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รักเกินรัก...มักทำ�ลาย
อาทิตย์ นิ่มนวล

ฝ่ายสำ�นักพิมพ์ ส.ส.ท.

Small Talk ฉบับนีข้ อลัดฟ้าข้ามประเทศญีป่ นุ่ ไปทีป่ ระเทศบ้าน
ใกล้เรือนเคียงอย่างประเทศเกาหลีใต้กนั บ้างนะครับ พูดถึงเกาหลีใต้ก็
ต้องนึกถึงอุตสาหกรรม K-Pop ทีถ่ อื ได้วา่ เป็นอุตสาหกรรมเกือบจะหลัก
ของประเทศเลยก็วา่ ได้ แม้วา่ กระแส K-Pop ในไทยอาจจะไม่ได้ถาโถม
แบบสมัยก่อนแล้ว แต่กม็ ี Boy Band และ Girl Group เกิดใหม่พาเหรด
กันเข้าสูต่ ลาดให้ได้ตดิ ตามกันแทบจะทุกวันทุกเดือน และสิง่ ทีจ่ ะท�ำให้
นักร้องไอดอลเหล่านี้อยู่รอดในสงคราม K-Pop อันร้อนระอุได้ก็ต้อง
อาศัยฐานแฟนคลับทีเ่ หนียวแน่นมากพอทีจ่ ะพยุงให้ศลิ ปินขวัญใจของ
ตัวเองอยู่ในวงการได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ แต่ถึงอย่างนั้น เมื่อมี
แสงสาดส่อง ก็ต้องมีเงาทอดยาวไปตามแสงเหล่านั้นด้วยนะครับ จะ
ใครที่ไหนได้ ก็แฟนคลับเองนี่แหละที่จะท�ำให้ศิลปินอยู่ไม่รอดหรือไม่
อยากอยู่โลดแล่นบนเวทีอีกต่อไป...
ทันทีที่ศิลปินเริ่มมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปแล้ว ก็จะต้องมี
แฟนคลับเพิม่ จ�ำนวนขึน้ ควบคูไ่ ปตามกระแสความนิยมของศิลปินนัน้ ๆ
ในประเทศไทยเองมักจะเรียกแฟนคลับทีต่ ดิ สอยห้อมตามศิลปินไปทุก
ที่ รู้ทุกเรื่อง (ยิ่งกว่าเจ้าตัวเอง) ว่า “ติ่ง” (ที่มาของติ่งคือ ลักษณะของ
ผมสั้นระดับติ่งหูของเด็กนักเรียนหญิงไทยอันเป็นเอกลักษณ์ ปัจจุบัน
มีความหมายค่อนข้างเทไปในเชิงลบซะมากกว่า) และจะเรียกว่าเป็น
ทุกขลาภก็น่าจะได้ เพราะในบรรดาแฟนคลับเหล่านั้นก็จะมีกลุ่มคนที่
เรียกกันว่า ซาแซงแฟน (사샌팬) รวมอยูด่ ว้ ย คนกลุม่ นีเ้ ดิมทีกค็ อื แฟน
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คลับทั่วๆ ไปนั่นแหละครับ เมื่อความรักที่มีต่อศิลปินมันแน่นอก มันก็
ต้องยกออกเป็นธรรมดา แต่การแสดงออกอาจจะดูผิดแปลกไปจาก
แฟนคลับปกติทั่วไปเขาท�ำกัน ลุกลามไปถึงขั้นที่ว่าละเมิดสิทธิส่วน
บุคคล ขมขู่คุกคาม และท�ำร้ายร่างกายกันเลยทีเดียว ถ้าจะหาสาเหตุ
ว่าท�ำไมถึงต้องท�ำกันขนาดนั้น ก็น่าจะแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ
คือ กลุ่มรักมาก...กรณีที่มักเห็นได้บ่อยๆ เช่น ศิลปินบางรายถูกดึงผม
ตบหน้า ข่วนตามร่างกาย จับจุดซ่อนเร้นต่างๆ ฯลฯ ที่ซาแซงแฟนนิยม
จะท�ำแบบนี้เนื่องมาจากต้องการให้ศิลปินจ�ำหน้าได้ รู้จักหน้าค่าตา
เพราะมันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นคนพิเศษ (เพราะศิลปินจ�ำหน้าได้
เชียวนะ VIP สุดๆ) และอีกกรณีที่เขย่าขวัญมากหน่อยก็เช่น ส่งผ้า
อนามัยใช้แล้ว โดยเขียนข้อความบอกรักด้วยประจ�ำเดือนส่งไปยังทีพ่ กั
ของศิลปิน (ท�ำแบบนีแ้ ล้วเขาจะชอบจริงๆ น่ะเหรอ...) เป็นต้น อีกกลุม่
หนึ่งคือ กลุ่มแค้นมาก...เห็นศิลปินได้ดีโด่งดังเป็นไม่ได้ มันต้องพินาศ
ย่อยยับด้วยน�้ำมือของฉันเอง ! เป็นศิลปินบางทีก็ล�ำบากนะครับ ไม่
สามารถรู้ได้เลยว่าท�ำแบบนี้จะถูกใจหรือไม่ถูกใจใครหรือเปล่า พอ
