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ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างเกาหลีใต้-จีนที่ส่งผลกระทบต่อ EXO ในฐานะศิลปินสองสัญชาติ 

บทน า 

เดือนมกราคมปี 2016 รัฐบาลเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกาได้มีการหารือเกี่ยวกับมาตรการรับมือภัย

คุกคามจากโครงการพัฒนาขีปนาวุธนิวเคลียร์ของประเทศเกาหลีเหนือ ต่อมาในเดือนมีนาคมปี 2017 

สหรัฐอเมริกาได้เข้ามาติดตั้ง “ระบบต่อต้านขีปนาวุธข้ามทวีปในชั้นบรรยากาศปลายทาง” หรือ THAAD 

(Terminal High Altitude Area Defense) ในพ้ืนที่ประเทศเกาหลีใต้ โดยทางสหรัฐอเมริกามีความกังวล

เกี่ยวกับภัยคุกคามจากประเทศเกาหลีเหนือที่ท าการทดสอบยิงขีปนาวุธอยู่บ่อยครั้งจึงท าการเจรจากับประเทศ

เกาหลีใต้เพ่ือขอติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธดังกล่าว ก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านจากจีนอย่างถึงที่สุดเนื่องจาก

จีนกังวลเกี่ยวกับปัญหาความมั่นคงทางยุทธศาสตร์การทหารของตน (BBC News, 2017) แต่รัฐบาลเกาหลีใต้

และสหรัฐอเมริกายังคงยืนยันที่จะเดินหน้าติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธนี้ต่อ ประเทศจีนจึงออกมาตรการ

จัดการกับสถานการณ์ดังกล่าวในหลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการบอยคอตทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การ

ท่องเที่ยว รวมไปถึงอุตสาหกรรมบันเทิงของเกาหลีใต้เพ่ือกดดันให้ถอนการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธ  ซึ่ง

ความขัดแย้งทางการเมืองระดับประเทศในครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อ EXO เป็นอย่างมาก 

EXO เป็นศิลปินกลุ่มชายสัญชาติเกาหลีใต้และจีนที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2012 ภายใต้สังกัด SM 

Entertainment มีสมาชิกทั้งหมด 12 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย ได้แก่ EXO-K ซึ่งจะท าเพลงเป็นภาษา

เกาหลีและด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในประเทศเกาหลีใต้เป็นหลัก ประกอบด้วยสมาชิกชาวเกาหลีใต้ 6 คน และ 

EXO-M ซึ่งจะท าเพลงเป็นภาษาจีนและด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในประเทศจีนเป็นหลัก ประกอบด้วยสมาชิกชาว

เกาหลีใต้ 2 คนและสมาชิกชาวจีน 4 คน  ณ เวลานั้นยังไม่มีค่ายเพลงในเกาหลีใต้ค่ายใดท าการตลาดเช่นนี้มา

ก่อน ผู้ที่ริเริ่มแนวคิดนี้ได้แก่นายลีซูมาน ประธานผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท SM Entertainment ค่ายเพลง

ระดับแถวหน้าของประเทศเกาหลีใต้ที่มีเป้าหมายในการตีตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่และยังไม่ได้รับความ

สนใจจากค่ายเพลงเกาหลีใต้ค่ายอ่ืนๆ มากนัก โดยในวันที่ 8 เมษายน ปี 2012 EXO ได้ปล่อยเพลงเปิดตัวที่มี

ชื่อว่า Mama ออกมา ทว่าในช่วงแรกชาวเกาหลีใต้กลับไม่ให้ความสนใจ EXO นักเนื่องจากมีแนวเพลงที่ฟัง

ค่อนข้างยากและไม่เป็นที่นิยมในหมู่คนเกาหลีใต้ แตกต่างจากในประเทศจีนที่ผลตอบรับการเปิดตัวของ EXO 

เป็นไปด้วยดี เนื่องจากผลตอบรับภายในประเทศเกาหลีใต้ไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังไว้ส่งผลให้ EXO หายหน้า

ไปจากวงการเพลงกว่า 1 ปี 2 เดือน และกลับมาอีกครั้งในปี 2013 พร้อมเพลงใหม่ที่มีชื่อว่า Wolf และ 

Growl โดยในครั้งนีม้ีการปรับเปลี่ยนให้สมาชิกทั้ง 12 คนโปรโมทและร้องเพลงทั้ง 2 ภาษาร่วมกันและสมาชิก

ทุกคนจะมีส่วนร่วมในทุกๆกิจกรรมของวงทั้งในประเทศเกาหลีใต้และประเทศจีน  โดยเพลง Growl นั้น
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ประสบความส าเร็จเป็นอย่างมากและได้รับรางวัลหลากหลายสาขาทั้งรางวัลเพลงแห่งปีและรางวัลอัลบั้มแห่งปี 

ส่งผลให้ EXO กลายเป็นศิลปินแถวหน้าของเกาหลีใต้ทันที จนกระทั่งในปี 2014 และ 2015 สมาชิกชาวจีน

อย่าง “คริส””ลู่หาน” และ “เทา”  ได้ยื่นฟ้อง SM Entertainment เนื่องจากปัญหาตารางงานที่หนัก

จนเกินไปและปัญหาด้านสุขภาพท าให้ EXO เหลือสมาชิกชาวจีนเพียงคนเดียวคือ “เลย์” หรือ “จางอ้ีชิง”  

การเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงมากทั้งในประเทศเกาหลีใต้และประเทศจีนท าให้ EXO ได้รับมอบหมายให้

เป็นตัวแทนในการด าเนินกิจกรรมระดับประเทศและกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเกาหลีใต้และ

ประเทศจีนมาโดยตลอด เช่น EXO-CBX หนึ่งในโปรเจคพิเศษของวง EXO ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2016 ได้รับเชิญให้

เข้าร่วมงาน “Korea-China Economic Partnership” พร้อมกับนายมุนแจอิน ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ซึ่ง

งานดังกล่าวจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เพ่ือฟ้ืนฟูความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศจีนและประเทศ

เกาหลีใต้ โดยมีนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีคนปัจจุบันของจีนเป็นเจ้าภาพ (Korseries, 2017) นอกจากนี้ 

“เลย์” สมาชิกชาวจีนยังได้รับต าแหน่งที่ส าคัญในด้านการเมืองด้วย โดยเลย์ได้รับการแต่งตั้งเป็นทูตเยาวชน

ของมณฑลหูหนานภายใต้รัฐบาลคอมมิวนิสต์ของจีน นับว่าแนวคิดการก่อตั้งวงสองสัญชาติของนายลีซูมานนั้น

ประสบความส าเร็จ ทว่าเมื่อเกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศจีนและประเทศเกาหลีใต้ขึ้นในปี 2016 จึงท าให้ 

EXO ได้รับผลกระทบไม่น้อย เนื่องจาก EXO เป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับห้างสรรพสินค้า Lotte Duty Free ตั้งแต่

ปี 2014 ซ่ึงห้างสรรพสินค้า Lotte Duty Free นั้นเป็นธุรกิจในเครือกลุ่มธุรกิจ Lotte Group ที่ให้ที่ดินในการ

ติดต้ังระบบป้องกันขีปนาวุธ THAAD แก่รัฐบาลเกาหลีใต้และโดนรัฐบาลจีนเพ่งเล็งอยู่ ณ ขณะนั้น 

ผู้วิจัยเห็นว่าการที่ศิลปินมีความเกี่ยวข้องกับปัญหาทางด้านการเมืองระดับประเทศนั้นเป็นเรื่องที่

น่าสนใจ จึงต้องการที่จะศึกษาเก่ียวกับเรื่องนี้โดยมีจุดประสงค์เพ่ือหาสาเหตุของความขัดแย้งระหว่างประเทศ

เกาหลีใต้และประเทศจีนในช่วงปี 2016-2019 และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อวง EXO จากความขัดแย้งระหว่าง

สองประเทศในช่วงเวลาดังกล่าว 

ความขัดแย้งระหว่างเกาหลีใต้และจีนจากปัญหาการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธ THAAD  

 ในเดือนมกราคมปี 2016 สหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้ได้หารือกันเกี่ยวกับมาตรการรับมือภัยคุกคาม
จากโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ ต่อมาในเดือนมีนาคมปี 2017 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้
เข้ามาติดตั้ง “ระบบต่อต้านขีปนาวุธข้ามทวีปในชั้นบรรยากาศปลายทาง” หรือ “THAAD” (Terminal High 
Altitude Area Defense)  ในกองบัญชาการทหารสหรัฐอเมริกาประจ าเกาหลีใต้ โดยมีก าหนดการติดตั้งแล้ว
เสร็จภายในปี 2017 ระบบป้องกันขีปนาวุธดังกล่าวถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัทล็อกฮีด มาร์ติน (Lockheed 
Martin Corp.) มีพิสัยยิงไกลถึง 200 กิโลเมตร สามารถต่อต้านภัยคุกคามตั้งแต่อากาศยาน ขีปนาวุธทาง
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ยุทธวิธี-ยุทธศาสตร์ทั้งภายในและภายนอกชั้นบรรยากาศได้จนถึงระดับความสูง 150 กิโลเมตร เป็นการเสริม
ศักยภาพของระบบขีปนาวุธอากาศยานแบบแพทริออต (Patriot PAC-3) ที่ใช้สกัดกั้นเป้าหมายในระดับชั้น
บรรยากาศ กล่าวคือระบบ THAAD จะสามารถสกัดเป้าหมายบนวงโคจรระดับสูง และหากมีหัวรบของฝ่าย
ตรงข้ามรอดเข้ามาได้ก็จะมีระบบ Patriot เป็นมาตรการขั้นที่ 2 รองรับท าให้เพ่ิมโอกาสในการสกัดกั้น
เป้าหมายไดม้ากยิ่งขึ้น  

 

 

 

 

 

 

 

ระบบป้องกันขีปนาวุธข้ามทวีปในชั้นบรรยากาศปลายทาง หรือ THAAD 
ที่มา : https://www.khaosod.co.th/sci-tech/news_245277 

 
ความร่วมมือในการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้ในครั้งนี้สร้างความไม่

พอใจแก่ประเทศจีนมาก เนื่องจาก “ระบบ THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) มีเรดาห์ที่มี
ประสิทธิภาพสูงจนสามารถน ามาใช้สังเกตความเคลื่อนไหวทางทหารและตรวจจับความเคลื่อนไหวของอากาศ
ยานต่างๆ ของจีนได้ และจีนยังกังวลว่าระบบป้องกันขีปนาวุธดังกล่าวจะเปลี่ยนสถานะจากการตั้งรับเป็น
สถานะเชิงรุกด้วย เพราะการติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาเพียง 8 ชั่วโมงก็สามารถท าให้ระบบ
ดังกล่าวขยายเรดาห์ได้ไกลถึง 3,000 กิโลเมตรจนสามารถตรวจจับการยิงขีปนาวุธข้ามทวีปที่มุ่งหน้าไปยัง
สหรัฐอเมริกาได้อย่างรวดเร็ว และแม้ว่าระบบดังกล่าวที่ติดตั้งในประเทศเกาหลีใต้จะไม่สามารถสกัดขีปนาวุธ
ได้ทันแต่ก็จะส่งการแจ้งเตือนไปยังฐานปฏิบัติการอื่นๆ เช่น ในเกาะโอกินาว่า เกาะกวม ฮาวาย กองทัพเรือที่ 7 
ในแปซิฟิก หรือในประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธชนิดนี้ไปแล้วถึง 2 ระบบ ท าให้เกิด
เครือข่ายตรวจจับขนาดใหญ่ครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณกว้าง ท าให้สหรัฐอเมริกาสามารถสกัดกั้นและตอบโต้
ขีปนาวุธของจีนได้ตั้งแต่ระยะกลางตลอดจนปลายทาง เป็นการบั่นทอนขีดความสามารถทางการทหารและ
ยุทธศาสตร์ของจีนหากเกิดสงครามระหว่างทั้งสองประเทศขึ้น โดยจีนมองว่าแท้จริงแล้วการติดตั้งระบบ
ป้องกันขีปนาวุธดังกล่าวในประเทศเกาหลีใต้ของสหรัฐอเมริกามิได้มีจุดประสงค์ในการตั้งรับการคุกคามจาก

https://www.khaosod.co.th/sci-tech/news_245277
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ประเทศเกาหลีเหนือเท่านั้นแต่ยังเป็นความพยายามที่จะปิดล้อมประเทศจีนด้วยการแผ่ขยาย อิทธิพลเข้ามา
ประชิดเขตแดนของจีนโดยเฉพาะในประเทศเกาหลีใต้และญี่ปุ่น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและการ
พัฒนาเศรษฐกิจของจีน เพราะเดิมทีสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนก็ไม่ค่อยจะลงรอยกันนักเนื่องจากทั้งสอง
ประเทศต่างไม่มั่นใจในพันธมิตรของตนรวมไปถึงศัตรูด้วยว่ามีเจตนารมณ์ในการแสดงออกต่อกันอย่างแท้จริง
หรือไม่ ทั้งสองประเทศจึงแสวงหาอ านาจให้ตนอยู่เหนือกว่าอีกฝ่ายเสมอ (มุนินทร์พันธ์ ชาตะรัตน์, 2016 : 3)  

