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บทคัดย่อ 

 
สารนิพนธ์ “อุตสาหกรรมเว็บตูนเกาหลีในไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการของเว็บตูนเกาหลี 

และปัจจัยท่ีท าให้เว็บตูนเกาหลีได้รับความนิยมในไทย เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาและรวบรวมข้อมูล
จากแพลตฟอร์มเว็บตูนโดยตรง รวมถึงจากข่าว บทความ งานวิจัยท้ังไทยและต่างประเทศ โดยใช้แนวคิด 
Snack culture และ Korean wave เป็นกรอบในการวิเคราะห์ 
 ผลการศึกษาพบว่า เว็บตูนถือก าเนิดขึ้นครั้งแรกในเกาหลี จากการเติบโตทางเทคโนโลยี และ
อุตสาหกรรมหนังสือการ์ตูนเกาหลีท่ีก าลังซบเซา จากวิกฤตเศรษฐกิจ 1997 และอิทธิพลของอุตสาหกรรม
การ์ตูนญี่ปุ่น ต่อมาเมื่อสมาร์ตโฟนและอินเทอร์เน็ตเริ่มแพร่หลาย จึงได้ส่งผลให้เว็บตูนเกาหลีพัฒนาและได้รับ
ความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  โดยมีการขยายตลาดเว็บตูนไปต่างประเทศ และการ Transmedia 
storytelling จากเว็บตูนเป็นการแสดงถึงการเติบโตและความส าเร็จท่ีส าคัญของอุตสาหกรรมเว็บตูนเกาหลี 
 ปัจจัยหลักท่ีท าให้เว็บตูนเกาหลีได้รับความนิยมในไทยคือ Snack culture เนื่องจากประเทศไทยมี
การใช้สมาร์ตโฟนและอินเทอร์เน็ตสูง จึงท าให้มีการเสพส่ือแบบ Snack culture สูงตามไปด้วย อีกท้ังเว็บตูน
ก็ยังเป็นส่ือคอนเทนต์ท่ีตอบสนองต่อการบริโภคแบบ Snack culture เช่นกัน นอกจากนี้อิทธิพลของ Korean 
wave ก็เป็นปัจจัยส าคัญ เนื่องจาก Korean wave ได้รับความนิยมสูงในไทย และเว็บตูนมีการใช้ Korean 
wave ท่ีมีช่ือเสียงในการผลักดันอุตสาหกรรมเว็บตูน ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ ท่ีสร้างจากเว็บตูน หรือการร่วมมือกับ
ศิลปิน K-pop ท่ีมีช่ือเสียง แสดงให้เห็นถึงพลังในการร่วมมือและการพึ่งพากันระหว่างอุตสาหกรรมเว็บตูน
เกาหลีและอุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีในฐานะ Korean wave 
                 
ค าส าคัญ : เว็บตูน, Transmedia storytelling,  Snack culture, Korean wave 
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กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธ์เรื่องอุตสาหกรรมเว็บตูนเกาหลีในไทย เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 450 112 การศึกษา

เอกเทศ (Independent Study) 

 สารนิพนธ์ชิ้นนี้สามารถส าเร็จได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับการกรุณาอย่างสูงจาก อาจารย์เขมรินทร์  เพ็ญ

แสงอ่อน อาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจัย ท่ีกรุณาให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษา ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไข

ข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง จนท าให้งานวิจัยในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ

อาจารย์อย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้  

ขอขอบคุณครอบครัวท่ีคอยสนับสนุนและช่วยเหลือทางด้านการเงินในการใช้ชีวิตตลอดการท าวิจัย 

และเพื่อน ๆ ท่ีคอยเป็นก าลังใจให้กัน 

ขอขอบคุณอิมชีวาน นักแสดงไอดอลอันดับหนึ่งของเกาหลีใต้  Red Velvet เกิร์ลกรุ๊ปอันดับหนึ่ง ฮา

รุอิจิ ฟุรุดาเตะ ผู้แต่งการ์ตูนเรื่องไฮคิว และยูจิ เทราจิมะ ผู้แต่งการ์ตูนเรื่อง Ace of Diamond รวมถึงเว็บตู

นอีกหลาย ๆ เรื่องท่ีเป็นก าลังใจและสีสันในชีวิต เป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจคลายความเครียด ตลอดจน

แรงผลักดันให้การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  

 ผู้วิจัยหวังว่า งานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ท่ีสนใจ หากมีข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดประการ

ใด ข้าพเจ้าก็ขออภัยไว้ ณ ท่ีนี้ 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 

1.1  ที่มาและความส าคัญ 

อุตสาหกรรมการ์ตูนอยู่คู่กับคนไทยมานาน ในวัยเด็กของใครหลายคนต้องเคยได้หยิบหนังสือการ์ตูน
มาอ่านสักครั้ง ไม่ว่าจะจากห้องสมุดของโรงเรียน ยืมจากเพื่อน ยืมจากร้านเช่าหนังสือการ์ตูน หรือซื้อจากร้าน
หนังสือ โดยเฉพาะผู้ท่ีช่ืนชอบการอ่านหนังสือการ์ตูน จะต้องเคยคุ้นเคยกับการเข้าร้านหนังสือเพื่อซื้อหนังสือ
การ์ตูนมาสะสม หรือการเข้าร้านเช่าหนังสือเพื่อเช่าการ์ตูนมาอ่านท่ีบ้านบ่อย ๆ แต่ปัจจุบัน เทคโนโลยีได้
พัฒนาก้าวหน้าขึ้นมาก ท าให้สมาร์ตโฟนและอินเทอร์เน็ตแพร่หลาย จึงเกิดแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น สินค้า
และบริการต่าง ๆ ก็เริ่มไปอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผ้า ของใช้ในชีวิตประจ าวันต่าง 
ๆ อาหาร และหนังสือ ได้มีการซื้อขายแบบออนไลน์บนสมาร์ตโฟนมากขึ้น จนในปี 2014 ได้เกิดแพลตฟอร์ม
การ์ตูนออนไลน์จากประเทศเกาหลีใต้ในไทยเป็นครั้งแรก ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นให้การ์ตูนเกาหลีเป็นท่ีรู้จักในไทย
มากขึ้น และเกิดค าว่า เว็บตูน (Webtoon) ส าหรับเรียกการเล่ือนอ่านการ์ตูนในแนวต้ังผ่านแอปพลิเคชันบน
สมาร์ตโฟน 

เว็บตูนเกาหลีหรือแพลตฟอร์มอ่านการ์ตูนออนไลน์จากเกาหลีใต้ท่ีเปิดตัวในประเทศไทยครั้งแรก คือ 
Line Webtoon ได้เปิดให้บริการในประเทศไทยครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน ปี 2014 ซึ่ง LINE นอกจากจะ
เป็นแอปพลิเคชันแชทท่ีคนไทยรู้จักกันอย่างแพร่หลายแล้ว ยังเป็นหนึ่งในบริษัทลูกของ Naver ซึ่งเป็นบริษัท
ด้านแพลตฟอร์มออนไลน์ขนาดใหญ่ของเกาหลี ให้บริการด้านเว็บ Search Engine และด้านบันเทิงอื่น ๆ ถือ
เป็นบริษัทขนาดใหญ่อันดับต้น ๆ ของเกาหลี ได้เริ่มให้บริการแพลตฟอร์มอ่านการ์ตูนออนไลน์ครั้งแรกใน
ประเทศเกาหลีใต้ในช่ือ Naver Webtoon ในปี 2014 และในปีเดียวกันก็เริ่มขยายการให้บริการไปยังประเทศ
ต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทยด้วย  

นับต้ังแต่ Line Webtoon เปิดตัวในประเทศไทยก็ได้รับกระแสตอบรับท่ีดีมาก เนื่องจากเข้าถึงได้ง่าย 
มีคอนเทนต์ท่ีหลากหลาย และสามารถอ่านได้ฟรี จึงได้รับความนิยมเพิ่ มขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้ต่อมาในปี 
2015 มีการเปิดให้บริการแพลตฟอร์มเว็บตูนในลักษณะเดียวกันตามมาในประเทศไทย เช่น Comico ของ
ญี่ปุ่น และ WeComics ของไทย มีการ์ตูนจากหลากหลายสัญชาติท้ังญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน จีน และไทย ซึ่ง
ต่างจาก Line Webtoon ท่ีเน้นการ์ตูนจากเกาหลีเป็นหลัก รองลงมาคือการ์ตูนไทย ญี่ปุ่น และจีน ถึงแม้จะ
เกิดแพลตฟอร์มเว็บตูนขึ้นมากมาย แต่ในประเทศไทย Line Webtoon ก็ยังคงได้รับความนิยมสูงสุด โดยในปี 
2019 มีผู้ใช้งานไทยมากถึง 16.8 ล้านคน และในปี 2021 มียอดดาวน์โหลดรวมกว่า 50 ล้าน ครั้ง และเป็น
แอปพลิเคชันท่ีท ารายได้สูงสุดของหมวดการ์ตูนใน Play Store  

ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2021 ได้มีการเปิดตัวแพลตฟอร์มเว็บตูนจากเกาหลีใต้ในไทยอีกครั้ง นั่นคือ 
Kakao Webtoon ซึ่งอยู่ภายใต้ Kakao Entertainment บริษัทบันเทิงยักษ์ใหญ่ของเกาหลี หลังจากเปิดตัว
ได้เพียงหนึ่งสัปดาห์ ก็ได้เสียงตอบรับท่ีดีจากผู้อ่านชาวไทย โดยขึ้นอันดับ 1 ในหมวดการ์ตูน ปัจจุบันมียอด
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ดาวน์โหลดรวมมากกว่า 100,000 ครั้ง และติดอันดับ 1 แอปพลิเคชันฟรียอดนิยมของหมวดการ์ตูนใน Play 
Store ถึงแม้ปัจจุบันในประเทศไทยจะมีแพลตฟอร์มเว็บตูนให้บริการมากมาย และแต่ละแพลตฟอร์มก็มี
จุดเด่นท่ีแตกต่างกันไป แต่แพลตฟอร์มเว็บตูนท่ีมาจากเกาหลีใต้มีเพียง Line Webtoon และ Kakao 
Webtoon เท่านั้น แม้จะเป็นเว็บตูนจากเกาหลีเหมือนกัน และมีภาพรวมท่ีดูคล้ายกัน แต่ก็มีหลายจุดท่ี
แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด เช่น รูปแบบการท างานของแอพพลิเคช่ัน จ านวนและลักษณะของคอนเทนต์
การ์ตูน ระบบการอ่านฟรีและการจ่ายเงินเพื่ออ่านล่วงหน้า การตลาดเพื่อโปรโมทเว็บตูน รวมถึงการเติบโต
ของเว็บตูนท้ังในด้านการพัฒนารูปแบบแอพพลิเคชันเว็บตูน และยอดผู้อ่าน แม้ปัจจุบัน Line Webtoon จะมี
ช่ือเสียง และได้รับความนิยมในวงกว้างมากกว่า แต่ต้ังแต่ Kakao Webtoon เปิดตัวในไทยก็มีการเติบโตอย่าง
รวดเร็ว และเป็นท่ีพูดถึงในกลุ่มผู้ท่ีช่ืนชอบการอ่านเว็บตูน จึงเป็นท่ีน่าจับตามองว่าในอนาคต Kakao 
Webtoon จะสามารถเติบโต และได้รับความนิยมเท่า Line Webtoon หรือไม่ 

จากการที่แอพพลิเคช่ันเว็บตูนเกาหลีก าลังได้รับความนิยมในประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงการ
เติบโตของ Line Webtoon และ Kakao Webtoon ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเว็บตูนจากเกาหลีนี้เอง ท าให้ผู้วิจัย
สนใจท่ีจะศึกษา “อุตสาหกรรมเว็บตูนเกาหลีในไทย” เพื่อให้เห็นถึงการเติบโตของเว็บตูนเกาหลี และปัจจัยท่ี
ท าให้เว็บตูนเกาหลีได้รับความนิยมในไทย ซึ่งถือเป็น Korean Wave ใหม่ของเกาหลีท่ีก าลังได้รับความนิยมใน
หลาย ๆ ประเทศ รวมถึงประเทศไทย และก าลังมีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมบันเทิงของเกาหลีมากขึ้นเรื่อย ๆ ไม่
ว่าจะเป็นภาพยนตร์ ซีรีส์ หรือเพลง ซึ่งในอนาคตอาจจะส่งอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมด้านอื่น ๆ ของเกาหลีมาก
ขึ้น และกลายเป็นหนึ่งใน Korean Wave ท่ีส าคัญท่ีมีบทบาทในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจเกาหลีใต้ 

 

1.2  วัตถุประสงค์ 

1.1.1 เพื่อศึกษาพัฒนาการของเว็บตูนเกาหลี 
1.1.2 เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีท าให้เว็บตูนเกาหลีได้รับความนิยมในไทย 

 
1.3  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.1.3 ท าให้ทราบถึงพัฒนาการของเว็บตูน 
1.1.4 ท าให้ทราบถึงปัจจัยท่ีท าให้เว็บตูนเกาหลีได้รับความนิยมในไทย 

 
1.4  ขอบเขตการศึกษา 

ในการศึกษาอุตสาหกรรมเว็บตูนเกาหลีในไทย ท าการศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิเป็นหลัก โดยศึกษา
พัฒนาการของเว็บตูนเกาหลีต้ังแต่ต้นปี ค.ศ. 2000 ท่ีเริ่มเกิดแพลตฟอร์มเว็บตูนในเกาหลีอย่างชัดเจน จนถึง
ปัจจุบัน และศึกษาเว็บตูนเกาหลีในไทยท่ีเป็นแพลตฟอร์มจากเกาหลีเท่านั้น คือ Line Webtoon และ Kakao 
Webtoon ไม่รวมแพลตฟอร์มเว็บตูนอื่นท่ีมีเนื้อหาการ์ตูนจากเกาหลี รวมถึงศึกษาปัจจัยความนิยมเว็บตูน
เกาหลี เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น  
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1.5  วิธีการศึกษา 

