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บทคัดย่อ 
 
 สารนิพนธ์ เรื่องค่าเช่าทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมเพลงเกาหลี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาค่าเช่าทาง
เศรษฐกิจในอุตสาหกรรมเพลงเกาหลี โดยมีวิธีการศึกษาจากสัญญาของการเป็นศิลปินเกาหลี โดยใช้เกณฑ์การ
ตีความโดยการศึกษาปัจจัยในการแบ่งสรรค่าเช่าทางเศรษฐกิจระหว่างค่ายเพลงและนักร้องในบริษัท  
 ผลการศึกษาพบว่าค่าเช่าทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมเพลงเกาหลีผ่านการศึกษาจากสัญญาของการ
เป็นเด็กฝึกและศิลปินเกาหลี บริษัทต้นสังกัดก็ได้รับเงินเนื่องจากศิลปินไม่สามารถด าเนินการผลิตสินค้าเพลง
ในตลาดได้เองจึงต้องใหบ้ริษัทต้นสังกัดเข้ามาเป็นนายทุนเพ่ือจัดการด้านการผลิตและขายสินค้าเพลงให้รายรับ
ที่เกิดขึ้นจากการจ าหน่ายสินค้าเพลงต่างๆ รายได้ไม่ได้ตกเป็นของศิลปินทั้งหมด โดยการเซ็นสัญญาที่ทาง
บริษัทต้องมีการตกลงร่วมและยินยอมจากทางเด็กฝึกหรือศิลปิน และตลอดระยะเวลาของเด็กฝึกและศิลปินที่
อยู่ในบริษัทนั้นๆทางต้นสังกัดจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการฝึกซ้อม การเรียนการสอน
ต่างๆ อาหาร ที่พักอาศัย ค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ ค่ารักษาพยาบาล และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆตลอด
ระยะเวลาที่อยู่ในบริษัท ส่วนทางด้านของเด็กฝึกหัดเองจะต้องเต็มใจเข้ารับการฝึกต่างๆที่จัดขึ้นโดยบริษัทต้น
สังกัด และศิลปินจะได้รับค่าเช่าทางเศรษฐกิจในรูปของค่าจ้างจากบริษัทหัก และเมื่อผลิตสินค้าขายในตลาด
แล้วบริษัทต้นสังกัดจะได้รับเงินก็ต่อเมื่อรายได้จากการขายสินค้าสูงกว่าต้นทุนขั้นต่ าที่จ าเป็นส าหรับการผลิต 
และการแบ่งสรรค่าเช่าทางเศรษฐกิจในบริษัทเล็กและใหญ่ก็จะต่างกัน ขึ้นอยู่กับการลงทุนและการประสบ
ความส าเร็จของศิลปิน 
 
ค าส าคัญ : ค่าเช่าทางเศรษฐกิจ (Economic Rent), สัญญาการเป็นเด็กฝึก, สัญญาการเป็นศิลปิน 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 สารนิพนธ์เรื่อง ค่าเช่าทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมเพลงเกาหลี เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 450 112 

การศึกษาเอกเทศ (Independent Study) 

 สารนิพนธ์ชิ้นนี้สามารถส าเร็จได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับการกรุณาอย่างสูงจาก อาจารย์ ดร.ฟรานซิส 

นันตะสุคนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ที่กรุณาให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษา ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไข

ข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง จนท าให้งานวิจัยในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ

อาจารย์อย่างสูงไว้ ณ ที่นี้  และขอขอบคุณครอบครัว และเพ่ือนๆ ที่คอยให้ความช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า

ตลอดจนให้ก าลังใจ ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

 ขอขอบคุณศิลปินวง Got7 ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าได้เลือกท าวิจัยชิ้นนี้ ตั้งแต่สมาชิกทุกคนใน
วงได้ยุติกับทางต้นสังกัดเก่าจึงท าให้อยากศึกษาเรื่องสัญญาในอุตสาหกรรมเพลงเกาหลีมากขึ้น ขอขอบคุณ
มาร์ค เจบี แจ็คสัน จินยอง ยองแจ แบมแบม และยูคยอม ที่ตั้งใจ พยายามและใส่ใจในทุกอัลบั้มและเพลงที่
เคยปล่อยออกมาเพ่ือท าให้กลุ่มแฟนคลับและกลุ่มคนทั่วไปชื่นชอบในผลงาน และได้สร้างความสนุกทุกครั้งที่มี
การคัมแบค และเมื่อวงได้ยุติสัญญากับทางต้นสังกัดเก่าจึงท าให้มีประเด็นให้ได้วิเคราะห์ในเนื้อหาของสัญญา
และประเด็นต่างๆที่มีประโยชน์ต่อวิจัยชิ้นนี้มาก ขอบคุณมากๆและอยากบอกว่ามีความสุขและสนุกทุกครั้งที่
ได้ฟังเพลงของ Got7 ขอให้สมาชิกในวงสุขภาพแข็งแรง มีความสุขมากๆ ไม่เครียดและกดดันตัวเองจนเกินไป 
ข้าพเจ้าจะรอทุกคนกลับมารวมตัวกันอีกครั้ง มีคอนเสิร์ตที่ดีอีกครั้ง และมีเพลงที่ดีเรื่อยๆออกมา ข้าพเจ้าจะ
ติดตามทุกเพลงและทุกอัลบั้มต่อไปเรื่อยๆและตลอดไป 

 สุดท้ายนี้ขอบคุณตัวข้าพเจ้าที่พยายามอย่างมาก ไม่ย่อท้อและไม่ยอมแพ้กับผลงานสารนิพนธ์ชิ้นนี้จน
สามารถศึกษาวิจัยชิ้นนี้ได้ส าเร็จ 

 ผู้วิจัยหวังว่า งานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ หากมีข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดประการ

ใด ข้าพเจ้าก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ 
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 

ชื่อเรื่อง   ค่าเช่าทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมเพลงเกาหลี 
1.1 ที่มาและความส าคัญของการศึกษา 
 เมื่อกล่าวถึงกระแสคลื่นวัฒนธรรมเกาหลีโดยเฉพาะวัฒนธรรมเคป็อปเกาหลี(K-pop) ที่ก าลังพัฒนา
เข้าสู่ยุคใหม่ของคลื่นวัฒนธรรมเกาหลี (Neo Korean Wave) โดยมีศิลปินนักร้องเกาหลีใต้หรือที่ในวงการ 
เคป็อปเรียกว่าไอดอล (Idol) เป็นกลุ่มผู้น าใหม่ของการแผ่ขยายวัฒนธรรมเกาหลีจากเอเชียไปสู่ทวีปอ่ืนๆทั่ว
โลก ยิ่งไปกว่านั้นก็กระความนิยมของสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น ยูทูป (Youtube), ทวิตเตอร์(Twitter), 
เฟซบุ๊ค (Facebook), อินสตาแกรม (Instagram) หรือ ติ๊กต่อก (Tiktok) ก็มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิธีการส่ง
เอาวัฒนธรรมเกาหลีให้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วจนประสบความส าเร็จ ไม่ว่าจะเป็นในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างเว็บไซต์ Youtube ที่มีมิวสิควิดีโอของศิลปินนักร้องเกาหลีจากประเทศเกาหลีใต้ที่มียอดจ านวน
คนดูเป็นจ านวนมากจากทั่วทุกมุมโลก และส าหรับในประเทศต่างๆทั่วโลก กระแสเพลงป็อปเกาหลีได้รับความ
นิยมอย่างมากไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุต่างๆที่มี เพลงป็อปเกาหลีถูกเปิดแทบทุกชั่วโมง หรือจะเป็น
สถานีโทรทัศน์ทั้งฟรีทีวีและเคเบิลทีวีที่มีการเผยแพร่มิวสิควิดีโอเพลงป็อปเกาหลีและยังมีศิลปินนักร้องต่างๆ
จากประเทศเกาหลีเดินทางกันไปเปิดตัวหรือโปรโมต และจัดคอนเสิร์ตที่ต่างประเทศหลายครั้ง มีหลากหลาย
แบรนด์สินค้าก็เรียกใช้พรีเซ็นเตอร์ที่เป็นศิลปินนักร้องเกาหลีเพ่ือหวังสร้างแบรนด์และเพ่ิมยอดขาย และมีการ
จัดการในทุกขั้นตอนภายใต้ระบบการสร้างดารา (Star Making System) ของบริษัทค่ายเพลง นอกจากนี้ยังมี
ภาพลักษณะที่เป็นบุคลิกและลักษณะนิสัยส่วนตัวของศิลปินเกาหลีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งเป็นปัจจัย
ส าคัญของอิทธิพลในการขยายความนิยมของวงการ เพลงป็อปเกาหลีไปทั่วโลก 
 วงการเคป็อป (K-Pop) เป็นธุรกิจบันเทิงเกาหลีที่มีความรุ่งเรื่องและมีชื่อเสียงในระดับโลกมาตั้งแต่
ช่วงปี ค.ศ. 2000 ก่อนจะขยายฐานความนิยมจากเกาหลีใต้ไปสู่ประเทศอ่ืนๆในเอเชีย และสหรัฐอเมริกา เมื่อ
ไปดูตัวเลขการเติบโตที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง สิ่งนี้ยืนยันอานุภาพของวงการเคป็อป (K-Pop) ที่แข็งแกร่งใน
ระดับสากลทั้งคุณภาพดนตรีและแผนการตลาด ซึ่งแน่นอนว่าทุกอย่างต้องแลกมาด้วยการฝึกฝนอย่ างหนักใน
ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะความสมบูรณ์แบบของตัวศิลปินที่จะเป็นไอดอล และวงการเคป็อป(K-pop)ก็จะมีวี่แวว
ที่จะเป็นกระแสต่อไปอีกหลายปีเพราะมีหลายค่ายเพลงที่ดันนักร้องใหม่ๆออกมาเรื่อยๆ และมีการพัฒนา 
ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง ให้เพลงที่จะท าออกมาตรงกับสิ่งที่คนฟังต้องการมากข้ึน จึงไม่แปลกที่วงการ 
เคป็อป (K-pop) จะกลายเป็นอีกหนึ่งความฝันของเด็กรุ่นใหม่เพ่ือหวังเงินทองและความมีชื่อเสียง ซึ่งก่อนจะ
ประสบความส าเร็จโดยการก้าวไปเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของผู้คนได้นั้น จะต้องมีการไต่ระดับ
จากการเป็นเด็กฝึกหัด ฝึกร้องเต้นนานหลายปี ส่วนใหญ่จะประมาณ 3-5 ปีขึ้นไป ผ่านค่ายเพลงต่างๆใน
ประเทศเกาหลี กล่าวได้ว่าค่ายเพลงเป็นด่านแรกที่ศิลปินเกาหลีต้องพบเจอศิลปินบางคนก็ประสบความส าเร็จ
ได้อย่างรวดเร็วและได้ออกงานเพลงตามความต้องการ  
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แต่ศิลปินบางคนใช้เวลาฝึกฝนนานเป็น 10 ปีหรือหลายคนก็โดนคัดออก เพราะไม่ตรงตามความต้องการของ
ค่ายเพลง ซึ่งแสดงได้ว่าค่ายเพลงทุกค่ายจะดูความสามารถและความพร้อมของศิลปินก่อนที่จะให้ศิลปินคนนั้น
หรือกลุ่มนั้นเดบิวต์ เมื่อค่ายเลือกแล้วที่จะให้เดบิวต์และปล่อยเพลงก็จะต้องเซ็นสัญญากันก่อน ต้องมีการ
เคลียร์และตกลงกันให้จบ ซึ่งขั้นตอนนี้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีปัญหา แต่เมื่อศิลปินเริ่มมีชื่อเสียงก็จะท าให้มีเงิน
เข้ามาเยอะ อาจจะมีการต่อรองกันใหม่จึงต้องมีการเจรจากันใหม่อีกรอบศิลปินบางคนพอใจและเห็นด้วยกับ
สัญญาฉบับใหม่ก็ไปต่อกับค่ายได้แต่หากบางคนไม่เห็นด้วยกับสัญญานั้นก็จะแยกย้ายกันไปกับทางค่ายโดยการ
ไม่เซ็นสัญญาต่อ เมื่อเดบิวต์แล้วศิลปินก็จะต้องท าตามกฎต่างๆที่ได้เซ็นสัญญาไว้กับทางค่าย หากไม่ท าตาม
สัญญาก็จะพ้นสภาพการเป็นศิลปินทันทีค่ายเพลงชื่อดังแต่ละแห่งจะมีการแบ่งเงินที่ได้มาจากการขายอัลบั้ม, 
การโปรโมท, การที่ศิลปินไปออกรายการทีวีหรือรายการเพลง, การได้รับรางวัลจากงานเพลง, การเป็น 
พรีเซนเตอรข์องศิลปิน และการแสดงคอนเสิร์ตต่างๆ โดยจะแบ่งเงินให้กับศิลปินเป็นเปอร์เซ็นต์โดยจะเป็นไป
ตามสัญญาที่มีเง่ือนไขต่างๆมากมายผ่านการจดค่าเช่าทางเศรษฐกิจ (Economic rent) 
  แม้ว่าในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีก าลังมีอิทธิพลอย่างมากซึ่งแผ่ขยายเข้า
มาตามกระแสความนิยมอย่างต่อเนื่อง ได้ส่งผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้กลุ่มวัยรุ่น
เป็นกลุ่มที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมเกาหลีมากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามกระแสความนิยมที่ศิลปินเกาหลี นั้นมี
อิทธิพลในด้านต่างๆต่อวัยรุ่นอย่างมาก ความนิยมวัฒนธรรมเกาหลีในอุตสาหกรรม K-Pop สามารถเข้าถึงกลุ่ม
คนทั่วไปได้อย่างรวดเร็วและได้รับกระแสความนิยมสูงมากในประเทศต่างๆ แต่ทุกคนไม่สามารถรู้ได้เลยว่า
ก่อนจะมาเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียง และประสบความส าเร็จได้แบบนี้ทางศิลปินและค่ายเพลงได้มีการตกลงกัน
อย่างไรผ่านการเซ็นสัญญา ซึ่งอุตสาหกรรมเพลงมีผู้ที่ท าการศึกษาน้อยมาก ความสนใจของอุตสาหกรรมเพลง
อยู่ที่ลักษณะพิเศษของเพลงและการศึกษาโดยใช้แนวคิดเรื่องค่าเช่าทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมเพลงเกาหลี
เป็นผลให้เกิดพฤติกรรมแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ งานศึกษาค่าเช่าทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมเพลงซึ่ง
เป็นความพยายามในการน าแนวคิดเรื่องที่อุปทานถูกจ ากัดโดยธรรมชาติของมนุษย์ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะท าการศึกษาค่าเช่าทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมเพลงเกาหลีโดยการศึกษาว่าค่าเช่าทางเศรษฐกิจใน
อุตสาหกรรมเพลงเกาหลีเป็นอย่างไร ส่งผลอย่างไรต่อศิลปินและค่ายเพลง และศึกษาว่าพฤติกรรมในการแสดง
หาค่าเช่าทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมนี้เป็นอย่างไรและมีพฤติกรรมในการแบ่งสรรระหว่างค่ายเพลงและ
นักร้องให้อยู่ในฐานะปัจจัยการผลิตอย่างไร ซึ่งจะท าให้เป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้ อมูลซึ่งจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อแฟนคลับและองค์กรที่ต้องการเรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่ยังไม่เคยรู้ของวงการเพลง
เกาหลีเพื่อน าไปใช้เป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. ศึกษาว่าค่าเช่าทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมเพลงเกาหลีเป็นอย่างไร ส่งผลกระทบอย่างไรต่อ
ศิลปินและค่ายเพลง 
 2. วิเคราะห์ปัจจัยในการแบ่งสรรค่าเช่าทางเศรษฐกิจระหว่างค่ายเพลงและนักร้องในบริษัท 
 3. วิเคราะห์ประเด็นและการฟ้องร้องต่างๆทีเคยเกิดขึ้นมาในอดีตที่ส่งผลกระทบต่อวงการเพลงเกาหลี 
 4. วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบริษัทเล็กและบริษัทใหญ่ รวมถึงงานในประเทศและต่างประเทศ 
 
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ทราบถึงความหมายและการใช้งาน รวมถึงปัญหาของค่าเช่าทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมเพลง
เกาหลี สาเหตุและผลกระทบที่ส่งผลต่อศิลปินและต้นสังกัด 
 2. ทราบถึงพฤติกรรมแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจและพฤติกรรมการแบ่งสรรค่าเช่าทางเศรษฐกิจ
ระหว่างค่ายเพลงและศิลปิน 
 3. เพ่ือเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการเรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับค่าเช่าทางเศรษฐกิจใน
อุตสาหกรรมเพลงเกาหลีและน าไปใช้เป็นประโยชน์ในอนาคตต่อไป 
 
1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. เคป็อป 
หมายถึง เพลงจากประเทศเกาหลีใต้ที่มีทั้งศิลปินกลุ่มและศิลปินเดี่ยวมากมาย ที่ส าคัญคือเป็นเพลงที่มี 
ชื่อเสียงและได้รับความนิยมในหลายๆประเทศท่ัวโลก 
 2. เดบิวต์ 
หมายถึง การปรากฏตัวเป็นครั้งแรกต่อสาธารณะชนหรือวงสังคม การปรากฏต่อสาธารณะชนเป็นครั้งแรกของ
นักร้อง,นักแสดงหรือนักกีฬา 
 3. คลื่นเกาหลี 
หมายถึง วัฒนธรรม K-pop ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลก โดยเฉพาะเพลง, ละคร และหนังเกาหลีที่ได้รับการยอมรับ
จากคนดูได้ทุกชาติทุกภาษา 
 4. ค่าเช่าทางเศรษฐกิจ 
หมายถึง ค่าเช่าที่ได้จากการใช้ทรัพยากร เช่น ที่ดิน แรงงาน เครื่องจักร ความรู้ เงินทอง ความสามารถและ
คุณสมบัติพิเศษตามธรรมชาติของปัจจัยการผลิต  
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1.5.วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 1.ศึกษาเอกสารงานวิจัยทั้งบทความวิจัย วิทยานิพนธ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง วงการ
เพลงเกาหลี และค่าเช่าทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมเพลงเกาหลี 
 2.เก็บรวมรวมข้อมูลเอกสารงานวิจัยทั้งบทวามวิจัย วิทยานิพนธ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับ 
เรื่องค่าเช่าทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมเพลงเกาหลี และเนื้อหาของปัญหาของค่าเช่าทางเศรษฐกิจใน
อุตสาหกรรมเพลงเกาหลี สาเหตุและผลกระทบที่ส่งผลต่อศิลปินและต้นสังกัด และพฤติกรรมแสวงหาค่าเช่า
ทางเศรษฐกิจและพฤติกรรมการแบ่งสรรค่าเช่าทางเศรษฐกิจระหว่างค่ายเพลงและศิลปิน 
 3.น าข้อมูลมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบ 
 4.สรุปผลการศึกษาและรวบรวมออกมาเป็นผลงานวิจัย 
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บทที่ 2 
 

การทบทวนแนวความคิดและงานศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
 
 ในการศึกษาเรื่อง ‛ค่าเช่าทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมเพลงเกาหลี“ ผู้วิจัยได้ศึกษาบทความและ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยยึดแนวความคิด จากหนังสือ ข้อมูลจากบทความวิชาการ และข้อมูลจากสื่อออนไลน์ที่
เกี่ยวข้อง เป็นเอกสารประกอบการค้นคว้า สามารถแบ่งได้ ดังนี้ 
 1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเพลงเกาหลีทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับค่าเช่าทางเศรษฐกิจหรือสัญญา 
 3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับค่ายเพลงและการดูแลศิลปิน 
 4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและผลกระทบทั้งต่อศิลปินและค่ายเพลง 
 
4.1 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเพลงเกาหลีท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
 Jung, E-y (2552) เขียนหนังสือเรื่อง Transnational Korea: A critical assessment of the 
Korean Wave inAsia and the United States กล่าวถึง Soft Power ด้านวัฒนธรรมของเกาหลี 
วัฒนธรรมถือเป็นทรัพยากรที่แพร่หลายมากที่สุดของ Soft Power เกาหลี เป็นที่รู้จักในนาม 
ของ ‛คลื่นเกาหลี“ (Korean Wave) หรือ ‛ฮัลยู“ (Hallyu) ซึ่งได้รับการพัฒนาหลังเกาหลีมีความเป็น 
ประชาธิปไตยมากขึ้น และมีการยกเลิกนโยบายเซ็นเซอร์  ละครโทรทัศน์ของเกาหลีเริ่มได้รับความนิยมใน
ต่างประเทศในปลายทศวรรษ 1990 โดยเฉพาะในญี่ปุ่น ฮ่องกงไต้หวัน และจีน ปัจจัยส าคัญที่ท าให้วัฒนธรรม
สมัยนิยมเกาหลีแพร่หลายอย่างรวดเร็ว คือการเพ่ิมขึ้นของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมด้วยการน าเข้า
วัฒนธรรมจากต่างประเทศของชาติในเอเชียพร้อมกับการมาของเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างอินเตอร์เน็ต อีกทั้ง
เนื้อหาของสินค้าทางวัฒนธรรมเกาหลีก็มีคุณภาพสูงขึ้นจนเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ รัฐบาลเกาหลีหันมา
เน้นส่งเสริมวัฒนธรรมสมัยนิยมเกาหลีในต่างประเทศด้วยเหตุผล 2 ประการ คือ ประการแรก เพ่ือสร้าง
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการส่งออกสินค้าวัฒนธรรม หลังการเกิดวิกฤตการเงินเอเชีย เกาหลีต้องการ
สร้างรายได้เข้าประเทศมากขึ้น ซึ่งสินค้าอุตสาหกรรมอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ และมีคู่แข่งเพ่ิมขึ้น ประการที่
สอง คือ ความต้องการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติของตนเอง Soft Power ด้านวัฒนธรรมของ
เกาหลี สามารถแยกได้เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิม และวัฒนธรรมสมัยนิยม โดยเกาหลีเริ่มจากการส่งเสริมวัฒนธรรม
สมัยนิยมก่อนให้เป็นที่ติดตลาด แล้วจึงส่งเสริมวัฒนธรรมดั้งเดิมตามมา โดยเฉพาะผ่านทางละครโทรทัศน์และ
ภาพยนตร์เพลงเกาหลีสมัยนิยม หรือ K-Pop มีจุดเปลี่ยนส าคัญในช่วงต้นทศวรรษ 1990 เมื่อวงดนตรี เกาหลี
หันมาสนใจแนวเพลงที่หลากหลายจากสหรัฐฯ เช่น แร็ป , ร็อก, ฮิปฮ็อป และเทคโน ในปี 1995 ลีซูมัน (Lee 
Soo-man) ได้เปิดศักราชใหม่แก่วงการดนตรีเกาหลีด้วยการตั้งบริษัท SM Entertainment อันเป็นบริษัท
บันเทิงที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี ต่อมาจึงมีบริษัท DSP Entertainment บริษัท JYP Entertainment  
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และบริษัท YG Entertainment ที่มีนโยบายสร้างศิลปินที่มีคุณภาพสูง ปัจจัยที่ส่งผลให้ K-Pop ประสบ
ความส าเร็จในต่างประเทศ คือ ช่องทางการสื่อสารสมัยใหม่ เช่น Youtube  มีท านองและจังหวะที่ถูกใจผู้ฟัง 
ตลอดจนการปรับปรุง คุณภาพของการท าเพลงให้ดีขึ้น ท าให้ศิลปินระดับโลกหลายคนต้องการร่วมงานกับ
ศิลปินเกาหลี และการมีศิลปินชาวต่างชาติที่ผ่านการคัดเลือกจากประเทศที่มีความนิยมในวัฒนธรรมเกาหลี 
เช่น สหรัฐฯ แคนาดา จีน ญี่ปุ่น และไทย เพ่ือค้นหาดาวดวงใหม่ ตัวอย่างที่ชัดเจนคือ นิชคุณ หรเวชกุล  
สมาชิกวง 2PM จากประเทศไทย อันจะเป็นการเพ่ิมความสนใจในเพลงเกาหลีให้มากข้ึนในประเทศนั้นๆ  
ความนิยม K-Pop ในต่างประเทศเห็นได้จาก รายได้การส่งออกอุตสาหกรรมเพลงและดนตรีที่เพ่ิมขึ้นเกือบ 
100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จาก 81 ล้าน เหรียญสหรัฐฯ ในปี 2010 มาเป็น 177 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2011  
 
 ธีร์จุฑา มาศประสิทธิ์ (2563) เขียนบทความเรื่อง อุตสาหกรรมบันเทิงในประเทศเกาหลีใต้ กล่าวว่า
อุตสาหกรรมบันเทิงของประเทศเกาหลีใต้ในปัจจุบันเติบโตและเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก ทั้งในเอเชีย และ 
ประเทศอ่ืนๆทั่วโลก กระแส Korean Wave หรือ Hallyu ถือเป็นหนึ่งค าที่แสดงถึงความนิยมอย่างกว้างของ 
อุตสาหกรรมบันเทิงของประเทศเกาหลีใต้ที่แพร่กระจายเป็นทั่วโลก กระแส Korean Wave เกิดขึ้นครั้งแรก
ในช่วงกลางปี ค.ศ. 1990 ประเทศเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในหลากหลายประเทศที่ส่งเสริม และตั้งเป้าหมายในการ
เป็นผู้ส่งออกวัฒนธรรมระดับโลก ซึ่งเป็นหนทางหนึ่งในการพัฒนา Soft power ของประเทศเกาหลี กระแส 
Hallyu นั้นเริ่มแพร่ไปยังประเทศจีนและญี่ปุ่นเป็นที่แรก หลังจากนั้นก็เริ่มแพร่หลายอย่างมากขึ้นไปยัง
ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และหลากหลายประเทศทั่วโลก และในปี 2000 การปิดกั้นทาง
วัฒนธรรมระหว่างเกาหลีและญี่ปุ่นที่ผ่านมา 50 ปีได้มีการยกเลิก ซึ่งเป็นส่วนช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมเกาหลีให้
แพร่หลายในญี่ปุ่นมากขึ้น ท าให้สื่อต่างๆของประเทศเกาหลีส่งตัวแทนเพ่ือสนับสนุนรายการโทรทัศน์และ
วัฒนธรรมไปยังหลากหลายประเทศ Korean Wave นั้นได้ช่วยสนับสนุนธุรกิจ วัฒนธรรม และภาพลักษณ์ของ
ประเทศเกาหลีใต้ให้พัฒนามากขึ้น นับตั้งแต่ช่วงต้นปี 1999 กระแส Hallyu ได้กลายเป็นปรากฏการณ์ทาง
วัฒนธรรมครั้งใหญ่ทั่วทวีปเอเชีย ส่งผลให้ GDP ของประเทศเกาหลีใต้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.2 ในปี ค.ศ. 2004  
คิดเป็นจ านวนเงินกว่า 1.87 พันล้านเหรียญสหรัฐ ยิ่งไปกว่านั้น ในปี 2014 กระแส Hallyu ท าให้เศรษฐกิจ
ของเกาหลีใต้เจริญเติบโตมากขึ้นกว่า 11.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในช่วงเวลากว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมา เกาหลี
ใต้กลายเป็นประเทศที่มีความมั่งคั่งและเป็นอนาคตที่ส าคัญ กระแส K-Pop นั้นถือเป็นด้านที่มีการเติบโต
มากกว่าด้านอื่นๆ ในช่วงศตวรรษที 21 K-Pop หรือเพลงป็อปเกาหลีประกอบด้วยแนวเพลงเกี่ยวกับเพลงป็อป
แดนซ์, ป็อปบัลลาด, เทคโนม ร็อค, ฮิปฮอป, อาร์แอนด์บี และอ่ืนๆ กระแส K-Pop เติบโตจากแนวเพลงแนว
หนึ่งจนไปสู่การกลายเป็นวัฒนธรรมในกลุ่มวัยรุ่นและคนหนุ่มสาวเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
ในปัจจุบัน ความนิยมของกระแส K-Pop ได้แพร่ขยายไปยังภูมิภาคอ่ืน ๆ ทั่วโลกโดยอาศัยกระแส Hallyu 
หรือ Korean Wave โดยได้รับความนิยมทั้งในละตินอเมริกา,ตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย, แอฟริกาเหนือ, 
ตะวันออกกลาง, ยุโรปตะวันออก และผู้อพยพในโลกตะวันตกความนิยมของนักร้องเกาหลีนั้ นมาจาก
ความสามารถในด้านการร้องเพลง เวทีที่สวยงาม การออกแบบท่าเต้นที่ดี และการแสดงที่ไร้ต าหนิ ขณะที่ตัว
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นักร้องมีการแสดงออกที่ผ่อนคลายและมีเสน่ห์บนเวที การแสดงต่างๆ นั้นเป็นผลมาจากการฝึกซ้อมหลายปี
มากกว่าที่จะมาจากพรสวรรค์ตั้งแต่เกิด และในปี ค.ศ. 2017 การเติบโตที่ก้าวกระโดดของกลุ่มนักร้อง 
บอยแบนด์ BTS ได้สร้างปรากฏการณ์โดยการเข้าสู่ตลาดเพลงที่มีการแข่งขันสูง อันได้แก่  ตลาดเพลง
สหรัฐอเมริกา โดยตัวบ่งชี้นั้นคือความส าเร็จจากการทัวร์คอนเสิร์ตในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
เพลงแนวป็อป, ฮิปฮอป และอาร์แอนด์บี โดยมีเนื้อเพลงส่วนใหญ่เป็นภาษาเกาหลี รวมถึงได้อันดับสูงใน 
Billboard 200 charts และในเดือนกันยายน BTS ได้กลายเป็นกลุ่ม K-Pop กลุ่มแรกที่ขึ้นสู่อันดับต้นของ 
iTunes chart ในสหรัฐอเมริกา อีกทั้ง BTS ยังได้รับรางวัลใน Billboard Music Award สาขา Top Social 
Artist จากการโหวตของแฟนเพลง ซึ่งเอาชนะคู่แข่งอย่าง Justin Bieber ไปได้ โดยในปัจจุบัน เกาหลีใต้ได้
กลายเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจเป็นอันดับ 12 ของโลกอุตสาหกรรมบันเทิงของประเทศเกาหลีใต้ในปัจจุบัน
เติบโตและเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากทั้งในเอเชียและประเทศอ่ืนๆทั่วโลก กระแส Korean Wave ถือเป็นหนึ่ง
ค าที่แสดงถึงความนิยมอย่างกว้างของอุตสาหกรรมบันเทิงของประเทศเกาหลีใต้ที่แพร่กระจายเป็นทั่วโลก 
กระแส Korean Wave เกิดขึ้นครั้งแรกในช่วงกลางปี ค.ศ. 1990 ประเทศเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในหลากหลาย
ประเทศที่ส่งเสริมและตั้งเป้าหมายในการเป็นผู้ส่งออกวัฒนธรรมระดับโลก ถึงแม้เศรษฐกิจโลกจะอยู่ในช่วง
ชะลอตัว แต่ตลาดบันเทิงทั่วโลกนั้นกลับมีการเติบโตที่เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ คุณภาพชีวิต ระบบ
สาธารณูปโภค และอีกมากมายที่พัฒนามากข้ึน รูปแบบใหม่ของเนื้อหาทางวัฒนธรรม ไม่ว่าจะ เป็นภาพยนตร์ 
แอนิเมชั่น ข้อมูลความรู้นั้นก าลังเติบโตอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับรูปแบบเดิมเช่น สิ่งพิมพ์ การ์ตูน และเพลง
ตลาดและคาดการณ์อนาคตของตลาดเนื้อหาทางวัฒนธรรมในระดับโลก 
   
4.2 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับค่าเช่าทางเศรษฐกิจหรือสัญญา 
 วัฒนี พานิชกุล (2545) เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง ค่าเช่าเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมเพลง : กรณีศึกษาส่วน
แบ่งระหว่างค่ายเพลงกับนักร้อง กล่าวว่า อุตสาหกรรมเพลงมีลักษณะเป็นตลาดผู้ขายน้อยราย (Oligopoly) 
โดยในตลาดจะประกอบด้วยค่ายเพลงจ านวนน้อย ดังนั้นการตัดสินใจของค่ายเพลงจะข้ึนต่อกันและกัน  
ค่ายเพลงแต่ละหน่วย จะใส่ใจต่อปฏิกิริยาของคู่ต่อสู้และการต่อสู้ระหว่างหน่วยผลิตจะมีสูง นอกจากจะมีการ
ตกลงรวมตัวกันระหว่างคู่แข่งขัน สินค้าเพลงที่ผู้ขายน้อยรายผลิตมีลักษณะที่แตกต่างกัน โดยปกติค่ายเพลงจะ
คาดคะเนปฏิกิริยาคู่ต่อสู้รวมทั้งผู้ฟัง ดังนั้นพฤติกรรมค่ายเพลงก็จะมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาของคู่ต่อสู้
ในตลาด การผลิตเพลงเกิดจากพรสวรรค์และความสามารถพิเศษเฉพาะตัวของผู้ผลิตเพลงซึ่ง ได้แก่ นักแต่ง
เนื้อร้อง / ท านองเพลง นักดนตรี และนักร้อง ดังนั้นเพลงจึงมีลักษณะของการหามาได้ยาก (Scarcity) เพราะ
ไม่ได้มีอยู่ทั่วไป แต่ต้องเกิดจากการสร้างสรรค์ของผู้มีพรสวรรค์นอกจากนี้เพลงยังมีความแตกต่างกัน 
(Differential) เพราะมีลักษณะเฉพาะที่ไม่สามารถทดแทนกันได้ ผู้ผลิตเพลงจึงสมควรได้รับค่าตอบแทนที่
เรียกว่าค่าเช่าทางเศรษฐกิจ (Economic Rent) เมื่อการผลิตเพลงพัฒนาไปสู่การผลิตแบบอุตสาหกรรมซึ่งมี
นายทุนหรือค่ายเพลงท าหน้าที่เป็นผู้ผลิตโดยแสวงหาปัจจัยการผลิตแรงงานผู้มีความสามารถในด้านต่างๆ
มาร่วมผลิตเพลงแล้วบันทึกเสียงเพลงลงในสื่อเป็นสินค้าท าให้เกิดมูลค่าจากการซื้อขายสินค้าผู้บริโภคฟังเพลง
สินค้าเพลงโดยไม่ได้ฟังจากนักร้องโดยตรง ค่ายเพลงได้เข้ามามีบทบาทในการแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ 
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ที่เป็นของบุคคลผู้มีความสามารถเหล่านั้นรวมถึงตัวนักร้องโดยการว่าจ้างนักร้องเพ่ือใช้เป็นปัจจัยแรงงานใน
การผลิตสินค้าเพลงออกขายและสร้างรายได้ให้เกิดข้ึน 
  - ค่าเช่าทางเศรษฐกิจของนักร้อง  
 สิ่งที่ผู้ฟังเพลงจ่ายซื้อสินค้าเพลงเพ่ือเป็นค่าตอบแทนแก่นักร้องจากการให้บริการร้องเพลงมีส่วนที่
เรียกว่าค่าเช่าทางเศรษฐกิจเนื่องจากเราต้องจ่ายเงินเพ่ือแลกกับสินค้าซึ่งเป็นรถของบุคคลที่มีจ ากัด แต่การ
ผลิตเพลงเป็นสินค้านั้นนักร้องอาจไม่สามารถเป็นนายทุนการผลิตและสร้างภาพลักษณ์ของตนให้เกิดขึ้นใน
สายตาผู้ฟังได้เองเสมอไปเพราะต้องใช้ค่าใช้จ่ายส่วนนี้จ านวนมากจึงมีค่ายเพลงเข้ามาท าหน้าที่เป็นนายทุนการ
ผลิตให้และนักร้องอยู่ในฐานะปัจจัยการผลิตสินค้าเพลง ค่ายเพลงเสนอค่าจ้างแก่นักร้องให้เข้ามาท าสัญญา
เพ่ือท าหน้าที่เป็นปัจจัยการผลิตสินค้าโดยอัตราที่จ่ายขึ้นกับระดับความสามารถของนักร้องราคาสินค้าเพลงใน
ตลาดและความนิยมของผู้ฟังเพราะสิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อยอดขายสินค้าที่เป็นรายได้ของค่ายเพลงนักร้องจึงมี
โอกาสท า Rent-Seeking Behaviors ได้ถ้าตนมีความสามารถและเป็นที่นิยมของผู้ฟังด้วยการต่อรองค่าตัว
สูงๆ และค่ายเพลงต่าง ๆ ก็จะพยายามแข่งขันกันโดยเสนอค่าจ้างแก่นักร้องเพ่ือให้นักร้องเข้ามาผลิตเพลงใน
ค่ายของตนกรณีท่ีนักร้องมี Rent-Seeking Behaviors โดยเรียกค่าตัวของตนสูงเกินกว่าที่ค่ายเพลงจะยอมรับ
ได้ค่ายเพลงอาจไม่ยอมรับในอัตราค่าตัวนั้นก็ได้เนื่องจากถ้าค่ายเพลงจ่ายค่าจ้างนักร้องในอัตราที่สูงมากอาจท า
ให้รายได้จากการขายสินค้าไม่คุ้มกับต้นทุนที่จ่ายจนท าให้ค่ายเพลงเองอาจไม่ได้รับ Rent  
 - ค่าเช่าทางเศรษฐกิจของค่ายเพลง 
 ค่าเช่าทางเศรษฐกิจของเพลงเกิดจากความสามารถของนักร้องที่มีอุปทานจ ากัด แต่เมื่อมีการผลิตเป็น
สินค้าเพลงในอุตสาหกรรมค่ายเพลงจะรับ Rent เช่นกัน แต่ Rent ของค่ายเพลงไม่ได้เกิดจากอุปทานจ ากัด 
ในลักษณะเดียวกับนักร้องเพราะหน่วยผลิตใดจะเข้ามาด าเนินการผลิตในฐานะค่ายเพลงก็ได้ แต่ค่ายเพลง
ได้รับ Rent เนื่องจากนักร้องไม่สามารถด าเนินการผลิตสินค้าเพลงในตลาดได้เองจึงต้องให้ค่ายเพลงเข้ามาเป็น
นายทุนเพ่ือจัดการด้านการผลิตและขายสินค้าเพลงให้รายรับที่เกิดขึ้นจากการจ าหน่ายสินค้าเพลงต่างๆไม่ได้
ตกเป็นของนักร้องทั้งหมดค่ายเพลงเป็นผู้ได้รับรายได้นั้นด้วยค่ายเพลงในอุตสาหกรรมมีจ านวนไม่มาก
เนื่องจากลักษณะเป็นตลาดผู้ชายน้อยรายมีการกีดกันค่ายเพลงรายใหม่จากค่ายเพลงรายเดิมโดยใช้ความ
ได้เปรียบจากการมีต้นทุนที่ต่ ากว่าการประหยัดต่อขนาดความแตกต่างของสินค้าและความครบวงจรทางธุรกิจ
อีกทั้งการเข้ามาท าหน้าที่เป็นค่ายเพลงต้องอาศัยเงินลงทุนสูงประกอบกับค่ายเพลงรายเดิมมักเป็นผู้มีบารมี
และมีอิทธิพลในธุรกิจจึงท าให้ค่ายเพลงรายใหม่ไม่อาจเข้ามาร่วมผลิตเพ่ือแข่งขันได้อย่างเต็มที่เมื่อจ านวนค่าย
เพลงน้อยท าให้ค่ายเพลงรายใหญ่รายเดิมในตลาดมีโอกาสแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจจากตลาดปัจจัยการ
ผลิตและได้รับค่าเช่าทางเศรษฐกิจในที่สุดตลาดปัจจัยนักร้องที่ค่ายเพลงซึ่งเป็นผู้ซื้อปัจจัยจึงมีลักษณะเป็น 
Monopsony Market 
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 ค่าเช่าทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมเพลงเกิดจากนักร้องมีอุปทานจ ากัดเพราะผูกขาดความสามารถ
และพรสวรรค์ของตน แต่ค่ายเพลงเข้ามามีบทบาทน าเอาเสียงร้องเพลงมาผลิตเป็นสินค้าออกจ าหน่าย Rent 
ที่ผู้ฟังจ่ายจะถูกแบ่งสรรให้ค่ายเพลงผู้ผลิต โดยนักร้องได้รับค่าเช่าทางเศรษฐกิจในรูปค่าจ้างจากค่ายเพลงหัก
ต้นทุนค่าเสียโอกาส และเมื่อผลิตสินค้าขายในตลาดแล้วค่ายเพลงจะได้รับ Rent ก็ต่อเมื่อรายได้จากการชาย
สินค้าสูงกว่าต้นทุนขั้นต่ าที่จ าเป็นส าหรับการผลิต (ค่าจ้างที่ค่ายเพลงจ่ายเป็น Rent ของนักร้องถูกรวมอยู่ใน
ต้นทุนที่จ าเป็นนี้) อย่างไรก็ตาม Rent ของค่ายเพลงยังเป็นผลมาจากการเป็นผู้ผลิตในตลาดสินค้าเพลงซึ่งมี
โครงสร้างตลาดแบบผู้ขายน้อยราย โดยค่ายเพลงมีพฤติกรรมที่พยายามเป็นผู้ผูกขาดในตลาดสินค้าเพลงด้วย  
 
