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นี่คือต้นไม้แห่งอาณาจักร
ฟลาวเวอริ่ง ที่เติบโตจาก

พลังแห่งความหวังของมนุษย์ 
และท�าหน้าที่ส่งแสงแห่งความสุข

กลับไปสู่มวลมนุษย์

มันมีชื่อว่า
ฮาร์ตฟลาวเวอร์ 

แต่เมื่อพลังแห่งความสิ้นหวัง
ค่อย ๆ ขยายตัวในโลกมนุษย์... 
ก็ท�าให้ฮาร์ตฟลาวเวอร์สูญเสีย

แสงสว่างจนอาณาจักรฟลาวเวอริ่ง
ตกอยู่ในความมืด  
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จึงต้องมีคนรวบรวมพลัง
แห่งความหวังบนโลกมนุษย์
เพื่อเรียกแสงสว่างกลับคืนมา

สู่ฮาร์ตฟลาวเวอร์ 

มีเพียงพลังแห่งความหวัง
เท่านั้นที่จะช่วยให้

โลกเวทมนตร์และโลกมนุษย์
รอดปลอดภัย 
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แต่คนที่
รับหน้าที่รวบรวม
พลังแห่งความหวัง

ในโลกมนุษย์
กลับเปน...

ไมมีทาง!!

ตั้งแตเกิดมา
ฉันยังไมเคยนอน

ที่ที่ไมมีเตียง
เลยนะ!

เรื่องนั้น
ฉันไม่สน

ก็นายไม่ใช่แฮมสเตอร์
ธรรมดานี่นา
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เอาเปนว่าพอเห็น
ร่างจริงนายแล้ว 

เรานอนร่วมเตียงกัน
ไม่ได้เด็ดขาด!

นายไปนอนกับ
แฮปปซะ!

แฮปป? 

หน็อย! จะให้ฉันนอน
ในบ้านหมาเรอะ?
เธอลืมไปแล้วใชมั้ย
วาฉันเปนใคร!? 

ฉันเปนถึงรัชทายาท
ลําดับที่ 1 แหง

อาณาจักรเวทมนตร
ฟลาวเวอริ่งนะ!
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น่าโมโหชะมัด 
คอยดูนะ ถ้ากลับร่าง

เดิมได้เมื่อไหร่...

ฮึ่ย! 
อยามาทําตีซี้

กับฉัน!

ฉันไมใช
คนที่แกจะมา

ถูกตัวได้
ตามใจชอบ

นะ!!

ชิ...วันนี้คงต้อง
ยอมไปก่อน...
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แสงแห่งความหวัง
บน

ฮาร์ตฟลาวเวอร์...

ท�าไมพลังแห่ง
ความหวังถึงส่งมายัง
อาณาจักรฟลาวเวอริ่ง

ได้อีกนะ? 

หรือว่า...!!

16

ตวั
อย
า่ง



ยอม
ไมได้ 

ไม่ว่ายังไง
หม่อมฉันก็จะรวบรวม
พลังแห่งความหวัง
เพื่อช่วยอาณาจักร
ฟลาวเวอริ่งให้จงได้!
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ไม่ได้การละ
เราต้องการพลังแห่ง

ความสิ้นหวัง...

ปริมาณมหาศาล!!

เย้! เสร็จซักที!
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ท�าใบปลิวโฆษณา
ชมรมปรึกษาปญหากลุ้มใจ

เรียบร้อย!!

ถ้าใช้เวทมนตร์
ที่อาริมี เราต้องช่วย
แก้ปญหาของทุกคน

ได้แน่!

สุดยอด!
ไปแจกกันเลย

มั้ย? 

ตุง มาโรงเรียน
ท�าไมเนี่ย? 

บอกแล้วไง
อยาเรียกฉัน

วาตุง!

ช่างเถอะ ว่าแต่เธอ
มัวเล่นอยู่แบบนี้

เมื่อไหร่จะรวบรวม
พลังแห่งความหวัง

ได้ล่ะ!?
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พวกเราก�าลังจะไปแจกใบปลิว
ชมรมปรึกษาปญหากลุ้มใจ

อยู่พอดี ไปด้วยกัน
มั้ยจะ? ถ้าอยากให้ไปด้วย

ฉันไปก็ดะ...

