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 รายงานการศึกษาเฉพาะบุคคลเล่มนี้ ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก ผศ .ดร.ด ารงพล อินทร์จันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาที่คอยเอาใจใส่ ให้ความช่วยเหลือ ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ แนวคิด ตลอดจนแก้ไข

ข้อบกพร่องต่าง ๆ  มาโดยตลอด ขอบคุณอาจารย์ ศศิธร ศิลป์วุฒิ ที่คอยแนะแนวทางในการศึกษา ขอบคุณ

อาจารย์ นัฐวุฒิ สิงห์กุล ที่คอยช่วยเหลือมาโดยตลอด 

 ขอบคุณเพื่อน ๆ มานุษยวิทยาทุกคนที่คอยเป็นก าลังใจให้ตลอดการท าการวิจัยในครั้งนี้ ถึงแม้ว่าผู้

ศึกษาจะหมดก าลังใจและหมดไฟในการท าครั้งนี้ แต่ก็ยังมีเพื่อน ๆ ที่คอยให้ก าลังใจจึงท าให้การศึกษาเฉพาะ

บุคคลในครั้งนี้จึงผ่านพ้นไปได้  

 ขอบคุณน้องต้าสายรหัส 0257 ที่คอยเป็นก าลังใจให้มาโดยตลอด ขอบคุณเพื่อนปอเอกประวัติศาสตร์

ศิลปะที่คอยรับฟังปัญหาและให้ก าลังใจ ขอบคุณเกมสตรีมเมอร์ทุกคนที่คอยให้ข้อมูลต่าง ๆ ขอบคุณเพลงดี ๆ 

ที่ท าให้ผ่อนคลาย ขอบคุณรายการตลกที่ท าให้ยิ้มได ้ 

 ขอขอบคุณคุณครอบครัวเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคุณแม่ที่เฝ้ารอดูความส าเร็จในครั้งนี้ และ

คอยให้ก าลังใจมาโดยตลอด  

 ขอบคุณทุกคนที่ได้เข้ามาเป็นก าลังใจให้กับการศึกษาเฉพาะบุคคลในครั้งนี้ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้  

 ท้ายสุดน้ีขอบคุณตัวเองที่ยอมกัดฟันสู้มาตั้งแต่ปี2 จนมาถึงวันที่ตัวเองจบการศึกษา 
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บทคัดย่อ 

  

 งานศึกษาเรื่อง เกมสตรีมเมอร์ เพราะ เกมเป็นมากกว่าเกม มีความมุ่งหมายเพื่อที่จะท าความเข้าใจ

ปัจจัยต่าง ๆ ทางสังคมที่ท าให้เกิดเกมสตรีมเมอร์ รวมไปถึงท าความเข้าใจของกลุ่มคนดูสตรีมมิ่ง ที่เป็นเสมือน

แฟนคลับของเกมสตรีมเมอร์ โดยท าการศึกษาผ่านกลุ่มของเกมสตรีมเมอร์ และ กลุ่มผู้ชม เนื่องจากการเกิด

ข้ึนมาของอาชีพเกมสตรีมเมอร์นั้น ถือได้ว่า เป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทย 

 อีกทั้งสังคมไทยแต่เดิมนั้น มองว่า สื่อประเภทของเกมเป็นสื่อที่มอมเมาเยาวชน คอยท าลายอนาคต

ของตัวผู้เล่น ท าให้สังคมไทยมองว่า กลุ่มคนที่เล่นเกมเป็นกลุ่มคนที่สังคมไม่ต้องการ เพราะว่าไม่สามารถท าให้

เกิดประโยชน์ต่อทั้งตนเองและประเทศ แต่เมื่อ รูปแบบของสื่อเกมได้เปลี่ยนไป ก็ท าให้เห็นว่าสื่อเกมนั้น 

สามารถสร้างประโยชน์ได้ ดังจะเห็นได้จาก การเกิดข้ึนมาของเกมสตรีมเมอร์ รวมไปถึงรูปแบบแข่งขันกีฬา

อิเล็กทรอนิกส์ 

 ผลจากการศึกษาพบว่า การเริ่มสตรีมเกมของกลุ่มเกมสตรีมเมอร์นั้น ล้วนแล้วแต่เกิดจากการได้เห็น

กลุ่มสตรีมเมอร์ท่านอื่นท า ก่อให้เกิดแรงบัลดาลใจในการท า ดังนั้นแล้วเมื่อเกมสตรีมเมอร์ได้ท าการสตรีมมิ่ง

เกม การหาจุดขายของตัวเองก็เป็นเรื่องที่ส าคัญ กล่าวคือ การหาจุดขายของแต่ละเกมสตรีมเมอร์ ก็ต่างกัน

ออกไป อาทิเช่น บางคนใช้ทักษะการเล่นเกมของตนเองมาเป็นจุดขาย เป็นต้น ดังนั้นเมื่อ รูปแบบในการสตรีม



ข 

มิ่งที่แตกต่างกันออกไป ก็ท าให้เกิดกลุ่มคนที่ช่ืนชอบต่างกันออกไป เมื่อเกิดกลุ่มคนที่ช่ืนชอบเกมสตรีมเมอร์

แล้วก็ท าให้เกิดการรวมกลุ่มกันของคนที่ช่ืนชอบเหมือนกัน ซึ่งนั่นคือกลุ่มคนที่เรียกว่า “แฟนคลับ”ของเกม

สตรีมเมอร์  
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บทท่ี1  

บทน ำ 

 

ท่ีมำและควำมส ำคัญ 

 สังคมไทยในปัจจุบันได้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก อันสืบเนื่องมาจากความก้าวหน้าของ

เทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับระบบการสือ่สารผ่านเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ ที่ประกอบด้วยเครือข่ายเช่ือมตอ่

ถึงกันเป็นจ านวนมาก หรือเรียกว่า ระบบอินเตอร์เน็ต 

 อินเตอร์เน็ต(Internet) คือ ระบบเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่เช่ือมต่อกันระหว่างและ

สื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเช่ือมต่อไปอีกเครื่องหนึ่ง เพื่อใช้เป็นแหล่งรับ  – ส่งข่าวสาร เป็น

แหล่งให้ความบันเทิง ท าธุรกิจต่าง ๆ เพื่อตอบสนองชีวิตประจ าวันของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ   ด้วยความก้าวหน้า

ของระบบอินเตอร์เน็ตท าให้เกิดสื่อต่าง ๆ ออกมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นสื่อบันเทิงอย่างเช่น เว็บไซต์ Youtube 

,สื่อSocial Network อย่างเว็บไซต์ Facebook และยังรวมไปถึงสื่อประเภทเกมที่ได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่าง

มากกับชีวิตของวัยรุ่นในสังคมทุกหนแห่ง 

  การเล่นเกมในปัจจุบันได้กลายมาเป็นกิจวัตรยามว่างของวัยรุ่นในสมัยนี้ เนื่องด้วยในปัจจุบันรูปแบบ

เกมนั้นถูกออกแบบมาให้สามารถเล่นได้ในทุกที่ทุกเวลา อาทิเช่น เกมบนโทรศัพท์มือถือ เครื่องเล่นเกม

คอนโซลแบบพกพา1 อาทิเช่น Nintendo Switch หรือเครื่องเล่นเกมคอนโซล2 จึงท าให้เกมนั้นได้เข้ามามี

บทบาทส าคัญต่อวัยรุ่นในสมัยนี้ อีกทั้งระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการเข้าถึงของระบบอินเตอร์เน็ตที่

สามารถเข้าถึงได้มากกว่าแต่ก่อน ท าให้สื่อเกมได้รับความนิยมมากข้ึน   

 แต่ในอดีตเกมถูกมองว่าเป็นสื่อต้องห้ามเพราะถูกมองว่าเป็นสื่อที่มอมเมาเยาวชน ถูกมองว่าเป็นส่วน

หนึ่งที่ท าให้เยาวชนเกิดพฤติกรรมเลียนแบบและมีพฤติกรรมก้าวร้าว ใช้ความรุนแรง จนท าให้เกมถูกมองว่า

เป็นสาเหตุหลักที่ท าให้เยาวชนชอบใช้ความรุนแรง อีกทั้งยังท าให้เกิดปัญหาของเด็กติดเกมตามมา ด้วยเหตุผล

ที่ว่ามาน้ีท าให้สังคมไทยมองว่าเกมเป็นสิ่งเลวร้าย และโดนตีตราว่าเป็นสื่อที่ท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ข้ึนภายใน

สังคม อาทิเช่น เด็กติดเกมจนในแต่ละวันของผู้เล่นน้ันไม่สามารถท าอะไรนอกจากเล่นเกม หรือเป็นสื่อที่ท าให้

                                                             

 1 อุปกรณ์เกมอิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดเล็กสามารถพกพาได้ มีภาพหน้าจอแสดงผล ล าโพง และปุ่มกด
ควบคุมทิศทางต่าง ๆ 
 2 อุปกรณ์เกมอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ ที่ต้องใช่โทรทัศน์หรือหน้าจอคอมพิวเตอร์ในการแสดงผล  
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เด็กติดพฤติกรรมความรุนแรงมาจากตัวของเกม หรือเป็นสื่อที่ท าให้ผู้เล่นใช้ถ้อยค าสบถที่มีสื่อสารผ่านทางตัว

เกมกับผู้เล่น เป็นต้น ด้วยเหตุผลเหล่าน้ีท าให้เกมในสังคมไทยยังถูกตีกรอบว่าเป็นสื่อต้องห้ามส าหรับเยาวชน 

 ในปัจจุบันเกมนอกจากจะเล่นเพื่อความผ่อนคลายแล้ว เกมก็ได้ท าให้เกิดรูปแบบการแข่งขันประเภท

หนึ่งซึ่งเป็นแข่งขันกันโดยผ่านการเล่นเกม โดยการแข่งขันนี้ เรียกว่ากีฬาอิเล็กทรอนิกส์(E-Sport)3 แต่ในเวที

นานาชาติยังคงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมของการน าเกมเข้าสู่การแข่งขันในโอลิมปิกว่ามีความ

เหมาะสมหรือไม่ โดยในที่ประชุมของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล( International Olympic committee)

หรือIOC) ได้ให้ความคิดเห็นว่าการน าเกมเข้าสู่การแข่งขันในโอลิมปิกนั้นอาจจะท าให้คุณค่าของโอลิมปิกลดลง 

กล่าวคือเกมที่มีเนื้อหารุนแรงหรอืมีการฆ่ากันเพื่อชัยชนะอาจท าให้คุณค่าของความเป็นกีฬาลดน้อยลงไป4 โดย

ในที่ประชุมของสมาพันธ์คณะกรรมการโอลิมปิกสากลจงึยังไม่มีมติลงความเห็นให้เป็นกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (E-

Sport) แต่ในบริบทของสังคมในทวีปเอเชีย  เกมได้ ถูกบรรจุให้ เ ข้าไปในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม

2018(AsianGame2018) จากที่กล่าวมาจึงท าให้เห็นว่าเกมนั้นถูกยกระดับข้ึนมาให้ใกล้เคียงกับการแข่งขัน

กีฬา แต่ต่างกันที่กีฬาทั่วไปนั้นจะใช้พละก าลังจากผู้ที่แข่งขัน แต่ส าหรับกีฬาอิเล็กทรอนิกส์(E-Sport)นั้นจะไม่

ใช้พละก าลังของผู้เล่นหรืออาจจะเรียกอีกอย่างว่า “นักกีฬาอีสปอร์ต” แต่จะใช้ทักษะ ไหวพริบของผู้เล่นเป็น

หลัก ซึ่งจะมีผู้เข้าแข่งขันต้ังแต่2คนข้ึนไป ทั้งในประเภทเดียวและประเภททีม ซึ่งการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตนั้น

เป็นการต่อยอดมาจากการเลน่เกมแบบทั่วไปมาเล่นเพือ่หาผู้ชนะอย่างเป็นทางการ โดยรูปแบบของการแข่งขัน

นั้นจะแบ่งออกเป็นแต่ละประเภทของเกม เช่น  

 1).เกมแนวโมบ้า5 (MOBA หรือ Multiplayer online battle arena)ซึ่งเป็นเกมแนววางแผน โดย

แบ่งออกเป็นสองทีม ผู้เล่นแต่ละทีมจะต้องเลือกตัวละคร(ฮีโร่6)ที่จะมีความสามารถ(Ultimate)7แตกต่างกัน

ออกไปของแต่ละตัวละคร โดยผู้เล่นของทั้งสองทีมสามารถเลือกตัวละครที่เหมือนกันได้แต่ไม่สามารถเลือกตัว

เหมือนกันได้ภายในทีมเดียวกัน  

                                                             

 3 การแข่งขันเกมชนิดหนึ่งที่มีการแข่งขันผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้เล่นโดยมีมากกว่า 2 คนข้ึน
ไปทั้งในประเภทบุคคลและประเภททีม 

4 “หรือจะสุดแค่เอเชียนเกม? ประธาน IOC ยังมองว่า E-Sport ขัดกับคุณค่ามหกรรมกีฬาโอลิมปิก” 
เข้าถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ที่มา: https://brandinside.asia/ioc-and-esport-aspect/ 
 5 เกมต่อสู้กันระหว่างสองทีมโดยแต่ละทีมจะต้องเลือกตัวละคร(ฮีโร่)ในการเล่น และในแต่ละตัวละคร
ก็จะมีความสามารถ(Ultimate)ไม่เหมือนกัน 
 6 ตัวละครที่อยู่ภายในเกม โดยผูเ้ล่นแตล่ะทมีสามารถเลือกมาเล่นได้เพียงหนึง่ตัว ไม่สามารถเล่นซ้ ากัน
ได้ภายในทีมเดียวกัน 
 7 คือค่าความสามารถของตัวละครภายในเกม 
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 2).เกมแนวยิงต่อสู้(Shooting)จะแบ่งออกเป็น2ประเภท คือประเภทFPS(FirstPerson)หรือมุมมอง

แบบบุคคลที่หนึ่งและTPS(ThirdPerson)แนวมุมมองบุคคลที่สาม โดยเกมยิงแนวแบบบุคคลที่สามจะให้ความ

ความรู้สึกกับผูว่้าเสมือนผู้เล่นน้ันเป็นตัวละครจริง ๆภายในเกม กล่าวคือผู้เล่นจะเห็นเพียงแค่มือที่ใช้ถืออาวุธ

ของตัวละครส่วนเกมแนวยิงแบบบุคคลที่สาม(TPS)ผู้เล่นจะสามารถเห็นมุมมองได้ต้ังแต่หัวถึงเท้าของตัวละคร

และมีมุมมองในการมองเห็นที่กว้างกว่า  

 3).เกมต่อสู้เป็นเกมที่ผู้เล่นจะต้องควบคุมตัวละครเพื่อต่อสู้กับตัวละครของผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามให้ชนะ 

ซึ่งเกมเหล่านี้ต้องใช้ทั้งทักษะ การฝึกซ้อม การวางแผนและการเล่นเป็นทีม ซึ่งมีการแข่งขันตั้งแต่ระดับ

สมัครเล่น กึ่งอาชีพ และระดับมืออาชีพ รวมถึงมีการแข่งขันเป็นลีก8(League)ต่าง ๆ โดยไม่ต่างจากการ

แข่งขันกีฬาทั่วไป โดยการแข่งขันแบบลีกนั้นจะมีการซื้อ-ขายตัวผู้เล่น เหมือนกับการแข่งขันกีฬาทั่วไป ซึ่งจะ