 Eddie Sophon (2562) เขียนบทความเรื่อง ถึงเวลา KPOP ต้องเปลี่ยนแปลง – กระทรวงออกกฎ
ใหม่เรื่องเด็กฝึกหัดในค่ายบันเทิง กล่าวว่า กฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการท างานด้านวัฒนธรรม
และศิลปิน ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการที่จะน ามาใช้ป้องกันในกฎของก าหนดชั่วโมงการท างาน 52 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ ระบบใหม่ของการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ไปจนถึงเรื่องของข้อก าหนดในสัญญาของศิลปินและเด็ก
ฝึกหัด ที่ข้อก าหนดใหม่ได้ถูกประกาศออกมาว่าให้สัญญาของเด็กฝึกหัดมีอายุไม่เกิน 3 ปี เพ่ือเป็นการเปิด
โอกาสให้กับเด็กฝึกหัดสามารถตัดสินใจย้ายสังกัดได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมนอกจากนี้ยังมีข้อก าหนดที่ระบุว่า
ทางต้นสังกัดจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการฝึกซ้อมและการเรียนการสอนต่างๆ ส่วน
ทางด้านของเด็กฝึกหัดเองจะต้องเต็มใจเข้ารับการฝึกต่างๆท่ีจัดขึ้นโดยต้นสังกัด และห้ามมีพฤติกรรมหรือเกี่ยว
ของกับสิ่งที่อาจให้เกิดปัญหาทางกฎหมายหรือปัญหาต่อสังคมส าหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ทางกระทรวง
วัฒนธรรมฯได้แจ้งว่าจากนี้ไปทางกระทรวงหวังว่าจะสามารถสื่อสารกับศิลปิน KPOP ให้ได้มากยิ่งขึ้นเพ่ือการ
วางกรอบดูแลและการออกมาตรการต่างๆที่จะช่วยสนับสนุนพวกเค้าให้สามารถท ากิจกรรมเพ่ือสนับสนุนและ
เผยแพร่วัฒนธรรมของเกาหลีออกไปสู่นานาชาติ 
 
4.3 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับค่ายเพลงและการดูแลศิลปิน 
 ชนันทร์พร อภิธนไชยนันท์ (2564) เขียนบทความเรื่อง ราคาที่ต้องจ่าย เปิดเส้นทาง กว่าจะเป็น 
‘ไอดอลเกาหลี’ วงการนี้ไม่มีค าว่า ‘บังเอิญ’ กล่าวว่า การออดิชั่น ก้าวแรกสู่ เด็กฝึกก่อนที่จะเป็นวงไอดอล 
ชื่อดังอย่าง BTS หรือ Blackpink ที่ประสบความส าเร็จ เด็กแต่ละคนต้องผ่านการฝึกกันมาแล้วอย่างเข้มข้น 
การเข้าไปเป็นเด็กฝึกได้อย่างเต็มตัวได้นั้น เหล่าเด็กๆจะต้องเข้าไปออดิชั่นผ่านค่ายเพลงต่างๆ ส่วนใหญ่จะเข้า
ไปออดิชั่นกันตั้งแต่ช่วงอายุ 10 ปี ต้นๆ ซึ่งเท่ากับว่าเด็กเหล่านี้ก็ต้องเรียนร้องและเต้นมาก่อนหน้านี้ และ
หลังจากผ่านออดิชั่นมาแล้ว ก็ยังไม่ได้รับการรับประกันว่าจะมีโอกาสได้เดบิวต์เป็นศิลปินง่ายๆอย่างทีต่ั้งใจ  
แต่ละค่ายมีเด็กฝึกหลายร้อยคน แต่กว่าการที่ค่ายจะเดบิวต์ศิลปินแต่ละวง ก็ต้องเลือกเฟ้นคนที่ฉายแววไปต่อ 
และมีความสามารถจริงๆเพียงไม่กี่คน ซึ่งการการันตีว่าคุณจะมีชื่อเสียงก็ต้องเซ็นสัญญากับค่ายเพลงใหญ่ๆ
อย่าง SM , YG, JYP และล่าสุดกับ HYBE หรือ Bighit เดิม เด็กฝึกต้องเรียนทั้งร้อง, เต้น, แรพ, การแสดง และ
เรียนภาษา เพ่ือจะเป็นซุปเปอร์สตาร์ระดับโลก ซึ่งแต่ละบริษัทก็จะมีการประเมินผลในรอบเดือน ท าให้ เด็กฝึก
ต้องฝึกซ้อมกันอย่างเข้มข้น โดยไม่มีวันหยุดพักและเด็กฝึกทุกคนต้องพักอาศัยอยู่ในหอพักและจ่ายเงินเพ่ือให้
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ไดร้ับการฝึก และยังต้องลดน้ าหนัก เนื่องจากภาพลักษณ์ ถือเป็นเรื่องส าคัญของศิลปินคนหนึ่ง บางคนก็จ าเป็น
ที่จะต้องศัลยกรรม แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องเจอเหมือนกันก็คือการลดน้ าหนักและการถูกจ ากัดด้านอาหาร 
โดยเฉพาะก่อนการแสดง ในการประเมินประจ าเดือน ทุกคนต้องชั่งน้ าหนักและวัดเปอร์เซนต์ความอ้วน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวงเกิร์ลกรุ๊ป เช่น Nine Muses ที่มีแก้วกระดาษส าหรับไดเอต เพ่ือควบคุมปริมาณ
อาหารในแต่ละมื้อ 
 โซยู สมาชิกวง Sistar เคยออกมาบอกว่าเธอต้องลดน้ าหนัก 8 กิโลกรัมในหนึ่งเดือน ห้ามกิน
คาร์โบไฮเดรตและเกลือ กินได้เพียงไข่นกกะทา 4 ฟองที่ไม่มีไข่แดง และนมไขมันต่ ากับสลัดที่ไม่มีน้ าสลัด กิน
แตงโมไม่ได้ เพราะมีผลต่อการลดน้ าหนัก ส่วนเพ่ือนร่วมวงอย่าง ดาซอม ก็ต้องลดน้ าหนัก 10 กิโลกรัมใน 3 
สัปดาห์ โดยกินเพียงแค่แตงกวาอย่างเดียว แต่เมมเบอร์ของเกิร์ลกรุ๊ปหลายคนก็รักษารูปร่าง เพราะต้อง
ฝึกซ้อมเต้นอย่างหนักหลายชั่วโมงต่อวัน และแม้ว่าจะเดบิว ต์ออกมาแล้วก็ยังถูกวิจารณ์เรื่องรูปร่างอยู่ตลอด 
อย่างเช่น ปาร์คบอม 2ne1 และ ชินดง Super Junior ที่ถูกวิจารณ์เรื่องรูปร่าง 
 
 TNN Online (2564) ได้เขียนบทความ ค่ายไหนก าไร ค่ายไหนขาดทุน เปิดรายได้ 4 ค่ายเพลงยักษ์
ใหญ่ของเกาหลีใต ้ในบทความกล่าวว่า สี่ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้ ประกอบด้วย 
 1. ค่าย SM Entertainment ต้นสังกัดวง TVXQ, Super Junior, Girls’ Generation, Shinee, 
EXO, Red Velvet, NCT และ Aespa 
 ยอดขายอลับั้ม ค่าย 95% ศิลปิน 5%  
 ยอดขายอัลบั้มรีแพ็กเกจ ค่าย 90% ศิลปิน 10%  
 อีเวนต์และกิจกรรม ค่าย 60% ศิลปิน 40%  
 การท างานต่างประเทศ ค่าย 30% ศิลปิน 70% 
 2. ค่าย JYP Entertainment ต้นสังกัดวง 2PM, Twice, Stray Kids และ Itzy 
 ยอดขายอัลบั้ม ค่าย 50% ศิลปิน 50%  
 ยอดขายอัลบั้มรีแพ็กเกจ ค่าย 30% ศิลปิน 70%  
 อีเวนต์และกิจกรรมค่าย 60% ศิลปิน 40%  
 การท างานต่างประเทศ ค่าย 30% ศิลปิน 70% 
 3. ค่าย YG Entertainment ต้นสังกัดวง Big Bang, Blackpink, Winner, Ikon และ Treasure 
 ยอดขายอัลบั้ม ค่าย 50% ศิลปิน 50%  
 ยอดขายอลับั้มรีแพ็กเกจ ค่าย 30% ศิลปิน 70%  
 อีเวนต์และกิจกรรม ค่าย 40% ศิลปิน 60%  
 การท างานต่างประเทศ ค่าย 50% ศิลปิน 50% 
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 4. ค่าย Big Hit Entertainment หรือชื่อใหม่คือ HYBE Entertainment ต้นสังกัดวง BTS และ TXT 
 ยอดขายอัลบั้ม ค่าย 50% ศิลปิน 50%  
 ยอดขายอัลบั้มรีแพ็กเกจ ค่าย 30% ศิลปิน 70%  
 อีเวนต์และกิจกรรม ค่าย 50% ศิลปิน 50%  
 การท างานต่างประเทศค่าย 30% ศิลปิน 70% 
ส่วนรายได้ปี 2020 ที่ผ่านมา 
 ค่าย Big Hit Entertainment ไดเ้งินมหาศาลจากความส าเร็จระดับโลกของวง BTS ยอดขายเพ่ิมจาก
ปี 2019 ขึ้นไป 35 เปอร์เซ็นต์ รวมเป็น 796,280 ล้านวอนหรือกว่า 22,000 ล้านบาท ส่วนผลก าไรเพ่ิม 47 
เปอร์เซ็นต์ คิดเป็น 145,510 ล้านวอนหรือกว่า 4 พันล้านบาท 
 ค่าย YG Entertainment รายได้หลักปีที่ผ่านมา มาจากเกิร์ลกรุ๊ปวง Blackpink รวมท ายอดขายเพ่ิม
ไปอยู่ที่ 255,260 ล้านวอนหรือกว่า 7 พันล้านบาท ส่วนผลก าไรเพ่ิมจาก 5,350 ล้านวอน เป็น 10,740 ล้าน
วอน หรือเกือบ 300 ล้านบาท 
 ค่าย JYP Entertainment ซึ่งวง Got7 เพิ่งหมดสัญญาไปเมื่อเดือนมกราคมปี 2021 ยอดขายลดจาก
ปี 2019 ท าไว้ 155,430 ล้านวอน เหลือ 144,390 ล้านวอนหรือเกือบ 4 พันล้านบาท ส่วนก าไรเพ่ิมเล็กน้อย
จาก 43,450 ล้านวอน เป็น 44,130 ล้านวอนหรือกว่า 1,200 ล้านบาท 
 ค่าย SM Entertainment ข่าวว่าลดทั้งฝั่งรายได้และผลก าไร โดยรายได้ลด 11.8 เปอร์เซ็นต์ จาก 
657,820 ล้านวอน ในปี 2019 เหลือ 579,870 ล้านวอนหรือราว 16,000 ล้านบาท ขณะที่ผลก าไรลดไปถึง 
83.9 เปอร์เซ็นต์ จาก 40,390 ล้านวอน เหลือ 6,490 ล้านวอน หรือประมาณ 180 ล้านบาท ในปี 2020 
 
4.4 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและผลกระทบทั้งต่อศิลปินและค่ายเพลง 
 Admin (2561) เขียนบทความเรื่อง กว่าจะเป็น "ไอดอล" ที่แฟนกรี๊ด ค่ายเพลงต้องจ่ายไปเท่าไร 
กล่าวว่า การจะปั้นเด็กฝึกให้ขึ้นมาเป็นไอดอลสักวงหนึ่งนั้น ต้นสังกัดของพวกเขาต้องใช้เงินกว่า 2‚000 ล้าน
วอน (ราว 60 ล้านบาท) แม้ว่าทางค่ายพยายามจะจ ากัดค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วก็ตาม โดยค่าใช้จ่ายตรงนี้รวมถึง
ตั้งแต่วินาทีแรกที่เด็กฝึกผ่านการออดิชั่นเข้ามา และจะต้องย้ายเข้ามาอยู่ในหอพักของทางค่ายร่วมกับเด็กฝึก
ทุกคนเพ่ือให้ง่ายต่อการฝึกซ้อม โดยจ านวนเทรนนีของแต่ละค่ายก็จะแตกต่างกันออกไป อย่าง SM 
Entertainment ซึ่งเป็นค่ายใหญ่ ไม่มีปัญหาเรื่องเงินทุน ก็จะสามารถฝึกเด็กได้ถึง 20-30 คนในเวลาเดียวกัน 
ขณะที่ค่ายเล็กๆ อาจจะเทรนได้เพียงแค่ 5 คนเท่านั้น แต่หากว่าภายใน 2-3 ปี ไอดอลกลุ่มนี้ไม่ประสบ
ความส าเร็จ บริษัทก็อาจก่อหนี้ให้บริษัทราว 1‚000 ล้านวอน หรือราว 29 ล้านบาทส าหรับการเทรนเด็กใหม่ 
ค่ายจะต้องใช้เวลากว่า 1-6 เดือน หรือมากกว่านั้น โดยระหว่างนี้จะมีทั้งการฝึกซ้อมร้องเพลง, เต้น, ศัลยกรรม
ปรับรูปลักษณ์ ซึ่งค่ายจะออกทุนให้และเรียกเก็บภายหลังในตอนที่ท ารายได้ได้แล้ว หากเป็นเด็กที่มาจาก
ต่างชาติก็จะต้องเรียนภาษาเกาหลีด้วย 
 



12 
 

 Admin (2562) เขียนบทความเรื่อง ถอดบทเรียนวงการ K-POP ภาระอันหนักอ้ึง ที่เหล่าไอดอลต้อง
แบกรับ กล่าวไว้ว่า แม้ว่าเด็กฝึกจะได้รับการคัดเลือกเป็นศิลปินตัวจริง ได้รับการเดบิวต์หรือออกซิงเกิลแล้ว 
แต่นั่นไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่าเด็กฝึกจะประสบความส าเร็จในเส้นทางการเป็นไอดอล ในทางกลับกันการเดบิวต์เป็น
เพียงจุดเริ่มต้นในวงการบันเทิงเสียมากกว่า เพราะในแต่ละปีเด็กฝึกที่ได้รับการเดบิวต์มีมากกว่าร้อยชีวิ ต 
ฉะนั้น สิ่งส าคัญคือท าอย่างไรให้ตัวเองได้รับการพูดถึงและเป็นที่นิยมของแฟนๆภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว 
ความนิยมที่ว่าสามารถวัดได้ด้วยรางวัลจากการขึ้นสเตจแข่งขันในแต่ละครั้ง อธิบายคร่าวๆ ให้เข้าใจโดยง่ายก็
คือ ในวงการไอดอลเกาหลีจะมีรายการแข่งขันชิงถ้วยแชมป์มากมาย การแข่งขันนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศิลปินออก
เพลงหรือซิงเกิลใหม่ ศิลปินจะต้องแสดงทั้งการร้อง การเต้น และเอ็นเตอร์เทนคนดูในรายการ ซึ่งผู้ที่ได้รับ
ความนิยมสูงสุดจากผู้ชมสามารถชี้วัดได้จากยอดซื้ออัลบั้ม ยอดสตรีมมิ่งบนเครือข่ายออนไลน์ และยอดโหวต
ผ่านรายการโดยตรง ศิลปินที่ประสบความส าเร็จจึงต้องเป็นศิลปินที่สามารถคว้าถ้วยได้หลายรายการ กลุ่ม
ศิลปินที่ได้รับความนิยมมากๆ เคยท าสถิติได้สูงถึง 14 ถ้วยแชมป์ต่อการออกซิงเกิล 1 ครั้งนอกจากนี้ หาก
ศิลปินคนใดในกรุ๊ปมีผลงานที่โดดเด่น มีฐานแฟนเพลงที่สามารถต่อยอดได้ ค่ายจะผลักดันให้ออกโซโลเดี่ยว 
นัยหนึ่งก็ดูเหมือนจะเป็นโอกาสให้ศิลปินมีการเติบโต ได้ท าเพลงที่ตัวเองชื่นชอบมากกว่าการท าเพลงร่วมกับวง 
แต่อีกแง่หนึ่งก็ต้องยอมรับว่า หากการโซโลเดี่ยวไม่ได้รับความนิยมอย่างที่คาดการณ์ไว้ การออกโซโลเดี่ยวครั้ง
ต่อไปก็คงจะไม่เกิดขึ้นและนั่นก็จะยิ่งเป็นแรงกดดันอีกทางหนึ่งต่อตัวของศิลปินเองด้วย 
   