เผลอไปสะกิดต่อมใครเข้าเท่านั้นแหละ เป็นเรื่อง อย่างกรณีอื้อฉาว
มากๆ เป็นข่าวครึกโครมเมื่อหลายปีก่อน กรณีของซาแซงแฟนที่เอา
น�้ำส้มผสมกาวให้ศิลปินวง TVXQ หรือที่เรารู้จักกันในนาม ทงบังชิงกิ
นั่นเอง ท�ำเอาเกือบช่วยเหลือไม่ทัน อันตรายเกือบถึงชีวิตเลยทีเดียว
คือจะไม่รบั ก็กลัวว่าแฟนๆ จะรูส้ กึ ไม่ดี แต่พอรับมาแล้วก็เป็นซะอย่าง
นี้
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จากการลงพื้นที่ย่านสถานีโทรทัศน์ชื่อดังของเกาหลีเพื่อ
ไปตามศิลปินเมือ่ หลายปีกอ่ นของข้าพเจ้าก็ทำ� ให้รวู้ า่ มันมีเรือ่ งแบบนี้
อยู่จริงๆ สมัยนั้นอาจจะแค่รู้สึกว่าแฟนๆ กลุ่มนี้ไม่น่ารักเลย ไอ้เราก็
ก�ำลังต่อแถวดูนั่นนี่ เก็บเกี่ยวบรรยากาศการเป็นติ่งเกาหลีอยู่ดีๆ ก็มี
รถตู้สีด�ำสนิททะยานออกมาจากซอยแคบๆ ข้างสถานี ไม่กี่อึดใจก็มี
กลุ่มเด็กสาววิ่งไล่ล่ารถตู้คันนั้นข้ามถนนไปราวกับในหนังซอมบี้ถล่ม
โลก ณ วินาทีนั้นมั่นใจว่าพวกนางไม่สนใจหรอกว่าบนถนนจะมีรถวิ่ง
อยู่หรือเปล่า เพราะใจไปติดอยู่ที่รถตู้ของศิลปินแล้ว เดชะบุญที่ไม่มี
รถวิ่งสวนมา ไม่งั้นคงได้รับประสบการณ์ใหม่แน่นอน...กลับมาที่บ้าน
เรา แม้ว่าจะไม่มีการสถาปนากลุ่มแฟนคลับที่ขาดสติว่าเป็นซาแซง
แฟนได้ชัดเจนแบบที่เกาหลีใต้ เนื่องด้วยปัจจัยหลายๆ อย่าง แต่
พฤติกรรมการแสดงความรักที่มากเกินรักก็มักจะมีให้เห็นอยู่เป็น แฟนคลับชาวไทยนีแ่ หละทีเ่ ป็นคนท�ำ...ว่าไม่ได้นะครับเรือ่ งแบบนี้ ต่อ
ระยะๆ ทีเ่ ห็นมากับตาตัวเองจนแทบไม่อยากเชือ่ เลยคือ การวิง่ ตัดหน้า ให้รณรงค์กนั แค่ไหน ถ้าขาดสติสกั อย่าง ทุกอย่างก็พงั จะชอบอะไร จะ
รถตู้ศิลปิน คือไม่รู้ว่าระหว่างชีวิตของพวกหนูกับรถตู้ อันไหนจะหยุด ท�ำอะไรก็ท�ำแต่พอดีดีกว่าเนาะ
ก่อนกัน เราเห็นเราก็ช็อก ใครเห็นใครก็ช็อก เพราะมันอันตรายเกินไป
กับการแค่อยากให้ศลิ ปินโบกมือทักทาย จนท�ำให้คำ� ว่า “ติง่ ” ทีฟ่ งั ดูนา่
รัก มีความหมายในเชิงลบมาจนถึงทุกวันนี้ แต่เชื่อเถอะครับว่าไม่มี
ศิลปินคนไหนโอเคเวลาเห็นแฟน ๆ ได้รับบาดเจ็บกันหรอก ล่าสุดกับ
การมา Fan Meeting ของศิลปินวง Wanna One ซึ่งโด่งดังมากๆ ใน
เกาหลีใต้จากรายการ PD101 Season 2 ก็ไม่วายมีซาแซงแฟนแฝง
ค�ำว่า ซาแซงแฟน หรือ 사생팬 มาจากค�ำว่า 사(적)
ตัวอยู่ในกลุ่มแฟนคลับที่ไปรอรับที่สนามบินด้วย ทั้งจับ ทั้งดึง ทั้งทึ้ง
(ซา (จอก)) แปลว่า ความเป็นส่วนตัว บวกกับค�ำว่า 생(활) (แซง
จนศิลปินเหวอกันเลยทีเดียว สืบไปสืบมา บ้างก็ว่าเป็นแฟนคลับชาว
(ฮวาล)) แปลว่า ชีวิตความเป็นอยู่ รวม ๆ กันก็เป็น กลุ่มแฟนที่
จีน บ้างก็ว่าเป็นแฟนคลับชาวเกาหลี แต่มีผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า ก็
รุกล�้ำชีวิตความเป็นส่วนตัว นั่นเอง ต่างจาก Stalker หรือพวกที่
ชอบแอบตามศิลปินอยู่นิดหน่อย เพราะอาจจะถึงเนื้อถึงตัว
มากกว่า แสดงตัวชัดเจนกว่า
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ภาพประกอบจาก
http://www.instiz.net/pt/2647197?capture=1
http://blog.daum.net/brade3333/218
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