สายการแข่งขันแบ่งออกเป็นแต่ละสายเพื่อเข้าสู่รอบการแข่งขันต่อไป  

 ปัจจุบันเกมนั้นนอกจากจะกลายมาเป็นกีฬาแล้ว เกมก็ยังท าให้เกิดรูปแบบของอาชีพใหม่ขึ้นมานั่นคือ 

“เกมสตรีมเมอร์,GameStreammer”9 โดยนักแคสต์เกมแต่ละคนก็จะมีลักษณะหรือรูปแบบของการเล่นเกมที่

แตกต่างกันออกไปตามแต่ละบุคคล กล่าวคือ นักแคสต์เกมบางคนอาจจะใช้วิธีการพูดที่ดูตลก ผ่อนคลายจาก

การเล่นมาเป็นจุดขายให้กับตัวของนักแคสต์เกมเอง หรือนักแคสต์เกมบางคนอาจจะใช้ทักษะความสามารถใน

การเล่นเกมของตัวเขาเองมาเป็นจุดขายให้กับตัวเอง โดยเริ่มแรกนั้นการแคสต์เกมยังไม่สามารถไลฟ์สตรีมสด

(LiveStream)10ได้ นักแคสต์เกมส่วนใหญ่จึงใช้วิธีการเล่นเกมแล้วพากย์เสียงหรือพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับตัว

เกม และท าการอัพโหลดผ่านเว็บไซต์ยูทูป (Youtube) ซึ่งรูปแบบการแคสต์เกมแบบนี้จะต้องอาศัยผู้สนับสนนุ

หรือสปอนเซอร์(Sponsor)ในการท าให้เกิดรายได้กับนักแคสต์เกมอีกทั้งยังต้องมีจ านวนยอดวิวที่มากพอที่จะ

ท าให้เว็บไซน์ยูทูป(Youtube)สนใจที่จะมาเป็นพาร์ทเนอร์กับตัวของนักแคสต์เกม แต่เมื่อระบบเทคโนโลยีถูก

พัฒนาท าให้การเล่นเกมนั้นสามารถที่จะท าการไลฟ์สตรีมสดได้ ท าให้ตัวผู้เล่นเองสามารถพูดคุยกับผู้ชมได้

โดยตรง และสามารถบริจาคเงิน(Donation)11 ให้กับนักแคสต์ได้โดยตรง หรือการบริจาคเงินบิท(bit)ให้กับนกั

แคสต์ เพื่อเป็นการสนับสนุนหรือให้ก าลังใจกับนักแคสต์เกม 

                                                             

 8 การแข่งขันของสโมสรกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะแบ่งออกเป็นแต่ละเกม ซึ่งอาจจะมีการจัดการ
แข่งขันระดับภายในประเทศ และระดับต่างประเทศ โดยมีเงินเป็นของรางวัล 
 9 รูปแบบอาชีพใหม่ชนิดหนึ่งที่น าเกมมาเป็นแหล่งทรัพยากรในการสร้างรายได้ โดยน าวิดีโอเกมที่มี
การบันทึกการเล่นเกมอัพโหลดบนเว็บไซน์ หรือไลฟ์สด 
 10 การถ่ายทอดสดโดยใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลาง ผ่านทางเว็บไซน์หรือช่องทางต่าง ๆ 
 11 การบริจาคเงินผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส์ ให้กับตัวของนกัแคสต์เกม 
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 ต่อมาในปี พ.ศ.2554 ได้เกิดเว็บไซต์ที่มีรูปแบบน าเสนอเกี่ยวกับการแคสต์เกมโดยตรง คือเว็บไซต์ 

www.twitch.tv 

 เว็บไซต์ www.twitch.tv เป็นเว็บไซน์ที่รวบรวมเหล่านักแคสต์เกมจากทั่วโลกที่ส่วนใหญ่เลือกใช้

บริการ โดยเว็บไซต์ดังกล่าวนี้พวกเขาสามารถอัพโหลดวิดีโอหรือไลฟ์สดผ่านเว็บ อีกทั้ง www.twitch.tv ยังมี

เกมให้ส าหรับผู้ชมได้เลือกรับชม โดยผู้ชมสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือสมัครเป็น

สมาชิกเพื่อท าการแคสต์เกมก็ได้ โดยเมื่อสมัครเสร็จผู้ชมก็สามารถเลือกกดติดตาม(Following)ช่องต่าง ๆ  ที่

ผู้ชมช่ืนชอบโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือสามารถกดสมัครสมาชิก(Subscribe)แต่การสมัครสมาชิกนั้นจะต้อง

เสียค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน ซึ่งมีราคาการสมัครมีตั้งแต่ราคา 4.99ดอลล่าสหรัฐ 12(161.4บาท)เป็นเวลาหนึ่ง

เดือน 9.99ดอลล่าสหรัฐ(322.4บาท)เป็นเวลา3เดือน และ24.99ดอลล่าสหรัฐ(806.48บาท)เป็นเวลา6เดือน 

อีกทั้งผู้ชมยังสามารถบริจาคเงินบิท(Bits)หรือเงินอิเล็กทรอนิกส์ภายในเว็บไซน์ให้กับนักแคสต์เกม ซึ่งมีตั้งแต่

1 0 0 bits( 4 5 . 1 5 บ า ท )  5 0 0 bits(225.75บ า ท ),1,500bits(643.39บ า ท ) ,5,0 0 0bits( 2 ,0 7 6 . 9 0

บาท),10,000bits(4,069.50บาท)และ25,000bits(9,933บาท) อีกทั้งเมื่อนักแคสต์เกมได้รับการยอมรับ

(Verify)จากเว็บไซต์แล้วก็จะมีโฆษณาตอนเข้า ท าให้นักแคสต์เกมได้รายได้ในส่วนนี้ อีกทั้งผู้ชมยังสามารถ

บริจาคเงินผ่านทางเว็บไซต์ให้กับนักแคสต์เกมแต่ละคนได้ ซึ่งจ านวนเงินของการบริจาคนั้นข้ึนอยู่กับผู้ชมว่า

พวกเขาน้ันอยากบริจาคกี่บาทโดยไม่มีค่าเงินข้ันต่ า ซึ่งนักแคสต์เกมบางรายในต่างประเทศเคยมีผู้บริจาคเงนิให้

ถึงหนึ่งแสนดอลล่าสหรัฐ  

 เกมสตรีมเมอร์บางรายเมื่อมีจ านวนคนเข้ามาดูเยอะข้ึนก็อาจจะได้รับการติดต่อจากผู้สนับสนุนข้าง

นอกกล่าวคือ อาจจะเป็นสินค้าจ าพวกเครื่องดื่ม สินค้าเกมมิ่งเกียร์(Gaming Gear)13  

 ทั้งนี้เกมสตรีมเมอร์บางคนก็ยังมีกิจกรรมส าหรับผู้คนที่มากดสมัครเป็นสมาชิก กล่าวคือ เกมสตรีม

เมอร์บางคนได้ท าการสร้างสติกเกอร์ส าหรับผู้ที่มากดสมัครสมาชิกตั้งแต่6เดือนข้ึนไป ซึ่งสติกเกอร์ดังกล่าวนั้น

สามารถใช้ได้กับคนที่สมัครเป็นสมาชิกเท่าน้ันซึ่งคนที่กดติดตามไม่สามารถใช้งานในส่วนน้ีได้ บางรายก็มีการ

แจกเสื้อ บางรายมีการจัดมีตต้ิง ความส าคัญของการสมัครสมาชิกนั้นจะท าให้หน้ารายช่ือ(Username)ของคน

ที่มาสมัครสมาชิกมีรูปภาพต่าง ๆ ที่นักแคสต์เกมได้ท าข้ึน ซึ่งรูปภาพหน้าช่ือนั้นก็จะแตกต่างกันออกไปตามแต่

ละจ านวนเดือนที่ผู้ชมได้สมัคร ซึ่งส่วนใหญ่นักแคสต์เกมจะแบ่งแยกออกเป็น4ประเภท คือ 

  1.ผู้ชมที่สมัครหนึ่งเดือน 

                                                             

 12  ค่าเงิน ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561  

 13
  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จ าพวก คีย์บอร์ด เมาส์ หูฟงั จอคอมพิวเตอร์ ที่ถูกท าข้ึนมาเพือ่การเล่นเกม

โดยเฉพาะ 
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  2.ผู้ชมที่สมัครเกิน3เดือน 

  3.ผู้ชมที่สมัครเกิน6เดือน  

 4.ผู้ชมที่สมัครเกินหนึ่งปีข้ึนไป  

  ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ที่รูปแบบของเกมหรือการเล่นเกมได้เปลี่ยนแปลงไปจากแต่ก่อน กล่าวคือ เกมนั้นมี

การแข่งขันที่เป็นรูปธรรมอย่างเห็นได้ชัดมากข้ึน กล่าวคือ การแข่งขันดังกล่าวมีรูปแบบการแข่งขันเช่นเดียวกบั

การแข่งขันกีฬาทั่วไป อาทิเช่น มีสโมสรหรือสังกัดของนักกีฬาหรือแม้แต่เป็นตัวแทนของประเทศเพื่อการ

แข่งขัน ดังนั้นจึงท าให้เกิดนักกีฬาอิเล็กทรอนิกส์(eSport)ข้ึน นอกจากนี้การเล่นเกมยังท าให้เกิดรายได้แก่ตัวผู้

เล่นเองกล่าวคือผู้คนที่เลน่เกมสามารถน าเอาเกมมาเป็นแหล่งทรัพยากรในการหารายได้ โดยใช้วิธีการสตรีมสด 

โดยให้ผู้คนที่สนใจเกมนั้น ๆ เข้ามารับชมได้ ซึ่งหากผู้ชมสนใจก็สามารถที่จะกดติดตามได้หรือบริจาคเงินให้แก่

นักแคสต์เกมคนนั้นได้ ด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษาจึงสนใจในประเด็นของนักแคสต์เกมที่ปัจจุบันสามารถสร้างรายได้

ตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนได้ ว่าท าไมถึงหันมาเลือกการแคสต์เกมเป็นอาชีพหลักหรือมีรูปแบบในการ

สร้างรายได้อย่างไร  

 

วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

 1.เพื่อศึกษาถึงกระบวนการสร้างรายได้ของอาชีพเกมสตรีมเมอร์ในสังคมไทย  

 2.เพื่อศึกษาถึงการเกิดกลุ่มแฟน/แฟนคลับของเกมสตรีมเมอร์ 

  สมมติฐำนของกำรศึกษำ 

เกมสตรีมเมอร์(Game Streamer) ในปัจจุบันสังคมไทยเริ่มมีเยาวชนคนรุ่นใหม่ความสนใจมากข้ึน 

และสร้างรายได้นอกเหนือจากการเล่นเกมเพื่อความสนุกสนานเท่านั้น โดยผู้ศึกษามุ่งประเด็นไปที่การสร้าง

รายได้ของการแคสต์เกมว่าการสร้างรายว่ามีอะไรบ้างที่ท าให้นักแคสต์เกมสนใจเข้ามาประกอบอาชีพนี้อยา่ง

จริงจัง รวมไปถึงศึกษาว่าเหตุผลอะไรที่ท าให้ผู้ชมจ านวนมากยอมเสียเงินเพื่อนักแคสต์เกม 

 

ขอบเขตของกำรศึกษำ 

 การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาก าหนดขอบเขตไว้ 3 ด้าน คือ ขอบเขตด้านเนื้อหา ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง

ในการศึกษา และขอบเขตด้านสถานที่ 
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1.ขอบเขตด้านเนื้อหา 

การศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษามุ่งศึกษาถึงประเด็นของการท าให้เกิดรายได้ของกลุ่มนักแคสต์เกม 

โดยอาศัยแนวคิดกระบวนการท าให้เป็นสินค้า เพื่อท าความเข้าใจถึงกระบวนการที่ท าให้เกิดรูปแบบ

ของอาชีพแคสต์เกมและกลุ่มของนักแคสต์เกม ซึ่งจะศึกษาผ่านตัวของนักแคสเกม เพื่อท าความเข้าใจ

ถึงที่มาที่ไปของอาชีพแคสต์เกม 

2.ขอบเขตในการเลือกกลุ่มประชากรในการศึกษา 

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบไปด้วย 

1.) กลุ่มของนักแคสต์เกมในเว็บไซต์ www.twitch.tv จ านวน 3 คน 

2.) กลุ่มผู้ชมที่รับชมการแคสต์เกม จ านวน 10 คน 

3.ขอบเขตด้านสถานที่ 

 พื้นที่ที่เลือกศึกษา ผู้ศึกษาเลือกศึกษากลุ่มนักแคสต์เกมผ่านเว็บไซน์ www.twitch.tv  

ระเบียบวิธีกำรศึกษำ  

ระเบียบวิธีวิจัย การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเก็บรวบรวม

ทั้งข้อมูลระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดยข้อมูลระดับปฐมภูมิ คือ ข้อมูลจากการลงภาคสนามประกอบด้วยการ

บันทึกข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และข้อมูลระดับ

ทุติยภูมิ ประกอบด้วยการค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว 

1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) หรือ ข้อมูลจากภาคสนาม (Fieldwork Data) ผู้ ศึกษามุ่ง

สัมภาษณ์เกมสตรีมเมอร์และผู้ชมในเว็บไซต์www.twitch.tv และ การวิจัยเชิงส ารวจ โดยผู้ศึกษา

เลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้จากข้อมูลภาคสนามที่น าเสนอในการศึกษา เป็นข้อมูลที่ผู้ให้

สัมภาษณ์ยินดีให้น าเสนอ อย่างไรก็ตาม หากมีข้อมูลบางประการที่ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ต้องการที่จะ

เปิดเผยหรือเป็นข้อมูลสว่นตัว ผู้ศึกษาใช้นามสมมติเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของกลุ่มผู้ให้ข้อมลู 

รวมถึงการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมโดยการรับชมการแคสต์เกมผ่านเว็บไซต์www.twitch.tv 

และสังเกตพฤติกรรมที่เกิดข้ึนระหว่างด าเนินรายการ  

2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการค้นคว้า ข้อมูลจากเอกสาร บทความ หนังสือ โสต

ทัศน์ และผลงานวิจัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเกม การสร้างตัวตนผ่านสื่อออนไลน์ 

และแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการกลายเป็นสินค้า โดยมุ่งเน้นไปที่การท าความเข้าใจถึงการเกิดข้ึน
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ของอาชีพแคสต์เกม ว่ามีพัฒนาการอย่างไร ด ารงอยู่อย่างไร ไปจนถึงจุดมุ่งหมายของการแคสต์

เกม ตลอดจนผลที่เกิดข้ึนจากการแคสต์เกมของนักแคสต์เกมและผู้ชมการแคสต์เกม 

สถำนท่ีในกำรศึกษำ 

 ผู้ศึกษาเรื่องสถานที่ศึกษาผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ www.twitch.tv  

 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. สามารถน าไปอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางสังคมได้ ไม่ว่าจะเป็นการเกิดข้ึนของรูปแบบอาชีพ

ที่เกิดข้ึนมาใหม่ภายในสังคม  

2. สามารถตอบโจทย์ถึงค าถามต่าง ๆ ที่มองว่าเกมเป็นสื่ออันตราย  

 

โครงสร้ำงของรำยงำนกำรศึกษำเฉพำะบุคคล  

 กล่าวคือ เมื่อผู้ศึกษารวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องกับประเด็นในการศึกษาแล้ว ก็จะ