งานวิจัยเรื่อง “อุตสาหกรรมเว็บตูนเกาหลีในไทย” เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวิธีการศึกษา โดยการ
เก็บข้อมูล ดังนี้ 

1.1.5 ข้อมูลปฐมภูม ิ จากการติดตามและสังเกตการณ์การพัฒนาและเปล่ียนแปลงของเว็บตูนเกาหลี 
ในไทย ผ่านการใช้งานแอปพลิเคชัน ข่าวสารจากบัญชีทางการบนโซเชียลมีเดีย ท้ัง Line Webtoon และ 
Kakao Webtoon 

1.1.6 ข้อมูลทุติยภูมิ  จากการค้นคว้างานวิจัยต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงบทความ และข่าวสาร 
บนเว็บไซต์ ท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาเกาหลี 
 

1.6  นิยามศัพท ์

 
1.6.1  Webtoon (เว็บตูน) มาจากการผสมของค าว่า web และ cartoon หมายถึง การ์ตูนบน

แพลตฟอร์มออนไลน์ท่ีมีลักษณะเป็นแนวตั้ง เล่ือนขึ้นลง และมีภาพสี นิยมอ่านบนสมาร์ตโฟน 
1.6.2  Transmedia Storytelling หรือ การเล่าเรื่องข้ามส่ือ หมายถึง เทคนิคการเล่าเรื่องหลักเรื่อง

หนึ่ง ออกเป็นเรื่องย่อยหลายเรื่อง ผ่านช่องทางส่ือท่ีแตกต่างกัน โดยใช้เทคนิคและรูปแบบการเล่าท่ีแตกต่าง
กันไปตามผู้ชมและลักษณะของส่ือ โดยเรื่องย่อยท่ีเล่าผ่านแต่ละส่ือมีความเช่ือมโยงกันและมีความสมบูรณ์ใน
ตัวของมันเอง เช่น การน าการ์ตูนเรื่องหนึ่ง ไปดัดแปลงหรือสร้างเป็น ภาพยนตร์ ซีรีส์ เกม และ อนิเมะ 

1.6.3  Korean Wave หรือ Hallyu หมายถึง ปรากฏการณ์ท่ีวัฒนธรรมร่วมสมัยของเกาหลี เช่น 
เพลง ภาพยนตร์ ซีรีส์ เกม ได้รับความนิยมไปท่ัวเอเชีย และกระจายไปท่ัวโลก จนเกิดเป็นกระแสนิ ยม
วัฒนธรรมเกาหลี 

1.6.4  Snack Culture หมายถึง วัฒนธรรมการบริโภคส่ือหรือคอนเทนต์ต่าง ๆ ผ่านสมาร์ตโฟนภาย
ในระยะเวลาส้ัน ๆ 10-15 นาที เหมือนกับการกินขนม เนื่องมาจากการพัฒนาทางเทคโนโลยี และสังคมท่ีเร่ง
รีบ จึงเกิดส่ือหรือคอนเทนต์ท่ีใช้เวลาเสพส้ัน ๆ เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนไปตามสังคม 
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บทท่ี 2 
การทบทวนแนวความคิดและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
  การศึกษาวิจัยเรื่อง “อุตสาหกรรมเว็บตูนเกาหลีในไทย” มีการทบทวนแนวความคิดและงานศึกษาท่ี
เกี่ยวข้องกับการวิจัย ดังนี้ 
  2.1  แนวความคิดทางสังคมศาสตร์ 
   2.1.1  แนวความคิด Snack culture 
   2.1.2  แนวความคิด Korean wave 
  2.2  งานวิจัยและบทความวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 
   

2.1  แนวความคิดทางสังคมศาสตร์ 

2.1.1  แนวความคิด Snack culture 

ค าว่า Snack culture ปรากฏครั้งแรกใน Wired นิตยสารรายเดือนของอเมริกา ฉบับเดือนมีนาคม  
2007 โดยได้อธิบายว่าเป็นพฤติกรรมสมัยใหม่ท่ีมองหาวัฒนธรรมการบริโภคท่ีมีความสะดวกสบายและเอาใจ
ผู้บริโภคในระยะเวลาส้ัน ๆ เหมือนกับการกินขนม เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคทางวัฒนธรรม 
จากการนั่งดูภาพยนตร์เป็นเวลาสองช่ัวโมง มาเป็นการบริโภคส่ือในระยะเวลาส้ัน ๆ หรือบางครั้งอาจจะน้อย
กว่า  10 นาที ซึ่งปรากฎการณ์นี้มาจากการเกิดของเทคโนโลยีดิจิตอล และสมาร์ตโฟน (Miller อ้างถึงใน Jin, 
2019, หน้า 2094)  

แนวโน้มพฤติกรรมการบริโภคแบบ Snack culture เริ่มปรากฏให้เห็นต้ังแต่ปี 2007 เป็นความ
ต้องการต่อสินค้าหรือบริการชั่วคราวท่ีมีราคาย่อมเยา บริโภคได้ง่ายและรวดเร็วในช่วงระยะเวลาส้ัน ๆ โดยเริ่ม
จากอุตสาหกรรมขนมทานเล่นท่ีเติบโตและหลากหลายมากขึ้น จนไปถึงอุตสาหกรรมอื่น ๆ อย่างแฟช่ัน ซึ่งถือ
เป็นสินค้าท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีราคาไม่แพง รวมถึงอุตสาหกรรมส่ือต่าง ๆ ท่ีถกูท าให้ใช้เวลา
ในการเสพส่ือส้ันลง สินค้าและบริการต่าง ๆ ท่ีมีลักษณะนี้จึงถูกเรียกว่า Snack culture เช่นกัน (พสุ เดชะ
รินทร์, 2021, ย่อหน้าท่ี 2-3) 

เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้าในปัจจุบัน ท าให้เกิดเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง การ
แพร่หลายของสมาร์ตโฟน รวมถึงสภาพสังคมท่ีเร่งรีบ โดยการมีจ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและสมาร์ตโฟนท่ีสูงขึ้น 
ส่งผลให้พฤติกรรมการเสพส่ือเปล่ียนไปเป็นการเสพส่ือออนไลน์บนสมาร์ตโฟนในระยะเวลาส้ัน ๆ 10 นาที 
แทนการเสพส่ือท่ีต้องใช้เวลานานอย่างการอ่านหนังสือพิมพ์ หรือการอ่านหนังสือเป็นเล่ม และส่งผลให้ผู้ผลิต
ส่ือปรับตัวตามผู้บริโภคโดยการผลิตส่ือท่ีใช้เวลาเสพส้ัน ๆ เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคเปล่ียนไป  
การผลิตและบริโภคส่ือในลักษณะนี้ได้ถูกเรียกว่า Snack culture และได้กลายเป็นภาพแทนของสังคมเกาหลี
ใต้ในปัจจุบันที่มีจ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและสมาร์ตโฟนสูง รวมถึงมีสภาพสังคมท่ีเร่งรีบ 
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กระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเท่ียวของเกาหลีใต้ (อ้างถึงใน Chung, 2014, ย่อหน้าท่ี 4-5) ได้
เผยแพร่รายงานเรื่องแนวโน้มของวัฒนธรรมและศิลปะในปี 2014 โดยได้กล่าวถึง Snack culture ว่า
เป็นเทรนด์หลักท่ีคาดว่าจะเติบโตอย่างรวดเร็วในปีนี้ เนื่องจากการแพร่หลายของสมาร์ตโฟน รวมถึงส่ือ
คอนเทนต์ออนไลน์ท่ีใช้เวลาเสพเพียงไม่กี่นาทีอย่าง ซีรีส์ ภาพยนตร์ การ์ตูน และนิยายก็คาดว่าจะเติบโต
ขึ้นอย่างมากเช่นกัน  

ดังนั้น Snack culture จึงมักถูกใช้ในอุตสาหกรรมส่ือ เพื่อส่ือถึงวัฒนธรรมการผลิตและบริโภคส่ือใน
สังคมปัจจุบัน โดยมักใช้ระยะเวลาในการเสพส้ัน ๆ เพียง 10-15 นาที  

จากแนวความคิด Snack culture ท่ีกล่าวมาข้างต้น สามารถน ามาใช้อธิบายถึงหนึ่งในปัจจัยหลักท่ีท า
ให้เว็บตูนเกาหลีได้รับความนิยมในไทย ตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 เนื่องจากสังคมไทยในปัจจุบันมีลักษณะ
สอดคล้องกับแนวคิด คือ มีจ านวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตและสมาร์ตโฟนสูง รวมถึงมีการผลิตและเสพส่ือแบบ 
Snack culture อีกท้ังเว็บตูนเกาหลีก็เป็นผลผลิตจาก Snack culture เช่นกัน 
 

2.1.2  แนวความคิด Korean wave 

Korean wave หรือ Hallyu เป็นค าท่ีถูกสร้างขึ้นเมื่อกลางปี 1999 โดยนักข่าวชาวปักกิ่งท่ีประหลาด
ใจต่อความนิยมของส่ือบันเทิงและวัฒนธรรมเกาหลีในประเทศจีนท่ีเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว ค านี้จึงกลายเป็นค าท่ี
ส่ือถึงปรากฏการณ์ท่ีวัฒนธรรมร่วมสมัยของเกาหลี เช่น เพลง ภาพยนตร์ ซีรีส์ เกม ได้รับความนิยมไปท่ัว
เอเชีย และกระจายไปท่ัวโลก จนเกิดเป็นกระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลี  

การสร้าง Korean wave หรือการส่งออกวัฒนธรรมเกาหลี เกิดจากการท่ีเกาหลีใต้ประสบปัญหา
วิกฤติเศรษฐกิจในปี 1997 ส่งผลให้เกาหลีต้องเริ่มค้นหาอุตสาหกรรมใหม่เพื่อฟื้นฟูประเทศ เกาหลีใต้จึงเลือก
การส่งออกวัฒนธรรม เนื่องจากไม่จ าเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานมากเท่ากับอุตสาหกรรมอื่น ๆ แต่สามารถ
สร้างรายได้มหาศาล และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับประเทศ รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มท่ีท้ังในด้าน
เงินทุนและกฎหมาย โดยเริ่มจากการส่งออกซีรีส์เกาหลีไปยังประเทศใกล้เคียงในเอเชียต้ังแต่ช่วงปลาย 1990s 
โดยสามารถสรุปวิวัฒนาการของ Korean wave ออกเป็น 3 ยุค ดังนี้ 

ยุคแรก K-drama (1996-2000) มีเป้าหมายในการส่งออกเป็นซีรีส์และภาพยนตร์ โดยส่งออกไปยัง
ประเทศใกล้เคียงในเอเชียอย่าง จีน ไต้หวัน และญี่ปุ่น ผ่านส่ือทางโทรทัศน์ หรือซีดี  และมีการใช้สถานท่ี
ท่องเท่ียวในเกาหลีเป็นฉากในซีรีส์มากมาย ส่งผลให้เกาหลีใต้เริ่มกลายเป็นท่ีสนใจในหลายประเทศท่ัวโลกมาก
ขึ้น โดยเฉพาะด้านการท่องเท่ียว  

ยุคท่ีสอง K-pop (2000-2010) นอกจากการส่งออกซีรีส์และภาพยนตร์แล้ว ยังมีการส่งออกเพลงและ
เกมด้วย โดยเฉพาะด้านเพลง K-pop กลุ่มศิลปินไอดอลได้รับความนิยมอย่างมาก และยังมีเป้าหมายเป็นการ
ขยายขอบเขตจากวัฒนธรรม K-pop ร่วมสมัยไปสู่วัฒนธรรมด้ังเดิมอีกด้วย โดยในยุคนี้ได้ขยายเขตการส่งออก
มายังแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกท้ังผลจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตท่ัวโลก จึงมีการ
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ส่งออกผ่านช่องทางส่ือออนไลน์ ส่งผลให้ส่ือและวัฒนธรรมเกาหลีขยายตัวไปท่ัวโลกอย่างรวดเร็ว ได้รับความ
นิยมไปท่ัวเอเชีย และยังเริ่มเป็นท่ีรู้จักในแถบยุโรปและอเมริกาอีกด้วย 

ยุคท่ีสาม K-culture (2010-ปัจจุบัน ) มีการส่งออกวัฒนธรรมทุกประเภทไปท่ัวโลก เช่น ซีรี ส์ 
ภาพยนตร์ เพลง รายการวาไรต้ี เกม การ์ตูน อาหาร ภาษา ฯลฯ โดยใช้เครือข่ายโซเชียลมีเดีย และการ 
Cross-media ซึ่งในปัจจุบันส่ือและวัฒนธรรมเกาหลีได้ขยายตัวสู่ท่ัวโลกในฐานะกระแสหลัก 

ล าดับข้ันของ Korean wave เริ่มจากส่ือบันเทิงและวัฒนธรรมเกาหลีร่วมสมัยอย่าง ซีรีส์ ภาพยนตร์ 
และ K-pop เริ่มมีช่ือเสียงและได้รับความนิยมในต่างประเทศ จึงเกิดการซื้อขายสินค้าท่ีเกี่ยวข้อง เช่น อัลบั้ม 
บัตรชมคอนเสิร์ตของไอดอล K-pop จนน าไปสู่การซื้อขายสินค้าอื่น ๆ ของเกาหลีไม่ว่าจะเป็นเส้ือผ้า 
เครื่องส าอาง อาหาร การท่องเท่ียว จนในท่ีสุดก็เกิดความประทับใจและช่ืนชอบในวัฒนธรรมเกาหลีท้ังในด้าน
วัฒนธรรมร่วมสมัยและวิถีชีวิต 