 ศิรินภา นรินทร์ (2564) เขียนบทความเรื่อรอยยิ้มและคราบน้ าตา เมื่อ ‛สัญญาทาส“ ควบคุมชีวิต
ศิลปิน K-Pop กล่าวไว้ว่า ผ่านมากว่าหนึ่งทศวรรษที่ศิลปินเกาหลีได้สร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับแฟนเพลง
ทั่วโลก แต่ภายใต้ภาพลักษณ์ที่สดใสและรอยยิ้มอันร่าเริงที่พวกเราได้เห็น อาจจะซ่อนรอยน้ าตาแห่งความ
เจ็บปวดไว้มากมาย เพราะกว่าจะมายืนในจุดที่แฟนคลับได้ชื่นชม เส้นทางของศิลปินไอดอลนั้นยากตั้งแต่ก้าว
แรกในการออดิชั่นเพื่อเข้าไปเป็นเด็กฝึกหัดในค่ายเพลง จนกระท่ังเดบิวต์หรือเปิดตัวเป็นศิลปินไปแล้ว พวกเขา
ก็ต้องฝึกซ้อมและท างานอย่างหนัก โดยมีค่ายเพลงหรือต้นสังกัดเป็นผู้ควบคุมทุกอย่างเปรียบเสมือนเป็นเจ้า
ชีวิต ปัญหาระหว่างศิลปินและค่ายเพลงนั้น มีให้เห็นบ่อยๆ อย่างกรณีล่าสุดที่อาจจะไม่ได้เห็นปัญหาชัดเจนนัก 
แต่ก็พูดได้ว่า ‛จบไม่ค่อยสวย“ ก็คือกรณีการสิ้นสุดสัญญาของ Got7 กับค่าย JYP Entertainment กรณีนี้
เป็นที่พูดถึงกันอย่างมากในโลกออนไลน์ มีการพูดถึงประเด็นที่ค่ายให้การสนับสนุนศิลปินไม่ดีพอ รวมถึงการที่
ค่ายไม่สามารถจัดการกับแฟนคลับที่รุกรานศิลปินได้เท่าท่ีควร หลายคนจึงเดาว่านี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ท าให้วง
ไม่ต่อสัญญากับค่ายที่ปลุกปั้นพวกเขาขึ้นมา ปัญหาสัญญาไม่เป็นธรรมในวงการเพลงเกาหลี แต่ละค่ายจะมีกฎ
มีรายละเอียดแตกต่างกันไป ซึ่งที่พบหลัก ๆ จะเป็นเรื่อง  
 1. ระยะเวลาของสัญญาที่ยาวนาน  
 2. การแบ่งรายได้ไม่เป็นธรรม ค่ายมีส่วนแบ่งรายได้มากกว่าศิลปินมาก สวนทางกับการที่ศิลปินต้อง
ท างานหนักจนเกินไป  
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 3. ข้อจ ากัดเก่ียวกับสิทธิส่วนบุคคล เช่น ห้ามมีแฟนหรือออกเดต ซึ่งแต่ละค่ายมีกฎแตกต่างกันออกไป 
 4. ค่ายจดลิขสิทธิ์ชื่อศิลปิน ท าให้ศิลปินเสียโอกาสที่จะท ารายได้จากชื่อของตัวเอง และเป็นการจ ากัด
โอกาสการประกอบอาชีพในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 สมาชิกวง TVXQ (ดงบังชินกิ) 
(ที่มา : https://www.prachachat.net/d-life/news-603833) 

 
 ข้อพิพาทกรณีแรก ๆ ที่ถูกเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับรู้เกิดขึ้นเมื่อปี 2008 คือกรณีที่ 3 สมาชิก (จาก
ทั้งหมด 5 คน) ของวง TVXQ (ดงบังชินกิ) ซึ่งเป็นวงที่ได้รับความนิยมสูงมากในขณะนั้น ได้ฟ้องร้องเพ่ือแก้ไข
สัญญากับค่าย SM Entertainment ค่ายเพลงระดับท็อปของเกาหลี ด้วยเหตุผลว่าเงื่อนไขของสัญญาไม่เป็น
ธรรม เช่น การเซ็นสัญญาเป็นเวลานานถึง 13 ปี กับการท างานที่หนักหน่วง และการแบ่งรายได้ไม่เป็นธรรม 
การฟ้องร้องครั้งนั้นจบลงด้วยการประนีประนอมถอนฟ้องกันไป ผลที่ตามมาจากการเจรจาไกล่เกลี่ย คือ 
ศิลปินทั้ง 3 คนยกเลิกสัญญากับค่าย และตกลงว่าจะไม่แทรกแซงกิจกรรมของกันและกัน หลังจากนั้น ทั้ง 3 
คนก็แยกตัวออกไป ขณะที่อีก 2 คนยังใช้ชื่อวง TVXQ และอยู่กับต้นสังกัดเดิมต่อไป กรณีนั้นได้ส่งผลดีต่อ
วงการในภาพรวม เพราะหลังจากเกิดกรณีนั้นขึ้น คณะกรรมการการค้ายุติธรรม (Fair Trade Commission) 
ได้แจ้งเตือนไปยังค่ายให้แก้ไขสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และรัฐบาลเกาหลีใต้ออกกฎหมายก าหนดว่าสัญญาระหว่าง
ศิลปินกับค่ายจะต้องไม่เกิน 7 ปีนับจากวันที่เดบิวต์  
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ภาพที่ 2 สมาชิก วง B.A.P 
(ที่มา : https://www.prachachat.net/d-life/news-603833) 

 
 ในปี 2014 กรณีวง B.A.P ยื่นฟ้อง TS Entertainment ด้วยเหตุผลว่าสัญญาศิลปินนั้นไม่เป็นธรรมต่อ
เหล่าสมาชิก โดยรายละเอียดกล่าวว่า สัญญาการเป็นศิลปินของวง B.A.P นั้นยาวนานถึง 7 ปี รวมทั้งการเริ่ม
นับระยะเวลาก็เริ่มนับจากวันที่ออกอัลบั้มแรกไม่ใช่วันที่เริ่มเซ็นสัญญา ยิ่งไปกว่านั้น เนื้อหาของสัญญายังล้วน
แต่เอ้ือผลประโยชน์ให้กับ TS Entertainment ไม่ว่าจะเป็นการไม่เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองสิทธิมนุษยชน, 
B.A.P ต้องท างานอย่างต่อเนื่องแม้มีปัญหาทางด้านสุขภาพ รวมทั้งทางบริษัทยังแบ่งรายได้ให้แก่เหล่าสมาชิก
อย่างไม่เป็นธรรมอีกด้วย แต่ท้ายที่สุดก็ตกลงกันจบลงด้วยดี ทั้งศิลปินและค่ายเพลงก็กลับมาร่วมงานกันอีก
ครั้ง ซึ่งค่ายบอกในการแถลงข่าวว่าจะดูแลศิลปินให้ดีขึ้น 
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ภาพที่ 3 คิม จงฮยอน นักร้องน าวงชายนี่ (SHINee) 
(ท่ีมา : https://www.korseries.com/clc-s-sorn-sends-messages-about-situation-in-thailand/) 

  
 BBC New (2017) ได้เขียนบทความ ความตายของ ‛จงฮยอน“ สะท้อนด้านมืดวงการเพลงป็อป
เอเชีย ได้กล่าวว่า คิม จงฮยอน นักร้องน าวงชายนี่ (SHINee) ผู้เป็นหนึ่งในต านานของวงการเค-ป็อปจาก
เกาหลีใต้ เป็นอีกโศกนาฏกรรมหนึ่งที่อาจมีสาเหตุมาจากการฆ่าตัวตาย เพราะอาการเครียดและซึมเศร้า
รุนแรง ซึ่งท าให้ประเด็นอื้อฉาวเรื่องความกดดันที่มีต่อตัวศิลปิน อันเนื่องมาจากการควบคุมบังคับอย่างเข้มงวด
ของค่ายเพลง โดยศิลปินต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้แรงกดดันมหาศาลจากการแข่งขันในวงการ รวมทั้งต้องทนต่อ
การควบคุมบังคับจากต้นสังกัดอย่างเข้มงวด ไม่ว่าจะเป็นการฝึกฝนอย่างหนัก ไปจนถึงการกินอยู่ การแต่งกาย 
การใช้โทรศัพท์ การตัดสินใจท าศัลยกรรมความงาม หรือแม้กระทั่งการคบหาเพ่ือนหรือมีคนรัก ก็ไม่อาจเล็ด
ลอดสายตาและค าสั่งบงการจากค่ายเพลงไปได้ ส่วนตัวศิลปินเองนั้นกลับมีรายได้ตอบแทนเป็นเพียงเงินเดือน
จ านวนไม่มาก การจากไปอย่างไม่คาดฝันของคิม จงฮยอน นักร้องน าวงชายนี่ (SHINee) ผู้เป็นหนึ่งในต านาน
ของวงการเค-ป็อปจากเกาหลีใต้ เป็นอีกโศกนาฏกรรมหนึ่งที่อาจมีสาเหตุมาจากการฆ่าตัวตายเพราะอาการ
เครียดและซึมเศร้ารุนแรง ซึ่งท าให้ประเด็นอ้ือฉาวเรื่องความกดดันที่มีต่อตัวศิลปิน อันเนื่องมาจากการควบคุม
บังคับอย่างเข้มงวดของค่ายเพลงหลายแห่งของเอเชีย กลับมาอยู่ในความสนใจของบรรดาแฟนเพลงทั่วโลกอีก 
ครั้ง จงฮยอนได้ฝากข้อความอ าลาก่อนจบชีวิตไว้กับเพ่ือนสนิทว่า "ข้างในตัวตนของผมแตกสลาย...ชีวิตแบบ
คนที่มีชื่อเสียงโด่งดังนั้นไม่ใช่ส าหรับผมเลย ช่วยบอกทีเถิดว่าที่ผ่านมาผมท าได้ดีแล้ว ช่วยบอกทีว่าผมท างาน
หนักและมันก็เพียงพอแล้ว นี่คือค าอ าลาสุดท้ายจากผม" ข้อความที่จงฮยอนฝากไว้ สะท้อนถึงปัญหาเรื้อรังของ
สังคมเกาหลีใต้ที่มีการแข่งขันกันสูง แรงกดดันให้ไขว่คว้าความส าเร็จในการงานอาชีพหรือการศึกษาเป็นสาเหตุ
ให้เกาหลีใต้มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงที่สุดในบรรดาประเทศอุตสาหกรรม ส าหรับวงการบันเทิงแล้ว เป็นที่รู้กัน
ว่าศิลปินเค-ป็อป และศิลปินของอีกหลายค่ายเพลงในเอเชีย ต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้แรงกดดันมหาศาลจากการ
แข่งขันในวงการ รวมทั้งต้องทนต่อการควบคุมบังคับจากต้นสังกัดอย่างเข้มงวด ไม่ว่าจะเป็นการฝึกฝนอย่าง
หนัก ไปจนถึงการกินอยู่ การแต่งกาย การใช้โทรศัพท์ การตัดสินใจท าศัลยกรรมความงาม หรือแม้กระทั่งการ
คบหาเพ่ือนหรือมีคนรัก ก็ไม่อาจเล็ดลอดสายตาและค าสั่งบงการจากค่ายเพลงไปได้ ส่วนตัวศิลปินเองนั้นกลับ
มีรายได้ตอบแทนเป็นเพียงเงินเดือนจ านวนไม่มา 
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ภาพที่ 4 KANG DANIEL (คัง แดเนียล) 
(ที่มา : https://channel-korea.com/kang-daniel-contract-termination/) 

 
  Chanel Korea (2562) เขียนบทความเรื่อง  DETAILS ABOUT KANG DANIEL’S CONTRACT 
TERMINATION WITH LM ENTERTAINMENT กล่าวว่า คัง แดเนียล ซึ่งอยู่ภายใต้ MMO Entertainment 
จนถึงต้นปีนี้ ได้ย้ายไปที่เอเจนซี่ใหม่ชื่อ LM Entertainment ทั้งเขาและเพ่ือนร่วมค่ายซึ่งเป็นสมาชิก  
Wanna One ยุน จีซอง ได้ตัดสินใจร่วมค่ายกับ LM Entertainment  
LM Entertainment ได้ออกแถลงการณ์ว่า สัญญาพิเศษของคัง แดเนียลและยุน จีซองกับ MMO 
Entertainment หลังจากนั้นพวกเขาจะย้ายไปเอเจนซีใหม่ LM Entertainment ต้นสังกัดอธิบายเพ่ิมเติมว่า 
‛ทั้งสองศิลปินลงเอยด้วยการเข้าร่วม LM Entertainment บนพ้ืนฐานของความไว้วางใจอย่างลึกซึ้ง และ
วางแผนที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางของกิจกรรมในอนาคตของพวกเขาหลังจากการอภิปรายอย่างรอบคอบ 
ค่ายสัญญาว่าจะพยายามอย่างเต็มที่เพ่ือสนับสนุนศิลปินที่ก าลังเตรียมที่จะเริ่มต้นใหม่ ก่อนหน้านี้ ทั้ง  
Kang Daniel และ Yoon Ji Sung ได้เซ็นสัญญากับ MMO Entertainment เมื่อพวกเขาปรากฏตัวในรายการ
เซอร์ไววัล Produce 101 ซีซ่ันที ่2 ของ M-net และเดบิวต์ในฐานะสมาชิกของกลุ่มรายการ Wanna One ใน
ปี 2017 คัง แดเนียลเป็นเซ็นเตอร์ของกลุ่ม ในขณะที่ยุน จีซองเซ็นสัญญาเป็นหัวหน้ากลุ่ม และเมื่อเร็วๆ นี้ 
Wanna One ตัดสินใจยุบวงในวันที่ 31 ธันวาคม 2018 หลังจากสิ้นสุดกิจกรรมอย่างเป็นทางการ หลังจาก
ย้ายมาอยู่ที่ LM Entertainment เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2019 จากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของเขาหลังจาก
อยู่ในเอเจนซี่ใหม่เพียงหนึ่งเดือน แฟนๆแสดงความกังวลเกี่ยวกับการขาดกิจกรรมใน Instagram ของ 
คัง แดเนียล และหลายๆคนคาดเดาว่าต้นสังกัดใหม่ไม่ได้ให้การสนับสนุนเขาเพียงพอส าหรับอาชีพเดี่ยวของ
เขาท่ีก าลังจะมาถึง ความกังวลของแฟนๆท าให้เกิดข่าวลือเก่ียวกับความขัดแย้งระหว่างคัง แดเนียลและ 
ทีมผู้บริหารชุดใหม่ของเขาและเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2019 ส านักข่าวของเกาหลีใต้ Market News รายงาน
ว่าคัง แดเนียลถูกกล่าวหาว่าพยายามยุติสัญญาของเขากับ LM Entertainment ในรายงานฉบับนั้น ไม่ได้ระบุ
สาเหตุที่แน่ชัดของสิ่งที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์การบอกเลิกสัญญาอย่างชัดเจน แม้ว่าจะมีความเชื่อกันว่ามีความ
เข้าใจผิดเกิดขึ้นระหว่างคัง แดเนียลและเอเจนซี่ใหม่ของเขาเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียของเขา  ทาง LM 
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Entertainment ออกแถลงการณ์อย่างรวดเร็วว่า ‛เป็นความจริงที่เราได้รับการรับรองเนื้อหา แต่เป็นการ
ขอให้แก้ไขเงื่อนไขในสัญญาไม่ใช่เพ่ือยุติ ขณะนี้เราก าลังหารือเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนข้อก าหนดของสัญญา“ 
ต่อมา คัง แดเนียลยังได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการเกี่ยวกับข่าวลือเหล่านั้น ซึ่งเขาได้ยืนยันการตกลง
ระหว่างเขากับต้นสังกัดใหม่ของเขา เขาเขียนค าอธิบายยาวๆ ถึงแฟนคลับของเขา  ‛เพราะฉันไม่สามารถ
แสดงให้คุณเห็นได้ทั้งหมดว่าฉันเป็นอย่างไรบนโซเชียลมีเดียและฉันคิดว่าคุณจะกังวล ฉันจึงขอให้เอเจนซี่ของ
ฉันโอนบัญชีโซเชียลมีเดียภายใต้ชื่อของฉัน เพ่ือให้ฉันสามารถอัปเดต แม้ว่าฉันจะท าการร้องขอเหล่านี้ซ้ าแล้ว
ซ้ าเล่าและรอให้หน่วยงานโอนบัญชีโดยสมัครใจเพื่อแสดงให้คุณเห็นด้านที่ดีข้ึนทั้งหมดของฉัน บริษัทปฏิเสธค า
ขอโอนบัญชีโซเชียลมีเดียและบทความเก่ียวกับข้อพิพาทของฉัน ได้รับการปล่อยตัวในวันนี้“ ครั้งแรกที่ออกมา
ในฐานะข่าวลือ ค าขอของคัง แดเนียลที่จะยกเลิกสัญญากับ LM Entertainment กลับกลายเป็นว่าห่างไกล
จากข่าวลือเลย มีการเปิดเผยว่าคัง แดเนียลจ้างทนายความที่มีชื่อเสียงชื่อซอน จุงมุน ทนายความเป็นที่รู้จักกัน
เป็นอย่างดีในฐานะตัวแทนทางกฎหมายส าหรับข้อพิพาททางกฎหมายหลายประการในอุตสาหกรรมบันเทิง 
ลูกค้าของเขาบางคนรวมถึงอดีตแฟนสาวของ Kim Hyun-joong เกี่ยวกับข้อพิพาทเรื่องพ่อของเธอ และบอย
แบนด์เกาหลี Madtown เกี่ยวกับความขัดแย้งกับต้นสังกัดของพวกเขาทนายความ Seon Joong-moon เป็น
ตัวแทนของ Kang Daniel ในการติดต่อสื่อสารกับ LM Entertainment ในวันเดียวกันนั้น เขาได้บอกกับ
ส านักข่าว Xportnews ว่าการสนทนาระหว่างทุกฝ่ายยังไม่คืบหน้าตั้งแต่วันที่ส่งการรับรองเนื้อหา ดังนั้นเขา
จึงไม่มีรายละเอียดที่จะแบ่งปัน คัง แดเนียลลงท้ายด้วยว่า ‛ได้โปรดเชื่อในตัวฉันและรออีกสักหน่อย ความจริง
จะถูกเปิดเผย“ ปิดด้วยข้อความคลุมเครือหลังจากเปิดเผยการยืนยันนี้ คัง แดเนียลก็ตัดสินใจสร้างบัญชี 
Instagram ส่วนตัวของเขาเองเพ่ือสื่อสารกับแฟนๆ อย่างอิสระและฉายภาพบุคคลสาธารณะที่เขาต้องการ
แบ่งปัน  
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ภาพที่ 5 ซอลลี่ 
(ที่มา : https://www.bbc.com/thai/international-50093358) 