น า ข้อมู ล เหล่านั้ นมาตี ความและ วิ เคราะห์ภายใต้ แนว คิดกระบวนการท า ให้กลาย เป็นสินค้า

(Commoditization) โดยมุ่งเน้นไปที่เรื่องราวการเกิดข้ึนและมีอยู่ของอาชีพสตรีมเมอร์และเกมเมอร์ เพื่อ

สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิต ความสัมพันธ์ และกิจกรรมต่าง ๆ  ที่เกิดข้ึนจากการเป็นเกมเมอร์และสตรีมเมอร์ในยุค

ปัจจุบัน ภายในงานศึกษาช้ินน้ีมีการน าเสนอข้อมูลเพื่ออธิบายประเด็นของการศึกษาแบ่งออกเป็น 5 บท ดังนี้ 

 

 บทที่ 1 บทน ำ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ โดยจะกล่าวถึงที่มาของความสนใจต่อประเดน็

ที่จะท าการศึกษา วัตถุประสงค์ สมมติฐาน และอธิบายขอบเขตของการศึกษา แผนการด าเนินงาน เพื่อให้

ทราบถึงรายละเอียดของงานศึกษาช้ินนี้ และระเบียบวิธีการศึกษา เป็นการแสดงให้เห็นถึงข้ันตอนการเก็บ

ข้อมูล แนวทางการศึกษาและขอบเขตของการศึกษาของงานช้ินนี้ ทั้งในเรื่องประเด็นของการศึกษา กรอบ

แนวคิด สถานที่และกลุ่มประชากรที่ศึกษาและข้อจ ากัดต่าง ๆ ในการศึกษาน้ี อันน าไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลใน

ล าดับต่อไป 

 บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็น

การอธิบายถึงทฤษฎีที่จะน าใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งก็คือ แนวคิดกระบวนการท าให้

กลายเป็นสินค้าและ ส่วนที่สองเป็นการน าข้อมูลทุติยภูมิ ที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลเอกสาร บทความ หนังสอื 

งานวิจัย วิทยานิพนธ์และข้อมูลจากสื่อออนไลน์ที่เกี่ยวข้องมาศึกษา เพื่อให้เห็นถึงแนวทางในการศึกษาและ

การท าความเข้าใจกับประเด็นที่ต้องการศึกษาทั้งยังเป็นส่วนที่ช่วยในการอ้างอิงข้อมูลอีกด้วย 



8 
 

 บทที่ 3 จำกเกมออนไลน์สู่กำรเกมสตรีมเมอร์เป็นการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบอาชีพการเล่นเกมที่มีอยู่

ในสังคม และรูปแบบการสร้างรายได้โดยใช้เกมเป็นแหล่งทรัพยากร (เกมเมอร์/สตรีมเมอร์ ) รวมถึงประวัติ

ความเป็นมาของการเกิดข้ึนของสื่อเกม ตลอดจนการเกิดข้ึนของอาชีพเกมเมอร์และสตรีมเมอร์ เพื่อท าให้เห็น

ถึงที่มาและเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดข้ึนของอาชีพดังกล่าว และ ความสัมพันธ์หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ท าให้

การเล่นเกมสามารถสร้างรายได้ได้ 

 บทที่ 4 กำรสร้ำงรำยได้จำกกำรเล่นเกมและกำรสร้ำงกลุ่มแฟนคลับผ่ำนกำรสตรีมมิ่งเกมอธิบายถึง

ประเด็นและพื้นที่ที่ใช้ในการศึกษา โดยการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากการลงภาคสนาม การสังเกตการณ์อย่าง

มีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม รวมถึงการสัมภาษณ์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความสัมพันธ์ของกลุ่มนักแคสต์

เกม/สตรีมเมอร์ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานของการวิเคราะห์ในบทถัดไป 

 บทที่ 5 เป็นกำรวิเครำะห์และสรุป โดยเช่ือมโยงกับแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งก็คือ แนวคิด

กระบวนการสร้างรายได้ 

แผนกำรด ำเนินงำนตลอดโครงกำร 

ระยะเวลา ข้ันตอนในการด าเนินงาน 
สิงหาคม 2561 – กันยายน 2561 การค้นหาเรื่องราวที่ต้องการจะศึกษา รวบรวม

ข้อมูลพื้นฐาน ด้วยการศึกษาข้อมลูจากเอกสาร 
และ งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องเบื้องต้น รวมถึงก าหนด
ปัญหา วิธีการ และ ขอบเขตทางการศึกษา 

ตุลาคม 2561 – พฤศจิกายน 2561 ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ บทความ 
วารสาร นิตยสาร หนังสือพมิพ์ สื่อ อเิลก็ทรอนิกส์ 
ทบทวนวรรณกรรม และ งานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 

พฤศจิกายน 2561 – กุมภาพันธ์ 2562 เก็บข้อมูลจาการลงภาคสนามโดยการสมัภาษณ์ 
และ การสังเกตการณ์อย่างมสี่วน อีกทั้งรวบรวม
ข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษาข้อมลูเบือ้งต้น และ
ข้อมูลจากการลงภาคสนาม 

มีนาคม 2562 – เมษายน 2562 วิเคราะห์ข้อมูลทัง้หมด และสรปุผลการศึกษา 
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นิยำมค ำศัพท์ 

 เกมแคสเตอร์/แคสเตอร์ กลุ่มผู้คนเล่นเกมที่ใช้สื่อประเภทเกมเป็นแหล่งทรัพยากรในการ

สร้างรายได้ โดยมักจะท าการเล่นเกมไปพร้อมกับการพากย์เสียงขณะเล่นไปด้วย เมื่อเล่นจบจะน าวิดีโอที่อัด

เสร็จท าการอัพโหลดลงเว็บไซต์ต่างๆ อาทิเช่น YouTube  

 ไลฟ์สตรีมมิ่ง(Livestreaming) คือ การรับส่งสัญญาณภาพและเสียงบนเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต  

 อีสปอร์ต(eSport) คือ รูปแบบการแข่งขันประเภทหนึ่งที่ใช้เกมเป็นสื่อในการแข่งขัน โดย

ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้เล่น อาทิเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เกมคอนโซล เป็นต้น 

 เงินบิท(bits) คือ เงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการซื้อ/จ่าย บนอินเตอร์เน็ต 

 เกมมิ่งเกียร์(GamingGear) คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาส าหรับ

การเล่นเกมโดยเฉพาะ อาทิเช่น คีย์บอร์ด หูฟัง เมาส์ เป็นต้น 

 เกมสตรีมเมอร์ คือ กลุ่มผู้คนที่เล่นเกมและไลฟ์สตรีมผ่านระบบอินเตอร์เน็ตบนเว็บไซต์  
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บทท่ี 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 ในบทนี้ผู้ศึกษาจะน าเสนอถึงแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื่อง 

“เพราะเกมเป็นมากกว่าเกม”  โดยส่วนแรก คือแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แนวกระบวนการท า

ให้กลายเป็นสินค้า ในส่วนที่สอง คือ วรรณกรรมและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น 

ประเด็นแรก คือวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกล่าวถึงเกมในแง่มุมต่าง  ๆ ประเด็นที่สอง คือ วรรณกรรมที่

เกี่ยวข้องกับกระบวนการท าให้กลายเป็นสินค้า จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนี้สามารถ

น ามาใช้เพื่อการวิเคราะห์และการเช่ือมโยงต่อยอดในงานศึกษาครั้งนี้ได้  

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

 แนวคิดกระบวนการท าให้กลายเป็นสินค้า(Commoditization) 

 ในสังคมปัจจุบันที่รูปแบบทางเศรษฐกิจถูกขับเคลื่อนแบบทุนนิยม เมื่อพูดถึงรูปแบบเศรษฐกิจแบบทนุ

นิยมเราก็มักจะนึกถึงรูปแบบการผลิตสินค้า การบริการเพื่อการค้าขายหรือเพื่อส่งออก มีตลาด มีดอกเบี้ย 

ขาดทุนหรือก าไร และค านึงถึงการเจริญเติบโตเป็นหลัก  รูปแบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมตามความคิดของคน

ทั่วไปจึงนึกถึงการผลิต แลกเปลี่ยนสินค้าและการบริการโดยใช้ผ่านตัวกลางอย่างเงินตราเป็นสื่อกลางในการ

แลกเปลี่ยน รูปแบบของเงินตราและระบบเศรษฐกิจจึงถูกน ามาผูกเข้าด้วยกันอย่างไม่สามารถที่จะแยกออกได้ 

ทั้งที่การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยผ่านรูปแบบของเงินตรานั้นเพิ่งเริ่มใช้ได้ไม่นาน เราจึงกล่าวได้ว่า

ระบบเศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในสังคมมนุษย์นั้นมีรูปแบบทางด้านเศรษฐกิจ แต่อาจจะ

ไม่ได้วางอยู่บนรากฐานของการใช้รูปแบบเงินที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน แต่ก็ท าให้เห็นว่าทุกสังคมมีการ

จัดสรรผลประโยชน์หรือรูปแบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของ หรืออาจจะเรียกสิ่งเหล่าน้ันได้ว่า “สินค้า” 

 ส าหรับคนทั่ว ๆ ไปแล้ว อาจมองว่า “สินค้า” คือวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้ที่เราสามารถเป็น

เจ้าของได้ โดยอาศัยการซื้อขายโดยอาศัยเงินเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ  

 แต่ในมุมมองทางด้านมานุษยวิทยามอง “สินค้า” ว่าเป็นวัตถุสิ่งของประเภทหนึ่ง ที่มีสิทธิในการ

ครอบครอง ซึ่งวัตถุสิ่งของนั้นถูกผลิต ด ารงอยู่และกระจายตัวผ่านการแลกเปลี่ยนสินค้าและเงินตราตาม

รูปแบบของระบบเศรษฐกิจ ซึ่งรูปแบบของสินค้าจะมีคุณค่าอย่างน้อยอยู่2ประการ คือคุณค่าในการใช้ (Use 

value) และคุณค่าในการแลกเปลี่ยน (Exchange Value) แต่ทั้งนี้สินค้าหรือวัตถุบางประเภทอาจมีคุณค่าใน
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ด้านอื่น ๆ เพิ่มเข้ามาประกอบด้วย อาทิเช่น วัตถุสิ่งของที่อาจมีคุณค่าทางจิตใจ (Sentimental Value) หรือ

อาจมีคุณค่าทางศิลปะ (Artistic Value) (ยศ สันตสมบัติ,2535)  

 กระบวนการกลายเป็นสินค้า (Commoditization) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ไปสู่

ความสัมพันธ์ในรูปแบบเชิงพาณิชย์ ผ่านระบบการแลกเปลี่ยน ซึ่งท าให้ระบบทุนนิยมเติบโตได้ และสร้างความ

มั่นค่ังทางธุรกิจพาณิชย์ โดยจะมีนายทุนจะเป็นผู้ครอบครองและปัจจัยการผลิต โดยจะมีแรงงานเป็นปจัจยัการ

ผลิต ซึ่งในระบบอุตสาหกรรมการผลิต ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมจะมองสินค้าทุกอย่างเป็นสินค้าที่สามารถ

เปลี่ยนออกมาเป็นรูปแบบเงินตรา เพื่อแสวงหาก าไรจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จึงท าให้ ความสัมพันธ์ทาง

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมจึงมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนในระบบตลาด 

 มาร์กมองว่าการแปลงทุกสิ่งให้กลายมาเป็นสินค้า ก็คือ การตั้งราคา (Pricing) ให้กับสิ่งต่าง ๆ  ซึ่งท า

ให้วัตถุเปลี่ยนจากมูลค่า(Use Value) ไปสู่การแลกเปลี่ยน (Exchange Value) ในระบบตลาด ดังนั้น 

กระบวนการกลายเป็นสินค้าจึงเป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่สร้างความมั่นค่ังให้กับระบบทุนนิยมได้เติบโต 

เนื่องจากระบบทุนนิยมได้ให้ความส าคัญต่อระบบการแลกเปลี่ยนโดยใช้เงินตราเป็นส าคัญ เพื่อแสวงหาผล

ก าไรในทางเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับ Sayer (2003) ได้กล่าวว่า ทุกวันน้ีระบบสังคมที่ทุกอย่างกลายมาเปน็สนิค้า 

โดยการวัดมูลค่าของสิ่งของจากก าไรและตั้งราคา ซึ่ง Sayer วิเคราะห์ว่า มูลค่าของการแลกเปลี่ยนมากกว่า

มูลค่าใช้สอย อีกทั้ง กระบวนการกลายเป็นสินค้ายังสง่ผลต่อความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและสงัคมในระบบทนุ

นิยมซึ่งสามารถตั้งราคาให้กับสิ่งต่าง ๆ ได้ อีกทั้ง Storey (1999) ไดก้ล่าวว่า ระบบทุนนิยม คือ กระบวนการ

เปลี่ยนทุกสิ่งให้กลายมาเป็นสินค้า ถึงแม้ว่าสินค้าเหล่าน้ันจะมีอยู่แล้วในระบบทุนนิยม ซึ่งในสังคมก่อนหน้า

ของระบบทุนนิยมจะมีบางอย่างทีเ่ปน็สินค้า และบางอย่างไม่สามารถเป็นสนิค้าได้ อาทิเช่น ความรัก เกียรติยศ 

เป็นต้น โดยมาร์กให้ความสนใจกับ แรงงานมนุษย์ที่ถูกแปลงมาให้กลายเป็นสินค้า (พชรณดา เลิศบางพลัด

,2554) 

 โบดริยาร์ด(Baudrillard) ได้มองสังคมในปัจจุบันว่าเป็นสังคมที่เป็นสังคมยุคหลงัอุตสาหกรรม(Post-

Industrial)ที่อยู่ภายใต้ระบบทุนนิยมสมัยใหม่ ที่การผลิตสินค้านั้นสามารถผลิตมากเกินกับความต้องการ

มากกว่าปกติ ท าให้ต้องกระตุ้นผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าเหล่าน้ีให้หมดไป  

 โบดริยาร์ดได้ให้ความหมายของหน้าที่สินค้าเพิ่มเติมต่างออกไปในแง่ของวัฒนธรรม และการ

แลกเปลี่ยนเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Exchange) นอกจากมูลค่าที่เกิดจาการใช้สอย มูลค่าในการแลกเปลี่ยน

ในระบบเศรษฐกิจ และระบบตลาดผ่านรูปแบบเงินตรา ด้วยเหตุนี้แล้ว จึงไม่สามารถอธิบายถึงรูปธรรมของ

สินค้า ในแง่มุมของตัวสินค้า และราคาเพียงเท่านั้น แต่ยังต้องน าเอาไปอธิบายอย่างลึกซึ้งกับนามธรรมของ

สินค้า อย่างเช่น ในเรื่องของ “สัญญะ”(Sign) หรือความหมายของความเป็นจริง(Meaning of Reality)มาใช้

ในการอธิบาย
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 ซึ่งนิยามของสัญญะในที่นี้ หมายถึง หน้าที่ในฐานะตัวแทนของสิ่งที่ขาดหายไป กล่าวคือ สัญญะ 

(Sign) เป็นตัวที่มาเติมเต็มให้กับสินค้าประเภทต่าง ๆ ที่อาจจะมีหรือไม่มีคุณค่าในตัวของสินค้าเองให้มีคุณค่า

หรือสร้างความหมายใหม่ข้ึนมา จนกลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรม(Cultural Commodity) หรืออาจจะ

