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ถอืว่ำเดก็ๆ ไปเลย ซึง่ AKB48 จะมวีงสำขำหรอืทีเ่รยีกว่ำ “วงน้องสำว” 

กระจำยไปตำมหวัเมอืงในหลำยๆ ประเทศ ประเทศไทยกเ็ป็นหนึง่ใน

จ�ำนวนนั้น พอมำมีวงน้องสำวในประเทศไทยก็เลยมีชื่อว่ำ BNK48 

มำจำกค�ำว่ำ Bangkok นั่นเอง เคยได้ยินข่ำวมำเหมือนกันนะครับ 

ช่วงประมำณกลำงๆ ปี 2559 ว่ำ AKB48 จะมำรับสมัครสำวๆ เพื่อ

เป็นวงน้องสำวสำขำประเทศไทย ในใจตอนนัน้กแ็อบตกใจพอสมควร 

เพรำะรปูแบบของวงตำมคอนเซป็ต์คอื “ไอดอลทีค่ณุสำมำรถพบได้” 

คือเข้ำถึงได้ง่ำย ไม่ได้ลอยอยู่บนสวรรค์วิมำน ต้องบูชำยันต์แมวด�ำ

ก่อนถึงจะได้เจอแต่ละที อะไรแบบนั้น และระบบของวงก็ดูเป็นเรื่อง

ที่ในประเทศไทยไม่เคยมี ณ ตอนนั้นเรำก็สองจิต-

สองใจ ใจหนึ่งก็อยำกให้เกิดขึ้นจริงๆ เพรำะวงนี ้

ดังมำกในญี่ปุ่น น่ำจะเป็นกำรเบิกฤกษ์อะไรใหม่ๆ 

ให้บ้ำนเรำบ้ำง แต่อีกใจก็หนักใจว่ำ คนไทยจะรับ

ระบบวงแบบนี้ได้ไหม ดูไม่น่ำใช้ในประเทศไทยได้ 

ก็ว่ำกันไป แต่ ณ ตอนนี้คือมันเกิดขึ้นมำจริงๆ แล้ว

ครับ และผลตอบรับก็ดีเกินคำดซะอีก

พูดถึงระบบวง BNK48 ถือว ่ำเป ็นวง 

ไอดอล...ไอดอลคืออะไร คือคนที่มีควำมสำมำรถ 

ทัง้กำรร้องกำรเต้น และทีส่�ำคญัคอืมรีปูร่ำงหน้ำตำ

หลัง
จำกทีเ่รำปล่อยให้ Korean Wave พดัถล่มประเทศไทย

มำพักใหญ่ๆ (เป็น 10 ปีอยู่นะ ท�ำเป็นเล่นไป) เรียก 

ได้ว่ำประเทศเกำหลีแทบจะมำเซ้งประเทศไทยไปเลยก็ว่ำได้ ตอนนี้

เริ่มได้กลิ่นบรรยำกำศเก่ำๆ ในรูปแบบใหม่ๆ กลับมำแล้ว นั่นคือ

กระแส J-Pop นั่นเอง เพรำะก่อนจะเป็นยุคของ K-Pop นี่ J-Pop เคย

มำครองส่วนแบ่งกำรตลำดในบ้ำนเรำอยู่นำนพอสมควร จนกระทั่ง

กระแสคงที่มำจนปัจจุบัน ถึงไม่ได้หวือหวำเท่ำก่อน แต่ก็ไม่ได้จำง

หำยไป กำรค่อยๆ กลับมำในครั้งน้ีเป็นกำรกลับมำในรูปแบบที่

ประเทศไทยไม่เคยมีมำก่อน เพรำะลิขสิทธิ์ของนักร้องวงนี้เป็นของ