  
 BBC News (2563) ได้เขียนบทความ ซอลลี่ : ศิลปินสาวผู้กล้าขบถต่อวงการเค-ป็อป ได้กล่าวว่า 
ซอลลี่อดีตสมาชิกวงเคป๊อป f(x) ที่ได้ฆ่าตัวตาย โดยสิ่งที่ท าให้เธอโดดเด่นขึ้นมาคือ "การพูดอย่างเปิดเผย
ตรงไปตรงมา" ซึ่งสวนทางกับสิ่งที่เหล่าดารานักร้องเค-ป็อปท ากัน เนื่องจากความคาดหวังและแรงกดดัน 
ของสังคมและวงการบันเทิงเกาหลีที่ต้องการเห็นพวกเขาเป็นเ พียง "ไอดอล" หรือ ต้นแบบที่ดี และมี
ภาพลักษณ์ที่ดี เธอเคยพูดอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับการต่อสู้กับปัญหาสุขภาพจิต การถูกกลั่นแกล้งในโลก
ออนไลน์ หรือแม้แต่ความสัมพันธ์กับคนรัก และผู้หญิงควรมีเสรีภาพในการแต่งกายตามที่พวกเธอปรารถนา 
บ่อยครั้งที่ตัวเธอก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ด้วยถ้อยค ารุนแรงเนื่องจากเป็นสิ่งต้องห้ามของบรรดาดารานักร้องเกาหลี
จากต้นสังกัดของพวกเขา สิ่งที่ท าให้เธอโดดเด่นขึ้นมาคือ "การพูดอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา" ของเธอ ซึ่งสวน
ทางกับสิ่งที่เหล่าดารานักร้องเค-ป็อปท ากัน เนื่องจากความคาดหวังและแรงกดดันของสังคมและวงการบันเทิง
เกาหลีที่ต้องการเห็นพวกเขาเป็นเพียง "ไอดอล" หรือ ต้นแบบที่ดี มีภาพลักษณ์ที่ดี "ศิลปินเค -ป็อป ต้องเป็น
นักแสดงที่ดี ตัวอย่างที่ดีสมบูรณ์แบบตามอุดมคติตลอดเวลา แม้กระท่ังในการใช้ชีวิตส่วนตัว" เจฟฟ์ เบนจามิน 
คอลัมนิสต์ด้านเค-ป็อปกล่าวแต่ซอลลี่กลับท้าทายต่อสิ่งนี้ "ดารานักร้องผู้หญิงเกาหลีถูกคาดหวังว่าจะต้อง
น่ารักอ่อนหวาน ขณะเดียวกันก็ต้องอยู่ในกรอบที่สังคมยอมรับ แต่ไม่ใช่ส าหรับซอลลี่ ผู้ที่ต้องการให้สังคมได้
ยินเสียงหรือความคิดเห็นของเธอ" ยูนฮา คิม นักวิจารณ์วงการเค -ป็อปในเกาหลีใต้ระบุเธอเคยพูดอย่าง
ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับการต่อสู้กับปัญหาสุขภาพจิต การถูกกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ หรือแม้แต่ความสัมพันธ์
กับคนรัก ซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามของบรรดาดารานักร้องเกาหลีจากต้นสังกัดของพวกเขา ศิลปินผู้ล่วงลับในวัย 25 
ปี รายนี้ก็เคยออกมาแสดงความคิดเห็นว่า ผู้หญิงควรมีเสรีภาพในการแต่งกายตามที่พวกเธอปรารถนา และ
บ่อยครั้งที่ตัวเธอก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ด้วยถ้อยค ารุนแรง จากการที่เธอไม่สวมเสื้อชั้นในในที่สาธารณะ "ครั้งแรก
ที่ฉันโพสต์ภาพที่ไม่ใส่เสื้อชั้นใน มักจะมีการพูดถึงอย่างมาก ฉันรู้สึกกลัวและคิดว่าจะซ่อนโพสต์นั้น แต่ฉันไม่
ท าเพียงเพราะว่าฉันต้องการเปลี่ยนความคิดของคนต่อเรื่องนั้น ส่วนหนึ่งฉันเองก็อยากบอกว่า นี่ไม่ใช่เรื่อง
ใหญ่" เธอกล่าวในรายการทีวี The Night of Hate Comments สาเหตุส่วนใหญ่ที่น ามาสู่ค าวิจารณ์หรือการ
โจมตีเธอทางโลกออนไลน์ก็มาจากการที่เธอโพสต์ภาพบนโซเชียลมีเดียของเธอ"บางสิ่งที่ไม่ถือว่าเป็นพิษเป็นภัย
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ต่อใคร อย่างการโพสต์รูปที่ถ่ายกับคนรักของเธอ ก็กลายเป็นประเด็นให้คนมาวิจารณ์ซอลลี่ได้" คาลิกซ์โตระบุ 
อย่างไรก็ตาม กลุ่มที่ไม่ชอบและคาดโทษเอาผิดเธอ ก็ไม่มีสิทธิที่จะปิดปากเธอ หากเธอต้องการพูดอย่าง
ตรงไปตรงมา 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 เอลกี้ วง CLC 
(ที่มา : https://www.koreaboo.com/news/clc-elkie-submitted-request-terminate-contract-

cube-entertainment-poor-treatment/) 
 
 Ron Kim (2020) Elkie แห่ง CLC ได้ส่งค าขอไปยัง Cube Entertainment เพ่ือขอยกเลิกสัญญา
พิเศษของเธอกับต้นสังกัดและจ่ายเงินตามสมควรที่เธอเป็นหนี้ในจดหมายที่ที่ปรึกษากฎหมายของเธอส่งถึง 
Cube Entertainment Elkie ได้ให้รายละเอียดถึงเหตุผลว่าท าไมเธอถึงขอยกเลิกสัญญา ซึ่งมีผลทันที ซึ่งใน
สัญญาระบุไว้ว่า ถึงคิวบ์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ เราเป็นที่ปรึกษากฎหมายของ Miss Chong Ting-yan (ชื่อจริง
ของ Elkie) และเราก าลังส่งจดหมายฉบับนี้เกี่ยวกับปัญหาการบอกเลิกสัญญาพิเศษระหว่าง Miss Chong และ
บริษัทของคุณเนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้: ตามค าให้การของ Miss Chong และเอกสารที่เธอมอบให้กับเรา 
Miss Chong ได้เซ็นสัญญาพิเศษกับ Cube ในเดือนกุมภาพันธ์ 2016 ในสัญญาระบุว่า Cube จะเป็น
หน่วยงานจัดการพิเศษเฉพาะส าหรับกิจกรรมด้านความบันเทิงของ Miss Chong หลังจากการลงนามใน
สัญญา Miss Chong เข้าร่วมเกิร์ลกรุ๊ป CLC และท าหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในสัญญา ปฏิบัติตามแนวทางและการ
เตรียมการของบริษัท และอุทิศเวลาให้กับการฝึกอบรมการแสดงด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม Miss Chong อ้าง
ว่า Cube Entertainment ละเมิดข้อก าหนดและเง่ือนไขมากมายจากสัญญาดังที่เน้นด้านล่าง 
 
 ประการแรก ในช่วงระยะเวลาของสัญญา Cube Entertainment รวบรวมรายได้ของ Miss Chong 
จากกิจกรรมความบันเทิงของเธอ อย่างไรก็ตาม Cube Entertainment ไม่เคยเปิดเผยงบก าไรขาดทุนหรือ
รายละเอียดเฉพาะใดๆ แก่ Miss Chong 
 ประการที่สอง หลังจากการลงนามในสัญญา Miss Chong ได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบที่ระบุไว้ใน
สัญญา และเข้าร่วมในตารางงานท่ี Cube Entertainment ก าหนดและก าหนดให้เธอ  
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อย่างไรก็ตาม Cube Entertainment ไม่ได้จ่ายเงินให้ Miss Chong ส าหรับกิจกรรมการแสดงของเธอตามที่
ระบุไว้ในมาตรา 6.4 ในสัญญาพิเศษ 
 ประการที่ สาม เนื่ องจากการจัดการและการเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ างภายในของ Cube 
Entertainment คุณแจ้งให้สมาชิก CLC ทราบว่าจะไม่มีการสนับสนุนด้านการพัฒนาใด ๆ ในปี 2020 อีก 
ต่อไป ตั้งแต่นั้นมา Cube Entertainment ไม่ได้จัดเตรียมแผนการที่สมเหตุสมผลส าหรับอนาคตของ Miss 
Chong และการกระท าของคุณก็แสดงให้เห็น ว่าคุณจะไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอีกต่อไป 
จากข้อมูลข้างต้น การกระท าของ Cube Entertainment ละเมิดสัญญา และขัดขวางการพัฒนาและการ
เติบโตของ Miss Chong ในอุตสาหกรรมบันเทิงเรายอมรับการช าระเงินของ Miss Chong และก าลังออก
ประกาศนี้ในนามของเธอ 
 ประการแรก นับตั้งแต่วันที่คุณได้รับจดหมายฉบับนี้ สัญญาพิเศษระหว่าง Miss Chong และ Cube 
Entertainment จะสิ้นสุดลง 
 ประการที่สอง ภายใน 15 วันหลังจากได้รับหนังสือแจ้งนี้ Cube Entertainment จะต้องจัดท างบ
ก าไรขาดทุนที่เหมาะสมส าหรับกิจกรรมของเธอในช่วงระยะเวลาสัญญาและรายละเอียดการติดต่อเพ่ือ
ด าเนินการระงับข้อพิพาท 
 ประการที่สาม หาก Cube Entertainment ปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามข้อก าหนดของหนังสือแจ้ง เราจะ
ใช้วิธีการทางกฎหมายทั้งหมดท่ีจ าเป็นในการปกป้องลูกค้าของเรา 
 เอลกี้ CLC ได้ฟ้องร้องค่าย Cube Entertainment และขอยกเลิกสัญญา หลังมีปัญหาการจัดการ
รายได้ และการดูแลที่ไม่ยุติธรรม โดยทางทีมกฎหมายของเอลกี้ได้ยื่นเรื่องต่อทางค่าย Cube Entertainment 
ให้ยกเลิกสัญญาของเอลกี้ และจ่ายเงินที่เอลกี้ควรได้รับคืนให้ครบ  เนื่องจากช่วงที่อยู่ในสัญญา รายได้ของ 
เอลกี้จากการท ากิจกรรมในวงการได้ถูกรวบรวมโดยทางค่าย แต่ค่ายกลับไม่ยอมเปิด เผยงบรายได้หรือ
รายละเอียดอ่ืนๆแก่เอลกี้และหลังจากการเซ็นสัญญา เอลกี้ได้รับผิดชอบท าหน้าที่ของเธอตามที่ ได้ระบุไว้ใน
สัญญาและได้เข้าร่วมตามตารางที่จัดโดยค่าย แต่ทางค่ายกลับไม่ยอมจ่ายเงินส าหรับการท ากิจกรรมด้านการ
แสดงให้ 
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ภาพที่ 7 สร ชลนสร สัจจกุล วง CLC 
(ที่มา : https://www.korseries.com/clc-s-sorn-sends-messages-about-situation-in-thailand/) 

  
 สร-ชลนสร สัจจกุล ได้ให้สัมภาษณ์ว่า สร-ชลนสร สัจจกุล เริ่มเส้นทางการเป็นนักร้องในวง 
เกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังของเกาหลี ด้วยการตัดสินใจเข้าประกวด Kpop Star Hunt 2011 รายการประกวดร้องเพลง
เกาหลีของสถานีโทรทัศน์ tvN ที่เปิดโอกาสให้เด็กจากประเทศต่างๆ ในเอเชียเข้าร่วมแข่งขันค้นหาดาวดวง
ใหม่ จนได้เป็น 1 ใน 2 คนที่เป็นตัวแทนจากประเทศไทยไปประกวดที่เกาหลีใต้ ก่อนจะชนะการแข่งขันและ
เซ็นสัญญาเป็นศิลปินฝึกหัดเป็นเวลา 3 ปี กับค่าย Cube Entertainment หนึ่งในบริษัทเอนเตอร์เทนเมนต์
ส าคัญของวงการเกาหลี ที่มีศิลปินในสังกัดอย่าง HyunA, Jokwon, BTOB, Pentagon และ (G)I-DLE  
‛สร ชลนสร สัจจกุล“ สมาชิกชาวไทยจากเกิร์ลกรุ๊ปวง CLC ได้พูดถึงเรื่องที่เธอได้ค่า Royalty แตกต่างจาก
เพ่ือนสมาชิกชาวเกาหลีเพราะกฎหมายไทยยังไม่ได้คุ้มครองเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยเธอพบว่าหลังจบการโป
รโมทผลงานอัลบัมล่าสุดไป วง CLC ที่มีสมาชิกชาวเกาหลี 5 คน ชาวไทย 1 คน และชาวฮ่องกง 1 คน กลับมี
รายได้ค่า Royalty ที่ศิลปินได้รับโดยตรงแตกต่างกัน โดยเพ่ือนชาวเกาหลีได้รับไปเต็มๆ ในขณะที่สรและ เอล
กี้ สมาชิกชาวฮ่องกง กลับไม่ได้รับเงินจ านวนดังกล่าวซึ่งถ้าเทียบกันแล้วรายได้แตกต่างกับเพ่ือนชาวเกาหลีถึง 
6 เท่าเลยทีเดียว 
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 Alexa Lewis (2021) เขียนบทความเรื่อง JYP Entertainment Allegedly Changed Their 
Contract Structure after GOT7 Benefited More Than the Company ได้กล่าวว่า JYP 
Entertainment คาดว่าจะเติบโตมากกว่าที่พวกเขาท าในปีที่แล้ว หลังจากท่ีพวกเขาแก้ไขสัญญาเพ่ือสนับสนุน
บริษัท รายงานเปิดเผยว่าบริษัทท าเช่นนั้นเนื่องจากประสบการณ์ของพวกเขากับ Got7 ตามรายงานของ 
Newspim โครงสร้างสัญญาดั้งเดิมของ JYP Entertainment ระบุว่าส าหรับการโปรโมตในประเทศนั้น ก าไร 
60% เป็นของ บริษัท ในขณะที่ 40% เป็นของศิลปิน อย่างไรก็ตาม ส าหรับการโปรโมตในต่างประเทศ ศิลปิน
จะได้รับส่วนแบ่งที่ใหญ่กว่า โดยน าก าไรกลับบ้าน 70% ในขณะที่ JYP Entertainment ได้ 30% อย่างที่
แฟนๆ ส่วนใหญ่ทราบ Got7 ในปีต่อๆ มากลายเป็นวงที่ได้รับความนิยมในระดับสากลมากกว่าในประเทศ  
ด้วยเหตุนี้ กลุ่มจึงโปรโมตอย่างมากในสหรัฐอเมริกา มักปรากฏในรายการตะวันตกและช่อง YouTube รายได้
ของพวกเขาในต่างประเทศท าให้กลุ่มมีรายได้มหาศาล และ JYP Entertainment ไม่มีทางเลือกอ่ืนนอกจาก
ให้จ่าย 70% ให้กับพวกเขาในขณะที่พวกเขาท าได้เพียง 30% ตามท่ีระบุไว้ในสัญญา นอกจากนี้ Got7 ประสบ
ความส าเร็จในทันทีที่เดบิวต์ ดังนั้นบริษัทจึงต้องเริ่มจ่ายเงินจ านวนมากในช่วงต้นอาชีพ  มีการคาดเดากันว่า
สาเหตุที่ท าให้ Got7 ได้รับการเลื่อนต าแหน่งและการจัดการที่ไม่ดีโดย JYP Entertainment ในช่วงปีต่อๆ มา
นั้น ก็คือการหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินให้สมาชิกมากกว่าที่บริษัทได้รับ Got7 จะได้รับรายได้มากกว่า JYP 
Entertainment 40% และจะแบ่งมันออกเป็นเจ็ดสมาชิก แต่มีข่าวลือว่าการตัดยังคงสูงกว่าที่ JYP 
Entertainment จะได้รับ รายงานระบุว่าศิลปินหน้าใหม่ของ JYP Entertainment เช่น NiziU ทั้งหมดมี
โครงสร้างสัญญาใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมากกว่าศิลปิน Got7 บอยแบนด์หลากสัญชาติ ตัดสินใจไม่ต่อ
สัญญากับค่าย JYP Entertainment อดีตต้นสังกัดเป็นเพราะเงื่อนไขสัญญาที่ถูกเปลี่ยนแปลงโดยเดิมนั้น
สัญญาส่วนแบ่งรายได้จะแยกเป็นรายได้ในเกาหลีใต้ ซึ่งต้นสังกัดจะได้ไป 60 เปอร์เซ็นต์ ส่วนศิลปินรับ 40 
เปอร์เซ็นต์ ขณะที่รายได้นอกเกาหลีใต้ ต้นสังกัดรับ 30 เปอร์เซ็นต์ ส่วนศิลปินรับ 70 เปอร์เซ็นต์ซึ่งปัญหา
เกิดขึ้นในส่วนหลังนี้เอง เนื่องจากวง GOT7 โด่งดังในต่างแดนมากกว่าที่เกาหลีใต้ ท าให้รายได้ของทางวงเข้า
มาท่ีตัวศิลปินมากกว่าทางค่าย ดังนั้นเมื่อต้องมีการต่อสัญญาใหม่ ทางค่ายจึงปรับลดตัวเลขรายได้จากต่างแดน
ที่ศิลปินจะได้รับลงจากเดิม  
 - ปมที่น าไปสู่การไม่ต่อสัญญา 
 1. ไร้แนวทางท่ีชัดเจนในการจัดการปัญหาซาแซง (Sasaeng) 
 2. ได้รับการปฏิบัติเฉพาะการสร้างผลก าไรในต่างแดน 
 3. การท ากิจกรรมภายใต้แผนกที่ 2 ของบริษัท 
 4. การโปรโมตอัลบั้มใหม่ท่ีใช้เวลาเพียง 1 สัปดาห์ 
 5. การต้องทนรับทัศนคติที่ย่ าแย่ของเหล่าพนักงานบริษัทในระหว่าง Live กับแฟนคลับ 
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ภาพที่ 8 สมาชิกวง Got7 
(ที่มา : https://www.matichon.co.th/entertainment/interstars/news_2522237) 

 
 Got7 สามารถยุติความสัมพันธ์กับต้นสังกัดเดิม เพ่ือไปสู่การเดินทางบทใหม่ โดยทั้ง 7  คนจะได้รับ
การคุ้มครองทางกฎหมาย ตามมาตรา 8 แห่งสัญญามาตรฐานส าหรับศิลปินวัฒนธรรมป็อปที่มีนักร้องเป็น
ศูนย์กลาง (Standard Exclusive Contract for Pop Culture Artists (singers-centered) ของ KFTC ที่
ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่า ต้นสังกัดมีสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า ซึ่งครอบคลุมทั้ง ชื่อ , ภาพถ่าย, ภาพบุคคล, 
ลายมือ และอ่ืนๆ หรือแม้กระทั่งชื่อจริง, ชื่อที่ใช้ในวงการบันเทิง, ชื่อเล่น ฯลฯ ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง จด
ทะเบียน หรือใช้สิทธิ์ข้างต้นในฐานะทรัพย์สินทางปัญญา แต่เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง สิทธิ์ข้างต้นจะต้องโอนคืน
กลับไปเป็นของศิลปิน 
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บทที่ 3 
 