เรียกว่าสินค้าสัญญะ (Sign Commodity) ซึ่งเป็นสินค้าที่เป็นผลผลิตจากสื่อมวลชนต่าง ๆ 

  ด้วยเหตุนี้ สินค้าวัฒนธรรม หรือสินค้าสัญญะ (Sign Commodity) จึงมีลักษณะที่สามารถ

เป็นได้ทั้งสื่อ และสารไปในตัว ซึ่งสินค้าทางวัฒนธรรมหรือสินค้าสัญญะจะแตกต่างออกไปจากสินค้าแบบปกติ

ทั่ว ๆ ไป กล่าวคือ เมื่อการใช้สินค้าจบลง คุณค่าของการใช้สอย(Use Value)และมูลค่าของการแลกเปลี่ยน

(Exchange Value)ก็จะหมดตามลงไป แต่ในขณะเดียวกันมูลค่าทางสัญลักษณ์(Symbolic Exchange Value)

และคุณค่าของสัญญะ(Sign Value) ที่เป็นใจส าคัญของสินค้าทางวัฒนธรรมหรือสินค้าเชิงสัญญะจะไม่หมดลง 

ไป แต่จะคงอยู่ในรูปแบบของจิตใจของผู้ใช้ ซึ่งกล่าวได้ว่า สินค้าจะหมดไปเพียงแค่การใช้งาน แต่สินค้าทาง

วัฒนธรรมหรือสินค้าสัญญะจะท าให้เกิดผลต่อทางด้านจิตวิญญาณ หรือที่เรียกว่า Spiritual Commodity  

 

 เมื่อมองย้อนกลับมายังประเด็นที่ผู้ศึกษาสนใจ จึงเห็นได้ว่ารูปแบบของการสตรีมมิ่งเกมของเหล่าเกม

สตรีมเมอร์ในสังคมไทยที่ถูกท าให้กลายมาเป็นอาชีพ เกิดจากการน าสื่อประเภทเกมมาเป็นแหล่งทรัพยากรใน

การสร้างรายได้ให้แก่ตัวของเกมสตรีมเมอร์ ไม่ว่าจะเป็นการกดรับสมัครข้อมูล(Subscribe)ของเกมสตรีมเมอร ์

หรือโฆษณาที่ถูกฉายภายในช่องของเกมสตรีมเมอร์  

  

แนวคิดเรื่องแฟนและแฟนด้อม(Fans & Fandom) 

 ค าว่า “แฟน(Fans)” ที่คนไทยใช้เรียกขานกันอยู่ทุกวันน้ีมีรากฐานมาจากค าว่า “Fanatic” ซึ่ง Henry 

Jenkins ก็ได้ให้ความหมายของค าว่า “Fanatic” นี้ว่า หลงใหล คลั่งไคล้ ซึ่งค าว่า “Fanatic” นี้ เกิดข้ึนครั้ง

แรกในศตวรรษที่ 19 เมื่อนักหนังสือพิมพ์ได้พยายามใช้ค านี้ในการอธิบายถึงกลุ่มคนที่คอยติดตามกลุ่มทีม

นักกีฬา จึงท าให้เกิดค าว่า “แฟน”ข้ึนมาเพื่อเป็นการใช้นิยามในเรียกกลุ่มคนเหล่านี้ ซึ่งหลักจากนั้นก็ได้มีการ

ใช้ค าน้ีอย่างกว้างขวางมากข้ึนและถูกพัฒนาในการให้ความหมายของค า ๆ นี้ โดยไม่เฉพาะเจาะจงแต่ส าหรับ

กลุ่มผู้คลั่งไคล้ในด้านกีฬาเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงกลุ่มบุคคลที่มีความช่ืนชอบในสิ่งคล้าย ๆ กัน อาทิ เช่น กลุ่ม

แฟนดนตรีชาวร็อค กลุ่มแฟนภาพยนตร์ กลุ่มผู้ช่ืนชอบศิลปิน เป็นต้น 

 Lisa A Lewis (1992) กล่าวว่า มนุษย์น้ันต่างเป็นแฟนของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่เรารู้สึกช่ืนชอบ นับถือและ

ปรารถนา ดังนั้นจึงแยกแยะความรู้สึกและสร้างข้อผูกมัดข้ึนมา ดังนั้นการเป็นแฟนจึงแสดงให้เห็นว่า มนุษย์
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สามารถใช้สิ่งที่ได้รับจากการติดตามเพื่อสร้างความนับถือตนเอง เป็นการแสดงอ านาจอย่างหนึ่งในสังคมของ

เขา ท าให้เกิดความมั่นใจในสถานการณ์ต่าง ๆ การมีสิ่งต่าง ๆ ที่ตนเองช่ืนชอบท าให้แฟนมีโอกาสสร้าง

ความหมายของการมีตัวตนในสังคม 

 McQuail (1994) ได้เสนอแนวคิดเรื่องแฟนไว้ว่า 

 1.Fans เป็นกลุ่มที่คอยติดตามผลงานของสื่อต่าง ๆ ซึ่งขาดลักษณะเฉพาะทางสังคม สามารถ

เปลี่ยนแปลงได้ ยึดติดกับเนื้อหาของผู้น าเสนอ ถ้าสาระเปลี่ยนแปลงไปตามกลุ่มแฟนก็ สามารถสลายตัวได้ 

บางครั้งกลุ่มพวกนี้อาจได้รับแรงกระตุ้นจากสื่อด้วยความสมัครใจ 

 2.Modern Audience เป็นกลุ่มที่จงรกัภักดีต่อสือ่นั้น ๆ  อาจเกิดจากการกระตุ้นของสื่อในเชิงพาณิชย์ 

อาทิ เช่น การโฆษณา ซึ่งลักษณะพวกนี้จะเป็นพวกที่ติดช่องสถานี หนังสือ หรือแมกกาซีน ซึ่งลักษณะการติด

สื่อสามารถอธิบายลักษณะของกลุ่มนี้ได้อย่างยาวนาน สลายได้ยาก 

 นอกจากนี้ยังมีนักคิดที่ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับแฟนไว้อีกอย่างน่าสนใจ เช่นของ Joli Jensen (1992) 

ที่ได้เสนอเกี่ยวกับกลุ่มแฟนไว้ 2 แบบ คือ 

 1.แบบปัจเจกชน แฟนของกลุ่มลักษณะนี้จะแยกตัวออกจากสังคม จากครอบครัว สามารถถูกสื่อ

ครอบง าและคนมีช่ือเสียงได้ง่าย 

 2.แบบกลุ่ม จะมีลักษณะจงรักภักดีต่อสิ่งที่หลงใหล หลังจากนั้นจะเกิดความจงรักภักดีต่อกลุ่มที่

ตนเองหลงใหลในสิ่งเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีลักษณะจงรักภักดีต่อการมีช่ือเสียงของดารา 

 Robert Escarpit (1975) ได้กล่าวว่า “Group set” เป็นกลุ่มคนที่มีลักษณะคล้ายกันและไม่รู้ตัวว่ามี

ลักษณะความชอบคล้ายตลึงกัน สื่อสามารถท าให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างคนในกลุ่มและท าให้เกิดกลุ่ม

ใหม่ขึ้น โดยที่ตัวสื่อเกี่ยวข้องในการสร้างวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่มของผู้รับสาร โดยผู้รับสารมีโอกาสที่สามารถรับ

สื่อที่ตนเองคิดว่าเหมาะสมและถูกใจ เพื่อเพิ่มคุณค่าในแง่สติปัญญากลายมาเป็นวัฒนธรรมของกลุ่ม 

 ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ค าว่า “แฟน” จึงถูกตั้งข้ึนมาเป็นกลุ่มคนที่ช่ืนชอบและหลงใหลในความเป็นตัวตน

ของผู้มีช่ือเสียง และกลุ่มคนที่ช่ืนชอบได้ถูกโยงเข้าสู่ระบบความโด่งดังผ่านกลุ่มของตนเองผ่านทางสื่อ 

 ส่วนค าว่า “แฟนด้อม(Fandom)” เป็นค าที่ใช้เรียกกลุ่มคนที่มีความชอบ คลั่งไคล้ โดยแสดงลักษณะ

อาการทดแทนทางด้านจิตวิทยา โดยจะพยายามสร้างสิ่งต่าง ๆ เพื่อเรียกร้องความสนใจข้ึนมา เพื่อทดแทนสิ่ง

ที่ขาดหายไปและจะต้องมีชีวิตที่ทันสมัย ซึ่ง Henry Jenkins ก็ได้ให้ความหมายกับค าว่า “แฟนด้อม” ไว้ว่า
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 เป็นกลุ่มแฟนที่พยายามผลิตเรื่องราวในกลุ่มของพวกเขาเอง นอกจากนี้ยังผลิตนวนิยาย ศิลปะภาพพิมพ์ 

เพลง วิดีโอและการแสดงต่าง ๆ ด้วยตนเอง เพื่อไม่ต้องการลอกเลียบแบบใคร  

 Michel de Certeau (1984) ได้พูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับ “แฟนด้อม” โดยให้ค าจ ากัดว่า “วัฒนธรรม

แฟนปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนและมีหลากหลายมิติ มีรูปแบบของการเข้าร่วมในหลายระดับ และมีความเป็น

เจ้าของในสื่อตัวนั้น อย่างเช่น สื่อหนังสือพิมพ์ ที่จะคิดว่าตนเองเป็นเจ้าของบทความ และจะต้องมีส่วนร่วมใน

การออกความคิดเห็น”  

 Michel de certeau (1984) ได้กล่าวถึง “แฟนด้อม” ในฐานะกลุ่มเฉพาะ ซึ่งถ้ามองในมุมมองของ

ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้บริโภคก็จะเรียกได้ว่า กลุ่มชนเหล่าน้ีจะมีกิจกรรมเฉพาะที่จะกระบอกเสียงตัวแทน

ของกลุ่มของตนเองหรือแทนผูบ้รโิภค ซึ่งกิจกรรมหลาย ๆ  อย่างจะมุ่งไปที่ความสนใจไปสู่ข้ันตอนของการสรา้ง

วัฒนธรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มของตนข้ึนมา 

 John Fiske (1989) กล่าวว่า กลุ่มแฟนมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อการผลิต ซึ่งสามารถจ าแนกผลผลิต

ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 

1. ผลผลิตทางสัญลักษณ์ (Semiotic Productivity) คือผลผลิตในลักษณะนี้ ประกอบไปด้วยการ

สร้างความหมายของลักษณะเฉพาะทางสังคม (Social Identity) และประสบการณ์ทางสังคม 

(Social Experience) จากสัญลักษณ์ต่าง ๆ  ของสินค้าวัฒนธรรม เมื่อความหมายต่าง ๆ  ถูกพูด

และมีการใช้ร่วมกัน แบบปากต่อปาก หรือถูกน าไปใช้ในรูปแบบของสาธารณะผลิตผลเหล่าน้ีอาจ

ถูกเรียกว่า “ผลผลิตจากการบอกกล่าว” 

2. ผลผลิตจากการบอกกล่าว (Enunciative Productivity) คือ การใช้ระบบสัญลักษณ์ซึ่งมี

ลักษณะเฉพาะของกลุ่มที่พูดถึงสิ่งต่าง ๆ ข้ึนมาเฉพาะในสังคมนั้น ๆ  และมีเนื้อหาช่ัวคราว การ

พูดจาของแฟน ๆ  ถือเป็นจุดก าเนิดและการหมุนเวียนของความหมายต่าง ๆ  ของตัววัตถุ “แฟน

ด้อม” ภายในกลุ่ม 

 จากแนวคิดเกี่ยวกับ “แฟน และ แฟนด้อม (Fans & Fandom)” ที่กล่าวมาในข้างต้น ก็จะเห็นได้ว่า 

การเป็นแฟนนั้น เกิดจากการที่บุคคลช่ืนชอบและพอใจในสิ่งต่าง ๆ  จนกลายมาเป็นความคลั่งไคล้และรวมตัว

กันจนถูกเรียกว่า “แฟน” ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของกลุ่มแฟนของบรรดากลุ่มเกมสตรีมเมอร์ ที่กลุ่มแฟน

ของเกมสตรีมเมอร์จะมีการรวมตัวกันในงานต่าง ๆ เพื่อเป็นการแสดงออกของตัวตนให้แก่เกมสตรีมเมอร์ หรือ

การรวมตัวกันในการแข่งขันเกมอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพื่อแสดงออกในการให้ก าลังใจต่อเกมสตรีมเมอร์
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วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับเกม 

 เกมถูกสร้างข้ึนครั้งแรกในปีพ.ศ.2495 โดยศาตราจารย์ชาวอังกฤษที่มีช่ือว่าอเล็กแซนเดอร์ แชฟโต 

“แซนดี้”ดักลาส ซึ่งศาสตราจารย์ดักลาสได้ท าการสร้างเกมที่มีช่ือว่า Tic-Tac-Toe หรือเกมเอ็กซ์-โอ ซึ่งเป็น

ผลงานของเขาในการท าวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ต่อมาในปีพ.ศ.2501 วิลเลี่ยม ไฮกิน

บอทแฮม ได้สร้างเกมที่มีช่ือว่า Tennis for two บนคอมพิวเตอร์อนาล็อกและเช่ือมต่อกับออสซิลโลสโคป

(เครื่องมือวัดสัญญาณไฟฟ้า) ท าให้เกิดภาพที่คล้ายกับสนามเทนนิสขนาดเล็กข้ึนบนหน้าจอ ซึ่งการสร้างเกม  

Tennis for Two ของวิลเลี่ยมนี้ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครื่องเล่นเกมประเภทคอนโซลก็ว่าได้  

 หลังจากการคิดค้นของวิลเลี่ยมในการสร้างเครื่องเล่นเกม Tennis for Two บริษัทAtari จากประเทศ

ฝรั่งเศสที่ประดิษฐ์เครื่องเล่นทีม่ีช่ือว่า Pong และบริษัท Sander Associates ก็ได้ประดิษฐ์เครื่องเล่นที่มีช่ือว่า

Magnavox Odyssey ออกมาจ าหน่าย แต่ด้วยลักษณะของทั้งสองเครื่องเล่นน้ีกบัมรีูปแบบการเล่นที่คลา้ยคลงึ

กันคือ “เกมเทนนิส” ท าให้เกิดการฟ้องร้องกันเกิดข้ึน แต่ท้ายที่สุดเครื่องเล่น Magnavox Odysseyกับได้รบั

ความประสบความส าเร็จมากกว่า เนื่องจากเป็นเครื่องคอนโซลที่มีขนาดเล็กกว่า  

 ต่อมาบริษัท Nintendo ก็ได้สร้างเครื่องเล่นที่มีช่ือว่า Famicom ที่ถือได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ของ

เครื่องเล่นเกมคอนโซลในสมัยนั้นก็ว่าได้ เนื่องจากมีราคาที่ถูกกว่าคู่แข่ง ประสิทธิภาพที่ดีกว่า และมีเกมให้

เลือกเล่นมากกว่า  

 ในขณะที่เครื่องเล่นเกมคอนโซลอย่าง Famicom ก าลังเป็นที่นิยม ในปีพ.ศ.2524 Bill Gates ก็ได้

สร้างระบบปฏิบัติการที่มีช่ือว่า “DONKEY.BAS” ซึ่งถือได้ว่าเป็นเกมที่สามารถเล่นบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วน

บุคคลเป็นครั้งแรก เมื่อประสบความความส าเร็จในการสร้างเกมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้มีการน าเอา

