให้ข้อมูล

 
5 Proustian คือลักษณะเฉพาะของ Marcel Proust นักเขียนชาวฝร่ังเศส กล่าวคือการฟ้ืนคืน

ความหลังท่ีหายไป และการกระตุ้นความจําโดยไม่รู้ตัว 
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เหล่านี ้ได้เผยแพร่ให้แก่สาธารณะ การทําในลักษณะนี ้ก ็เพื ่อเป็นจุดขายอย่างหนึ ่ง (Jon D. 

Holtzman, 2006: 367-368) 

อาหารเป็นเคร่ืองหมายของการเปล่ียนแปลงยุคสมัย 

การเปลี่ยนแปลงด้านอาหารทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในบริบทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น

การทําหน้าที่เป็นเลนส์ในการมองและอธิบายลักษณะเฉพาะของอดีต และทําหน้าที่เพื่ออ่านปัจจุบัน

ผ่านอดีต Kahn & Sexton ' (1988) ได้ศึกษาเก่ียวกับความเปล่ียนแปลงและความต่อเน่ืองของอาหาร

ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก โดยอาหารแบบดั้งเดิมทําหน้าที่เป็นเครื่องหมายทางวัฒนธรรม เช่น ใน

คิริบาส อาหารท้องถิ่นถูกทําลายโดยการเข้ามาของอาหารแบบใหม่ แต่ก็ถูกโต้แย้งว่าในหมู่นักอภิบาล

ชาวแซมบูรูมีวิธีการรับประทานอาหารแบบใหม่บนพื้นฐานแบบดั้งเดิมไปพร้อม ๆ กัน ส่วนในงาน 

food-centered life history ของ Counihan's Around the Tuscan Table (2004) อาหารเป็น

หน้าต่างสู่การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในชีวิตของชาวฟลอเรนซ์ปลายศตวรรษที่ 20 โดยมุ่งเน้นไปท่ี

ประสบการณ์และความทรงจําเกี่ยวกับการกินทุกรูปแบบ และเมื่อเวลาผ่านไปอาหารทําหน้าที่เป็น

สื่อกลางที่ชัดเจนในการเข้าใจมุมมองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้อาหารที่เฉพาะเจาะจงยัง

เปล่ียนเสมือนตัวเช่ือมต่อกับอดีตท่ีหายไป เช่น อาหารแบบโพลินีเซียนเคยถูกมองในแง่ลบ แต่ปัจจุบัน

อาหารเหล่ากลับถูกมองว่าเป็นรากฐานของวัฒนธรรม (เพ่ิงอ้าง, 2006: 371-372) 

การศึกษาอาหารที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับความทรงจํา ทั้งความทรงจําจากประสบการณ์

ในอดีตทําให้เกิดความคิดถึงอดีต หรือการถูกสร้างความทรงจําขึ้นมาจากทุนนิยมแม้ความทรงจําน้ัน

อาจไม่ได้เคยเกิดขึ้นกับเรา แต่ทุนนิยมนําความคิดถึงอดีตเข้ามาเป็นส่วนประกอบในความทรงจําของ

เราจนทําให้เรารู้สึกมีประสบการณ์ร่วมกับสิ่งเหล่านั้น นอกจากนี้อาหารถือเป็นพื้นที่ท่ีมีศักยภาพใน

การสร้างความทรงจํา เนื่องจากตัวอาหารเองนั้นเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต สังคม หรือแม้กระท่ังความรู้สึก

และอารมณ์ของมนุษย์ อาจกล่าวได้ว่าอาหารเปรียบเสมือนสมุดบันทึกที่สามารถใช้ระลึกและนึกถึง

อดีตได้ 

จากแนวคิดอาหารกับทรงจําของ Jon D. Holtzman ที่แสดงให้เห็นถึงแง่มุมที่สําคัญของ

อาหารที่มีส่วนไปสัมพันธ์กับความทรงจําของมนุษย ์การระลึกถึงความทรงจําขึ้นมาผ่านอาหารที่ได้รับ

ประทาน แม้แนวคิดนี้จะเป็นการศึกษาที่เกี่ยวกับชาติพันธุ์วรรณนา ในส่วนของผู้ศึกษานั้นได้นํา

แนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการศึกษากล่าวคือ อาหารที่แฟนละครเกาหลีได้บริโภคในช่วงของ

สถานการณ์ปัจจุบันที่ต่างมีข้อจํากัดในการใช้ชีวิต และสื่อถือเป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้พวกเขาอยากที่จะ

ลิ้มลองถึงรสชาติของอาหาร เมื่อได้รับประทานเข้าไปแล้วอาหารเหล่านั้นอาจไปสร้างความรู้สึกนึกถึง

ประสบการณ์ในอดีตแม้อดีตของพวกเข้าจะไม่ใช่อดีตท่ียาวนานก็ตาม 
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วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

เพื่อให้เข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมหรือประเด็นปัญหาต่าง ๆ จากกรอบแนวคิดได้ชัดผู้

ศึกษาจึงได้ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องโดยสัมพันธ์กับปรากฏการณ์ที่ต้องการศึกษาโดยรวบรวมมา

จากหนังสือ บทความ และเอกสารงานวิจัยต่าง ๆ ซึ่งประกอบไปด้วย วรรณกรรมที่เกี ่ยวข้องกับ

กระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลี วรรณกรรมที ่เกี ่ยวข้องกับการบริโภคอาหาร โดยเนื ้อหาสาระมี

ดังต่อไปน้ี 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับกระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลี 

 กระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลีถือเป็นปรากฏการณ์ของวัฒนธรรมเกาหลีที่เข้าสู่ความเป็น

กระแสนิยมโดยเริ่มจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีนแผ่นดินใหญ่ในช่วงปลายคริสต์ทศวรรษท่ี 

1990 ซึ่งวัฒนธรรมกระแสนิยมเกาหลีอันได้แก่ ภาพยนตร์ ละคร ดนตรี แฟชั่น ความงาม และอาหาร 

โดยกระแสนิยมเหล่านี้เป็นที่นิยมมากในหมู่กลุ่มคนหนุ่มสาว ในปัจจุบันกระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลี

ไม่ได้แค่นิยมอยู่ในเอเชียเท่านั้นความนิยมเหล่านี้เริ่มปกคลุมไปทั่วพื้นที่ของโลกไม่ว่าจะเป็นฝั่งยุโรป 

หรือโซนอเมริกาเหนือและใต้ ในงานศึกษา “Past Present and Future of Hallyu” โดย Kim Bok-

rae (2015) ได้อธิบายคลื่นกระแสวัฒนธรรมของเกาหลีไว้ดังนี้ คลื่นกระแสวัฒนธรรมเกาหลีถูกแบ่ง

ออกเป็น 4 ระดับ โดยระดับแรกคือ ฮันรยู 1.0 ที่เริ่มต้นในช่วงปลายคริสต์ทศวรรษที่ 1990 โดยการ

ส่งออกละคร ระดับที่สอง ฮันรยู 2.0 คือการส่งออกดนตรีไม่ว่าจะเป็นนักร้องเดี่ยวหรือกลุ่มไอดอล 

ระดับที่สาม ฮันรยู 3.0 คือการส่งออกความเป็นวัฒนธรรมเกาหลีทั้งแบบดั้งเดิมและแบบร่วมสมัยให้

ไปทั่วทุกมุมโลก และในระดับที่สี่ ฮันรยู 4.0 คือการส่งออกความเป็นเกาหลี โดยในปัจจุบันระดับ

กระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลียังคงอยู่ในระดับ ฮันรยู 3.0 ที่เชื่อว่าในอนาคตอันใกล้ระดับนี้จึงจะ

ประสบความสําเร็จ 

โดยงานเขียนของ Kim Bok-rae (2015) มีความสอดคล้องกับงานเขียนทั้งสามที่จะกล่าวถึง

ดังนี ้ วรรณวิภา แซ่คู (2549) ได้ศึกษาเรื ่อง “พฤติกรรมการบริโภคสื ่อและวัฒนธรรมเกาหลี 

กรณีศึกษา ผู้รับชมรายการโทรทัศน์ประเภทซีรี่ส์เกาหลี” ได้อธิบายถึงกระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลีท่ี

ในปัจจุบันได้แพร่กระจายความนิยมไปอย่างกว้างขวาง ซึ่งบ่อเกิดของกระแสวัฒนธรรมนี้มาจาก

กระแสนิยมในวัฒนธรรมอุตสาหกรรมเกาหลี ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ ละคร ดนตรี หรือเกมออนไลน์ 

แต่สื่อบันเทิงที่บุกเบิกความนิยมวัฒนธรรมเกาหลีในช่วงแรกและยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเน่ือง

คงหนีไม่พ้นละครเกาหลี เนื่องจากสื่อประเภทนี้มีทั้งภาพและเสียงให้ผู้ชมได้จดจําถึงพฤติกรรมต่าง ๆ

ของตัวละครที่แสดงถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวเกาหลีใต้ นอกเหนือจากความนิยมในตัวละคร

แล้วสิ ่งที ่ได้รับความนิยมต่อมาเป็นลําดับคือตัวของนักแสดง โดยความนิยมของพวกเขาเหล่าน้ี
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เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ไม่ต่างจากตัวละครเช่นกัน โดยกระแสนิยมที่เกิดขึ้นล้วนมาก

จากความเป็นโลกาภิวัตน์ที่สามารถเชื่อมโยงและแพร่กระจายข่าวสารได้อย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจาก

การพัฒนาระบบสารสนเทศ และพฤติกรรมบริโภคท่ีในปัจจุบันผู้คนต่างได้รับความตึงเครียดจากสังคม

สิ่งที่ช่วยให้ผ่อนคลายจากสถานการณ์เช่นนี้คือการรับชมสื่อบันเทิงเช่น ละคร ซึ่งไปสอดคล้องกับ

ความเบ่ือหน่ายของผู้ชมท่ีมีต่อละครไทย เช่น เค้าโครงเร่ืองท่ีซ้ํา ฉากตบตีและใช้ความรุนแรงเยอะ จึง

ส่งผลให้หลายคนหันมาบริโภคละครเกาหลีอันเนื่องมากจากเหตุผลที่ได้กล่าวไป และในส่วนของ

กระแสนิยมละครเกาหลีในประเทศไทยเริ่มต้นมาจากสื่อโทรทัศน์ที่ได้หยิบยกละครเกาหลีมาเผยแพร่

ให้กับคนไทยได้ซึมซับกับวัฒนธรรมเกาหลีผ่านละคร และอินเทอร์เน็ตที่มีบทบาทที่สําคัญในการ

ติดตามความเคลื่อนไว้ของละครหรือนักแสดงที่ชื่นชอบ นอกจากน้ีบนโลกอินเตอร์กลุ่มผู้ชมที่เรียก

ตัวเองว่าแฟนคลับยังสามารถพูดคุยและแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่อละครหรือนักแสดงท่ีช่ืนชอบได้อีก

ด้วย 

กระแสวัฒนธรรมเกาหลีไม่ได้มีเพียงแค่ละครโทรทัศน์เพียงอย่างเดียว กมลเนตร สุวรรณาพิ

สิทธิ์ (2551) ได้ศึกษาในหัวข้อ “นักร้องเกาหลีและกระแสนิยมเกาหลีของกลุ่มแฟนคลับชาวไทย” ซ่ึง

กระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลีที่เกิดขึ้นนั้นสืบเนื่องมาจากอิทธิพลของนักร้องเกาหลีที่ได้นําเสนอภาษา 

การแต่งกาย รวมถึงในด้านของการแสดงออกผ่านการพูด และลักษณะท่าทาง โดยปัจจัยที่แรกคือ 

ลักษณะเฉพาะของกลุ่มนักร้องเกาหลี เช่น กรณีของความสามารถทั้งในด้านของบุคลิกภาพ หน้าตา 

และการร้องการเต้นที่มีความโดดเด่นไม่ซํ้าใคร ด้วยเหตุนี้ภาพของกระแสความนิยมนี้อาจมองได้ผ่าน

พฤติกรรมเลียนแบบเช่น การเลียนแบบการแต่งกายตามกลุ่มนักร้อง หรือความสนใจในด้านการร้อง

เพลงและการเต้นมาแบบกลุ่มนักร้อง แต่ทั้งน้ีความชื่นชอบก็ขึ้นอยู่ในระดับของปัจเจกไม่ได้เป็นเพียง

แค่กระแสนิยมเพียงแล้วทําให้เกิดความชื่นชอบเพียงอย่างเดียว ปัจจัยที่สองคืออิทธิพลของสื่อและ

ความเป็นโลกาภิวัตน์ เนื่องจากสื่อทําหน้าที่ในการนําสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารพร้อมกับความ

ทันสมัยของเทคโนโลยีที่สามารถแพร่กระจายสารได้อย่างรวดเร็ว ทําให้กลุ่มแฟนคลับของนักร้อง

เกาหลีสามารถรับรู ้ความเคลื่อนไหวและเรื ่องราวของนักร้องเกาหลีได้อย่างง่ายดาย นอกจากน้ี

อุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลียังได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐ ทําให้ตัวนักร้องเกาหลีมีพื้นที่ได้การ

แสดงออกที่หลากหลายเช่น การทํารายการเพลง รายการเรียลลิตี้โชว์ ทําให้แฟนคลับได้ติดตาม

นักร้องนอกเหนือจากผลงานเพลง   

ในปัจจุบันกระแสวัฒนธรรมเกาหลีก็ยังคงวนเวียนอยู่ในกระแสอย่างไม่ขาดสาย เนื่องจากกล

ยุทธ์ในการนําเสนอวัฒนธรรมเป็นรูปแบบของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมขนาดใหญ่ และสิ่งที่เข้ามาเป็น

เพิ่มเติมจากกระแสวัฒนธรรมรูปแบบก่อนหน้าคือวัฒนธรรมในรูปแบบอาหาร แม้อาหารเกาหลีจะถูก

นําเสนอมาตั้งแต่ละครโทรทัศน์แดจังกึมแต่ความนิยมของอาหารเกาหลีในช่วงนั้นจํากัดอยู่แค่เพียง

อาหารฉบับชาววังแบบดั่งละครแดจังกึม และในช่วงเวลานั้นแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ได้ทันสมัยและ
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รวดเร็วดั่งเช่นปัจจุบัน ซึ่งนวรัตน์ ซิ้น (2560) ศึกษาในหัวข้อ “นํ้าแข็งไสเกาหลี บิงซู (Bingsu) : ภาพ

สะท้อนวัฒนธรรมกระแสนิยมอาหาร เกาหลีในสังคมไทย กรณีศึกษา ร้านนํ้าแข็งไสบิงซูย่านสยามส

แควร์” ซึ่งเป็นการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของสังคมไทยในปัจจุบันเกิดขึ้นจากการที่ในปัจจุบัน

โลกาภิวัตน์เข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย์ และอิทธิพลของสื่อมวลชนที่เข้ามา

ทําหน้าที่เผยแพร่สารไปยังผู้รับสารได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งกระแสความนิยมของการรับประทานบิงซูต่างมี

ความเกี ่ยวข้องกับความเป็นโลกาภิวัตน์และอิทธิพลของสื ่อ โดยกระบวนการโลกาภิวัตน์ทาง

วัฒนธรรมถือเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นพลวัตโดยมาพร้อมกับการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน จุดเริ่มต้น

ของกระแสนิยมนี้เกิดจากการเผยแพร่ของระบบสื่อสารมวลชนในรูปแบบของสื่อละครโทรทัศน์เกาหลี 

ซึ่งเดิมที่สังคมไทยได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมเกาหลีมาจากช่องทางนี้มาอยู่แต่เดิม แต่ในทางตรงกัน

ข้ามก็มีกลุ่มท่ีบริโภคโดยไม่ได้รับอิทธิพลมาจากละครโทรทัศน์เกาหลี แต่กลุ่มเหล่าน้ีกลับได้รับอิทธิพล

มาจากสื่อออนไลน์เช่น เฟซบุ๊ก และอินสตราแกรมแทน นอกจากนี้การบริโภคบิงซูยังสอดคล้องกับวิถี

ชีวิตประจําวันในแง่ของการรวมกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดวัฒนธรรมกระแสนิยมที่กล่าวว่า 

วัฒนธรรมกระแสนิยมเก่ียวโยงกับวิถีชีวิตประจําวัน  

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการบริโภคอาหาร 

 การทบทวนวรรณกรรมในกลุ่มนี้ทําให้เห็นถึงความสําคัญของอาหาร วัฒนธรรมอาหาร การ

บริโภค และความสัมพันธ์ของผู้คนที่มีต่ออาหาร ในแง่ของความสําคัญของอาหารในเชิงชีวภาพ

กล่าวคือ อาหารถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ โดยอาหารที่ร่างกายมนุษย์

ได้รับเข้าไปนั้นจะทําหน้าที่แปรสภาพเป็นพลังงานและสารอาหารทําให้ร่างกายของมนุษย์เจริญเติบโต

และสามารถทํากิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันได้ การบริโภคอาหารจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นเพื่อให้มนุษย์

นั้นมีชีวิตอยู่รอด ซึ่งในระดับวัฒนธรรมแล้วอาหารอาจมีความหมายที่ซับซ้อนมากกว่าการที่มนุษย์

รับประทานอาหารเข้าไปเพ่ือความอยู่รอด (เอ้ืองอริน สายจันทร์, 2553: 1-3) 

การศึกษาของ เอื้องอริน สายจันทร์ (2553) เรื่อง “บทบาทของรายการอาหารทางโทรทัศน์

ในการสืบทอดวัฒนธรรมอาหาร” บทบาทหลักของรายการอาหารทางโทรทัศน์คือการนําเสนอวิธีการ

ทําอาหาร เนื่องจากอาหารบางอย่างอาจมีขั้นตอนที่ซับซ้อนจึงต้องอาศัยการสาธิตเพื่อให้ผู้ชมได้เห็น

ภาพอย่างชัดเจน นอกจากนี้ผู้ดําเนินรายการอาหารทางโทรทัศน์จําเป็นต้องนําผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มี

ความรู้ในด้านอาหารมานําเสนอเนื้อหาของร่างกายเนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้ถือเป็นผู้ที่มีอํานาจในการ

ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ชม ซึ่งรายการอาหารทางโทรทัศน์ไม่เพียงแค่นําเสนออาหารในแง่ของวิธีการทํา

เพียงเท่านั้น สื่อเหล่านี้ยังสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับอาหารที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมอาหารอาทิ 

การเลือกวัตถุดิบอาหาร การผลิตอาหาร การประกอบอาหาร และวิธีการบริโภคของอาหารน้ัน ๆ โดน
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อาจนําเสนอในรูปแบบเชิงสารคดีที่เจาะลึกถึงเรื่องราวต่าง ๆ ของไม่ว่าจะเป็นที่มาของวัตถุดิบ หรือ

ข้ันตอนก็บริโภคอาหาร  

เพื ่อให้สอดคล้องกับประเด็นเรื ่องอาหารจากการศึกษาของ เอื ้องอริน สายจันทร์แล้ว 

นอกจากนี้วัฒนธรรมอาหารยังถูกต่อยอดในระดับของนวัตกรรมทางสังคม ผ่านงานเขียนเรื่อง “Food 

design จากวัฒนธรรมสู่นวัตกรรม” โดย อนุสรณ์ ติปยานนท์ (2563) ที่เล็งเห็นถึงประเด็นความ

หลากหลายของอาหารที่กําลังจะหมดไป เนื่องจากคําว่าสําเร็จรูปเข้ามามีบทบาทมากขึ้นชีวิตของ

มนุษย์ ผู้คนเริ่มกินเหมือนกันเพิ่งพาแต่ร้านสะดวกซื้อ อาหารที่มีลักษณะเฉพาะตัวไม่ว่าจะเป็นอาหาร

ดั้งเดิม อาหารประจําถิ่น หรืออาหารประจําภาคกําลังถูกด้อยค่าจากอาหารรูปแบบใหม่ ซึ่งมิติของคํา

วัฒนธรรมอาหารสามารถสะท้อนออกมาได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็น รสชาติที่หลากหลาย วัตถุดิบท่ี

สะท้อนไปยังความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ ความประณีตและความบรรจงที่ใส่เข้าไปในอาหารเป็นต้น 

โดยสิ่งที่กล่าวไปล้วนเป็นวัฒนธรรมที่ถูกรังสรรค์ผ่านอาหาร แต่ในปัจจุบันการรุกลํ้าของอาหาร

รูปแบบใหม่ส่งผลกระทบต่ออาหารพื้นเมืองอย่างชัดเจนในจุดนี้อาจสังเกตได้จากพฤติกรรมของ

ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ผู้คนเลือกที่จะหันหาให้กับอาหารรูปแบบใหม่เนื่องจากอาหารเหล่านี้ตอบโจทย์

ในแง่ของความสะดวก เช่น อาหารแช่แข็ง หรือฟาสต์ฟู้ด แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอาหารเหล่านี้เป็น

ส่วนหนึ่งที่ไปลดทอนคุณค่าของอาหารพื้นเมือง ด้วยเหตุนี้ทําให้เกิดการเคลื่อนไหวของกลุ่มที่เรียกต้น

เองว่า สโลว์ฟู้ด (slow food) โดยมีแนวคิดคือการกลับมาให้ความสนใจกับอาหารพื้นถิ่นและอาหาร

ดั้งเดิมในแง่ของกระบวนการผลิตอาหารทุกขั้นตอน แต่เดิมอาหารถูกมองว่าเป็นศิลปะตั้งแต่อดีตและ

ในปัจจุบันก็ยังคงเป็นเช่นนั้น นอกจากนี้ในปัจจุบันอาหารยังถูกต่อยอดและรวมเข้ากับศาสตร์แขนง

อื่นเช่น เคมีและฟิสิกส์ ที่สามารถเปลี่ยนผิวสัมผัสและรสชาติของอาหาร หรือการทําอาหารให้เป็น

นวัตกรรมที่เป็นทั้งผลิตภัณฑ์ที่จําต้องได้ หรือกิจกรรมที่ผู้คนสามารถเข้ามาเรียนรู้ มุมมองทางด้าน

อาหารในปัจจุบันถูกให้ความสนใจในหลากหลายมิติมากยิ่งขึ้นแต่ในท้ายที่สุดแล้วการพัฒนาของ

อาหารท่ีเกิดข้ึนก็ควรควบคู่ไปกับการคงคุณค่าของวัฒนธรรมอาหารเหล่าน้ัน 

ท้ังน้ีพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีจําเป็นต้องเปล่ียนไปเน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-

19 ซ ึ ่ ง Joanna Fountain (2021) ได ้ศ ึกษาเร ื ่อง “The future of food tourism in a post-

COVID-19 world: insights from New Zealand” โดยกล่าวว่าในการระบาดของโควิด-19 ได้สร้าง

โอกาสให้ในการตั้งคําถามว่าเราได้ให้คุณค่ากับสิ่งใด หรือจินตนาการวาดฝันถึงอนาคตอย่างไร ในส่วน

ของนิวซีแลนด์ท่ีถือเป็นประเทศอันดับต้นๆ ของโลกท่ีมีแนวทางในการรับมือและจัดการกับโรคระบาด

ได้เป็นอย่างดี แต่ในการระบาดและล็อกดาวน์ก็ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญของพฤติกรรมผู้บริโภค 

โดยมีหลักฐานชี้ว่าในช่วงแรกๆ ของการล็อกดาวน์ประชาชนตระหนกในหลากหลายด้านรวมไปถึง

ด้านการบริโภค โดยต้องเปลี่ยนพฤติกรรมจากการบริโภคอาหารนอกบ้านมาเป็นการบริโภคอาหารท่ี

ปรุงเองในบ้าน ตรงจุดนี้ทําให้ผู้คนเริ่มเกิดงานอดิเรกเกี่ยวกับอาหารมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการอบขนม 
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หรือการถนอมอาหารเพื่อการบริโภคระยะยาว นอกจากนี้ความต้องการในการซื้อสินค้าบนออนไลน์

เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน และจากเหตุการณ์นี้ส่งผลให้เกิดการรณรงค์ให้สนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กในชุมชน

ท้องนิวซีแลนด์ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตั้งแต่ปี 1990 การใช้ชีวิตในช่วงของสถานการณ์การระบาด

ของโลกเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนไปไม่น้อย หลังจากนิวซีแลนด์ได้ประกาศความรุนแรงของการ

ระบาดลดลงมาอยู ่ที ่ระดับ 1 การรณรงค์การท่องเที ่ยวภายใต้ “Do Something New, New 

Zealand” ด้วยการให้ชาวนิวซีแลนด์ท่องเที่ยวเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ภายในประเทศก็ได้รับความ

นิยมมากขึ้น บทบาทของอาหารในนิวซีแลนด์มีความโดดเด่นยิ่งกว่าที่เคยเป็น อาหารเชื่อมต่อระหว่าง

ผู้คนกับวัฒนธรรมทําให้ชาวนิวซีแลนด์ได้ค้นพบและเรียนรู้ทักษะใหม่ รสชาติใหม่ หรือวัฒนธรรมท่ี

ตนเองไม่เคยสนใจมาก่อน 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับมานุษยวิทยาว่าด้วยเร่ืองอาหาร  

มานุษยวิทยาว่าด้วยเรื่องอาหารถือเป็นการศึกษาที่เริ่มขึ้นเมื่อไม่กี่ทศวรรษ เป็นการศึกษาท่ี

เน้นทําความเข้าใจอาหารผ่านมุมมองมานุษยวิทยา และนําไปเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม ความเชื่อและ

พิธีกรรม ชาติพันธุ์ และประเด็นทางสังคมที่ร่วมสมัย เป็นต้น แต่หากให้กล่าวถึงมานุษยวิทยาว่าด้วย

เรื่องอาหารในช่วงแรกอาหารอาจยังเป็นเพียงแค่เป็นประเด็นเล็ก ๆ ที่ถูกกล่าวถึงในการศึกษาทาง

มานุษยวิทยาประเด็นอื่น ๆ แต่ปัจจุบันอาหารในมุมมองทางมานุษยวิทยากลับได้รับความสนใจเพ่ิม

มากขึ ้น เกิดการก่อตัวของวิชาแขนงย่อยมานุษยวิทยาอาหาร และเริ ่มมีงานศึกษาที ่เกี ่ยวกับ

มานุษยวิทยาอาหารโดยเฉพาะ 

ในงานเขียนของ นิติ ภวัครพันธ์ุ (2565) เรื่อง “ ‘ของเคยกิน’ ไม่เหมือนเดิม!” ได้กล่าวถึง

อาหารในมุมมองของมานุษยวิทยาแบบโดยร่วม เป็นการทําความเข้าใจมานุษยวิทยาว่าด้วยเรื่อง

อาหารในด้านของการเกิดขึ้นของมานุษยวิทยาว่าด้วยเรื่องอาหารที่กล่าวว่า ก่อนหน้านี้มานุษยวิทยา

อาหารเป็นเพียงประเด็นย่อยที่มักจะปรากฏอยู่ในประเด็นหลักที่มีอาหารเข้ามาเก่ียวข้อง ไม่ได้เป็น

ประเด็นหลักที่ถูกเน้นเฉพาะเจาะจงจนกระทั่งมานุษยวิทยาว่าด้วยเรื่องอาหารเกิดขึ้นเป็นแขนงวิชา

ย่อยอย่างชัดเจน โดยงานเขียนท่ีเกี่ยวกับคนงานในไร่อ้อยและเรื่องนํ้าตาลของ ซิดนีย์ มินต์ซ (Sidney 

Mintz) ถือได้ว่าเป็นนักมานุษยวิทยาที่นําเรื ่องอาหารเข้ามาเป็นประเด็นหลักในการศึกษา และ

สามารถดึงความสนใจของนักวิจัยทั้งหลายไม่มากก็น้อย จึงเป็นบุคคลที่มีส่วนอันสําคัญในการก่อตัว

ขึ้นของแขนงวิชาย่อยมานุษยวิทยาอาหาร โดยสรุปได้ว่าจุดเปลี่ยนที่ทําให้พัฒนามาเป็นแขนงวิชาย่อย

อาจเกิดจากการกล่าวถึงอาหารในแง่มุมที่ต่างออกไปจากเดิมคือเรื่องความเชื่อและพิธีกรรม ในแง่มุม

ที่แตกต่างกล่าวคือ เน้นเรื่องของอาหารนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง 

หรือการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ เป็นต้น 
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การศึกษามานุษยวิทยาว่าด้วยเรื่องของอาหารที่นอกเหนือไปจากประเด็นทางความเชื่อและ

พิธีกรรมในปัจจุบันเริ่มมีผู้ที่ศึกษามากขึ้น ซึ่งงานเขียนเรื่อง “ฟาสต์ฟู้ดกลายพันธุ์: การเปลี่ยนแปลง

ความหมายของอาหารกับการบริโภคเชิงสัญญะข้ามวัฒนธรรม” ของ ชาติชาย มุกสง (2550) ถือเป็น

อีกหนึ ่งงานเขียนเกี ่ยวกับมานุษยวิทยาว่าด้วยเรื ่องอาหารที ่เน้นศึกษาในเรื ่องของความหมาย

และสัญญะของอาหาร กล่าวคือ ในปัจจุบันอาหารฟาสต์ฟู้ดเข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงสังคม

และวัฒนธรรมไทย การขยายตัวของร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมและวิถีการ

รับประทานของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป เช่น การเรียนรู้ที่จะเข้าคิวในการซื้ออาหาร กระบวนการที่เข้ามา

เปลี่ยนแปลงแบบแผนการกินของคนไทยผ่านการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดถือได้ว่าเป็นการรับเอา

วัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาในอีกรูปแบบหนึ่ง นอกจากนี้แล้วในแง่ของการให้ความหมายอาหารฟาสต์

ฟู ้ดสะท้อนให้เห็นถึงสัญญะในการบริโภคบางอย่าง อย่างเช่น การรับประทานแฮมเบอร์เกอร์

นอกเหนือจากเพื่อตอบสนองความหิวแล้ว ยังเป็นการบริโภคสัญญะนั่นคืออารยธรรมตะวันตก 

เนื่องจากชาติตะวันตกถูกให้ความหมายว่าเป็นความทันสมัย การขยายตัวของร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดได้

เปลี่ยนการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดให้กลายเป็นวิถีการบริโภคในชีวิตประจําวันที่สังคมเมืองคุ้นชินไป

แล้ว นอกจากนี้อาหารฟาสต์ฟู้ดยังถูกนํามาวิพากษ์ผ่านกรอบแนวคิดเรื่องสุภาพว่าเป็นภัยร้ายแก่

สุภาพของมนุษย์ จะเห็นได้ว่าการให้ความหมายของสินค้าใดสินค้าหนึ่งย่อมถูกเปลี่ยนแปลงไปตาม

สังคมท่ีเปล่ียนไป 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับอาหารกับความทรงจํา 

อาหารถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สําคัญต่อมนุษย์ มนุษย์ต้องการอาหารเพื่อการดํารงชีวิตโดย

อาหารจะค่อย ๆ ทําหน้าที่ในการสร้างพลังงานแก่ร่างกาย แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นข้อเท็จจริงท่ี

เกิดขึ้นอย่างแน่นอนหากมนุษย์ได้รับประทานอาหารเข้าสู่ร่างกาย แต่สิ่งที่แฝงเร้นที่เข้ามากับอาหาร

โดยผู้ที่รับประทานอาจไม่ได้ทันได้สังเกต หรือหากเกิดขึ้นก็อาจไม่ทราบว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นอยู่คือ

อะไร ซึ่งที่แฝงเร้นที่กล่าวถึงคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับอาหารที่ได้รับประทานเข้าไป โดยความรู้สึก

เหล่านี ้จะเป็นความรู้สึกที่ทําให้เราระลึกนึกถึงความทรงจําในอดีตขณะที่ได้รับประทานอาหาร

บางอย่างเข้าไป ซึ่งการถูกกระตุ้นความทรงจําด้วยอาหารถูกนําไปสร้างเป็นแนวคิดอาหารกับความ

ทรงจําผ่านงานเขียนของ Jon D. Holtzman (2006) 

โดย ชาลิสา พัทรดํารงค์รัตน์ (2559) ได้นําแนวคิดอาหารกับความทรงจํามาศึกษาในหัวข้อ “อาหาร

และความทรงจําของคนภาคเหนือในเมืองหลวง: กรณีศึกษากาดสันคะยอม” โดยอาหารกับความทรง

จํานี้เกิดขึ้นจากการต้องเคลื่อนย้ายถิ่นจากบ้านเกิดเพื่อไปแสวงหาโอกาสในชีวิตที่ดีขึ้นผู้คนจึงเลือกท่ี

ย้ายเข้ามาที ่เมืองหลวง แม้เมืองหลวงนั ้นจะสะดวกสบายในการใช้ชีวิตทั ้งด้านคมนาคม ด้าน

สาธารณสุข หรือความทันสมัยของเทคโนโลยีที่มักจะเกิดขึ้นเฉพาะกับเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่ๆ เป็น
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ต้น แต่แน่นอนว่าต้องเกิดความรู้สึกของการย้ายถิ่นฐานจากที่เดิมไปยังที่ใหม่ ซึ่งความรู้ที่เกิดขึ้นคือ

ความรู้สึกของการคิดถึงบ้านหรือที่อยู่เดิม โดยในงานศึกษากล่าวว่าสิ่งที่สามารถเยียวยาความรู้สึก

คิดถึงบ้านของคนเหนือคืออาหาร การรับประทานอาหารที่เคยรับประทาน ซึ่งคืออาหารในท้องถ่ิน

ของตน โดยอาหารเหล่านั้นเป็นอาหารที่ต้องใช้วัตถุดิบที่หาได้จากท้องถิ่น และต้องผ่านกรรมวิธีท่ี

ถูกต้องจากผู้ปรุงอาหารอาหารเพื่อที่จะได้อาหารพื้นถิ่นแบบดั้งเดิม โดยกาดสันคะยอมถือได้ว่าเป็น

พื้นที่ที่ทําให้คนเหนือที่พลัดถิ่นจากบ้านเกิดได้ระลึกความทรงจําในอดีตที่มีต่อบ้านเกิดผ่านอาหารท่ี

พวกเขาได้เลือกซื้อและบริโภคอาหาร โดยนอกจากนี้ความทรงจําที ่เกิดขึ ้นผ่านอาหารเหนือไม่

จําเป็นต้องเป็นแค่เพียงคนเหนือเท่านั้น กลุ่มบริโภคที่เป็นคนกรุงเทพ ฯ ก็สามารถมีประสบการณ์

เกี่ยวกับความทรงจําในอดีตได้เช่นกันกล่าวคือ ความทรงจําของกลุ่มคนเหล่านี้ล้วนแล้วมาจากการได้

ไปท่องเที่ยวและรับประทานอาหารภาคเหนือ ซึ่งแม้พวกเขาจะไม่ได้คุ้นชินกับอาหารเหนือเหมือนกับ

คนเหนือแต่พวกเขาก็สามารถจํารสชาติ กลิ่น และวัตถุดิบหลักๆ ของอาหารเหนือได้ เนื่องจากอาหาร

เหนือมีเอกลักษณ์ในตัวเอง ซึ่งเมื่อได้รับประทานอาหารเหนือเข้าไปแล้วอาหารเหล่านั้นก็สามารถไป

กระตุ้นความทรงจําท่ีมีเก่ียวกับภาคเหนือได้ 

 เช่นเดียวกับ Julian Baggini (2013) ที่ตั้งคําถามในตอนแรกว่า ‘เหตุใดรสชาติและกลิ่นของ

อาหารถึงชวนให้นึกถึงอดีต’ ผ่านงานเขียน “The madeleine effect” ซึ่งกล่าวเอาไว้ว่า Marcel 

Proust นักเขียนชาวฝรั่งเศส ให้ความหมายกับอาหารบางอย่างว่าเป็นสิ่งที่สามารถระลึกถึงความทรง

จําได้ ซึ่งอาหารที่เขากล่าวถึงคือขนมมาดแลนเพียงชิ้นเล็ก ๆ (petite madeleine) ที่สามารถทํา

หน้าที่ในการระลึกถึงวัยเด็กของเขาเพียงแค่นําเจ้ามาดแลนจุ่มลงไปในชาและรับประทาน และเมื่อทุก

ครั้งที่เขาได้ลิ้มลองรสชาติอันคุ้นเคยนี้ ความรู้สึกที่เปี่ยมล้นไปด้วยความสุขก็จะห้วนกลับคืนมาทุกคร้ัง 

ซึ่งในประเด็นเรื่องของความทรงจํา Charles Fernyhough นักจิตวิทยาชาวอังกฤษ อธิบายหนังสือ 

Pieces of Light (2013) ว่าความทรงจําเกี่ยวข้องกับรสชาติและการดมกลิ่น ซึ่งรสชาติและกลิ่นถือ

เป็นเดียวกัน เช่น กลิ่นของเตาย่างเบอร์เกอร์ทําให้นึกถึงความทรงจําในวัยรุ่นที่ได้ทํางานพาร์ทไทม์ 

ผู้เขียนบทความได้ทําการทดลองย้อนเวลาจากการรับประทานอาหารให้เหมือนในสมัยเรียนมัธยม 

ที่สหราชอาณาจักรในคริสต์ทศวรรษ 1970 และต้นคริสต์ทศวรรษ 1980 แม้การทดลองนี้ความรู้สึก

ระลึกถึงอดีตจะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกเมนูก็ตาม ซึ่งแน่นอนว่าเมนูที่ทําให้เขาระลึกนึกถึงอดีตได้ต่างสร้าง

อารมณ์ที่สามารถปลุกเร้าอยู่ในตัว โดยสรุปได้ว่าประสบการณ์การรับรสชาติหรือกลิ่นของมนุษย์ที่มี

ต่ออาหารแตกต่างกันไปตามปัจเจกบุคคล แต่สิ่งที่เหมือนกันและอาจเกิดขึ้นได้คือความทรงจําที่ถูก

กระตุ้นโดยอาหาร แต่ก็ไม่ใช่อาหารทุกอย่างท่ีเราได้รับประทานเข้าไปแล้วจะเกิดการกระตุ้นความทรง

จํา 
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บทท่ี 3 

พัฒนาการของวัฒนธรรมกระแสนิยมเกาหลีสู่กระแสนิยมอาหารเกาหลี 

 

 ในการศึกษา “กระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลีกับการบริโภคอาหารเกาหลีในสถานการณ์โควิด 

19 กรณีศึกษาแฟนละครเกาหลีในกรุงเทพฯ และปริมณฑล” จําเป็นต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเกาหลี

ใต้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไปที่อิงตามเหตุการณ์ปัจจุบันของเกาหลีใต้ ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ทั้งด้าน

สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ข้อมูลด้านวัฒนธรรม และข้อมูลในด้านของความสัมพันธ์ของไทยกับ

เกาหลีในแง่ของการแพร่กระจายวัฒนธรรม นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิด

การแพร่ระบาดของโควิด 19 จึงจําเป็นต้องทราบถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีต่อสินค้าทางวัฒนธรรม

ของเกาหลีในช่วงสถานการณ์โควิด 19 อีกด้วย 

ข้อมูลท่ัวไปของเกาหลีใต้ 

 สาธารณรัฐเกาหลี หรือที่เรียกกันติดปากกว่าเกาหลีใต้ ตั้งอยู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออก ทาง

ตอนใต้ของคาบสมุทรเกาหลี ซ่ึงเป็นท่ีต้ังท่ีเช่ือมระหว่างจีน ญ่ีปุ่น กับภาคพ้ืนตะวันออกไกลของรัสเซีย 

มีเส้นขนานที่ 38 แบ่งกั้นระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้ กับสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนเกาหลี หรือเกาหลีเหนือ โดยทิศเหนือติดกับเกาหลีเหนือ ทิศตะวันออกติดกับทะเล

ตะวันออกหรือทะเลญี่ปุ่น ทิศใต้ติดกับทะเลจีนตะวันออก ทิศตะวันตกติดกับทะเลตะวันตกหรือทะเล

เหลือง เมืองหลวงของเกาหลีใต้คือโซล และชื่อทางการคือนครพิเศษโซล (Seoul Special City) ซ่ึง

เป็นเขตพิเศษปกครองตนเอง (สํานักข่าวกรองแห่งชาติ, 2564: ออนไลน์) นอกจากนี้ยังมีเมืองที่สําคัญ

อีกเช่น ปูซาน อินชอน และแทกู 

ภูมิประเทศ  

พื้นที่ 70% ของเกาหลีใต้เป็นเทือกเขาและหุบเขา เป็นประเทศที่มีเทือกเขามากที่สุดแห่ง

หนึ่ง ของโลก เทือกเขาตลอดชายฝั่งด้านตะวันออกมีความสูงชัน และทอดตัวลงสู่ทะเลตะวันออก 

ส่วนชายฝั ่งทะเล ทางใต้และตะวันตก เทือกเขาค่อย ๆ ลาดลงสู ่ที ่ราบชายฝั ่ง ทําให้เป็นแหล่ง

เกษตรกรรมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ของเกาหลีใต้โดยเฉพาะการปลูกข้าว ชายฝั่งทะเลทั้ง 3 ด้าน มีความ

ยาวรวมกัน 2,413 กม. แม่นํ้าสายหลัก คือ แม่นํ้านักตง แม่นํ้าฮัน และแม่นํ้าคึม (เพิ่งอ้าง, 2564: 

ออนไลน์)  
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ภูมิอากาศ  

มี 4 ฤดูคือ ฤดูใบไม้ผลิ (ปลาย มี.ค.-พ.ค.) ฤดูร้อน (ปลาย มิ.ย.-ก.ย.) ฤดูใบไม้ร่วง (ปลาย 

ก.ย.-พ.ย.) และฤดูหนาว (ธ.ค.-กลาง มี.ค.) ระหว่างมิ.ย.-ส.ค. เป็นช่วงที่มีฝนตกชุก อุณหภูมิโดยเฉล่ีย 

-5 องศา เซลเซียสในฤดูหนาว และ 33 องศาเซลเซียสในฤดูร้อน (สํานักข่าวกรองแห่งชาติ, 2564: 

ออนไลน์)  

การเมืองการปกครอง  

เกาหลีใต้ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเป็นประมุข ได้รับการเลือกต้ัง

โดยตรงจาก ประชาชน อยู่ในตําแหน่งได้เพียงวาระเดียวเป็นเวลา 5 ปีไม่มีอํานาจยุบสภา เป็นผู้

บัญชาการทหารสูงสุด โดยตําแหน่ง มีอํานาจประกาศกฎอัยการศึก และมาตรการฉุกเฉิน รวมท้ังเสนอ

ร่างกฎหมายได้ประธานาธิบดี คนปัจจุบัน คือ นายมุน แจอิน ได้ร ับชัยชนะในการเลือกต้ัง

ประธานาธิบดีเม่ือ 10 พ.ค. ค.ศ. 2017 (เพ่ิงอ้าง, 2564: ออนไลน์)  

เศรษฐกิจ  

เกาหลีใต้มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นลําดับที่ 12 ของโลก และมีขีดความสามารถทางการ 

แข่งขันลําดับที่ 23 ของโลก เมื่อปี ค.ศ. 2020 เป็นผู้ส่งออกลําดับที่ 8 ผู้นําเข้าลําดับที่ 10 เกาหลีใต้

ประสบความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจจากประเทศยากจนและเกษตรกรรม จนเป็นประเทศ

อุตสาหกรรมและมีเศรษฐกิจแข็งแกร่ง โดยเป็นประเทศสมาชิกองค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

และการพัฒนา (OECD) ต้ังแต่ปี ค.ศ. 1996 (สํานักข่าวกรองแห่งชาติ, 2564: ออนไลน์)   

ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของเกาหลีใต้ 

 เกาหลีก่อนทศวรรษท่ี 20 

 ในตํานาน Samguk Yusa6 ที่บันทึกโดยพระภิกษุสงฆ์ Iryon กล่าวว่า “โชซอนโบราณ” 

(Ancient Choson หรือ Kochoson) ถือเป็นรัฐแรกของเกาหลี ก่อตั้งเมื่อประมาณปี 2,333 ปีก่อน

 
6 Samguk Yusa* เป็นชุดของตํานานที่บันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์เกาหลีตั้งแต่ช่วงก่อตั้งจนถึงช่วง

สามก๊กของเกาหลี (Three Kingdoms of Korea) Samguk Yusa ถูกเขียนและรวบรวมข้อมูลโดย 

พระภิกษุสงฆ์ Iryon  
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คริสต์ศักราชโดย พระเจ้าทันกุนวังกยอม (Tangun Wanggeom) โชซอนโบราณมีอาณาเขต

กว้างขวางต้ังแต่แม่น้ําแทดงไปจนถึงแม่น้ําเหลียว ซ่ึงถือว่าเป็นรัฐท่ีก้าวหน้าท่ีสุดของประเทศเกาหลีใน

ยุคแรกๆ และถูกปกครองโดยกษัตริย์อย่างต่อเนื่อง และในช่วงศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตศักราชโชซอน

โบราณได้รับจากแรงกดดันจากสงครามจากราชวงศ์ฮั่นของรัฐจีน ทําให้โชซอนโบราณถูกยึดดินแดน

และยังถูกย่นดินแดนให้เหลือเพียงแค่บริเวณเมืองเปียงยางที่ปัจจุบันคือเมืองหลวงของเกาหลีเหนือ

เท่านั ้น ในช่วงเวลาที ่ราชวงศ์ฮั ่นมีอํานาจต่อโชซอนโบราณ ฮั ่นเองก็ได้ปลูกฝังอุดมการณ์และ

วัฒนธรรมความเป็นจีนเข้าไป เช่น ลัทธิขงจื๊อ ระบบทางการเมือง และตัวอักษรจีน (Young Ick-lew, 

2000) 

 ในช่วงบั้นปลายของโชซอนโบราณ ช่วงเวลานั้นเกาหลีต่างมีอาณาจักรมากมาย และยังเป็น

ช่วงเวลาที ่อาณาจักทั ้งสามที ่ประกอบไปด้วย อาณาจักรโคกูรยอ (Goguryeo) ทางตอนเหนือ 

อาณาจักรแพ็กเจ (Baekje) ทางตะวันตกเฉียงใต้ และอาณาจักรชิลลา (Silla) ทางตะวันออกเฉียงใต้มี

อํานาจมากขึ ้นอีกด้วย และเมื ่อถึงศริสต์ศตวรรษที่ 5 ทั้งสามอาณาจักรถูกรวมเข้าด้วยกันโดย

อาณาจักรชิลลา ระหว่างการปกครองของราชวงศ์ชิลลาถือว่าเป็นอาณาจักรที่เจริญรุ่งเรืองอย่างมาก

ไม่ว่าจะเป็นการนําพุทธศาสนาเข้ามาใช้เป็นศาสนาประจําชาติ หรือความก้าวหน้าทางการเกษตรท่ี

สร้างหอดูดาวชอมซองแด (Cheomseongdae)7 ในการคาดการณ์ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น 

การคํานวณฟ้าฝน และหาฤดูในการเพาะปลูก ในช่วงปลายศริสต์ศตวรรษที่ 8 ชิลลาก็อ่อนแอลงจาก

การต่อสู้แย่งชิงอํานาจจากหมู่ขุนนางภายใน อาณาจักรแพ็กเจใหม่ (Later Baekje) อาณาจักรโค

กูรยอใหม่ (Later Goguryeo) จึงได้ถือกําเนิดขึ้นจากกลุ่มที่มีอํานาจในท้องถิ่น และสมาชิกราชวงศ์

ชิลลาเอง ถือได้ว่าราชวงศ์ชิลลาเป็นราชวงศ์ที่ยืนยาวและมั่งคั่งมากที่สุดในประวัติศาสตร์เกาหลี ในปี 

ค.ศ. 918 วังกอน ผู้นําทหารแห่งอาณาจักรโคกูรยอใหม่ได้ขับไล่พระเจ้ากุงเยที่เป็นกษัตริย์พระองค์

แรกและพระองค์เดียวแห่งอาณาจักรโคกูรยอใหม่ วังกอนได้สถาปนาราชวงศ์โครยอ (Goryeo) และ

เปลี่ยนพระนามมาเป็นพระเจ้าแทโจท่ี 2 แห่งโครยอ (Taejo of Goryeo) (เพิ่งอ้าง, 2000) โครยอรับ

เอาลัทธิขงจื๊อเป็นอุดมการณ์ทางการเมือง และสร้างระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพด้วยการก่อต้ัง

 
7 หอดูดาวชอมซองแด เป็นหอดูดาวที ่สร้างขึ ้นเมื ่อรัชสมัยของสมเด็จพระราชินีซอนด็อกแห่ง

อาณาจักรชิลลา (Queen Seondeok of Silla) ตั้งอยู่ที ่เมืองคยองจู (Gyeongju) จังหวัดคยองซัง

เหนือ (Gyeongsangbuk-do) ประเทศเกาหลีใต้ ถูกกําหนดให้เป็นสมบัติของชาติลําดับที่ 31 เม่ือ

วันท่ี 20 ธันวาคม ค.ศ. 1962  
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กุกจากัม (Gukjagam) 8และฮยังเกียว (Hyanggyo)9 จํานวนมาก พุทธศาสนาในโครยอมีอิทธิพลอย่าง

มากในสังคมโดยทั่วไป นอกจากนี้โครยอยังทําการค้าขายกับนานาประเทศโดยเฉพาะราชวงศ์ซ่งของ

รัฐจีน แต่ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 13 รัฐจีนถูกปกครองโดยราชวงศ์หยวนซึ่งเป็นราชวงศ์ที่นําโดย

ชาวมองโก มีพระนามว่ากุบไล ข่าน การรุกรานของอาณาจักรหยวนต่อโครยอส่งผลให้โครยอถูก

ปกครองภายใต้ราชวงศ์หยวน ในช่วงปลายศตวรรษที่ 14 โครยอพบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ท่ี

ยากลําบากเนื่องจากปัญหาภายในและภายนอก รวมถึงการดิ้นรนเพื่ออํานาจในหมู่ขุนนาง และการ

รุกรานของโจรสลัด ในเวลานั้นนายพลยีซองกเย (Yi Seonggye) กลายได้รับความนิยมจากประชาชน

เน่ืองจากสามารถขับไล่ผู้รุกรานจากต่างประเทศได้ ต่อมานายพลยีซองกเยได้ตัดสินใจท่ีจะล้างราชวงศ์

โครยอและก่อตั้งราชวงศ์ใหม่คือราชวงศ์โชซอน และสถาปนาพระนามใหม่ว่า พระเจ้าแทโจแห่งโช

ซอน (Taejo of Joseon) (korea.net, 2021: ออนไลน์) ราชวงศ์โชซอนมีความสัมพันธ์ที ่ด ีกับ

ราชวงศ์หมิง และต่อมากับราชวงศ์ชิง โดยถวายเครื ่องบรรณาการต่อราชสํานักจีนเป็นประจํา 

นอกจากน้ียังนําลัทธิขงจ๊ือมาใช้เป็นลัทธิในการปฏิบัติภายในรัฐ และปฏิเสธระบบความเช่ืออ่ืนให้ไปอยู่

ในตําแหน่งรอง เป็นผลให้พุทธศาสนาสูญเสียอํานาจ ในรัชสมัยของพระเจ้าเซจงมหาราช (Sejong 

the Great) โชซอนมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการเมือง วัฒนธรรม และอิทธิพล

การขยายอาณาเขตไปยังบริเวณแม่นํ้ายาลู่ (Yalu River) ที่ในปัจจุบันเป็นแม่นํ้ากั้นพรมแดนระหว่าง

จีนกับเกาหลีเหนือ นอกจากนี้ในปี ค.ศ. 1443 พระเจ้าเซจงยังได้ประดิษฐ์อักษรฮันกึล (Hangeul) 

ข้ึนมาเพ่ือใช้แทนอักษรจีนก่อนหน้า (Young Ick-lew, 2000) 

 ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18 ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการปฏิวัติอุตสาหกรรม และผลจาการพัฒนา

อุตสาหกรรมเหล่าน้ีการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกจึงเร่ิมข้ึน ทางฝ่ังโชชอนก็มีมาตราการณ์ในการ

ปิดกันพรมแดนทางบกและชายฝั่งแม้จะมีเรือรบของฝรั่งเศส อังกฤษ และรัสเซียแวะเวียนมาบ้างก็

ตาม การติดต่อกับต่างชาติจึงเป็นเรื ่องที่โชซอนพยายามหลีกเลี ่ยงมากที่สุด ถึงแม้ในช่วงคริสต์

ทศวรรษที่ 1850 และ 1860 รัสเซียจะกลายเป็นเพื่อนบ้านจากการซื้อดินแดนทางทะเลจากจีน แท

วอนกุนฮึงซอน10ก็ยังคงแสงความไม่พอใจต่อชาวต่างชาติอยู่ดี เช่น ในปี ค.ศ. 1866 เขาสั่งให้เผา

เรือใบพ่อค้าชาวอเมริกันที่ลงไปแล่นในแม่นํ้าแทดงโดยไม่ได้รับความยินยอมจากทางการโชซอน 

ต่อมาจุดยืนของโชซอนที่มีต่อต่างชาติเปลี่ยนไปเนื่องจากในช่วง ธันวาคม ค.ศ. 1873 แทวอนกุนฮึง

 
8 กุกจากัม คือสถาบันอุดมศึกษาแห่งชาติท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาแบบขงจื้อ โดยกุกจากัมถือเป็น

สถานศึกษาสําหรับบุตรของข้าราชการ 
9 ฮยังเกียว คือโรงเรียนในท้องถ่ินท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาแบบขงจ้ือ 

10 แทวอนกุนฮึงซอน เป็นพระราชบิดาของพระเจ้าโคจง และเป็นผู้สําเร็จราชการแทนในรัชสมัยของ

พระโอรส ถือเป็นผู้มีบทบาทอย่างมากในการเมืองสมัยราชวงศ์โชซอนตอนปลาย 
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ซอนได้มอบอํานาจในการควบคุมประเทศให้แก่พระเจ้าโคจง ท้ายที่สุดโชซอนก็อยู่ภายใต้การคุมคาม

จากญี่ปุ่น โดยรัฐบาลของพระเจ้าโคจงได้ลงนามในสนธิสัญญาคังฮวา11 กับจักรวรรดิญี่ปุ่นอย่างไม่เต็ม

ใจ นี่ถือเป็นสนธิสัญญาที่ไม่เท่าเทียมนําไปสู่การเข้ามาของอาจจักรวรรดินิยม ต่อมาในปี ค.ศ. 1897 

โชซอนถูกเปล่ียนช่ือเป็นจักรวรรดิเกาหลีแม้จะมีการต่อต้านของชาวโชซอนแต่ก็ไม่เป็นผล ท้ายท่ีสุดใน

ปี ค.ศ. 1910 จักรวรรดิเกาหลีถูกผนวกเข้าอย่างเป็นทางการโดยจักรวรรดิญ่ีปุ่น (เพ่ิงอ้าง, 2000) 

 สงครามเกาหลีกับการแบ่งแยกสองดินแดน 

 หลังจากการอยู่ในภายใต้อํานาจของจักรวรรดิญี่ปุ่นแบบสมบูรณ์ การปกครองเกาหลีของ

จักรวรรดิญี่ปุ่นแม้จะไร้การปกครองแบบกษัตริย์แต่ก็ใช้วิธีการโดยการแต่งตั้งผู้สําเร็จราชการที่เป็น

นายทหารจากกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ ่น ซึ่งระหว่างการปกครองเกิดการประท้วงของชาวเกาหลีอยู่

หลากหลายครั้ง และในช่วงปี ค.ศ. 1932-1945 การปกครองเกาหลีภายใต้จักรวรรดิญี่ปุ่นค่อนข้าง

เข้มงวดมากขึ้น มีการเกณฑ์กําลังคนและใช้ทรัพยากรของเกาหลีอย่างไร้ความปราณีเพื่อทําการ

สนับสนุนกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นในสงครามแมนจูเรีย12 นอกจากนี้ยังมีการสั่งห้ามชาวเกาหลีพูดภาษา

เกาหลี เปลี่ยนชื่อเป็นญี่ปุ่น และต้องบูชาศาลเจ้าชินโตอีกด้วย แต่ในท้ายที่สุดจักรวรรดิญี่ปุ่นต้อง

สิ้นสุดอํานาจเนื่องจากการพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ทําให้เกาหลีเป็นอิสรภาพจากจักรวรรดิ

ญ่ีปุ่นในวันท่ี 15 สิงหาคม ค.ศ. 1945 (Young Ick-lew, 2000) 

 หลังจากการได้อิสระจากจักรวรรดิญี่ปุ่นไม่นาน ในปีเดียวกันชะตากรรมของประเทศกลับมา

อยู่ที ่ชาติมหาอํานาจอีกครั้ง ซึ่งสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตถือเป็นชาติที ่อยู ่ในกลุ่มผู้ชนะ

สงครามโลกคร้ังท่ีสอง ท้ังสองชาติต่างเข้ามาแบ่งแยกดินแดนเกาหลีออกเป็นสองฝ่ังเหนือใต้โดยใช้เส้น

ขนานที่ 38 เป็นตัวแบ่ง ทางเหนืออยู่ภายใต้การดูแลของโซเวียต ส่วนทางใต้เป็นการดูแลโดยอเมริกา 

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม ค.ศ. 1948 มีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกของเกาหลีใต้ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแล

ของสหประชาชาติ ในเดือนกรกฎาคมของปีเดียวกัน รัฐธรรมนูญได้ประกาศใช้ นายรี ซึงมัน (Rhee 

Syngman) และนายยี ซียอง (Yi Siyeong) ได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีคน

แรกของสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้ตามลําดับ เกาหลีใต้ได้สถาปนาอย่างเป็นทางการว่าประเทศ

ของตนเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมในวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1948 ในส่วนของทางฝ่ัง

 
11 สนธิสัญญาคังฮวา ลงนามเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1876เป็นสนธิสัญญาเปิดประเทศเพื่อทําการค้า

กับญ่ีปุ่น ภายในระบุว่าโชซอนต้องเปิดเมืองท่าสามแห่งได้แก่ ปูซาน อินชอน และวอนซานให้เรือญ่ีปุ่น

ได้เข้ามาเทียบท่า ซ่ึงเป็นสนธิสัญญาท่ีไม่เท่าเทียมกันซ่ึงลงนามภายใต้การบังคับขู่เข็ญ  
12 สงครามแมนจูเรีย เป็นสงครามที่เกิดขึ้นมาจากกองทัพคันโตของจักรวรรดิญี่ปุ่นเข้ารุกรานดินแดน

แมนจูเรียของจีน เม่ือปี ค.ศ. 1931 
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เหนือ การเลือกตั้งทั่วไปภายใต้การดูแลของสหประชาชาติไม่สามารถทําได้เนื่องจากการมีคัดค้านของ

สหภาพโซเวียต เมื่อวันที่ 9 กันยายน ค.ศ. 1948 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีหรือ

เกาหลีเหนือได้รับการประกาศให้เป็นประเทศคอมมิวนิสต์ โดยมีผู้นําสูงสุดคือนายคิม อิลซอง (Kim 

ilsung) ต่อมาในปี ค.ศ. 1950 เกาหลีเหนือได้ให้กองกําลังติดอาวุธบุกโจมตีเกาหลีใต้แบบไม่ทันตั้งตัว 

เหตุการณ์นี้ทําให้เกิดสงครามของเกาหลีเหนือละเกาหลีใต้อย่างเต็มรูปแบบ สหประชาชาติโดยเฉพาะ

สหรัฐอเมริกาได้เข้ามาแทรกแซงกองกําลังสนับสนุนเกาหลีใต้ ในส่วนของเกาหลีเหนือนั้นได้มีกอง

กําลังจากกําลังจีนและสหภาพโซเวียตเข้ามาสนับสนุน การรบของทั้งสองฝ่ายกินเวลามาจนถึงปี ค.ศ. 