วิธีการด าเนินวิจัย 
 
 การวิจัยเรื่อง ค่าเช่าทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมเพลงเกาหลีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ในส่วนของบทความนี้จะกล่าวถึงวิธีการศึกษาและการด าเนินงานวิจัยซึ่งประกอบด้วย แหล่งข้อมูล
ที่ปรากฏเนื้อหาและรายละเอียดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเพลงเกาหลีและค่าเช่าทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรม
เพลงเกาหลีและรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือการวิจัยผ่านแหล่งข้อมูลที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และอินเตอร์เน็ต 
 
3.1 แหล่งที่ท าของข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาและค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ค่าเช่าทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมเพลงเกาหลี 
และพบว่าแหล่งข้อมูลที่ปรากฏเรื่องที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้นสามารถศึกษาค้นคว้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และ
อินเตอร์เน็ตได้ 
3.2 เครื่องมือการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ใช้หลักการการสังเกตการณ์ (Observation) มาเป็นเครื่องมือการวิจัยแทนแบบสอบถามหรือ
การสัมภาษณ์ โดยจากการที่ผู้วิจัยได้สังเกตการณ์ผ่านแหล่งข้อมูลที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และอินเตอร์เน็ตแล้ว 
พบว่าข้อมูลที่ปรากฏการศึกษาเนื้อหาและรายละเอียดของค่าเช่าทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมเพลงเกาหลี 
โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ ทั้งในส่วนของค่ายเพลงและศิลปินในด้านประโยชน์และ
ผลกระทบโดยศึกษาผ่านสัญญา 
 โดยสัญญาของการเป็นศิลปินเกาหลีมี 2 ประเภทคือสัญญาเด็กฝึกและสัญญาศิลปิน  
 3.2.1 สัญญาเด็กฝึก บริษัทจะลงทุนในการฝึก และความจ าเป็นอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาความสามารถและ
คุณสมบัติของเด็กฝึก และเด็กฝึกควรท าให้ดีที่สุดเพ่ือยกระดับคุณภาพของเด็กฝึก  และสัญญาเด็กฝึกไม่
สามารถมีอายุมากกว่า 3 ปี ในระหว่างการเป็นเด็กฝึกนั้น บริษัทจะสนับสนุนในการฝึก ไม่ว่าจะเป็นการแสดง, 
การร้อง, การเต้น โดยบริษัทสามารถขอให้เด็กฝึกได้ฝึกอบรมอย่างเต็มที่และซื่อสัตย์ และนอกเหนือจากการ
การฝึกฝน บริษัทจะไม่สามารถละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิส่วนบุคคลของเด็กฝึก และไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินในจ านวนที่ไม่เป็นธรรมหากเด็กฝึกมีอาการซึมเศร้าบริษัทจะต้องช่วยในรักษา บริษัทจะต้องขออนุมัติเป็น
ลายลักษณ์อักษรจากเด็กฝึก หากบุคคลที่3จะได้รับสิทธิ์หรือต าแหน่งในการจัดหรือดูแลการศิลปิน เด็กฝึก
จะต้องท าตามระบบของเด็กฝึกที่บริษัทจัดมาให้ดีที่สุด เด็กฝึกสามารถแสดงความคิดเห็น และสอบถามหรือ
พูดคุยถึงการปฏิบัติตามหน้าที่ของบริษัทได้อย่างเหมาะสม เด็กฝึกไม่สามารถมีส่วนร่วมในทางอาชญากรรม
ใดๆและสามารถหารือเกี่ยวกับความคิดเห็นได้ทุกเมื่อ โดยสอบถามหรือพูดคุยถึงการปฏิบัติตามหน้าที่ของ
บริษัทได้อย่างเหมาะสมหากเด็กฝึกได้รับการกระท าที่ไม่เหมาะสมจากพนักงาน สัญญาสามารถยุติลงได้  
(ต้องได้รับการพิสูจน์)  
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 3.2.2 สัญญาการเป็นศิลปินอย่างเป็นทางการแบบมาตรฐาน กล่าวไว้ว่า สัญญาต้องมีอายุอย่างมาก
ที่สุด 7 ปี และหากอายุสัญญาเกิน 7 ปี ศิลปินอาจขอยกเลิกสัญญาเมื่อใดก็ได้หลังจากผ่านไป 7 ปี (เว้นแต่จะ
ตกลงกันทั้งสองฝ่าย) และเงื่อนไขสัญญาสามารถขยายได้หากมีกรณีที่ศิลปินต้องไปเกณฑ์ทหาร , การตั้งครรภ์, 
และมีการเจ็บป่วย บริษัทมีความรับผิดชอบในการช าระเงิน, การจัดการ, ตารางงาน, การเผยแพร่, เนื้อหา, 
เงื่อนไขต่างๆ และการสนับสนุนที่จ าเป็นทั้งหมดในฐานะศิลปิน ส่วนศิลปินสามารถแสดงความคิดเห็นได้
ตลอดเวลา และสามารถขอเอกสารเกี่ยวกับงานของศิลปินได้  ศิลปินไม่สามารถท าอะไรก็ตามที่อาจจะท าให้
บริษัทเสื่อมเสียชื่อเสียงได้และศิลปินสามารถปฏิเสธค าขอที่ไม่เป็นธรรมได้ตลอดเวลา บริษัทมีสิทธิ์ในการ
ตีพิมพ์ และมีสิทธิในการเข้าถึงอัตลักษณ์ของศิลปินอย่างเต็มที่ บริษัทจะต้องแสดงหลักฐานว่าบริษัทได้จัดสรร
ทรัพยากรที่จ าเป็นทั้งหมด เพ่ือใช้ในการจัดการและยังมีสัญญาย่อยที่แยกออกมาจากการท าการตกลงกัน
ระหว่างบริษัทและศิลปิน 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่อง ค่าเช่าทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมเพลงเกาหลี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาค่าเช่าทางเศรษฐกิจที่ปรากฏในอุตสาหกรรมเพลงเกาหลีว่าค่าเช่าทาง
เศรษฐกิจในอุตสาหกรรมเพลงเกาหลีเป็นอย่างไร และส่งผลกระทบอย่างไรต่อศิลปินและค่ายเพลงต้นสังกัด 
โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาผ่านค่าเช่าทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมเพลงเกาหลีที่แบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน 
คือ ส่วนของค่ายเพลงและศิลปินในด้านประโยชน์และผลกระทบโดยศึกษาผ่านสัญญา และข้อมูลที่น ามาใช้
ศึกษาทั้งหมดนั้นเป็น การศึกษาข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และอินเตอร์ เน็ตและน าไปวิเคราะห์เพ่ือน าไปสู่
บทสรุปของ หัวข้อวิจัยได้ ดังนี้ 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาผ่านสัญญาของการเป็นศิลปินเกาหลี โดยใช้เกณฑ์การตีความโดยการศึกษา
ปัจจัยในการแบ่งสรรค่าเช่าทางเศรษฐกิจระหว่างค่ายเพลงและนักร้องในบริษัท ประเด็นและการฟ้องร้องต่างๆ
ทีเคยเกิดข้ึนมาในอดีตที่ส่งผลกระทบต่อวงการเพลงเกาหลี และวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบริษัทเล็กและ
บริษัทใหญ ่โดยสัญญาจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สัญญาเด็กฝึกและสัญญาศิลปิน 
 
4.1 สัญญาการเป็นเด็กฝึก  
 สัญญาการเป็นเด็กฝึก ซึ่งเป็นสัญญาที่ทางเด็กฝึกและบริษัทต้นสังกัดต้องท าการเจรจาและเซ็นสัญญา
กันก่อนที่จะรับเด็กคนหนึ่งมาฝึกในบริษัทนั้นๆ ดังตัวอย่างสัญญา 
 

 
ภาพที่ 9 สัญญาการเป็นเด็กฝึก 

(ที่มา : https://ent.kocca.kr/UID/BBS/U007/contract.do) 
 
 4.1.1 ในสัญญาหน้านี้กล่าวว่าบริษัทจะลงทุนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเงินหรือทัพยากรต่างๆในการฝึก 
 และความจ าเป็นอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาความสามารถและคุณสมบัติของเด็กฝึกที่ได้รับเข้ามาในบริษัท และ
 เด็กฝึกควรจะต้องท าให้ดีที่สุดเพื่อยกระดับคุณภาพของเด็กฝึกและบริษัทต้นสังกัด  



27 
 

 

 
ภาพที่ 10 สัญญาการเป็นเด็กฝึก 

(ที่มา : https://ent.kocca.kr/UID/BBS/U007/contract.do) 
 
 4.1.2 ในสัญญาหน้านี้เป็นการเซ็นรับรู้ระยะเวลาในการฝึกว่าเริ่มฝึกตั้งแต่วันที่เท่าไรจนถึงวันที่เท่ าไร 
 ซึ่งโดยตามกฎหมายของประเทศเกาหลีสัญญาเด็กฝึกไม่สามารถมีอายุมากกว่า 3 ปี 
 
 

 
ภาพที่ 11 สัญญาการเป็นเด็กฝึก 

(ที่มา : https://ent.kocca.kr/UID/BBS/U007/contract.do) 
 

 
ภาพที่ 12 สัญญาการเป็นเด็กฝึก 

(ที่มา : https://ent.kocca.kr/UID/BBS/U007/contract.do) 
 
 4.1.3 ในสัญญาหน้านี้กล่าวว่า ในระหว่างการเป็นเด็กฝึกในบริษัทนั้น บริษัทจะสนับสนุนในการฝึกใน
 ทุกๆทาง ไม่ว่าจะเป็นการแสดง, การร้อง, การเต้น โดยบริษัทสามารถขอให้เด็กฝึกได้ฝึกอบรมอย่าง
 เต็มที่และซื่อสัตย์ และนอกเหนือจากการการฝึกฝน บริษัทก็จะไม่สามารถละเมิดความเป็นส่วนตัว
 หรือสิทธิส่วนบุคคลของเด็กฝึกได้ และไม่สามารถเรียกเก็บเงินในจ านวนที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งหมายความ
 ว่าตลอดระยะเวลาที่ฝึกกับทางบริษัท ทางบริษัทก็จะสนับสนุกเด็กฝึกอย่างเต็มที่ และจะไม่ก้าวก่าย
 เรื่องส่วนตัวต่างๆของเด็กฝึก 
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ภาพที่ 13 สัญญาการเป็นเด็กฝึก 

(ที่มา : https://ent.kocca.kr/UID/BBS/U007/contract.do) 
 

 
ภาพที่ 14 สัญญาการเป็นเด็กฝึก 

(ที่มา : https://ent.kocca.kr/UID/BBS/U007/contract.do) 
 
 4.1.4 ในสัญญาหน้านี้กล่าวว่าหากเด็กฝึกมีอาการป่วยหรือซึมเศร้า บริษัทจะต้องช่วยในการรักษา  
 ซึ่งโดยทั่วไปแล้วก่อนจะก้าวไปเป็นศิลปินจะต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักและมีแรงกดดันจากทุกด้าน 
 เด็กฝึกจึงอาจจะเกิดอาการป่วยหรือซึมเศร้าได้โดยง่าย และบริษัทจะต้องขออนุมัติเป็นลายลักษณ์
 อักษรจากเด็กฝึก หากบุคคลที่3จะได้รับสิทธิ์หรือต าแหน่งในการจัดหรือดูแลการศิลปิน ซึ่งหมายความ
 ว่าหากเด็กฝึกคนใดคนหนึ่งจะมีคนดูแลหรือจัดหางานให้ก็จะต้องได้รับความยินยอมจากเด็กฝึกก่อน 
 

 
ภาพที่ 15 สัญญาการเป็นเด็กฝึก 

(ที่มา : https://ent.kocca.kr/UID/BBS/U007/contract.do) 
 

 
ภาพที่ 16 สัญญาการเป็นเด็กฝึก 

(ที่มา : https://ent.kocca.kr/UID/BBS/U007/contract.do) 
 
 4.1.5 ในสัญญาหน้านี้กล่าวว่าเด็กฝึกจะต้องท าตามระบบของเด็กฝึกที่บริษัทจัดมาให้ดีที่สุด  ซึ่ง
 หมายถึงระบบการฝึกซ้อมและการประเมินรายสัปดาห์ต่างๆ และเด็กฝึกสามารถแสดงความคิดเห็น 
 และสอบถามหรือพูดคุยถึงการปฏิบัติตามหน้าที่ของบริษัทได้อย่างเหมาะสม หากเด็กฝึกมีข้อสงสัย
 หรือค าถามก็สามารถสอบถามทางบริษัทต้นสังกัดได้อย่างตรงไปตรงมา 
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ภาพที่ 17 สัญญาการเป็นเด็กฝึก 

(ที่มา : https://ent.kocca.kr/UID/BBS/U007/contract.do) 
 

 
ภาพที่ 18 สัญญาการเป็นเด็กฝึก 

(ที่มา : https://ent.kocca.kr/UID/BBS/U007/contract.do) 
 

 
ภาพที่ 19 สัญญาการเป็นเด็กฝึก 

(ที่มา : https://ent.kocca.kr/UID/BBS/U007/contract.do) 
 
 4.1.6 ในสัญญาหน้านี้กล่าวว่าเด็กฝึกไม่สามารถมีส่วนร่วมในทางอาชญากรรมใดๆในประเทศเลย 
 เนื่องจากจะมีผลกระทบตามมามากมาย และเด็กฝึกสามารถหารือเก่ียวกับความคิดเห็นได้ทุกเมื่อ โดย
 สามารถสอบถามหรือพูดคุยถึงการปฏิบัติตามหน้าที่ของบริษัทต้นสังกัดได้อย่างเหมาะสม หากเด็กฝึก
 ได้รับการกระท าท่ีไม่เหมาะสมจากพนักงาน สัญญาที่ได้เซ็นไปก็สามารถยุติลงได้ เมื่อได้รับการพิสูจน์
 ว่าเป็นเรื่องจริง 
 
4.2 สัญญาการเป็นศิลปินอย่างเป็นทางการแบบมาตรฐาน 
 สัญญาการเป็นศิลปินอย่างเป็นทางการแบบมาตรฐาน ซึ่งเป็นสัญญาที่ทางศิลปินและบริษัทต้นสังกัด
ต้องท าการเจรจาและเซ็นสัญญากันก่อนที่เดบิวต์เป็นศิลปิน ดังตัวอย่างสัญญา 
 

 
ภาพที่ 20 สัญญาการเป็นศิลปินอย่างเป็นทางการ 

(ที่มา : https://ent.kocca.kr/UID/BBS/U007/contract.do) 
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 4.2.1 ในสัญญาหน้านี้กล่าวว่า สัญญาต้องมีอายุอย่างมากที่สุด 7 ปี และหากอายุสัญญาเกิน 7 ปี 
 ศิลปินอาจขอยกเลิกสัญญาเมื่อใดก็ได้หลังจากผ่านไป 7 ปี เว้นแต่จะตกลงกันทั้งสองฝ่าย ซึ่งในอดีต
 ไม่ได้มีการก าหนดว่าสัญญาต้องมีอายุกี่ปี แต่ในขณะนั้นได้มีการฟ้องร้องเกิดขึ้นเนื่องจากสัญญาที่
 ยาวนานเกินไป ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา กฎหมายสัญญาของศิลปินจึงต้องมีอายุอย่างมากที่สุดแค่ 7 ปี 
 

 
ภาพที่ 21 สัญญาการเป็นศิลปินอย่างเป็นทางการ 

(ที่มา : https://ent.kocca.kr/UID/BBS/U007/contract.do) 
 

 
ภาพที่ 22 สัญญาการเป็นศิลปินอย่างเป็นทางการ 

(ที่มา : https://ent.kocca.kr/UID/BBS/U007/contract.do) 
 
 4.2.2 ในสัญญาหน้านี้กล่าวว่า เงื่อนไขสัญญาสามารถขยายได้หากมีกรณีที่ศิลปินต้องไปเกณฑ์ทหาร , 
 การตั้งครรภ์, และมีการเจ็บป่วย บริษัทมีความรับผิดชอบในการช าระเงิน, การจัดการ, ตารางงาน, 
 การเผยแพร,่ เนื้อหา, เงื่อนไขต่างๆ และการสนับสนุนที่จ าเป็นทั้งหมดในฐานะศิลปิน ซึ่งโดยส่วนใหญ่
 ศิลปินชายของเกาหลีต้องไปเป็นทหารเป็นระยะเวลา 2 ปี และในขณะนั้นเองทางบริษัทก็จะจัดการ
 ตารางงานและการโปรโมตต่างๆของศิลปินตลอดระยะเวลา 2 ปี จนศิลปินจะออกมา 
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ภาพที่ 23 สัญญาการเป็นศิลปินอย่างเป็นทางการ 

(ที่มา : https://ent.kocca.kr/UID/BBS/U007/contract.do) 
 

 
ภาพที่ 24 สัญญาการเป็นศิลปินอย่างเป็นทางการ 

(ที่มา : https://ent.kocca.kr/UID/BBS/U007/contract.do) 
 
 4.2.3 ในสัญญาหน้านี้กล่าวว่า ส่วนศิลปินสามารถแสดงความคิดเห็นได้ตลอดเวลา ซึ่งหากศิลปิน
 สงสัยหรือมีปัญหาต่างๆก็สามารถไปพูดคุยกับทางบริษัทต้นสังกัดได้เลย และสามารถขอเอกสาร
 เกี่ยวกับงานของศิลปินได้ หากศิลปินอยากทราบรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับงานต่างๆก็สามารถขอกับ
 ทางบริษัทต้นสังกัดได้เลย และศิลปินก็ไม่สามารถท าอะไรก็ตามที่อาจจะท าให้บริษัทเสื่อมเสียชื่อเสียง
 ได ้
 

 
ภาพที่ 25 สัญญาการเป็นศิลปินอย่างเป็นทางการ 

(ที่มา : https://ent.kocca.kr/UID/BBS/U007/contract.do) 
 

 
ภาพที่ 26 สัญญาการเป็นศิลปินอย่างเป็นทางการ 

(ที่มา : https://ent.kocca.kr/UID/BBS/U007/contract.do) 
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 4.2.4 ในสัญญาหน้านี้กล่าวว่า ศิลปินสามารถปฏิเสธค าขอที่ไม่เป็นธรรมได้ตลอดเวลา ซึ่งหากศิลปิน
 ไม่อยากออกงานหรือท างานที่บริษัทเสนอมาก็สามารถปฏิเสธได้ตลอดเวลา ส่วนบริษัทก็มีสิทธิ์ในการ
 ตีพิมพ์ต่างๆที่เกี่ยวกับศิลปิน และมีสิทธิในการเข้าถึงอัตลักษณ์ของศิลปินอย่างเต็มที่ ซึ่งหมายถึง
 บริษัทสามารถรับรู้ทุกความสามารถและเอกลักษณ์ของศิลปิน และสามารถเลือกงานต่างๆที่เหมาะสม
 กับศิลปินได ้
 