ดังนั้นจีนจึงมีมาตรการในการเรียกร้องให้เกาหลีใต้ยกเลิกการติดตั้งระบบขีปนาวุธดังกล่าว เริ่มตั้งแต่
การโน้มน้าวไปสู่การกดดันและตอบโต้ประเทศเกาหลีใต้ทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจเพ่ือให้เกาหลีใต้ถอด
ถอนการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธดังกล่าวออกจากประเทศ โดยนายหวัง จื่ออ้ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศของจีนได้ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธ THAAD ว่าเป็น
การกระท าที่เกินจ าเป็นทางด้านกลาโหมบนคาบสมุทรเกาหลี (ส านักพิมพ์อินโฟเควสท์ , 2016) และขอบเขต
ดังกล่าวอาจขยายวงกว้างไปในทวีปเอเชียและส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงเชิงยุทธศาสตร์ของจีนและประเทศ
อ่ืนๆ ในเอเชีย ก่อให้เกิดความตึงเครียดในภูมิภาค (ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล, 2017 : 1) 

การตัดสินใจติดตั้งระบบ THAAD ในเกาหลีใต้ไม่เพียงแต่ถูกต่อต้านจากทางการจีนเท่านั้นแต่ยังรวม
ไปถึงประชาชนและส.ส.ฝ่ายค้านในประเทศด้วยเช่นกัน โดยเกิดการประท้วงอย่างต่อเนื่องของประชาชนและ
พลเมืองกลุ่มต่างๆ และมีการแถลงข่าวแสดงความไม่พอใจต่อรัฐบาล สื่อเกาหลีใต้ได้ท าการส ารวจประชามติ
เกี่ยวกับการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธ THAAD ขึ้นและผลปรากฎว่าผู้ตอบแบบส ารวจกว่า 45.8% มองว่า
ระบบ THAAD มีบทบาททางทหารไม่มากนักแต่จะทวีความขัดแย้งระหว่างเกาหลีใต้กับประเทศอ่ืนๆ ซึ่งไม่เป็น
ประโยชน์ต่อประเทศ (China Xinhua News, 2016) และอาจส่งผลกระทบทางการทูตและความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจกับจีน เนื่องจากประเทศจีนเป็นประเทศคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้และมีสัดส่วนในการส่งออกถึง 
1 ใน 4 ของสินค้าทั้งหมด นอกจากนี้ยังสร้างความกังวลขึ้นในวงการอุตสาหกรรมบันเทิงของเกาหลีใต้ด้วยว่า
อาจมีแนวโน้มที่จะสูญเสียตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดทีส่ าคัญที่สุดส าหรับวงการเพลงและละครซีรี่ส์เกาหลี  

จากมาตรการดังกล่าวของประเทศจีนส่งผลให้ประเทศเกาหลีใต้ได้รับผลกระทบอย่างหนักโดย
องค์การการท่องเที่ยวแห่งเกาหลีใต้ (KTO) คาดการณ์ว่าจ านวนนักท่องเที่ยวในปี 2017 จะลดลงลงราว 4.7 
ล้านคนเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้วและนับเป็นจ านวนถึงร้อยละ 27 โดยมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจาก
การสั่งห้ามไม่ใหบ้ริษทัทัวร์ในจีนขายแพคเกจทัวร์ไปเกาหลีใต้ ท าให้นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาเยือนเกาหลีใต้ลด
น้อยลงมาก ทั้งที่ในปี 2016 ยอดนักท่องเที่ยวชาวจีนมีจ านวนสูงถึงร้อยละ 46.8 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติใน
เกาหลีใต้ทั้งหมด โดยเฉพาะในเดือนพฤษภาคมนั้นนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงมากถึงร้อยละ 34.5 และอยู๋ใน
ระดับท่ีต่ ากว่า 1 ล้านคนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์โรคเมิร์สระบาดในปี 2015 (BBC Thai, 2017)  

นอกจากนี้สื่อเกาหลีใต้ยังมีการรายงานข่าวว่าทางการจีนได้ท าการโจรกรรมข้อมูลจากเว็บไซต์ของ
บริษัทล็อตเต้ซึ่งให้ที่ดินในการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธ THAAD แก่รัฐบาลเกาหลีใต้ด้วย ท าให้ทางการ

https://www.facebook.com/XinhuaNewsAgency.th/?tn-str=k%2AF
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เกาหลีใต้ออกมาประกาศยืนยันว่าจะปกป้องบริษัทสัญชาติเกาหลีใต้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการทางการค้า
ที่ไม่เป็นธรรมของรัฐบาลจีนอย่างดีที่สุด 

ในเดือนมิถุนายน ปี 2017 รัฐบาลเกาหลีใต้ภายใต้การน าของประธานาธิบดีมุนแจอินได้มีการสั่งระงับ
การติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธ THAAD เพ่ิมเติมจนกว่าการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่
ประธานาธิบดีมุนแจอินสั่งการจะเสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากในระยะแรกที่มีการน าเอาระบบป้องกันขีปนาวุธ
ดังกล่าวเข้ามาติดตั้งมีกลุ่มผู้อยู่อาศัยหลายร้อยคนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าวออกมาท าการประท้วงอย่าง
รุนแรงเนื่องจากกังวลถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากแบตเตอรี่ที่ถูกใช้ในระบบป้องกันขีปนาวุธดังกล่าว  
นอกจากนี้ในเดือนพฤษภาคมประธานาธิบดีมุนแจอินยังมีค าสั่งให้สอบสวนกระทรวงกลาโหมด้วย เนื่องจาก
กระทรวงกลาโหมไม่แจ้งต่อรัฐบาลใหม่ของเขาเรื่องการที่สหรัฐอเมริกาล าเลียงระบบป้องกันขีปนาวุธเพ่ิมเติม
เข้ามาในประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตถึง 4 ฐานจากเดิมที่ติดตั้งไปเพียงแค่ 2 จาก 6 ฐาน และจากเหตุการณ์นี้
ท าให้เจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงกลาโหมรายหนึ่งถูกปลดออกจากต าแหน่ง  

การเจรจาเรื่องการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธ THAAD ของเกาหลีใต้กับสหรัฐอเมริกานั้นเกิดขึ้นใน
สมัยประธานาธิบดีพัคกึนฮเยซึ่งสิ้นสุดวาระไปแล้วในเดือนมีนาคม ปี 2017 และระบบป้องกันขีปนาวุธดังกล่าว
ถูกน ามาติดตั้งในประเทศเกาหลีใต้ในเดือนมีนาคม ปี 2017 ก่อนที่ประธานาธิบดีมุนแจอินจะเข้ารับต าแหน่ง
ในเดือนพฤษภาคม ดังนั้นเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศที่เกิดจากการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธ
ดังกล่าวจึงได้มีการน ากลับมาทบทวนและแก้ปัญหาอีกครั้งในสมัยรัฐบาลของประธานาธิบดีมุนแจอิน ไม่ว่าจะ
เป็นการทบทวนถึงปัญหาด้านสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ที่มีการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธดังกล่าวหรือความ
พยายามในการเจรจาฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้และจีน โดยในเดือนตุลาคม ปี 2017 ประเทศเกาหลี
ใต้และจีนได้บรรลุข้อตกลงที่จะฟ้ืนฟูความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ โดยเกาหลีใต้ ระบุว่าจะไม่ท าการ
ติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธเพ่ิมเติม ท าให้ในเดือนมีนาคม ปี 2018 จ านวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเกาหลีใต้
เพ่ิมข้ึนกว่า 16.5% จากเดือนก่อนหน้า และเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี 2017 ที่นักท่องเที่ยวชาว
จีนมีจ านวนเกิน 4 แสนคนหลังจากที่นักท่องเที่ยวชาวจีนลดลงมากในช่วงปี 2017 เนื่องจากปัญหาความ
ขัดแย้งทางการทูตระหว่างสองประเทศ 

 ในวันที่ 10 พฤษภาคม ปี 2017 กองทัพจีนได้มีการทดสอบขีปนาวุธชนิดใหม่ใกล้กับบริเวณ
คาบสมุทรเกาหลี โดยทดสอบที่อ่าวปั่วไห้ทางตะวันออกของทะเลเหลือง เขตแดนจีนที่อยู่ติดกับคาบสมุทร
เกาหลีอย่างมีนัยยะทีส่ าคัญยิ่ง เนื่องจากในเดือนเมษายนปีเดียวกัน จีนได้ออกมาแถลงว่าจะมีการตอบโต้ความ
เคลื่อนไหวของเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกาเก่ียวกับประเด็นการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธ THAAD โดยอาวุธ
ที่จีนใช้ในการทดสอบครั้งนี้น่าจะจัดอยู่ในประเภทขีปนาวุธพิสัยกลางที่มีชื่อว่า DF-26 ซึ่งมีอ านาจท าลายล้าง
สูงและติดตั้งได้ทั้งหัวรบนิวเคลียร์และหัวรบธรรมดา สามารถจมกองเรือต่างชาติรวมไปถึงเรือบรรทุกเครื่องบิน
ของสหรัฐอเมริกาได้ โดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวว่าทางรัฐบาลจีนหวังว่าประเทศเกาหลีใต้
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จะจัดการเรื่องการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธ THAAD อย่างเหมาะสม จึงเป็นไปได้ว่าการทดสอบขีปนาวุธใน
ครั้งนี้จะเป็นไปเพื่อเตือนประเทศเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกาโดยนัย  

 ทางส านักข่าวต่างชาติออกมาวิเคราะห์ถึงปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวว่าระบบป้องกันขีปนาวุธ 
THAAD ของสหรัฐอเมริกานั้นน่าจะไม่เป็นภัยคุกคามเพราะไม่มีการติดตั้งหัวรบขีปนาวุธแต่เป็นเพียงแค่หัวรบ
ธรรมดา และระบบป้องกันขีปนาวุธชนิดนี้ไม่น่าจะสามารถท าลายขีปนาวุธข้ามทวีปของจีนที่ยิงไปยัง
สหรัฐอเมริกาได้ เนื่องจากเมื่อมีการยิงเกิดขึ้นจริงขีปนาวุธจะต้องผ่านน่านฟ้าเกาหลีใต้และจะอยู่ในระยะเหิน
บินเท่านั้นไม่ใช่ระยะร่อนลง  

ความส าเร็จของ EXO ในประเทศเกาหลีใต้และประเทศจีน 

วงการเพลงเกาหลีหรือที่เรียกกันว่าวงการเคป๊อปนั้นมีเอกลักษณ์ เด่นคือการดึงเอาแนวดนตรีจาก

หลากหลายชนชาติมาประยุกต์เข้ากับแนวเพลงดั้งเดิมท าให้เกิดแนวเพลงแบบใหม่ข้ึนมาและมีชื่อเสียงโด่งดังไป

ในหลายพ้ืนที่ทั่วโลก ทว่าแนวดนตรีที่แปลกใหม่และท่าเต้นที่มีความหลากหลายและน่าสนใจนั้นก็ยังไม่

เพียงพอต่อการต่อยอดของวงการเคป๊อปนักจึงได้มีการเริ่มดึงตัวบุคคลที่เป็นชาวต่างชาติเข้ามามีส่วนร่วมใน