1953 ในวันที่ 27 กรกฎาคม ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในข้อตกลงสงบศึกในที่สุด (korea.net, 2021: 

ออนไลน์) ภายหลังจากการยุติสงคราม เกาหลีใต้ถือได้ว่าเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดและล้าหลังอันดับ

ต้นๆในภูมิภาคเอเชีย 

ยุคสาธารณรัฐเกาหลี 

 สาธารณรัฐที่ 1 (ค.ศ. 1946-1960) นายรี ซึงมันถือเป็นประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐ

เกาหลีหรือเกาหลี ตลอดระยะเวลาสาธารณรัฐที่ 1 มีเพียงรี ซึงมันเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่ดํารงตําแหน่ง

ประธานาธิบดี เนื่องจากรัฐบาลของรี ซึงมันเป็นรูปแบบของเผด็จการที่ค่อยแก้รัฐธรรมนูญให้ตนเอง

นั้นอยู่ต่อ แต่ในท้ายท่ีสุดรี ซิงมัน ถูกโค่นล้มและลี้ภัยไปที่ฮาวายในเดือนเมษายน 1960 จากการลุก

ฮือของนักศึกษาและประชาชน (Britannica, 2021: ออนไลน์) 

สาธารณรัฐที่ 2 (ค.ศ. 1960-1961) ระบอบประชาธิปไตยแบบเสรีที่มีนายชาง เมียนเป็น

ประธานาธิบดี ถือเป็นประธานาธิบดีหุ่นเชิดได้รับเลือกจากสภานิติบัญญัติ รัฐบาลชาง เมียนพยายาม

อย่างหนักเพื่อที่จะปฏิรูปประเทศ เนื่องจากในช่วงสาธารณรัฐที่ 1 เกาหลีถือเป็นประเทศที่ยํ่าแย่จาก

สงคราม โดยดําเนินไปเพียงแปดเดือนก่อนจะถูกโค่นล้มโดยการรัฐประหารที่นําโดยนายพลพัค จองฮี 

(เพ่ิงอ้าง, 2021: ออนไลน์) 

สาธารณรัฐที่ 3 (ค.ศ. 1963-1972) การเลือกตั้งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐท่ี 3 เกิดข้ึน

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ค.ศ. 1963 พัค จองฮีเอาชนะผู้สมัครฝ่ายค้านไปอย่างหวุดหวิด โดยสามารถ

ดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีไปทั้งหมด 3 วาระจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างไม่ชอบธรรม ก่อนจะมี

การรัฐประหารตัวเองเนื่องจากประชาชนแสดงความไปพอใจและออกมาขับไล่ (Britannica, 2021: 

ออนไลน์) 

สาธารณรัฐที่ 4 (ค.ศ. 1972-1979) หลังจากที่พัค จองฮีรัฐประหารตัวเองแล้ว ได้มีการแก้ไข

รัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่โดยมีชื่อว่ารัฐธรรมนูญยูชิน ภายในรัฐธรรมนูญกล่าวว่าประธานาธิบดีสามารถ

เป็นได้ไม่จํากัดวาระ ระหว่างการดํารงตําแหน่งของพัค จองฮีต่างก็มีประชาชนออกมาขับไล่ออกหลาย
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หนจนในที่สุดต้นเดือนตุลาคม ค.ศ. 1979 เกิดจลาจลต่อต้านรัฐบาลในปูซานและมาซานแต่ก็ยังคงถูก

กองกําลังของรัฐบาลปราบปราม แต่วิกฤตการณ์สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม เมื่อพัค จองฮีถูกลอบ

สังหารโดยคิม แจคยู (Kim Jaekyu) ซึ่งเป็นคนสนิทของพัค จองฮีและยังเป็นผู้อํานวยการสํานักข่าว

กรองกลางเกาหลี (KCIA) ต่อมาชเว คยูฮา (Choi KyuHah) ได้รับเลือกต้ังเป็นประธานาธิบดีอย่างเป็น

ทางการในเดือนธันวาคม แต่ก็เกิดการ ประท้วงจากกลุ่มนักศึกษาให้มีการฟื้นฟูประชาธิปไตยอย่าง

สมบูรณ์ ท้ายท่ีสุดรัฐบาลของชเว คยูฮาถูกรัฐประหารจากนายพลชุน โดวาน (Chun DooHwan) และ

นายโร แทอู (Roh Tae-Woo) (เพ่ิงอ้าง, 2021: ออนไลน์) 

สาธารณรัฐที่ 5 (ค.ศ. 1980-1988) ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1980 นายพลชุน โดวาน ได้รับ

เลือกเป็นประธานาธิบดี รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เกิดขึ้นอีกครั้ง ภายในรัฐธรรมนูญกล่าวว่าประธานาธิบดี

สามารถดํารงตําแหน่งได้ 7 ปีต่อหนึ่งวาระ ในปี ค.ศ. 1987 ความไม่พอใจต่อรัฐบาลของประชาชนทํา

เกิดการชุมนุมเพ่ือเรียกกร้องให้แก้ไข้รัฐธรรมนูญ โร แทอู ยอมรับเงื่อนไขในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดย

รัฐธรรมนูญฉบับน้ียังคงเป็นรัฐธรรมนูญท่ีใช้มาจนถึงปัจจุบัน (Britannica, 2021: ออนไลน์) 

สาธารณรัฐที่ 6 (ค.ศ. 1988-ปัจจุบัน) เกาหลีใต้เริ่มต้นสาธารณรัฐที่ 6 ด้วยการเป็นเจ้าภาพ

กีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน โร แทอูได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1988 ต่อมาในปี 

ค.ศ. 1993 คิม ยองซัม (Kim Youngsam) ได้รับตําแหน่งประธานาธิบดี และใช้อํานาจในการลงโทษ

ข้าราชการ ผู้นําทหาร และนักธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเผด็จการของนายพลชุน โดวาน บรรยากาศ

การเมืองเกาหลีใต้นั้นดีขึ้น ไม่มีอํานาจของทหารเข้ามาแทรกแซงเนื่องจากรัฐธรรมนูญมีความชอบ

ธรรมแก่ประชาชน (เพ่ิงอ้าง, 2021: ออนไลน์) 

เส้นทางสู่มหาอํานาจ 

 จากการเกิดสงครามที ่แบ่งแยกเกาหลีออกเป็นสองฝั ่งเหนือใต้ในช่วงสาธารณรัฐที ่ 1 

เศรษฐกิจเกาหลีใต้พังทลาย กลายเป็นประเทศยากจนอันดับต้นๆ ของเอเชีย ค่า GDP ต่อหัวตํ่ากว่า 

100 เหรียญสหรัฐ ในด้านของการเมืองก็ยํ ่าแย่ไม่แพ้เช่นกันเนื ่องจากระบบการปกครองของ

ประธานาธิบดีรี ซึงมันเต็มไปด้วยปัญหาการคอร์รัปชัน แม้ในท้ายที่สุดรีซึงมันจะถูกล้มอํานาจโดยการ

ขับไล่ของนักศึกษาและประชาชน ซึ่งต่อมาชาง เมียนได้เข้ามาเป็นประธานาธิบดีแต่ก็ไม่สามารถ

ประคับประคองประเทศให้มั่นคงทั้งในด้านของการปกครองและเศรษฐกิจได้ ในท้ายที่สุดนายพลพัค 

จองฮีก็ได้เข้ามาฉกฉวยโอกาสในการยึดอํานาจเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ. 1961 และเริ่มวางแผน

กลยุทธ์เพื่อพัฒนาชาติให้กลายเป็นประเทศที่เข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจ โดยได้ย่ืนข้อเสนอให้กับ

ผู้ประกอบการชั้นนําจํานวน 18 คน ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินโดยไม่ชอบ หลีกเลี่ยง

ภาษี และยังบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมืองในช่วงของรัฐบาลรี ซึงมัน โดยข้อเสนอมีอยู่ว่าหากกลุ่ม
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นายทุนเหล่านี้ไม่เข้าร่วมแผนพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลพัค จองฮี พวกเข้าจะต้องรับโทษตามข้อ

กล่าวหา ซึ่งผู้ที่เข้ามาดํารงตําแหน่งหัวหน้าสหพันธ์อุตสาหกรรมแห่งเกาหลี (Federation Korean 

Industries) คือนายลี บยองชอล ผู้ก่อตั้งบริษัทซัมซุงและยังเป็นที่ประสบความสําเร็จในช่วงคริสต์

ทศวรรษที่ 1950 ในช่วงแรกเกิดนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจห้าปีฉบับแรกระหว่างปี ค.ศ. 1961-1967 

เป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยเน้นพัฒนาธุรกิจปุ ๋ย ปูนซีเมนต์ 

เคมีภัณฑ์ โรงกลั่นนํ้ามัน และสิ่งทอ ในการทําธุรกิจขนาดใหญ่จําเป็นต้องใช้เม็ดเงินมหาศาลซึ่งทาง

รัฐบาลก็มีเงินที่เพียงพอในการหนุนหลังให้แก่กลุ่มธุรกิจเหล่านี้ นอกจากนี้รัฐบาลยังประกาศใช้

มาตรการกีดกันสินค้านําเข้าและให้บริษัทในประเทศผลิตสินค้าเหล่านั้นมาขายในตลาดประเทศ ซ่ึง

สินค้าที่บริโภคกันในประเทศมักจะไม่ได้คุณภาพ เครือข่ายธุรกิจภายใต้การอุปถัมภ์ของปาร์ค จองฮี

นั้นถูกเรียกว่า “แทกิออป” (Daegieop) ท่ีแปลว่าธุรกิจใหญ่ หรือ “แชโบล” โดยคําว่า แชโบล มา

จากตัวอักษรรากศัพท์ภาษาจีน เป็นตัวเดียวกับคําว่าไซบัตซึ (Zaibutsu) ซึ่งมีความหมายว่า “ก๊วน

การเงิน” (แดเนียล ทิวเดอร์, 2560: 93-98) 

ลักษณะเด่นของแชโบลคือการทําธุรกิจแบบครอบครัวที่มีการสืบทอดตําแหน่งโดยสมาชิกใน

ครอบครัว ต่อมาคือการมีบริษัทย่อยในเครือเป็นจํานวนมากโดยทั้งหมดดําเนินการภายใต้บริษัทกลุ่ม

เดียวกัน ธุรกิจเช่นนี้ถือว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงตัวอย่างเช่น ซัมซุง (Samsung) โดยซัมซุงถือ

เป็นแชโบลที่ใหญ่ที ่สุดในเกาหลีใต้ ที่มีภาพจําต่อสาธารณชนว่าเป็นบริษัทที ่เน้นผลิตอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก เช่น โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ แต่ในความเป็นจริงแล้ว

องค์กรมีเครือข่ายมากกว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทุกคนเข้าใจ อุตสาหกรรมอื่นๆ ในเครือซัมซุงเช่น 

การต่อเรือ การก่อสร้าง ประกันชีวิต และการโฆษณา นอกจากนี้ (Jeong Gook-jin, 2015: 8-9) 

นอกจากนี้ภายในองค์กรยังมีลําดับชั้นที่ชัดเจนและเต็มไปด้วยกฎระเบียบ ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจาก

วัฒนธรรมขงจื๊อที่ฝั่งลึกอยู่ในวัฒนธรรมเกาหลีมาอย่างยาวนาน พนักงานเปรียบเสมือนลูกชาย และ

ประธานบริษัทเป็นดั่งพ่อ ที่พนักงานจะต้องเคารพนับถือและจงรักภักดี โดยบริษัทเหล่านี้มักจะยึด

หลัก “เติบโตไปด้วยกัน” ซึ่งเป้าหมายที่แท้จริงคือการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ (แดเนียล ทิว

เดอร์, 2560: 99-100) 

ในปี ค.ศ. 1998 เกิดวิกฤติเศรษฐกิจในเอเชียส่งผลให้แชโบล 25 แห่งของเกาหลีใต้ล้มละลาย

ภายในปีเดียว เกาหลีใต้มีหนี้สินล้นพ้น ในปี ค.ศ. 1998 นายคิม แดจุงได้เข้ามาเป็นประธานาธิบดี 

และได้ใช้โอกาสในการร่างกฎหมายเพื่อดูแลกํากับกิจการของบริษัทต่างๆ โดยพยายามที่จะลดการ

สนับสนุนทางการเงินแก่กลุ่มแชโบล และปกป้องสิทธิของผู้ค้ารายย่อย (เพิ่งอ้าง, 2560: 104-105) 

เส้นทางในการก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศมหาอํานาจปฏิเสธไม่ได้เลยว่ากลุ่มแชโบลนี่แหละที่มีบทบาท

ท่ีสําคัญในส่งเสริมการเติบโตของประเทศระหว่างปี ค.ศ. 1960 ถึงช่วงปี ค.ศ. 1990 

 



 

 

30 

วัฒนธรรมกระแสนิยมเกาหลี 

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมที่ทํารายได้ไม่แพ้กลุ่มแชโบลคืออุตสาหกรรมสื่อบันเทิง ในช่วง

ทศวรรษที่ผ่านมาวัฒนธรรมกระแสนิยมของเกาหลีได้แพร่ระบาดไปทั่วโลก ซึ่งคําว่า “คลื่นวัฒนธรรม

เกาหลี” (Korean wave) หรือ “ฮันรยู” (Hallyu) ในภาษาเกาหลี เป็นคําที่ถูกนํามาใช้ในการอธิบาย

ปรากฏการณ์นี้ ซึ่งปรากฏการณ์นี้เริ่มต้นมาจากวัฒนธรรมสมัยนิยมของเกาหลีไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ 

ละครโทรทัศน์ และดนตรี กระแสเหล่านี้ถูกแพร่กระจายไปยังคนหนุ่มสาวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

และจีนในช่วงปลายคริสต์ทศวรรษ 1990 คําว่าฮันรยูถูกใช้ครั้งแรกโดยชาวจีนในช่วงปลายคริสต์

ทศวรรษ 1990 เพื่ออธิบายถึงปรากฏการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นในประเทศจีน ฮันรยูไม่เพียงแค่เป็นคําท่ี

บ่งบอกถึงความเป็นกระแสนิยมของวัฒนธรรมเกาหลีเท่านั้น แต่คํานี้ยังบอกถึงการเป็นคลื่นกระแสลูก

ใหญ่ที่เคลื่อนมาจากการเมืองและเศรษฐกิจไปสู่กระบวนทัศน์ทางวัฒนธรรมและอารยธรรม นอกจาก

นี้ฮันรยูไม่ใช่อํานาจแข็ง (hard power) ที่ถูกใช้ในประเทศในประเทศที่รํ่ารวยหรือประเทศที่มีพลัง

อํานาจทางทหาร แต่ฮันรยูถือเป็นอํานาจอ่อน (soft power) ที่ผู้คนมักเลือกหาหากสิ่งนั้นน่าหลงใหล

และยังทําให้พวกเขารู้สึกมีส่วนร่วมไปกับส่ิงเหล่าน้ัน (Kim Bok-rae, 2015: 154-156) 

การส่งออกวัฒนธรรมเกาหลีถูกแบ่งได้เป็น 4 ระยะ ฮันรยู 1.0 (K-drama)  ฮันรยู 2.0 (K-

pop music) ฮันรยู 3.0 (K-culture) และฮันรยู 4.0 (K-style) โดยเริ่มต้นจากการส่งออกภาพยนตร์ 

และละครโทรทัศน์ ในช่วงปลายคริสต์ทศวรรษ 1990 การส่งออกนี้ถูกเรียกว่าฮันรยู 1.0 ในด้านของ

การประสบความสําเร็จของการส่งออกละครโทรทัศน์เกาหลี ละครเร่ืองแดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 

(Jewel in the Palace) มีนัยที่สําคัญของการประสบความสําเร็จเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากละครเรื่องน้ี

ได้เผยให้เห็นถึงวัฒนธรรมและค่านิยมท่ีแท้จริงของเกาหลี ละครเกาหลีที่อิงประวัติศาสตร์เรื่องนี้ได้

สร้างความมหัศจรรย์ด้วยการเผยแพร่ค่านิยมแบบเอเชียตะวันออกหรือขงจื๊อ ละครเรื่องนี้จึงไม่ได้เป็น

เพียงแค่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ แต่ยังเป็นผู้เผยแพร่ค่านิยมวัฒนธรรมแบบเอเชียตะวันออกเช่นเดียวกับ

มิชชันนารีที่เผยแผ่ศาสนาคริสต์ นอกจากนี้ละครเรื่องเพลงรักในสายลมหนาว (Winter Sonata) ยัง

เป็นละครโทรทัศน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศญี่ปุ่น ส่วนเรื่องยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว (My 

Love from the Star) ถือเป็นละครโทรทัศน์ที่ได้รับความสนใจจากแฟนละครทั่วประเทศจีน เป็นต้น

กระแสความนิยมวัฒนธรรมเกาหลีไม่ได้จํากัดอยู่เพียงแค่ภาพยนตร์หรือละครโทรทัศน์ ในช่วงของ

ฮันรยู 2.0 ถือเป็นปรากฏการณ์ที่ประสบความสําเร็จแบบกว้างกระโดดและแทบจะครอบคลุมทุก

พื้นที่บนโลก ฮันรยู 2.0 เริ่มต้นมาจากวัฒนธรรมดนตรีร่วมสมัยของเกาหลี (K-pop) ที่ถูกเผยแพร่ใน

ลักษณะของการขับร้องแบบกลุ่มโดยวัยรุ่นชายหญิง หรือความหมายที่เข้าใจโดยทั่วไปว่า “ไอดอล

เกาหลี” ฮันรยู 2.0 ถูกใช้ครั้งแรกโดยสื่อญี่ปุ่นที่รายงานเกี่ยวกับการแสดงของวงเกิร์ล เจเนอเรช่ัน 

(Girls' Generation) ที่เปิดตัวดิจิตอลซิงเกิ้ลแรกในโตเกียว (เพิ่งอ้าง, 2015: 156-158) นอกจากน้ี
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กลุ ่มแฟน K-pop เริ ่มติดต่อสื ่อสารกันผ่านโซเชียลมีเดียบนอินเทอร์เน็ต ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า

ความสําเร็จของ ฮันรยู 2.0 ที่เกิดขึ้นนั้นส่วนหนึ่งมาจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า (Dal Yong-jin, 2012) 

K-pop ก้าวขึ้นเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ในปี ค.ศ. 2010 แม้วงการธุรกิจนี้จะไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่ากับวงการ

อุตสาหกรรมดั่งเช่น ซัมซุง แต่ในระยะหลังมานี้การเติบโตสูงขึ้นเป็นสองเท่าในทุก ๆ สองปี (Daniel, 

2017) ฮันรยู 3.0 มีจุดมุ่งหมายคือการขยายวัฒนธรรมดั้งเดิมของเกาหลีไปทั่วโลกโดยเริ่มมาตั้งแต่ปี 

ค.ศ. 2010 ในปัจจุบันอาจยังไม่ได้ครอบคลุมไปทุกพื้นที่แต่เชื่อว่าในอนาคตอันใกล้ ฮันรยู 3.0 จะต้อง

แพร่กระจายไปทั่วทุกมุมโลกดั่งเช่นฮันรยู 2.0 อย่างแน่นอน สุดท้ายคือ ฮันรยู 4.0 เป็นระยะท่ี

ต้องการส่งออกความเป็นเกาหลี (K-style) ที่ต้องถูกเชื่อมโยงโดยตรงในการเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

(Kim Bok-rae, 2015: 158)  

วัฒนธรรมอาหารเกาหลี 

เกาหลีใต้แม้ในปัจจุบันจะโดดเด่นในเรื่องของนวัตกรรม อุตสาหกรรม และวัฒนธรรม แต่

แรกเริ่มเดิมทีนั้นเกาหลีถือเป็นประเทศเกษตรกรรม ซึ่งในปัจจุบันเกาหลีใต้ก็ยังคงให้ความใส่ใจกับ

ด้านของเกษตรกรรมของต้นเองโดยข้าวถือเป็นการเพาะปลูกหลักของประเทศ เนื่องจากชาวเกาหลี

นั้นนิยมบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักเหมือนดั่งประเทศทั่วไปเอเชียตะวันออก ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในชน

ชาติที่มีความโดดเด่นในเรื่องวัฒนธรรมอาหารที่มีมาอย่างยาวนาน เกาหลีมีวิธีการถนอมอาหารเพ่ือ

ยืดอายุให้แก่อาหาร เนื่องจากในฤดูหนาวชาวเกาหลีไม่สามารถทําการเพาะปลูกได้ นี่จึงเป็นที่มาของ

การนําเอาผักที่หลากหลายมาดองซึ่งอาหารนี้มีชื่อเรียกว่ากิมจิ เมนูชื่อดังที่ไม่ว่าใครเอ่ยถึงก็สามารถรู้

ทันทีว่าเมนูนี้เป็นของขึ้นชื่อที่มาจากประเทศเกาหลี (ภริตา วิริยะรังสฤษฎ์, 2533; 12) นอกจากน้ี

อาหารเกาหลียังให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงของฤดูกาลท่ีหลากหลาย แผ่นดินของเกาหลีหันหน้าสู่ทะเล

ทั้งสามด้านและมีสี่ฤดูที่แตกต่างกันไป ทําให้ชาวเกาหลีมีวัตถุดิบและส่วนผสมที่หลากหลาย ผู้คน

สามารถเก็บเก่ียวสมุนไพรและพืชป่าตามฤดูกาลจากภูเขาและเนินเขาได้ ดังน้ันประเพณีการทําอาหาร

ของเกาหลีจึงการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล เช่น โจ๊กถั่วแดง (Patjuk) จะรับประทานในช่วงเหมายัน 

ต้มซุปร้อนในวันซัมบก (Sambok หรือ The three dog days) ของฤดูร้อน และ ข้าวห้าเม็ด ข้าวห้า

เมล็ด (Ogokbap) และ ผักปรุงรส (Namul) เพื่อเฉลิมฉลองวันเพ็ญแรกของปี หรืออาหารที่ถวายแก่

วิญญาณบรรพบุรุษเทศกาลชูซอก13 ก็ทําโดยใช้วัตถุดิบที่สดใหม่ตามฤดูกาลเช่นกัน (Korean Food 

Foundation, 2021; 10) ในการทําความรู้จักอาหารเกาหลีสามารถจําแนกอาหารโดยใช้วิธีการปรุง

อาหารเพ่ือให้เข้าใจโดยง่ายดังน้ี 

 
13 เทศกาลชูซอก เป็นเทศกาลเก็บเก่ียวฤดูใบไม้ร่วง และถือว่าเป็นวันท่ีครอบครัวอยู่พร้อมหน้าพร้อม

ตาเพ่ือทําการไหว้ขอบคุณเทพพระเจ้า บรรพบุรุษอีกด้วย 
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1. บับ (bap) คือข้าวนึ่ง และจุค (Juk) คือข้าวต้ม โดยข้าวถือเป็นอาหารหลักของชาวเกาหลี 

ซึ่งข้าวที่นิยมทานจะมีลักษณะที่สั้นเช่นเดียวกับข้าวญี่ปุ่น เวลานํามาปรุงอาหารอาจจะนํา

ข้าวไปผสมกับธัญพืชต่างไม่ว่าจะเป็นถั่ว เกาลัด  ข้าวฟ่าง หรือข้าวบาร์เลย์ เป็นต้น เพ่ือ

เพิ่มคุณค่าโภชนาการทางอาหาร เมนูขึ้นชื่อที่มีข้าวเป็นส่วนประกอบสําคัญเช่น บิบิมบับ 

(Bibimbap) 

 
ภาพท่ี 1 บิบิมบับ 

ท่ีมา: https://unsplash.com/photos/diDja86YL_M 

 

2. กุก (Guk) คือซุป และจิเก (Jigae) คือแกง หรือสตู กุกถือเป็นอาหารที่ขาดไม่ได้ในม้ือ

อาหารนึงของคนเกาหลี ยิ่งในช่วงของฤดูหนาวการได้รับประทานกุกร้อนๆจะช่วยกับให้

ทานอาหารได้ง่ายยิ่งขึ้น ส่วนผสมที่อยู่ในกุกมักจะเป็นเนื้อสัตว์ ผัก และสาหร่าย ในส่วน

ของกิเจนั้นจะมีความคล้ายกับกุก แต่จะแตกต่างกันที่ความข้น ซึ่งจิเกจะมีความข้น

มากกว่ากุก ส่วนผสมจิเกส่วนใหญ่จะเป็นกิมจิ รสชาติจะมีความเผ็ด และจะจัดเสิร์ฟใน

ชามหินขณะท่ียังร้อน เมนูข้ึนช่ือในประเภทน้ีเช่น แกงกิมจิ (Kimchi Jigae) 
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ภาพท่ี 2 แกงกิมจิ 

ท่ีมา: https://www.freepik.com 

 

3. คุย (Gui) คืออาหารปิ้ง หรือย่าง คุยถือเป็นอาหารยอดนิยมอีกประเภทหนึ่งของเกาหลีท่ี

ค่อนข้างมีชื่อเสียงในต่างแดน เมื่อนึกถึงคุยแล้วส่วนใหญ่อาจคิดว่ามีแค่เนื้อที่นํามาย่าง