เทคโนโลยีที่มีช่ือว่า Local Area Network(LAN)มาเช่ือมต่อสัญญานระหว่างกัน ท าให้เกิดแนวคิดเกี่ยวกับ  

Multiplayer หรือการเล่นเกมพร้อมกันหลายๆคนในเกมเดียว จนเมื่อเทคโนโลยีถูกพัฒนาจนเกิดระบบ

อินเตอร์เน็ตจึงท าให้เกิดเกมแนวใหม่ที่เรียกว่า “เกมออนไลน์”(GameOnline) 

 เกมออนไลน์ คือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึ่งที่ถูกพัฒนาต่อยอดมาจากเกมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็น

เพราะว่าเกมออนไลน์น้ันเป็นเกมที่จะต้องใช้เล่นผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งผู้เล่นจะต้องท าการลงโปรแกรมเกม

ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน และต้องเล่นผ่านระบบเซิฟเวอร์(Server)1โดยข้อมูลต่างๆของผู้เล่นจะ

                                                             

 1 ระบบ ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ท าหน้าที่ใหบ้รกิารอะไรบางอย่างแก่คอมพิวเตอรห์รือ โปรแกรม
คอมพิวเตอรอ์ื่น 
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ถูกเก็บบันทึกไว้ภายในเซิฟเวอร์ อีกทั้งผู้เล่นเกมออนไลน์ยังสามารถติดต่อสื่อสารกันกับผู้เล่นคนอื่นได้ภายใน

เกม  

 เกมออนไลน์ถือได้ว่าเป็นสื่อบันเทิงประเภทหนึ่งที่เป็นที่นิยมของเยาวชนในปัจจุบัน เนื่องจากเกม

ออนไลน์ถูกพัฒนาในด้านเทคโนโลยีภาพให้มีความเสมือนจรงิและเพิ่มความสนุกสนานได้มากกว่าเกมในอดีต มี

ความสมจริงมากยิ่งข้ึน ท าให้ตัวผู้เล่นเองรู้สึกราวกับว่าตัวของผู้เล่นเองมสี่วนร่วมหรอืเป็นสว่นหนึ่งของเกม อีก

ทั้งสื่อเกมยังท าให้ผู้เลน่เกิดความผ่อนคลายจากการเล่นเกมภายในโลกในแห่งความเป็นจรงิ แต่ถึงอย่างไรเกมก็

ได้สร้างปัญหาที่เกิดข้ึนภายในสังคม อาทิเช่น ปัญหาเด็กติดเกม การลอกเลียนแบบการใช้ความรุนแรงจากเกม 

เป็นต้น 

 อาการติดเกมออนไลน์ของเด็กและเยาวชนมีลักษณะคล้ายคลึงกับผู้ที่ติดยาเสพติด กล่าวคือ มี

ความรู้สึกสนุก เพลิดเพลินเวลาได้เล่นเกม มีความสุขเมื่อสามารถคว้าชัยชนะในการเล่นเกม ใช้เวลาในการเล่น

เกมมากข้ึน เมื่อถูกปฏิเสธไม่ให้เล่นเกมจะอาการบ่งบอกทางกาย มีลักษณะหงุดหงิด อารมณ์ฉุนเฉียว เมื่อมี

ปัญหาจึงหาทางออกด้วยการเล่นเกมเพื่อหลบหนีปัญหา จนเกิดผลกระทบต่อตัวผู้เล่นเอง เช่น ด้านการเรียน

ตกต่ าลง ยอมอดอาหารและอดนอนจนสุขภาพย่ าแย่ จนเกิดปัญหาอีกหลายๆอย่างตามมาเช่น ชอบพูดเท็จ ลัก

ทรัพย์ ก้าวร้าว (ดวงพร หุตารมย์,2550) 

 แต่ถึงอย่างไรเกมก็ไม่ได้ท าให้เกิดปัญหาข้ึนมาภายในสังคมเพียงอย่างเดียว แต่เกมยังท าให้ผู้เล่น

สามารถสร้างรายได้จากการเล่นเกมได้ เช่นกัน อาทิเช่น การแข่งขันอีสปอร์ต 

 อีสปอร์ต(E-Sport) คือการแข่งขันกันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม โดย

ท าการแข่งขันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาทิเช่น คอมพิวเตอร์ , โทรศัพท์มือถือ ,เครื่องเล่นเกมคอนโซล เป็นต้น 

โดยการแข่งขันจะแบ่งไปตามแต่ละเกม เช่น เกมแนวโมบ้า อาทิเช่น การแข่งขันเกมดอทเอ(DotA)ที่มีรางวัล

เป็นเงินสดกว่า25ล้านดอลล่าร์สหรัฐ, เกมแนวต่อสู้ อาทิเช่น เกมสตรีทไฟท์เตอร์ที่มีรางวัลเงินสดกว่า2

ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ,เกมแนวยิงต่อสู้ อาทิเช่นเกมเค้าท์เตอร์สไตก์ที่มีรางวัลกว่า68ล้านดอลล่าร์สหรัฐ,เกมกีฬา 

อาทิเช่น เกมฟีฟ่า18 ที่มีรางวัลกว่า2ล้านดอลล่าร์สหรัฐ (esprortearing, ออนไลน,์2560) 
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 ด้วยเหตุนี้จึงท าให้เห็นว่าเกมออนไลน์นั้นสามารถเป็นแหล่งรายได้ให้กับตัวผู้เล่นเกมได้โดยผ่านการ

แข่งขันที่เรียกว่าอีสปอร์ต(eSport) อีกทั้งสื่อประเภทเกมยังท าให้ผู้เล่นเกมสามารถน ามาเป็นแหล่งทรัพยากร

ได้ นั่นคือการอาชีพเกมสตรีมเมอร์(GameStreammer) 

  

วรรณกรรมและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับแนวคิดและทฤษฎี 

 กระบวนการท าให้กลายเป็นสินค้า(Commoditization) ไม่ได้จ ากัดไว้เพียงแค่สิ่งเหล่าน้ันเป็นวัตถุ

สิ่งของเท่านั้น แต่ในทางกลับกัน สิ่งของรอบ ๆ  ตัวเรานั้นก็สามารถถูกกระท าให้กลายเป็นสินค้าได้รวมไปถึง

ความเป็นวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่สามารถท าให้กลายมามีมูลค่าได้ อาทิเช่น การศึกษาของกฤตยภรณ์ ตันติเศรษฐ 

ท่ีศึกษาเรื่อง“กระบวนการกลายเป็นสินค้าของประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี”  

 ประเพณีท้องถ่ินที่ส าคัญประเพณีหนึ่งของชาวอีสานที่มักจะท ากันในช่วงเดือนแปดนั่นคือ“ประเพณี

แห่เทียนพรรษา”ที่มาการเริ่มท ามาต้ังแต่สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา จนได้กลายมาเป็นประเพณีแห่เทียนพรรษา

ประจ าจังหวัดอุบลราชธานี ถึงแม้ว่าจังหวัดต่าง ๆ ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือส่วนต่าง ๆ ของประเทศ

ไทยที่ยึดถือประเพณีแห่เทียนพรรษาเป็นประเพณีประจ าท้องถ่ินของตน แต่ถึงอย่างไรประเพณีแห่เทียน

พรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีก็ถือได้ว่าเป็นต้นแบบของงานประเพณีแห่เทียนพรรษาที่ยังคงสืบสานภูมิ

ปัญญาของเหล่าช่างเทยีนและการเลา่เรือ่งราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ซึ่งรูปแบบของการแหเ่ทียนพรรษาของ

จังหวัดอุบลราชธานีนั้น ในสมัยก่อนมีจุดประสงค์เพื่อส าหรับการใช้งานจริง เพราะต้นเทียนในสมัยก่อนนนั้นมี

ขนาดเล็ก แต่ละครอบครัวจึงน าเทียนมาหั่นให้เท่ากับจ านวนคนในครอบครัวแล้วน ามาถวายให้แก่พระเพื่อเปน็

สิริมงคลให้ครอบครัวและตัวเอง เมื่อเวลาผ่านไปประเพณีแห่เทียนพรรษาได้กลายมาเป็นสินค้าของจังหวัด

อุบลราชธานี เนื่องจากในระยะหลังมีการเน้นการท าต้นเทียนให้มีขนาดใหญ่ สวยงามและให้ยิ่งใหญ่มากกว่า

เดิม พร้อมทั้งโชว์ความประณีตสวยงามของช่างสักเทียน เริ่มเน้นถึงความทันสมัยให้เท่าทันกับยุคสมัย เช่น ไส้

เทียนที่แต่เดิมท าจากไจฝ้ายกลับไม่เป็นที่นิยมอีก แต่ไปใช้ไส้เทียนที่ท าจากฝ้ายจึงท าให้ไส้เทียนที่ท าด้วยไม้นั้น

ไม่เหมาะสมที่ใช้ในการจุดไฟ จึงท าให้จากแต่เดิมที่มีไว้เพื่อใช้ประโยชน์กลับลดคุณค่าลงไป ผนวกกลับใน

ปัจจุบันที่มีไฟฟ้าเข้ามาแทนที่เทียนไข ท าให้การท าต้นเทียนมีไว้เพื่อแข่งขันกันระหว่างวัด เทียนจึงไม่มี

คุณประโยชน์อีกต่อไป จึงท าให้การแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีน าไปสู่กระบวนกลายเป็นสินค้า

ของจังหวัด ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชนหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  

 จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงท าให้เห็นว่า ในโลกของระบบทุนนิยมได้ก่อให้เกิดการแข่งขันมากขึ้น ดังนั้น

การที่จะท าให้อยู่รอดภายใต้ระบบทุนนิยมนี้ได้ ระบบทุนนิยมก็ได้ใช้แนวคิด “กระบวนการท าให้กลายเป็น
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สินค้า” มาเป็นเครื่องมือในการด าเนินการ ซึ่งรวมไปถึงวัฒนธรรมเองด้วยที่ ถูกท าให้กลายมาเป็นสินค้า โดย

ผู้ผลิตเองก็จะค านึงถึงความต้องการทางการตลาด โดยมองว่าผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมนั้นมีความปรารถนาหรือ

ความรู้สึกต้องการอะไร ผู้ผลิตก็จะจัดการแปลงสิ่งต่าง ๆ นั้นมาให้ผู้บริโภค 

 ไม่เพียงแต่รูปแบบทางวัฒนธรรมเท่านั้นที่ถูกกระท าให้กลายมาเป็นสินค้า แต่ยังมีรูปแบบการท าให้

กลายมาเป็นสินค้าอื่น ๆ  เช่น งานศึกษาของ ธรรมพร สุขมี ท่ีศึกษาเรื่อง “ประเพณีงานศพ:กระบวนการ

กลายเป็นสินค้าภายใต้กระแสบรโิภคนิยม” ความตายเป็นสิ่งที่เราทุกคนน้ันต้องประสบพบเจอ ไม่อาจจะหลกี

หนีความตายไปได้ ในสังคมไทยในอดีตเมื่อมีคนเสียชีวิต ก็จะมีพิธีกรรมทางศาสนาโดยเป็นประเพณีงานศพซึ่ง

ในอดีตน้ันรูปแบบของงานศพนั้นจะเป็นรูปแบบที่เรียบง่าย ผู้คนในชุมชนต่างพากันมาช่วยกันลงแรงทั้งในด้าน

สถานที่ การตกแต่งโลงศพ พิธีกรรมที่ต้องมีการสวดผู้คนในชุมชนจึงช่วยกันหาสิ่งที่จ า เป็นต่อการใช้ในการ

ประกอบพิธีกรรม พิธีกรรมในสมัยก่อนจึงแบ่งออกเป็นตามหน้าที่ที่แต่ละคนถนัดกล่าวคือ ใครที่มีฝีมือในด้าน

ศิลปะ ด้านฝีมือ ก็จะมาช่วยเหลือในด้านที่ตัวเองถนัด โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด แต่เมื่อมาถึงปัจจุบันโลก

ของระบบทุนนิยมได้เข้ามามีบทบาทต่อผู้คนในสังคมเป็นอย่างมาก ท าให้รูปแบบการจัดงานศพมีรูปแบบ

เปลี่ยนไป กล่าวคือ งานศพมีลักษณะเป็นจัดตามความนิยมหรือตามฐานะของเจ้าภาพ ซึ่งจะเห็นได้ว่า เจ้าภาพ

บางรายมีการจัดพิธีศพให้ดูย่ิงใหญ่มากกว่าเดิมเพื่อเป็นเกียรติให้แก่ผู้เสียชีวิต จากบริบททางเศรษฐกิจภายใต้

ระบบทุนนิยมที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงท าให้ส่งผลต่อรูปแบบการด ารงชีวิตของผู้คนในสังคม จึงเห็นได้ว่าใน

ปัจจุบันพิธีศพของมนุษย์น้ันจะมีการจัดงานศพให้เหมาะสมแก่ฐานะของผู้ตายเองเพื่อเป็นการแสดงออกทาง

ฐานะทางสังคม ประกอบกับวิธีการที่ซับซ้อนหลากหลายข้ันตอน จึงท าให้เกิดธุรกิจที่เกี่ยวกับงานศพข้ึน อาทิ

เช่น ร้านขายโลงศพ ร้านขายพวงหรีด ร้านท าอาหารที่ใช้ในการบริการแขกที่เข้างาน เครื่องเสียง เป็นต้น จึง

เห็นได้ว่ารูปแบบการจัดงานศพในปัจจุบันได้เปลี่ยนไปมาเป็นการให้บริการ จากแต่เดิมที่เจ้าภาพนั้นต้อง

จัดการงานศพด้วยตนเองทุกอย่าง เมื่อเข้าสู่ยุคทุนนิยมธุรกิจเกี่ยวกับงานศพจึงได้เข้ามามีบทบาทเปน็อย่างมาก 

อาทิ เช่น บริการท าโลงศพให้มีลวดลายสีสันสวยงามเพื่อให้เห็นถึงฐานะของบุคคลหรือคนใกล้ตัว ครอบครัว

ของผู้เสียชีวิต อีกทั้งรูปแบบการจัดประเพณีงานศพของอ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ที่มีช่ือเรียกว่า “สุข

คติพาณิชย์” ที่มีการจัดการศพภายในธุรกิจเดียว กล่าวคือ มีการจัดงาน จ้าง เช่า และให้บริการในด้านต่าง ๆ 

รูปแบบการให้บริการจัดงานศพแบบ “สุขคติพาณิชย์” ท าให้เห็นว่าประเพณีงานศพนั้นยังคงได้รับความนิยม

อยู่เพียงแต่ควบคู่ไปกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ  

 ไม่เพียงแค่รูปแบบประเพณีเท่านั้นที่ถูกท าให้กลายมาเป็นสินค้า แต่งานของอนงค์นาถ รัตติโชติ 

และเก็ตถวา บุญปราการ ท่ีศึกษาเรื่อง “สถานีรถไฟกันตัง :การถูกท า ให้กลายเป็นสินค้าภายใต้บริบทการ

ท่องเท่ียว” ก็ยังสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบของการเปลี่ยนรูปแบบต่าง ๆ ให้กลายเป็นสินค้าได้เช่นกัน
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 สถานีรถไฟกันตังถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่เช่ือมระหว่างฝั่งทะเลตะวันตกยาวไปจนถึง

จังหวัดกรุงเทพฯ ท าให้สถานีรถไฟกันตังกลายเป็นศูนย์กลางที่ส าคัญในการคมนาคม มีช่ือเสียง และมี

ประวัติศาสตร์บอกเล่าถึงความเก่าแก่ของสถานีกันตังที่มีมาครบถึง100ปี เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2556 อีก