วงการเพลงของเกาหลีด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือศิลปินชาวจีน เพราะประเทศจีนเป็นตลาดที่ค่ายเพลงเกาหลี

ต้องการเข้าไปขยายฐานแฟนคลับเป็นอย่างมากเนื่องจากมีจ านวนประชากรและก าลังซื้อสูง ดังนั้นการดึงตัว

ศิลปินชาวจีนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวงการไอดอลเกาหลีจึงเป็นอีกวิธีที่จะสามารถดึงความสนใจจาก

ประชาชนชาวจีนและประชาชนชาวเกาหลีใต้ รวมไปถึงประชาชนในประเทศอ่ืนๆ ได้ (คณัสพิสิษฐ์ แก้วระย้า, 

2018 : 25-29) นายลีซูมาน ผู้ก่อตั้งบริษัท SM Entertainment ค่ายเพลงแถวหน้าของประเทศเกาหลีใต้ได้

เล็งเห็นถึงประโยชน์และความน่าสนใจในการตีตลาดจีนซึ่ง ณ ขณะนั้น ค่ายเพลงในประเทศเกาหลียังไม่ค่อย

ให้ความส าคัญนัก จึงได้ริเริ่มความคิดก่อตั้งศิลปินเพื่อตีตลาดจีนโดยตรงขึ้น 

EXO หรือ เอ็กโซ เป็นศิลปินกลุ่มชายสองสัญชาติคือเกาหลีใต้และจีน ก่อตั้งขึ้นโดยบริษัท SM 

Entertainment จากแนวคิดของนายลีซูมาน มีจุดประสงค์ในการก่อตั้งเพ่ือด าเนินกิจกรรมภายในประเทศ

เกาหลีใต้และประเทศจีนเป็นหลัก โดย EXO มีสมาชิกทั้งหมด 12 คน แบ่งออกเป็น 2 ยูนิต ได้แก่ EXO-K ที่

จะท าเพลงเป็นภาษาเกาหลีและด าเนินกิจกรรมต่างๆในประเทศเกาหลีใต้เป็นหลัก ประกอบไปด้วยสมาชิกชาว

เกาหลีใต้ 6 คน ดังนี้ 
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ซูโฮ 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : https://www.pinterest.com/aodpds117/ 

ชื่อจริง : คิม-จุน-มยอ็น ( 김준면 ) ชื่อในวงการ : ซูโฮ 

สัญชาติ : เกาหลีใต้ 

วัน/เดือน/ปีเกิด : 22 พฤษภาคม ค.ศ. 1991 

ต าแหน่งในวง : หัวหน้าวง, นักร้องน า 
 

แพคฮยอน 
 
 

 

 

 

 

 

ที่มา :  https://twitter.com/eiteenust/status/947483316009148418 

https://twitter.com/eiteenust/status/947483316009148418
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ชื่อจริง : พย็อน-แบค-ฮยอน ( 변백현 ) ชื่อในวงการ : แบคฮยอน 

สัญชาติ : เกาหลีใต้ 

วัน/เดือน/ปีเกิด : 6 พฤษภาคม ค.ศ. 1992 

ต าแหน่งในวง : นักร้องเสียงหลัก 
 

ชานยอล 
 
 

 

 

 

 

 

ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/804666658395150619/ 

ชื่อจริง : พัค-ชาน-ยอล ( 박찬열 ) ชื่อในวงการ : ชานยอล 

สัญชาติ : เกาหลีใต้ 

วัน/เดือน/ปีเกิด : 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 1992 

ต าแหน่งในวง : นักร้องเสริม, แรปเปอร์หลัก 
 
 
 
 
 

https://www.pinterest.com/pin/804666658395150619/
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ดีโอ 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : https://www.pinterest.at/pin/804666658395150627/ 

ชื่อจริง : โท-คยอ็ง-ซู ( 도경수 ) ชื่อในวงการ : ดีโอ 

สัญชาติ : เกาหลีใต้ 

วัน/เดือน/ปีเกิด : 12 มกราคม ค.ศ. 1993 

ต าแหน่งในวง : นักร้องเสียงหลัก 
 

ไค 
 
 

 

 

 

 

 

ที่มา : https://twitter.com/koreanupdates/status/941688339626725376 

https://www.pinterest.at/pin/804666658395150627/
https://twitter.com/koreanupdates/status/941688339626725376
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ชื่อจริง : คิม-จง-อิน ( 김종인 ) ชื่อในวงการ : ไค 

สัญชาติ : เกาหลีใต้ 

วัน/เดือน/ปีเกิด : 14 มกราคม ค.ศ. 1994 

ต าแหน่งในวง : นักร้องเสริม, แร็ปเปอร์, นักเต้นหลัก, เซ็นเตอร์ 
 

เซฮุน 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/332210910006698748/ 

ชื่อจริง : โอ-เซ-ฮุน ( 오세훈 ) ชื่อในวงการ : เซฮุน 

สัญชาติ : เกาหลีใต้ 

วัน/เดือน/ปีเกิด : 12 เมษายน ค.ศ. 1994 

ต าแหน่งในวง : นักร้องสนับสนุน, แร็ปเปอร์น า, นักเต้นน า 
 

 
และ EXO-M ซึ่งจะท าเพลงเป็นภาษาจีนและด าเนินกิจกรรมต่างๆในประเทศจีนเป็นหลัก ประกอบไปด้วย

สมาชิกชาวเกาหลีใต้ 2 คนและสมาชิกชาวจีน 4 คน ดังนี้ 

 

https://www.pinterest.com/pin/332210910006698748/
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ซิ่วหมิน 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/804666658395150582/ 

 

ชื่อจริง : คิม-มิน-ซ็อก ( 김민석 ) ชื่อในวงการ : ซิ่วหมิน 

สัญชาติ : เกาหลีใต้ 

วัน/เดือน/ปีเกิด : 26 มีนาคม ค.ศ. 1990 

ต าแหน่งในวง : นักร้องน า, แร็ปเปอร์, นักเต้นน า 
 

เลย์ 
 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/760967668264686698/ 

https://www.pinterest.com/pin/804666658395150582/
https://www.pinterest.com/pin/760967668264686698/
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ชื่อจริง : จาง-อ้ี-ชิง ( 张艺兴 ) ชื่อในวงการ : เลย์ 

สัญชาติ : จีน 

วัน/เดือน/ปีเกิด : 7 ตุลาคม  ค.ศ. 1991 

ต าแหน่งในวง : นักร้องเสริม, นักเต้นหลัก 
 

เฉิน 
 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : https://pantip.com/topic/37187536 

ชื่อจริง : คิม-จง-แด  ( 김종대 ) ชื่อในวงการ : เฉิน 

สัญชาติ : เกาหลีใต้ 

วัน/เดือน/ปีเกิด : 21 กันยายน ค.ศ. 1992 

ต าแหน่งในวง : นักร้องเสียงหลัก 
 

นอกจากการท าเพลงเป็นภาษาเกาหลีและภาษาจีนเพ่ือตีตลาดประเทศจีนแล้ว EXO ยังท าเพลงที่ใส่

กลิ่นอายและท านองเพลงจีนลงไปด้วยเพื่อรวมเอาท านองเพลงแบบเกาหลีและจีนเข้าด้วยกันและประยุกต์เป็น

แนวเพลงแบบใหม่เพ่ือดึงความสนใจจากประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ในวีดีโอเปิดตัวของอดีตสมาชิก

ชาวจีนอย่าง “เทา” ยังได้แสดงศิลปะการป้องกันตัวแบบจีนและใช้อุปกรณ์การแสดง เช่น ไม้กระบองยาวและ

https://pantip.com/topic/37187536
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ดาบ อีกทั้งยังสวมเสื้อผ้าที่เป็นชุดแบบกังฟูสมัยใหม่ด้วย นับว่าเป็นการน าเอาวัฒนธรรมของจีนมาน าเสนอ

ควบคู่กับเอกลักษณ์ของวงได้เป็นอย่างดี (คณัสพิสิษฐ์ แก้วระย้า, 2018 : 29)   

EXO ด าเนินกิจกรรมทั้งในประเทศเกาหลีใต้และประเทศจีนมาเรื่อย ๆ จนกระทั่งปี 2014 “คริส” 

หัวหน้ายูนิต EXO-M ได้ยื่นฟ้องบริษัท SM Entertainment เนื่องจากปัญหาตารางงานที่หนักจนเกินไปและ

ปัญหาทางด้านสุขภาพ รวมไปถึงการดูแลศิลปินต่างชาติอย่างไม่เท่าเทียมกันของทางต้นสังกัด หลังจากนั้น

เพียงไม่กี่เดือน “ลู่หาน” ก็ได้ยื่นฟ้องออกจากค่ายเช่นเดียวกัน ต่อมาในปี 2015 “เทา” สมาชิกอีกคนก็ได้ยื่น

ฟ้องบริษัทด้วยค าร้องท่ีคล้ายคลึงกันท าให้ EXO เหลือสมาชิกชาวจีนเพียงแค่คนเดียวเท่านั้น คือ “เลย์” 

 
อดีตสมาชิก 

 
ลู่หาน 

 
 

 

 

 

 

 

ที่มา : https://id.pinterest.com/xiuminshock/exo-teaser-photo-overdose/ 

ชื่อจริง : ลู-่หาน  ( 鹿晗 ) ชื่อในวงการ : ลู่หาน 

สัญชาติ : จีน 

วัน/เดือน/ปีเกิด : 20 เมษายน ค.ศ. 1990 

ต าแหน่งในวง : นักร้องน า, นักเต้นน า 
 

https://id.pinterest.com/xiuminshock/exo-teaser-photo-overdose/
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คริส 
 
 

 

 

 

 

 

ที่มา : https://christeleit.info/other/kris-overdose-teaser.awp 

ชื่อจริง : อู๋-อ้ี-ฝาน ( 吴亦凡 ) ชื่อในวงการ : คริส 

สัญชาติ : จีน 

วัน/เดือน/ปีเกิด : 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 1990 

ต าแหน่งในวง : หัวหน้ายูนิต M, นักร้องเสริม, แร็ปเปอร์หลัก 
 

เทา 
 
 

 

 

 

 

 

https://christeleit.info/other/kris-overdose-teaser.awp
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ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/80150068343544881/ 

ชื่อจริง : หวง-จื่อ-เทา ( 黃子韬  ) ชื่อในวงการ : เทา 

สัญชาติ : จีน 

วัน/เดือน/ปีเกิด : 2 พฤษภาคม ค.ศ. 1993 

ต าแหน่งในวง : นักร้องเสริม, แร็ปเปอร์น า, นักเต้นน า 
 

เดือนธันวาคม ปี 2011 SM Entertainment เปิดตัว EXO และปล่อยวีดีโอทีเซอร์ทั้งหมด 23 คลิป 

โดยใช้เวลาจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2012 และในวันที่ 8 เมษายน EXO-K และ EXO-M ก็ได้ปล่อยเพลง

เปิดตัวที่มีชื่อว่า Mama  ออกมา หลายวันถัดมาเพลงดังกล่าวก็ขึ้นไปอยู่ในอันดับ 1 ของเว็บไซต์เพลงออนไลน์

และชาร์ตเพลงในจีน  โดยอัลบั้มของทั้ง EXO-K และ EXO-M ต่างติดอันดับใน World Album Chart และ 

Youtube Global Chart นอกจากนี้ EXO ยังได้รับรางวัลศิลปินหน้าใหม่ในประเทศเกาหลีใต้และรางวัล

ศิลปินยอดนิยมในประเทศจีนอีกด้วย แม้ว่าจะได้รับรางวัลทั้งในประเทศเกาหลีใต้และประเทศจีนแต่เพลงที่

ปล่อยออกมานั้นฟังค่อนข้างยากและไม่ใช่แนวเพลงที่ชาวเกาหลีนิยม จึงท าให้ผลตอบรับโดยรวมในประเทศ

เกาหลีไมด่ีเท่ากับที่คาดหวังไว้ ท าให้ EXO หายหน้าไปจากวงการเพลงเป็นเวลาถึง 1 ปี 2 เดือนและกลับมาอีก

ครั้งในปี 2013 ด้วยเพลง Wolf ซึ่งเป็นเพลงจากอัลบั้ม XOXO ในครั้งนี้สมาชิกทั้งหมดจะไม่แยกเป็นสองกลุ่ม