 
ภาพที่ 27 สัญญาการเป็นศิลปินอย่างเป็นทางการ 

(ที่มา : https://ent.kocca.kr/UID/BBS/U007/contract.do) 
 

 
ภาพที่ 28 สัญญาการเป็นศิลปินอย่างเป็นทางการ 

(ที่มา : https://ent.kocca.kr/UID/BBS/U007/contract.do) 
 
 4.2.1 ในสัญญาหน้านี้กล่าวว่า บริษัทจะต้องแสดงหลักฐานว่าบริษัทได้จัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็น 
 ทั้งหมดเพ่ือใช้ในการจัดการ หมายถึงการจ่ายเงินและการจัดหาสิ่งจ าเป็นต่างของศิลปินให้กับศิลปิน 
 และทั้งนี้ก็ยังมีสัญญาย่อยที่แยกออกมาจากการท าการตกลงกันระหว่างบริษัทและศิลปิน  ซึ่งสัญญาที่
 แยกย่อยออกมาก็จะเป็นสัญญาที่เกิดจากศิลปินและทางบริษัทต้นสังกัดเอง 
 
 ในปี ค.ศ 1998 เกาหลีใต้ได้ประกาศนโยบาย Korea : Culture, Creativity and Content เพ่ือ
ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านวัฒนธรรมของเกาหลีใต้ ด้วยการจัดสรรงบประมาณพัฒนาบุคลากรใน
วงการภาพยนตร์ ดนตรี การแสดง การออกแบบ ฯลฯ ต่อมาในปี ค.ศ 2009 ได้มีการก่อตั้งสถาบัน ‘The 
Korea Creative Content Agency’ หรือ ‘KOCCA’ ขึ้นมาอย่างเป็นทางการ ผ่านการร่วมมือจากหลายองค์ 
เพ่ือวางแผน บริหารจัดการ และพัฒนาธุรกิจด้านวัฒนธรรมเกาหลีอย่างครบวงจร โดยการส่งเสริมให้เนื้อหา
สาระความเป็นเกาหลี สอดแทรกลงไปในสื่อบันเทิงต่างๆ หน้าที่ของ KOCCA คือการออกกฎระเบียบที่
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาเทคโนโลยี สนับสนุนภาคเอกชนโดยเฉพาะรายเล็กๆ ในการจัดตั้งธุรกิจ
ด้านเนื้อหาวัฒนธรรม รวมทั้งยังร่วมลงทุนและให้กู้ ไปจนถึงมีสตูดิโอให้เช่าในราคาถูกอีกด้วย หน้าที่ของ 
KOCCA ยังครอบคลุมไปถึงการสนับสนุนการขยายตลาดวัฒนธรรมไปยังต่างประเทศ เพ่ือเป็นธุรกิจส่งออก ซึ่ง
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ปัจจุบันมีส านักงานที่ต่างประเทศอยู่ทั้งสิ้น 8 สาขา ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ยุโรป สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ญี่ปุ่น 
อินโดนีเซีย และจีน 2 สาขา ปัจจุบัน KOCCA ได้ให้การส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรมอยู่ 
12 ธุรกิจ ได้แก่ ระบบโทรทัศน์คลื่นดิจิตอล (Broardcasting), เพลง (Music), เกม (Game), การ์ตูน 
(Comics), ภาพเคลื่อนไหว (Animation) , คาแรคเตอร์ (Character licensing), แฟชั่น (Fashion), การ
ขยายไปยังต่างประเทศ (Overseas expansion), เทคโนโลยีวัฒนธรรม (Culture Technology R&D), การ
สร้างเนื้อหา ส าหรับคนรุ่นหลัง (Next-generation content), การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human 
Resource Development), การสร้างศูนย์สนับสนุนและเรียนรู้ด้านธุรกิจ (CKL Business support center 
& Academy) 
 
4.3 การจัดการสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 
 เนื่องจากที่ผ่านมาเคยมีการฟ้องร้องต่างๆเกิดขึ้นมากมาย โดยข้อพิพาทกรณีแรกๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อปี 
2008 คือกรณีที่ 3 สมาชิก (จากทั้งหมด 5 คน) ของวง TVXQ (ดงบังชินกิ) ซึ่งเป็นวงที่ได้รับความนิยมสูงมาก
ในขณะนั้น ได้ฟ้องร้องเพ่ือแก้ไขสัญญากับค่าย SM Entertainment บริษัทต้นสังกัดระดับสูงของเกาหลี ด้วย
เหตุผลว่าเงื่อนไขของสัญญาไม่เป็นธรรม เช่น การเซ็นสัญญาเป็นเวลานานถึง 13 ปี กับการท างานที่หนักหน่วง 
และการแบ่งรายได้ไม่เป็นธรรม การฟ้องร้องครั้งนั้นจบลงด้วยการประนีประนอมถอนฟ้องกันไป กรณีนี้ได้
ส่งผลดีต่อวงการในภาพรวม เพราะหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น คณะกรรมการการค้ายุติธรรม (Fair Trade 
Commission) ได้แจ้งเตือนไปยังค่ายให้แก้ไขสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และรัฐบาลเกาหลีใต้ออกกฎหมายก าหนด
ว่าสัญญาระหว่างศิลปินกับค่ายจะต้องไม่เกิน 7 ปีนับจากวันที่เดบิวต์ ซึ่งส่งผลต่อเชิงโครงสร้างและสิทธิ
เสรีภาพของคนในประเทศด้วย โดยเกิด ‘กฎหมาย JYJ’ หรือกฎหมายห้ามสถานีวิทยุและโทรทัศน์แบนศิลปิน
ดาราตามใบสั่งของคนนอก หรือต้นสังกัดเดิมของศิลปินดาราคนนั้นๆ กฎหมายฉบับนี้ตั้งตามชื่อวงบอยแบนด์ 
JYJ ซึ่งประกอบไปด้วยอดีตสมาชิกวงดงบังชินกิ (TVXQ) จ านวน 3 คน ได้แก่ คิม แจจุง, พัค ยูชอน และ 
คิม จุนซู โดยทั้ง 3 คนได้ฟ้องร้องยกเลิกสัญญากับต้นสังกัดเดิม คือ บริษัท SM Entertainment และใน
กฎหมาย JYJ มีสาระส าคัญ คือ ห้ามบุคคลที่สามซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เข้าไป
ยุ่งเกี่ยวกับการเชิญศิลปินดารามาร่วมรายการ ทั้งยังให้อ านาจคณะกรรมการการสื่อสารแห่งเกาหลีใต้ในการ
แทรกแซงหรือพิจารณาออกค าสั่ง หากได้รับค าร้องว่าสถานีโทรทัศน์และวิทยุแบนศิลปินดาราโดยไม่มีเหตุผล
สมควร โดย ส.ส. ชเว กล่าวว่า กฎหมายดังกล่าวคือการคุ้มครองสิทธิของคนในอุตสาหกรรมบันเทิง ว่าจะ
สามารถท างานได้โดยไม่ถูกครอบง าหรือลิดรอนสิทธิจากนายทุนหรือต้นสังกัดเดิม คณะกรรมการการค้าที่เป็น
ธรรมของเกาหลีใต้ (KFTC) ได้ออกข้อบังคับสัญญามาตรฐานระหว่างศิลปินดาราและต้นสังกัด โดยก าหนด
ระยะเวลาการท างานตามสัญญาสูงสุดระหว่างศิลปินดาราและบริษัทอยู่ที่ไม่เกิน 7 ปี และก าหนดให้ข้อตกลง
ต่างๆ ในสัญญาต้องเป็นธรรมกับท้ัง 2 ฝ่าย ต่อมาในปี 2017 KFTC ได้ออกข้อบังคับสัญญาที่เป็นธรรมระหว่าง
บริษัทและศิลปินฝึกหัด (trainee) โดยบริษัทต้องให้เหตุผลที่ชัดเจนในการยกเลิกสัญญาและห้ามยกเลิกสัญญา
โดยไม่แจ้งล่วงหน้า นอกจากนี้ ยังห้ามบริษัทบังคับศิลปินฝึกหัดต่อสัญญา และห้ามปรับศิลปินฝึกหัด หาก
บริษัทเป็นผู้ขอยกเลิกสัญญา 
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4.4 ปัจจัยในการแบ่งสรรค่าเช่าทางเศรษฐกิจระหว่างค่ายเพลงและศิลปินในบริษัททั้งบริษัทเล็กและบริษัท
ใหญ่  
 การจะเข้าไปเป็นเด็กฝึกหรือศิลปินในบริษัทต่างๆในเกาหลี เด็กฝึกจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมก่อนการ
ฝึก แต่ละค่ายก็จะมีราคาไม่เท่ากัน ซึ่งหากผ่านช่วงเวลาการเป็นเด็กฝึกและเป็นศิลปินแล้วก็จะต้องจ่ายคืนกับ
บริษัทในช่วงปีแรกๆท่ีเดบิวต์ ทางบริษัทก็จะมีรายได้จากการที่ศิลปินประสบความส าเร็จแล้วน าเงินมาจ่ายคืน
ให้กับบริษัทเพ่ือบริษัทจะได้น าไปลงทุนกับเด็กฝึกคนหรือกลุ่มต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลและการฝึกซ้อม
ต่างๆ ความแตกต่างระหว่างบริษัทเล็กกับบริษัทใหญ่ก็คือต้นทุนที่มีไม่เท่ากัน เนื่องจากศิลปินของแต่ละค่าย
ประสบความส าเร็จไม่เท่ากัน บริษัทที่มีศิลปินประสบความส าเร็จเยอะก็จะมีเงินทุนเยอะกว่า และสามารถฝึก
เด็กฝึกจนกลายเป็นศิลปินได้อีกเรื่อยๆ แต่หากบริษัทที่ลงทุนไปแล้วไม่มีรายได้กลับมาก็จะไม่มีเงินทุนไปต่อ
ยอดเพ่ือจะฝึกเด็กฝึกให้ก้าวมาเป็นศิลปินอีก 
 4.4.1 การแบ่งสรรค่าเช่าทางเศรษฐกิจระหว่างค่ายเพลงและศิลปินในบริษัทเล็ก 
  เนื่องจากเป็นบริษัทขนาดเล็ก การดูแลศิลปินก็จะไม่ดีเท่ากับบริษัทใหญ่ๆอย่างเช่น เรื่องห้อง
 ฝึกซ้อม เรื่องอาหาร และเรื่องที่พัก ค่าใช้จ่ายภายในบริษัทจะสูงมากหากศิลปินในบริษัทไม่ประสบ
 ความส าเร็จ เนื่องจากทางบริษัทต้องลงทุนในหลายๆด้านเพ่ือให้ศิลปินมีชื่อเสียง บางบริษัทเล็กก็จะมี
 สัญญาที่ว่าหากศิลปินประสบความส าเร็จแล้วก็ต้องมาจ่ายเงินคืนให้กับบริษัทเท่ากับที่บริษัทลงทุนให้
 ศิลปินคนนั้นหรือกลุ่มนั้นไป แต่หากศิลปินไม่มีชื่อเสียงทางบริษัทก็จะขาดทุนหรือว่าเป็นหนี้ต่อไป 
 ทั้งนี้ทุกบริษัทลงทุนก็ฝึกเด็กฝึกเพ่ือให้ไปเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียง โดยการแบ่งสรรค่าเช่าทางเศรษฐกิจ
 ระหว่างบริษัทเล็กและบริษัทใหญ่จะต่างกัน ซึ่งบริษัทเล็กๆในเกาหลีบางบริษัทก็จะมีทั้งกลุ่มที่ประสบ
 ความส าเร็จและกลุ่มที่ไม่ส าเร็จ รายได้ของบริษัทเล็กจึงไม่เท่าบริษัทใหญ่ บริษัทขนาดเล็กที่ยกมา
 เป็นตัวอย่าง เช่น 
 - Jellyfish Entertaiment 
        ต้นสังกัดของ VIXX, Gugudan, Sung Si Kyung, actress Park Jung Ah,  former Jewelry 
 member Yewon, Jiyul และสมาชิกวง Dal Shabet และอีกมากมาย 
 - FNC Entertainment 
        ต้นสังกัดของ F.T. Island, CNBLUE, AOA, SF9, N.Flying, Honeyst, Yoo Jae Suk, Jung 
 Hyung Don, Lee Kuk Ju, Noh Hong Chul, Lee Dong Gun, Jung Woo และอ่ืนๆ อีกมากมาย
 - Cube Entertainment 
      ต้นสังกัดของ BTOB, HyunA, Pentagon, CLC, Jo Kwon, Hyunseung, Jeon So Yeon,   
 Lai Guan Lin, Yu Seon Ho, Jo Woo Chan, Heo Kyung Hwan และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
 - Pledis Entertainment 
        ต้นสังกัดของ Seventeen, NU'EST, PRISTIN, Han Dong Gun, After School, BUMZ 
 - Starship Entertainment 



35 
 

        ต้นสังกัดของ MONSTA X, Soyu, K.Will, Cosmic Girls, Jung Se Woon, Boyfriend, Mad 
 Clown, JungGiGo, Yoo Seung Woo, Kim Bum, Dasom, Lee Dong Wook, Lee Kwang 
 Soo, Yoo Yeon Seok 
 - Woollim Entertainment 
        ต้นสังกัดของ INFINITE, Lovelyz, Golden Child, JOO และอ่ืนๆ 
 
 4.4.2 การแบ่งสรรค่าเช่าทางเศรษฐกิจระหว่างค่ายเพลงและศิลปินในบริษัทใหญ่ 
  เนื่องจากเป็นบริษัทใหญ่ เด็กฝึกส่วนใหญ่จึงอยากเข้ามาฝึกกับบริษัทใหญ่เพราะอยากได้รับ
 การการันตีว่าจะประสบความส าเร็จ แต่ด้วยความที่เป็นบริษัทใหญ่การจะเข้ามาเป็นเด็กฝึกจึงยากกว่า
 บริษัทเล็ก เพราะจะมีมาตรฐานสูงและข้อตกลงมากกว่าในทั้งการฝึกฝนและรายได้ บริษัทใหญ่ๆจะมี
 ต้นทุนในการลงทุนที่จะฝึกเด็กฝึกอยู่แล้ว เนื่องจากเป็นค่ายที่ได้รับความนิยมจากคนทั่วประเทศและ
 ทั่วโลก แต่ทั้งนี้ทางบริษัทก็ไม่ได้การันตีว่ามาเป็นเด็กฝึกที่บริษัทนี้แล้วจะได้เป็นศิลปิน เพราะในบริษัท
 ก็จะมีการแข่งขันสูงตามความนิยมของทั้งคนในประเทศเกาหลีและต่างประเทศ ส่วนเด็กฝึกและ
 ศิลปินก็จะได้รับความสะดวกสบายมากกว่าบริษัทเล็กเพราะทางบริษัทใหญ่จะมีต้นทุนเพียงพอในการ
 อ านวยความสะดวกต่างๆ ตั้งแต่อาการ ห้องซ้อม รวมไปถึงหอพัก และหากเด็กฝึกได้เดบิวต์เป็นศิลปิน
 ก็จะประสบความส าเร็จและได้รับความนิยมเป็นที่แน่นอน ซึ่งในประเทศเกาหลี บริษัทใหญ่ที่ทุกคนทั่ว
 ประเทศยอมรับและได้รับความนิยมมีเพียงไม่ก่ีบริษัทเท่านั้น ได้แก่ 
 - HYBE Company 
 ต้นสังกัดของ BTS, NU'EST, SEVENTEEN, TXT และ ENHYPHEN 
 - JYP Entertainment  
 ต้นสังกัดของ TWICE, 2 PM, STRAY KIDS, DAY 6, ITZY 
 - SM Entertainment  
 ต้นสังกัดของ H.O.T, TVXQ, SUPER JUNIOR, SNSD, SHINEE, REDVELVET, EXO, NCT และ 
 AESPA 
 - YG Entertainment 
 ต้นสังกัดของ BIGBANG, BLACKPINK, iKON, WINNER, TREASURE 
 