เท่าน้ัน แต่ในความเป็นจริงปลาก็สามารถนํามาปรุงด้วยวิธีการน้ีได้เช่นกัน 

 
ภาพท่ี 3 ป้ิงย่างเกาหลี 

https://pixabay.com/th/ photos/บาร์บีคิวเกาหลี-อาหาร-การทําอาหาร-5710950/ 

 

4. มันดู (Mandu) คืออาหารยัดไส้ เนื ่องจากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกมีความเป็น

วัฒนธรรมร่วม มันดูจึงถือว่าเกี๊ยวในรูปแบบของเกาหลี ส่วนผสมหลักของมันดูคือแผ่น
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แป้งที่นํามายัดไส้ต่าง ๆ เช่น เนื้อสัตว์ เห็ด และถั่วงอก การปรุงให้สุกสามารถทําได้โดย

การต้ม นึง ผัด หรือทอด 

 
ภาพท่ี 4 เก๊ียว 

ท่ีมา: https://www.freepik.com 

 

5. จอทกาล (Jeotgal) คืออาหารทะเลหมักเกลือ จอทกาลถือเป็นอาหารที่มีรสชาติเค็มจัด 

ทําจากปลาและหมักด้วยวิธีธรรมชาติ วัตถุดิบที่นิยมนํามาใช้เป็นจอทกาล เช่น กุ้ง ปู 

ปลาหมึก และหอยนางรม ส่วนเครื่องปรุงที่นิยมนํามาปรุงจอทกาลเช่น ซอสถั่วเหลือง โค

ชูจัง ซ่ึงปูดองซีอ๊ิวเกาหลีถือเป็นจอทกาลท่ีนิยมอย่างมากในไทย  

 
ภาพท่ี 5 ปูดองเกาหลี 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Korean_seafood-Ganjang_gejang-

Marinated_crabs_in_soy_sauce-01.jpg 
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6. นามุล (Namul) คือผัก ชาวเกาหลีถือได้ว่าเป็นชาติท่ีนิยมรับประทานผักเป็นอย่างมาก จะ

เห็นได้จากสีสันของอาหารเกาหลี ซึ่งผักที่ชาวเกาหลีนิยมกินมีทั้งแบบผักสด ผักต้ม และ

ผักดอง ซึ่งส่วนใหญ่มักจะทํามาเป็นเครื่องเคียง มีทั้งแบบต้ม ทอด ผสมเกลือ กระทียม 

น้ํามันงา เป็นต้น (ภริตา วิริยะรังสฤษฎ์, 2553; 27-29) 

 

 
ภาพท่ี 6 กิมจิต้นหอม 

https://pixabay.com/th/photos/ปากิมจิ-อาหารเกาหลี-จาน-กิมจิต้นหอม-6481558 

 

 อย่างที่ได้กล่าวไปว่าอาหารเกาหลีค่อนข้างมีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นกรรมวิธีในการปรุง 

วัตถุดิบหรือแม้กระทั่งสีสันของอาหาร ซึ่งความหลากหลายไม่ได้อยู่แค่เพียงอาหารจานหลักเท่าน้ัน 

องค์ประกอบที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างที่ทําให้บนโต๊ะอาหารเกาหลีมีสีสันคือ พันชาน (Banchan) หรือ

เครื่องเคียงนั่นเอง การเสิร์ฟบนโต๊ะอาหารจะนิยมเสิร์ฟก่อนอาหารจานหลักโดยใช้ภาชนะขนาดเล็ก

และมีความหลากหลายในการเสิร ์ฟ เช่น ถั ่วงอกนํ ้ามันงา (Kongnamul) ผักโขมลวกปรุงรส 

(Sigeumchi amul) ซึ่งเครื่องเคียงที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ขาดไม่ได้เมื่อพูดถึงอาหารเกาหลีเลยคือกิม

จิ 
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ภาพท่ี 7 เคร่ืองเคียง (พันชาน) 

https://www.tripzilla.com/beginners-guide-banchan/93724 

 

 กิมจิถือเป็นตัวแทนวัฒนธรรมที่มาในรูปแบบของอาหาร และถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่ได้รับ

ความนิยมและรู้จักกันเป็นวงกว้าง โดยกิจจินั้นเริ่มต้นมาจากการนําผักต่างๆมาหมักดองไว้ แต่ส่วน

ใหญ่ที่ผู้คนนิยมรับประทานกันคือกิมจิที่ทํามาจากผักกาดขาด มีรสชาติเปรี้ยว เผ็ด และมีกลิ่นฉุดท่ี

เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งที่มาของกิมจิเริ่มต้นเมื่อสมัย 3 ก๊กของเกาหลี โดยมีการบันทึกไว้ว่าอาหารหมักดอง

เป็นที่นิยมของชาวเกาหลีนั้นช่วงนั้น และยังกล่าวว่ากิมจิมีทั้งหมด 2 ชนิดคือ กิมจิจางอาจิ ซึ่งเป็น

ผักกาดฝานเป็นแผ่น ๆ ดองด้วยซอสถั่วเหลือง ต่อมาคือ ซุมมูโซกึมชอรี เป็นกิมจิที่ปรุงรสจัดจ้าน 

ปัจจุบันกิมจิถือเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนเกาหลี ที่ไม่ว่าจะเดินทางไปที่ใดก็มักจะนํากิมจิติดตัว

ไปด้วยเสมอ นี่จึงอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้กิมจิเกิดการแพร่กระจายที่เริ่มต้นจากประเทศรอบ ๆ ไม่

ว่าจะเป็น ญี่ปุ่น หรือรัสเซีย โดยในปัจจุบันกิมจิไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องเคียงของอาหารจานหลัก

เท่านั้น กิมจิยังสามารถนําไปปรุงอาหารที่นอกเหนือจากอาหารเกาหลีอีกด้วย เช่น ซุป ข้าวผัด สตู 

บะหม่ี พิซซ่า และเบอร์เกอร์ (ANNDIMZ, 2563: ออนไลน์) 
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ภาพท่ี 8 กิมจิ 

https://pixabay.co /th/photos/กิมจิ-kimchi-และอาหารเกาหลี-อาหาร-4361465/ 

อาหารเกาหลีท่ีปรากฏในส่ือบันเทิง 

 อาหารเกาหลีถือว่าเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่อยู่คู่กับชาวเกาหลีมาตั้งแต่โบราณ นอกจากน้ี

อาหารเกาหลียังมีลักษณ์เด่นเฉพาะตัวไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายของวัตถุดิบ วิธีการปรุง หรือการ

รับประทานที่หลากหลาย และเหตุใดที่รัฐบาลจะไม่สนับสนุนวัฒนธรรมอาหารดั่งเช่น ภาพยนตร์ 

ละคร หรือดนตรี แน่นอนว่านโยบายที่ส่งเสริมการส่งออกวัฒนธรรมของเกาหลีสามารถทําได้อย่าง

แยบยล ซึ่งวัฒนธรรมอาหารที่ถูกนํามาเผยแพร่สื่อบันเทิงและครั้งแรกคือ ละครโทรทัศน์เรื่อง แด

จังกึม จอมนางแห่งวังหลวง (Jewel in the Palace) โดยออกอากาศในสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง

สามเมื่อปี ค.ศ. 2005 ถือได้ว่าเป็นสื่อบันเทิงแรกที่นําพาอาหารเกาหลีเข้ามายังประเทศไทยอย่างเป็น

ทางการ แดจังกึมถือเป็นละครที่ได้รับการสนับสนุนเต็มที่จากสถาบันอาหารชาววังเกาหลี (Institute 

of Korean Royal Cuisine) โดยทางสถาบันเข้ามารับผิดชอบทุกฉากที่มีการทําอาหาร บุคลากรผู้มี

ความรู้ด้านอาหารชาววังเกาหลีจะคอยรับหน้าที่เป็นผู้แสดงขั้นตอนการทําอาหารรวมไปถึงการ

นําเสนอ ทําให้แดจังกึมเป็นละครท่ีสามารถถ่ายทอดจิตวิญญาณและความย่ิงใหญ่ของอาหารเกาหลีได้

เป็นอย่างดี “ความสําเร็จของละครเรื่องนี้กระตุ้นให้คนสนใจวัฒนธรรมอาหารเกาหลีมากขึ้นเยอะ ไม่

เฉพาะแค่ในเกาหลีเอง แต่รวมไปถึงชาวต่างชาติที่อยากจะลิ้มลองมันสักครั้ง” ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร

ชาววังให้สัมภาษณ์ไว้ในบทความ Slow Food in Seoul ของนิตยสาร Le Figaro ประเทศฝรั่งเศส

(นคร โพธ์ิไพโรจน์, 2562: ออนไลน์) 
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ภาพท่ี 9 ละครเร่ืองแดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง (Jewel in the Palace) 

https://www.korea.net/NewsFocus/Culture/view?articleId=118495 

 

ความนิยมของอาหารเกาหลีนั้นเพิ่มมากขึ้นทําให้สถาบันอาหารชาววังเกาหลีเปิดคอร์สเรียนรู้

วัฒนธรรมและการทําอาหารเกาหลีแบบชาววังสําหรับบุคคลทั่วไป ผู้เข้าเรียนนั้นมาจากหลากหลาน

ชาติ หลากหลายอายุและเพศ ในขณะที่มูลนิธิอาหารเกาหลีออกหนังสือเผยแพร่ความรู้เรื่องอาหาร

ชาววังพร้อมสูตรอาหารเป็นภาษาอังกฤษในช่ือว่า Jewels of the Palace เพ่ือต่อยอดความสําเร็จมา

จากละครแดจังกึม ในขณะที่รัฐบาลเองก็ซื้อโรงถ่ายละครเรื่องนี้เพื่อใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทาง

วัฒนธรรมอีกด้วย ในส่วนของวงการภาพยนตร์และละครก็สานต่อความสําเร็จไม่น้อยหน้ารัฐบาล โดย

มีการผลิตภาพยนตร์และละครที่เกี่ยวกับอาหารตอกยํ้ากระแสอาหารเกาหลี ด้วยเหตุนี้จึงก่อให้เกิด

อาชีพใหม่ในวงการภาพยนตร์และละครก็คือ ผู้กํากับอาหาร (Food Director) (เพิ ่งอ้าง, 2562: 

ออนไลน์) ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมอาหารกลายเป็นเรื่องปกติที่จะถูกสอดแทรกเข้าไปใน

ภาพยนตร์หรือละคร แต่ความปกติของเรื่องนี้นั้นก็สามารถสร้างแรงจูงได้ในการบริโภคอาหารเกาหลี

ได้อย่างเสมอมา ซึ่งละครในปัจจุบันก็ได้รับกระแสนิยมในเรื่องในด้านของอาหาร เช่น Let's Eat ซ่ึง

เป็นละครที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารเกาหลีที่ใช้วิธีการนําเสนอแบบ Mukbang14 หรือ ละคร

อย่าง Itaewon Class ที่ไม่ได้มีแค่เรื ่องราวที่ชวนติดตาม การนําเสนออาหารของละครเรื่องนี้ยัง

 
14 Mukbang เป็นการถ่ายทอดภาพและเสียงทางออนไลน์ระหว่างการรับประทานอาหารท่ีมีจํานวน

มาก 



 

 

39 

สามารถชักจูงให้ผู้ชมอยากที่จะบริโภคอาหารเกาหลีได้ ความสําเร็จที่เกิดปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามาจาก

ความร่วมมือของหลากหลายหน่วยงานของเกาหลีใต้ที่ได้ให้ความสําคัญแก่วัฒนธรรม และมีการต่อ

ยอดจนสามารถประสบความสําเร็จได้ปัจจุบัน 

กระแสนิยมเกาหลีในสังคมไทย 

กระแสวัฒนธรรมเกาหลีในประเทศไทยเริ่มขึ้นเมื่อช่วงต้นคริสต์ทศวรรษท่ี 2000 ซึ่งเริ่มต้น 

มาจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ หรือฮันรยู 1.0 โดยภาพยนตร์และละครที่ทําให้คน

ไทยได้รู้จักกับวัฒนธรรม เกาหลีใต้เช่น ภาพยนตร์เรื่องยัยตัวร้ายกับนายเจี๋ยมเจี้ยม (My Sassy Girl) 

ละครโทรทัศน์เรื่องรักนี้ ชั่วนิรันดร์ (Autumn in My Heart) สะดุดรักที่พักใจ (Full House) ซึ่งได้

เรน (Rain) นักร้องชื่อดัง ของเกาหลีใต้มารับบทเป็นนักแสดงนําของเรื่อง และละครอิงประวัติศาสตร์

อย่างแดจังกึมซึ่งถูก จัดเป็นละครที่ได้รับความนิยมสูงในช่วงเวลานั้นอีกด้วย (Damrong Thandee, 

2006: 11-13) วัฒนธรรมเกาหลีใต้ไม่ได้เข้ามาเพียงในรูปแบบของภาพยนตร์และละครเท่านั้น ในช่วง

เวลาที่ไล่เลี่ยกันนั้นวัฒนธรรมในรูปแบบของดนตรีและนักร้อง (ฮันรยู 2.0) ก็ได้รับความนิยมไม่แพ้

ภาพยนตร์และละคร ไอดอลเกาหลีใต้กลุ่มแรกที่ได้เข้ามาโพรโมตผลงานได้ประเทศไทยคือ Baby 

VOX ซึ่งได้รับผลตอบรับจากกลุ่มแฟนคลับชาวไทยอย่างล้นหลาม โดยสามารถจําหน่ายอัลบั้มซีดีได้

มากกว่า 200,000 แผ่น นอกจาก เบบ้ี วอกซ์ (Baby VOX) แล้วยังมีนักร้องเด่ียวท่ีได้รับผลตอบรับท่ีดี

จากแฟนชาวไทย เช่น เซเว่น (Se7en) และ เรน (Rain) (เพ่ิงอ้าง, 2006: 13)  

มาจนถึงปัจจุบันประเทศไทยนั้นยังคงได้รับกระแสวัฒนธรรมของเกาหลีใต้อย่างต่อเนื่อง ซ่ึง

รูปแบบของวัฒนธรรมที่เข้ามาต่างก็มีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งสิ่งที่ได้รับความนิยมอย่างเป็นวง

กว้างในกลุ่มของเพศหญิงนั้นคือความงามแบบฉบับเกาหลีใต้ที่ได้รับอิทธิพลมาจากนักแสดง และกลุ่ม

ไอดอลซึ่งวัฒนธรรมที่เข้ามาสู่ประเทศไทยก่อนหน้านี้ ความงามในรูปแบบเกาหลีที่ได้รับความนิยมใน

ได้ เช่น ผลิตภัณฑ์ความงาม และการศัลยกรรม โดยจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันแบรนด์เคร่ืองสําอางเกาหลี

ใต้นั้นเข้ามาทําตลาดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เช่น Etude Skinfood และ Innisfree ในด้านของ

การศัลยกรรมได้มีการนําภาพลักษณ์แบบสาวเกาหลีมาเป็นต้นแบบในการศัลยกรรม หรือจํานวนนาย

หน้าที่ให้คําปรึกษาคนไทยในการศัลยกรรมท่ีเกาหลีใต้เพิ่มมากขึ้น และนอกจากนี้ผลพวงจากกระแส

นิยมวัฒนธรรมเกาหลีที่เข้ามาแพร่กระจายในไทยเป็นรูปธรรมและเห็นภาพชัดที่สุดคงหนี้ไม่พ้นความ

นิยมในการเรียนภาษา ในปัจจุบันภาษาเกาหลีผู้คนทั่วไปได้รับความสนใจในภาษานี้เนื่องจากเป็นกลุ่ม

ภาษาที ่ถูกใช้งานได้ด้านธุรกิจไม่แพ้ภาษาอังกฤษหรือจีน ทั้งนี ้มาจากการเติบโตในด้านธุรกิจ 

นวัตกรรม อุตสาหกรรม และสื่อบันเทิง ที่สร้างเม็ดเงินมหาศาลให้กับเกาหลี ในด้านของหลักสูตร

ปริญญาภาษาเกาหลีในไทยเปิดแห่งแรกในมหาวิทยาลัยบูรพาเมื่อปี ค.ศ. 2000 (เพิ่งอ้าง, 2006: 15) 

โดยมาพร้อมกับกระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลีในช่วงแรกของประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันหลักสูตร
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ปริญญาภาษาเกาหลีก็เพิ่มจํานวนขึ้นไปเรื่อย ๆ ตามลําดับ อาจกล่าวได้ว่าหลักสูตรปริญญาภาษา

เกาหลีก็สามารถเป็นตัวช้ีวัดความนิยมในวัฒนธรรมเกาหลีท่ีเข้ามายังประเทศไทยได้อีกด้วย 

พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีต่อสินค้าทางวัฒนธรรมของเกาหลีในช่วงสถานการณ์โควิด-19 

 วัฒนธรรมเกาหลีถือว่าเป็นสินค้าอย่างหนึ่งที่รับได้รับกระแสนิยมในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น 

ภาพยนตร์ ละคร ดนตรี แฟช่ัน หรืออาหาร แต่ในปัจจุบันการระบาดของโรคเข้ามาสร้างความเสียหาย

ให้แก่สินค้าทางวัฒนธรรมของเกาหลีเป็นอย่างมาก อย่างในกรณีของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ประสบ

กับปัญหารายได้ลดลงเป็นอย่างมาก ในช่วงเริ่มการระบาดในปี ค.ศ. 2020 จากที่สร้างรายได้ 120 

ล้านเหรียญสหรัฐในเดือนมกราคมกลายเป็น 52 ล้านเหรียญสหรัฐในเดือนกุมภาพันธ์ และในเดือน

มีนาคมเหลือเพียง 12.6 ล้านเหรียญสหรัฐ สู่ระดับตํ่าสุดในประวัติการณ์คือ 6.3 ล้านเหรียญสหรัฐใน

เดือนเมษายน (Ministry of Culture, Sports and Tourism Republic of Korea, 2020: 1)  

โรคระบาดถือได้ว่าเข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ไปอย่างสิ้นเชิง ในแง่

ของการบริโภคสินค้า ผู้บริโภคมีการซื้อสินค้าช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้นเนื่องจากความสะดวกในการ

เดินทาง การลดการสัมผัส หรือในกรณีของการล็อกดาวน์ ในที่น้ีสินค้าทางวัฒนธรรมของเกาหลีก็มี

บทบาทหรือสถานะไม่ต่างอะไรจากสินค้าทั่วไปที่ผู้คนจําจ่ายใช้สอย จากเมื่อก่อนในการบริโภคสินค้า

มีท้ังการบริโภคแบบท่ัวไปบนพ้ืนท่ีจริงและแบบบนโลกออนไลน์ แต่ในปัจจุบันการบริโภคสินค้าเหล่าน้ี

ต่างก็มีเงื่อนไขในการบริโภค พื้นที่ออนไลน์อาจจะตอบโจทย์กับพฤติกรรมของผู้บริโภคในช่วงเวลาน้ี

เสียมากกว่า แน่นอนว่าผู้ผลิตจึงต้องปรับเปลี่ยนสินค้าของตนให้เท่าทันกับพฤติกรรมของผู้บริโภค

เช่นกัน 

แม้การระบาดของโควิด-19 อาจสร้างผลกระทบต่ออุตสาหกรรมวัฒนธรรมและสื่อบันเทิง

เกาหลี แต่ในทางกลับกันยอดของจํานวนผู้คนที่บริโภคสินค้าเกาหลีกลับมีเพิ่มมากขึ้น จากการสํารวจ

ของกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวของเกาหลี (Ministry of Culture, Sports and 

Tourism Republic of Korea) ได้ทําการสํารวจผู้คน 8,500 คนใน 18 ประเทศทั้งจีน ญี่ปุ่น ไทย 

อินโดนีเซีย มาเลเซีย อินเดีย เวียดนาม ตุรกี ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น เมื ่อวันที่ 24 

กันยายนถึง 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020 กล่าวว่า ละครเกาหลีเป็นประเภทเนื้อหาที่มีการบริโภคมาก

ที่สุดที่ 29.7 เปอร์เซ็นต์ ตามด้วยประเภทความงามที่ 27.5 เปอร์เซ็นต์ วาไรตี้โชว์ที่ 26.9 เปอร์เซ็นต์ 

และเน้ือหาเก่ียวกับแฟช่ันท่ี 24.8 เปอร์เซ็นต์ (Song Seung-hyun, 2021: ออนไลน์) 

ทางเลือกแรกที่ผู้บริโภคสินค้าใช้ในการพิจารณาในการบริโภคสินค้าคือการเลี่ยงการสัมผัส 

ซึ่งสินค้าทางวัฒนธรรมของเกาหลีที่ได้ผลพลอยได้จากสถานการณ์ในครั้งนี้โดยไม่ต้องใช้กลยุทธ์

มากมายเช่น สื่อบันเทิงในรูปแบบของออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเว็บตูน หรือแพลตฟอร์มบริการวิดีโอสตรีม
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มิง ที่สามารถส่งมือเนื้อหาให้กับผู้บริโภคโดยไร้การสัมผัส แต่ก็ยังมีสินค้าที่ต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับ

สถานการณ์และความต้องการของผู้บริโภคเช่นกันเช่น ไอดอลเกาหลีกับการจัดคอนเสิร์ตที่ไม่สามารถ

ทํารายได้จากการจัดคอนเสิร์ตในรูปแบบของการใช้สถานท่ีจริง โดยรูปแบบของคอนเสิร์ตได้เปล่ียนไป

ใช้แบบระบบออนไลน์ที่ไร้การสัมผัส แม้รูปแบบการจัดแสดงจะเปลี่ยนไปแต่ก็ไม่ได้ไปลดความนิยม 

อย่างในกรณีของการแสดงคอนเสิร์ตออนไลน์ของวง BTS จํานวนผู้เข้าชมมีมากถึง 760,000 คนจาก 

107 ประเทศ (Ministry of Culture, Sports and Tourism Republic of Korea, 2020: 3) จาก

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นรัฐบาลเกาหลีใต้พยายามสร้างความยืดหยุ่นของอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม 

ปรับตัวให้เข้ากับยุคของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นการผลิตสินค้าวัฒนธรรมเนื้อหา

ออนไลน์มากข้ึน ท้ังหมดน้ีเพ่ือบรรเทาความเสียหายท่ีมาจากการระบาดของโรค  
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บทท่ี 4 

แฟนละครเกาหลีกับการบริโภคอาหารเกาหลี 

 

ข้อมูลภาคสนามนี้เป็นการเปิดเผยให้เห็นถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องจํานวน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ 

(1) ปรากฏการณ์ความนิยมอาหารเกาหลีที่เกิดขึ้น (2) อาหารเกาหลีกับการสร้างความทรงจําในช่วง

ของสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ซึ่งรูปแบบของภาคสนามเป็นสนามออนไลน์ โดยเป็นการเก็บ

ข้อมูลด้วยวิธีการตอบแบบสอบถาม และการนัดหมายกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้

การสนทนาผ่านโทรศัพท์ จํานวนผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดในการศึกษาครั้งนี้คือ  จํานวน 14 คน โดยมีแฟน

ละครเกาหลีจากทวิตเตอร์จํานวน 6 คน และแฟนละครเกาหลีจากวิธีสโนว์บอลจํานวน 8 คน 

4.1 ปรากฏการณ์ความนิยมอาหารเกาหลี  

ย้อนกลับไปเมื่อช่วงต้นคริสต์ทศวรรษที ่2000 วัฒนธรรมเกาหลีเริ่มเป็นที่รู้จักในประเทศไทย

โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ โดยภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ท่ี

ทําให้คนไทยได้รู้จักกับวัฒนธรรมเกาหลีใต้เช่น ภาพยนตร์เรื่องยัยตัวร้ายกับนายเจี๋ยมเจี้ยม (My 

Sassy Girl) ละครโทรทัศน์เรื ่องรักนี ้ช่ัวนิรันดร์ (Autumn in My Heart) สะดุดรักที ่พักใจ (Full 

House) ซึ่งได้เรน (Rain) นักร้องชื่อดังของเกาหลีใต้มารับบทเป็นนักแสดงนําของเรื่อง และละครอิง

ประวัติศาสตร์อย่างแดจังกึมซึ่งถูกจัดเป็นละครที่ได้รับความนิยมสูงในช่วงเวลานั้นอีกด้วย (Damrong 

Thandee, 2006) ในช่วงเวลาที่ไล่เลี่ยกันนั้นวัฒนธรรมในรูปแบบของนักร้องก็ได้รับความนิยมไม่แพ้

ภาพยนตร์และละคร ไอดอลเกาหลีใต้กลุ่มแรกที่ได้เข้ามาโพรโมตผลงานได้ประเทศไทยคือ Baby 

VOX ซึ่งได้รับผลตอบรับจากกลุ่มแฟนคลับชาวไทยอย่างล้นหลาม นอกจากนี้ยังมีนักร้องเดี่ยวที่ได้รับ

ผลตอบรับที่ดีจากแฟนชาวไทยไม่แพ้กัน เช่น Se7en และ Rain (เพิ่งอ้าง, 2006) แน่นอนว่าความ

บันเทิงยังไม่ใช่สิ่งสุดท้ายที่เป็นปรากฏกระแสวัฒนธรรมเกาหลี ในช่วงเวลาหนึ่งความงามในรูปแบบ

เกาหลีก็สามารถเข้ามาอยู่ในกระแสความนิยมหลักไม่ต่างจากกระแสสื่อบันเทิงก่อนหน้า จึงปฏิเสธ

ไม่ได้เลยว่าสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาพยนตร์ ละคร ดนตรี หรือความงาม และสิ่งของทั่วไปที่ถูกใช้ใน

ชีวิตประจําวันที่ล้วนแล้วแต่ผลิตขึ้นโดยประเทศเกาหลี จึงไม่เป็นที่แปลกใจเลยว่าเกาหลีเป็นประเทศ

มหาอํานาจทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในปัจจุบัน 

อย่างที่ได้กล่าวไปว่ากระแสความนิยมในวัฒนธรรมเกาหลีต่างเกิดขึ้นได้จากหลากหลายส่ิง 

แต่จุดเริ่มต้นกระแสนิยมที่เกิดขึ้นล้วนเกิดมาจากสื่อ โดยสื่อนั้นได้ทําการสอดแทรกวัฒนธรรม หรือ

ความเป็นสมัยนิยมของเกาหลีเข้าไปอย่างแนบเนียน ซึ่งอาหารถือเป็นวัฒนธรรมแฝงที่ถูกสอดแทรก

เอาไว้ในสื่อ เพื่อให้ผู้บริโภคได้เรียนรู้และซึมซับวัฒนธรรมในรูปแบบของอาหาร และคนไทยก็ถือเป็น
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ชาติแรก ๆ ที่นิยมบริโภคสื่อบันเทิงเกาหลีมาตั้งแต่ช่วงแรกของการส่งของวัฒนธรรมของชาติเกาหลี 

(ฮันรยู 1.0) จุดเริ่มต้นของการเข้าใจวัฒนธรรมเกาหลีของคนไทยส่วนใหญ่ล้วนมาจากการบริโภคส่ือ

บันเทิงเกาหลี เนื่องจากมีการส่งเสริมและมีกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่ชัดเจน ซ่ึง

มุมมองของกลุ่มแฟนละครเกาหลีที่มีต่อละครเกาหลีส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นไปในทางเดียวกันว่าการ

เลือกบริโภคสื่อบันเทิงเกาหลีในรูปแบบของละครมาจากความน่าสนใจของเนื้อหาของละคร ความ

หลากหลายของเนื้อเรื่อง เช่น เนื้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแพทย์ และการสืบสวนสอบสวน การคุณภาพ

ของโพรดักชัน (Production) ยังมีส่วนที่ทําให้พวกเข้าเลือกที่จะบริโภคละครเกาหลี นอกจากนี้ยังมี

การเปรียบเทียบละครไทยกับเกาหลี และกล่าวถึงละครไทยในเชิงลบ เช่น การไม่พัฒนาของบทละคร 

หรือความไม่สมจริง และยังมีการชื่นชอบสื่อบันเทิงเกาหลีประเภทอื่นเป็นทุนเดิม เช่น การบริโภค

นักร้องหรือไอดอลมากก่อน ซ่ึงในปัจจุบันการเข้าถึงละครเกาหลีถือเป็นเรื่องท่ีสะดวกสบายกว่าในการ