แล้วแต่จะร้องเพลงและท ากิจกรรมร่วมกันในทั้งสองประเทศ โดยอัลบั้ม XOXO ได้อันดับ 1 บน Billboard 

World Albums Chart ในเวลาเพียงแค่ 1 อาทิตย์หลังจากปล่อยออกมาและมียอดขายถึง 471,570 แผ่น 

หลังจากจบการโปรโมทเพลง Wolf ในวันที่ 21 กรกฎาคมปีเดียวกัน EXO ก็กลับมาอีกครั้งด้วยเพลง Growl 

ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยมียอดดาวน์โหลดกว่า 2 ล้านครั้งและติดอันดับในชาร์ตเพลงยอดนิยมของ

ประเทศเกาหลีถึง 49 สัปดาห์ ท าให้ EXO ได้รับรางวัลอัลบั้มแห่งปีและเพลงแห่งปีซึ่งเป็นรางวัลแดซังหรือ

รางวัลทีใ่หญ่ที่สุด นอกจากนี้อัลบั้ม Repackage XOXO ยังสามารถท ายอดขายได้สูงถึง 536,007 แผ่น ส่งผล

ให้ EXO กลายเป็นศิลปินที่ท ายอดขายได้มากกว่า 1 ล้านอัลบั้มในรอบ 12 ปีทันที (Pingbook, 2016)  

ในปี 2014 “คริส” สมาชิกชาวจีนหัวหน้ายูนิต EXO-M ได้ยื่นฟ้อง SM Entertainment โดยมีสาเหตุ

มาจากปัญหาตารางงานที่หนักจนเกินไปรวมไปถึงปัญหาเก่ียวกับรายได้ที่ไม่เป็นธรรม และหลังจากนั้น 5 เดือน 

“ลู่หาน” สมาชิกชาวจีนอีกคนก็ยื่นฟ้องออกจากค่ายโดยมีสาเหตุมาจากปัญหาตารางงานที่หนักจนเกินไปและ

การดูแลศิลปินอย่างไม่เท่าเทียมกันระหว่างชาวเกาหลีและชาวจีน ซึ่งทางบริษัท SM Entertainment ได้

https://www.pinterest.com/pin/80150068343544881/
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=MAMA_(%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%8B)&action=edit&redlink=1
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ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าก่อนหน้านี้ได้มีการเจรจากับลู่หานแล้วแต่ลู่หานกล่าวว่าเขาต้องการที่จะท ากิจกรรม

เดี่ยวในประเทศจีนมากกว่ากิจกรรมกลุ่ม แม้จะมีสมาชิกฟ้องออกจากวงไปถึง 2 คนแต่ EXO ก็ยังคงประสบ

ความส าเร็จ โดยในปี 2014 อัลบั้ม Overdose ของ EXO มียอดขายถึง 657,765 อัลบั้มและได้อันดับ 1 ของ

อัลบั้มเคป็อบที่ขายดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่นประจ าปี 2014 จากชาร์ต Tower Records ด้วย (Kapook, 2014) 

อีกทั้งยังเป็นกลุ่มศิลปินชายที่มีอิทธิพลมากที่สุดในปี 2014 ซึ่งเลือกโดย Forbes Korea นอกจากนี้เพลง 

Overdose ยังมียอดดาวน์โหลดมากกว่า 1 ล้านครั้ง คว้ารางวัลอัลบั้มแห่งปีและรางวัลศิลปินแห่งปีได้มากถึง 4 

รางวัลแม้ว่าวงจะก าลังเจอกับปัญหาที่น่าหนักใจอยู่ก็ตาม  

ในปี 2015 EXO ได้ปล่อยอัลบั้ม EXODUS และอัลบั้ม Love me right ออกมา ซึ่งเพลง Call me 
baby และ Love me right นั้นมียอดดาวน์โหลดมากกว่า 1 ล้านและทั้งสองอัลบั้มท ายอดขายได้สูงถึง 
1,182,978 อัลบั้ม ท าให้ EXO ได้รับรางวัลอัลบั้มแห่งปีติดต่อกันเป็นปีที่ 3 โดยเพลง Love me right ติด
ชาร์ตเพลงยอดนิยมในเกาหลีใต้เป็นเวลาติดต่อกันถึง 42 สัปดาห์ นอกจากนี้ EXO และ Walt Disney ยังได้
ร่วมงานกันในผลงานเพลงที่มีชื่อว่า Lightsaber ซึ่งจะใช้ในภาพยนตร์เรื่อง Star Wars : Episode VII- The 
Force Awakens ด้วย (Mthai, 2015) เห็นได้ชัดว่าผลงานในปี 2015 ของ EXO โดดเด่นมาก แต่ก็เกิด
เหตุการณ์การฟ้องร้องกันขึ้นอีกครั้งเมื่อ “เทา” สมาชิกชาวจีนอีกคนยื่นฟ้องค่ายด้วยสาเหตุเดียวกันกับสมาชิก 
2 คนก่อนหน้าคือปัญหาด้านสุขภาพและความไม่เป็นธรรมในการดูแลศิลปินต่างชาติของต้นสังกัด ท าให้ EXO 
เหลือสมาชิกชาวจีนเพียงคนเดียวเท่านั้นคือ “เลย์” หรือ “จางอ้ีชิง”  

ด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นท าให้ในปี 2015 ได้มีการก่อตั้งสตูดิโอแห่งใหม่ในประเทศจีนเพ่ือสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ของศิลปินสัญชาติจีนภายใต้สังกัด SM Entertainment โดยเลย์จะเป็นศิลปินรายแรกที่จะได้
ท ากิจกรรมเดี่ยวและจัดตารางงานของตนเองอย่างอิสระในประเทศจีน โดยสามารถออกความ เห็นและ
ด าเนินงานของตนเองพร้อมกับท างานร่วมกับสมาชิก EXO ที่เกาหลีใตไ้ด ้(popcornfor2, 2015) 

ในปี 2016 EXO ด าเนินกิจกรรมตามปกติทั้งในประเทศเกาหลีใต้และประเทศจีน โดยอัลบั้มที่ปล่อย

ออกมาคืออัลบั้ม EX’act ที่มีเพลงโปรโมทชื่อว่า Monster โดยอัลบั้มนี้มียอดสั่งซื้อล่วงหน้าสูงถึง 600,000 

อัลบั้ม และในครึ่งปีหลัง EXO ได้ปล่อยอัลบั้ม Repackage ที่มีเพลงโปรโมทชื่อว่า Lotto ออกมาซึ่งทั้งสอง

อัลบั้มท ายอดขายรวมได้สูงถึง 1,164815 อัลบั้ม กลายเป็นอัลบั้มที่ขายดีที่สุดในปี 2016 ทั้งทางด้านยอดขาย

อัลบั้มและยอดขายดิจิตอล ส่งผลให้ EXO ได้รับรางวัลแดซังถึง 5 รางวัลและยังเป็นการได้รับรางวัลแดซังจาก

งาน Mnet Asian Music Awards ติดต่อกันถึง 4 ปีซ้อนด้วย EXO จึงกลายเป็นศิลปินที่ได้รับรางวัลแดซังมาก

ที่สุดในประวัติศาสตร์ทันที นอกจากนี้สถิติอ่ืนๆของ EXO ในปี 2016 ก็ได้แก่การที่นิตยสาร W เดือน

กรกฎาคมฉบับปก EXO ในคอนเส็ปต์ EXOclusive ท ายอดขายได้ถึง 867,030 เล่ม กลายเป็นนิตยสารที่มี
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ยอดขายมากที่สุดในประวัติการณ์ และเซฮุนยังได้รับรางวัล Weibo Kpop Star Award จากงาน Gaon 

Chart Kpop Award อีกด้วย นอกจากนี้ซีรี่ส์ Scarlet Heart Ryeo ที่แบคฮยอนร่วมแสดงก็มียอดวิวกว่า 

2,000 ล้านในประเทศจีน , My Annoying Brother ที่ดีโอร่วมแสดงได้อันดับ 1 บน Box Office ติดต่อกันถึง 

2 สัปดาห์ , ภาพยนตร์ The Mystic Nine ทีเ่ลย์ร่วมแสดงมียอดวิวกว่า 10,008,000,000 ในประเทศจีน และ

ภาพยนตร์เรื่อง So I Married an Anti-Fan ที่ชานยอลรับบทน าท าเงินในประเทศจีนไปกว่า 74.4 ล้านหยวน 

 

 

 

 

 

 

ซีรี่ส์เรื่อง Scarlet Heart Ryeo และ My Annoying Brother 
ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/32440059795951351 และ 

https://www.korseries.com/kormovies-my-annoying-brother-2016/ 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพยนตร์เรื่อง The Mystic Nine ภาพยนตร์เรื่อง So I Married an Anti-Fan  
ที่มา : https://www.freeseries.co/lueat-mangkon-ku-chat/061118-17/ และ

https://www.pinterest.com/pin/562387072202222340/ 

https://www.pinterest.com/pin/32440059795951351%20และ
https://www.korseries.com/kormovies-my-annoying-brother-2016/
https://www.freeseries.co/lueat-mangkon-ku-chat/061118-17/%20และ
https://www.freeseries.co/lueat-mangkon-ku-chat/061118-17/%20และ
https://www.pinterest.com/pin/562387072202222340/
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ในปี 2017 ผลงานของ EXO โดดเด่นมากทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว โดยอัลบั้มที่ปล่อยออกมาในปีนี้
คืออัลบั้ม The War ซึ่งมียอดสั่งซื้ออัลบั้มล่วงหน้า 800,000 อัลบั้ม และอัลบั้ม The Power Of Music ซึ่ง
เป็นอัลบั้ม Repackage ของ The War โดยทั้งสองอัลบั้มท ายอดขายได้มากกว่า 1.6 ล้านอัลบั้ม อีกทั้ง EXO 
ยังได้รางวัล Prime Minister Award ในงาน 2017 Korean popular Culture & Arts Awards และได้รับ
การยกย่องจากนายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ “SHEEP” อัลบั้มเดี่ยวของเลย์ยังได้รางวัลอัลบั้มแห่งปีด้วย ในด้าน
ผลงานการแสดงนั้นเลย์ก็ได้แสดงภาพยนตร์เรื่อง Kung Fu Yoga ร่วมกับนักแสดงรุ่นใหญ่อย่าง “เฉินหลง” 
และดีโอก็ได้รับรางวัลนักแสดงหน้าใหม่จากงาน 38th Blue Dragon Film Award รางวัลนักแสดงยอดนิยม
จากงาน 2017 Baeksang Arts Award และ Asia Artist Awards , เซฮุนถูกเลือกให้เป็นศิลปินเกาหลีที่มี
ชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศจีนโดย China Official Weibo และ EXO เป็นอันดับ 1 ของศิลปินเกาหลีที่มียอด
สตรีมเพลงสูงที่สุดใน Xiami Music และในปีนี้ EXO ยังได้รับรางวัลแดซังถึง 6 รางวัลด้วยกัน แต่สมาชิกกลับ
ไม่ได้มีส่วนร่วมในการคัมแบคหรือการปล่อยเพลงใหม่ได้ครบทุกคน เนื่องจากปัญหาข้อพิพาทระหว่างประเทศ
เกาหลีใต้และจีนท าให้เลย์ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับสมาชิกในวงได้ในช่วงนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

EXO กับรางวัล Prime Minister Award 
ที่มา : https://fy-exo.com/awards 

 
ในปี 2018 ผลงานที่เป็นกระแสไปทั่วโลกของ EXO ก็คือการที่เพลง Power ได้รับเลือกจากผู้น าสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์ให้เป็นเพลงประกอบการจัดแสดงน้ าพุ Dubai foundation show ในวันที่ 16 มกราคม โดย 
Power เป็นเพลงเกาหลีเพลงแรกที่ได้รับเลือกมาจัดแสดง ณ ลานจัดแสดงน้ าพุซึ่งตั้งอยู่ในทะเลสาบใจกลาง
เมืองและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีความยาวถึง 270 เมตร ใช้งบประมาณในการสร้างกว่า 7 พันล้านบาท 
นับว่าเป็นกระแส K-pop ในแถบตะวันออกกลางที่น่าสนใจมาก (TNN Arts News, 2018)  
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EXO ที่งานแสดงน้ าพุ Dubai foundation show 
ที่มา : https://pantip.com/topic/37850186 