จากแนวความคิด Korean wave ท่ีกล่าวมาข้างต้น สามารถน ามาใช้อธิบายถึงหนึ่งในปัจจัยหลักท่ีท า
ให้เว็บตูนเกาหลีได้รับความนิยมในไทย ตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 เนื่องจากปัจจุบันเว็บตูนเกาหลีก็ถือเป็นหนึ่ง
ใน Korean wave ใหม่ท่ีก าลังได้รับความนิยมในหลายประเทศท่ัวโลก รวมถึงประเทศไทย นอกจากนี้เว็บตูน
ยังมีการร่วมมือกับ Korean wave อื่น ๆ ท่ีมีช่ือเสียงระดับโลกอย่างซีรีส์ ภาพยนตร์ K-pop เกม ไม่ว่าจะเป็น
การน าเว็บตูนไปสร้างเป็นซีรีส์หรือเกมออนไลน์ หรือการน าไอดอล K-pop ท่ีมีช่ือเสียงมาร้องเพลงประกอบ
เว็บตูน แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมบันเทิงและอุตสาหกรรมเว็บตูนเกาหลีมีความส าคัญต่อกันและมีการพึ่งพา
กันในฐานะ Korean wave 
 

2.2  งานวิจัยและบทความวิชาการที่เกี่ยวข้อง 

 
Dal Yong Jin (2019) เขียนบทความวิจัยเรื่อง “Snack Culture’s Dream of Big-Screen 

Culture: Korean Webtoons’ Transmedia Storytelling” ในวารสารวิชาการ International Journal of 
Communication มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการการเติบโตของเว็บตูนในฐานะ snack culture และอิทธิพล
ใน big-screen จากการท่ีเว็บตูนได้กลายเป็นทรัพยากรหลักในการ transmedia storytelling ของเกาหลี 
โดยมีวิธีการศึกษา คือ ใช้ทฤษฎี transmedia storytelling ในการสนับสนุน media convergence ควบคู่ไป
กับการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์และบทความของเว็บตูน  โดยแบ่งวิวัฒนาการในการเป็น snack culture ของ
เว็บตูนเป็น 3 ยุค และน าภาพยนตร์เรื่อง Along with the Gods: The Two Worlds (2017) มาเป็น
กรณีศึกษา 

ผลการศึกษาพบว่า ประวัติศาสตร์ของเว็บตูนเริ่มขึ้นในปลายยุค 1990s โดยท่ีศิลปินเริ่มสร้างการ์ตูน
ลงบนเว็บเพจของตนเอง แทนการเดบิวต์ลงนิตยสาร และเกิดค าว่า เว็บตูน ขึ้นเป็นครั้งแรก ต่อมาในยุคท่ีสอง 
ช่วงต้น 2000s เกิดการสร้างแพลตฟอร์มเว็บตูน โดย Naver และ Daum ซึ่งเป็น internet portals ขนาด
ใหญ่ของเกาหลี มีศิลปินผลิตเว็บตูนลงบนแพลตฟอร์มเหล่านี้เพิ่มขึ้น โดยเว็บตูนมีลักษณะเป็นแนวต้ัง ภาพสี 
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และมีจ านวนตอนเพิ่มขึ้น ในยุคนี้มีการพัฒนาเว็บตูนท่ีหลากหลาย และเริ่มมีเว็บตูนหลายเรื่องถูกน าไปสร้าง
เป็นภาพยนตร์ และซีรีส์ แต่ยังไม่ประสบความส าเร็จนัก และในยุคท่ีสาม ช่วงปลาย 2000s ผลจากการเติบโต
ของสมาร์ทโฟน ท าให้เว็บตูนได้รับความนิยมอย่างมาก รวมถึงการ transmedia storytelling จากเว็บตูน    
ซีรีส์เรื่อง Misaeng (2014) ท่ีสร้างจากเว็บตูน ได้รับความนิยมและประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก  

การเติบโตของเว็บตูนท่ีได้รับความนิยมจนกลายเป็นตัวแทนของ snack culture นอกจากจะเป็นผล
จากสมาร์ทโฟนแล้ว ยังมีปัจจัยอื่น ได้แก่ ความสะดวกสบายในการเข้าถึงเว็บตูน เนื้อหาเว็บตูนท่ีมีหลากหลาย
ประเภท และมีความละเอียด สร้างสรรค์มากขึ้น ภาพสีท่ีดึงดูด และท าให้เหล่าโปรดิวเซอร์สามารถจินตนาการ
ในการน าไปสร้างเป็นภาพยนตร์หรือซีรีส์ได้ง่ายข้ึน นิสัยของผู้บริโภคเกาหลีท่ีเปล่ียนไป ช่ืนชอบการบริโภคใน
ระยะเวลาส้ัน ๆ ต่ ากว่า 10 นาที และตัวละครเอกท่ีมีลักษณะขี้แพ้ ก าลังได้รับความนิยมในเว็บตูนเพิ่มขึ้น 
เนื่องมาจากปัญหาในสังคมเกาหลี ท าให้คนเกาหลีวัยหนุ่มสาวมีความรู้สึกร่วมกับตัวละคร ปัจจัยเหล่านี้ยังเป็น
ส่วนส าคัญในการท าให้เว็บตูนกลายเป็นภาพยนตร์ และซีรีส์ ซึ่งท าให้เหล่าโปรดิวเซอร์สามารถใช้ประโยชน์
จากเว็บตูนท้ังจากไอเดียเนื้อเรื่อง และฐานแฟนคลับของเว็บตูนเรื่องนั้น โดยมีกรณีศึกษา ภาพยนตร์ที่ดัดแปลง
จากเว็บตูนท่ีประสบความส าเร็จมากท่ีสุด เรื่อง Along with the Gods: The Two Worlds เพื่อมาสนับสนุน
เหตุผลท่ีท าให้การ  transmedia storytelling จากการเป็น snack culture ของเว็บตูนได้รับความนิยมใน
ปัจจุบัน เนื่องมาจากเว็บตูนมีเนื้อหาสะท้อนสังคมและชีวิตจริง  ท าให้คนมีความรู้สึกร่วมได้ง่าย อีกท้ัง
ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังได้เป็นตัวพิสูจน์ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์เกาหลีว่า เกาหลีสามารถสร้างภาพยนตร์ท่ีมี CGI 
คุณภาพสูงได้ นอกจากนี้เนื้อหาของภาพยนตร์ยังเน้นไปท่ีเรื่องครอบครัว และความกตัญญู ซึ่งมีคุณค่าและ
เหมาะกับยุคสมัย การ transmedia storytelling จึงได้กลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ในอุตสาหกรรมวัฒนธรรม 
เกาหลีในศตวรรษที่ 21 
 

Wonho Jang และ Jung Eun Song (2017) เขียนบทความวิจัยเรื่อง “Webtoon as a New 
Korean Wave in the Process of Glocalization” ในวารสารวิชาการ Kritika Kultura มีวัตถุประสงค์ คือ 
เพื่อศึกษาลักษณะพิเศษและการพัฒนาของเว็บตูนเกาหลีในฐานะ New Korean Wave โดยใช้วิธีการศึกษา
ผ่านทฤษฎี glocal culture ในกระบวนการ Glocalization (globalization + localization) คือ การท่ี
วัฒนธรรมสากลได้ถูกเผยแพร่เข้าไปในท้องถิ่น และถูกปรับเปล่ียนให้เข้ากับวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งเป็น
ผลจากโลกาภิวัตน์ท่ีเปิดรับวัฒนธรรมต่างชาติ ท าให้เกิดการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมต่างชาติ และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น  

ผลการศึกษาพบว่า เดิมทีการ์ตูนเกาหลี ไม่ได้เป็นท่ีนิยม แต่เพราะผลจากการพัฒนาเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของเกาหลีใต้ และจ านวนผู้ใช้สมาร์ทโฟนท่ีเพิ่มข้ึน ท าให้เกิดการสร้างและอ่านการ์ตูน
บนออนไลน์ และได้พัฒนามาเป็นเว็บไซต์และแอพพลิเคช่ันส าหรับอ่านการ์ตูน  นั่นก็คือ Webtoon 
(web+cartoon) ซึ่งเป็นรูปแบบการอ่านการ์ตูนแบบใหม่ท่ีเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ด้วยรูปแบบท่ีแปลกใหม่ มี
ลักษณะเป็นแนวตั้ง เล่ือนขึ้นลง ท าให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อเรื่องได้เร็ว ให้ความรู้สึกเหมือนดูภาพยนตร์ นอกจากนี้
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ยังเข้าถึงได้ง่าย ผู้อ่านและผู้เขียนสามารถส่ือสารกันได้ง่ายและรวดเร็ว เว็บตูนจึงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว และได้ขยายไปยังตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศท่ี Korean Wave ได้รับความนิยมอยู่แล้ว 
ท าให้การเผยแพร่เว็บตูนเกาหลีง่ายขึ้น เช่น ญี่ปุ่น จีน ไทย และ อินโดนีเซีย โดยเกาหลีได้ใช้กระบวนการ 
Glocalization ในการเผยแพร่เว็บตูนในต่างประเทศ เช่นเดียวกับ Korean Wave อื่น ๆ คือ นอกจากการ
เผยแพร่การ์ตูนจากเกาหลี โดยการแปลเป็นภาษาของประเทศนั้น ๆ แล้ว ยังมีการให้นักเขียนในประเทศนั้น ๆ 
สร้างการ์ตูนลงแพลตฟอร์มเดียวกันด้วย รวมถึงวัฒนธรรมของกลุ่มแฟนคลับเว็บตูนท่ีมีลักษณะเดียวกับกลุ่ม
แฟนคลับ K-pop เช่น การผลิตแฟนอาร์ต แฟนฟิค และแชร์ลงโซเชียลมีเดีย ท าให้เกิดการส่ือสารกันของกลุ่ม
แฟนคลับเว็บตูนท่ัวโลก นอกจากนี้เกาหลีใต้ยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล และใช้กลยุทธ์ one-source-
multi-use ในการต่อยอดความส าเร็จของเว็บตูน เช่น การสร้างซีรีส์ เกม อนิเมะ สินค้าต่าง ๆ จากเว็บตูน 
ท้ังหมดนี้ท าให้เว็บตูนเกาหลีประสบความส าเร็จ และได้รับความนิยมในหลายประเทศ จนกลายเป็น New 
Korean Wave 

 
Jaehyeon JEONG (2020) เขียนบทความวิจัยเรื่อง “Webtoons Go Viral?: The Globalization 

Processes of Korean Digital Comics” ในวารสารวิชาการ Korea Journal มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการ
เช่ือมโยงกันทางสังคม โลก และเทคโนโลยี ในกระบวนการ Globalization ของเว็บตูนเกาหลี โดยใช้วิธี
การศึกษา สัมภาษณ์ผู้ท่ีท างานในอุตสาหกรรมเว็บตูนเกาหลีท้ัง 12 คน และวิเคราะห์รายงานทางอุตสาหกรรม 
สถิติและเอกสารทางราชการ  

ผลการศึกษาพบว่า แรงผลักดันท่ีท าให้เว็บตูนเกาหลีขยายตัวไปท่ัวโลก ในแง่ของการเป็นตลาดขนาด
เล็กในประเทศเกาหลี ได้แก่ การแพร่ระบาดของสมาร์ทโฟน การเกิดระบบจ่ายเงินในเว็บตูน และการผงาด
ของกลยุทธ์ pan-entertainment ของจีน โดยเริ่มแรกการเติบโตของเว็บตูนในเกาหลีนั้น เกิดขึ้นพร้อมกับ
การพัฒนาเทคโนโลยี และการแพร่ขยายของสมาร์ทโฟนในประเทศ โดยในช่วงแรกเป็นระบบอ่านฟรี เพื่อ
ดึงดูดผู้ใช้ แต่ต่อมาในปี 2013 Lezhin Comics เป็นผู้เริ่มใช้ระบบการจ่ายเงินในเว็บตูนเป็นเจ้าแรก และ
ประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก การเกิดระบบจ่ายเงินนี้เองส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเว็บตูนเกาหลีท้ังใน
เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ท าให้อุตสาหกรรมเว็บตูนในเกาหลีเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว  และถึงจุดอิ่มตัว 
เนื่องจากตลาดในเกาหลีมีขนาดเล็ก จึงเกิดปัญหาจ านวนเว็บตูนล้นตลาด และรายได้ลดลง ส่งผลให้
อุตสาหกรรมเว็บตูนเกาหลีเริ่มหาทางขยายตลาดไปต่างประเทศ โดย snack culture ท่ีมาจากการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีท่ัวโลกนี้ ก็เป็นเงื่อนไขท่ีท าให้เว็บตูนเกาหลีเผยแพร่ไปยังต่างประเทศได้ง่ายขึ้น  รวมถึงการเกิด
ระบบจ่ายเงินในเว็บตูนท่ีท าให้เกิดการแข่งขันของตลาดเว็บตูนในเกาหลีอย่างดุเดือด และเป็นการดึงดูดนัก
ลงทุนจากต่างประเทศ โดยความส าเร็จของระบบจ่ายเงิน snack culture และกลยุทธ์ pan-entertainment 
ของจีน ดึงดูดให้บริษัท IT ขนาดใหญ่ของจีนต่างน าเข้าเว็บตูนเกาหลี ท้ังในด้านระบบการผลิต กลยุทธ์
การตลาด รูปแบบการแสวงหารายได้ และรูปแบบธุรกิจ จนท าให้จีนกลายเป็นตลาดการส่งออกเว็บตูนเกาหลีท่ี
ใหญ่ท่ีสุดของอุตสาหกรรมเว็บตูนเกาหลี 
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จากการทบทวนงานวิจัยและบทความวิชาการท่ีเกี่ยวข้องนี้ แสดงให้เห็นว่า Snack culture เป็นส่วน