เข้าถึงกว่าอดีต เนื่องจากในปัจจุบันบริการสตรีมมิงมีให้บริการหลากหลายเจ้า เช่น Netflix จํานวน

ละครเกาหลีในบริการนี้ก็มีให้ผู้บริโภคได้เลือกรับชมมากมาย เหตุผลทั้งหมดที่ได้กล่าวไปถือเป็น

เหตุผลส่วนใหญ่ในการเลือกตัดสินใจของแฟนละครเกาหลีที่ทําให้พวกเขาเลือกที่จะบริโภคละคร

เกาหลี 

“น่าจะมาจากที่พี่สนใจในภาษาเกาหลีด้วยอยู่แล้ว เพราะว่าเวลาดูรายการทีวี หรือซีรีส์ก็จะ

เกิดความสงสัยว่าเขาพูดอะไร บางทีรายการทีวีหรือซีรีส์กว่าซับจะมาก็ต้องมารอก็เลยเลือกที่จะไปดู

ตอนที่เขาออนแอร์ในเกาหลีเลย และตั้งแต่เรียนภาษาเกาหลีมาก็ดูแต่พวกซีรีส์เกาหลีอย่างเดียวเลย 

แต่จริง ๆ เมื่อก่อนก็ดูของไทยนะ แต่ตอนนี้เลือกดูไปแล้วเพราะความไม่เมคเซ้นหลาย ๆ อย่างของ

ละครไทย เช่น ตอนนอนละครไทยแต่งหน้าเต็มเวอร์ แล้วก็เรื่องพล็อตที่ซํ้า ๆ เดิม ๆ อินไม่ลงจริง ๆ 

ของเกาหลีคือเรียลจริง ๆ พล็อตก็มีหลากหลาย เช่น อาชีพหมอ อัยการ ซึ่งมันน่าสนใจกว่าเยอะเลย” 

(คุณหน่ึง, สัมภาษณ์, 27 มกราคม 2565) 

 

“ปัจจุบันซีรีส์เกาหลีถือเป็นสื่อหลักที่พี่บริโภคเลย ที่เลือกดูซีรีส์เกาหลีมีเพราะการนําเสนอท่ี

ไม่เยอะเกินไป และยังมีความหลากหลายของประเภทของซีรีส์ไม่ว่าจะเป็นสืบสวนสอบสวน หรือซีรีส์

ที่เกี่ยวกับหมอ ง่าย ๆ เลยคือซีรีส์เกาหลีค่อนข้างทําออกมาถูกจริตพี่ นอกจากนี้จํานวนตอนก็ไม่ได้

เยอะเกินไปไม่เหมือนของไทยที่ยาวมาก ๆ เอาจริง ๆ เมื่อก่อนก็ดูของไทยนะแต่ก็เลิกดูไปเพราะการ

นําเสนอท่ีดูเยอะไปในหลาย ๆ ด้าน” (คุณอัน, สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2565) 

 

“ซีรีส์เกาหลีมันไม่ได้มีความนํ้าเน่าเท่าละครไทย แล้วก็เป็นคนชอบและสนใจในภาษาเกาหลี

ด้วยก็เลยจะชอบดูเป็นพิเศษค่ะ” (คุณหนมตาล, สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2565) 
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“ซีรีส์เกาหลีค่อนข้างต่างจากชาติอื่นนะ เพราะเขาค่อนข้างที่จะสอดแทรกวัฒนธรรมเกาหลี

เข้าไป แบบรู้แหละว่าตั้งใจที่จะใส่ลงไปเพราะเคยได้ยินมาว่ารัฐบาลของเขาตั้งใจให้ซีรีส์เป็นอีกหน่ึง

อย่างในการเผยแพร่วัฒนธรรมให้คนต่างชาติได้รู้จัก คิดว่ามันสงผลดีมาก ๆ เลยนะมันช่วยกระตุ้นให้

คนอยากไปเกาหลี แบบที่ว่าส่งเสริมการท่องเที่ยวเลย ทําให้รู้สึกว่ามันแตกต่าง เอามาเทียบกับไทยก็

คงแตกต่างมาก ๆ อย่างเรื ่องที ่เราชอบก็คือ Hotel de luna ในเรื ่องมันจะมีฉากที่นางเอกจะมี

เป้าหมายว่าจะต้องไปกินร้านโน้นร้านนี้ให้ได้แล้วพระเอกก็ไป ถึงแม้ซีรีส์จะไม่ได้เน้นอาหารเป็นจุด

ขายแต่เวลาเป็นฉากอาหารมันก็ดูน่ากินได้” (คุณกุ๊ก, สัมภาษณ์, 3 กุมภาพันธ์ 2565) 

 

“อยากแรกเลยหน้าตาของนักแสดงตรงไทป์ที่ชอบ และก็ยังมีความสามารถที่มากฝีมือไม่ว่า

จะเป็นไอดอล หรือนักแสดง อย่างนักร้องที่ร้องเพลงเก่ง ๆ ก็สามารถไปเป็นนักแสดงได้ และมีรูปแบบ

การนําเสนอส่ือท่ีน่าสนใจสอดคล้องตามยุคตามสมัย” (PC, สัมภาษณ์, 3 กุมภาพันธ์ 2565) 

 

“พวกละครดูแล้วได้ความรู้ตลอดเลยค่ะ ไม่ว่าจะประวัติศาสตร์ กฎหมาย การแพทย์ ดารา

ศาสตร์ ซึ่งละครไทยแทบจะไม่เคยให้อะไรแบบนี้กับเราเลย หรือถ้าเป็นสื่อบันเทิงแบบอื่น เช่น เพลง 

K-pop มี license ค่อนข้างชัดเจน มีแนวเพลงท่ีแปลกใหม่ตลอดเวลา งานเอ็มวีก็อลังการและมีกิมมิค

ท่ีน่าสนใจตลอด” (คุณปาย, สัมภาษณ์, 3 กุมภาพันธ์ 2565)  

 

“ซีรีส์เกาหลีค่อนข้างมีความหลากหลายของเนื้อหา รวมไปถึงพวกโปรดักต์ชั่นมีความทันสมัย 

และน่าสนใจ” (คุณอิงค์, สัมภาษณ์, 3 กุมภาพันธ์ 2565) 

 

“ซีรีส์เกาหลีมีความหลากหลาย ไม่น่าเบ่ือ น่าสนใจตรงตัวบทด้วย องประกอบทุกอย่างมันดีก็

เลยน่าติดตาม และอยากท่ีจะติดตามไปเร่ือย” (วรัญญา, สัมภาษณ์, 3 กุมภาพันธ์ 2565) 

 

“ซีรีส์เกาหลีท่ีมีพลอตเร่ืองน่าสนใจดูแล้วได้ข้อคิดท่ีดี และไม่ใช่แค่ซีรีส์ท่ีน่าสนใจส่ืออ่ืน ๆ ก็มี

ความหลากหลาย เช่น ความบันเทิง วัฒนธรรม วงไอดอลช/ญ ที่มีจุดเด่นแตกต่างกันออกไป รายการ

วาไรต้ีท่ีมีความแปลกใหม่ และได้ความรู้นําไปใช้จริงในชีวิตประจําวัน” (คุณปริญญาธัทธ์ สัมภาษณ์, 3 

กุมภาพันธ์ 2565) 

 

“เริ ่มต้นจากที่ดิฉันอยากลองอะไรใหม่ ๆ ที่ไม่ได้หยุดอยู ่แค่วงการบันเทิงไทย แล้วมัน

ประจวบเหมาะกับการที่วงการเกาหลีเข้ามาตีตลาดในบ้านของเราพอดี การที่เราจะเลือกบริโภคสื่อก็

ไม่ใช่เรื่องยากอะไร และอีกอย่างดิฉันคิดว่าสื่อบันเทิงเกาหลีก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่และน่าสนใจเลย
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ลองติดตาม ซีรีส์เกาหลีก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการติดตามสื่อบันเทิงเกาหลี และก็ติดตามมาเรื่อย ๆ” 

(เอม สัมภาษณ์, 3 กุมภาพันธ์ 2565) 

 

“ปกติดูซีรีส์เกาหลีมานานแล้ว และด้วยความท่ีใช้ Netflix ด้วย แล้วซีรีส์เกาหลีมันถูกจริต 

เน้ือเร่ืองมีความหลากหลาย ดูน่าติดตาม เพราะเป็นคนเสพเน้ือเร่ืองแบบจริงจังเลย ถ้าให้เปรียบเทียบ

กับชาติอ่ืน เคยดูซีรีส์ญ่ีปุ่นนะแต่ไม่อิน น่าจะเป็นเพราะพ้ืนฐานในการแสดงออกของคนญ่ีปุ่นด้วย เช่น 

พวกท่าทางในการแสดงออก วิธีการพูด มันดูอึดอัดไปหน่อย ย่ิงละครไทยไม่ต้องเปรียบเทียบเลยมีแต่

วน ๆ เอาละครเก่ามารีเมค บทดูไม่พัฒนา ส่ือท่ีบริโภคส่วนใหญ่ก็เลยเป็นซีรีส์เกาหลีเลย” (พลอย 

สัมภาษณ์, 13 กุมภาพันธ์ 2565) 

จุดเร่ิมต้นของความนิยมอาหารเกาหลีในประเทศไทย 

ในปัจจุบันอาหารเกาหลีเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นในประเทศไทย โดยความนิยมท่ีเป็นปรากฏ

รูปธรรมคือจํานวนร้านอาหารเกาหลีที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากน้ี Google Trends ยังเป็น

ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงเทรนด์การค้นหาของผู้ใช้งาน โดยคําว่า ‘อาหารเกาหลี’ ถูกค้นหามากข้ึน 

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2016 - ค.ศ. 2021 แต่กระแสนิยมที่เกิดขึ้นต่างตั้งมีจุดเริ่มต้นของสิ่งเหล่านั้น อาหาร

เกาหลีเริ่มเป็นที่รู้จักของคนไทยในกว้างมาจากละครโทรทัศน์ที่ถูกนําเข้ามาฉายในประเทศไทยเมื่อปี 

ค.ศ. 2006 ‘แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง (Jewel in the Palace)’ ออกอากาศผ่านสถานีวิทยุ

โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เรื่องราวในละครได้มีการสอดแทรกวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาติเกาหลี ซ่ึง

อาหารถูกเข้ามามีบทบาทสําคัญอย่างหนึ่งในเนื้อเรื่อง วัฒนธรรมอาหารที่ถูกนําเสนอผ่านบทละครถือ

เป็นการนําเสนอวัฒนธรรมแฝงได้อย่างแนบเนียน โดยผู้ชมสามารถเพลิดเพลินกับละครและได้เรียนรู้

เข้าใจในวัฒนธรรมของชาติเกาหลี แดจังกึมจึงถือได้ว่าเป็นคลื่นลูกแรกของวัฒนธรรมอาหารที่ถูก

เผยแพร่ผ่านสื่อ และประสบความสําเร็จในการเผยแพร่จนกลายเป็นที่นิยมในประเทศไทยและ

ประเทศอ่ืน ๆ จากการสัมภาษณ์กลุ่มแฟนละครเกาหลีส่วนใหญ่ต่างเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าส่ือบันเทิง

ท่ีสามารถจุดกระแสวัฒนธรรมอาหารให้เป็นท่ีรู้จักในวงกว้างคือละครเร่ืองแดจังกึม 
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ภาพท่ี 10 Google Trends คําค้นหา ‘อาหารเกาหลี’ ปี ค.ศ. 2016 - ค.ศ. 2021 (พ.ศ. 2559 - 

2564) 

 

“เมื่อก่อนตอนที่แดจังกึมฉาย พี่ก็เห็นว่าเป็นที่รู้จักไปทั่ว แต่ส่วนตัวพี่ไม่ได้ดูนะแต่ขนาดไม่ได้

ดูยังรู้จัก และก็ยังเป็นซีรีส์เกาหลีเรื่องแรกของหลาย ๆ คน อาหารที่อยู่ในซีรีส์ก็ดูเป็นอาหารชาววัง

ตอนนั้นอาหารแบบนี้ฮิตมากเลยนะ สมัยนี้ก็ยังมีการพูดถึงแดจังกึมนะเวลาจะพูดถึงอาหารเกาหลี 

อย่างรายการทีวีเกาหลี Running man เวลาขึ้นฉากที่เกี่ยวกับอาหารเกาหลีก็ยังมีการนําเอาฉาก

อาหารในแดจังกึมเข้ามาในรายการก็เลยคิดว่ามันแดจังกึมนี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นเลยจริง ๆ ไม่ใช่แค่ท่ี

ไทยด้วยซํ้า ชาติอื่นก็น่าจะเริ่มรู้จักอาหารเกาหลีจากแดจังกึมนี่แหละ แล้วก็เรื่อง Goong (เจ้าหญิง

วุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชา) อันนี้เป็นเรื่องที่พี่ดูและเป็นละครที่สอดแทรกความดั่งเดิมของวัฒนธรรมลง

ไป คล้าย ๆ กับแดจังกึมที่เป็นละครย้อนยุค ตอนนั้นพี่ตื่นตาตื่นใจกับอาหารเกาหลีในเรื่องมาก แต่ก็มี

ความสงสัยนะว่าแบบเอ๊ะทําไมผักบ้านเขาเยอะจัง แล้วตอนนั้นไม่รู้จักต๊อกบกกีแต่มันดูน่ากินเราก็ถึง

ขั้นเอาข้าวมาตําแล้วก็เอาไปนึง ด้วยความที่อยากกินมาก ๆ แล้วในสมัยนั้นมันยากกินยากด้วย” (คุณ

หน่ึง, สัมภาษณ์, 27 มกราคม 2565) 

 

“คิดว่าแดจังกึมเป็นจุดเริ่มต้นของคนไทยที่รู้จักอาหารเกาหลีแบบจริง ๆ จัง ๆ เลยค่ะ เพราะ

ในช่วงแรก ๆ เลยอาหารเกาหลีคนก็จะคิดว่าเป็นแค่ปิ้งย่าง แต่พอมีแดจังกึมเข้ามาแล้วเกิดความแมส 

จะเห็นเลยว่าร้านอาหารเกาหลีที่เข้ามาในไทยก็จะมีความเรียล เป็นอาหารเกาหลีขึ้นอีก มีเมนูท่ี

หลากหลาย ซุปนั้นนู่นนี้ เหมือนเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมวงการอาหารให้หลากหลายมากขึ้นค่ะ” 

(คุณออม, สัมภาษณ์, 29 มกราคม 2565) 

 

“พี่คิดว่าแดจังกึมน่าจะเป็นจุดที่รับวัฒนธรรมเกาหลีเข้ามามากขึ้นมากกว่านะ อาจจะไม่ได้

เป็นจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมจริง ๆ เพราะก่อนหน้านี้ก็มีซีรีส์ที่ฮิตอยู่แล้วและก็ยังมีนักร้อง ไอดอลอีก 

แต่ถ้าให้พูดถึงอาหารกับละครคนก็นึกถึงแดจังกึมก่อนเลยแม้จะมีละครหรือเพลงเข้ามาก่อนแดจังกึม
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แล้ว ซ่ึงความบันเทิงที่มาก่อนแดจังกึมเป็นแค่เป็นบางกลุ่มที่ให้ความสนใจ แต่แดจังกึมน่าจะเป็นช่วง

ต่อที ่ทําให้วัฒนธรรมเกาหลีโดยเฉพาะเรื ่องอาหารเป็นที ่นิยมในวงกว้างมากขึ ้นค่ะ” (คุณอัน, 

สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2565) 

 

“ต้องบอกก่อนเลยว่าส่วนตัวไม่เคยดูแดจังกึมนะแต่รู้จักเร่ืองนี้ ซึ่งก่อนหน้าแดจังกึมคนไม่

ค่อยรู้จักเกาหลีรึเปล่า ช่วงนั้นน่าจะฮิตญี่ปุ่นกันอยู่นะ อาจจะรู้แค่ว่ามันมีประเทศนี้แต่ไม่รู้ว่ามีอะไร 

วัฒนธรรม หรืออาหารเป็นยังไง ถึงช่วงนั้นจะมีไอดอลที่กําลังมาก็ตาม แต่ถ้าไม่ได้ตามแบบจริงจังก็

น่าจะไม่รู้จักวัฒนธรรมเกาหลีนะ แต่พอมีแดจังกึมที่มันแมสมาก ๆ แบบที่คนไม่ตามไอดอลเกาหลีก็

รู้จัก ด้วยความที่ฉายฟรีทีวี แล้วเป็นซีรี่ส์เกี่ยวกับอาหาร เลยทําให้ทั่ว ๆ เลยรสว่าเป็นจุดเริ่มต้นจริง 

ๆ” (พลอย สัมภาษณ์, 13 กุมภาพันธ์ 2565) 

 

“เห็นด้วยค่ะว่าแดจังกึมเป็นจุดเริ่มต้น และก็คิดว่าที่ร้านอาหารเกาหลีเพิ่มขึ้นเยอะจริง ๆ คิด

ว่าซีรีส์ก็ส่วนนึงนะคะ แต่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของรสชาติที่ถูกปากคนไทยด้วย พวกปิ้งย่างที่เดิมทีคน

ไทยส่วนใหญ่ก็ชอบกินอยู่แล้ว ชาติเราก็มีหมูกะทะที่เป็นปิ้งย่างสไตล์ไทย พออาหารเกาหลีที่ประเภท

ปิ้งย่างเข้ามา รสชาติก็ไม่ได้กินยาก ก็เลยคิดว่าความนิยมน่าจะมาจากการที่อาหารถูกปากคนไทยด้วย

ค่ะ และก็คิดว่าพื้นฐานคนไทยเป็นคนชอบกิน และยังเป็นคนที่กินง่ายด้วย” (คุณออย, สัมภาษณ์, 29 

มกราคม 2565) 

จุดเร่ิมต้นของการเร่ิมบริโภคอาหารเกาหลี 

ก่อนที่พวกเขาจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระแสนิยมจุดเริ่มต้นของการรู้จักวัฒนธรรมเกาหลี

ของพวกเขาส่วนใหญ่แล้วล้วนมาจากการบริโภคสื่อบันเทิงเกาหลีทั ้งภาพยนตร์ ละคร รายการ

โทรทัศน์ และนักร้อง ไอดอล ซึ่งสื ่อบันเทิงเกาหลีไม่เพียงแต่นําเสนอความบันเทิงเพียงเท่าน้ัน 

วัฒนธรรมได้ถูกสอดแทรกลงไปในเนื้อหาความบันเทิง ในกรณีของอาหารที่ถูกนําเสนอผ่านสื่อบันเทิง

ทําให้ผู้ที่ติดตามสื่อบันเทิงเกาหลีได้เข้าใจวัฒนธรรมการกินอาหารเกาหลีไปโดยปริยาย นอกจากการ

เข้าใจในวัฒนธรรม สิ่งที่สื่อนั้นได้นําเสนอออกมายังทําให้ผู้บริโภคได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ ทางด้าน

อาหารอีกด้วย 

“พี่ติดตามมาต้ังแต่ม.1 น่าจะ 18 ปีได้นะคะ พื้นฐานเป็นคนชื่นชอบซีรีส์เอเชียอยู่แล้วค่ะ 

เพราะก่อนหน้าชอบดูพวกซีรีส์ไต้หวันแต่พอ Full House ช่อง 7 เอาเข้ามาฉายพี่ก็เลยได้ดู ก็เลยเร่ิม

ติดซีรีส์ตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะ เพราะภาษาเขาลื่นหูดีแล้วก็ ในเรื่องพี่เรนหล่อด้วยค่ะ เมื่อก่อนเวลา

ติดตามเกาหลีไม่ง่ายเหมือนน้ีนะเพราะเม่ือก่อนจะต้องมีคอม แล้วก็ไปสิงตามเว็บบอร์ดอย่างพวกป็อป
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คอร์น ถ้าจะอ่านข่าวก็ต้องปิงบุ๊ค พอเป็นช่วงที่มาติดตามไอดอลก็ต้องสยามโซนเลย ถ้าให้พูดถึง

อาหารอย่างเมื่อก่อนไม่ชอบซุนแดเลย เพราะว่ามันเป็นไส้กรอกเลือดใช่ไหม เราก็จะแบบอ๋ี…เลือด ดู

ไม่สุกไม่น่ากินเลย แต่เวลาดูในซีรีส์ทีไรก็จะเห็นเขากินกับต๊อก พอได้มีโอกาสไปเกาหลีกับเพื่อน ก็เลย

ได้ลองกิน สรุปอร่อย ก็เลยชอบกินมาตั้งแต่ตอนนั้น และพี่ก็ยังคิดว่าความนิยมมันจะไม่นิยมเลยถ้าคน

มันไม่เข้ามามีส่วนร่วมใช่ไหม อย่างซีรีส์ก็เป็นส่วนหนึ่งและเป็นจุดเริ่มต้นของความนิยมอาหารเกาหลี 

แต่ในระหว่างนั้นมันก็มีเอาอย่างเอามาเสริมความนิยมไปอีกด้วย อย่างปัจจัยอีกอย่างที่ทําให้กระแส

มันเพ่ิมมากข้ึนก็น่าจะเป็นเร่ืองของการเข้ามาของคนเกาหลีด้วยค่ะ เท่าท่ีรู้มาทราบว่าคนเกาหลีเข้ามา

ทํางานในไทยมากขึ้น หลายคนเลยพอรู้ว่าคนไทยนิยมบริโภคซีรีส์เกาหลี เขาก็เลยเริ่มเปิดร้านกันค่ะ

เพราะพี่เจอบ่อยมากเลยร้านเล็ก ๆ ที่ทําพวกต๊อกบกกี คิมบับ หรืออาหารเกาหลีง่าย ๆ ตามตลาดมี

คนเกาหลีมาเปิดเยอะอยู่ ก็เลยคิดว่านี้ก็น่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของการที่ร้านอาหาร

เกาหลีในไทยเพ่ิมมากข้ึน” (คุณออม, สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2565) 

 

“พี่เป็นคนที่ติดตามซีรีส์เกาหลีเยอะมาก ๆ รองลงมาก็เป็นพวกนักร้องหรือไอดอล เพ่ิง

ติดตามจริง ๆ จัง ๆ ได้ประมาณ 5 - 6 ปีน้ีเอง แต่ถ้าให้นับจริง ๆ แล้วถ้าให้เรียกว่ารู้จักวัฒนธรรมก็คง

รู้จักมาก่อนหน้านี้นะ เพราะจริง ๆ แล้วรู้จักอาหารเกาหลีก่อนที่จะมาติดตามสื่อพวกนี้แบบจริง ๆ จัง 

ๆ แล้วเรื่องของการบริโภคสื่อเกาหลีเอาจริง ๆ ก็ดูมานานแล้วนะแต่ก็คงไม่ได้เรียกว่าติดตามเท่าใน

ช่วงเวลา 5 - 6 ปีให้หลัง เพราะว่าเมื่อก่อนก็จะมีฉายทางโทรทัศน์มีให้ดูเท่าไหนก็ดูแค่นั้น แต่ใน

ปัจจุบันมันมีแพลตฟอร์มให้ติดตามได้ง่ายอย่างเช่น Netflix ก็เลยทําให้เราได้เสพซีรีส์ได้เยอะข้ึน

มากกว่าแต่ก่อน และคิดว่าในช่วงหลัง ๆ ซีรีส์มีผลในการเลือกกินอาหารเกาหลีนะ เพราะเวลาดูทีไรก็

จะรู้สึกว่าทําไมเขากินน่าอร่อยจัง ก็เลยต้องหามากินตามบ้าง แต่ซึ่งจุดเริ่มต้นของพี่จริง ๆ ก็ไม่ได้มา

จากซีรีส์หรอก ขอเล่าหน่อยว่าเดิมทีเป็นคนที่ชอบกินปิ้งย่าง และปิ้งย่างมันก็ไม่ได้มีรสชาติที่เข้าถึง

ยาก แต่ก็มีอาหารที่ไม่ชอบนะ จริง ๆ แล้วเป็นคนไม่ชอบกินกิมจิเลย แต่พอได้ไปเที่ยวเกาหลีและได้

ชิมกิมจิของเกาหลีจริง ๆ รู้สึกว่าเฮ้ยก็อร่อยดีพอกลับมาก็เริ่มกินกิมจิที่ไทย พอกินไปนาน ๆ เข้าก็เร่ิม

ทําอาหารเกาหลีกินเองบ้าง เพราะเราคิดว่าอาหารเกาหลีทําง่าย ถ้ามีโคชูจังก็สามารถทําอาหารได้

แล้ว เพราะส่วนประกอบของอาหารเกาหลีตัวหลัก ๆ มักจะเป็นโคชูจัง ย่ิงเป็นข้าวผัดกิมจิย่ิงทําง่ายซ่ึง

ต่างจากข้าวผัดไทยท่ีจะดูปรุงรสเยอะหน่อย” (คุณอัน, สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2565) 

 

“เกาหลีพี่เพิ่งติดตามจริงจังได้แค่ 5 ปีเองค่ะ แต่ถ้าให้นับตั้งแต่ดูซีรีส์ก็คือดูมานานแล้วจําได้

เลยเรื่องแรกท่ีดูคือ Autumn in My Heart นานมาก ๆ ตั้งแต่ที่ตามซีรีส์เกาหลีมาก็เห็นได้ชัดเลยนะ

ว่าซีรีส์เมื่อก่อนอาหารยังไม่ได้เป็นส่วนสําคัญในการประกอบฉาก แต่ถ้าหลังแดจังกึมเป็นต้นมาฉาก

อาหารเริ่มมีมากขึ้นในซีรีส์นะ บางครั้งเวลาดูพวกซีรีส์หรือวาไรตี้ก็มีส่วนนะคะเพราะว่าบางทีฉากที่มี
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อาหารเข้ามาเกี่ยวข้องเขาก็กินดูหน่อยก็เลยต้องไปกินตามบ้าง อย่าง F4 มีฉากที่ต้มมาม่าใส่หม้อพี่ก็

ต้มตามบ้างเลยนะเพราะเขากินดูน่าอร่อย” (คุณหนมตาล, สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2565) 

 

“ถ้าให้นับจริง ๆ ไม่นับซีรีส์ที่เอามาฉายทางทีวีนะ เพราะตอนนั้นเราก็ได้ดูทันบ้างไม่ทันบ้าง 

เพราะเรายังเด็กตอนดูก็ยังไม่ได้คิดอะไรแต่รู้สึกว่าบางอย่างในวัฒนธรรมเขาแปลกตาดี เช่น อาหารน่ี

แหละค่ะ ตามจริง ๆ เราตามมาตั้งแต่ม.2 อายุ 14 ตอนแรกคือชอบไอดอลเกาหลีก่อนนี้แหละแล้วก็

ตามพวกรายการที่ไอดอลเราชื่นชอบไปออก รายการแรกเลยที่ดูคือ Exo Showtime ในรายการก็จะ

มีทําภาระกินแล้วของกินในรายการก็เยอะพอสมควร เราก็เริ่มรู้จักตั้งแต่ตอนนั้น หลังจากนั้นก็เริ่มดูซี

รีส์เกาหลีแบบจริงจัง เพราะว่าช่วงนั้นก็เริ่มมีไอดอลมาเล่นซีรีส์ด้วย และเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีเว็บสตรีมมิ่งซ่ึง

มันสะดวกในการดูซีรีส์ด้วยแหละ ส่วนถ้าเป็นเรื่องของอาหารเราเพิ่งมาสนใจจริง ๆ ก็ตอนติดตาม

ไอดอลนี่แหละ แล้วก็มีตามพวกรายการที่ไอดอลไปออก แล้วในรายการก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับ

อาหารทั้งรายการเรียลลิตี้ ตามติดชีวิตไอดอล ซึ่งมันต้องมีฉากกินข้าวแน่นอน พอเราเห็นปุ๊บก็รู้สึกว่า

น่ากินจังเลย แล้วอย่างที่บอกไปว่า Exo Showtime ของอาหารเกาหลีเยอะอยู่ตอนนั้นก็คือเปิดโลก

อาหารเรามาก” (คุณกุ๊ก, สัมภาษณ์, 3 กุมภาพันธ์ 2565) 

 

“จริง ๆ ดูซีรีส์เกาหลีมานานมาก ๆ นะ สมัยที่ช่อง 7 เอามาฉายเป็นพากษ์ไทย แต่ก็ไม่ได้ดู