 

 

 

 

 

 

 

งานแสดงน้ าพุ Dubai foundation show 
ที่มา : https://www.cleartrip.ae/activities/dubai/dubai-fountain-boardwalk 

https://pantip.com/topic/37850186
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ผลงานอ่ืน ๆ ที่โดดเด่นในปี 2018 ได้แก่งานเดี่ยวของสมาชิกแต่ละคนในวง เช่น เลย์ได้รับการแต่งตั้ง

เป็นทูตส่งเสริมการขายให้กับ Grammy Festival China , ภาพยนตร์ Along With The Gods ของดีโอเป็น

ภาพยนตร์เรื่องแรกของไอดอลนักแสดง1ที่มียอดผู้ชมสูงถึง 10 ล้านครั้ง(Wattpad,2019) และงานเดี่ยวของ

เลย์ในประเทศจีนก็ยังได้รับรางวัลอีกมากมาย แต่ผลงานที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ EXO และ EXO-L หรือ

แฟนคลับของ EXO มากที่สุดในปีนี้ก็คือการที่ EXO ได้รับเลือกจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากลให้ท าการ

แสดงในพิธีปิดงานโอลิมปิกฤดูหนาว Pyeongchang Winter Olympics โดยเพลงที่ใช้แสดงในงานคือ Growl 

และ Power อีกท้ังยังมีการแสดงเปิดงานในชุดประจ าชาติของ “ไค” อีกด้วย  
 

 

 

 

 

 

 

 
การแสดงของ EXO ในพิธีปิดงานโอลิมปิกฤดูหนาว 

ที่มา : https://m.ncontentmobile.com/wordpress/exo-band-performs-during-the-closing-
ceremony-pyeongchang-2018 

 
ผลงานอ่ืนๆ ที่น่าสนใจในปีนี้ก็เช่นการที่  EXO ได้กลายเป็นศิลปินกลุ่มชายที่มียอดขายอัลบั้มมาก

ที่สุดในเกาหลีใต้ด้วยยอดขายทั้งหมด 12,765,934 อัลบั้ม , แบคฮยอนได้รับเกียรติร่วมขับร้องเพลงชาติเกาหลี
ใต้ในงานเปิดการประชุมใหญ่ของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล ( IOC) ซึ่งมีประธานาธิบดีมุนแจอินและนาย
โทมัส บัค ประธานคณะกรรมการ IOC และคณะกรรมการ IOC อีกกว่า 200 คนเข้าร่วมงาน (Naver, 2018) 
และความส าเร็จที่น่าภาคภูมิใจอีกอย่างที่ส าคัญก็คือการที่ EXO เป็นศิลปินเกาหลีกลุ่มแรกท่ีได้รับเกียรติในการ
ผลิตเหรียญที่ระลึกโดยรัฐบาลเกาหลีใต้อย่างเป็นทางการเพ่ือเฉลิมฉลองการเป็นกลุ่มศิลปินศูนย์กลางแห่งยุค
คลื่นวัฒนธรรมเกาหลีและเป็นตัวแทนประเทศในกิจกรรมส าคัญหลายอย่าง โดยส านักกษาปณ์เกาหลีได้ จะ

                                                           
1 ไอดอลนักแสดง หมายถึง นักแสดงท่ีมีอาชีพเป็นไอดอล(ศลิปิน K-pop)อยู่ก่อนแล้ว และประกอบอาชีพนักแสดงควบคู่กันไป 

https://m.ncontentmobile.com/wordpress/exo-band-performs-during-the-closing-ceremony-pyeongchang-2018
https://m.ncontentmobile.com/wordpress/exo-band-performs-during-the-closing-ceremony-pyeongchang-2018
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ผลิตเหรียญที่ระลึกขึน้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการระลึกถึงจุดส าคัญต่างๆของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ซึ่งใน
ครั้งนี้กค็ือการระลึกถึงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่จัดขึ้นในปี 2018 (hallyukstar, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

เหรียญที่ระลึกของ EXO 
ที่มา : https://pantip.com/topic/37573851 

 
ในส่วนของอัลบั้ม EXO ได้ปล่อยอัลบั้ม Don’t Mess Up My Tempo และอัลบั้ม Repackage ที่มี

ชื่อว่า Love Shot ออกมา ทั้งสองอัลบั้มมียอดขายรวมสูงถึง 1,951,879 อัลบั้มและยังได้รับรางวัล Bonsang2 

ประจ าปีอีกด้วย โดยปี 2019 นั้นเป็นปีที่สมาชิกในวงเริ่มเข้ากรมรับใช้ชาติท าให้ค่ายให้ความส าคัญกับการ

ด าเนินกิจกรรมเดี่ยวของสมาชิกมากกว่ากิจกรรมกลุ่ม แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังคงออกอัลบั้มกลุ่มตามปกติโดย EXO 

ปล่อยอัลบั้ม Obsession ออกมาซึ่งท ายอดขายได้สูงถึง 828,985 อัลบั้ม ส่งผลให้ EXO ได้รับรางวัล 

Bonsang จากงาน Melon Music Awards ความส าเร็จของ EXO ในประเทศจีนในปีนี้ก็เป็นไปอย่างน่าพอใจ

โดยยอดสตรีมเพลงของศิลปินเกาหลีในจีนแผ่นดินใหญ่ประจ าปี 2019 EXO คว้าอันดับ 1 ไปด้วยยอดสตรีมก

ว่า 7,298,655,131 ครั้ง นอกจากนี้เลย์ยังได้รับรางวัลใหญ่ประจ าปีถึง 9 รางวัลด้วยกันและเป็นศิลปินชาวจีน

เพียงคนเดียวที่ได้รับเชิญเข้าร่วมงานพรมแดงและถ่ายทอดสดในงานประกาศรางวัล Grammy Awards 2019 

อีกทั้งยังเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับแบรนด์ดังมากมาย อาทิ Huawei , Converse , Mengniu Diary , Milka 

Chocolate , Ray-Ban , Mac Cosmetics , Sumsung Galaxy , Perrier และ Valentino เป็นต้น 

(Sudsapda, 2019) 

                                                           
2
 รางวัล Bonsang คือรางวัลยอดจ าหน่ายเพลงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ในการตัดสินนั้นจะแบ่งเป็นสองสาขาคือยอดจ าหน่าย

อัลบั้มและยอดดาวน์โหลดดจิิตอล  

https://pantip.com/topic/37573851
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รายช่ือรางวัลแดซังทั้งหมดที่ EXO ได้รับตั้งแต่ปี 2013-2018 

อันดับ ปีที่ได้รับ งานประกาศรางวัล รางวัลที่ได้รับ 
1 2013 Melon Music Awards Song of the Year (Growl) 

2 2013 Mnet Asian Music Awards BC-UnionPay Album of the Year 
(XOXO) 

3 2013 KBS Song Festival Song of the Year (Growl) 

4 2014 Golden Disk Awards Disk Daesang (XOXO) 
5 2014 Seoul Music Awards Daesang Award 

6 2014 Mnet Asian Music Awards UnionPay Artist of the Year in Asia 
7 2014 Mnet Asian Music Awards UnionPay Album of the Year 

(Overdose) 

8 2014 SBS Awards Festival Best Album (Overdose) 
9 2015 Golden Disk Awards Disk Daesang (Overdose) 

10 2015 Seoul Music Awards Daesang Award 
11 2015 Melon Music Awards Album of the Year (EXODUS) 

12 2015 Mnet Asian Music Awards UnionPay Album of the Year 
(EXODUS) 

13 2016 Golden Disk Awards Disk Daesang (EXODUS) 

14 2016 Seoul Music Awards Daesang Award 
15 2016 Asian Artist Awards Daesang Award (Singer) 

16 2016 Melon Music Awards Artist of the Year 

17 2016 Mnet Asian Music Awards HotelsCombined-Album of the Year 
(EX’ACT) 

18 2017 Golden Disk Awards Disk Daesang (EX’ACT) 
19 2017 Seoul Music Awards Daesang Award 

20 2017 Soribada Best K-Music Awards Daesang Award 

21 2017 Asian Artist Awards Daesang Award (Singer) 
22 2017 Melon Music Awards Artist of the Year 

23 2017 Mnet Asian Music Awards Qoo10-Album of the Year (The War) 

24 2018 2017 Fandom School Awards Grand Prize (Daesang) 
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รายช่ือรางวัลทั้งหมดที่เลย์ได้รับตั้งแต่ปี 2015-2020 

อันดับ ปีที่ได้รับ รางวัลที่ได้รับ 

1 2015 Best Beauty Idol of the Year 
2 2015 Celebrity author Award 

3 2015 Best Influential All Rounded Artist 
4 2015 Best OST of the Year 

5 2015 Music Pioneer of the Year 

6 2016 Best OST of the Year (Alone) 
7 2016 Best Newcomer Award 

8 2016 Best Film Song of the Year 

9 2016 Best Supporting Actor 
10 2016 Terrific Author of the Year 

11 2016 Most Influential Idol Award 

12 2016 Influential Artist Award (ENAwards) 
13 2017 Top Chinese Songs of the Year 

14 2017 Album of the Year (LAY02 Sheep) 
15 2017 Top Male Artist (In Local) 

16 2017 Best album of the Year (Lose Control) 

17 2017 Best All Around Artist 
18 2017 Outstanding Youth Award 

19 2017 Esteemed Comradely Youth Award 

20 2017 Most Weibo Fans Award 
21 2017 Man of the Year Award 

22 2018 Producer of the Year 

23 2018 Album of the Year 
24 2018 Most Popular Male Artist 

25 2018 Outstanding Youth Award 
26 2018 Most Popular Supporting Actor Award 

27 2018 National Music Industry Outstanding Award 

28 2018 Model Artist of the Year 
29 2019 Top Ten Gold Songs (NAMANANA) 
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30 2019 Asia’s All Around Artist Award 

31 2019 Producer of the Year (NAMANANA) 
32 2019 Best Music Arrangement of the Year 

33 2019 Top Singer Award 

34 2019 Best Selling Digital Album Award 
35 2019 Most Popular Male Singer 

36 2019 61st Grammy Award’s Ambassador 

37 2019 Best supporting Actor (The Island) 
38 2020 All Around Star of the Year 

39 2020 Weibo Male God Award 
40 2020 Producer of the Year 

 
กิจกรรมทางการเมืองและกิจกรรมระดับประเทศที่ EXO เข้าร่วมในประเทศเกาหลีใต้และประเทศจีน 

ในฐานะศิลปินกลุ่มชายสองสัญชาติที่มีชื่อเสียงมากทั้งในประเทศเกาหลีใต้และประเทศจีน รวมไปถึง

ประเทศอ่ืนๆ ทั่วโลก ท าให้ EXO มักจะได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของประเทศในการเข้าร่วมกิจกรรม

ส าคัญระดับประเทศอยู่เสมอเพ่ือเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศจนได้รับฉายาจากสื่อและประชาชนทั่วไปว่า 

“Nation’s Pick” โดยกิจกรรมระดับประเทศที่ EXO เข้าร่วมตั้งแต่เดบิวต์จนกระทั่งปัจจุบัน ได้แก่ 

- วันที่ 18 สิงหาคม ปี 2013 แบคฮยอน ได้รับเกียรติให้เป็นผู้ขับร้องเพลงชาติในสนามกีฬา ซูวอน 

เวิล์ดคัพ สเตเดียม ในการแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตรระหว่างทีมชาติเกาหลีใต้และเปรู  
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แบคฮยอน ขณะขับร้องเพลงชาติในงานแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมชาติเกาหลีใต้และเปรู 
ที่มา : http://baekhyun1992.blogspot.com/2013/08/130814-baekhyun.html 

 

- วันที่ 3 มกราคม ปี 2014 ซูโฮได้รับเกียรติเข้าร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ประจ าปี 2014 ณ ศูนย์ศิลปะกรุง
โซล ซึ่งมีนางปาร์คกึนอดีตประธานาธิบดีของเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพ และได้รับความสนใจจากสื่อและ
บริษัทบันเทิงชั้นน าของประเทศเกาหลีใต้ที่มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง โดยในงานนี้นอกจากจะมีการ
กล่าวอวยพรวันปีใหม่แล้วยังมีการพูดถึงอนาคตของการลงทุนด้านนวัตกรรมศิลปะวัฒนธรรมของ
ประเทศเกาหลีอีกด้วย 