ส าคัญท่ีท าให้เว็บตูนได้รับความนิยมท้ังในเกาหลี และต่างประเทศ เนื่องมาจากการแพร่ขยายของสมาร์ตโฟน
และอินเทอร์เน็ตท่ัวโลก นอกจากนี้ Korean wave ยังเป็นส่วนช่วยให้เว็บตูนเป็นท่ีรู้จักและได้รับความนิยม
มากขึ้น โดยเฉพาะในต่างประเทศท่ีได้รับอิทธิพลจาก Korean wave มาก่อน โดยใช้กระบวนการ 
Glocalization ในการเผยแพร่เว็บตูนในต่างประเทศ เช่นเดียวกับ Korean Wave อื่น ๆ อีกท้ังยังใช้การ 
Transmedia storytelling ท าให้กลุ่มแฟนคลับ K-pop หรือซีรีส์เกาหลีเกิดความสนใจเว็บตูนมากขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 ในการใช้แนวคิด Snack culture และ Korean wave มายืนยันปัจจัยหลัก
ท่ีท าให้เว็บตูนเกาหลีได้รับความนิยมในไทย 
 

2.3  กรอบการศึกษาและการวิเคราะห์ 

จากการทบทวนแนวความคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้จัดท ากรอบการศึกษาและการวิเคราะห์เพื่อ
ใช้ในการตอบค าถามวัตถุประสงค์ท้ังสองข้อท่ีจะน าไปสู่ค าถามหลักของงานวิจัยว่าท าไมเว็บตูนเกาหลีถึงได้รับ
ความนิยมในไทย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ท าไมเว็บตูนเกาหลีถึง
ได้รับความนิยมในไทย 

เว็บตูนเกาหลี 

 พัฒนาการของเว็บตูนเกาหลี 
 ลักษณะของเว็บตูนเกาหลี 

 

ปัจจัยท่ีท าให้เว็บตูนเกาหลีได้รับความ
นิยมในไทย 

Korean Wave + Snack Culture 

อุตสาหกรรมเว็บตูน
เกาหลีในไทย 
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บทท่ี 3 
พัฒนาการและลักษณะของเว็บตูนเกาหล ี

  
ในบทท่ี 3 นี้จะกล่าวถึงความเป็นมาและการพัฒนาของเว็บตูนเกาหลี  ตลอดจนการเติบโตอย่าง

ต่อเนื่องของเว็บตูนของเกาหลีจนน าไปสู่ความส าเร็จท่ีส าคัญอย่างการขยายตลาดไปต่างประเทศ และการ 
Transmedia สู่ภาพยนตร์ ซีรีส์ เกม และอนิเมะ รวมถึงลักษณะท่ัวไปของเว็บตูนในปัจจุบัน 
 

3.1 การเกิดของเว็บตูนเกาหลี 

 การ์ตูนออนไลน์ปรากฏขึ้นครั้งแรกในเกาหลี ช่วงปลาย ปี 1990s เนื่องมาจากการพัฒนาทาง
เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมหนังสือการ์ตูนเกาหลีท่ีก าลังซบเซา ซึ่งเป็นผลมาจากวิกฤตเศรษฐกิจ 1997 และ
อิทธิพลของอุตสาหกรรมการ์ตูนญี่ปุ่นที่ก าลังเป็นท่ีนิยมในขณะนั้น ท าให้นักเขียนเริ่มลงผลงานการ์ตูนผ่านเว็บ
เพจหรือบล็อกส่วนตัว ซึ่งการเผยแพร่การ์ตูนลงเว็บเพจหรือบล็อกส่วนตัวนั้นสามารถเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว 
ผู้อ่านไม่ต้องเสียค่าบริการ และนักเขียนก็มีค่าใช้จ่ายต่ า เมื่อเทียบกับการเผยแพร่การ์ตูนผ่านนิตยสารของ
ส านักพิมพ์ จึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักเขียนมือสมัครเล่นสามารถเผยแพร่ผลงานของตนเองได้อย่างอิสระ 
รวมถึงพฤติกรรมการเสพส่ือออนไลน์ท่ีเพิ่มข้ึน จึงท าให้การ์ตูนออนไลน์ได้รับความนิยมมากขึ้น และเริ่มได้รับ
การยอมรับจากนักเขียนการ์ตูนมืออาชีพและอุตสาหกรรมการ์ตูนของเกาหลี จนในปี 2000 ได้เกิดแพลตฟอร์ม
การ์ตูนออนไลน์ช่ือ “Chollian” (webtoon.chollian.net) โดยเปิดให้บริการฟรี การ์ตูนมีลักษณะเป็นแนวต้ัง
ภาพสี และท าให้เกิดค าว่า “เว็บตูน (webtoon)” ขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งมาจากการผสมของค าว่า เว็บ (web) 
และ การ์ตูน (cartoon) 
 ในช่วงต้น 2000s ถือเป็นจุดเปล่ียนส าคัญของอุตสาหกรรมเว็บตูนเกาหลี เนื่องจากเว็บพอร์ทัลท่ีใหญ่
ท่ีสุดของเกาหลีอย่าง Daum และ Naver ได้เปิดให้บริการเว็บตูนฟรีบนแพลตฟอร์มของตนเอง โดย Daum 
เปิดให้บริการในปี 2003 ตามมาด้วย Naver ในปี 2004 โดยสนับสนุนให้ท้ังนักเขียนมืออาชีพ และนักเขียนมือ
สมัครเล่นเผยแพร่การ์ตูนลงบนแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง ท าให้เว็บตูนเกาหลีมีการพัฒนามากขึ้น ท้ังเนื้อหาท่ี
หลากหลาย และจ านวนตอนท่ีมากขึ้น จนในช่วงปี 2010s เกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยี ท าให้สมาร์ตโฟนและ
อินเทอร์เน็ตแพร่หลาย จึงเกิดการเปล่ียนพฤติกรรมการอ่านเว็บตูนบนสมาร์ตโฟนแทนการอ่านบน
คอมพิวเตอร์ ท าให้เว็บตูนได้รับความนิยมสูงขึ้น มีแพลตฟอร์มเว็บตูนใหม่ ๆ เกิดขึ้น รวมถึงมีการพัฒนา
รูปแบบเว็บตูนให้เข้ากับสมาร์ตโฟน เช่น ลักษณะของเว็บตูนเป็นแนวต้ังและภาพสี การเปล่ียนรูปแบบธุรกิจ 
ซึ่งเดิมสร้างรายได้จากการโฆษณา แต่บนสมาร์ตโฟนไม่มีพื้นท่ีส าหรับโฆษณา จึงเปล่ียนมาเป็นการเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการอ่านเว็บตูนแทน เช่น ในปี 2011  Daum ได้เริ่มให้บริการการจ่ายเงินเพื่ออ่านเว็บตูนซ้ า
อีกครั้ง แต่ต่อมาในปี 2013 Lezhin Comics เป็นแพลตฟอร์มเว็บตูนแรกท่ีเริ่มรูปแบบการจ่ายเงินเพื่ออ่าน
เว็บตูน ซึ่งประสบความส าเร็จและสร้างรายได้มากขึ้น การเกิดรูปแบบธุรกิจเว็บตูนใหม่นี้ ท าให้ตลาดเว็บตูน
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เกาหลีเติบโตขึ้น และมีการแข่งขันในประเทศเพิ่มสูงขึ้น จนท าให้ในปี 2014 เว็บตูนเกาหลีเริ่มขยายตลาดไป
ต่างประเทศ  
 

3.1.1 พัฒนาการของเว็บตูนเกาหล ี

ในช่วงยุคแรกของเว็บตูน ต้ังแต่ปลายปี 1990s - 2000s เว็บตูนมีลักษณะเรียบง่ายท้ังภาพและเนื้อหา 
เนื้อหาส่วนใหญ่มักเป็นเรื่องราวในชีวิตประจ าวัน มีการบรรยายส้ันๆ และมีเนื้อเรื่องไม่ยาวนัก ต่อมาในช่วงต้น
ถึงกลางปี 2010s คุณภาพของภาพและเนื้อเรื่องพัฒนาขึ้น โดยเนื้อหาของเว็บตูนมักเล่าหรือสอดแทรกปัญหา
ในสังคมเกาหลี เช่น การท างานในบริษัท การกล่ันแกล้งในโรงเรียน รวมถึงประเภทและจ านวนตอนของเว็บตูน
ก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน จนในปลายปี 2010s จนถึงปัจจุบัน เนื้อหาและประเภทของเว็บตูนมีความหลากหลาย
และซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะแนวแฟนตาซี การเกิดใหม่ในต่างโลกท่ีก าลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน รวมถึง
คุณภาพด้านภาพของเว็บตูนก็สูงและมีความละเอียดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 

 
 

แผนภาพแสดงพัฒนาการของเว็บตูน 
 

 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

ที่มา https://ppss.kr/archives/61780  ที่มา https://www.fpn119.co.kr/34255   ที่มา Line Webtoon TH
                      

ภาพที่ 1 เว็บตูนในยุค 2000s   ภาพที่ 2 เว็บตูนในยุคต้น-กลาง 2010s      ภาพที่ 3 เว็บตูนในยุคปลาย 2010s-ปัจจุบัน 

https://ppss.kr/archives/61780
https://www.fpn119.co.kr/34255
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3.2 การเติบโตและความส าเร็จของเว็บตูนเกาหลี 

 การแพร่หลายของสมาร์ตโฟนและอินเทอร์เน็ต การพัฒนาของเว็บตูนอย่างต่อเนื่อง ท าให้เว็บตูน
ได้รับความนิยมสูง และกลายเป็นหนึ่งในคอนเทนต์บันเทิงท่ีส าคัญของเกาหลี จนกลายเป็น snack culture 
ของชาวเกาหลี โดยมีจ านวนผู้ใช้แอปพลิเคชันเว็บตูนเฉล่ียต่อเดือนประมาณ 9 ล้านคน ในเดือนกันยายน 
2018 และเวลาใช้ท่ีใช้ในการอ่านเว็บตูนมากถึง 73% ของวิดีโอ (Park, 2019, p. 6) รวมถึงรายได้ของตลาด
เว็บตูนก็เติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเช่นกัน นอกจากด้านยอดผู้ใช้และรายได้แล้ว ส่ิงท่ีท าให้ตลาดเว็บตูนเติบโต
ขึ้น และบ่งบอกถึงความส าเร็จของเว็บตูนได้เป็นอย่าง ดีก็คือ การขยายตลาดไปต่างประเทศ และการ 
Transmedia Storytelling 

 
ที่มา Mirae Asset Daewoo 

 
ที่มา Korea Joongang daily 

ภาพที่ 4 กราฟแสดงการใช้เวลาเสพคอนเทนต์บันเทิงของคนเกาหลี 

ภาพที่ 5 กราฟแสดงการเติบโตของตลาดเว็บตูนในเกาหลี 2010-2016 
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3.2.1 การขยายตลาดไปต่างประเทศ 

เว็บตูนได้เริ่มขยายตลาดไปต่างประเทศในปี 2014 โดยบริษัท Naver ท่ีมี Line เป็นบริษัทลูก ได้
ขยายตลาดเว็บตูน Naver Webtoon ไปยังต่างประเทศในช่ือ Line Webtoon และในญี่ปุ่นช่ือ Line manga 
โดยเริ่มขยายตลาดจากประเทศในเอเชียก่อน เช่น จีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และตามมา
ด้วยยุโรปและอเมริกาในภายหลัง เว็บตูนเกาหลีได้รับความนิยมอย่างมาก โดยเฉพาะประเทศในเอเชีย 
นอกจาก Naver แล้ว ก็ยังมีแพลตฟอร์มเว็บตูนเกาหลีอื่น ๆ ท่ีได้ขยายตลาดไปต่างประเทศ เช่น Lezhin 
Comics , Daum Webtoon (Kakao Webtoon) แต่ Naver Webtoon (Line Webtoon) เป็นเว็บตูน
เกาหลีท่ีประสบความส าเร็จในการขยายตลาดไปต่างประเทศมากท่ีสุด และเป็นแพลตฟอร์มเว็บตูนอันดับ 1 ใน
หลายประเทศท่ัวโลก 

 
ที่มา Mirae Asset Daewoo 

 

 
ที่มา https://pulsenews.co.kr/view.php?year=2019&no=880894 

ภาพที่ 6 กราฟแสดงเทรนด์การค้นหาค าว่า webtoon ใน Google ทั่วโลก 

ภาพที่ 7 กราฟแสดงรายได้รวมของเว็บตูนเกาหลีปี 2016-2020 
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กลุ่มกราฟแสดงยอดผู้ใช้งานต่อเดือนของแอปพลิเคชันเว็บตูนทั่วโลก 

       เกาหลีใต้     อเมริกา            ญ่ีปุ่น                      
 

อินโดนีเซีย    ไทย     ไต้หวัน 

ที่มา Mirae Asset Daewoo 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

ภาพที่ 8 กราฟแสดงยอดผู้ใช้งานต่อเดือนของแอปพลิเคชันเว็บตูนในประเทศต่าง ๆ 
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ที่มา https://www.thumbsup.in.th/line-webtoon-in-thailand 
 