แบบจริงจัง มีข้าม ๆ บ้าง ไม่ได้จริงจังเท่าตอนนี้ แต่ถ้ามาดูจริงจังเลยก็น่าจะช่วงเรื่องหล่อน่ารักกับ

ซูปเปอร์สตาร์น่าเลิฟ อันนั้นถึงจะฉายในทีวีแต่เราก็ไปตามดูในเน็ตแบบจริงจังเลย แล้วก็เริ่มมาตามซี

รีส์ในเว็บโคตรฮิตแต่ตอนนี้ก็ไม่มีแล้วใช่มั้ยละปลิวไปเพราะเรื่องลิขสิทธิ์ ปัจจุบันก็ดูซีรีส์ใน Netflix น่ี

แหละ ถูกลิขสิทธิ์ เข้าถึงง่าย แล้วก็มีซีรีส์เยอะแยะ แล้วปัจจุบันพวกสตรีมมิ่งรายเดือนค่อนข้างเยอะ

ด้วย ซีรีส์เกาหลีก็เอามาฉายในพวกสตรีมมิ่งเยอะด้วยแหละ คนเลยน่าจะเข้าถึงง่าย แล้วสิ่งที่ทําให้คน

ติดตามซีรีส์เกาหลีน่าจะเป็นการนําเสนอด้วยนะถึงแม้มันจะเข้าถึงง่ายก็ตามแต่ถ้านําเสนออกมาไม่ดี

คนก็คงไม่ดูหรอก อย่างการนําเสนอที่น่าสนใจของซีรีส์เกาหลีสําหรับเราก็คือฉากอาหารนี่แหละ 

เพราะเวลาเขากินก็ไม่เขาใจว่าทําไมเราถึงต้องอยากที่จะกินตาม อย่างอาหารเกาหลีเรารู้จักมาจากซี

รีส์นี่แหละ และพอเราได้มากินจริง ๆ ก็คิดว่ามันถูกปากคนไทยด้วยนะมันเลยยังคงเป็นกระแส ไม่

น่าจะเพราะซีรีส์อย่างเดียวแหละท่ีทําให้เป็นกระแส” (พลอย สัมภาษณ์, 13 กุมภาพันธ์ 2565) 
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แฟนละครเกาหลีกับอาหารท่ีปรากฏในละคร 

ในระหว่างการสัมภาษณ์ผู้ศึกษาได้มีการมีการเปิดวิดีโอความยาวประมาณ 3 นาทีให้กลุ่ม

แฟนละครเกาหลีได้รับชม สื่อบันเทิงอย่างละครมีการส่งเสริมและสอดแทรกวัฒนธรรมเกาหลีเข้าไป

เพื่อให้ผู้บริโภคสื่อได้เรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมเกาหลีทั้งแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย ฉากอาหารท่ี

ปรากฏในละครถือเป็นเรื ่องปกติที่แฟนละครนั้นจะต้องพบเห็นในละครแทบทุกเรื ่อง ผู้ศึกษาจึง

ต้องการให้พวกเขาได้รับชมฉากจากละครที่เกี่ยวกับอาหารและได้ถ่ายทอดความรู้สึกของพวกเขา

ออกมา ซึ่งผลจากการสัมภาษณ์พบว่ากลุ่มแฟนละครเกาหลีต่างกล่าวว่าอาหารที่ปรากฏในละคร

สามารถทําให้พวกเขาอยากที่จะบริโภคตามได้ เนื่องจากในละครมีการนําเสนอออกมาได้อย่างมี

อรรถรส ทั้งนี้อาหารที่ปรากฏในภาพยนตร์หรือละครชาติอื่นอาจจะดูเป็นเหมือนสิ่งประกอบฉาก ต่าง

จากเกาหลีที่ได้ให้ความใส่ใจกับอาหารที่ปรากฏในภาพยนตร์หรือละคร เนื่องจากอาหารถือเป็นหน่ึง

ในวัฒนธรรมท่ีสําคัญของเกาหลี 

 

 
ภาพท่ี 11 ภาพจากละครเร่ือง Hospital Playlist 2 

ท่ีมา: https://www.youtube.com/watch?v=L4uw2zwhgdo&t=22s 
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ภาพท่ี 12 ภาพจากละครเร่ือง 18 Again 

ท่ีมา: https://www.youtube.com/watch?v=4cUDC-BSfGU 

 

 
ภาพท่ี 13 ภาพจากละครเร่ือง Hometown Cha Cha Cha 

ท่ีมา: https://www.youtube.com/watch?v=jeZdMlmC1EU 

 

“เนี่ยแค่ดูแค่นี้ก็หิวแล้ว ในซีรี่ย์เขากินน่าอร่อยกันทุกคน ซึ่งถ้ามาเทียบกับฉากอาหารของ

ไทยก็คือคนละแบบเลย ซีรี่ย์เกาหลีเขาจะมีการซูมให้เห็นอาหาร หลังจากดูเสร็จบางทีก็ต้มรามยอน

กับกิมจิกินตามด้วยนะ” (คุณอัน, สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2565) 
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ภาพท่ี 14 ภาพจากละครเร่ือง Mr.queen 

ท่ีมา: https://www.youtube.com/watch?v=1gfBxtwic-0 
 

“เห็นไหมรามยอนเวลากินต้องมีหม้อรองถึงแม้อันนี้จะไม่ใช่หม้อแต่ก็เข้าใจได้ว่าเป็นซีรีส์ย้อน

ยุค เห็นแล้วอยากกินรามยอนเลย เกี๊ยวก็น่ากิน Home Town Cha Cha Cha ถือเป็นเรื่องที่อาหาร

เยอะนะ ซีนที่คนแก่ต้มข้าวโพดให้พระเอกนางเอกกินพี่ถึงขั้นต้องออกไปซื้อข้าวโพดจาก 7-11 มากิน

ตามเลย” (คุณหน่ึง, สัมภาษณ์, 27 มกราคม 2565) 

 

“ถึงแม้ว่าจะกินข้าวมาแล้วก็ตามแต่พอดูมันก็มีความอยากกินอีกนะ แล้วเขาก็ดูเป็นประเทศ

ที่กินดูน่าอร่อยเนอะ อย่างเช่นแค่กินรามยอนแค่อาหารง่าย ๆ แค่นี้ก็ดูน่าอร่อยแล้ว ถือว่าสื่อบ้านเขา

เก่งมากเลยนะ แค่รามยอนอาหารง่าย ๆ ก็อยากที่จะไปกินตามแล้ว” (คุณหนมตาล, สัมภาษณ์, 30 

มกราคม 2565) 

 

“ชอบฉากกินใน Mr. Queen แล้วเอามาให้ดูพอดี ซึ่งตอนที่ดูครั้งแรกอยากกินรามยอนตาม

มาก ด้วยความที่เขากินน่าอร่อย เสียงเอย ภาพเอย มันค่อนข้างเป็นที่จดจํา” (พลอย สัมภาษณ์, 13 

กุมภาพันธ์ 2565) 

ประสบการณ์ในการบริโภคอาหารเกาหลี 

ในการเลือกทานอาหารเกาหลี จากที่ปรากฏในสื่อบันเทิงอย่างละคร อาหารเกาหลีส่วนใหญ่

มักจะถูกรับประทานด้วยกันเป็นกลุ่มเสียมากกว่ารับประทานคนเดียว ซึ่งโอกาสและบุคคลที่เลือก

บริโภคอาหารเกาหลีด้วยของกลุ่มแฟนละครเกาหลีต่างให้ความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่ามักจะเลือก
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รับประทานกับเพ่ือนที่มีความชื่นชอบอาหารเกาหลีเช่นเดียวกัน ส่วนโอกาสในการเลือกที่จะไปคือการ

ได้ไปสังสรรค์ และพูดคุยกับกลุ่มเพ่ือนพร้อมกับการรับประทานอาหารเกาหลีไปด้วย  

“ปกติแล้วก็กินอาหารเกาหลีบ่อยนะ หลัก ๆ ก็จะเป็นไก่ทอดกับซุปกิมจิ ซุปกิมจินี่ส่วนใหญ่

เราจะทําเองไก่ทอดทําแล้วไม่อร่อยเลยซื้อกินดีกว่า และยิ่งในช่วงโควิดเรากินอาหารเกาหลีเยอะมาก 

ๆ และช่วงโควิดพวกแอปเดลิเวอรี่มันถูกพัฒนาขึ้นด้วย ร้านอาหารเกาหลีในแอพก็เยอะมาก ๆ ส่วนพ่ี

ก็ส่ังบ่อยมากเช่นกัน แต่ก็ว่าไปโควิดมันก็เป็นอุปสรรคนะ เพราะเดิมทีเป็นคนชอบกินป้ิงย่าง ซ่ึงป้ิงย่าง

เกาหลีถือเป็นอาหารที่ต้องกินด้วยกันเยอะ ๆ ช่วงนี้มันลําบากมากนะที่นัดเจอเพื่อนไปกินปิ้งย่าง ซ่ึง

ถ้านั่งกินคนเดียวมันก็ไม่ใช่เพราะมันเป็นอาหารที่ต้องนั่งกินกันเป็นกลุ่ม แล้วกลุ่มที่เราไปกินด้วยก็จะ

เป็นเพื่อนที่อยู่ในทาร์กิทเดียวกันแหละ โอกาสในการกินของเราจริง ๆ แล้วก็ไม่มีนะแค่อยากกิน แต่

ถ้าโอกาสในการกินกับเพื่อนคงอาจจะเป็นการไปกินเพื่อพูดคุยกันแหละ ซึ่งอาหารเกาหลีที่กินที่ร้าน

กับที่บ้านมันต่างกันมาก เพราะว่าที่ร้านอาหารจะครบมากกว่า อย่างเครื่องเคียงเติมเท่าไหร่ก็ได้ 

นอกจากนี้ยังมีการบริการซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของอาหารเกาหลีโดยเฉพาะปิ้งย่างที่จะมีคนมาค่อย

บริการ และคิดว่ากินที่บ้านกว่าอาหารไม่อร่อยเท่ากินที่ร้าน เพราะกว่าอาหารจะเดินทางมาถึงเราเช่น

ความร้อนก็ทําให้รสชาติของอาหารแตกต่างนะ ไหนจะบรรยายกาศท่ีร้านอีก ส่วนตัวเลยชอบการกินท่ี

ร้านมากกว่า แต่ช่วงนี้ไปกิน ที่ร้านอาจจะลําบาก ก็เลยมีซื้อกินบ้างและก็ทําเองบ้าง วัตถุดิบติดบ้าน ก็

จะมีกิมจิ โคชูจัง แป้งต๊อก บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเกาหลี ซอสสําหรับดอง แล้วก็นํ้าจิ้มที่กินกับปิ้งย่าง เอา

จริง ๆ แล้วก็เพิ่งมาทําอาหารเกาหลีกินเองช่วงโควิดนี้เองเพราะว่าช่วงแรก ๆ ของโควิดที่มีการล็อก

ดาวน์ร้านอาหารก็คือปิดหมดเลยแล้วพี่อยากกินมาก ๆ ใช่ไหมก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้เริ่มทําอาหาร

เกาหลีน่ีแหละ” (คุณอัน, สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2565) 

 

“พ่ีว่าพ่ีก็กินอาหารเกาหลีบ่อยนะคะ อย่างน้อยเข้าร้านเลยก็เดือนละคร้ัง ถึงแม้โควิดจะดูเป็น

อุปสรรคแต่สําหรับพี่คือไม่ค่ะ เราอยากกินเราก็ต้องกินให้ได้ ถ้าอย่างช่วงล็อคดาวน์แรก ๆ ที่เกิดโควิด

เลย ตอนนั้นก็กินรามยอนค่ะ พี่ก็เลยคิดว่าไม่ได้เดือดร้อนอะไร ส่วนถ้าเวลาไปกินอาหารเกาหลีที่ร้าน

ก็จะไปกับเพื่อนค่ะ ส่วนครอบครัวก็คือไม่เลยเพราะว่าเขาไม่ชอบกินกัน เวลาไปกินเราก็จะไปกินกับ

คนที่อินด้วยมากกว่าเวลากินมันก็จะสนุกมากกว่า แล้วต้องกินที่ร้านด้วยนะคะเพราะว่าที ่ร้าน

บรรยากาศมันดีมากกว่าได้พูดคุยกับเพ่ือน และทุกอย่างมันดูครบมากกว่าด้วย กินท่ีบ้านมันต้องกินคน

เดียวด้วย” (คุณหนมตาล, สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2565) 

 

“ในเดือนหนึ่งต้องได้กินครั้งหนึ่ง เพราะเดี๋ยวนี้จะออกไปไหนก็ลําบากเพราะโควิดนี่แหละ 

เพราะอาหารเกาหลีถ้าจะได้กินมันต้องไปกินที่ร้านและต้องไปกินกับเพื่อนด้วย เราถือว่าไม่เคยกิน

อาหารเกาหลีกับครอบครัวเลยนะ กับเพื่อนก็จะเป็นโมเม้นพากันไปกินพูดคุยกันไปเรื่อย ถ้าซื้อกลับ
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บ้านหรือสั่งมาที่บ้านมันก็ทําได้แหละแต่ว่ามันก็จะไม่ได้ฟีลเท่ากินที่ร้านอยู่แล้ว เพราะเราเคยสั่งมากิน

ที่บ้านมันก็จะรู้สึกง่อย ๆ หน่อยเพราะมันกินอยู่คนเดียว ก็เลยชอบกินที่ร้านอีกอย่างหนึ่งคือทุกร้านท่ี

ไปกินเลยเขาจะต้องเปิดเพลงเกาหลีหรือจอใหญ่เปิดเอ็มวีเพลงเกาหลีทําให้เราเอนจอยไปด้วย” (คุณ

กุ๊ก, สัมภาษณ์, 3 กุมภาพันธ์ 2565) 

 

“กินอาหารเกาหลีไม่ได้บ่อยนะ เพราะถ้าจะกินคือต้องออกไปข้างนอก แล้วปกติไม่ได้สั่งพวก

อาหารกับเดลิเวอร่ีด้วย ย่ิงช่วงโควิดย่ิงไม่ได้กินเลยเพราะไม่ได้ออกไปข้างนอก นอกจากออกไปทํางาน 

และคนที่บ้านก็ไม่กินอาหารเกาหลีเลยก็เลยแทบจะไม่ได้กินเลยช่วงนี้ แต่เวลาไปกินก็จะไปกับเพื่อนท่ี

มีความชอบเกาหลีเหมือนกันนะ แบบถ้าอยากจะกินก็จะนัดกัน ส่วนเรื่องกินที่บ้านถึงแม้จะไม่เคยส่ัง

แต่ก็เคยทํากินเอง เช่น ปั้นต๊อกเองแต่ก็ไม่สําเร็จ ทําข้าวผัดเองแต่กิมจิก็เสีย หรือไม่ก็ซื้อแบบที่เป็น

เซทต๊อกสําเร็จรูปใน Shopee มาต้มกินเอง ก็อร่อยดีแต่คิดว่าไปกินที่ร้านดีกว่า เพราะประสบการณ์

จากการทํากินเองคือพังยกเว้นสําเร็จรูปนะ ที่ร้านดีกว่าเยอะใช่ไหมเพระาว่าอาหารหลากหลายกว่า

และก็ได้ฟีลกว่า อย่างในเรื่องของการตกแต่งของร้านมันดูได้ฟีลแบบก็ร้านอาหารเกาหลีอะ เปิดเพลง

เกาหลีอีกด้วย” (พลอย สัมภาษณ์, 13 กุมภาพันธ์ 2565) 

ปรากฏการณ์ความนิยมอาหารเกาหลีในช่วงสถานการณ์โควิด 19 

ความนิยมของอาหารเกาหลีมีมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระแสจากละครอาจมีขึ้นหรือลงบ้างตาม

กระแสผู้คนที่นิยมเลือกบริโภคละคร ในช่วงแรกของการระบาดของโควิด 19 ประเทศไทยได้มีการ

สั่งล็อกดาวน์ ประจวบกับละครเกาหลีเร่ืองใหม่ที่ถูกฉายลงใน Netflix ละครเรื่องธุรกิจปิดเกมแค้น 

(Itaewon Class) ถือเป็นละครท่ีมีผู ้ติดตามมากที่สุดในเวลานั้นโดยอ้างอิงจากกระแสการพูดถึง

ภายในโลกออนไลน์ที่ให้ความสนใจในละครเรื่องนี้ ภายในละครมีการนําอาหารมาเป็นตัวประกอบ ซ่ึง

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกลับกลายเป็นได้รับความนิยม อาหารที่ถูกนําเสนอภายในละครถูกหยิบยกมาเป็น

ประเด็นในโลกออนไลน์ผู้คนต่างให้พื้นที่กับอาหารเหล่านี้ เช่น คลิปสอนทําอาหาร หรือบทความท่ี

เกี่ยวข้องกับอาหารเกาหลี จนนํามาสู่กระแสโคชูจังขาดตลาด โดยโคชูจังถือเป็นวัตถุดิบหลักในการ

ประกอบอาหารเกาหลีในหลากหลายเมนู กลุ่มแฟนละครเกาหลีเองมีทั้งกลุ่มคนที่ได้รับชมและไม่ได้

รับชม ในกลุ่มที่ไม่ได้ประกอบอาหารนั้นอาจไม่ได้ทราบโดยตรงว่ามีกระแสโคชูจังขาดตลาด กลุ่ม

เหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วจะทราบเรื่องผ่านสื่อสังคมออนไลน์เสียมากกว่าการมีประสบการณ์ด้วยต้นเอง

อย่างกลุ่มท่ีประกอบอาหารเองท่ีบ้าน 

“ตอนนั้นทราบนะคะว่าโคชูจังขาดตลาด เพราะซีรีส์เรื่องอีแทวอน จริง ๆ แล้วพี่ก็ไม่ได้ดูเรื่อง

นี้หรอก แต่เห็นพี่ที่เราติดตามในทวิตเตอร์ทวิตบ่นว่าโคชูจังขาดตลาดเพราะเรื่องนี้ แต่ส่วนตัวไม่ได้มี
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ผลกระทบอะไรเพราะพี่เป็นคนไม่ได้ทําอาหารกินเองอยู่แล้ว แต่ถ้าทําก็เป็นแบบสําเร็จรูปอยู่ดี (คุณ

หน่ึง, สัมภาษณ์, 27 มกราคม 2565) 

 

“ทราบค่ะว่าโคชูจังขาดตลาด แต่ก็ไม่มีผลกระทบกับพี่นะ เพราะว่าเป็นคนซื้อตุน และอีก

อย่างพี่ก็ไม่ค่อยได้ทําอาหารกินเองด้วยค่ะของเก่าก็เลยยังอยู่ แต่ก็น่าแปลกใจดีที่กระแสซีรีส์มีผล

ขนาดนี้ ไม่รู้ว่าเกี่ยวกันไหมที่ประจวบกับช่วงล็อคดาวน์พอดี” (คุณออม, สัมภาษณ์, 29 มกราคม 

2565) 

 

“ทราบว่ามีช่วงนึงที่โคชูจังขาดตลาดเพราะอีแทวอน ช่วงนั้นพี่ไปซื้อแล้วก็ไม่มี ตอนไป

ซุปเปอร์คนในร้านก็พูดถึงซีรีส์นะแบบว่า ‘เนี่ย ๆ อันนี้ไงที่ในซีรี่ย์กิน’ ซึ่งก็รู้เลยว่าซีรีส์เรื่องอีแทวอน

เพราะช่วงนั้นมันดังมาก ๆ การที่โคชูจังขาดตลาดมันส่งผลกับเรามาก ๆ เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าพ่ี

เป็นคนที่ทําอาหารกินเอง ช่วงนั้นก็เลยต้องถามพนักงานอยู่เรื่อย ๆ เวลาที่ไปซุปเปอร์เกาหลีว่าแบบ

ของเข้ามาหรือยัง” (คุณอัน, สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2565) 

 

“ปกติพ่ีจะมีกิมจิ รามยอน โคชูจังติดบ้านค่ะ แต่ก็ไม่ได้ทํากินเองบ่อยขนาดน้ัน และช่วงท่ีโคชู

จังขาดตลาดพี่ก็ได้รับผลกระทบค่ะ หาซื้อยากมากอยู่ดี ๆ ก็มาบูมกัน แต่ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะคะ 

แค่รู้สึกงงมาว่าทําไมถึงมาบูมกันตอนนี้ เพราะเป็นช่วงที่ล็อคดาวน์แรก ๆ ด้วย ตอนนั้นก็ต้องซื้อของ

เข้าบ้านพอดี” (คุณหนมตาล, สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2565) 

 

“ดิฉันเป็นคนนึงที่ได้รับชมละครเรื่องนี้ และถือว่าเป็นหนึ่งในกระแสที่เกิดขึ้นด้วยค่ะ เพราะ

อาหารที่ถูกนําเสนอในละคร ชวนให้อยากที่จะหารับประทานตาม โดยปกติแล้วดิฉันไม่ได้เป็นคนท่ี

ทําอาหารทานเองด้วยค่ะ แต่พออาหารจากละครที่ได้รับชมน่าสนใจและช่วงนั้นเกิดการล็อกดาวน์

พอดี การที่จะหาร้านอาหารเกาหลีในช่วงนั้นก็ยากค่ะ ในช่วงล็อกดาวน์ใหม่ ๆ ร้านอาหารเกาหลีใน

แอปพลิเคช่ันยังไม่เยอะเท่าปัจจุบันค่ะ ในช่วงน้ันเลยต้องตามล่าหาโคชูจังในซุปเปอร์มาเก็ตค่ะ” (เอม, 

สัมภาษณ์, 3 กุมภาพันธ์ 2565) 

4.2 มุมมองและความรู้สึกของผู้บริโภคอาหารเกาหลี 

 อาหารถือเป็นปัจจัยที่สําคัญแก่มนุษย์ โดยมนุษย์ต้องบริโภคอาหารเข้าไปเพื่อการดํารงชีวิต 

แต่ใช่ว่าการบริโภคอาหารเพื่อการดํารงชีวิตจะเป็นเพียงตัวเลือกเดียวที่ใช้ในการมองอาหาร กล่าวคือ

อาหารสามารถสร้างประสบการณ์และความทรงจําต่อมนุษย์ รสชาติหรือกลิ่นจากอาหารสามารถบอก

เล่าถึงประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับพวกเขาได้โดยล้วนแล้วแต่เป็นความทรงจําในอดีตที่มีทั้งความทรงจํา



 

 

56 

ที่ดีหรือไม่ดี อาหารไม่เพียงแค่เป็นการรื้อฟื้นความทรงจําเท่านั้นอาหารยังสามารถบรรเทาหรือ

เยียวยาพวกในขณะที่ความรู้สึกเชิงลบเข้ามาสู่พวกเขา ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่ากลุ่มแฟนละคร

เกาหลีต่างแสดงมุมมองและความรู้สึกที่มีต่ออาหารเกาหลีที่พวกเขาต่างได้รับประทาน ผู้บริโภคส่วน

ใหญ่ต่างเล่าถึงประสบการณ์ที่มาพร้อมกับช่วงที่ได้รับประทานอาหารเกาหลีโดยสามารถแบ่งได้

ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ มุมมองและความรู้สึกของผู้บริโภคที่มีประสบการณ์ในการท่องเที่ยวกับ

ประเทศเกาหลี กับมุมมองและความรู้สึกของผู้บริโภคที่ไม่เคยไม่ประสบการณ์ในการท่องเที่ยว

ประเทศเกาหลี โดยกลุ่มแรกนั้นต่างแสดงความรู้สึกเป็นเสียงเดียวกันว่าการบริโภคอาหารเกาหลีของ

พวกเขา ได้ให้ความรู้สึกอยากที่จะกลับไปเที่ยวเกาหลีอีกครั้ง อาหารเกาหลีที่ได้รับประทานเข้าไป

รสชาติอาจมีท้ังเหมือนกับที่เคยรับประทานที่เกาหลี และไม่เหมือนอย่างที่เคยรับประทาน แต่รสชาติ

ที่แตกต่างก็ไม่ได้ทําให้พวกเขามีความตั้งใจที่จะอยากไปท่องเที่ยวประเทศเกาหลีน้อยลง ในกลุ่มที่สอง

คือ กลุ่มผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการท่องเที่ยว กลุ่มนี้จะแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ที่แตกต่างไป

จากกลุ่มแรกอย่างชัดเจน เนื่องจากการบริโภคอาหารเกาหลีส่วนใหญ่แล้วจะต้องบริโภคกับกลุ่มเพื่อน 

ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับพวกเขาคือ การนึกถึงการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับเพื่อนในขณะที่ได้รับประทาน

อาหารเกาหลี นอกจากบรรยากาศในการเลือกรับประทานอาหารเกาหลีที่ร้านยังมีผลต่อมุมมองและ

ความรู้สึกของพวกเขาอีกด้วย 

“พี่คิดว่าซีรีส์ถือเป็นสิ่งเล้าที่มากระตุ้นเราทําให้เราอยากกินและเราก็ต้องไปตามกิน โดย

เกาหลีอยากให้เราซึมซับวัฒนธรรมเขาเยอะ ๆ คิดว่ามันเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมในอีกรูปแบบหน่ึง

นะ ในช่วงที่ได้กินอาหารเกาหลีตัวเราเองก็มีความรู้สึกลึก ๆ ที่เกิดขึ้นนะ เพราะช่วงนี้มันโควิดใช่ไหม

ไปไหนก็ไม่ได้ พอเราได้กินอาหารเกาหลีที่มันทําให้เรารู้สึกอยากที่จะไปเกาหลี อาหารเกาหลีที่เราได้

กินไปมันก็ช่วยติต่างได้ว่าแม้เราไม่ได้ไปเท่ียวเกาหลี ก็กินอาหารเกาหลีท่ีไทยทดแทนไปก่อนละกัน แต่

ถ้าได้ไปกินที่เกาหลีมันก็คงให้ความรู้สึกที่แตกต่างออกไปจากกินที่ไทย ถือว่าการกินตอนนี้มันช่วย

เยี่ยวยาเราได้ในยุคโควิดแหละ ซึ่งเรื่องเที่ยวเกาหลีปกติเราจะไปเที่ยวทุก ๆ ปี แต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ไปมา 

2 ปีแล้ว แล้วการกินอาหารเกาหลีที่ไทยมันก็สร้างความรู้สึกให้เรานะ แบบว่าอาหารเกาหลีที่ไทยบาง

ร้านรสชาติเหมือนกับที่เรากินที่เกาหลีเลย มันก็ทําให้เรานึกถึงเกาหลี เช่น กินต๊อกที่ไทยแล้วรสชาติ

มันคล้ายกับต๊อกของอาจุมม่าที่เคยกินตรงหน้ามาร์ทที่เกาหลี แม้ว่าที่ไทยจะบรรยากาศไม่ได้เพราะ

เวลากินต๊อกที่เกาหลีต้องเป็นรถเข็นบรรยายกาศหนาวๆ แล้วอีกอย่างที่เกาหลีราคาก็ไม่แรงเท่าที่ไทย 

แต่ก็น่าแปลกใจท่ีเม่ือก่อนเราหรือหลาย ๆ คนก็ไม่ได้โหยหาอาหารเกาหลีเท่าน้ี แต่ดูตอนน้ีสิกลายเป็น

ถ้าอยากท่ีจะกินข้ึนมาก็ต้องได้กิน” (คุณอัน, สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2565) 

 

“ประสบการณ์ครั้งแรกที่ได้กินอาหารเกาหลีก้รู้สึกว่ามันแปลกดีเพราะว่าเราเคยเห็นแต่ในทีวี 

พอได้มาลองจริง ๆ ก็อ๋อ…รสชาติมันเป็นแบบนี้นี่เอง แต่สุดท้ายเราก็กลายเป็นแฟนอาหารเกาหลีไป
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เลย พูดตรง ๆ ว่าขาดอาหารเกาหลีไม่ได้ ในช่วงนี้มันก็ค่อนข้างที่จะออกไปกินข้างนอกลําบากใช่ไหม 

สําหรับพ่ีแค่ได้กินรามยอนกับกิมจิแค่น้ีก็รู้สึกดีใจแล้ว ย่ิงไปกว่าน้ันคือถ้าย่ิงได้กินกับฝาหม้อทองย่ิงฟิน

มาก ๆ แบบเฮ้ยเหมือนในละครเลย พี่เคยมีประสบการณ์กับอาหารเกาหลีนะถึงแม่จะไม่ใช่อาหาร