หา? 

ฮึบ! คราวนี้จะ
ใช้พลังเวทมนตร์
ให้สนุกไปเลย 

เย้ ๆ

จะบ้าเหรอ!
เวทมนตรไมใช
ของเลนนะ!!

รู้แล้ว ๆ...
ไปกันเถอะ 

จะ...ใจเย็น ๆ
นะจะตุง!
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ชมรมปรึกษา
ปญหากลุ้มใจ 

ลุย!!

คราวนี้จะได้
แปลงร่างเปน
แบบไหนนะ? 
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นักร้องไอดอลที่ยืนอยู่ท่ามกลางแสงสปอร์ตไลต์สุดเจิดจ้า
บนเวที ภายนอกนั้นดูเท่และสวยหรู แต่รู้มั้ยว่าคนที่ท�าอาชีพนี้
ต้องมีทั้งพรสวรรค์และพรแสวง เพื่อน ๆ คนไหนที่อยากเปน
นักร้องไอดอลลองอ่านตรงนี้ดูนะจะ

นักร้องไอดอลที่ยืนอยู่ท่ามกลางแสงสปอร์ตไลต์สุดเจิดจ้า
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ไอดอล (idol) ในภาษาองักฤษหมายถงึ 

เทวรูป หรือคนท่ีได้รับความชื่นชอบหรือ               
คล่ังไคล้อย่างมาก ที่ประเทศเกาหลีใต้จะ           
ใช้ค�านี้เรียกนักร้องที่เดบิวต์ภายใต้การดูแล 
ของบริษัทต้นสังกัด ซึ่งท�างานกันอย่างเปน
ระบบ ปจจุบันไอดอลได้กลายเปนแบบอย่าง
และมีอิทธิพลอย่างมากในหมู่วัยรุ่น
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 µŒÍ§ÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ÍÐäÃºŒÒ§
โดยพื้นฐานต้องมีคุณสมบัติโดดเด่น เช่น 

รูปร่างหน้าตาดี มีความสามารถด้านดนตรี มี   
ความคิดสร้างสรรค์ ที่ส�าคัญคือคนที่จะเปน            
ไอดอลต้องอดทนต่อความล�าบากในช่วงยังไม่มี
ชื่อเสียง ต้องขยันและมีความมุ่งมั่นแรงกล้าเพื่อ
ก้าวสู่ความส�าเร็จ ด้วยกระแสความต้องการของ
ผู้ชมในปจจุบัน ท�าให้นอกจากร้องเพลงแล้ว          
ไอดอลยังต้องมีทักษะในการท�างานบันเทิงด้าน 
อื่น ๆ ด้วย เช่น เปนพิธีกร แสดงละคร ดังนั้น 
ถ้าอยากเปนไอดอลก็ต้องขยันพัฒนาตัวเอง  
สั่งสมความสามารถในหลาย ๆ ด้าน 

 ¢ŒÍ Ṍ-¢ŒÍàÊÕÂ
ข้อดีอย่างแรกคือหากเปนไอดอลก็จะได้

แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสวยหรู ได้ท�าสิ่งที่ชอบคือ         
ร้องเพลงและเต้นต่อหน้าสาธารณชนในรูป
ลักษณ์ที่ดูดี ถ้ามีคนชื่นชอบเรามากขึ้น เราก็จะ
มีชื่อเสียงเปนที่นิยม ได้รับการปฏิบัติเปนพิเศษ 
และมีรายได้สูง แต่เมื่อเปนที่นิยมก็จะท�าให้มี
งานแน่นจนไม่มีเวลาให้ครอบครัวหรือเพื่อน 
รวมถงึมเีวลาพกัผ่อนน้อยจนเสยีสขุภาพ การใช้
ชีวติแบบปกตกิท็�าได้ยาก ไม่ว่าจะไปไหนหรอืท�า
อะไรกจ็ะเปนทีส่นใจของผูค้น ไม่อาจพดูหรอืท�า
อะไรได้ตามใจชอบ ต้องวางตวัให้ดดูตีลอดเวลา 
และอาจถกูพดูถงึในทางไม่ดจีากคนทีไ่ม่ชอบเรา