3.2.2 การ Transmedia Storytelling จากเว็บตูน 

 เกาหลีใต้ได้มีการเริ่ม Transmedia จากเว็บตูนไปสู่ภาพยนตร์ เกม ซีรีส์มาต้ังแต่ช่วงต้นปี 2000s แต่
ยังไม่ประสบความส าเร็จและเป็นท่ีรู้จักมากนัก จนในช่วงปี 2010s สมาร์ตโฟนเริ่มแพร่หลาย ท าให้เว็บตูนเป็น
ท่ีนิยมมากขึ้น และเริ่มมีผลงานท่ี Transmedia จากเว็บตูนประสบความส าเร็จให้เหน็มากขึ้น ตัวอย่างท่ีเห็นได้
ชัดคือ ซีรีส์เรื่อง Misaeng: Incomplete Life (2014) จากเว็บตูนในช่ือเดียวกัน เล่าเกี่ยวกับชีวิตพนักงาน
บริษัท ออกอากาศผ่านทางช่องเคเบิล tvN ได้รับความนิยมสูงท้ังในเกาหลีใต้และต่างประเทศ โดยมีเรตต้ิงใน
เกาหลีเฉล่ียสูงสุด 8.24% ถือเป็นหนึ่งในซีรีส์ 20 เรื่องของช่องท่ีมีเรตต้ิงสูงสุดจนถึงปัจจุบัน และได้สร้าง
กระแสอิมแพคต่อสังคมเกาหลีในเวลานั้นอย่างมาก เนื่องจากสะท้อนปัญหาและชีวิตของพนักงานบริษัทใน
เกาหลี นอกจากนี้ยังได้รับโหวตจากโปรดิวเซอร์ทุกช่องให้เป็นซีรีส์อันดับ 1 ของปี 2014 ด้านนักแสดงและ
โปรดิวเซอร์จากซีรีส์เองก็ได้รับรางวัลจากงาน Beaksang Arts Awards 2015 อีกท้ังผลจากกระแสความนิยม
ฉบับซีรีส์ก็ได้ส่งผลให้ฉบับหนังสือการ์ตูนมียอดขายเพิ่มสูงขึ้นมากถึง 1 ล้านเล่มภายในเดือนเดียว รวมเป็น 2 
ล้านเล่มในปี 2014 ส่วนด้านความส าเร็จในต่างประเทศนั้นได้รับความนิยมจากญี่ปุ่นมากจนได้รางวัลผลงาน
ต่างประเทศยอดเยี่ยมในงาน International Drama Festival in Tokyo 2015 ท่ีจัดขึ้นท่ีประเทศญี่ปุ่น และ
ยังถูกญี่ปุ่นและจีนซื้อลิขสิทธิ์ไปรีเมคอีกด้วย นับเป็นซีรีส์จากเว็บตูนท่ีประสบความส าเร็จมากท่ีสุดเรื่องหนึ่ง  
 แม้การ Transmedia จากเว็บตูนส่วนใหญ่จะเป็นผลงานซีรีส์ แต่ก็ยังมีภาพยนตร์ท่ีสร้างมาจากเว็บ
ตูนเช่นกัน หนึ่งในนั้นคือ Along With The Gods: The Two Worlds (2017) ภาพยนตร์แนวแอ็คช่ันแฟนตา
ซี เกี่ยวกับการผจญภัยในโลกหลังความตาย เป็นภาพยนตร์ท่ีดัดแปลงจากเว็บตูนท่ีประสบความส าเร็จมาก
ท่ีสุด โดยเปิดตัวอันดับ 1 ใน Box Office เกาหลี และท ารายได้กว่า 6 พันล้านวอนภายในสองวัน นอกจาก
การประสบความส าเร็จในด้านรายได้ท่ีถล่มทลายแล้ว ยังถือเป็นภาพยนตร์ท่ีเปล่ียนวงการภาพยนตร์เกาหลี
ด้วยการใช้เทคนิค CGI คุณภาพสูงอีกด้วย 

ภาพที่ 9 สรุปข้อมูลยอดการเติบโตของ Line Webtoon ภาพที่ 10 ภาพรวมการใช้งาน Line Webtoon ทั่วโลก 

https://www.thumbsup.in.th/line-webtoon-in-thailand
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ที่มา https://www.metroseoul.co.kr/article/2014121600190 

 

 
 

ที่มา https://bodashiri.tumblr.com/post/166569955216/along-with-the-gods-the-two-worlds-2017 

ภาพที่ 11 โปสเตอร์ Misaeng (2014) ฉบับซีรีส์ (ซ้าย) และเว็บตูน (ขวา) 

ภาพที่ 12 โปสเตอร์ Along With The Gods: The Two Worlds ฉบับเว็บตูน (ซ้าย) และภาพยนตร์ (ขวา) 

https://www.metroseoul.co.kr/article/2014121600190
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นอกจากภาพยนตร์และซีรีส์แล้ว ก็ยังมีเว็บตูนท่ีได้ถูกน าไปดัดแปลงเป็นอนิเมะ และเกมออนไลน์อีก
ด้วย ตัวอย่างเช่น หอคอยเทพเจ้า Tower of God (2010) เว็บตูนช่ือดังท่ีถูกน าไปแปลมากกว่า 28 ภาษา 
และเป็นเว็บตูนเรื่องแรกจาก Naver Webtoon ท่ีได้ถูกน าไปดัดแปลงสร้างเป็นอนิเมะทีวีซีรีส์ โดยสตูดิโอ 
Telecom Animation Film ของญี่ปุ่น และออกอากาศในปี 2020 พร้อมกันท้ังในญี่ปุ่น เกาหลี และอเมริกา 
ต่อมาในปี 2021 ก็ได้ถูกน าไปสร้างเป็นเกมมือถือออนไลน์ โดย NGELGAMES บริษัทเกมของเกาหลีเช่นกัน  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
ที่มา Line Webtoon TH                   

     ที่มา https://www.online-station.net/anime/310469/ 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
ที่มา https://www.gamemeca.com/view.php?gid=1670512 

ภาพที่ 13 ปกเว็บตูน Tower of God 

ภาพที่ 14 โปสเตอร์อนิเมะ Tower of God 

ภาพที่ 15 โปสเตอร์เกม Tower of God 

https://www.gamemeca.com/view.php?gid=1670512
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ปัจจุบันเว็บตูนเกาหลีได้กลายเป็นแหล่งทรัพยากรหลักในการ Transmedia ท่ีส าคัญของเกาหลีใต้ ไม่
ว่าจะเป็นซีรีส์ ภาพยนตร์ อนิเมะ และเกมออนไลน์ โดยเฉพาะซีรีส์เกาหลี ซึ่งถือเป็น Korean wave ท่ีส าคัญ 
และเป็นท่ีรู้จักไปท่ัวโลก โดยมีซีรีส์เกาหลีท่ีมีต้นฉบับมาจากเว็บตูนและได้รับความนิยมในหลายประเทศ
มากมาย เช่น What’s Wrong With Secretary Kim (2018), Strangers from Hell (2019), Itaewon 
Class (2020),  Taxi Driver (2021) รวมถึงซีรีส์เกาหลี Original Netflix ท่ีมีช่ือเสียงอย่าง Love Alarm 
(2019), Sweet Home (2020) และ Hellbound (2021) ก็มีต้นฉบับมาจากเว็บตูนเช่นกัน นอกจากนี้ยังมี
การ Transmedia จากเว็บโนเวล (นิยาย) ท่ีมีช่ือเสียงและได้รับความนิยมไปสร้างเป็นฉบับเว็บตูนหลายเรื่อง
เช่นกัน เช่น นิยายเรื่อง อ่านชะตาวันส้ินโลก (Omniscient Reader) ได้ถูกสร้างเป็นฉบับเว็บตูนในปี 2020 
และถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปแปลในหลายภาษาท้ังฉบับนิยายและเว็บตูน รวมถึงในปลายปี 2020 ยังได้ประกาศเตรียม
สร้างเป็นฉบับภาพยนตร์ 5 ภาค โดยค่ายสตูดิโอเดียวกับท่ีท าภาพยนตร์เรื่อง  Along With the Gods: The 
Last 49 Days (2018) ภาคต่อของ Along With The Gods: The Two Worlds (2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ที่มา https://www.dmitory.com/novel/158601914               ที่มา Naver Webtoon 

 

 

 

ภาพที่ 16 ปกนิยายอ่านชะตาวันสิ้นโลก ภาพที่ 17 โปสเตอร์เว็บตูนอ่านชะตาวันสิ้นโลก 

https://www.dmitory.com/novel/158601914
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3.3 ลักษณะทั่วไปของเว็บตูน 

 เว็บตูนแต่ละแพลตฟอร์มจะมีรูปแบบและฟังก์ชันบางอย่างท่ีแตกต่างกันไปตามเอกลักษณ์ของ
แพลตฟอร์มนั้น ๆ แต่รูปแบบพื้นฐานของแพลตฟอร์มเว็บตูนท่ัวไปจะมีลักษณะคล้ายกัน โดยแบ่งเป็นลักษณะ
รูปแบบการใช้งานแพลตฟอร์ม และรูปแบบการอ่าน ดังนี้ 
  

3.3.1 รูปแบบการใช้งานแพลตฟอร์ม 

หน้าแรกของเว็บตูน  หน้าแรกของเว็บตูนท่ัวไปจะมีการแนะน าเว็บตูนเรื่องใหม่ เรื่องท่ีก าลังเป็นท่ี
นิยม และเรื่องท่ีมีเนื้อหาคล้ายกับท่ีผู้ใช้อ่าน 

 
          
 

      ที่มา Line Webtoon ที่มา Kakao Webtoon 

 
การจัดแบ่งหมวดหมู่และประเภทเว็บตูน   แพลตฟอร์มเว็บตูนโดยท่ัวไปจะมีการแบ่งเว็บตูนตาม

ประเภทของเนื้อหา และแบ่งตามวันท่ีอัพเดท โดยเว็บตูนแต่ละเรื่องจะอัพเดทตอนใหม่สัปดาห์ละครั้งในวันท่ี
ต่างกันไปท้ัง 7 วัน นอกจากนี้ยังมีการจัดอันดับเว็บตูนท่ีเป็นท่ีนิยมโดยรวม หรือตามแต่ละประเภท วันและ
เวลา 

 

ภาพที ่18 หน้าแรกของแอปพลิเคชัน Line Webtoon ภาพที่ 19 หน้าแรกของแอปพลิเคชัน Kakao Webtoon 
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      ที่มา Line Webtoon      ที่มา Kakao Webtoon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ที่มา Line Webtoon     ที่มา Kakao Webtoon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา Line Webtoon    ที่มา Kakao Webtoon 
 

ภาพที่ 20 การจัดเว็บตูนตามประเภทและวันที่อัพเดท ภาพที่ 21 การจัดเว็บตูนตามวันที่อัพเดท 

ภาพที่ 22 การจัดอันดับเว็บตูนตามความนิยม   ภาพที่ 23การจัดอันดับเว็บตูนตามความนิยม 
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การจัดเก็บเว็บตูนของผู้ใช้  เว็บตูนท่ัวไปจะมีการจัดเก็บเว็บตูนให้ผู้ใช้ตามประวัติการอ่านล่าสุด 
เรื่องท่ีผู้ใช้กดติดตาม และเรื่องท่ีผู้ใช้ซื้อหรือเช่า 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ที่มา Line Webtoon               ที่มา Kakao Webtoon 

 

  
ระบบการเติมเงินเพื่อจ่ายเงินอ่านเว็บตูน  แพลตฟอร์มเว็บตูนส่วนใหญ่จะเปิดบริการให้อ่านฟรี เพื่อ

ดึงดูดผู้ใช้ โดยมีการอัพเดทตอนใหม่ หรือเปิดให้อ่านฟรีสัปดาห์ละตอน แต่ก็มีบริการจ่ายเงิน โดยการซื้อหรือ
เช่า เพื่อให้ผู้ใช้สามารถอ่านเว็บตูนตอนใหม่ล่วงหน้าได้ แต่เว็บตูนบางแพลตฟอร์มก็มุ่งเน้นการตลาดแบบให้
ผู้ใช้จ่ายเงินมากกว่า โดยมีการเปิดให้อ่านฟรีช่วงตอนแรก ๆ และตอนท่ีเหลือต้องจ่ายเงินท้ังหมดเพื่ออ่าน ไม่
สามารถรออ่านฟรีสัปดาหล์ะตอนได้ 
 
 
  

 

ภาพที่ 24 การจัดเก็บเว็บตูนส าหรับผู้ใช้ ภาพที่ 25 การจัดเก็บเว็บตูนส าหรับผู้ใช้ 
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     ที่มา Line Webtoon                         ที่มา Kakao Webtoon 

3.3.2 รูปแบบการอ่าน   

เนื้อหาเว็บตูนโดยท่ัวไปมีลักษณะเป็นภาพสี แนวต้ัง เรียงล าดับเนื้อเรื่องจากบนลงล่าง ไม่มีเส้นกั้น
เหมือนกับหนังสือการ์ตูนทั่วไป จึงสามารถเล่ือนอ่านบนสมาร์ตโฟนได้อย่างไหลล่ืน และเนื่องจากไม่ต้องกังวล
ค่าใช้จ่ายด้านการตีพิมพ์เหมือนกับหนังสือการ์ตูนทั่วไป เว็บตูนจึงใช้ภาพสีได้อย่างเต็มท่ี ท าให้ผู้อ่านสนุกและ
เพลิดเพลินไปกับเนื้อเรื่องได้มากขึ้น แต่ก็ยังมีเว็บตูนบางเรื่องเลือกใช้ภาพขาวด า เพื่อถ่ายทอดความเป็น
เอกลักษณ์ของเรื่องท่ีภาพสีไม่สามารถท าได้ นอกจากนี้ส่วนท้ายของเว็บตูนในแต่ละตอนยังมีการเปิดให้ผู้อ่าน
ได้แสดงความคิดเห็น จึงเป็นพื้นท่ีการส่ือสารระหว่างผู้อ่านด้วยกัน และระหว่างผู้อ่านและผู้เขียน ผู้เขียน
สามารถรับรู้ความคิดเห็นของผู้อ่านและน าไปปรับใช้ได้ รวมถึงเมื่อผู้อ่านมีฉากท่ีชอบก็สามารถบันทึกเก็บไว้ได้
ด้วยการใช้ฟังก์ชันแค็ปเชอร์ภาพของแอปพลิเคชัน แต่ไม่สามารถแค็ปเชอร์โดยตรงจากสมาร์ตโฟนได้ 
เนื่องจากปัญหาด้านลิขสิทธ์ 
    
 
 
 
 

ภาพที่ 26 การซื้อเว็บตูนเพ่ืออ่านล่วงหน้า ภาพที่ 27 การเช่าเว็บตูนเพ่ืออ่านล่วงหน้า 
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     ที่มา https://www.cnet.co.kr/view/?no=20180911135526 

 
 