ทั้งสถานีรถไฟกันตังยังได้รับการประกาศข้ึนเป็นโบราณสถานโดยกรมศิลปากร ในประเภทอาคารอนุรักษ์ดีเด่

เมื่อปี พ.ศ. 2539 ที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6  ในปัจจุบันสถานีรถไฟกันตังยังปรากฏ

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งวัตถุและสิ่งก่อสร้างที่ยังคงรักษารูปแบบเหมือนเดิมจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน 

สถานีรถไฟแห่งนี้ยังเป็น1ใน20 โบราณสถานของจังหวัดตรังที่ถือได้ว่าเป็นจุดขายที่เหล่านักท่องเที่ยวเดินทาง

มาที่จังหวัดตรังต้องมาเยี่ยมชมความสวยงามที่จะพานักท่องเที่ยวให้ย้อนวันวานกับไปสู่อดีต และสัมผัสถึง

รูปแบบการด าเนินชีวิตของชาวบ้านในระแวกสถานีรถไฟกันตัง จึงท าให้บริเวณสถานีรถไฟกันตังเป็นสถานที่

ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียง  

 การท่องเที่ยวของสถานีรถไฟกันตัง ท าให้บริเวณสถานีดังกล่าวมีความครึกครื้น เต็มไปด้วยผู้คนทั้ง

พ่อค้าแม่ค้า นักท่องเที่ยว ที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยในบริเวณดังกล่าว จนท าให้เศรษฐกิจบริเวณดังกล่าวมีการ

ขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลา ทั้งในบริบทของการท ามาหากิน การด ารงชีวิตในรูปแบบเดิมของชาวบ้านในบริเวณ

นั้น ท าให้สถานีรถไปแห่งนี้กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยว อีกทั้งปัจจุบันนี้การแข่งขันทางการท่องเที่ยวมีการ

แข่งขันกันที่สูง ท าให้ประเทศไทยเองจ าเป็นต้องหารูปแบบการน าเสนอการท่องเที่ยวที่มีความแปลกใหม่ โดย

เน้นการท่องเที่ยวแบบการเข้าไปเรียนรู้หรือท่องเที่ยวในสังคมที่เที่ยวมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้มีการปรับตัวทางการ

ท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ นั้นคือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยังถูกน ามาพัฒนาในท้องถ่ิน เพื่อน าเสนอทางวัฒนธรรให้แก่นักท่องเที่ยว

ซึ่งวัฒนธรรมเหล่าน้ีเองที่ถูกท าให้กลายมาเปน็สินค้าเพื่อการบรโิภคของนักท่องเที่ยว รวมไปถึงชุมชนก็ได้น าสิ่ง

ที่มีอยู่ในพื้นที่มาเป็นแหล่งทรัพยากรในการสร้างรายได้ เช่น น าประเพณี ประวัติศาสตร์ของท้องถ่ิน รูปแบบ

ด้านสถาปัตยกรรมที่เป็นแบบเฉพาะตัวของท้องถ่ิน ซึ่งท าให้วัฒนธรรมของท้องถ่ินน้ันถูกท าให้เป็นสินค้าเพื่อ

ขายและบริการให้นักท่องเที่ยว อาทิเช่น 1.การท าสถานีรถไฟให้เป็นสตูดิโอถ่ายรูปที่ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามา

ถ่ายรูป 2.ห้องพิพิธภัณฑ์ที่ให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสกับอดีตและเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของรถไฟในอดีต 3.

ร้านสถานีรัก(Love Station) ที่ได้รับการปรับปรงุจากเอกชนที่เข้ามาเช่าพื้นที่ซึง่แต่เดิมเปน็โรงซ่อมและเกบ็หวั

จักรรถไฟมาเป็นร้านสถานีรักเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เป็นคู่รัก 4.ห้องสมุดรถไฟ ที่

น าโบกี้รถไฟเก่ามาดัดแปลงเป็นห้องสมุดและกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธ รรมที่มีความเป็น

เอกลักษณ์ของตนเอง 5.ของที่ระลึก ตัวแทนของสถานีรถไฟ ที่น ามาจ าหน่ายแก่นักท่องเที่ยว โดยเป็นรูปแบบ

ของกุญแจที่ท าเป็นบัตรรถไฟในอดีต 6.สมุดบันทึกของผู้ที่เข้าชม เป็นสมุดความรู้สึกของนักท่องเที่ยวที่ได้รับ

ความรู้เกี่ยวกับรถไฟไทย
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 จึงท าให้เห็นว่า การกลายเป็นสินค้าของสถานีรถไฟกันตัง เกิดจากการให้คุณค่าและความหมายที่

แตกต่างกันของผู้คนที่แตกต่างกันออกไป ที่แต่เดิมเป็นเพียงแค่จุดเดินทางของผู้คนและสินค้า แต่ปัจจุบันกับ

ถูกสร้างให้กลายเป็นสินค้า สถานีรถไฟกันตังจึงถูกท าให้กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  ไ ม่

เพียงแค่รูปแบบประเพณี รูปแบบทางวัฒนธรรมและสถานที่เท่านั้นที่ถูกท าให้กลายเป็นสินค้า แต่งานของ 

ปฏิญญา ลิ้มโอฬารสุขสกุล ท่ีศึกษาเรื่อง “มวยไทย : กระบวนการกลายเป็นสินคา้ในกระแสความทันสมยั” 

ที่ตอกย้ าเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องการกลายเป็นสินค้า 

 กีฬามวยไทยถือได้ว่ามีความสัมพันธ์กับชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนาน ในอดีตมวยไทยถูกน ามาเป็น

เครื่องรับใช้ทางสังคมในฐานะเครื่องมอืในการต่อสูเ้พือ่ปกปักรกัษาเอกราชของประเทศเอาไว้ มวยไทยจึงถูกยก

ฐานะข้ึนเป็นกีฬาประจ าชาติที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงเห็นคุณค่าของกีฬามวยไทย อีก

ทั้งทรงตรัสให้มีการแข่งมวยไทยข้ึน พร้อมกับให้กรมศึกษาธิการตั้งวิชามวยเป็นวิชาที่อยู่ในหลักสูตรของ

การศึกษา จนท าให้กีฬามวยไทยนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก กล่าวคือ จากแต่เดิมที่กีฬามวยไทยเป็น

กีฬาที่ใช้ในการต่อสู้ เป็นศิลปะป้องกันตัวกลายมาเป็นกีฬาที่มีการแข่งขัน จนท้ายที่สุดกีฬามวยไทยก็ยกระดับ

โดยกลุ่มคนช้ันปัญญาชนให้มีความหมายที่แตกต่างไปจากเดิม  

 การแข่งขันมวยไทยเริ่มเป็นทางการมากข้ึนในปีพ.ศ.2488 โดยมีการสร้างสนามมวยข้ึน ซึ่งช่ือว่า  

“สนามมวยราชด าเนิน” ซึ่งอยู่ภายใต้ส านักงานทรัพย์สินท์ส่วนพระมหากษัตริย์ในช่วงรัชกาลที่7  

 การเกิดข้ึนของสนามมวยราชด าเนินถือได้ว่าเป็นการเกิดข้ึนของธุรกิจมวยไทย กล่าวคือ มีการแข่งขัน

เพื่อตอบสนองต่อความตื่นเต้นของคนดู การเกิดข้ึนของธุรกิจมวยไทยเพื่อตอบสนองต่อการบริโภคมวยไทย

กลับมีมากข้ึนตามล าดับ จนท าให้มวยไทยกลายมาเป็นช่องทางในการท ารายได้ของคนหลายๆฝ่าย ท า ให้

บทบาทหน้าที่ของมวยไทยที่มีต่อผูค้นในสังคมไทยมกีารเปลีย่นแปลงไป จนท าให้มวยไทยกลายมาเป็นสินค้าใน

ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 

 แนวคิดเรื่องของ แฟนและแฟนด้อม (Fans & Fandom) เป็นแนวคิดที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแสดงให้

เห็นถึงการธ ารงอยู่ของกลุ่มคนที่คลั่งไคล้ในสิ่งเดียวกัน ดังจะเห็นได้จากงานของ ชลวรรณ วงษ์อินทร์ ท่ีศึกษา

เรื่อง “ชีวิตวัฒนธรรมของกลุ่มแฟนเพลงเฮฟว่ีเมทัลในประเทศไทย” 

 หากพูดถึงเรื่องราวของดนตรีแล้ว ดนตรีที่ถือได้ว่ามีอิทธิพลต่อกลุ่มคนฟังในวัยหนุ่มสาวมาอย่าง

ยาวนาน ก็คือ แนวดนตรีร็อค (Rock) ซึ่งจะสังเกตได้จากเมื่อมีการแสดงคอนเสิร์ตของกลุม่ศิลปินร็อค ก็จะพบ

กลุ่มของวัยรุ่นไปชมกันอย่างคับค่ัง ซึ่งภาพลักษณ์ของแนวเพลงร็อคในช่วงแรกนั้นเป็นดนตรีที่กลุ่มวัยรุ่นที่

ต่อต้านสังคมนิยมฟังกัน แนวดนตรีของเพลงร็อคก็มีความแปลกแตกต่างจากดนตรีสมัยนิยม กล่าวคือ แนว
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ดนตรีเพลงร็อค ไม่ได้มีแบบแผนของแนวดนตรีที่ชัดเจน ดนตรีมีลักษณะเสียงดังประกอบเข้ากับการใช้จังหวะ

ที่เร็วและหนักหน่วง อีกทั้งแนวดนตรีร็อคยังมีการแสดงอารมณ์ความรู้สึกของตัวท านองและบทเพลงอย่างไร้

ขอบเขตและแสดงออกทางเนื้อหาที่ไปทางเพศอย่างตรงไปตรงมา แต่เมื่อเวลาผ่านไปแนวเพลงแบบสมัยนิยม

เริ่มเสื่อมความนิยมลง แต่ในทางกลับกันแนวเพลงประเภทร็อคยังคงได้รับความนิยม เนื่องจาก ดนตรีร็อคมี

การปรับเปลี่ยนและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา อาทิเช่น การน าดนตรีร็อคไปรวมกับเพลงป็อป ท าให้เกิดแนวเพลง

ใหม่ขึ้นมา เช่น แนวเพลง Folk Rock, Pop Rock เป็นต้น และแนวดนตรีร็อคที่ถือได้ว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

อย่างโดดเด่น ก็คือ ดนตรีร็อคแนวเฮฟว่ีเมทัล 

 ซึ่งดนตรีแนวเฮฟว่ีเมทัล (Heavy Metal) ถือได้ว่าเป็นดนตรีที่มีมาอย่างยาวนาน ในช่วงปี พ.ศ.2560 

กลุ่มวงดนตรีที่มีช่ือว่า The Beatles จากประเทศอังกฤษ ได้ก่อตัวข้ึน ท าให้เกิดแนวดนตรีร็อคยุคสมัยใหม่

ข้ึนมา และเป็นที่นิยมไปทั่วโลก จนอาจกล่าวได้ว่า วง The Beatles ท าให้แนวดนตรีร็อคมีการพัฒนาไปอย่าง

ก้าวกระโดด จากความส าเร็จของวง The Beatles ท าให้เกิดวงดนตรีต่าง ๆ ข้ึนมามากมาย อีกทั้งยังท าให้ 

ดนตรีประเภท ร็อค แอนด์ โรล มีการปรับเปลี่ยน และได้แตกแขยงออกไปเป็นแนวเพลงต่าง ๆ   ไม่ว่าจะเป็น 

Blue Rock, Hard Rock รวมไปถึง Heavy Metal ด้วยเช่นกัน 

 แนวดนตรีประเภท Heavy Metal ได้เริ่มก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างชัดเจนมากข้ึน จนท้ายที่สุด Heavy 

Metal ก็ได้แยกออกจากแนวเพลงประเภทร็อค ในปี พ.ศ.2516 โดยในช่วงนั้นก็มีวงดนตรีที่ส าคัญ อย่างเช่น 

วง Aerosmith ข้ึนมา ด้วยการแสดงออกที่ก้าวร้าว รุนแรงทั้งจากในมิวสิควีดีโอและการแสดงคอนเสิร์ต ท าให้

กลายมาเป็นภาพลักษณ์ประจ าวง อีกทั้ง เครื่องแต่งกายที่มักจะใช้ เสื้อแจ็คเก็ตหนังสีด า กางเกงหนัง ไว้ผมยาว 

มีหนวดเครา 

 เมื่อพูดถึงแฟนเพลง Heavy Metal สิ่งแรกที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มแฟนเพลงนี้ นั่นก็คือ รูปลักษณ์

ของแฟนเพลงทั้งการแต่งกาย ทรงผม และเครื่องประดับต่าง ๆ เพราะว่า การแต่งกายของกลุ่มแฟนคลับ

ประเภทนี้เป็นการแสดงออกถึงความเป็นตัวตน และ สร้างความเป็นปรึกแผน่ให้กับกลุม่คนที่ช่ืนชอบแนวดนตรี 

Heavy Metal ดังนั้นกลุ่มแฟนเพลงดนตรี Heavy Metal จึงมีลักษณะที่โดดเด่น เป็นเสมือนภาพลักษณ์ที่มาคู่

กับแนวเพลงนี้มาโดยตลอด อีกทั้งเนื่องจาก การแต่งกายของศิลปิน Heavy Metal นิยมใส่เสื้อสีด าเป็นส่วน

ใหญ่ เพื่อแสดงออกถึงความหม่นหมอง ไปตามแนวเพลง 

 อีกองค์ประกอบหนึ่งของเอกลักษณ์แฟนเพลง Metal ก็คือ เครื่องประดับ ที่ส่วนใหญ่จะประกอบไป

ด้วย เข็มขัด ต่างหู สร้อยข้อมือ ก าไรข้อมือ ที่ท ามาจากโลหะเงิน อีกทั้งยังมีรูปผีปีศาจ หัวกะโหลก และโครง

กระดูก ด้วยความชอบที่เหมือนกันท าให้แฟนเพลง Heavy Metal เห็นพ้องต้องกันว่า แค่เพลงจังหวะดนตรีก็

สนุกสนานเร้าอารมณ์กว่าดนตรีประเภทอื่น ๆ 
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 ซึ่งจากการเกิดข้ึนมาของแนวเพลงประเภท Heavy Metal ที่มีแนวดนตรีที่ต่างกันออกไปจากแนว

เพลงที่เคยมีมา อีกทั้งด้วยลักษณะหรือแนวที่มีความแหวกแนว ท าให้เกิดกลุ่มคนที่ช่ืนชอบในแนวดนตรี

ประเภทนี้ และได้พยายามสร้างเอกลักษณ์ข้ึนมาให้แก่กลุ่มของตัวเอง อาทิเช่น การแต่งตัวของกลุ่มแฟนเพลง 

Heavy Metal ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว กล่าวคือ ลักษณะของแฟนเพลง Heavy Metal คือ ใส่เสื้อสดี า

ทึบ ประดับต่างหูที่ท ามาจากโลหะเงิน เป็นต้น 

 ไม่ใช่เพียงแค่กลุ่มแฟนเพลงแนว Heavy Metal เท่านั้น ที่มีกลุ่มแฟนคลับที่คอยสนับสนุน แต่กลุ่ม

แฟนคลับนักร้องอย่างModern dog ก็เป็นการตอกย้ าถึงการเกิดข้ึนมาของกลุ่มคนที่มีความช่ืนชอบในวง