 
- วันที่ 21 ตุลาคม 2014 EXO ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทูตประจ างาน C-Festival โดยงานนี้เป็น

เทศกาลที่จะแสดงถึงวัฒนธรรมต่างๆ ทั่วโลก จัดขึ้นที่ Coex Convention & Exhibition Centre 

และ World Trade Centre Complex เพ่ือประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งจะน าเสนอ

ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ และคอนเสิร์ตของศิลปิน K-Pop รวมไปถึงสิ่งอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 

- ปี 2016 เลย์ หรือ จางอ้ีชิง ได้รับการแต่งตั้งเป็นทูตแห่งมณฑลหูหนาน  (Hunan Communist 

Youth League Propaganda Ambassador) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาประเทศ

ในฐานะเยาวชนรุ่นใหม่ โดยต้องร่วมงานกับรัฐบาลจีน ท าให้นับตั้งแต่วันนั้นเลย์ไม่ได้มีฐานะเป็นเพียง

แค่ศลิปินเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องท างานให้รัฐบาลจีนด้วย 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

http://baekhyun1992.blogspot.com/2013/08/130814-baekhyun.html
http://music.mthai.com/news/newsasia/180583.html
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เลย์ขณะได้รับการแต่งตั้งเป็นทูตเยาวชนหูหนานตั้งแต่ปี 2016-2018 
ที่มา : http://peachring.com/weibo/user/5656817886/4286374011638506 

 

- EXO-CBX ซับยูนิตของ EXO ที่ประกอบไปด้วยสมาชิก 3 คน ได้แก่ ซิ่วหมิน แบคฮยอน และเฉิน 
ได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดงาน "Korea-China Economic Cooperation & Trade Agreement" ที่
ประเทศจีน ในวันที่ 14 ธันวาคม 2017 พร้อมกับนายมุนแจอิน ประธานาธิบดีคนปัจจุบันของประเทศ
เกาหลีใต้ โดยนายสีจิ้นผิง ผู้น าสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในงานมีการพูดคุย
เกี่ยวกับข้อตกลงความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศเกาหลีใต้และประเทศจีน 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

EXO-CBX ขณะเข้าร่วมงาน Korea-China Economic Cooperation & Trade Agreement 
ที่มา : https://twitter.com/exoparadise/status/941269001958653952?s=20 

 
-  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ปี 2018 แบคฮยอนได้รับเกียรติร่วมขับร้องเพลงชาติเกาหลีใต้ในงานเปิดการ

ประชุมใหญ่ของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) ซึ่งจะมีประธานาธิบดีมุนแจอิน และนายโทมัส 

บัค ประธานคณะกรรมการ IOC และคณะกรรมการ IOC กว่า 200 คนเข้าร่วมงาน (Naver, 2018) 

 
- ซูโฮ แบคฮยอน และไคเข้าร่วมพิธีมอบเหรียญที่ระลึกของ EXO ซึ่งท าขึ้นโดย KOMSCO หรือโรง

กษาปณ์ที่ผลิตเหรียญเงินตราและเหรียญโอลิมปิคของประเทศเกาหลีใต้อย่างเป็นทางการ โดย EXO 
เป็นกลุ่มศิลปิน K-pop กลุ่มแรกที่ได้รับเกียรตินี้ โดยเหรียญดังกล่าวใช้เวลาผลิตนานหลายเดือน ท า
จากโลหะเงินแท้ 99.99% เป็นรูปใบหน้า EXO ในปี 2013 ทั้งหมด 9 แบบ ตรงตัวฐานมีโลโก้ของวง 
มีจ านวนจ ากัดและราคาอยู่ที่ 3,000-10,000 บาทต่อเหรียญ 
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ซูโฮ แบคฮยอนและไค ขณะเข้าร่วมพิธีมอบเหรียญทีร่ะลึกของ EXO จาก KOMSCO 
ที่มา : https://pantip.com/topic/37573851 

 

- EXO ได้รับเชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกา ณ 

ท าเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ โดย EXO ไดม้อบอัลบั้มชุดล่าสุด ‘LOVE SHOT’ พร้อมลายเซ็นเป็น

ของขวัญแก่ โดนัลด์ ทรัมป์ และอิวานกา้ ทรัมป์ด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXO ถ่ายรูปร่วมกับประธานาธิบดีมุนแจอินและประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ 
ที่มา : https://www.korseries.com/exo-got-invited-to-join-welcome-party-for-trump-at-blue-

house/ 



28 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
อิวานก้า ทรัมป์ ขณะถืออัลบั้ม Love Shot พร้อมลายเซ็นที่ EXO มอบให้เป็นที่ระลึก 

ที่มา : https://www.korseries.com/exo-got-invited-to-join-welcome-party-for-trump-at-blue-
house/ 

 
- กระทรวงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับองค์กรการท่องเที่ยวเกาหลี(KTO) แต่งตั้ง

ให้ EXO เป็นทูตการท่องเที่ยวเกาหลีประจ าปี 2018 โดย KTO วางแผนจะผลิตโฆษณาภายใต้ธีมที่มี

ชื่อว่า “Korea Asks You, Have you ever?” โฆษณาโปรโมตจะถูกแบ่งเป็น 6 ประเภท 

ได้แก่ “ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม” ,  “ชีวิตประจ าวันของคนเกาหลี” , “เทรนด์” , “การผจญ

ภัย” ,  “Healing” และ “ฮัลรยู” ซึ่งหมายถึงศิลปินเกาหลีมีชื่อเสียงในต่างประเทศประเทศอย่าง

มาก โดย EXO จะน าเสนอประสบการณ์และกิจกรรมที่หลากหลายภายใต้ Topic ทั้ง 6 ให้แก่

นักท่องเที่ยว 

 

ผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศเกาหลีใต้และประเทศจีนที่เกิดขึ้นกับ EXO  

ตั้งแต่ประเทศจีนใช้มาตรการกีดกันและคว่ าบาตรประเทศเกาหลีใต้ ส่งผลให้ประเทศเกาหลีใต้ได้รับ
ผลกระทบมากมายในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม
บันเทิง โดยในเดือนเมษายน ปี 2017 จีนออกค าสั่งอย่างไม่เป็นทางการให้บริษัททัวร์ในประเทศจีนระงับการ
ขายโปรแกรมท่องเที่ยวของเกาหลีใต้ในเวลาเพียงแค่ไม่กี่วันหลังจากรัฐบาลเกาหลีใต้ท าข้อตกลงกับบริษัท 
Lotte เพ่ือแลกพ้ืนที่สนามกอล์ฟมาใช้ส าหรับติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธ THAAD จากสหรัฐอเมริกา  

ผลจากการใช้มาตรการบอยคอตเกาหลีใต้ของประเทศจีนท าให้หุ้นของฮุนได มอเตอร์ร่วงลง 4.4% 
ระหว่างการซื้อขายหลังมีภาพชาวจีนทุบรถยนต์ฮุนไดแผยแพร่ตามสื่อออนไลน์ของจีน และหุ้นของโรงแรม

https://www.korseries.com/exo-got-invited-to-join-welcome-party-for-trump-at-blue-house/
https://www.korseries.com/exo-got-invited-to-join-welcome-party-for-trump-at-blue-house/
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ชิลลาในเครือซัมซุงร่วงลงถึง 13% ขณะที่หุ้นบริษัทเครื่องส าอางรายใหญ่ อามอร์แปซิฟิกร่วงลง 12.7% ซึ่งต่ า
ที่สุดในรอบ 2 ปี ฉุดให้ดัชนีตลาดหุ้นโซลติดลบ 1.14% กว่า 2,078.75 จุด (tcjapress, 2017)  ขณะเดียวกัน 
มีรายงานว่าบริษัทหลายแห่งในจีนประกาศจะไม่ร่วมท าธุรกิจกับบริษัท Lotte Group ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจ
ครอบครัวที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 5 ในเกาหลีใต้หลังจากที่ลอตเต้ยอมมอบที่ดินส่วนหนึ่งให้รัฐบาลเพ่ือใช้เป็นฐาน
ติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธดังกล่าว โดยลอตเต้มีห้างสรรพสินค้าในจีนกว่า 115 แห่ง จึงมีแนวโน้มว่า
ห้างสรรพสินค้าของบริษัทล็อตเต้ในประเทศจีนจะได้รับผลกระทบจากมาตรการนี้อย่างแน่นอน 

ผลกระทบที่ได้รับท าให้ทางเกาหลีใต้หารือมาตรการตอบโต้ต่อการเลือกปฏิบัติของจีน โดยนาย
จูฮย็องฮวาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เกาหลีใต้ได้มีค าแถลงระหว่างการเยือนสหรัฐอเมริกาว่าเกาหลี
ใต้จะด าเนินการตามกฎหมายระหว่างประเทศหากมีการกระท าใดที่ขัดต่อนโยบายขององค์การการค้าโลกหรือ
ความตกลงการค้าเสรีระหว่างเกาหลีใต้กับจีน และจะตรวจสอบข้อมูลการส่งออกไปจีนรายวัน 

วันที่ 6 มีนาคม ปี 2017 บริษัทค้าปลีกยักษ์ใหญ่ “Lotte Group” ได้ออกมาแถลงว่าห้างสรรพสินค้า
ในจีนกว่า 10 แห่งถูกสั่งปิดเนื่องมาจากปัญหาการเมืองระหว่างประเทศ โดยตัวแทนบริษัทยังระบุด้วยว่าค าสั่ง
ปิดห้างสรรพสินค้าของจีนครั้งนี้ส่งผลต่อห้างสรรพสินค้าของล็อตเต้อีก 2 แห่งในเมืองตานตง (Dandong) ซึ่ง
อยู่ติดพรมแดนเกาหลีเหนือด้วย จนกระทั่งในวันที่ 12 กันยายน ปี 2017 Lotte Group ได้ประกาศขาย 
“ลอตเต้ มาร์ต” ทั้ง 112 สาขาในประเทศจีน หลังจากท ายอดขายได้เพียง 2.1 หมื่นล้านวอน หรือ 1 ใน 10 
ของช่วงเดียวกันในปีที่แล้ว และประเมินว่าหากปัญหาความขัดแย้งระหว่างเกาหลีใต้และจีนยังคงรุนแรง
ต่อเนื่องรายได้ของบริษัทอาจจะหายไปถึง 1 ล้านล้านวอน (Prachachat, 2017) 

ส าหรับผลกระทบอีกด้านที่เกาหลีใต้ได้รับคือผลกระทบต่อวงการอุตสาหกรรมบันเทิง เนื่องจาก
ประเทศจีนเป็นเป้าหมายส าคัญอีกแห่งส าหรับการส่งออกศิลปิน เพลง และละครเกาหลี ท าให้อุตสาหกรรม
บันเทิงเสียหายเป็นอย่างมากเมื่อส านักกิจการบริหารสื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ ภาพยนตร์ และโทรทัศน์จีน 
(SAPPRFT) ได้ออกมาตรการเลื่อนการออกอากาศรายการที่มนีักแสดง ศิลปิน หรือแม้แต่โฆษณาที่มีศิลปินชาว
เกาหลีออกไป และการจัดคอนเสิร์ตของนักแสดงและศิลปินเกาหลีที่มีผู้ชมมากกว่า 10,000 คนก็ถูกระงับอย่าง
ไม่มีก าหนดอีกทั้งยังห้ามไม่ให้ศิลปินเกาหลีเข้ามาท ากิจกรรมใดๆในประเทศจีนด้วย ซึ่งมาตรการนี้ ส่งผล
กระทบต่อ EXO และเลย์มากกว่าศิลปินกลุ่มอ่ืนๆ เนื่องจาก EXO เป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับ Lotte Duty Free 
ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Lotte group ซึ่งให้ที่ดินในการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธ THAAD แก่รัฐบาลเกาหลีใต้ 
และยิ่งไปกว่านั้นคือการที่เลย์มีฐานะเป็นทูตเยาวชนของมณฑลหูหนานภายใต้รัฐบาลคอมมิวนิสต์ของประเทศ
จีน ซึ่งมีหน้าที่ในการท างานให้รัฐบาลจีนด้วยการประชาสัมพันธ์นโยบายของรัฐบาลให้แก่กลุ่มคนรุ่นใหม่ ท าให้
เลย์ตกเป็นเป้าในการโจมตีอย่างหนักจากประชาชนชาวจีนบางส่วนว่าเป็นคนทรยศประเทศชาติ สถานการณ์
เลวร้ายขึ้นจนมีการน าภาพที่เลย์กับสมาชิก EXO คนอ่ืนๆ ถ่ายรูปเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้แก่ Lotte Duty Free มา
เป็นประเด็นสร้างความเกลียดชังและเรียกร้องให้เลย์ถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกวง EXO ท าให้ SM 
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Entertainment ยกเลิกงานของเลย์ในประเทศเกาหลีใต้รวมไปถึงการท ากิจกรรมร่วมกับสมาชิกในวงทั้งหมด 
และให้เลย์ด าเนินกิจกรรมในประเทศจีนเท่านั้นในขณะที่ปัญหาความขัดแย้งระหว่างเกาหลีใต้และจีนยังคง
รุนแรงเพ่ือไม่ให้เลย์โดนบอยคอตจากวงการบันเทิงจีนและขัดต่อนโยบายของรัฐบาลที่ตนท างานอยู่ 