4.5 ภายหลังการหมดสัญญาของศิลปินกับบริษัทต้นสังกัด 
 ตามกฎหมายของประเทศเกาหลี สัญญาของศิลปินเกาหลีกับทางบริษัทต้นสังกัดจะมีเพียงแค่ 7 ปี 
เมื่อครบสัญญา ศิลปินจะต่อสัญญาหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของศิลปินแต่ละคนว่าจะเซ็นสัญญาต่อหรือไม่
เซ็นสัญญาต่อ ตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนถึงปจัจุบันมีข่าวเกี่ยวกับการหมดสัญญาของศิลปินที่เป็นที่รู้จัก 
และมีแฟนๆคอยติดตามจ านวนมากออกมาเรื่อยๆ เพราะส่วนใหญ่เหตุผลในการไม่ต่อสัญญาที่ออกมาจากทาง
ค่ายมักเป็นเหตุผลในเรื่องของความต้องการที่จะท างานในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือต้องการท างานใน
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เส้นทางใหม่ รายละเอียดในสัญญาจะมีความเฉพาะเจาะจงลงไปในสัญญาของแต่ละคน ถึงแม้จะเป็นสมาชิกวง
เดียวกัน แต่ในการต่อสัญญาใหม่สมาชิกส่วนใหญ่จะมีความต้องการที่ไม่เหมือนกัน โดยหัวข้อหลักท่ีมักจะใช้
เวลาในการพิจารณาคือเรื่องของขอบเขตการท างานของแต่ละคนที่อยากเน้นไปในแต่ละด้านต่างกัน เรื่องของ
การท ากิจกรรมร่วมกันในรูปแบบวง เรื่องของสัญญาจ านวนงานต่อปี ระยะของสัญญา ไปจนถึงเรื่องที่มักเป็น
ปัญหาใหญ่ที่สุดคือเรื่องของส่วนแบ่งรายได้ ในความเป็นจริงแล้วการต่อสัญญาใหม่ ตัวศิลปินมักคาดหวังว่าจะ
ได้ส่วนแบ่งรายได้ที่มากข้ึนจากในสัญญาฉบับก่อน รวมไปถึงการการันตีว่าเค้าจะยังคงได้รับงานอย่างสม่ าเสมอ 
และมีระยะเวลาในสัญญาที่ท าให้เค้ารู้สึกอุ่นใจ แต่ปัญหามักเกิดจากความเหลื่อมล้ า ซึ่งมาจากความแตกต่าง
ของระดับความนิยมในสมาชิกแต่ละคน เพราะเมื่อมองการเซ็นสัญญาใหม่เป็นการลงทุนทางด้านธุรกิจแล้วการ
ตัดสินใจในการเจรจาเรื่องสัญญาย่อมตีออกมาเป็นมูลค่าทางการเงินทั้งสิ้น ส าหรับวงที่ผ่านการท ากิจกรรมมา
นานกว่า 7 ปี ส่วนใหญ่มักจะผ่านช่วงที่ประสบความส าเร็จสูงสุดมาแล้ว ซึ่งไม่ใช่ทุกวงที่จะสามารถรักษาระดับ
ความนิยมเอาไว้ได้ยาวนาน ท าให้ค่ายส่วนใหญ่มองว่าการต่อสัญญาใหม่กับศิลปินเป็นการลงทุนในขาลงซึ่งมี
ความเสี่ยงสูงและอาจไม่คุ้มกับการลงทุน และปัญหาเช่นนี้มักเกิดขึ้นชัดเจนกับกลุ่มค่ายบันเทิงที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ จนถึงปัจจุบันมีศิลปินมากมายที่ไม่ต่อสัญญากับทางบริษัทต้นสังกัดและแยกย้ายไปท างานใน
แนวทางของตนเอง ตัวอย่างเช่น 
 4.5.1 วง GOT7 ที่เดบิวต์มาตั้งแต่เดือนมกราคม 2014 ซ่ึงมีสมาชิกด้วยกัน 7 คน (มี แบมแบม ซึ่ง
เป็นคนไทยอยู่ในวงนี้ด้วย) ท าให้สมาชิกในวงทั้ง 7 คนจะหมดสัญญากับทางค่าย JYP ในวันที่ 19 มกราคม 
2021 ผลสรุปการต่อสัญญา คือ ไม่มีใครต่อสัญญากับทางค่ายเลย สมาชิกทุกคนต่างแยกย้ายไปในเส้นทางของ
ตัวเอง และตา่งคนต่างแยกย้ายไปอยู่ในค่ายใหม่ของตัวเอง ในปัจจุบัน สมาชิก GOT7 ทั้ง 7 มีสังกัดใหม่เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว เจย์บี - H1GHR MUSIC, มาร์ค - Creative Artists Agency (CAA), จินยอง - BH 
Entertainment, แจ็คสัน - Team Wang และ SublimeArtist Agency ยองแจ - Sublime Artist Agency 
, แบมแบม - Abyss Company, และยูคยอม – AOMG  
 4.5.2 เรน ก่อนหน้าที่เรนจะเดบิวต์ในฐานะศิลปินเดี่ยวเขาเคยเดบิวอยู่ในวงชื่อว่า Fanclub ตอนอายุ 
16 ปี แตเ่นื่องจากวงไม่ประสบความส าเร็จวงจึงยุติกิจกรรม แต่ในปี 2002 เรนก็กลับมาอีกครั้งในฐานะศิลปิน
ที่เดี่ยวที่มีชื่อเสียงไปทั่วเอเชีย และในปี 2007 เรนได้ประกาศลาออกจากต้นสังกัดเดิม JYP Entertainment 
และตั้งบริษัทของตัวเองชื่อว่า J.Tune Entertainment ที่มีศิลปินในสังกัดคือ MBLAQ และ MADTOWN แต่
หลังจากนั้นไม่นานเขาก็ขายหุ้นในกับเจวายพีและตั้งอีกบริษัทชื่อว่า Rain Company 
 4.5.3 เจย์ ปาร์ค เขาเริ่มต้นเดบิวต์ในฐานะหัวหน้าวง 2PM ภายใต้ต้นสังกัด JYP Entertainment แต่
หลังจากเดบิวต์ได้ไม่นานก็มีข่าวทีท่ าให้เขาแสดงความรับผิดชอบโดยการลาออกจากวง หลังจากท่ีประกาศ
ลาออกจากวงและออกจากบริษัทเขาได้กลับไปยังอเมริกา และได้พยายามสร้างผลงานเพลงอย่างหนักจนเขา
กลับมาเกาหลีอีกครั้งในฐานะศิลปินเดี่ยวภายใต้สังกัด SidusHQ ค่ะ แต่หลังจากอยู่ภายใต้สังกัดใหม่ได้ไม่นาน
เขาก็แยกตัวออกมาอีกครั้งและก่อตั้งบริษัทของตัวเอง และตอนนี้เขาเป็น CEO ของค่ายเพลงฮิปฮอปที่ดังที่สุด
ของเกาหลีอย่าง AOMG และ H1GHR Music Record ที่มีศิลปินฮิปฮอปชื่อดังหลายคนอยู่ในต้นสังกัด 
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 4.5.4 วง BEAST จากกรณีของ CUBE และ BEAST ทางกลุ่มผู้บริหารใหม่ของค่ายมองว่าความนิยม
ของ BEAST ก าลังอยู่ในช่วงขาลง ซึ่งประเมินแล้วรายได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมีแนวโน้มลดลงตามความนิยม 
และไม่สัมพันธ์กับสัดส่วนรายได้ที่สมาชิกวงขอปรับเพ่ิมในสัญญา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อก าไรของบริษัท ท าให้
สุดท้ายเมื่อทาง CUBE ไม่สามารถตกลงในเรื่องสัดส่วนรายได้ที่เหมาะสมได้จึงเป็นที่มาของการไม่ต่อสัญญา
ใหม่ของ 5 สมาชิก BEAST 
 4.5.5 วง T-ara ที่ล่าสุดที่มีทั้งสมาชิกวงที่ไม่ต่อสัญญา และสมาชิกท่ีต่อสัญญาระยะสั้นออกไปเพื่อให้
ท ากิจกรรมที่ได้เริ่มต้นไปแล้วให้เสร็จ ซึ่งในกรณีนี้เป็นประเด็นที่ต่างไปจากเรื่องของวง BEAST และ CUBE 
เพราะปัญหาน่าจะมาจากเรื่องของแผนการในอนาคตของทางค่ายที่วางไว้ไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
สมาชิกวง รวมถึงความไม่แน่นอนของกิจกรรมจากทางค่าย ท าให้สมาชิกตัดสินใจที่จะไม่ต่อสัญญาใหม่ 
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บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจัยเรื่อง ค่าเช่าทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมเพลงเกาหลี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาค่าเช่าทางเศรษฐกิจที่ปรากฏในอุตสาหกรรมเพลงเกาหลีว่าค่าเช่าทาง
เศรษฐกิจในอุตสาหกรรมเพลงเกาหลีเป็นอย่างไร และส่งผลกระทบอย่างไรต่อศิลปินและค่ายเพลงต้นสังกัด  
รวมไปถึงศึกษา รวมไปถึงปัจจัยในการแบ่งสรรค่าเช่าทางเศรษฐกิจระหว่างค่ายเพลงและนักร้องในบริษั ท 
ประเด็นและการฟ้องร้องต่างๆทีเคยเกิดขึ้นมาในอดีตที่ส่งผลกระทบต่อวงการเพลงเกาหลี โดยผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาผ่านสัญญาของการเป็นศิลปินเกาหลีทั้งส่วนของค่ายเพลงและศิลปิน โดยการค้นคว้าจากข้อมูล
ทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ บทความวิชาการ เอกสารงานวิจัย ต าราวิชาการ หนังสือ บทวิเคราะห์จาก
บุคคลที่เชื่อถือได้ และข้อมูลจากสื่อออนไลน์ที่เกี่ยวข้องเป็นเอกสารประกอบการค้นคว้า  โดยข้อมูลทั้งหมด 
ผู้วิจัยได้รวบรวม น ามาวิเคราะห์ สรุปข้อมูล และเรียบเรียงน าเสนอเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ศึกษาวิจัย ดังนี้  

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาเปรียบเทียบค่าเช่าทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมเพลงเกาหลีผ่านสัญญาการเป็นเด็กฝึก
และศิลปิน ท าให้ผู้วิจัยได้ทราบถึงความหมายของค่าเช่าทางเศรษฐกิจและรวมไปถึงค่าเช่าทางเศรษฐกิจใน
อุตสาหกรรมเพลงเกาหลีว่าเป็นอย่างไร ซึ่งได้ศึกษาผ่านสัญญาต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัญญาการเป็นเด็กฝึกและ
สัญญาการเป็นศิลปินในอุตสาหกรรมเพลงเกาหลี และมีการแบ่งสรรค่าเช่าทางเศรษฐกิจระหว่างค่ายเพลงและ
ศิลปินในบริษัททั้งบริษัทเล็กและบริษัทใหญ่อย่างไร โดยอุตสาหกรรมเพลงมีลักษณะเป็นตลาดผู้ขายน้อยราย 
(Oligopoly) โดยในตลาดจะประกอบด้วยค่ายเพลงจ านวนน้อย  ดังนั้นการตัดสินใจของบริษัทต้นสังกัดจะขึ้น
ต่อกันและกัน ผู้ผลิตเพลงจึงสมควรได้รับค่าตอบแทนที่เรียกว่าค่าเช่าทางเศรษฐกิจ (Economic Rent) บริษัท
ต้นสังกัดจึงต้องท าหน้าที่เป็นผู้ผลิตโดยแสวงหาปัจจัยการผลิตแรงงานผู้มีความสามารถในด้านต่างๆมาร่วม
ผลิตเพลงแล้วบันทึกเสียงเพลงลงในสื่อเป็นสินค้าท าให้เกิดมูลค่าจากการซื้อขายสินค้าผู้บริโภคฟังเพลงสินค้า
เพลงโดยไม่ได้ฟังจากศิลปินโดยตรง บริษัทต้นสังกัดจึงได้เข้ามามีบทบาทในการแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจที่
เป็นของบุคคลผู้มีความสามารถเหล่านั้นรวมถึงตัวศิลปินโดยการว่าจ้างศิลปินเพ่ือใช้เป็นปัจจัยแรงงานในการ
ผลิตสินค้าเพลงออกขายและสร้างรายได้ให้เกิดขึ้น สิ่งที่ผู้ฟังเพลงจ่ายซื้อสินค้าเพลงเพ่ือเป็นค่าตอบแทนแก่
ศิลปินจากการให้บริการร้องเพลงมีด้วยการจ่ายเงินเพ่ือแลกกับสินค้าซึ่งเป็นความสามารถของบุคคลที่มีจ ากัด 
แต่การผลิตเพลงเป็นสินค้านั้นศิลปินอาจไม่สามารถเป็นนายทุนการผลิตและสร้างภาพลักษณ์ของตนให้เกิดขึ้น
ในสายตาผู้ฟังได้เองเสมอไปเพราะต้องใช้ค่าใช้จ่ายส่วนนี้จ านวนมากจึงมีบริษัทต้นสังกัดเข้ามาท าหน้าที่เป็น
นายทุนการผลิตให้และศิลปินอยู่ในฐานะปัจจัยการผลิตสินค้าเพลง บริษัทต้นสังกัดได้รับเงินเนื่องจากศิลปินไม่
สามารถด าเนินการผลิตสินค้าเพลงในตลาดได้เองจึงต้องให้บริษัทต้นสังกัดเข้ามาเป็นนายทุนเพ่ือจัดการด้าน
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การผลิตและขายสินค้าเพลงให้รายรับที่เกิดขึ้นจากการจ าหน่ายสินค้าเพลงต่างๆ  ไม่ได้ตกเป็นของศิลปิน
ทั้งหมด บริษัทต้นสังกัดเป็นผู้ได้รับรายได้นั้นด้วย บริษัทต้นสังกัดต้องอาศัยเงินลงทุนสูงประกอบกับบริษัทต้น
สังกัดรายเดิมมักเป็นผู้มีอิทธิพลในธุรกิจอยู่แล้วจึงท าให้บริษัทต้นสังกัดรายใหม่ไม่อาจเข้ามาร่วมผลิตเพ่ือ
แข่งขันได้อย่างเต็มที่ เมื่อจ านวนบริษัทต้นสังกัดน้อยท าให้บริษัทต้นสังกัดใหญ่ๆรายเดิมในตลาดมีโอกาส
แสวงหาคา่เช่าทางเศรษฐกิจจากตลาดปัจจัยการผลิตและได้รับค่าเช่าทางเศรษฐกิจ โดยการเซ็นสัญญานั้น ทาง
บริษัทต้องมีการตกลงร่วมและยินยอมจากทางเด็กฝึก และสัญญาการเป็นเด็กฝึกนั้นจะแตกต่างจากสัญญาการ
เป็นศิลปินตั้งแต่ระยะเวลาในการอยู่ในบริษัท จนไปถึงข้อตกลงต่างๆที่อยู่ในสัญญา เด็กฝึกจะมีสัญญาแค่ 3 ปี
ในการฝึก ส่วนศิลปินจะมีระยะเวลา 7 ปี เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้กับเด็กฝึกหัดสามารถตัดสินใจย้ายสังกัดได้
ในช่วงเวลาที่เหมาะสมนอกจากนี้ยังมีข้อก าหนดที่ระบุเหมือนกันคือตลอดระยะเวลาของเด็กฝึกและศิลปินที่อยู่
ในบริษัทนั้นๆทางต้นสังกัดจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการฝึกซ้อม การเรียนการสอน
ต่างๆ อาหาร ที่พักอาศัย ค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ ค่ารักษาพยาบาล และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆตลอด
ระยะเวลาที่อยู่ในบริษัท ส่วนทางด้านของเด็กฝึกหัดเองจะต้องเต็มใจเข้ารับการฝึกต่างๆที่จัดขึ้นโดยต้นสังกัด 
และห้ามมีพฤติกรรมหรือเกี่ยวของกับสิ่งที่อาจให้เกิดปัญหาทางกฎหมายหรือปัญหาต่อสังคม แต่การจะเข้ามา
เป็นเด็กฝึกในบริษัทไม่ว่าจะเป็นบริษัทเล็กหรือบริษัทใหญ่ ทางเด็กฝึกต้องมีการจ่ายเงินให้กับทางบริษัทเป็น
จ านวนหนึ่งตามท่ีตกลงกับบริษัทหรือบริษัทกับหมดไว้ เพื่อเป็นเงินทุนส าหรับบริษัทเพ่ือที่จะใช้จ่ายในการดูแล
เด็กฝึก ซึ่งหากผ่านช่วงเวลาการเป็นเด็กฝึกและเป็นศิลปินแล้วก็จะต้องจ่ายคืนกับบริษัทในช่วงปีแรกๆที่เดบิวต์ 
ทางบริษัทก็จะมีรายได้จากการที่ศิลปินประสบความส าเร็จแล้วน าเงินมาจ่ายคืนให้กับบริษัทเพ่ือบริษั ทจะได้
น าไปลงทุนกับเด็กฝึกคนหรือกลุ่มต่อๆไป  
 ด้านการแบ่งสรรค่าเช่าทางเศรษฐกิจนั้นเกิดจากศิลปินที่มีอุปทานจ ากัดเพราะผูกขาดความสามารถ

และพรสวรรค์ของตน แต่ทางบริษัทต้นสังกัดเข้ามามีบทบาทน าเอาเสียงร้องมาผลิตเป็นสินค้าออกจ าหน่าย สิ่ง

ที่ผู้ฟังจ่ายจะถูกแบ่งสรรให้บริษัทผู้ผลิต โดยศิลปินได้รับค่าเช่าทางเศรษฐกิจในรูปค่าจ้างจากบริษัทหักต้นทุน

ค่าเสียโอกาส และเมื่อผลิตสินค้าขายในตลาดแล้วบริษัทต้นสังกัดจะได้รับเงินก็ต่อเมื่อรายได้จากการขายสินค้า

สูงกว่าต้นทุนขั้นต่ าที่จ าเป็นส าหรับการผลิต โดยจะมคี่าตอบแทนจากออพติคัลดิสท์ (Optical disc) และ/หรือสิ่ง

บันทึกเสียงและ/หรือโสตทัศนวัสดุอ่ืนๆ โดยจะมีการจ าหน่ายออพติคัลดิสท์ (Optical disc) สิ่งบันทึกเสียง 

โสตทัศนวัสดุอ่ืนๆ, การเผยแพร่ผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรืออุปกรณ์ไร้สาย (Wireless telecommunication), 

การเผยแพร่ผ่านทางวิทยุโทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวีต่างๆ รวมถึงกรณีการออกอากาศซ้ า (Re-transmission), การ

เผยแพร่ผ่านสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ และค่าตอบแทนจากการใช้บุคลิกของศิลปิน (Character right) โดยจะมีการ

เผยแพร่ผ่านสิ่งพิมพ์ หรือสื่อประเภทอ่ืน และ การจัดท าเป็นสินค้าหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสินค้า 

(Merchandising)  เพ่ือจ าหน่ายในทางการค้า และการแบ่งสรรค่าเช่าทางเศรษฐกิจในบริษัทเล็กและใหญ่ก็จะ

ต่างกัน ขึ้นอยู่กับการลงทุนและการประสบความส าเร็จของศิลปิน บริษัทใหญ่ๆที่มีศิลปินประสบความส าเร็จ

เยอะเนื่องจากได้รับความนิยมจากผู้คนมากมายก็จะมีเงินทุนเยอะกว่า และสามารถฝึกเด็กฝึกจนกลายเป็น
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ศิลปินได้อีกเรื่อยๆ แต่หากบริษัทที่ลงทุนไปแล้วไม่มีรายได้กลับมา เนื่องจากศิลปินไม่ประสบความส าเร็จก็จะ

ไม่มีเงินทุนไปต่อยอดเพ่ือจะฝึกเด็กฝึกให้ก้าวมาเป็นศิลปินอีกครั้ง  

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 การสร้างสรรค์บทความวิจัยเรื่อง ค่าเช่าเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมเพลงเกาหลี ผู้วิจัยจะต้องศึกษา
ค้นคว้าและท าความเข้าใจเกี่ยวกับศึกษาค่าเช่าทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมเพลงเกาหลีทั้งหมดอย่างถี่ถ้วน 
เพราะค่าเช่าทางเศรษฐกิจดังกล่าว ส่งผลถึงประโยชน์และผลกระทบต่อทั้งบริษัทต้นสังกัดและศิลปิน กล่าวคือ 
ไม่สามารถศึกษาวิจัยค่าเช่าเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมเพลงเกาหลีเพียงแค่ฝั่งใดฝั่งหนึ่ง ได้ แต่จะต้องศึกษาค่า
เช่าเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมเพลงเกาหลีทั้งทางฝั่งบริษัทต้นสังกัดและศิลปิน นอกจากนี้ ผู้วิจัยจะต้องมี
ความคิดเป็นกลาง ไม่อคติต่อทางบริษัทต้นสังกัดหรือศิลปิน รวมถึงยอมรับได้ว่าในอนาคตเมื่อมีหลักฐานใหม่
หรือสัญญาใหม่ ข้อมูลดังกล่าวอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังมีความคิดเห็นว่า แม้ว่าเหตุการณ์
ปัญหาหรือการฟ้องร้องต่างๆที่ผู้วิจัยได้ศึกษาจะจบลงไปแล้ว แต่แท้ที่จริงแล้วปัญหาและการฟ้องร้องดังกล่าว 
ยังคงไม่ได้หายไปจากสังคม โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเพลงเกาหลี ดังจะเห็นได้จากเหตุการณ์การฟ้องร้องของ
ศิลปินต่อบริษัทต้นสังกัด เหตุการณ์ได้ส่งผลดีต่อวงการในภาพรวม เพราะหลังจากเกิดกรณีนั้นขึ้น 
คณะกรรมการการค้ายุติธรรม (Fair Trade Commission) ได้แจ้งเตือนไปยังบริษัทต้นสังกัดให้แก้ไขสัญญาที่
ไม่เป็นธรรมออกไปจากสัญญาต่างๆที่ต้องมีการเซ็นจากทางบริษัทต้นสังกัดและศิลปิน  
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