 
3.4 สรุปท้ายบท 

จากวิกฤตเศรษฐกิจ 1997 และอิทธิพลของอุตสาหกรรมการ์ตูนญี่ปุ่น ท าให้อุตสาหกรรมหนังสือ
การ์ตูนเกาหลีซบเซา รวมถึงการพัฒนาทางเทคโนโลยีได้ส่งผลให้เกิดการ์ตูนออนไลน์ในเกาหลีขึ้น และเริ่ม
ได้รับความนิยมแทนหนังสือการ์ตูน ต่อมาในปี 2003-2004 เกิดแพลตฟอร์มเว็บตูนจากเว็บพอร์ทัลท่ีใหญ่ท่ีสุด
ของเกาหลีอย่าง Daum และ Naver ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นอุตสาหกรรมเว็บตูนในเกาหลี จนในปี 2010 
อินเทอร์เน็ตและสมาร์ตโฟนแพร่หลาย เกิดพฤติกรรมการเสพส่ือบนสมาร์ตโฟนมากขึ้น รวมถึงเว็บตูน โดยเว็บ
ตูนได้พัฒนาและปรับตัวไปตามยุคสมัยท้ังในด้านแพลตฟอร์มท่ีเข้ากับสมาร์ตโฟน และคอนเทนต์ของเว็บตูนท่ี
หลากหลาย และมีคุณภาพสูงขึ้น ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการแพร่หลายของสมาร์ตโฟน ท าให้ตลาด
เว็บตูนได้รับความนิยมและประสบความส าเร็จในเกาหลีอย่างมาก จนเริ่มขยายตลาดไปต่างประเทศ และได้รับ
ความนิยมในหลายประเทศเช่นกัน รวมถึงการ Transmedia  จากเว็บตูนไปสู่ซีรีส์ ภาพยนตร์ เกมออนไลน์ 
และอนิเมะ ก็ถือเป็นอีกหนึ่งความส าเร็จท่ีส าคัญของอุตสาหกรรมเว็บตูนเกาหลีเช่นกัน  

ลักษณะของเว็บตูนท่ัวไปในปัจจุบันไม่ต่างกันมากนัก มีรูปแบบพื้นฐานท่ีคล้ายกัน โดยแบ่งเป็น
รูปแบบการใช้งานแพลตฟอร์มท่ีในหน้าแรกมีการแนะน าเว็บตูนต่าง ๆ มีการจัดแบ่งเว็บตูนตามประเภทเนื้อหา 
วันท่ีอัพเดท และอันดับ มีการจัดเก็บเว็บตูนท่ีผู้ใช้อ่านอย่างเป็นระบบ รวมถึงมีระบบการเติมเงินเพื่อซื้อหรือ
เช่าเว็บตูน ส่วนรูปแบบการอ่านเป็นภาพสี เล่ือนขึ้นลง ซึ่งถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับการอ่านบนสมาร์ต
โฟนในปัจจุบัน 

ภาพที่ 28 การอ่านเว็บตูนบนสมาร์ตโฟน 
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บทที่ 4 
เว็บตูนเกาหลีในไทย 

 
 ในบทท่ี 4 นี้จะกล่าวถึงการเข้ามาของ Line Webtoon และ Kakao Webtoon แพลตฟอร์มเว็บตูน
เกาหลีในไทย และความนิยมในการเสพเว็บตูนเกาหลีของคนไทย โดยใช้แนวคิด Snack culture และ 
Korean wave ท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรมมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ปัจจัยหลักท่ีท าให้เว็บตูนเกาหลี
ได้รับความนิยมในไทย 
 
4.1 การเข้ามาของแพลตฟอร์มเว็บตูนเกาหลีในไทย 

 เว็บตูนเกาหลีได้เริ่มขยายตลาดไปยังต่างประเทศในปี 2014 รวมถึงประเทศไทย ท าให้เว็บตูนได้
ปรากฏขึ้นในประเทศไทยครั้งแรกในปี 2014 นั่นก็คือ Line Webtoon ต่อมาเมื่อได้รับความนิยมมากขึ้น จึง
เกิดเว็บตูนในลักษณะเดียวกันนี้ขึ้นในประเทศไทยตามมาอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มเว็บตูนจาก
สัญชาติไทย ญี่ปุ่น และไต้หวัน แต่ปัจจุบันในประเทศไทยมีแพลตฟอร์มเว็บตูนสัญชาติเกาหลีเพียง Line 
Webtoon และ Kakao Webtoon เท่านั้น 
 
 4.1.1 Line Webtoon 

 บริษัท Naver ได้เปิดตัว Naver Webtoon ในไทยครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม 2014 ในช่ือ Line 
Webtoon โดย Line คนไทยรู้ จักกันดีในฐานะแอปพลิเคชันแชท และยัง เป็นบริษัทลูกของ Naver 
Corporation อีกด้วย นับต้ังแต่ Line Webtoon เปิดตัวในไทยก็ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากเข้าถึง
ได้ง่าย และให้บริการอ่านฟรีทั้งหมด โดยมียอดผู้อ่านต่อวันเติบโตกว่า 4,448% และในปี 2019 มียอดผู้ใช้ใน
ไทยมากกว่า 16.8 ล้านคน รวมถึงยอดรายได้เติบโตกว่า 11,485% หลังจากท่ีเริ่มเปิดบริการให้ซื้อเว็บตูนเพื่อ
อ่านล่วงหน้าเมื่อปลายปี 2018 (The Standard Team, 2019, ย่อหน้าท่ี 1-8 ) จนถึงปัจจุบัน Line 
Webtoon ยังคงเป็นแพลตฟอร์มเว็บตูนท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุดในประเทศไทย รวมถึงในหลายประเทศ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

ที่มา Line Webtoon TH 

ภาพที่ 29 โลโก้ Line Webtoon 

ภาพที่ 30 ปก Line Webtoon ไทย 
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นอกจากนี้หนึ่งในจุดเด่นของ Line Webtoon คือชาลเลนจ์ลีก ซึ่งภายหลังในปี 2019 ได้เปล่ียนช่ือ
เป็น ‘แคนวาส’ เป็นพื้นท่ีท่ีเปิดให้ทุกคนสามารถโพสต์การ์ตูนของตนเองได้ และเปิดให้อ่านฟรี ไม่ว่าใครก็
สามารถเข้ามาอ่านและโพสต์การ์ตูนของตนเองได้ และยังถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเฟ้นหานักเขียนหน้า
ใหม่ของ Line Webtoon ในประเทศนั้น ๆ อีกด้วย โดยมีการ์ตูนไทยหลายเรื่องท่ีเริ่มลงในแคนวาส และได้
ย้ายมาลงในหน้าหลักของ Line Webtoon ไทย แคนวาสจึงถือเป็นพื้นท่ีพิเศษท่ีมีแค่ใน Line webtoon 
เท่านั้น เป็นการเปิดโอกาสให้นักเขียนมือสมัครเล่นได้กลายเป็นนักเขียนเว็บตูน นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม
ประกวดต่าง ๆ เพื่อหานักเขียนหรือครีเอเตอร์เว็บตูนหน้าใหม่อีกด้วย  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา Line Webtoon TH 

 
ด้านเนื้อหาคอนเทนต์เว็บตูนของ Line Webtoon ในไทย นอกจากมีหลากหลายประเภทแล้ว ยังมี

หลายสัญชาติ โดยมีเว็บตูนจากเกาหลีเป็นหลักมากท่ีสุด รองลงมาคือไทย และมี เว็บตูนจากญี่ปุ่น จีน 
อินโดนีเซียบ้างเล็กน้อย ปัจจุบัน Line Webtoon ไทยมีคอนเทนต์เว็บตูนจากนักเขียนไทยเพิ่มมากขึ้นท้ังจาก
แคนวาส การประกวดกิจกรรมต่าง ๆ และนักเขียนมืออาชีพในสังกัด มีเว็บตูนไทยหลายเรื่องท่ีได้ถูกน าไปแปล
และเผยแพร่ในต่างประเทศอีกด้วย เช่น Take My Money รักนี้...มีเปย์ ในอเมริกา สเปน และอินโดนีเซีย 
ช่ัวโมงท่ี 25  และ Pastel Love ในจีน Summer Night ความลับในคืนฤดูร้อน ในฝรั่งเศส และเยอรมัน ครัว
ง่ายๆ สไตล์เด็กหอ ในญี่ปุ่น และอินโดนีเซีย นอกจากเว็บตูนแล้ว ไม่นานมานี้ Line Webtoon ไทยยังได้เพิ่ม
คอนเทนต์นิยายลงแพลตฟอร์มเมื่อเดือนสิงหา 2021 ท่ีผ่านมาอีกด้วย 
 
  
 

ภาพที่ 31 โปสเตอร์กิจกรรมค้นหานักเขียนเว็บตูนหน้าใหม่ 
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ที่มา Line Webtoon TH 

 

อีกหนึ่งจุดเด่นของ Naver Webtoon และ Line Webtoon คือ มีเสียงและภาพเคล่ือนไหวประกอบ
เพื่อเพิ่มอรรถรสในการอ่านเว็บตูน โดยเว็บตูนบางเรื่องอาจจะมีตอนพิเศษท่ีมีเสียงเพลงประกอบ หรือบาง
เรื่องก็มีท้ังเสียงและภาพเคล่ือนไหวท่ีขยับตามการเล่ือนขึ้นลงขณะอ่านเว็บตูน  

 
ภาพตัวอย่างเว็บตูนท่ีมีภาพเคล่ือนไหวและเสียงประกอบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา Line Webtoon TH 

ภาพที่ 32 โปสเตอร์รวมผลงานเว็บตูนจากนักเขียนไทยหน้าใหม่ 

ภาพที่ 33 ภาพเปิดเร่ืองจากเว็บตูนเร่ือง “DEY ช่องสยองขวัญ” 
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4.1.2 Kakao Webtoon 

 Kakao Entertainment Corporation คือบริษัทบันเทิงยักษ์ใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศเกาหลีใต้ 
เป็นการรวมตัวของสองบริษัทระหว่าง Kakao M และ Kakao Page โดย Kakao M เป็นบริษัทช้ันน าด้านการ
สร้างสรรค์ผลงานดนตรี ซีรีส์ ภาพยนตร์ และการแสดง รวมถึงมีค่ายของศิลปินและนักแสดงช่ือดังมากมายอยู่
ภายใต้การดูแล ส่วน Kakao Page เป็นแพลตฟอร์มช้ันน าด้านคอนเทนต์ของเกาหลีใต้ โดยมีคอนเทนต์หลัก
เป็นเว็บตูนและเว็บโนเวล ซึ่งเป็นออริจินัลคอนเทนต์มากกว่า 8,500 เรื่อง นอกจากนี้ยังมีซีรีส์ ภาพยนตร์ และ
แอนิเมช่ันอีกด้วย ถือเป็น Story Entertainment Company อันดับหนึ่งของเกาหลี นอกจากนี้ Kakao Page 
และ Daum Webtoon ยังได้รับความนิยมติดอันดับแอปพลิเคชันท่ีคนเกาหลีใช้นานท่ีสุด และมียอดขาย
การ์ตูนเป็นอันดับ 1 ในเกาหลี และ Kakao Page ยังประสบความส าเร็จในการขยายแพลตฟอร์มไปญี่ปุ่น ใน
ช่ือ Piccoma และอเมริกา ในช่ือ Tapas ต่อมาได้มีการเปิดตัว Kakao Webtoon โดยเริ่มจาก Daum บริษัท
เว็บพอร์ทัลอันดับ 2 ของเกาหลีรองจาก Naver ได้รวมกิจการกับบริษัท Kakao ในปี 2014 ท าให้ Daum 
Webtoon ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเว็บตูนแรกของโลกอยู่ภายใต้สังกัดของ Kakao และถูกน ามารีแบรนด์ใหม่ในช่ือ 
Kakao Webtoon และได้เปิดตัวในประเทศไทยเป็นประเทศแรก ตามมาด้วยไต้หวัน และเกาหลี 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา Kakao Webtoon 

 
ในเดือนมิถุนายน 2021 บริษัท Kakao Entertainment ได้เปิดตัว Kakao Webtoon ในประเทศ

ไทยเป็นท่ีแรกของโลก  
โดยดร.ยางวอน ฮยอน กรรมการผู้จัดการของ Kakao Webtoon Thailand ได้ให้เหตุผลว่าต้องการ
ขยายตลาดมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลางของตลาดเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ และมีความพร้อมด้านอินเตอร์เน็ต มีจ านวนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตสูง รวมถึงวัฒนธรรมเกาหลีได้รับ
ความนิยมในกลุ่มคนไทยอยู่แล้ว จึงตัดสินใจเปิดตัว Kakao Webtoon ท่ีไทยเป็นที่แรก และต้ังเป้าหมาย
ยอดดาวน์โหลดไว้ท่ี 3 ล้านครั้ง ยอดผู้ใช้งานแอปพลิเคชันต่อเดือนจ านวน 1 ล้านคน รวมถึงเป็นแอป

ภาพที่ 34 โลโก้ Kakao Webtoon 
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พลิเคชันท่ีมียอดขายอันดับ 1 ในประเทศไทยในหมวดการ์ ตูน  และเอ็นเตอร์เทนเมนต์ (Pran 
Suwannatat, 2021, ย่อหน้าท่ี 8-15) 

โดยหลัง Kakao Webtoon เปิดตัวในไทย 4 วัน สร้างรายได้กว่า 10 ล้านบาท และติดอันดับ 1 ใน
หมวดการ์ตูนหลังเปิดตัวหนึ่งสัปดาห์ ปัจจุบันมียอดดาวน์โหลดกว่า 1 ล้านครั้ง และติดอันดับ 3 แอปพลิเคชัน
ฟรียอดนิยมในหมวดการ์ตูน 

จุดเด่นของ Kakao Webtoon คือ การออกแบบแพลตฟอร์มท่ีสวยงามและทันสมัย ด้วย UI / UX 
(user interface / user experience ) เพื่อให้ผู้อ่านได้สัมผัสประสบการณ์การอ่านท่ีแปลกใหม่และมีชีวิตชีวา 
เช่น การแสดงภาพเคล่ือนไหวบนปกเว็บตูน ท าให้เห็นเหมือนตัวละครบนปกขยับเคล่ือนไหวได้ นอกจากนี้ยังมี
ระบบ ‘AI Matching’ ท าหน้าท่ีจับคู่เว็บตูนเรื่องท่ีตรงกับความชอบของผู้อ่าน และ ‘Universe Circle’ ซึ่ง
เป็นฟีเจอร์เฉพาะมีเพียงใน Kakao Webtoon เท่านั้น ท าหน้าท่ีจัดกลุ่มเว็บตูนในประเภทต่าง ๆ ตามสไตล์ท่ี
ผู้อ่านช่ืนชอบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา Kakao Webtoon 