เกาหลีแท้ ๆ ก็ตามถ้าไปเกาหลีมันก็มีอาหารเกาหลีฟิวชั่นเยอะอยู่นะ ช่วงที่ไปเที่ยวเกาหลีได้ไป

กินทงคัตสึซึ่งมันใหญ่มา ๆ แต่พอกับมาถึงได้มันไม่ได้เท่านั้นมันก็จะนะถึงช่วงที่ได้ไปเที่ยวกันเกาหลี 

แล้วก็มีที่คล้าย ๆ ไดฟูกุแต่จําไม่ได้ว่าชื่อเกาหลีคืออะไร ครั้งที่ได้ไปกินที่เกาหลีคือมันฟินมาก ๆ 

เพราะว่าสตอรเบอรี่ของเขามันใหญ่มาก ๆ แต่พอกลับมาไทยคือมันไม่ใช่เลย ก็เลยอยากที่จะกลับไป

กินที่เกาหลีให้ได้ แต่พอโควิดแพลนเที่ยวเกาหลีก็คือล่ม อาหารที่อยากกลับไปกินก็อด” (คุณหนึ่ง, 

สัมภาษณ์, 27 มกราคม 2565) 

 

“ตอนนี้พี่อยากไปเกาหลีมาก ๆ ที่สุด แต่ก็ทําไงได้ตอนนี้ได้แค่ฝันเท่านั้น ซึ่งปกติพี่จะไปเที่ยว

เกาหลีทุกปีอยู่แล้วพอไม่ได้ไปแล้วมันรู้สึกโหยหา ยิ่งเราดูซีรีส์หรือรายการวาไรตี้ยิ่งยากไปเข้าไปอีก 

แต่พี่ก็คิดว่าอาหารมันช่วยได้อยู่นะ พี่ว่าอาหารเกาหลีที่ได้กินคิดว่ามันทดแทนความคิดถึงที่อยากจะ

ไปเที่ยวได้ในระดับนึงค่ะ เพราะช่วงที่เราได้กินอาหารเกาหลีถึงจะไม่ได้ไปกินที่เกาหลีก็ตามเถอะ 

อย่างเวลาไปกินที่ร้านอาหารเขาก็จะเปิดเพลงเกาหลีใช่ไหมคะ แล้วคนที่อยู่ในร้านส่วนมากก็จะเป็น

คนที่ชื่นชอบเกาหล ีช่วงเวลาตรงนั้นก็คงเป็นช่วงเวลาที่แบบเฮ้ย… มีแต่เกาหลี เกาหลี เต็มไปหมดเลย 

ก็เลยทําให้รู้สึกคิดถึงบรรยากาศที่เกาหลีแบบเออ ๆ ไม่ได้ไปเกาหลีจริง ๆ ก็อยู่เกาหลีทิพย์ตรงนี้ไป

ก่อน ว่าไปมันก็ทดแทนกันได้นะ ส่วนประสบการณ์อาหารที่เกิดขึ้นสําหรับพี่ก็จะมีอาหารที่กินแล้วไม่

อยากกินอีกเลยกับกินแล้วอยากกินอีกแต่พอมากินที่ไทยกับไม่อร่อยเท่ากินที่เกาหลี ด้วยความที่เรา

เคยไปเกาหลีด้วยแหละมันก็อาจจะเกิดการเปรียบเทียบได้” (คุณออม, สัมภาษณ์, 29 มกราคม 2565) 

 

“ในช่วงเวลาที่ได้กินอาหารเกาหลีที่ร้านมันก็มีความรู้สึกนึกถึงเกาหลีนะคะ แบบว่าอยากไป

เกาหลีแต่ก็ไปไม่ได้เพราะโควิด อย่างพี่เคยไปเกาหลีอาหารที่นู้นก็จะแตกต่างจากที่ไทยนะคะ อย่าง

เรื่องรสชาติ ที่ไทยอาจทํามาให้ถูกปากคนไทย เช่น มีนํ้าจิ้มเพิ่มแต่ให้คนไทยกินได้ง่าย แต่ถึงแม้ว่า

รสชาติมันจะไม่ได้ต่างมาก แต่มันก็สู้ไปกินที่เกาหลีไม่ได้จริง ๆ นะ ด้วยความที่บรรยากาศด้วยมั้ง ไม่รู้

สิกินท่ีอาหารเกาหลีท่ีเกาหลีมันรู้สึกดีกว่าเยอะนะ แต่ตอนน้ีก็อย่างท่ีรู้ ๆ กันอยู่ว่าไปเท่ียวต่างประเทศ

ยาก และยิ่งช่วงนี้เวลาเสพอะไรที่เป็นเกาหลีเยอะ ๆ ยิ่งทําให้อยากไปเกาหลี อย่างเช่น แค่ดูซีรีส์

เกาหลี หรือกินอาหารเกาหลีในร้านอาหารเกาหลีแค่นี ้ก็ทําให้รู ้สึกอยากไปแล้ว” (คุณหนมตาล, 

สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2565) 
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“เราจะเอนจอยมาก ๆ เลยเวลาได้กินอาหารเกาหลีที่ร้านและได้กินกับเพื่อน เคยกินซุปกิมจิ

ที่ร้านทัคคอลบี้แล้วมันอร่อยมาก แต่พอเราได้สั่งมากินที่บ้านมันก็สู้ที่ร้านไม่ได้ ไม่รู้ตอนนั้นกินกับ

เพื่อนแล้วมันร้อน ๆ แถมยังแย่งกันกินด้วยมั้ง อย่างที่บอกไปว่าเคยสั่งมากินแล้วไม่จอย ก็เลยคิดว่า

การได้กินที่ร้านมันคือเสน่ห์อย่างหนึ่งเลย แล้วก็เวลาเข้าร้านอาหารเกาหลีเราเคยมีความรู้สึกอยากไป

เกาหลีนะ แต่เราก็ไม่เคยไปหรอกนะ อยากไปกินอาหารเกาหลีที่ประเทศเขาจริง ๆ อาจจะเป็นความรู้

สุกที่คาดหวังดีกว่า คือเราเคยไปแค่ญ่ีปุ่นแล้วแล้วคิดว่ามันคงเป็นความรู้สึกท่ีคล้ายกัน อย่างตอนท่ีเรา

ไปกินอาหารญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่น พูดตรง ๆ เลยว่ามันได้ความรู้สึกที่แตกต่างจากการที่อาหารญี่ปุ่นที่ไทย มัน

เป้นความรู้สึกแบบว่าเราอยู่ในประเทศเขาได้กินอาหารจากคนญี่ปุ่นแท้ ๆ รอบข้างมีแต่ภาษาญี่ปุ่น 

มันก็เลยให้ความรู้สึกคนละแบบกับกินท่ีไทย เราก็เลยคาดหวังว่าถ้าเราได้กินอาหารเกาหลีท่ีเกาหลีมัน

ก็คงเป็นความรู้สึกที่ดีที่เคยเกิดขึ้นกับการกินอาหารญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่น” (คุณกุ๊ก, สัมภาษณ์, 3 กุมภาพันธ์ 

2565) 

 

“ถ้าให้พูดถึงช่วงเวลานี้ก็คงนึกถึงเพื่อนเพราะเวลาไปกินอาหารเกาหลีที่ร้านทีไรก้จะต้องกิน

กับเพื่อน ถ้าให้สั่งมาเองมันมีความรู้สึกว่ามันอร่อยน้อยลงและก็รู้สึกเนือย ๆ บอกไม่ถูกเหมือนกันนะ

กินที่ร้านมันรู้สึกดีกว่าอะ อย่างร้านทัคคาบี้ เป็นร้านอาหารเกาหลีร้านแรกท่ีเราเคยกิน และเป็นร้าน

แรกที่กินกับเพื่อนที่โรงเรียน วันนั้นเป็นวันเกิดของเราด้วย และพากันไปกินร้านนี้ ทั้งอาหารอร่อย 

แล้วก็มีความสุขมาก ๆ เพราะได้มากินกันครบกลุ่มเลย หลังจากนั้นก็จะมากินร้านนี้ประจํา ซึ่งหลาย 

ๆ ครั้งที่มาก็จะมีเรื่องราวที่น่าจดจําเกิดขึ้นมากมาย มีอยู่วันหนึ่งไปกินร้านนี้กับเพื่อนกลุ่มเดิม แล้วก็มี

เหตุการณ์ที่เราร้องไห้ขึ้นมา แล้วเพื่อนก็ปลอบใจเรากันใหญ่ และก็เวลาวันเกิดเพื่อนในกลุ่มก็จะไปกิน

ร้านนี้กัน แต่พอเรียนจบ เข้ามหาลัยก็ไม่ค่อยได้เจอกัน แล้วพอเราไปกินร้านนี้กับแฟน มันก็ได้คนละ

ความรู้สึกกัน แล้วก็ทําให้คิดถึงเพื่อน ๆที่โรงเรียน คิดถึงเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในร้านนี้ เมนูที่เราสั่งก็

ยังคงเป็นเมนูเดิม ๆ ที่เคยสั่งกับเพื่อน มันคือไก่ผัดซอสคาลบี้ ทัคคัลยอง เราชอบมาก ๆ มันเลยทําให้

เราหวนคิดถึงเพื่อนตลอดเลย ด้วยบรรยากาศของร้านด้วยแหละ มันเป็นร้านที่ไม่ได้สว่างมาก โทนสี

ของร้านที่ทําให้เราคิดถึงเมื่อก่อนที่อยู่กับเพื่อ บวกกับรสชาติอาหารที่ไม่เปลี่ยนไปด้วยแหละ แล้วก็ยัง

มีอีกอย่างคือเวลากินมักจะนึกถึงฉากอาหารที่อยู่ในซีรีส์ บางทีซีรีส์เขาก็กินดูน่าอร่อยมาก ๆ แต่พอ

ได้มากินจริง ๆ แล้ว มันไม่ถูกปาก ก็เลยคิดว่าหรือที่เรากินมันไม่ได้รสชาติเหมือนกับของเกาหลีรึ

เปล่า” (คุณเพชร, สัมภาษณ์, 3 กุมภาพันธ์ 2565) 

 

“ส่วนตัวเป็นคนที ่ชอบอาหารเกาหลีอยู ่แล้ว เพราะว่ามันถูกปากด้วยแหละ เวลาไป

ร้านอาหารเกาหลีทีไรก็ต้องสั่งต๊อกบกกีมาก็ตลอด แต่เราก็คิดว่าแต่ละร้านรสชาติก็แตกต่างกันไปนะ 

แต่สิ่งที่ไม่ต่างเลยคือปกติเวลากินอาหารเกาหลีก็จะต้องกินกับเพื่อน ถือว่าเป็นมื้อหนึ่งที่ต้องมีเพื่อน 
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เพราะไม่เคยกินกับที่บ้านเลย เวลาอยากกินก็จะนึกถึงเพื่อนและเวลากินก็ต้องอยู่กับเพื่อน เรียกได้ว่า

อาหารเกาหลีเท่ากับเพื่อนเลยก็ว่าได้ อย่างที่บอกว่ากินทีไรก็จะต้องมีต๊อกบกกีนี่แหละที่เป็นจานหลัก 

ถึงแม้เกาหลีจริง ๆ ต๊อกบกกีจะเป็นของทานเล่นก็ตาม จําได้เลยคือเราก็จะแย่งกันกินในช่วงแรก ๆ 

แต่พอใกล้หมดก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าทําไมต้องเหลือช้ินมารยาททุกที เน่ียแหละเวลากินอาหารเกาหลีทีไรก็

จะต้องนึกถึงเพ่ือนเป็นอันดับแรกเลย” (พลอย สัมภาษณ์, 13 กุมภาพันธ์ 2565) 

จากการสัมภาษณ์ในบทนี้เป็นการสัมภาษณ์จากกลุ่มแฟนละครเกาหลี ที่เป็นผู้บริโภคท้ัง

ละครและอาหารเกาหลี การสัมภาษณ์จะแบ่งข้อมูลท้ังส้ิน 2 ส่วนใหญ่ คือ ประเด็นแรกคือ ข้อมูลด้าน

ปรากฏการณ์ความนิยมอาหารเกาหลี โดยเป็นข้อมูลเชิงกระแสนิยมของวัฒนธรรมเกาหลีที ่มี

จุดเริ่มต้นมาจากสื่อสู่วัฒนธรรมเกาหลีที่เป็นรูปแบบของอาหารที่ถูกแฝงอยู่ในสื่อ และในส่วนประเด็น

ท่ีสองสําหรับบทนี้คือ มุมมองและความรู้ของผู้บริโภคอาหารเกาหล ีเมื่อพวกเข้าได้รับประทานอาหาร

เกาหลีเข้าไปแล้วเกิดความรู้สึกอย่างไรบ้างต่ออาหารท่ีได้บริโภค อาหารน้ันชวนให้นึกถึงประสบการณ์

ในอดีตหรือไม่อย่างไร โดยในส่วนต่อไปในบทที่ 5 จะเป็นการนําเอาข้อมูลเรื่องราวทั้งหมดที่ผู้ศึกษาได้

กล่าวถึงมาวิเคราะห์ และสรุปผลในลําดับต่อไป 
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บทท่ี 5 

บทวิเคราะห์และสรุปผล 

 

จากการศึกษาเร่ือง “กระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลีกับการบริโภคอาหารเกาหลีในสถานการณ์

โควิด 19 กรณีศึกษาแฟนละครเกาหลีในกรุงเทพฯ และปริมณฑล” ผ่านการรวบรวมข้อมูลและการ

สัมภาษณ์ ทําให้ผู้ศึกษาได้ทราบถึงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 

ข้อมูลด้านวัฒนธรรม โดยเฉพาะข้อมูลพัฒนาการของวัฒนธรรมกระแสนิยมเกาหลีสู่กระแสนิยม

อาหารเกาหลีที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และข้อมูลของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าทางวัฒนธรรมของเกาหลี

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลในการทําความเข้าใจของหัวข้อนี้ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในประเด็นวัฒนธรรมกระแสนิยม และความทรงจําที่เกิดขึ้นกับอาหาร สําหรับการนําเสนอใน

บทนี้ จะนําแนวคิดแนวคิดวัฒนธรรมกระแสนิยม (Pop culture) และแนวคิดอาหารกับความทรงจํา 

(Food and Memory) มาใช้วิเคราะห์และสรุปผลในการศึกษาดังต่อไปน้ี 

5.1 ปรากกฎการณ์กระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลี 

ผู้ศึกษาได้เลือกแนวคิดวัฒนธรรมกระแสนิยม (Pop culture) เพื่อมาใช้ในการอธิบายถึงการ

ดํารงอยู ่ของกระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลีในประเทศไทยผ่านบริบทโควิด-19 โดย Raymond 

William (1983) ได้เสนอความหมายของคําว่าวัฒนธรรมกระแสนิยม (Popular Culture) ไว้ 4 

ประการ ได้แก่ 1.วัฒนธรรมที่ถูกชื่นชอบโดยผู้คนจํานวนมาก 2.วัฒนธรรมที่ถูกมองว่าเป็นสิ่งด้อยค่า 

3.วัฒนธรรมที่ถูกออกแบบมาอย่างใคร่ครวญเพื่อที่จะเอาชนะใจผู้คนจํานวนมาก 4.วัฒนธรรมที่ถูก

สร้างข้ึนโดยประชาชนเพ่ือประชาชน และ John Storey ได้กําหนดความหมายวัฒนธรรมกระแสนิยม 

(Pop culture) เป็น6 ประการ โดยการรวบรวมผสมผสานความซับซ้อนและแตกต่างของความหมาย

วัฒนธรรมกระแสนิยมของนักคิดหลากหลายท่านดังนี้ 1.วัฒนธรรมกระแสนิยมคือ วัฒนธรรมที่ได้รับ

การยอมรับและชื่นชอบจากกลุ่มคนจํานวนมาก โดยมีปริมาณเป็นตัวชี้วัด 2.วัฒนธรรมกระแสนิยมคือ 

วัฒนธรรมที่ตรงกันข้ามกับวัฒนธรรมชั้นสูง (High Culture) โดยถูกกล่าวว่าเป็นวัฒนธรรมในรูปแบบ

เชิงพาณิชย์ท่ีผลิตออกมาเป็นจํานวนมากและยังเป็นสิ่งด้อยค่า 3.วัฒนธรรมกระแสนิยมคือ วัฒนธรรม

มวลชน (Mass Culture) การผลิตสินค้าออกมาเป็นจํานวนมากเพื่อตอบสนองความต้องการของ

มวลชน 4.วัฒนธรรมกระแสนิยมเป็นวัฒนธรรมที ่มาจากประชาชนโดนจริงแท้ เรียกได้ว่าเป็น

วัฒนธรรมของประชาชนเพื่อประชาชน 5.วัฒนธรรมกระแสนิยมเป็นวัฒนธรรมของการต่อสู้ กล่าวได้

ว่าเป็นวัฒนธรรมที่เกิดจากการเรียกร้องเพื่อช่วงชิงอุดมการณ์ของกลุ่มคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจาก

กลุ่มชนชั้นปกครองหรือผู้ที ่มีอํานาจ 6.วัฒนธรรมกระแสนิยมเป็นวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในยุคหลัง



 

 

61 

สมัยใหม่ (Post-modern) (John Storey, 2018: 5-12) จากการศึกษาผู ้ศึกษาสามารถอธิบาย

วัฒนธรรมกระแสนิยมเกาหลีตามแนวคิดวัฒนธรรมกระแสนิยมได้ดังน้ี 

ข้อบ่งชี้ที่ว่าวัฒนธรรมน้ีคือวัฒนธรรมกระแสนิยมคือปริมาณของมวลชนที่ชื่นชอบต่อสิ่งใดส่ิง

หนึ ่งโดยมีปริมาณเป็นตัวชี ้วัด ซึ ่งเดิมทีวัฒนธรรมเกาหลีเป็นเพียงแค่ประเทศเล็ก ๆ ในเอเชีย

ตะวันออกที่โดดเด่นในเรื่องของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี แต่ในช่วงทศวรรษ 1990 วัฒนธรรม

เกาหลีกลับเริ่มแพร่ขยายออกเป็นวงกว้างที่ไม่ใช่เพียงแค่เป็นกระแสนิยมภายในประเทศเท่านั้น ความ

นิยมในวัฒนธรรมเกาหลีเริ่มแพร่กระจายสู่ต่างชาติโดยเริ่มจากเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ ซึ ่งประเทศไทยคือหนึ ่งในประเทศที ่ได้รับอิทธิพลการแพร่กระจายวัฒนธรรมเกาหลี 

ภาพยนตร์และละครถือเป็นช่วงแรกของกระแสวัฒนธรรมเกาหลี ในช่วงนี้กระแสนิยมความนิยมไม่ได้

อยู่ในกว้าง กลุ่มที่บริโภคสื่อบันเทิงเกาหลีเป็นเพียงผู้บริโภคทั่วไป ความชื่นชอบหรือคลั่งไคล้ใน

วัฒนธรรมเกาหลีไม่ได้มีมากเท่าปัจจุบัน ด้วยเหตุนี ้อาจเป็นผลมาจากเข้าถึงสื ่อบันเทิง จากการ

สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างแฟนละครเกาหลีส่วนใหญ่ต่างรู ้จักละครเกาหลีมาตั ้งแต่ช่วงต้นปี 2000 

เนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงที่ช่องโทรทัศน์ไทยนิยมนําภาพยนตร์และละครโทรทัศน์เกาหลีเข้ามาฉาย 

การนําเข้ามาฉายบนโทรทัศน์ไทยทําให้การเข้าถึงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์เกาหลีสามารถเข้าถึง

ได้ทุกเพศทุกวัย แต่ในทางกลับกันการเข้าถึงของผู้บริโภคไม่ได้มีอํานาจในการเข้าถึงได้อยู่ตลอดเวลา

จึงเกิดอุปสรรคในการรับชมอย่างต่อเนื่อง ความชื่นชอบและคลั่งไคล้ในวัฒนธรรมจึงอาจจํากัดเพียง

กลุ่มคน และในช่วงเวลาเดียวกันอินเทอร์เน็ตเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนไทยมากขึ้น แต่การ

เข้าถึงนั้นก็ยังคงถูกจํากัดเพียงไม่กี่กลุ่ม การเข้าถึงชุมชนบนโลกอินเทอร์เน็ตของกลุ่มที่ชื่นชอบใน

ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์เกาหลีจึงเป็นจุดแรกและจุดสําคัญจนถึงปัจจุบันในการรวมตัวของผู้ที่ช่ืน

ชอบสิ่งเดียวกัน พื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความชื่นชอบต่อภาพยนตร ์ละครโทรทัศน์เกาหลี และนักร้อง

เกาหลี ที่เป็นที ่นิยมในช่วงต้นคริสต์ศวรรษ 2000 - ปลายคริสต์ทศวรรษ 2000 ได้แก่ เว็บไซต์ 

Popcornfor2  Pingbook และเว็บบอร์ดต่าง ๆ ของศิลปินท่ีถูกสร้างโดยแฟนคลับ จึงปฏิเสธไม่ได้เลย

ว่ากระแสนิยมความชื่นชอบเกาหลีของคนไทยส่วนหนึ่งมาอินเทอร์เน็ต ที่ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญอย่าง

หน่ึงในการขับเคล่ือนกระแสนิยมเกาหลีต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

แรงจูงใจในการเลือกรับชมละครเกาหลี  

ความชื่นชอบที่มีต่อวัฒนธรรมกระแสนิยมเกาหลีของคนไทยมาจากรูปแบบการนําเสนอของ

สื่อเกาหลีในการสอดแทรก เช่น ภาพลักษณ์ของตัวละครที่ถูกนําเสนอออกมา อย่างในกรณีของผู้ชาย

ที่ปรากฏในละคร ส่วนใหญ่มักถูกสร้างภาพลักษณ์ให้ออกมาอย่างน่าชวนฝันอย่างการเป็นสุภาพบุรุษ 

หรือความงามของตัวละครที่ต่างเป็นมาตรฐานของสังคมเกาหลี โดยภาพลักษณ์เหล่านี้ที่ถูกนําเสนอ
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ออกไปล้วนสร้างอิทธิพล และไม่เพียงแค่การนําเสนอภาพลักษณ์ที่สวยงามเท่านั้น การนําเสนอของ

เนื้อหาละครยังส่งผลถึงความต้องการในการบริโภคของคนในปัจจุบัน จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง

ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าเนื้อหาของละครเกาหลีนั้นมีความหลากหลายและชัดเจน อย่างประเภท

ของละคร (Genre) ที่มีความหลากหลาย และในความหลากหลายยังมีจุดประสงค์ในการนําเสนอท่ี

ชัดเจน เช่น ละครประเภทชีวิตประจําวัน (Slice of Life) ที่มีแพทย์เป็นตัวละครในการดําเนินเรื่อง 

หรือการใส่ประเด็นทางสังคมเข้าไปในละคร การนําเสนอเรื่องราวผ่านละครถือเป็นสิ่งที่ถูกออกแบบ

มาอย่างที่พิจารณาแล้ว ซึ่งรูปแบบการนําเสนอที่มีความหลากหลายและแตกต่างนี้เองที่ช่วยให้ละคร

เกาหลีเป็นที่นิยมในประเทศไทย ละครเกาหลีในอดีตจนถึงปัจจุบันมีการพัฒนาเนื้อหาเพื่อให้เข้ากับ

ยุคสมัย การเลือกสรรข้อมูลหรือเนื้อหาในการนําเสนอละครเกาหลี จึงจําเป็นต้องให้ความสําคัญกับ

ผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับ John Fiske ที่ให้ความสําคัญกับมวลชนเพราะมวลชนคือผู้บริโภค ซ่ึง

ผู้บริโภคเป็นผู้ที่ต้องกระทําต่อสินค้า ถือเป็นส่วนสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรม แม้ผู้บริโภคจะไม่ได้มี

อํานาจโดยตรง แต่เป็นการมีส่วนร่วมในการต่อรองกับอํานาจที่เหนือกว่า ละครเกาหลีจึงถือได้ว่าเป็น

ละครท่ีถูกออกแบบมาอย่างใคร่ครวญเพ่ือท่ีจะเอาชนะใจผู้คนจํานวนมาก 

วัฒนธรรมกระแสนิยมผ่านส่ือ  

ความนิยมในวัฒนธรรมกระแสนิยมเกาหลีอาจเริ ่มมาจาก K-Entertainment และ K-

Beuaty ตามลําดับ ต่อมากระแส K-Food เติบโตอย่างต่อเนื่อง และยังสามารถเทียบเคียงกับกระแส

นิยมหลักในปัจจุบันได้อย่างง่ายดาย ความนิยมในการประทานอาหารเกาหลีเป็นสนใจในสังคมเพ่ิม

มากข้ึน ซ่ึงกระแสความนิยมอาหารเกาหลีในประเทศไทยเร่ิมต้นในช่วงปี ค.ศ. 2005 โดยเป็นปีท่ีละคร

โทรทัศน์เรื่องแดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง (Jewel in the Palace) ถูกออกอากาศลงบนโทรทัศน์

ครั้งแรก อาหารเข้าไปเป็นองค์ประกอบหลักของละครย้อนยุคเรื่องนี้ หากให้กล่าวละครแดจังกึมก็จะ

นึกถึงอาหารเป็นอันดับแรก หรือถ้ากล่าวถึงอาหารเกาหลี ละครเรื่องแดจังกึมก็มักจะถูกหยิบยกขึ้นมา

เป็นตัวอย่าง จากกลุ่มตัวอย่างในสัมภาษณ์แม้พวกเขาจะไม่เคยรับชมละครเรื ่องนี้แต่พวกเขาก็

สามารถบอกเล่าได้ว่าละครเรื่องแดจังกึมมีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับสิ่งใด จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าความสําเร็จท่ี

เกิดขึ้นรัฐบาลเกาหลีคือส่วนหนึ่งในการผลักดันและส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรม และนําอํานาจ

อ่อน (Soft power) ที่เกาหลีใต้ยังคงใช้เป็นอาวุธที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศตั้งแต่

ในช่วงทศวรรษ 1990 มาใช้จนถึงปัจจุบัน โดยอํานาจอ่อนนี้ได้ถูกใช้ไปพร้อมกับส่ือสังคมออนไลน์ท่ี

เข้ากับยุคโลกาภิวัตน์ จึงกล่าวได้ว่าสื่อเป็นตัวการในการชี้นําความคิดของคนในสังคม แน่นอนว่าส่ือ

บันเทิงเกาหลีทั้งภาพยนตร์ ละคร รายการโทรทัศน์ หรือนักร้อง ไอดอล ต่างก็มีบทบาทที่สําคัญใน

การสร้างความคุ้นเคยกับอาหารเกาหลีโดยควบคู่ไปกับส่ือสังคมออนไลน์ 
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สื่อจึงกลายเป็นปัจจัยหลักในการเผยแพร่วัฒนธรรม เนื่องจากสื่อนั้นถือเป็นตัวกลางในการ

กระจายข้อมูลข่าวสารไปยังมวลชนจํานวนมากด้วยเวลาอันรวดเร็ว และยังเป็นตัวการในการเชื่อมโยง

ผู้คนกับเข้าวัฒนธรรมท่ีต่างถ่ิน วัฒนธรรมเกาหลีจึงเป็นข้อมูลอย่างหน่ึงท่ีถูกถ่ายทอดผ่านทางสื่อ และ

สื่อก็นําข้อมูลทางวัฒนธรรมเหล่านั้นไปยังมวลชนให้ได้บริโภค ซึ่งการเลือกรับสื่อก็ต้องขึ้นอยู่กับ

เงื่อนไขความต้องการของผู้บริโภคว่าเขาเหล่านั้นอยากที่จะบริโภคสื่อที่ปรากฏให้เห็นหรือไม่ ความ

ต้องการของผู้บริโภคจึงไปสอดคล้องกับการสร้างสรรค์ของผู้ผลิตสื่อที่จะต้องคํานึงว่าข้อมูลที่จะต้อง

เผยแพร่ออกไปจะสามารถไปชนะใจมวลชนเหล่านั้นได้อย่างไร และยิ่งในปัจจุบันสื่ออยู่ในสถานะของ

สื่อที่ไร้พรมแดนการรับข้อมูลของมวลชนจึงเป็นเรื่องที่ง่ายดายในการเลือกที่จะบริโภคสื่อเหล่านั้น จึง

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในปัจจุบันสื่อยังคงทําหน้าที่ในการกระจายข้อมูลไปยังมวลชน และยังคงมีอํานาจ