 µŒÍ§·íÒ§Ò¹ÍÐäÃºŒÒ§
งานของไอดอลในปจจุบันขยายขอบเขตไป

กว้างกว่าแค่การร้องเพลง นอกจากต้องเตรยีมตวั
ฝกซ้อมอย่างหนักเพ่ือเปดตัว
อัลบั้มหรือซิงเกิล ขึ้นแสดง
คอนเสิร์ต ยังต้องท�างาน
บันเทิงอื่น ๆ หลาก
หลายด้าน เช ่น 
แสดงภาพยนตร์
ละคร ไปออกรายการ
โทรทัศน์ เปนพิธีกร 
ถ่ายโฆษณา ไปโชว์ตัว 
ตามที่ต่าง ๆ 
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ถ้าฝนอยากเปนนักร้องไอดอล ก็ต้องมีทักษะความสามารถที่ตรงกับฝนนั้น สิ่งส�าคัญที่ช่วย           

สานฝนให้เปนจริงคือการขยันซ้อมร้อง เต้น และสร้างความมั่นใจในตัวเอง เพื่อให้สามารถโชว์ทักษะ 
ที่มีอยู่ออกมาได้เต็มที่เมื่อโอกาสมาถึง เริ่มแรก เราต้องกระตือรือร้นเข้าร่วมกิจกรรมด้านดนตรีต่าง ๆ  
เช่น การประกวดร้องเพลงที่โรงเรียน การประกวดร้องเพลงระดับท้องถิ่น เพื่อสร้างชื่อเสียงให้คนรู้จัก 
บางทีความสามารถของเราอาจบงัเอญิไปเข้าตาโปรดวิเซอร์ของบรษิทัค่ายเพลง จนต่อยอดให้เราได้เดบวิต์
เปนนกัร้องไอดอล

เอาละ มาดูวิธีสานฝนเปนนักร้องไอดอลให้ส�าเร็จอย่างเปนขั้นตอนกันดีกว่า

1. ชนะเลิศรายการประกวดร้องเพลง

ทุกวันนี้มีรายการประกวดร้องเพลงเพื่อเฟนหานักร้องเสียงดีหลากหลายรูปแบบ                 
การประกวดในรายการโทรทัศน์แล้วได้เปนผู้ชนะเลิศจะช่วยให้เรากลายเปนที่รู้จักในเวลา          
ไม่นาน และอาจมีโอกาสได้เดบิวต์กับบริษัทที่ผลิตรายการโทรทัศน์นั้น ๆ แต่ก็ต้องแลกมา 
กับการแข่งขันอันดุเดือด

2. ผานออดิชันของบริษัทคายเพลง

ที่เกาหลีใต้มีบริษัทค่ายเพลงช่ือดังมากมาย บริษัทเหล่านี้จะเปดออดิชันเพื่อคัดเลือก             
ผู้สมัครมาเปนเด็กฝกหัดของค่าย จากนั้นทางค่ายก็จะฝกอบรมเรื่องการเปนศิลปนอย่าง                  
เข้มงวดในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเปนการร้อง เต้น บุคลิกภาพ ก่อนที่จะได้เดบิวต์เปนนักร้อง 
เต็มตัว

3. อื่น ๆ

ปจจุบันมีสื่อออนไลน์หลากหลายช่องทาง ที่เปดโอกาสให้เราโชว์ความสามารถให้คนอื่น
เหน็ได้เตม็ที ่เช่น หากเราอดัคลปิร้องเพลงลงยทูบู แล้วมยีอดคนเข้าชมสงูมากจนเปนทีพ่ดูถงึ 
กอ็าจมค่ีายเพลงมาตดิต่อเราให้ไปเปนนกัร้องหรอืท�างานเพลง
ด้วย นอกจากนี้ยังมีเทศกาลดนตรี รายการแสดง              
ความสามารถต่าง ๆ ทางโทรทัศน์ ที่เปดโอกาสให้คน 
ไปแสดงฝมือ หลายคนพอเริ่มเปนที่รู ้ จักก็จะถูก 
ทาบทามให้เปนนักร้องต่อไป
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