 
 

ภาพที่ 35 ระบบ AI Matching 

ภาพที่ 36 ระบบ Universe Circle 
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ด้านเนื้อหาคอนเทนต์ของ Kakao Webtoon เป็นเว็บตูนจากเกาหลีท้ังหมด โดยเน้นเว็บตูนท่ีสร้างมา
จากนิยายท่ีมีช่ือเสียงและได้รับความนิยมสูงใน Kakao Page ประเภทเนื้อหาคอนเทนต์เว็บตูนส่วนใหญ่เป็น
แนวแฟนตาซีต่างโลกหรือการเกิดใหม่ในต่างโลก ซึ่งเป็นแนวก าลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน โดยมี
โมเดลรออ่านฟรีท่ีแจกต๋ัวรออ่านฟรีใหทุ้ก 3 วันหรือ 7 วัน ต่อ 1 ใบ แตกต่างกันไปแต่ละเรื่อง และยังมีบริการ
ให้ซื้อหรือเช่าเว็บตูนส าหรับผู้อ่านท่ีต้องการอ่านต่อทันทีโดยไม่ต้องรอ โดยการซื้อสามารถเก็บได้ถาวร ส่วน
การเช่ามีอายุ 365 วันต่อตอน นอกจากนี้ยังมี ‘กล่องของขวัญ’ ฟีเจอร์ท่ีถือเป็นหนึ่งในเป็นจุดเด่นของ Kakao 
Webtoon เป็นพื้นท่ีรวบรวมกิจกรรมต่าง ๆ โดยให้ผู้ใช้อ่านเว็บตูนเรื่องท่ีก าหนดหรือตอบค าถามจากเว็บตูน
ส้ัน ๆ และแจกของรางวัลเป็นต๋ัวของขวัญใช้ส าหรับเปิดอ่านเว็บตูนเรื่องนั้น ๆ หรือแจกแคชส าหรับใช้ซื้อหรือ
เช่าเว็บตูน โดยกิจกรรมในกล่องของขวัญมีการจัดขึ้นเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมเปิดตัวเรื่องใหม่ 
กิจกรรมตามเทศกาลต่าง ๆ 

 

 
     ที่มา Kakao Webtoon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 37 แผนภาพแสดงโมเดลการอ่านเว็บตูนแบบต่าง ๆ 
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ที่มา Kakao Webtoon 

 
 
4.2 ปัจจัยที่ท าให้เว็บตูนเกาหลีได้รับความนิยมในไทย 

 ปัจจุบันเว็บตูนเกาหลีก าลังได้รับความนิยมในไทย โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น เนื่องจากเข้าถึงได้ง่าย 
สะดวกรวดเร็ว อ่านฟรี เนื้อหาสนุก หลากหลาย และมีภาพสวยงามน่าดึงดูด  แต่ปัจจัยหลักท่ีท าให้คนไทยหัน
มาสนใจเว็บตูนเกาหลีคือ วัฒนธรรมการบริโภคแบบ Snack culture และกระแส Korean wave 
 
 4.2.1 Snack culture กับการเสพเว็บตูนเกาหลีของคนไทย 

 เว็บตูนเป็นหนึ่งในคอนเทนต์ออนไลน์ท่ีถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมการบริโภคแบบ 
Snack culture ของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตและสมาร์ตโฟนในปัจจุบัน จากลักษณะของเว็บตูนท่ัวไปท่ีได้กล่าวไว้
ในบทท่ี 3 จะเห็นได้ว่าสอดคล้องกับกับการเป็น Snack culture คือ นอกจากเป็นแพลตฟอร์มท่ีเข้าถึงได้ง่าย 
สะดวกและรวดเร็วผ่านอินเทอร์เน็ตแล้ว ยังสามารถใช้งานได้ท้ังบนเว็บไซต์ผ่านคอมพิวเตอร์ และแอปพลิเค
ชันบนสมาร์ตโฟน โดยเฉพาะรูปแบบการอ่านเว็บตูนท่ีถูกออกแบบมาให้เข้ากับสมาร์ตโฟน มีลักษณะเป็น
ภาพสี แนวตั้ง เล่ือนขึ้นลง ซึ่งเหมาะกับการอ่านบนสมาร์ตโฟนเป็นอย่างมาก อีกท้ังความยาวของเว็บตูนตอน
หนึ่งก็ใช้เวลาในการอ่านเพียง 10 นาที ตรงกับพฤติกรรมการเสพแบบ Snack culture ท่ีใช้เวลาส้ัน ๆ เพียง 
10-15 นาที มีคอนเทนต์เว็บตูนหลากหลายให้ผู้อ่านเลือก นอกจากนี้ยังมีการจัดตารางอัพเดทเว็บตูนตอนใหม่

ภาพที่ 38 ฟีเจอร์กล่องของขวัญ 
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ตามแต่ละวันในหนึ่งสัปดาห์ โดยเว็บตูนแต่ละเรื่องจะอัพเดทตอนใหม่ 1 ตอนต่อ 1 สัปดาห์ ท าให้ผู้อ่านไม่ต้อง
รอนาน และสามารถเลือกอ่านเว็บตูนได้ทุกวัน อีกท้ังยังมีรูปแบบโมเดลธุรกิจท่ีให้ผู้อ่านสามารถซื้อหรือเช่าเว็บ 
ตูนเพื่ออ่านล่วงหน้าได้โดยไม่ต้องรอ  

จ านวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตและสมาร์ตโฟน ส่งผลต่อวัฒนธรรมการบริโภคคอนเทนต์แบบ Snack 
culture กล่าวคือ ยิ่งมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตและสมาร์ตโฟนในไทยมากเท่าไหร่ ยิ่งส่งผลให้จ านวนคนไทยท่ีเสพ
เว็บตูนซึ่งเป็นหนึ่งในคอนเทนต์ Snack culture มากขึ้นเท่านั้น  

 
      
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ที่มา ETDA 
 

โดยส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ ETDA (2021, ย่อหน้าท่ี 1) ได้เผยผลส ารวจว่า 
ในป ี2015 ประเทศไทยมีจ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 39.5 ล้านราย และในปี 2019 มีจ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตใน
ประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็น 50.1 ล้านราย จากประชากรท้ังหมด 66.5 ล้านคน ส่วนจ านวนผู้ใช้เว็บตูน ในปี 2015 
แอปพลิเคชัน Line Webtoon มีผู้ใช้ประจ ามากกว่า 1 ล้านคนต่อสัปดาห์ และในปี 2019 มีจ านวนผู้ใช้ Line 
Webtoon ในไทยเพิ่มข้ึนเป็น 16.8 ล้านคน  

จนในปี 2020 การระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากขึ้น โดยคนไทยใช้
อินเทอร์เน็ตเฉล่ียวันละ 11 ช่ัวโมง 25 นาที เพิ่มข้ึนจากปี 2019 ถึง 1 ช่ัวโมง 3 นาที (ETDA, 2021, ย่อหน้าท่ี 
3)  ส่วนจ านวนการเข้าใช้งานแพลตฟอร์มเว็บตูนของคนไทยเฉล่ียต่อเดือนในปี 2020 ก็เพิ่มขึ้นจากปี 2019 ถึง 
27% เช่นกัน และใช้เวลาบนแพลตฟอร์มอย่างน้อยครั้งละ 20 นาทีโดยเฉล่ีย (pigabyte, 2021, ย่อหน้าท่ี 3) 
นอกจากนี้ในไทยกลุ่มผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมากท่ีสุดคือ กลุ่ม Gen Y อายุ 20-39 ปี รองลงมาคือ Gen Z อายุ
น้อยกว่า 20 ปี (ETDA, 2021, ย่อหน้าท่ี 6) และกลุ่มผู้ใช้งานเว็บตูนในไทยมากท่ีสุดคือ กลุ่มอายุ 24 ปีหรือ
น้อยกว่า รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 25-34 ปี (Park, 2019, p. 3) 

ภาพที่ 39 กราฟแสดงจ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในไทยปี 2009-20019 
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        ที่มา ETDA 
 

จากข้อมูลดังกล่าว จึงสรุปได้ว่าเมื่อจ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในไทยเพิ่มขึ้น กส่็งผลให้จ านวนผู้ใช้เว็บตูน
ในไทยเพิ่มข้ึนตามไปด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นผลมาจากวัฒนธรรมการบริโภคและเสพส่ือแบบ Snack culture ของ
คนไทยในปัจจุบัน ท าให้การเสพเว็บตูนซึ่งเป็นหนึ่งในคอนเทนต์ Snack culture ได้รับความนิยมในไทย 
โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นท่ีมีการใช้อินเทอร์เน็ตมาก และเป็นกลุ่มท่ีมีการเสพเว็บตูนมากท่ีสุดเช่นกัน 
 
 
 4.2.2 กระแส Korean wave กับเว็บตูนเกาหล ี

 จากการข้อมูลการเกิดและการเติบโตของเว็บตูนเกาหลีในบทท่ี 3 จะเห็นได้ว่าในช่วงแรกเว็บตูน
เกาหลียังไม่เป็นท่ีรู้จักนัก แต่ด้วยการพัฒนาทางเทคโนโลยีและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง จึงเกิด
วัฒนธรรมการบริโภคแบบ Snack culture ส่งผลให้เว็บตูนได้รับความนิยมมากขึ้น แต่นอกจาก Snack 
culture แล้ว กระแสวัฒนธรรมเกาหลีหรือ Korean wave ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยส าคัญท่ีท าให้เว็บตูนเกาหลีเป็น
ท่ีรู้จักไปท่ัวโลกมากข้ึน เห็นได้จากการน าต้นฉบับเว็บตูนหลายเรื่องไป Transmedia เป็นภาพยนตร์ หรือซีรีส์ 
และประสบความส าเร็จอย่างมากดังท่ีได้กล่าวไปในบทท่ี 3 อีกท้ังเมื่อฉบับซีรีส์ได้รับความนิยม ก็ส่งผลให้คนท่ี
ช่ืนชอบซีรีส์ตามไปอ่านเว็บตูนท่ีเป็นต้นฉบับด้วยเช่นกัน  

ตัวอย่างล่าสุดท่ีเห็นได้ชัดคือ ซีรีส์ All of Us Are Dead (2022) ท่ีมีต้นฉบับจากเว็บตูน และถูกฉาย
บน Netflix เมื่อปลายเดือนมกราคม 2022 ท่ีผ่านมา ได้รับความนิยมท่ัวโลก โดยท าสถิติการรับชมกว่า 
124.79 ล้านช่ัวโมงภายในสามวันแรกหลังจากออกฉาย และขึ้นอันดับ 1 ในการจัดอันดับ Top 10 ของ
รายการทีวีภาษาต่างประเทศใน 29 ประเทศท้ังเอเชีย รวมถึงประเทศไทย และยังติด Top 10 ใน 62 ประเทศ 
(อรธีรา ฤทธิโพธิ์, 2022, ย่อหน้าท่ี 3-4) ผลจากกระแสความนิยมของซีรีส์ท้ังท่ัวโลก รวมถึงในไทยก็ได้ส่งผลให้
เว็บตูนฉบับภาษาไทยมียอดวิวเพิ่มขึ้นประมาณเกือบ 2 แสนครั้ง และมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเกือบ 4 หมื่นคน     
ซึ่งซีรีส์เกาหลีถือเป็น Korean wave ท่ีส าคัญและเป็นท่ีรู้จักไปท่ัวโลก จึงส่งผลให้เว็บตูนเป็นท่ีรู้จักและได้รับ

ภาพที่ 40 กราฟแสดงช่ัวโมงการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยปี 2013-2020 



33 
 

ความนิยมเพิ่มขึ้นตามไปด้วย จนปัจจุบันเว็บตูนได้กลายเป็นแหล่งทรัพยากรหลักในการ Transmedia ของ
อุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลี  

เกาหลีใต้พยายามน าเว็บตูนเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลี ไม่ใช่แค่ภาพยนตร์และซีรีส์ แต่
รวมไปถึงวงการเพลง ศิลปิน K-pop เช่น การน าศิลปินไอดอลและนักร้องเกาหลีมาร้องเพลง OST ประกอบ
เว็บตูนเรื่องต่าง ๆ และล่าสุดทาง Line Webtoon ได้ร่วมมือกับ HYBE Entertainment บริษัทต้นสังกัดของ
ศิลปินไอดอล K-pop ช่ือดังระดับโลกอย่าง BTS ในโปรเจคช่ือ Line Webtoon X HYBE Orginal Stories 
โดยการน าคาแรคเตอร์จากศิลปินวงไอดอลชายท้ังสามวงในสังกัดมาสร้างเป็นออริจินัลคอนเทนต์แนวแฟนตาซี
ท้ังสามเรื่อง ได้แก่ ศิลปินวง BTS ในเรื่อง 7FATES: CHAKHO, ศิลปินวง TXT ในเรื่อง หนุ่มน้อยผู้แสวงหา
ดวงดาว THE STAR SEEKERS และศิลปินวง ENHYPEN ในเรื่อง DARK MOON: แท่นบูชาพระจันทร์ และได้
เผยแพร่เป็นฉบับเว็บตูนและนิยายลงบน Line Webtoon พร้อมกันท่ัวโลก 10 ภาษา ในเดือนมกราคม 2022 
ท่ีผ่านมา  