Modern Dog ซึ่งงานของ สุรีย์รัตน์ โกสุมศุภมาลา ท่ีท าการศึกษาเรื่อง “บทบาทของการสื่อสารต่อการ

ธ ารงเครือข่ายแฟนคลับโมเดิร์นด็อก” 

 เพลงถือได้ว่ามีบทบาทต่อผู้คนมาตั้งแต่อดีต ซึ่งเพลงเป็นเสมือนสัญลักษณ์หนึ่งที่สามารถบ่งบอกถึง

อารยธรรมและวัฒนธรรมของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง เพลงเป็นเป็นเสมือนสือ่ที่สามารถเข้าถึงผู้คนได้ทุกชน

ชาติ เพราะเพลงถือได้ว่าเป็นภาษาสากล กล่าวคือ เป็นภาษาที่มนุษย์ทุกคนสามารถเข้าใจอารมณ์ของเพลงที่

บ่งบอกหรืออาจจะแอบแฝงอยู่ในเพลงได้ ซึ่งบทเพลงในสังคมไทยน้ัน ก็มีความส าคัญที่เกี่ยวโยงกับชีวิตของคน

ไทยมาตั้งแต่โบราณ จนถือได้ว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเลยก็ว่าได้ กล่าวคือ เพลงได้เข้าไปมีบทบาทที่

ส าคัญทั้งจาก พิธีกรรม งานประเพณีต่าง ๆ รวมไปถึง เพลงในสังคมสมัยใหม่ 

 นอกจากนั้นแล้วในสังคมไทยเอง ก็ยังมีวัฒนธรรมการรับสารแบบรวมกลุ่มของผู้ที่สนใจใจสิ่งเดียวกัน 

โดยเกิดข้ึนมาครั้งแรก ๆ ที่มีการแสดงลิเก ที่มักจะมีการรวมกลุม่กันของผู้ทีช่ื่นชอบและคอยติดตามผลงานของ

คณะลิเกไปยังสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งในสังคมไทยเรียกคนกลุ่มนี้ว่า “แม่ยก” ที่ตามมาให้ก าลังใจ พร้อมทั้งมีสิ่งของ

ต่าง ๆ มาเป็นรางวัลให้แก่พระเอกลิเกที่กลุ่ม “แม่ยก” ช่ืนชอบ โดยสมัยก่อนนั้น ค าว่า “แม่ยก” มักจะเป็น

ผู้หญิงสูงวัยที่ช่ืนชอบและเอ็นดูพระเอกลิเกแบบลูกแบบหลาน อีกทั้ง พระเอกลิเกจะเรียก “แม่ยก” ว่า “แม่” 

ซึ่งถือได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ในเชิงอุปถัมภ์ 

 รูปแบบวัฒนธรรมการฟังเพลงแบบรวมกลุ่มดังกล่าว ได้มีวิวัฒนาการมาตามยุคสมัย จนในเวลาต่อมา

รูปแบบการฟังเพลงได้มีการเปลี่ยนแปลงไป เมื่ออิทธิพลของดนตรีตะวันตกได้เข้ามามีบทบาทในสังคมไทย จน

ท าให้ วัฒนธรรมการรับฟังแบบกลุ่มในไทยเปลี่ยนไป คนไทยบางกลุ่มเริ่มหันมาให้ความสนใจกับเพลงสากล

มากขึ้น เมื่อแนวเพลงตะวันตกเริ่มมีบทบาทในสังคมไทย เหล่าบรรดาผู้แต่งเพลง จึงหันมาหยิบแนวเพลงแบบ

ตะวันตกมาผสมผลานให้เข้ากับเนื้อร้องแบบไทย จนท าให้ แนวเพลง “ป็อป” (Pop Music) ได้ถือก าเนิดข้ึน 

จนท าให้วัฒนธรรมการรวมกลุ่มแบบ “แฟนคลับ” เข้ามาสู่ประเทศไทย
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 การเกิดข้ึนของกลุ่ม “แฟนคลับ” ในสังคมไทย เกิดข้ึนจากการที่ผู้รับสารมีความสนใจในสิ่ง

เหมือนกันๆ กัน หรืออาจพูดได้ว่ากลุ่มแฟนคลับมีรสนิยมทางวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งจากรสนิยมของการ

รับฟัง น าไปสู่การคอยติดตามอย่างสม่ าเสมอ หรืออาจจะเรียกได้ว่าหลงใหล การรับของกลุ่มนี้จะมีความ

ต้องการในการรับสารมากข้ึนเรื่อย ๆ  จนท าให้พัฒนาจากกลุ่ม “แฟนเพลง” ไปเป็น “แฟนคลับ” ของศิลปิน

นั้น ๆ ซึ่งจะสังเกตได้จากพฤติกรรมของแฟนคลับศิลปินในคอนเสิร์ต หรือการไปรับไปส่งศิลปินตามสนามบิน 

เป็นต้น 

 ในทางเดียวกัน การเกิดข้ึนของแฟนคลับ ถือได้ว่าเป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งในสังคมไทย ที่ได้แผ่

ขยายไปในวงการต่าง ๆ อาทิ วงการเพลง วงการอาหาร วงการกีฬา เป็นต้น ปรากฏการณ์ดังกล่าว ท าให้เห็น

ภาพแทนของการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่มีความช่ืนชอบในสิ่งเดียวกัน ซึ่งการเกิดข้ึนมาของแฟนคลับ ท าให้มี

กิจกรรมหรือการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันภายในกลุ่ม ซึ่งล้วนแล้วแต่เกิดจากความชอบที่คล้ายคลึงกัน 

 ในปัจจุบันรูปแบบชองการรวมกลุม่กันของ “แฟนคลับ” มีรูปแบบทางการมากยิ่งข้ึน ซึ่งต่างจากเดิมที่

มีการรวมกลุ่มกัน โดยติดตามศิลปินไปทุกที่ แต่เมื่อสังคมถูกพัฒนา การน าเทคโนโลยีมาเป็นสื่อกลาง ในการ

หาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับศิลปินที่ตัวเองช่ืนชอบ 

 แต่ถึงอย่างไร ค านิยามของ “แฟนคลับ” ก็ยังคงถูกมองในแง่ลบจากสงัคม อาจเป็นเพราะ กลุ่ม “แฟน

คลับ” ถูกมองว่า คนพวกนี้เป็นกลุ่ม พวก คลั่งไคล้ เพ้อฝัน 

 การเกิดข้ึนของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า “แฟนคลับ” ได้แสดงให้เห็นความช่ืนชอบของกลุ่มผู้รับสาร ที่มี

ความรู้สึกแบบเดียวกัน กล่าวคือ กลุ่ม “แฟนคลับ” ที่เกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็นในวงการอะไรก็ตาม กลุ่ม “แฟน

คลับ” คือกลุ่มคนที่มีความช่ืนชอบในสิ่งเดียวกัน และเกิดการรวมตัวของกลุ่มคนที่มีความช่ืนชอบในสิ่งเดียวกนั 

เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารต่าง ๆ แก่กันและกัน 

 การเกิดข้ึนของกลุ่ม “แฟนคลับ” ไม่ใช่เฉพาะแค่ในสังคมเพลงเท่าน้ัน แต่การเกิดข้ึนของกลุ่ม “แฟน

คลับ” ยังสามารถเกิดข้ึนได้กับทุกสังคม อาทิเช่น กลุ่มแฟนคลับฟุตบอล ที่งานศึกษาของ อาจินต์ ทองอยู่คง 

ท่ีศึกษาเรื่อง “เป็นแฟนคลับมันมีอะไรมากกว่าดูบอล”ปฏิบัติการสร้างวัฒนธรรมของการมีส่วนร่วมของ

แฟนสโมสรฟุตบอลไทย 

 ปรากฏการณ์ของแฟนบอลไทยในประเทศไทยนั้น เริ่มข้ึนตั้งแต่สถานีในประเทศไทยนั้นเริ่มมีการ

ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2509 ความสนใจของฟุตบอลในสังคมไทยจึงได้รับความนิยมเป็น

อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการรับชมผ่านทางโทรทัศน์ ผ่านมาในปี พ.ศ  2552 ที่การแข่งขันฟุตบอล

สโมสรประเทศไทยได้เริ่มรับความนิยมเป็นอย่างมากและเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเห็นได้จากการเพิ่มข้ึนของ
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ผู้ชมแต่ละสโมสร จากเดิมที่ผู้ชมหลักพันมีแค่ในสโมสรชลบุรี หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น ด้วยความ

เปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดในปี พ.ศ. 2552  

 ตั้งแต่เปิดฤดูการฟุตบอลในปี พ.ศ. 2552 ความนิยมของฟุตบอลไทยเริ่มเพิ่มมากขึ้น  โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งกับการแข่งขันระดับไทยพรีเมียร์ลีกซึ่งเป็นการแข่งขันระดับสูงสุดในประเทศ จ านวนผู้ชมได้เพิ่มมากขึ้นกว่า

หนึ่งล้านคนต่อปี การมีผู้ชมจ านวนมากข้ึนอย่างก้าวกระโดดแสดงถึงการขยายตัวของกลุ่มฐานแฟนบอลของ

สโมสรได้อย่างชัดเจน ด้วยจ านวนผู้ชมที่เพิ่มมากขึ้นช้ีให้เห็นถึงการเกิดข้ึนมาของ “แฟนบอล” ที่ติดตามการ

แข่งขันอย่างต่อเนื่อง  

 ปรากฏการณ์ชองกลุ่ม “แฟนบอล” นั้นแตกต่างกันออกไปตามแต่ละสโมสร ซึ่งแฟนบอลแต่ละกลุ่ม

จะมีการรวมกลุ่มอย่างชัดเจน มีสถานที่นัดหมายประจ า มีช่องทางการติดต่อสื่อสาร ธรรมเนียมปฏิบัติและมี

สัญลักษณ์ในการแสดงออกต่างกันออกไป อาทิเช่น เสื้อผ้า เพลงเชียร์ เป็นต้น  

เมื่อพิจารณาถึงความแตกต่างของกลุ่มแฟนบอลในแต่ละกลุม่ของสโมสรเดียวจะเห็นได้อย่างชัดว่าการ

เป็นแฟนบอลนั้น ไม่ได้ข้ึนอยู่กับสโมสรฟุตบอลเพียงอย่างเดียว แต่ยังถูกผูกโยงกับแฟนด้วยกัน ดังจะเห็นได้

จากกิจกรรมในวันแข่งขัน ที่ไม่ใช่เพียงแค่การเข้ามาดู แต่พวกเขายังมีกิจกรรมนอกสถานที่ท าร่วมกัน ซึ่งนั้น

เป็นจุดเริ่มต้นในการเกิดข้ึนมาของชุมชนแฟน ซึ่งการแข่งขันโดยทั่วไปของฟุตบอลระบบลกีจะมีแข่งขัน 2 แบบ

คือ “นัดเหย้า” ที่เป็นการแข่งขันที่สนามบอลของแต่ละสโมสร และ “นัดเยือน” ที่เป็นการแข่งขันที่สนามของ

ทีมฝ่ายตรงข้าม โดยทั่วไปแล้วการแข่งขันปกติจะมีนัดเหย้าประมาณ 2 รอบ และ “นัดเยือน” ประมาณ 2 

รอบต่อเดือน ซึ่งกิจกรรมในวันแข่งขัน เป็นเสมือนพื้นที่ในการก่อก าเนิดของชุมชนแฟน ซึ่งกิจกรรมที่แฟนบอล

ส่วนใหญ่นิยมท าร่วมกัน เป็นเสมือนจุดเริ่มต้นในการเกิดข้ึนของชุมชนแฟน และอีกหนึ่งในกิจกรรมที่แฟนบอล

นิยมท าในการเข้าไปชมการแข่งขันในนัดเยือน คือ การเดินทางไปกับรถบริการของสโมสรและเดินทางไป

ร่วมกับกลุ่มแฟนบอล ซึ่งเรียกว่า “ทริปสโมสร”  

กิจกรรมนอกวันแข่งขัน ซึ่งแต่ละกลุ่มแฟนบอลก็มีกิจกรรมรว่มกันที่ไม่ได้มีเฉพาะแค่วันที่มีการแข่งขัน

เท่านั้น แต่ยังมีการพบปะกันเพื่อท ากิจกรรมร่วมกัน  

ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเครื่องช่วยตอกย้ าถึงอัตลักษณ์ของความเป็นแฟนบอลที่พวกเขามี

ร่วมกันและได้ขยายขอบเขตของกลุ่มแฟนคลับที่ได้แฝงเข้าไปในชีวิตประจ าวัน 
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บทท่ี3 

จากเกมออนไลนส์ู่การเป็นเกมสตรีมเมอร ์

  

 เกม(Game) ถือได้ว่าเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกอย่างหนึ่งที่สามารถเข้าถึงเยาวชนได้ดีเป็นอย่างมาก ทั้งยัง

ได้รับความนิยมจากกลุ่มดังกล่าว เพราะว่าเกมออนไลน์นั้นท าให้ตัวของผู้เล่นในขณะเล่นเกมนั้นได้รับความ

บันเทิง ผ่อนคลายจิตใจและความเครียด อีกทั้งเกมออนไลน์ยังท าให้ผู้เล่นได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เล่นคนอื่น  ๆ

ภายในตัวเกมผ่านการพูดคุยหรือพิมพ์บทสนทนา อีกทั้งยังเป็นสื่อที่ไม่มีการแบ่งชนช้ัน แบ่งฐานะของผู้เล่น 

พวกกลุ่มคนเหล่านั้นก็ยังสามารถเลือกที่จะรับสื่อชนิดนี้ได้  ไม่ว่าจะเล่นผ่านเกมคอนโซล(console) เครื่อง

คอมพิวเตอร์(Computer) หรือเครื่องเล่นแบบพกพา(Hand Held) 

จุดเริ่มต้นของเกมคอนโซล(Console) 

 เกมคอนโซล(Console) คือเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ถูกผลิตมาเพื่อใช้ในการเล่นเกม ซึ่งเครื่องเล่นเกม

ชนิดนี้จะต้องอาศัยจอภาพโทรทัศน์ซึ่งจะแสดงผลภาพผา่นทางหน้าจอโทรทัศน์ มีจอยสติก(Joystick)ที่มปีุม่กด

ที่ใช้ส าหรับควบคุมการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของตัวละคร โดยเครื่องคอนโซลถูกประดิษฐ์ข้ึนครั้งแรกในปีพ.ศ.