 

 

 

 

 

 

 

 
EXO ในโฆษณาของ Lotte duty Free 

ที่มา : https://dailyexo.tumblr.com/post/135367666645/exo-151217-lotte-duty-free-weibo-
update-credit 

 
 ในส่วนของ EXO ก็โดนโจมตีอย่างหนักเช่นกันเนื่องจากเป็นศิลปินเกาหลีที่มีชื่อเสียงมากในประเทศ

จีน อีกทั้งยังเป็นตัวแทนของประเทศเกาหลีใต้ในการด าเนินกิจกรรมระดับประเทศมามากมายท าให้ถูก
ประชาชนชาวจีนบางส่วนต่อต้าน ซึ่งปกติ EXO จะมีทัวร์คอนเสิร์ตที่ประเทศจีนในหลายๆ เมืองทุกปี แต่เมื่อมี
ปัญหาความขัดแย้งเรื่องการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธดังกล่าวเกิดขึ้น ท าให้  EXO สามารถขึ้นแสดง
คอนเสิร์ตในประเทศจีนได้เพียงรอบเดียวเท่านั้นคือในเมืองหางโจว หลังจากนั้ นในเดือนตุลาคมสถานการณ์
ระหว่างสองประเทศทวีความรุนแรงขึ้น EXO จึงต้องยกเลิกการแสดงคอนเสิร์ตที่เหลือทั้งหมดไปซึ่งเดิมทีมีรอบ
การแสดงในอีก 2 เมืองได้แก่ เฉิงตู และหนานจิง 

นอกจากนี้ ยังมีผลกระทบต่อยอดขายอัลบั้มด้วยเนื่องจากการที่เลย์ไม่สามารถเข้าร่วมคัมแบคกับ
สมาชิกในวงได้ ท าให้ยอดอัลบั้มจากกลุ่มแฟนคลับของเลย์และแฟนคลับชาวจีนลดลงไปจ านวนหนึ่งเนื่องจาก
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เลย์ถือเป็นสมาชิกอีกคนที่มีชื่อเสียงมากโดยเฉพาะในประเทศจีน แต่เมื่อเลย์ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับวง
ได้ จึงท าให้แฟนคลับบางคนตัดสินใจไม่ซ้ืออัลบั้มเนื่องจากมีสมาชิกเข้าร่วมไม่ครบทุกคน  

จ านวนอัลบั้มส่วนหนึ่งที่กลุ่มแฟนคลับของเลย์เคยซื้อ ในขณะที่เลย์ยังร่วมโปรโมทกับ EXO ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบสั่งซื้ออัลบั้ม EXODUS ของ XingPark กลุ่มแฟนคลับของเลย์ในประเทศจีน จ านวน 6,600 อัลบั้ม 
ที่มา : https://twitter.com/fhhyx_/status/582795598367047681?s=20 
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ใบสั่งซื้ออัลบั้ม EX’act ของ XingPark กลุ่มแฟนคลับของเลย์ในประเทศจีน จ านวน 10,007 อัลบั้ม 
ที่มา : https://twitter.com/XingPark/status/742366218225516545?s=20 

 
นอกจากนี้การที่ EXO และเลย์ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมร่วมกันได้เป็นเวลานานประกอบกับการที่

เลย์มุ่งหน้าท ากิจกรรมเดี่ยวในประเทศจีนเป็นหลักก็ก่อให้เกิดปัญหาอีกอย่างตามมาได้แก่ “แอนตี้แฟน” ซึ่ง

เป็นกลุ่มคนที่ไม่สนับสนุนและคอยสร้างความเดือดร้อนให้แก่ศิลปินเสมอเมื่อมีโอกาส 

EXO มีแอนตี้แฟนเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมาก ในช่วงปี 2014-2015 โดยมีสาเหตุมาจากการฟ้องร้องออก
จากค่ายของอดีตสมาชิกชาวจีนและแอนตี้แฟนที่เกิดจากข่าวเดท โดยแอนตี้แฟนชาวเกาหลีบางส่วนไม่พอใจ
ในข่าวเดทของสมาชิกในวงและแอนตี้แฟนชาวจีนบางส่วนเป็นกลุ่มแฟนคลับของอดีตสมาชิกทั้งสามคนอย่าง 
“คริส” “ลู่หาน” และ “เทา”  

เมื่อความขัดแย้งจากการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธระหว่างประเทศเกาหลีใต้และจีนเกิดขึ้นท าให้ 
EXO และเลย์ต้องเจอกับปัญหานี้อีกครั้ง เมื่อมีกลุ่มแฟนคลับบางส่วนแสดงความไม่มั่นใจในตัวของเลย์ 
เนื่องจากคนเกาหลีเคยเผชิญกับประวัติศาสตร์ที่เลวร้ายมาก่อน คนเกาหลีจึงกลายเป็นชนชาติที่ฝังใจกับ
เรื่องราวในอดีตและเม่ือประเทศฟ้ืนตัวได้คนเกาหลีในปัจจุบันจึงพึงพอใจในความเป็นชนชาติที่มีวัฒนธรรมและ
ภาษาเดียวกันทั่วทั้งประเทศหรือความเป็นชาตินิยมมาก ดังนั้นเมื่อเลย์แยกตัวไปด าเนินกิจกรรมเดี่ยวเป็น
เวลานานแม้ว่าจะมีสาเหตุมาจากปัญหาทางการเมืองระดับประเทศก็ตาม แต่ด้วยความคิดที่ฝังใจไปแล้วว่า
สมาชิกชาวจีนในวงต่างเป็นคนทรยศและต้องการที่จะถอนตัวออกจากวงเหมือนกันหมดจึงท าให้แฟนคลับ
บางส่วนสนับสนุนแค่สมาชิกชาวเกาหลี 8 คนเท่านั้น เช่นเดียวกับกลุ่มแฟนคลับของเลย์ในประเทศจีนที่
สนับสนุนเลย์คนเดียวและต้องการให้เลย์ถอนตัวออกจากวงกลับมาท างานในบ้านเกิดแทน (ด ารง ฐานดี, 2004 
: 223) 

สถานการณ์ของเลย์ค่อนข้างจะแตกต่างกับศิลปินชาวจีนในเกาหลีคนอ่ืนๆ เนื่องจากเลย์ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นทูตเยาวชนของมณฑลหูหนานภายใต้รัฐบาลคอมมิวนิสต์ของประเทศจีนที่จะต้องท างานให้กับ
รัฐบาล ดังนั้นในช่วงที่กระแสความขัดแย้งระหว่างสองประเทศเริ่มคลี่คลายศิลปินชาวจีนคนอ่ืนๆ จึงสามารถ
กลับไปด าเนินกิจกรรมร่วมกับกลุ่มของตน ต่างจากเลย์ที่ไม่สามารถท าแบบนั้นได้เพราะเขาถือเป็นคนของ
รัฐบาลจีนไม่ใช่ศิลปินปกติท่ัวไป จึงเป็นเรื่องยากและละเอียดอ่อนมากหากเลย์จะกลับมาด าเนินกิจกรรมกับวง
โดยปราศจากการอนุญาติจากรัฐบาลจีนหรือหากปัญหาระหว่างประเทศเกาหลีใต้และประเทศจีนยังมิจบลง  
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เหตุการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับผลกระทบของความขัดแย้งเรื่องระบบป้องกันขีปนาวุธ THAAD ระหว่าง
ประเทศเกาหลีใต้และประเทศจีนที่เกี่ยวข้องกับ EXO อย่างชัดเจนคือ เมื่อต้นปี 2019 Lotte Duty Free ได้
ประกาศจัดกิจกรรมพิเศษของ EXO ในประเทศจีน สร้างความแปลกใจให้แก่แฟนคลับทั่วโลกเป็นอย่างมาก 
ทว่าเมื่อแฟนๆ ได้เห็นรูปภาพโปรโมทกิจกรรมดังกล่าวก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต้นสังกัดและแบรนด์ Lotte 
Duty Free อย่างรุนแรง เมื่อรูปภาพที่ใช้ในการโปรโมทกิจกรรมมีการตัดต่อเลย์ออกจนเหลือสมาชิกเพียงแค่ 8 
คนเท่านั้น สร้างความไม่พอใจให้แก่แฟนคลับมาก โดยกลุ่มแฟนคลับมองว่าทางแบรนด์และบริษัทสามารถ
เลือกรูปภาพอ่ืนๆ เพ่ือน ามาใช้ในการโปรโมทกิจกรรมได้โดยที่ไม่ต้องตัดต่อเลย์ออก ซึ่งการกระท าดังกล่าว
เหมือนเป็นการหักหน้าทางประเทศจีนและไม่ให้เกียรติศิลปิน 

 

 

 

 
 

รูปภาพต้นฉบับที่ใช้ในการโปรโมท Lotte Duty Free มีสมาชิกในวง EXO ครบ 9 คน 
ที่มา : https://www.koreaboo.com/stories/exo-lay-lotte-duty-free-edit-cropped-photo-ot9-

backlash/ 
 

 

 

 

 

https://www.koreaboo.com/stories/exo-lay-lotte-duty-free-edit-cropped-photo-ot9-backlash/
https://www.koreaboo.com/stories/exo-lay-lotte-duty-free-edit-cropped-photo-ot9-backlash/
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รูปภาพตัดต่อที่ใช้ในการโปรโมท Lotte Duty Free มีสมาชิกในวง EXO เพียง 8 คน 
ที่มา : https://www.koreaboo.com/stories/exo-lay-lotte-duty-free-edit-cropped-photo-ot9-

backlash/ 
 

ตั้งแต่เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศเกาหลีใต้และประเทศจีนเนื่องจากการติดตั้งระบบ
ป้องกันขีปนาวุธบนชั้นบรรยากาศปลายทางหรือ THAAD ขึ้นแล้วสมาชิกในวงได้รับการโจมตีอย่างหนักท าให้
เลย์และสมาชิกในวงไม่สามารถติดต่อหรือมีปฏิสัมพันธ์ใดๆ ร่วมกันออกสื่อได้อย่างเป็นอิสระ โดยในช่วงแรกที่
มีการออกมาตรการกีดกันประเทศเกาหลีใต้ของประเทศจีนนั้นเลย์และสมาชิกในวง EXO คนอ่ืนๆ ไม่สามารถ
พูดถึงกันได้เลยเนื่องจากมีกระแสต่อต้านที่รุนแรงมาก จนกระทั่งในปี 2017 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เกาหลีใต้และจีนก็ค่อยๆ ดีขึ้นตามล าดับเนื่องจากทางเกาหลีใต้ได้ให้ความมั่นใจแก่ประเทศจีนว่าจะไม่มีการ
ติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธเพ่ิมเติมและจะไม่เข้าร่วมเครือข่ายป้องกันขีปนาวุธของทางสหรัฐอเมริกา (อรนุช 
ทิมอ่อน, 2018 : 12) ซึ่งการกระท าดังกล่าวอาจเป็นผลมาจากปัญหาพิษทางเศรษฐกิจที่เกาหลีใต้ต้องเผชิญมา
เป็นเวลานับปีจากมาตรการบอยคอตของจีน โดยจากข้อมูลพบว่าตั้งแต่ช่วงปี 2014-2015 ประเทศเกาหลีใต้
เป็นประเทศที่น่าสนใจมากส าหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนเนื่องจากกระแส Hallyu หรือที่หมายถึง “คลื่นนิยม
เกาหลี” ซึ่งเป็นความนิยมที่ดึงดูดใจผู้คนด้วยวัฒนธรรม K-pop ของเกาหลีใต้ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 1990 
จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้จ านวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามาในเกาหลีใต้มีการเจริญเติบโตเพ่ิมขึ้น
ประมาณร้อยละ 40.9 (สิตานัน รักษ์ก าปั่น, 2015) แต่เมื่อเกิดความขัดแย้งระหว่างทั้งสองประเทศขึ้นและ
ประเทศจีนมีมาตรการกีดกันที่รุนแรงทางด้านเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของประเทศเกาหลีใต้ จึง
ส่งผลให้เกาหลีใต้เสียนักท่องเที่ยวและรายได้หมุนเวียนในประเทศไปกว่า 6.5 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ เนื่องจาก
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีอัตราการน าเข้าสินค้ามากเป็นอันดับสองรองจากสหรัฐอเมริกาและมีสัดส่วนการ
น าเข้าสินค้าจากเกาหลีใต้ปีละจ านวนมาก (ธันยนันท์  พันธ์โคตร, 2012 : 2) ดังนั้นเกาหลีใต้จึงจ าเป็นต้องหา
ทางออกท่ีดีที่สุดให้กับเรื่องนี้ 