ในการสร้างการเปลี่ยนแปลง ชักจูง หรือสิ่งใดก็ตามที่ทําให้ผู้บริโภคสามารถคล้อยตามในสิ่งที่ส่ือ

เหล่าน้ันต้องการให้เกิดข้ึน 

5.2 อาหารกับความทรงจําของกลุ่มแฟนละครเกาหลี 

สืบเนื่องจากการที่สื่อเข้ามามีบทบาทที่สําคัญในการชักจูง และยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันส่ือ

ยิ่งเข้าไปเพิ่มแรงจูงใจผู้บริโภคในการอยากที่จะประสงค์ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่สิ่งนั้นกลับไม่สามารถ

เกิดขึ้นได้หรือเกิดขึ้นได้อยาก จึงเป็นที่มาของการนําเอาแนวคิดอาหารกับความทรงจํา (Food and 

Memory) มาช่วยเพิ่มมุมมองในการวิเคราะห์ผู้บริโภคในบริบทโควิด 19 มานุษยวิทยาถือเป็นศาสตร์

ที่ศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์ เช่น พฤติกรรมทางสังคม แบบแผนทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ เพศ หรือภาษา 

นับได้ว่ามานุษยวิทยาเป็นการศึกษาใด ๆ ก็ตามที่ล้วนที่มีความสัมพันธ์กับมนุษย์ แน่นอนว่าสิ่งที่มี

ความสัมพันธ์กับมนุษย์อย่างปฏิเสธไม่ได้เลยคืออาหาร โดยอาหารถือเป็นปัจจัยสําคัญในการใน

พลังงานแก่มนุษย์เพื่อใช้ในการดํารงชีวิต ซึ่งถือว่าเป็นข้อเท็จจริงที่ทุกคนต่างเข้าใจเป็นเรื่องธรรมดา 

แต่อาหารในทางมานุษยวิทยาสามารถแตกแขนงได้ออกเป็นหลากหลายประเด็น เช่น อาหารกับการ

ดํารงชีวิต อาจไปสัมพันธ์กับชีวิตเกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตอาหาร อาหารกับพิธีกรรมที่เน้นเรื่องของ

สัญลักษณ์ที่ปรากฏในพิธีกรรม อาหารกับการเปลี่ยนแปลง ที่สามารถมองได้ในระดับสังคม เศรษฐกิจ 

และการเมือง หรือการให้ความสําคัญกับสิ่งเล็ก ๆ ที่ถูกปรุงแต่งอยู่ในอาหารจานโปรดของแต่เรากลับ

มองข้าม เช่น นํ้าตาล เกลือ หรือเครื ่องเทศ ทั้งหมดที่ได้กล่าวไปถือเป็นล้วนเป็นประเด็นทาง

มานุษยวิทยาว่าด้วยเร่ืองอาหารได้ท้ังส้ิน 

‘อาหารสามารถให้ประสบการณ์ในการกินมากกว่าท่ีคุณคิด’ รสชาติ กลิ่น และรูปลักษณ์ ถือ

เป็นสิ่งหลักที่มนุษย์ใช้ในการรับรู้ถึงอาหารผ่าน ลิ้น จมูก และตา จึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในการล้ิม

รสชาติของอาหาร ผู้คนส่วนใหญ่ต่างใช้ประสาทสัมผัสในการรับรู้ถึงอาหารเหล่านั้น การได้ลิ้มรสชาติ

ของถือเป็นประสบการณ์ในรูปแบบหน่ึงที่ต้องมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวพัน และอารมณ์จะสร้างความ
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ผูกพันที่เกิดขึ้นต่อการรับประทานอาหาร อาหารที่ได้รับประทานเข้าไปอาจเยียวยาหรือบรรเทา

ความรู้สึกบางอย่างได้ สิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นกับอาหารที่เราได้รับประทานไปล้วนเป็นความทรงจํา และ

ความทรงจําเกี่ยวกับอาหารล้วนเป็นประสบการณ์ในอดีต โดยแนวคิดอาหารและความทรงจํา (Food 

and Memory) ของ Jon D. Holtzman เป็นการศึกษาด้านอาหารผ่านมุมมองทางมานุษยวิทยาใน

มิติของการรําลึกถึงความทรงจําโดยอาหารเข้ามามีส่วนในการระลึกถึงความทรงจําในอดีต กล่าวคือ

อาหารสามารถระลึกถึงความทรงจําในอดีตว ่าเคยรับประทานอาหารเหล่านี ้ท ี ่ ไหนและใน

สภาพแวดล้อมเช่นไร มีการให้ความหมายของความทรงจําผ่านอาหารและรสชาติ และสังเกตผู้ท่ี

รับประทานว่ามีกระบวนการรับรู้และตีความต่างกันอย่างไร 

ในการศึกษาครั้งนี้ถือเป็นการหยิบยกแนวคิดที่เคยใช้วิเคราะห์ผ่านกลุ่มเฉพาะ เรียกได้ว่า

แนวคิดอาหารและความทรงจํา (Food and Memory) เป็นแนวคิดท่ีเน้นศึกษาเพียงแค่กลุ่มชาติพันธ์ุ 

ที่อาจมีลักษณะของอาหารประจํากลุ่มที่ชัดเจน กลุ่มพลัดถิ่นหรือโยกย้ายถิ่นที่มีประสบการณ์หรือ

ความทรงจําในถิ่นเดิม แต่ผู้ศึกษาเล็งเห็นว่าแนวคิดนี้สามารถนํามาต่อยอดให้เข้ากับสถานการณ์และ

บริบททางสังคมได้ โดยใช้กลุ่มแฟนละครเกาหลีในการศึกษาในประเด็นนี้ ซึ่งพวกเขาเหล่าต่างจาก

กลุ่มเป้าหมายเดิมของแนวคิดอย่างส้ินเชิง พวกเขาไม่ใช่กลุ่มชาติพันธ์ุท่ีมีวัฒนธรรมอาหารเฉพาะ และ

พวกเขายังไม่ใช่กลุ่มคนพลัดถิ่นที่มีความทรงจําต่อถิ่นที่อยู่เดิม จึงนํามาสู่คําถามในงานวิจัยที่ว่า 

‘ปัจจัยที่ทําให้แฟนละครเกาหลีหันมาบริโภคอาหารเกาหลีมากขึ้นในช่วงของสถานการณ์โควิด-19’ 

โดยการนําแนวคิดอาหารและความทรงจําเข้ามาวิเคราะห์ในประเด็นนี ้ จากการสัมภาษณ์กลุ่ม

ตัวอย่างแฟนละครเกาหลีต่างมุมมองและประสบการณ์ต่ออาหารเกาหลีแตกต่างกันไป โดยข้อค้นพบ

สามารถแบ่งความทรงจํากับอาหารของพวกเขาเหล่านี้ออกเป็นประเด็น 2 หลัก ได้แก่ ความทรงจํา

ของผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในการท่องเที่ยวประเทศเกาหลี และความทรงจําของผู้ที่มีประสบการณ์ใน

การท่องเท่ียวประเทศเกาหลี  

อาหารเกาหลีถือเป็นอาหารที่คนไทยโดยเฉพาะวัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ตอนต้น หรือผู้ที่ชื่นชอบใน

วัฒนธรรมเกาหลีรู้จักและคุ้นชินกันเป็นอย่างดี ปัจจุบันร้านอาหารเกาหลีเพิ่มจํานวนมากขึ้นเรื่อย ๆ 

สืบเนื่องมาจากความนิยมในวัฒนธรรมกระแสนิยมเกาหลีที่เพิ่มสูงมากขึ้นในประเทศไทย โดยเฉพาะ

ละครเกาหลีที่มีส่วนสําคัญในการผลักดันวัฒนธรรมอาหารลงไปในสื่อ กระแสความนิยมของอาหาร

เกาหลีที่ปรากฏในประเทศไทย เช่น จํานวนร้านอาหารที่เพิ่มมากขึ้น หรือวัตถุที่ถูกนําเสนอผ่านละคร

ขาดตลาด นอกจากน้ีรสชาติของอาหารเกาหลียังเป็นรสชาติที่ถูกปาก ในการเข้าถึงอาหารเกาหลีจึง

ไม่ใช่เรื่องยากนักสําหรับคนไทย นอกจากนี้ความโดดเด่นของอาหารเกาหลีในเรื่องของเครื่องเคียง 

หรือสีสัน เอกลักษณ์เหล่านี้ต่างสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ในด้านของอาหารและกลายเป็นที่จดจํา

ของผู้คน 
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ในสถานการณ์โควิด 19 ต่างสร้างผลกระทบเป็นวงกว้าง คงเป็นไปไม่ได้ที่ไม่มีฝ่ายใดไม่ได้รับ

ผลกระทบกับการระบาดของโรคชนิดนี้ ในมุมของผู้บริโภคทั่วไปพวกเขาก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน 

‘อาหาร แฟนละครเกาหลี และโควิด 19’ สิ่งดังกล่าวอาจดูไม่เชื่อมโยงกันแต่นี่คืออีกหนึ่งกลุ่มท่ีได้รับ

ผลกระทบเนื่องจากกลุ่มเหล่านี้คือกลุ่มผู้บริโภคเช่นเดียวกัน ความโหยหาในรสชาติของอาหารเกาหลี

เพิ่มขึ้น จากการสัมภาษณ์พบว่าการบริโภคอาหารเกาหลีโดยการประกอบอาหารเองของกลุ่มตัวอย่าง

แฟนละครเกาหลีในช่วงโควิดเพิ่มขึ้น แต่การบริโภคอาหารเกาหลีกลับลดน้อยลง เนื่องจากการบริโภค

อาหารเกาหลีในร้านอาหารส่วนใหญ่มักจะไปบริโภคแบบกลุ่มเสียมากกว่าการไปนั่งรับประทานคน

เดียว ซึ่งกลุ่มที่เลือกไปรับประทานด้วยนั้นต่างก็เป็นกลุ่มที่มีความชื่นชอบในวัฒนธรรมกระแสนิยม

เกาหลีเช่นเดียวกัน “ถ้าให้พูดถึงช่วงเวลานี้ก็คงนึกถึงเพื่อนเพราะเวลาไปกินอาหารเกาหลีที่ร้านทีไรก็

จะต้องกินกับเพื่อน ถ้าให้สั่งมาเองมันมีความรู้สึกว่ามันอร่อยน้อยลงและก็รู้สึกเนือย ๆ บอกไม่ถูก

เหมือนกันนะกินท่ีร้านมันรู้สึกดีกว่า” (คุณเพชร, สัมภาษณ์, 3 กุมภาพันธ์ 2565) 

 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าการเลือกทานอาหาร

เกาหลีในร้านทําให้พวกเขารู้สึกพอใจมากกว่า เนื่องด้วยบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยสําคัญท่ี

ทําให้พวกเขาคิดเช่นเดียวกัน โดยบรรยากาศที่เกิดขึ้นภายในร้านอาหารเกาหลีได้สร้างประสบการณ์

และความทรงจําในขณะที่ได้ประรับทาน และการได้ลิ้มรสชาติอาหารเกาหลีของพวกเขาก็ยังสามารถ

ระลึกถึงประสบการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นอีกด้วย จากที่ได้กล่าวไปในข้างต้นว่ามุมมองและประสบการณ์

ต่ออาหารเกาหลีแตกต่างกันไป โดยสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ประเด็นหลัก ดังน้ี 

ความทรงจําของผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในการท่องเที่ยวประเทศเกาหลี กลุ่มคนที่กล่าวว่าพวก

เขาไม่เคยมีประสบการณ์การในการไปท่องเที่ยวเกาหลี อาหารเกาหลีที่เคยได้รับประทานเป็นอาหาร

เกาหลีที่ถูกทําขึ้นในประเทศไทย ความทรงจําที่เกิดขึ้นในช่วงที่ได้รับประทานอาหารเกาหลีของพวก

เขาเหล่านี้จะไม่มีส่วนเกี่ยวกับเกาหลี เพราะเนื่องจากพื้นฐานเดิมพวกเขาเหล่านี้ไม่ได้มีประสบการณ์

ในถิ่นต้นกําเนิดของวัฒนธรรมดังกล่าว ซึ่งจะไปสอดคล้องกับแนวคิดอาหารและความทรงจําที่เน้น

ศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ หรือกลุ่มพลัดถิ่น โดยกลุ่มเหล่านี้ต่างมีสิ่งที่เป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นพื้นที่หรือ

อาหาร ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งดั้งเดิมที่พวกเขาผูกพัน อย่างในกรณีของผู้ที่ต้องเคลื่อนย้ายจากที่เก่ามาสู่ท่ี

ใหม่ มื้ออาหารที่ธรรมดา ๆ ที่พวกเขาเคยได้รับประทานในอดีตหากได้รับประทานอาหารเหล่านี้ใน

สถานที่ใหม่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออาหารเหล่านี้อาจสามารถรื้อฟื้นถึงความทรงจําจากการได้รับประทาน

อาหารครั้งเมื่อเขายังอยู่ในพื้นที่เก่า เนื่องจากความผูกพันที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ได้ใช้ชีวิตในพื้นที่เก่า 

เปลี่ยนเสมือนอดีตที่สูญหายไป อาหารจึงเป็นสื่อกลางในการรําลึกนึกถึงประสบการณ์ในอดีต ซึ่งการ

รําลึกนึกถึงประสบการณ์ในอดีตของกลุ่มไม่เคยมีประสบการณ์การในการไปท่องเที่ยวเกาหลี จึงต่าง

ออกไปจากกลุ่มชาติพันธุ์ หรือกลุ่มพลัดถิ่น โดยสิ่งที่กลุ่มไม่เคยมีประสบการณ์การในการไปท่องเที่ยว

เกาหลีสามารถระลึกถึงได้ในขณะที่ได้ลิ้มรสชาติของอาหารเกาหลีคือ ‘เพื่อน’ เนื่องด้วยพวกเขาเคยมี



 

 

66 

ประสบการณ์บนโต๊ะอาหารร่วมกัน “เวลากินอาหารเกาหลีก็จะต้องกินกับเพื่อน ถือว่าเป็นมื้อหนึ่งท่ี

ต้องมีเพื่อน เพราะไม่เคยกินกับที่บ้านเลย เวลาอยากกินก็จะนึกถึงเพื่อนและเวลากินก็ต้องอยู่กับ

เพื่อน เรียกได้ว่าอาหารเกาหลีเท่ากับเพื่อนเลยก็ว่าได้” (พลอย สัมภาษณ์, 13 กุมภาพันธ์ 2565) ซ่ึง

พวกเขาและเพ่ือนต่างต้องมีความผูกพัน เช่นเดียวกับความผูกพันของกลุ่มชาติพันธ์ุ หรือกลุ่มพลัดถ่ิน 

ในส่วนของกลุ่มที่สองคือความทรงจําของผู้ที่มีประสบการณ์ในการท่องเที่ยวประเทศเกาหลี 

ประสบการณ์ในการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีของพวกเขาต่างเกิดขึ้นในเวลาก่อนจะเกิดการระบาด

ของโควิด 19 พวกเขาล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์ในการประทานอาหารเกาหลีในประเทศที่เป็นต้น

กําเนิด ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างท่องเที่ยวล้วนเป็นประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวทุกคนต่างจดจํา

ไม่ว่าจะดีหรือจะแย่ก็ตาม เนื่องจากการท่องเที่ยวในต่างแดนไม่ได้เกิดขึ้นอย่างบ่อยครั้ง ในการ

ท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จึงเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่เกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด โดยพ้ืนฐานของกลุ่ม

ตัวอย่างแฟนละครเกาหลีชื่นชอบในวัฒนธรรมกระแสนิยมเกาหลีเป็นต้นทุนแล้ว การเลือกที่จะไป

ท่องเที่ยวเกาหลีของพวกเขาความชื่นชอบถือเป็นแรงจูงใจหนึ่งในการเลือกที่จะไปท่องเที่ยวประเทศ

เกาหลี แน่นอนว่าการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการท่องเที่ยวของพวกเขาอาจมีมากกว่านักท่องเที่ยว

ทั่วไป ซึ่งปัจจุบันการท่องเที่ยวเกาหลีกลับกลายเป็นเรื่องที่แฟนละครเกาหลีไม่สามารถทําให้เกิดข้ึน

จริงได้ เนื่องจากอุปสรรคในการเดินทางและข้อจํากัดต่าง ๆ ภายใต้การระบาดของโควิด 19 “ปกติ

แล้วจะต้องไปเที่ยวเกาหลีทุกปี ตั้งแต่โควิดก็ไม่ได้ไปเลย” (คุณออม, สัมภาษณ์, 29 มกราคม 2565) 

แฟนละครเกาหลีต่างคิดว่าจุดมุ่งหมายที่จะต้องได้ทํากลับโดนถูกขัดขวาง ด้วยเหตุนี้จึงเกิดความรู้สึก

ของการโหยหาในสิ่งที่ไม่สามารถประสบความสําเร็จขึ้นมา เนื่องจากพวกเขาไม่สามารถไปท่องเที่ยว

เกาหลีได้ตามปกติ ความรู้สึกที่อยากจะกลับไปท่องเที่ยวย่อมมีมากกว่าแต่เดิม ซึ่งข้อค้นพบคืออาหาร

เป็นตัวที่ไปทําให้พวกเขาระลึกถึงประสบการณ์ในช่วงที่ได้ท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี “อาหารเกาหลี

ที่ไทยบางร้านรสชาติเหมือนกับที่เรากินที่เกาหลีเลย มันก็ทําให้เรานึกถึงเกาหลี” (คุณอัน, สัมภาษณ์, 

30 มกราคม 2565) รสชาติของอาหารเกาหลีที ่ได้ร ับประทานเข้าไป ทําให้พวกเขาระลึกถึง

ประสบการณ์ที่เคยได้ท่องเที่ยวหรือประสบการณ์ในการรับประทานอาหารเกาหลีที่เกาหลี เนื่องจาก

อาหารเกาหลีน้ันมีชาติท่ีเป็นเอกลักษณ์ ภาพจําของอาหารเกาหลียังมีความหลากหลาย เปรียบเสมือน

คนไกลถิ่นที่ได้รับประทานอาหารจากบ้านเกิดอีกครั้ง ซึ่งทําให้พวกเขานั้นได้ระลึกถึงความทรงจําใน

อดีตที่เกิดขึ้นในช่วงที่ใช้ชีวิตที่บ้านเกิด แต่กลุ่มแฟนละครเกาหลีอาจไม่ใช่คนไกลถิ่นพวกเขาเป็นเพียง

นักท่องเที่ยวท่ีระลึกถึงความทรงจําในอดีตผ่านอาหารเท่านั้น นอกจากนี้พวกเขายังกล่าวว่า ถึงแม้

อาหารเกาหลีในไทยบ้างอย่างจะไม่ได้มีรสชาติที่คล้ายถึงกับที่เคยรับประทานที่เกาหลีแต่ก็สามารถ

รับรู้ถึงความทรงจําเช่นเดียวกับอาหารที่รสชาติคล้ายคลึง เนื่องจากอาหารที่ได้รับประทานที่เกาหลี

อาจเป็นอาหารที่พวกเขานั้นประทับใจ พอได้มารับประทานที่ได้แม้จะไม่ได้มีรสชาติที่ สิ่งที่เกิดข้ึน

เนื ่องมาจากความประทับใจในประสบการณ์ที ่เคยเกิดขึ ้น และเกิดการเปรียบเทียบระหว่าง
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ประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ จึงเป็นเหตุผลท่ีว่าทําไมอาหารท่ีไม่ได้มีรสชาติคล้ายกันแต่กลับ

สามารถระลึกถึงความทรงจําในอดีตได้ นอกจากนี้บรรยากาศของร้านอาหารเกาหลี ยังสามารถช่วย

กระตุ้นการระลึกถึงความทรงจําอีกด้วย “ร้านอาหารเขาก็จะเปิดเพลงเกาหลีใช่ไหมคะ แล้วคนท่ีอยู่ใน

ร้านส่วนมากก็จะเป็นคนที่ชื่นชอบเกาหลี ช่วงเวลาตรงนั้นก็คงเป็นช่วงเวลาที่แบบเฮ้ย… มีแต่เกาหลี 

เกาหลี เต็มไปหมดเลย ก็เลยทําให้รู้สึกคิดถึงบรรยากาศที่เกาหลี” (คุณออม, สัมภาษณ์, 29 มกราคม 

2565) นอกเหนือจากรสชาติบรรยากาศภายในร้านอาจถูกออกแบบและสร้างสรรให้คงเอกลักษณ์ของ

เกาหลีเอาไว้ อาจมีการตกแต่งด้วยอักษรเกาหลี การเปิดเพลงเกาหลี หรืออุปกรณ์ในการรับประทาน

เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รู้สึกว่าคุณกําลังน่ังรับประทานอาหารเกาหลีท่ีเกาหลี 

อาหารทําให้พวกเขาได้เชื่อมต่อกับความทรงจําที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ซึ่งการจะเกิดการระลึก

ถึงอดีตผ่านอาหารได้นั้นจําเป็นต้องเกิดประสบการณ์ที่พวกเขาเหล่านั้นรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งสําคัญ หรือ

ความสัมพันธ์กับส่ิงใดก็ตามแล้วส่ิงน้ันได้สร้างประสบการณ์ท่ีประทับใจไว้ โดยอาหารท่ีถูกเช่ือมโยงกับ

ความทรงจําล้วนแล้วแต่เป็นความทรงจําในเชิงบวก จึงเป็นข้อพิสูจน์ว่าอาหารมีอํานาจเหนือมนุษย์ 

และอํานาจของอาหารมีอิทธิพลต่อความทรงจําของมนุษย์ที่อาจไปเป็นตัวกระตุ้นความทรงจําของ

พวกเขา หรือการเยียวยาและบรรเทาอีกด้วย การระลึกถึงความทรงจําในอดีตอาจไม่จําเป็นต้องเป็น

กลุ่มชาติพันธุ์ หรือกลุ่มพลัดถิ่น ที่มีวัฒนธรรมที่ชัดเจน เพียงแค่มีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต และ

ช่วงเวลาในอดีตนั้นอาหารเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความทรงจํา ในอนาคตอาหารที่คุณเคยได้

รับประทานในอดีตเพียงแค่หน่ึงจานอาจเป็นส่ือกลางในการรําลึกถึงช่วงเวลาในอดีตของคุณก็ได้ 
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สรุป 

 

 ผลจากการศึกษาเรื ่อง “กระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลีกับการบริโภคอาหารเกาหลีใน

สถานการณ์โควิด 19 กรณีศึกษาแฟนละครเกาหลีในกรุงเทพฯ และปริมณฑล” สรุปได้ว่า วัฒนธรรม

กระแสนิยมเกาหลีเริ่มต้นมาในช่วงต้นคริสต์ทศวรรษ 1990 โดยเริ่มจากเอเชียตะวันออกและเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ และเร่ิมเข้ามาในไทยช่วงปลายคริสต์ทศวรรษ 1990 ผ่านส่ือบันเทิงอย่างภาพยนตร์

ละครโทรทัศน์ และนักร้อง ไอดอล ระยะเวลาที่วัฒนธรรมกระแสนิยมเกาหลีได้แพร่กระจาย ก็เริ่มมี

ความนิยมอื่น ๆ เข้ามาช่วงชิงพื้นที่ เช่น รายการโทรทัศน์ ความงามแบบเกาหลี หรือในปัจจุบันคือ

อาหารเกาหลี ท่ีแทบจะเป็นส่วนหน่ึงในกระแสนิยมหลักอย่างละครโทรทัศน์ และไอดอล  

อาหารเกาหลีเข้ามามีบทบาทในกระแสนิยมหลัก เป็นผลพวงมาจากสื่อบันเทิงเกาหลีท่ี

เล็งเห็นถึงความสําคัญในวัฒนธรรรมอาหารและนํานํามาสอดแทรกลงในสื ่อหลัก เพื ่อเผยแพร่

วัฒนธรรมในรูปแบบของอาหารให้แก่ผู้บริโภคได้คุ้นชิน อาจกล่าวได้ว่าสื่อบันเทิงเกาหลีถือเป็นส่วน

สําคัญที่ในการสร้างความนิยมให้แก่อาหารเกาหลี และในปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์ยังเข้ามามีบทบาท

ที่สําคัญในการขับเคลื่อนกระแสนิยมนี้ ในกรณีของการระบาดโควิด 19 ยิ่งส่งผลให้ผู้บริโภคเพ่ิม

จํานวนมากขึ้น เนื่องจากสินค้าทางวัฒนธรรมของเกาหลีสามารถเป็นสินค้าท่ีไม่จําเป็นต้องจับต้อง 

โดยเฉพาะแพลตฟอร์มบริการวิดีโอสตรีมมิงที่ในปัจจุบันสื่อบันเทิงเกาหลีถูกนําเข้ามาฉายในวิดีโอสตรี

มมากขึ้นเพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน ทั้งนี้กระแสนิยมในวัฒนธรรมเกาหลีล้วน

แล้วแต่เป็นอํานาจอ่อน (Soft power) ท่ีเกาหลีใต้ยังคงใช้เป็นอาวุธท่ีสําคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ

ประเทศต้ังแต่ในช่วงทศวรรษ 1990 มาใช้จนถึงปัจจุบัน 

เนื่องจากในปัจจุบันเกิดการระบาดของโควิด 19 พฤติกรรมของผู้บริโภคถูกปรับเปลี่ยน ใน

มุมมองของอาหาร การบริโภคอาหารเกิดข้อจํากัดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น ต้องเลือกรับประทาน

อาหาร หรือการออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน ซึ่งสิ่งที่เกิดข้ึนล้วนเป็นอุปสรรคแก่ผู้บริโภค

อาหารทั้งสิ้น ในกรณีของกลุ่มแฟนละครเกาหล ีแม้การบริโภคสินค้าทางวัฒนธรรมของเกาหลีที่สินค้า

ดิจิทัลจะดูไม่ส่งผลกระทบ แต่หากกลุ ่มคนเหล่านี ้ไม่ได้เพียงแค่บริโภค แต่หากเป็นสินค้าทาง

วัฒนธรรมรูปแบบดิจิทัลเท่านั้น ในการชื่นชอบวัฒนธรรมในวัฒนธรรมหนึ่งกลุ่มคนเหล่านี้มักจะ 

แสวงหาสิ่งใดก็ตามที่เกี่ยวโยงกับวัฒนธรรมที่พวกเขาชื่อชอบ อย่างในกรณีของกลุ่มแฟนละครเกาหลี

พวกเขามักจะมีประสบการณ์ในการท่องเที่ยวเกาหลี หรือการบริโภคอาหารเกาหลี ซึ่งแน่นอนว่า

กิจกรรมทั้งสองอย่างเป็นการบริโภควัฒนธรรมในรูปแบบของรูปธรรมที่จับต้องได้ ซึ่งแตกต่างจาก

วัฒนธรรมรูปแบบดิจิทัล แต่ในช่วงของการระบาดของโควิด 19 ถือว่าเป็นอุปสรรคในการบริโภคส่ิง

เหล่านี้ และยิ่งพวกเขาบริโภคสื่อบันเทิงมากเท่าไหร่ ความต้องการที่จะบริโภควัฒนธรรมที่เป็น
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รูปธรรมนั้นก็ยิ่งมากขึ้น อาหารเกาหลีถือเป็นวัฒนธรรมเพียงอย่างเดียวที่พวกเขาสามารถบริโภคได้ 

ในการบริโภคอาหารเกาหลีในสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 นั้นเผยให้เห็นถึงมุมมองใหม่ ๆ 

ของแฟนละครเกาหลี อาหารที่พวกเขาได้รับประทานเข้าไปล้วนแล้วแต่ไปกระตุ้นความทรงจําในอดีต

ที่เคยมีประสบการณ์ในการท่องเที่ยวประเทศเกาหลี และในส่วนของแฟนละครเกาหลีที่ไม่เคยมี

ประสบการณ์ในการท่องเที่ยวประเทศเกาหลี พวกเขาเหล่านี้ก็ได้แสดงให้เห็นถึงมุมมองในเรื่องของ

ความทรงจําที่แตกต่างออกไปอีกด้วย จึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอาหารทําหน้าที่เป็นสื่อกลางที่ชัดเจนใน

การเข้าใจมุมมองต่าง ๆ ของผู้บริโภค และยังเป็นตัวเชื่อมต่อที่สําคัญกับความทรงจําที่เคยเกิดขึ้นใน

อดีต 
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