ประเทศญ่ีปุ่น แต่สมำชิกในวงเป็นคนไทย งงไหม

ครบั...คงจะรูก้นัแล้วว่ำก�ำลงัจะพดูถงึวง BNK48 ที่

ไม่ว่ำใครก็ต้องพูดถึงอยู่ในขณะนี้นั่นเอง

หลำยคนคงรู้จักวง AKB48 ของประเทศ

ญีปุ่น่เป็นอย่ำงด ีเป็นวงไอดอลหญงิล้วนทีม่สีมำชกิ

เยอะมำกๆ มำกจนเหมือนกับเกณฑ์ผู ้หญิง 

ทั้งหมู่บ้ำนมำเป็นสมำชิกอย่ำงไรอย่ำงน้ัน ข้อมูล

บอกว่ำมีถึง 100 คนเลยนะครับ คุณพระคุณเจ้ำ 

ช่วง Korean Wave แรกๆ เรำก็จะสะพรึงกับวงที่มี

สมำชิก 7 คน 9 คน 13 คน กัน แต่พอมำเจอแบบนี้

อาทิตย์ นิ่มนวล

สำานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม

▲ ที่มำ: http://www.mangozero.com

ให้คุกกีท้�านายกัน

▲ ที่มำ: pbs.twimg.com/
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Small Tips  

กลุ่มแฟนคลับของวง BNK48 จะเรียกตัวเองว่ำ “โอตะ” 

มำจำกค�ำว่ำ โอตาคุ （オタク／お宅） ที่แปลว่ำ บ้ำน ใน 

ภำษำญี่ปุ่น ถ้ำเป็นสแลงจะหมำยถึง คนที่คลั่งไคล้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง

มำกๆ และโอตะก็จะเลือก “โอชิ” สมำชิกในวงคนใดคนหนึ่งเป็น

พิเศษ ในที่นี้หมำยถึง ให้กำรสนับสนุน นั่นเองครับ

ที่ดึงดูด เป็นมิตร เข้ำถึงง่ำยด้วย เปิดตัวด้วยสมำชิกทั้งสิ้น 30 คน แต่

ในระหว่ำงทำงก็มีกำร “จบกำรศึกษำ” กันไป 2 คน (พูดง่ำยๆ ก็คือ 

ลำออกจำกวง นั่นแหละครับ) ท�ำให้ปัจจุบันมีสมำชิกที่ active อยู่ทั้ง

สิน้ 28 คน นัน่แปลว่ำ วงนีเ้ป็นวงทีไ่ม่ตำยตวั สมำชกิสำมำรถเข้ำออก

ได้ตลอดเวลำ และสิง่ทีท่�ำให้สำวๆ วงนีเ้ป็นวง “ไอดอลทีค่ณุสำมำรถ

พบได้” ก็คือ Digital Studio หรือที่ในหมู่แฟนๆ เรียกกันว่ำ “ตู้ปลำ” 

เพรำะลกัษณะของสถำนทีเ่ป็นห้องกระจกขนำดไม่ใหญ่มำก สมำชกิ

แต่ละคนก็จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมำท�ำกิจกรรมต่ำงๆ ซ้อมร้อง 