ในปี 2018 ประเทศเกาหลีเหนือได้ตอบตกลงค าเชิญส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดู
หนาวในวันที่ 9-25 กุมภาพันธ์ ณ ประเทศเกาหลีใต้ เนื่องจากต้องการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆ ให้กับประเทศ 
และต่อมาในเดือนมีนาคม นายคิมจองอึนและภรรยาก็ได้เดินทางไปยังกรุงปักกิ่งและเข้าพบนายสีจิ้นผิงเพ่ือ
หารือกัน โดยประเทศเกาหลีเหนือระบุว่าจะเดินหน้าปลดอาวุธนิวเคลียร์ นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มี
ประโยชน์ในการฟ้ืนฟูความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเกาหลีเหนือและประเทศจีนเป็นอย่างมากหลังจากที่ก่อน
หน้านี้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศไม่ค่อยราบรื่นนักเพราะนายสีจิ้นผิงมีความพยายามที่จะโน้มน้าวให้
เกาหลีเหนือยุติการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ลง 
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ผลกระทบเพ่ิมเติมเกี่ยวกับงานเพลงของ EXO นั้นมีข้อสังเกตอยู่ คือโดยปกติเพลงในอัลบั้มของ EXO 
จะมีเวอร์ชั่นภาษาจีนครบทุกเพลงเสมอ แต่หลังจากเกิดปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับระบบป้องกันขีปนาวุธ 
ระหว่างประเทศเกาหลีใต้และประเทศจีนจะเห็นได้ว่าในบางอัลบั้มของ EXO จะมีเพลงเวอร์ชั่นภาษาจีนอยู่
เพียงแค่เพลงเดียวเท่านั้นคือเพลงโปรโมท ดังนี้  

 

ชื่ออัลบั้ม 

มีเพลงเวอร์ชั่น
ภาษาเกาหลีครบ

ทุกเพลง 

มีเพลงเวอร์ชั่น
ภาษาจีนครบทุก

เพลง 

มีเพลงเวอร์ชั่นภาษาจีน
เพียงเพลงเดียวคือเพลง

โปรโมท 

 

EXO 1st Mini Album MAMA 

 

   

 
EXO 1st Album XOXO  
 

   

 
EXO 1st Album Repackage Growl  
 

   

 
EXO 2nd Mini Album Overdose  
 

   

 
EXO 2nd Studio Album EXODUS 
 

   

EXO 2nd Album Repackage LOVE 
ME RIGHT 

   

EXO Winter Special Album Sing For 
You 

   

EXO 3rd Studio Album EX'ACT    

EXO 3rd Studio Album Repackage 
LOTTO 

   

https://shopee.co.th/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A1-EXO-(EXO-M-1st-Mini-Album-MAMA)-i.67330299.1275810656
https://shopee.co.th/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A1-EXO-(EXO-M-1st-Mini-Album-MAMA)-i.67330299.1275810656
https://shopee.co.th/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A1-EXO-(EXO-The-1st-Album-XOXO-Hug-Version)(Chinese-Ver.)-i.67330299.1275870635
https://shopee.co.th/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A1-EXO-(EXO-The-1st-Album-XOXO-Hug-Version)(Chinese-Ver.)-i.67330299.1275870635
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EXO 2016 Winter Special Album 
For Life 

   

 
EXO 4th Studio Album The War 
 

   

EXO 4th Album Repackage The 
War : The Power Of Music  

   

EXO 2017 Winter Special Album 
Universe 

   

EXO 5th Studio Album Don't Mess 
Up My Tempo 

   

EXO 5th Album Repackage Love 
Shot  

   

EXO 6th Studio Album Obsession    

 

จากตารางจะเห็นว่าในสี่อัลบั้มล่าสุดมีเพลงภาษาจีนอยู่ในอัลบั้มแค่เพียง 1 เพลงเท่านั้น โดยอัลบั้มทั้ง
สี่เป็นอัลบั้มที่ปล่อยออกมาหลังจาก 2017 ทั้งสิ้นซึ่งเป็นช่วงหลังจากที่กรณีข้อพิพาทเรื่องระบบป้องกัน
ขีปนาวุธระหว่างเกาหลีใต้และจีนเป็นไปอย่างรุนแรง  

จนกระทั่งเดือนตุลาคม ปี 2018 SM Entertainment ได้ออกมายืนยันว่า EXO จะปล่อยอัลบั้มเต็ม
ชุดที่ 5 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน โดยในคัมแบคครั้งนี้ เลย์ จะมีส่วนร่วมในเพลงเวอร์ชั่นภาษาจีนด้วย แต่ถึงอย่าง
นั้นในมิวสิกวีดีโอเพลง Tempo ก็ยังไม่ได้เห็นภาพของ EXO อยู่รวมกัน ถึงแม้ว่ารูปโปรโมทอัลบั้มจะเป็นรูปที่
มีสมาชิกอยู่ด้วยกันครบทั้ง 9 คนก็ตาม ซึ่งหลังจากข่าวการคัมแบคของ EXO ครบทั้ง 9 คนถูกเผยแพร่ออกไป
ก็เกิดกระแสมากมายทั้งในประเทศเกาหลีใต้ ประเทศจีน และประเทศอ่ืนๆ ทั่วโลก เนื่องจากคัมแบคในครั้งนี้
เป็นการกลับมาร่วมงานกับสมาชิกวงอีกครั้งในรอบ 2 ปี 5 เดือนของเลย์นับตั้งแต่ผลงานเพลง Monster ใน
เดือนมิถุนายน ปี 2016 ก่อนจะเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศจีนและเกาหลีใต้ขึ้น 
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สรุป 

จากการศึกษาเรื่องผลกระทบทางการเมืองที่ EXO ได้รับในฐานะศิลปินกลุ่มชายสองสัญชาติ : เกาหลี
ใต้-จีน ท าให้ทราบว่าสาเหตุที่ท าให้เกิดสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศเกาหลีใต้และประเทศจีน
ในช่วงปี 2016-2018 คือการที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศเกาหลีใต้ท าการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธ
ข้ามทวีปในชั้นบรรยากาศปลายทาง หรือ THAAD ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงจนประเทศจีนกังวลเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางด้านทหารของตนว่าอาจถูกสอดแนมได้ จึงเรียกร้องให้เกาหลีใต้ยกเลิกการติดตั้ง
ระบบดังกล่าวด้วยวิธีต่างๆ ทั้งการโน้มน้าว กดดัน และใช้มาตรการทางเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม
บันเทิงซึ่งเป็นแหล่งรายได้ส าคัญอันดับต้นๆ ของประเทศเกาหลีในการตอบโต้ ซึ่งจากมาตรการดังกล่าวท าให้ 
EXO ได้รับผลกระทบไม่น้อย เนื่องจาก EXO และเลย์ สมาชิกชาวจีนในวงมีความเก่ียวข้องกับกิจกรรมทางการ
เมืองของแต่ละประเทศอย่างชัดเจน โดยเฉพาะเลย์ที่ท างานให้กับรัฐบาลจีนโดยตรงถึงแม้ว่าจะเป็นงานใน
อุตสาหกรรมบันเทิงก็ตาม และ EXO ที่มักจะได้รับเชิญและเป็นตัวแทนของประเทศเกาหลีใต้ในการออกงาน
ส าคัญมากมาย ที่ส าคัญยังเคยออกงานร่วมกับประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาในขณะที่ความขัดแย้ง
ระหว่างเกาหลีใต้และประเทศจีนยังไม่กลับมาเป็นปกติ ด้วยเหตุนี้ทั้งเลย์และ EXO จึงอยู่ในสถานะที่วางตัว
ค่อนข้างล าบากในช่วงที่สถานการณ์ระหว่างสองประเทศก าลังรุนแรง เพราะหากเปรียบเทียบให้ชัดเจนแล้ว 
EXO ก็เป็นเหมือนตัวแทนของประเทศเกาหลี และเลย์ก็เปรียบเหมือนตัวแทนของประเทศจีน ดังนั้นทั้งสองจึง
ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันได้เพราะมาตรการที่เด็ดขาดของประเทศจีนในการกีดกันอุตสาหกรรม
บันเทิงของเกาหลีใต้ โดยที่เลย์จ าเป็นจะต้องปฏิบัติตามอย่างไม่มีข้อยกเว้นเพ่ือรักษาอาชีพและอนาคตของตน
เอาไว้ และต้องปฏิบัติตามค าสั่งของรัฐบาลจีนในฐานะประชาชนชาวจีนคนหนึ่งเช่นกัน  

โดยผลกระทบหลักๆ ที่ EXO ได้รับได้แก่ 1.ผลกระทบด้านยอดขาย เนื่องจากการด าเนินกิจกรรมด้วย
สมาชิกที่ไม่ครบจ านวนท าให้แฟนคลับบางส่วนที่ต้องการเก็บสะสมอัลบั้มไว้เป็นที่ร ะลึกตัดสินใจที่จะไม่ซื้อ
อัลบั้มโดยเฉพาะกลุ่มแฟนคลับของเลย์ เนื่องจากเลย์ไม่สามารถมีส่วนร่วมในอัลบั้มนั้นๆ ได้ 2.ผลกระทบด้าน
ชื่อเสียง เมื่อเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งดังกล่าวขึ้น ท าให้ EXO และเลย์กลายเป็นเป้าในการโจมตีจาก
ประชาชนในแต่ละประเทศทั้งจากการที่ EXO เป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับบริษัทที่มอบที่ดินในการติดตั้งระบบ
ป้องกันขีปนาวุธแก่รัฐบาลเกาหลี และการที่เลย์เป็นทูตเยาวชนภายใต้รัฐบาลคอมมิวนิสต์ของจีนนั้นท าให้ทั้ง 
EXO และเลย์ถูกโจมตีผ่านข่าวและสื่อออนไลน์จนเสียชื่อเสียง 3.ผลกระทบด้านการท างาน เนื่องจากทั้ง EXO 
และเลย์ไม่สามารถท างานร่วมกันได้ จึงท าให้กิจกรรมที่วางแพลนไว้ต้องหยุดชะงักไปโดยเฉพาะคอนเสิร์ตที่ถูก
ยกเลิกกะทันหัน ท าให้บริษัทและศิลปินสูญเสียรายได้ส่วนนี้ไปเป็นจ านวนมาก 4.ผลกระทบด้านแฟนคลับ จาก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างเกิดความแตกแยกในหมู่แฟนคลับด้วยกันเองอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากการห่างหายจาก
กิจกรรมวงไปเป็นเวลานานของเลย์และการคัมแบคทั้งที่สมาชิกไม่ครบคนของ EXO ท าให้แฟนคลับจ านวนไม่
น้อยที่ติดตามวงมาตั้งแต่แรกรู้สึกท้อที่จะรอและตัดสินใจเลิกติดตาม 
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