โดยเว็บตูนและนิยายเรื่อง 7FATES: CHAKHO ของวง BTS ได้ท าลายสถิติด้วยยอดวิวมากกว่า 15 ล้าน
วิวภายในเวลาเพียง 2 วันของการเปิดตัว ซึ่งถือเป็นเว็บตูนและนิยายออนไลน์เรื่องแรกท่ีมียอดวิวสูงท่ีสุด
เท่าท่ีเคยเปิดตัวมาบน Line Webtoon และยังสร้างสถิติจ านวนผู้ใช้งาน  Line Webtoon ต่อวันเพิ่มขึ้น
ในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย นอกจากนี้เว็บตูนและนิยายท้ังสามเรื่องยังได้สร้างสถิติยอดวิวใหม่
ในอันดับท่ี 1 และ อันดับ 2 บน Line Webtoon ท้ังในภาษาอังกฤษ เยอรมัน และสเปน (Prachachat, 
2022, ย่อหน้าท่ี 2-5) 

 

ที่มา http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20220112000772 
 
 

ภาพที่ 41 โปสเตอร์นิยายจาก Line Webtoon X HYBE Orginal Stories ทั้งสามเร่ือง 

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20220112000772
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ทีม่า https://www.prachachat.net/public-relations/news-842804 

 
 
 จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลี ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ ภาพยนตร์ หรือศิลปิน K-pop ล้วนมีการ
ร่วมมือกับวงการเว็บตูนท้ังส้ิน จึงเป็นการพิสูจน์ว่าอุตสาหกรรมเว็บตูนเกาหลีมีความส าคัญต่ออุตสาหกรรม
บันเทิงเกาหลีเป็นอย่างมาก อีกท้ังกระแส Korean Wave อย่างซีรีส์เกาหลีและ K-pop ท่ีได้รับความนิยมไป
ท่ัวโลก ก็ส่งผลต่อการเติบโตของเว็บตูนเกาหลีท่ัวโลกเช่นกัน เห็นได้จากซีรีส์เกาหลีหลายเรื่องท่ีสร้างจากเว็บ
ตูนประสบความส าเร็จ และได้รับความนิยมในหลายประเทศ ส่งผลให้แฟนคลับซีรีส์หันมาสนใจอ่านเว็บตูน
เกาหลีมากขึ้น หรือเว็บตูนและนิยายท่ีอิงคาแรคเตอร์จากศิลปิน K-pop ท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น ก็ได้รับความนิยม
ท่ัวโลกสูงมาก นอกจากผู้ท่ีช่ืนชอบการอ่านเว็บตูนแล้ว ยังเป็นการดึงดูดแฟนคลับศิลปินท่ีไม่ได้สนใจเว็บตูน
เกาหลีหันมาอ่านเว็บตูนเกาหลีมากขึ้น เว็บตูนเกาหลีจึงได้กลายเป็นหนึ่งใน Korean wave ใหม่ ซึ่งก าลังได้รับ
ความนิยมไปท่ัวโลก รวมถึงในประเทศไทยท่ีกระแสวัฒนธรรมเกาหลีได้รับความนิยมในกลุ่มวัยรุ่นเป็นทุนเดิม 
รวมถึงยังมีการเสพส่ือบันเทิงเกาหลีสูง จึงท าให้เว็บตูนเกาหลีได้รับความนิยมในกลุ่มวัยรุ่นไทยไปด้วยในฐานะ 
Korean wave  
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 42 โปสเตอร์เว็บตูน จาก Line Webtoon X HYBE Orginal Stories ทั้งสามเร่ือง 
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4.3 สรุปท้ายบท 

 ในปี 2014 Line Webtoon ได้เปิดตัวในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นแพลตฟอร์มเว็บตูนแรกในไทย และ
ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นแพลตฟอร์มส าหรับอ่านการ์ตูนออนไลน์อันดับ 1 ของประเทศไทยในปัจุ
บัน ต่อมาในปี 2021 ได้มีการเปิดตัวแพลตฟอร์มเว็บตูนจากเกาหลีเป็นครั้งท่ีสองคือ Kakao Webtoon และ
ก าลังได้รับความนิยมในไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้  Line Webtoon และ Kakao Webtoon จะเป็น
แพลตฟอร์มเว็บตูนจากเกาหลีเหมือนกัน และมีการใช้งานท่ีไม่ต่างกันนัก แต่ก็ยังมีจุดท่ีแตกต่างกั นเป็น
เอกลักษณ์ในตัว ท้ังในด้านเนื้อหาคอนเทนต์ รูปแบบและการออกแบบของแพลตฟอร์ม  
 ปัจจัยหลักท่ีท าให้เว็บตูนเกาหลีได้รับความนิยมในไทย โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น คือ วัฒนธรรมการ
บริโภคแบบ Snack culture เนื่องจากประเทศไทยมีจ านวนผู้ใช้สมาร์ตโฟนและอินเทอร์เน็ตสูง จึงส่งผลให้เกิด
การเสพส่ือแบบ Snack culture มากขึ้น รวมถึงเว็บตูนยังเป็นคอนเทนต์แบบ Snack culture ท่ีก าลังได้รับ
ความนิยมไปท่ัวโลก อีกหนึ่งปัจจัยส าคัญคือ กระแส Korean wave ซึ่งปัจจุบันอุตสาหกรรมและส่ือบันเทิง
ของเกาหลีได้รับความนิยมและการยอมรับจากท่ัวโลก รวมถึงในประเทศไทยท่ีนิยมการเสพส่ือบันเทิงและ
วัฒนธรรมเกาหลีมานาน โดยเฉพาะซีรีส์เกาหลีและ K-pop โดยอุตสาหกรรมเว็บตูนเกาหลีมีการร่วมมือกับ
อุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีอย่างต่อเนื่อง เช่น การ Transmedia การร่วมงานกับศิลปิน K-pop ต่าง ๆ จึงเป็น
อีกสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้เว็บตูนเกาหลีได้รับความนิยมและเป็นท่ีรู้จักมากขึ้นท้ังในประเทศไทย และในหลาย
ประเทศท่ัวโลก 
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บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

  
การศึกษาวิจัยเรื่อง “อุตสาหกรรมเว็บตูนเกาหลีในไทย” เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาพัฒนาการของเว็บตูนเกาหลี และปัจจัยท่ีท าให้เว็บตูนเกาหลีได้รับความนิยมในไทย โดยมีการสรุป
ผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 
5.1  สรุปผลการวิจัย 

 เว็บตูนมาจาการผสมของค าว่า web และ cartoon เป็นรูปแบบของการ์ตูนออนไลน์ท่ีก าลังได้รับ
ความนิยมในปัจจุบัน มีลักษณะเด่นเป็นภาพสี แนวตั้ง เล่ือนขึ้นลง เหมาะกับการอ่านบนสมาร์ตโฟน ปัจจุบันมี
แพลตฟอร์มอ่านการ์ตูนออนไลน์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นมากมาย และได้ถูกเรียกว่าเว็บตูน โดยต้นก าเนิดของเว็บ
ตูนมาจากประเทศเกาหลีใต้ในช่วงปลายปี 1990s ท่ีก าลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ 1997 และอุตสาหกรรมหนังสือ
การ์ตูนเกาหลีท่ีก าลังซบเซา จากอิทธิพลของอุตสาหกรรมการ์ตูนญี่ปุ่น รวมถึงการพัฒนาทางเทคโนโลยีได้
ส่งผลใหน้ักเขียนเริ่มลงการ์ตูนผ่านเว็บเพจหรือบล็อกส่วนตัว ถือเป็นการเกิดการ์ตูนออนไลน์ในเกาหลีขึ้นเป็น
ครั้งแรก และได้รับความนิยมแทนหนังสือการ์ตูนขึ้นเรื่อย ๆ  ซึ่งจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมเว็บตูนในเกาหลี 
เกิดจากเว็บพอร์ทัลท่ีใหญ่ท่ีสุดของเกาหลีอย่าง Daum และ Naver ได้สร้างแพลตฟอร์มส าหรับเว็บตูนอย่าง
เป็นทางการขึ้น และต่อมาในป ี2010 อินเทอร์เน็ตและสมาร์ตโฟนเริ่มแพร่หลาย จึงเกิดพฤติกรรมการเสพส่ือ
บนสมาร์ตโฟนมากขึ้น ส่งผลให้เว็บตูนได้พัฒนาและปรับตัวไปตามยุคสมัยท้ังในด้านแพลตฟอร์มท่ีเข้ากับ
สมาร์ตโฟน และคอนเทนต์ของเว็บตูนท่ีหลากหลายและมีคุณภาพสูงขึ้น ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเว็บ
ตูนและการแพร่หลายของสมาร์ตโฟน ท าให้อุตสาหกรรมเว็บตูนเติบโตและประสบความส าเร็จในเกาหลีอย่าง
มาก จนเริ่มขยายตลาดไปต่างประเทศ และได้รับความนิยมในหลายประเทศท่ัวโลก รวมถึงการ Transmedia 
Storytelling จากเว็บตูนไปสู่ซีรีส์ ภาพยนตร์ เกมออนไลน์ และอนิเมะ โดยเฉพาะซีรีส์เกาหลีท่ีสร้างจากเว็บ
ตูนนั้นได้รับความนิยมและประสบความส าเร็จหลายเรื่อง  การขยายตลาดไปต่างประเทศ และการ 
Transmedia Storytelling ของเว็บตูน จึงเป็นการแสดงถึงความส าเร็จท่ีส าคัญของอุตสาหกรรมเว็บตูนเกาหลี
 ปัจจุบันแพลตฟอร์มเว็บตูนก าลังได้รับความนิยมในประเทศไทย โดยเฉพาะแพลตฟอร์มเว็บตูนจาก
เกาหลี นั่นก็คือ Line Webtoon ท่ีเปิดตัวในไทยเมื่อปี 2014 ซึ่งถือเป็นแพลตฟอร์มเว็บตูนแรกในไทย และยัง
เป็นเว็บตูนท่ีได้รับความนิยมสูงท่ีสุดในไทยอีกด้วย อีกท้ังยังมี Kakao Webtoon ท่ีเปิดตัวในไทยเมื่อปี 2021 
ท่ีผ่านมาก็ได้รับความนิยมสูงเช่นกัน โดยปัจจัยหลักท่ีท าให้เว็บตูนเกาหลีได้รับความนิยมในไทย โดยเฉพาะใน
กลุ่มวัยรุ่นนั้น มีอิทธิพลจาก Snack culture เป็นส่วนส าคัญ เนื่องจากประเทศไทยมีจ านวนผู้ใช้สมาร์ตโฟน
และอินเทอร์เน็ตสูง จึงส่งผลให้เกิดการเสพส่ือแบบ Snack culture สูงตามไปด้วย อีกท้ังลักษณะของเว็บตู
นซึ่งเป็นคอนเทนต์ท่ีตอบสนองต่อการเสพส่ือแบบ Snack culture จึงท าให้เว็บตูนได้รับความนิยมไปท่ัวโลก 
ไม่ใช่แค่ในไทย นอกจากนี้อิทธิพลของกระแส Korean wave ก็เป็นอีกปัจจัยส าคัญท่ีท าให้เว็บตูนเกาหลีได้รับ
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ความนิยมในไทย เนื่องจากอุตสาหกรรมเว็บตูนและอุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีมีการร่วมมือกันในหลาย ๆ ด้าน 
ไม่ว่าจะเป็นการ Transmedia Storytelling จากเว็บตูนไปสู่ซีรีส์ ภาพยนตร์ เกมออนไลน์ และอนิเมะ หรือ
การร่วมมือกับไอดอล K-pop ท่ีมีช่ือเสียง ซึ่งการน า Korean wave ท่ีได้รับความนิยมในไทยสูงอย่าง วงการ 
K-pop หรือ ซีรีส์เกาหลีมาร่วมงานกับวงการเว็บตูนนั้นก็เป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้เว็บตูนเกาหลีได้เป็นท่ีรู้จักและ
ได้รับความนิยมในวงกว้างมากขึ้นอีกด้วย 
 
5.2   อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการศึกษาพัฒนาการและลักษณะของเว็บตูน รวมถึงปัจจัยหลักท่ีท าให้เว็บตูนเกาหลีได้รับ
ความนิยมในไทยคือ Snack culture และ Korean wave นั้น เห็นได้ว่ามีความสอดคล้องกับงานวิจัย
ต่างประเทศท่ีได้ท าการทบทวนวรรณกรรมในเรื่องของเว็บตูนกับ Snack culture เนื่องจากในปัจจุบันท่ัวโลก
มีการใช้งานสมาร์ตโฟนและอินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลาย Snack culture จึงถือเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นท่ัว
โลก รวมถึงลักษณะของเว็บตูนท่ีเป็นคอนเทนต์แบบ Snack culture นี้เอง จึงท าให้เว็บตูนได้รับความนิยมไป
ท่ัวโลก รวมถึงประเทศไทยเช่นกัน นอกจากนี้อิทธิพลจาก Korean wave ก็มีส่วนช่วยผลักดันให้เว็บตูนเป็นท่ี
รู้จักในวงกว้างมากขึ้น เห็นได้จากการท่ีอุตสาหกรรมเว็บตูนและอุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีท่ีเป็นกระแสหลัก
ของ Korean wave อย่าง ซีรีส์ และ K-pop มีการร่วมมือและพึ่งพากันในหลาย ๆ ด้าน เพื่อน าไปสู่การเป็น 
Korean wave ท่ีแข็งแกร่งยิ่งขึ้น 
 

5.3   ข้อเสนอแนะ 

 งานวิจัยเรื่อง “อุตสาหกรรมเว็บตูนเกาหลีในไทย” เป็นการศึกษาถึงลักษณะของเว็บตูนและปัจจัยท่ี
ท าให้เว็บตูนเกาหลีได้รับความนิยมในไทย ซึ่งเป็นเพียงปัจจัยหลักเท่านั้น ในอนาคตควรมีการศึกษาวิจัยเชิงลึก
ให้มากขึ้น เพื่อศึกษาถึงปัจจัยอื่น ๆ อีก และผู้วิจัยหวังว่างานวิจัยช้ินนี้จะช่วยขยายขอบเขตการศึกษาเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมเว็บตูนในไทยให้กว้างขึ้น 
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