ซ้อมเต้น รวมถึงกำร LIVE ภำพบรรยำกำศให้ดูกันสดๆ ในแต่ละวัน

ด้วย แฟนๆ กส็ำมำรถไปรอเจอ ไปพดูคยุทกัทำยผ่ำนตูป้ลำนีไ้ด้อย่ำง

เป็นกันเอง ปัจจุบันตั้งอยู่ท่ีศูนย์กำรค้ำ EmQuartier ติดกับสถำนี

รถไฟฟ้ำพร้อมพงษ์ และนอกจำกตู้ปลำ หัวใจหลักของ AKB48 คือ 

Theatre หรือโรงละคร เป็นสถำนที่จัดกิจกรรมกำรแสดงของเหล่ำ

สมำชกิทีจ่ะผลดัเปลีย่นกนัมำสร้ำงควำมบนัเทงิให้กบัแฟนคลบัอย่ำง

ใกล้ชดิ (ข่ำวล่ำสดุบอกว่ำน่ำจะตัง้อยู่ท่ีศนูย์กำรค้ำ The Mall บำงกะปิ 

นะ รอติดตำมกันได้ครับ) และที่บอกว่ำมีสมำชิกถึง 28 คน แต่ไม่ได้

หมำยควำมว่ำทั้ง 28 คน จะได้ท�ำกิจกรรมร้องเพลงออกซิงเกิลกันทุก

คนนะครับ สำวๆ บำงส่วนจะยังเป็นแค่ 研究生 (เคงคิวเซ) หรือเด็ก

ฝึกหัดกันอยู่ เด็กฝึกหัดที่ว่ำนี้คือยังไม่พร้อมส�ำหรับกำรท�ำกิจกรรม

เต็มตัว แต่ก�ำลังฝึกฝนเพื่อจะขึ้นมำเป็น 選抜メンバー หรือเซมบัทสึ 

(เซมบัทสึ แปลว่ำ กำรคัดสรร กำรเลือก) คือสมำชิกวงที่ถูกเลือกมำ

ท�ำหน้ำทีโ่ปรโมทซงิเกลิ และท�ำกิจกรรมโปรโมทซงิเกิลน้ันๆ ในอนำคต

นั่นเอง

จะเห็นได้ว่ำรำยละเอียดเก่ียวกับระบบของวง BNK48 นั้น

ค่อนข้ำงจะแปลกใหม่มำกๆ ส�ำหรับบ้ำนเรำ เพรำะนอกจำกจะม ี

ค่ำยเพลง และผู้จัดกำรคอยควบคุมกำรท�ำงำนแล้ว กิจกรรมในส่วน

อืน่ๆ กถ็กูเซทขึน้มำอย่ำงเป็นระบบระเบยีบ ช่วงทีเ่ปิดตวัไปก่อนหน้ำ

น้ีก็ต้องยอมรับว่ำ ซิงเกิลแรกๆ ของวงยังไม่เป็นที่รู้จักในบ้ำนเรำนัก 

แต่จะฮอตกนัมำกในหมูแ่ฟนคลบัทีส่นใจ และคลัง่ไคล้ เรำเองก็ไม่ได้

▲ ที่มำ: http://www.facebook.com/fam48inaa

▲ ทีม่ำ: jagob.blogspot.com/2017/06/report-bnk48-live-studio. 
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มำสำยนี้ซะด้วย แค่เห็นจ�ำนวนสมำชิกในวงก็จะเป็นลมแล้ว (หมำย

ถงึละลำนตำไปหมดอะนะ...) ไหนจะมวีฒันธรรมในแบบทีไ่ม่คุน้เคย

อีก ก็เลยไม่ได้สนใจเท่ำไร จนกระทั่งมำถึงซิงเกิลล่ำสุด “คุกกี้

เสี่ยงทำย” หรือ Koisuru Fortune Cookie เท่ำนั้นแหละพ่อคุณเอ๊ย 

อ้อ ลืมบอกไปครับว่ำ แต่ละซิงเกิลที่ออกมำเป็นเวอร์ชั่นแปลไทยมำ

จำกต้นฉบับภำษำญี่ปุ่นทั้งสิ้น ทีแรกก็ว่ำจะไหวเหรอ เพลงแปลเนี่ย

นะ...แต่พอเป็นเพลงที่ว่ำ กลับกลำยเป็นเพลง Ear Worm ไปอย่ำงไม่

น่ำเชือ่ หลำยคนหลำยกระแสพำกันพูดถึง จนได้รบัควำมนิยมไปโดย

ปริยำย น่ำจะด้วยเนื้อเพลงที่แปลออกมำเป็นเวอร์ชั่นไทยแล้วค่อน

ข้ำงไม่สะดุดหู ลื่นไหล บวกกับดนตรีที่สนุกสนำน สดใส เต้นตำมง่ำย 

ท�ำให้ตอนนี้ใครๆ ก็พำกันพูดถึงเพลงคุกก้ีเส่ียงทำยกัน เรียกได้ว่ำ

ประสบควำมส�ำเรจ็ไปอกีขัน้แล้วส�ำหรบัวงญีปุ่น่สญัชำติไทยวงนี ้ตอน

นี้ก็ได้แต่คอยเอำใจช่วยให้มีอะไรใหม่ๆ มำให้พวกเรำดูกันมำกขึ้น 

เพรำะเป็นมติิใหม่ และกระแสทีน่่ำจบัตำมองมำกๆ ทเีดียว จำกใจคน

ที่ไม่ใช่แฟนคลับอย่ำงข้ำพเจ้ำ