2515 ได้ก าเนิดของเครื่องเล่น “Magnavox Odyssey” ที่ถือได้ว่าเป็นเครื่องเล่นคอนโซล(Console)เครื่อง

แรกของโลกข้ึน ซึ่งผลิตโดยบริษัท Magnavox โดยเป็นเครื่องเล่นเกมที่ต้องใช้โทรทัศน์ในการแสดงผลภาพ

ส าหรับการเล่นเกมแต่เนื่องจากปัญหาหลายประการท าให้เครื่องเล่นเกมชนิดนี้จึงยังไม่ประสบความส าเร็จ

เท่าที่ควร ต่อมาในปีเดียวกันก็ได้ถือก าเนิดเครื่องเล่นคอนโซลที่มีช่ือว่า“PONG” ซึ่งถูกผลิตข้ึนโดยบริษัทAtari 

บริษัทจากประเทศฝรั่งเศส มีลักษณะเป็นเครื่องเล่นคอนโซลที่น ามาต่อกับจอโทรทัศน์เพื่อแสดงผลภาพ แต่

ได้รับความนิยมมาท าเป็นตู้เกม ซึ่งถือได้ว่าประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก  

 ต่อมาในปี พ.ศ.2520 บริษัทAtari ผู้ให้ก าเนิดเครื่องเล่นที่สรา้งปรากฏการณ์อย่างเครื่องเลน่ PONG ก็

ได้สร้างเครื่องเล่นที่มีช่ือว่า Atari2600 ซึ่งเป็นการต่อยอดจากเครื่องเล่น “PONG” ที่ท ารายได้อย่างถล่มถลาย 

ซึ่งเครื่องเล่มเกมAtari2600นี้ เป็นเครื่องคอนโซลที่ต้องเสียบเข้ากับโทรทัศน์ ซึ่งลักษณะพิเศษของเครื่องเล่น

ชนิดนี้อยู่ที่จอยสติกที่ใช้ในการบังคับที่ท าออกมาเป็นสไตล์ชองตู้เกมส์กดในยุคนั้น และที่ลักษณะส าคัญอีก

อย่างก็คือเครื่องเกมAtari2600นถือเป็นเครื่องเล่นเกมส์รุ่นแรกที่สามารถเปลี่ยนตลับเกมส์ได้ 

 มาในปี พ.ศ.2526 บริษัท Nintendo จากประเทศญี่ปุ่นได้ถือประดิษฐ์เครื่องเล่นที่มีช่ือว่า Famicom 

ซึ่งที่มาของช่ือFamicom นั้นมาจากค าว่า Family Computer ซึ่งเครื่องเล่นชนิดนี้ถือได้ว่าเป็นต้นแบบของ

เครื่องเล่นที่ถูกผลิตและพัฒนาตามออกมาซึ่งยังคงใช้ช่ือเดิมว่า “Famicom” ความพิเศษของเครื่องเล่นน้ีที่ไม่

เหมือนเครื่องเลน่เกมคอนโซล(Console)ก่อนหน้าคือเปน็เครื่องเลน่เกมแบบ8บิตเครื่องแรกของโลก แต่ในทาง
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เดียวกันก็ได้เกิดปัญหาข้ึนกับตัวของเครื่องเล่นคือ เครื่องเล่นเกมชนิดนี้ประสบปัญหาเกี่ยวกันเมนบอร์ด

(Mainboard)จึงท าให้บริษัทต้องเรียกคืนสินค้าที่วางจ าหน่ายเพื่อแก้ปัญหา เมื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับเมนบอร์ด

(Mainboard)เสร็จสิ้นก็ได้กลับมาวางจ าหน่ายอีกครั้ง การวางจ าหน่ายในครั้งนี้ได้รับการตอบรับที่ดีและสร้าง

รายได้ให้กับบริษัทเป็นอย่างมาก โดยการวางจ าหน่ายในปีแรกนั้นมียอดขายกว่า2ล้านเครื่อง และยอดรวมของ

การขายทั้งหมดมีมากกว่า61ล้านเครื่อง 

 ต่อมาในปี พ.ศ.2531 บริษัทเกมอย่างSEGA จากประเทศญี่ปุ่นก็ได้สร้างเครื่องเล่นเกมคอนโซลที่มีช่ือ

ว่า “Megadrive” ซึ่งเครื่องเล่นเกมชนิดนี้เป็นเครื่องเล่นเกม16บิต เครื่องแรกของโลก ด้วยความระเบียดของ

เนื้อภาพที่มีความละเอียดมากกว่า8บิต ท าให้เครื่องเล่นเกมชนิดนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก แต่ในทาง

กลับกันนั้นยอดขายของเครื่องเล่นชนิดนี้ไม่ได้มียอดจ าหน่ายเยอะเท่ากับเครื่องเล่น Famicom ของทาง

Nintendoที่ได้รับกระแสตอบรับที่ดี จนในที่สุดบริษัทSEGA ได้เลือกที่จะน าเครื่องเล่น “Megadrive” ไปวาง

จ าหน่ายในอเมริกา พร้อมกับซื้อลิขสทิธ์ิกีฬาที่ได้รับความนิยมของสหรฐัมาท าเปน็รูปแบบเกมวิดีโอ รวมไปถึงมี

การพอร์ตเกมที่มีอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์มาไว้ในเครื่องเล่นชนิดนี้ ท าให้เครื่องเล่นเกมชนิดนี้ได้รับความนิยม

เป็นอย่างมาก ในปี พ.ศ.2533 ทางบริษัท Nintendo ก็ได้ท าการสร้างเครื่องเล่นคอนโซลที่มีช่ือว่า “Super 

Famicom” ซึ่งเป็นเครื่องเล่นแบบ16บิต โดยจุดเด่นของ “Super Famicom” นั้นอยู่ที่ภาพและเสียงที่ถูก

พัฒนาได้เป็นอย่างดีและได้ท าการวางจ าหน่ายที่อเมริกาโดยใช้ช่ือว่า Super Nintendo Entertainment 

System(SNES) 

 ต่อมาในปี พ.ศ.2537 บริษัทผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกอย่าง Sony ก็ได้ท าการสร้างเครื่องเล่นอย่าง 

PlayStation1(PS1) ที่เป็นเครื่องเล่นเกมแบบ32บิต ที่มีความละเอียดของภาพสูง และเป็นเครื่องเล่นเกม

เครื่องแรกที่เปลี่ยนจากตลับเกมมาเป็นการใช้แผ่นซีดี ซึ่งยอดขายมากถึง102ล้านเครื่อง 

 หลังจากความส าเร็จเป็นอย่างมากของเครื่องเล่น Playstation1 ในปีพ.ศ.2543 ทางบริษัทSony ก็ได้

พัฒนาต่อยอดออกมาเป็นเครื่อง Playstation2(PS2) ที่สามารถอ่านแผ่นดีวีดีได้ ซึ่งการใช้แผ่นดีวีดีมาแทนการ

ใช้แผ่นซีดีนั้น เนื่องจากแผ่นดีวีดีมีความจุในการรับข้อมูลมากกว่าแผ่นซีดี จึงท าให้สามารถท าเกมที่มีความ

ละเอียดสูงกว่าแผ่นซีดี โดยในครั้งแรกเครื่องเล่นชนิดนี้ยังมีตัวเครื่องที่ค่อนข้างใหญ่และมีน้ าหนักค่อนข้างมาก 

จึงได้มีการพัฒนาต่อมาท าให้เครื่องเล่นมีขนาดเล็กลงแต่ยังมีประสิทธิภาพเหมือนเดิม ความส าเร็จของเครื่อง

เล่นน้ีท ายอดขายได้มากกว่า143ล้านเครื่อง  

 จากความส าเร็จอย่างถล่มถลายของบริษัท Sony ในการสร้างเครื่องเล่นเกมยอดฮิตอย่าง 

PlayStation1และ2 บริษัท Microsoft ก็ได้สร้างเครื่องเล่นเกมที่มีช่ือว่า “เอ็กซ์บ๊อกซ์(Xbox)” อย่างเป็น

ทางการในปี พ.ศ.2545 แต่ยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร



27 

 

 จนมาในปี พ.ศ.2548 ทางบริษัท Microsoft ก็ได้สร้างเครื่องเล่นคอนโซลใหม่ข้ึนมา โดยมีช่ือว่า 

“เอ็กซ์บ็อกซ์360”(Xbox360) จุดเด่นของเครื่องเล่นคือมีความละเอียดสูงกว่าเอ็กซ์บ๊อกซ์(Xbox)รุ่นก่อนหน้า 

ผนวกกับการเพิ่มระบบการเล่นเกมในรูปแบบออนไลน์ที่เช่ือมผ่านระบบอินเตอร์เน็ตโดยตรง ด้วยความแปลก

ใหม่ของการเล่นผ่านระบบออนไลน์ท าให้เครื่องเล่นเกมแบบXbox360 ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง และ

สามารถท ายอดขายไปได้มากกว่า84ล้านเครื่อง ในปีถัดมาหลังจากการวางขายของXbox360 ทางบริษัท Sony 

ก็ได้วางจ าหน่ายเครื่องเล่น Playstation3(PS3) ที่ ถูกพัฒนาออกมาให้เป็นคู่แข่งทางการตลาดกับทาง

Xbox360 โดยจุดเด่นของเครื่องเล่นPlayStation3 นั้นมีจุดเด่นคล้ายคลึงกับเครือ่งเล่นของXbox360 กล่าวคือ

มีความละเอียดของภาพเป็นระดับHight Definition(HD)และสามารถเล่นผ่านระบบอินเตอร์เน็ต แต่ที่ท าให้

เครื่องเล่นน้ีไม่เหมือนกันกับXbox360 ก็คือระบบความจ าของเครื่องเล่นเกมที่ก่อนหน้าเครื่องเล่นเกมมักจะ

ใช้Memory Cardในการเก็บข้อมูล แต่ในส่วนของเครื่องเล่นPS3นี้ถูกพัฒนาออกมาให้สามารถมีความจ า

ภายในเครื่อง ท าให้สามารถบรรจุความจ าของการเล่นเกมได้ ภายในปีเดียวกันหลังจากปล่อยให้บริษัท Sony 

และ Microsoft ครองตลาดเครื่องคอนโซลมานาน บริษัทเกมอย่าง Nintendo ที่ก่อนหน้านี้เคยสร้าง

ปรากฏการณ์เครื่องเล่นเกมอย่าง Famicom และ Super Famicom ก็ได้กลับมาพัฒนาเครื่องเล่นเกมอีกครั้ง 

โดยเครื่องเล่นเกมชนิดนี้มีช่ือเรียกว่า “Wii”(วี) ซึ่งความแตกต่างของเครื่องเล่นเกมชนิดนี้คืออุปกรณ์ในการ

บังคับต่าง ๆ  นั้น ไม่ใช่รูปแบบของจอยสติ๊กก่อนหน้านี้ แต่ถูกเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบคล้ายกับรีโมตที่ใ ช้ในการ

บังคับ ซึ่งมีช่ือเรียกว่า “Wii Remote” โดยจุดเด่นของ “Wii Remote” คือเปลี่ยนจากการกดปุ่มบังคับทั่วไป 

มาเป็นการขยับร่างกายพร้อมไปกับการเล่นเกม ด้วยความแปลกใหม่ของเครื่องเล่นเกมนี้ท าให้มียอดขาย

มากกว่า70ล้านเครื่อง 

 ต่อมาในปี พ.ศ.2557 หลังจากการเปิดตัวอย่างงดงามของเครื่องเล่น Wii ทางบริษัท Nintendo ก็ได้

พัฒนาเครื่องเล่นรุ่นต่อมา ซึ่งมีช่ือว่า “WiiU” ความโดดเด่นของเครื่องเล่นเกมชนิดนี้คือ เปลี่ยนจาก  Wii 

Remote มาเป็นจอยที่มีปุ่มกดพร้อมหน้าจอแสดงผล ซึ่งสามารถเล่นเกมผ่านหน้าจอได้โดยตรง ไม่ต้องผ่าน

ทางโทรทัศน์เหมือนเครื่องเล่นอื่น ๆ แต่ในทางกลับกันก็ไม่ได้รับกระแสตอบรับเท่าที่ควร หลังจากนั้นมาหนึ่งปี

ทางบริษัท Sony ก็ได้ปล่อยเครื่องเล่นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากอย่างPlayStation4(PS4) ซึ่งมีการ

พัฒนาในด้านของความละเอียดภาพที่ท าออกมาได้เป็นอย่างดี โดยเครื่องเล่นPlayStation4นี้ถูกแบ่งออกมา

เป็น2ประเภท คือ รุ่นSlimที่มีความบางเป็นพิเศษ และในรุ่นProที่รองรับกับโทรทัศน์ที่มีระบบ4k ในปีเดียวกัน

ทางบริษัท Microsoft ก็ได้ออกเครื่องเล่นใหม่ที่มีช่ือว่า Xbox One(เอ็กซ์บ็อกซ์ วัน) โดยรายละเอียดของหรือ

คุณสมบัติของตัวXbox one นั้นมีความคล้ายคลึงกับเครื่องเล่นPlayStation4 หลังจากนั้นมาในปี พ.ศ.2560 

ทางบริษัท Nintendo ก็ได้สร้างความแปลกใหม่ให้กับแวดวงเกม โดยทางบริษัท Nintendo ได้สร้าง
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เครื่องเล่นเกมที่มีช่ือว่า Nintendo Switch ซึ่งความโดดเด่นของNintendo Switch คือ สามารถเป็นได้ทั้งเกม

คอนโซล(Console)ที่จะต้องเช่ือมต่อทางโทรทัศน์ในการเล่น หรือจะเป็นการเครื่องเล่นเกมแบบพกพาที่

สามารถเล่นได้ทุกที่ ในส่วนของจอยสติ๊กก็สามารถแยกออกมาได้ ด้วยความแปลกใหม่นี้ท าให้ยอดขายภายใน

ระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งปีมียอดขายไปแล้วมากกว่า14ล้านเครื่อง  

จุดเริ่มต้นของเกมคอมพิวเตอร์ 

 เกมคอมพิวเตอร์ ในตอนแรกยังไม่ได้รับความนิยมมากพอ เนื่องจากการสร้างคอมพิวเตอร์นั้นยังมี

ข้อจ ากัดอยู่มาก ทั้งเรื่องของขนาดและราคาที่ค่อนข้างสูง จึงท าให้คอมพิวเตอร์เหมาะส าหรับการใช้งานทาง

การทหารเสียมากกว่า จนกระทั่งในปี พ.ศ.2518 บริษัท APPLE ได้ท าการผลิตคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเครื่อง

แรกของโลกส าเร็จ โดยมีช่ือว่า APPLE II เมื่อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเริ่มได้รับความนิยมมากข้ึนเรื่อย ๆ ท าให้

กลุ่มนักพัฒนาเกมเริ่มเล็งเห็นถึงช่องทางในการท าการตลาดเกมจากเกมคอนโซล(Game Console)สู่เครื่อง

คอมพิวเตอร์(Computer) แต่ก็ยังคงไม่ประสบความส าเร็จเท่ากับเครื่องเกมคอนโซล เพราะว่าข้อจ ากัดของ

คอมพิวเตอร์นั้นยังมีมากกว่าเครื่องคอนโซลอยู่มาก ระบบภาพที่ไม่สมจริงเท่ากับเครื่องคอนโซล ระบบควบคุม

ตัวละครท าได้ไม่ดี การแสดงภาพที่เป็นภาพขาวด า ท าให้นักพัฒนาเกมต้องพัฒนาและเปลี่ยนแนวของเนื้อหา

เกมให้มีความน่าเล่นมากข้ึน จนในที่สุดเกมคอมพิวเตอร์ก็ได้พัฒนาและได้รับเสียงตอบรับที่ดี ซึ่งเกมที่ได้รับ

ความนิยมเป็นอย่างมาก คือเกม Pac man และ Space Invader จนในปี พ.ศ.2532 เกม Prince of Persia 

ก็ได้สร้างปรากฏการณ์ให้กับเกมคอมพิวเตอร์ กล่าวคือ เกมดังกล่าวเป็นเกมที่สามารถแสดงผลภาพ 16 สี ได้

เป็นเกมแรก อีกทั้งยังแสดงเสียงได้อีกด้วย เกมคอมพิวเตอร์ได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในปี พ.ศ.

2533 เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน ผสมผสานกับความส าเร็จของการเก็บข้อมูล

รูปแบบใหม่ กล่าวคือ ดิสก์เก็ต(Diskette)ที่มีขนาด 1.44 Mb. ท าให้เกมคอมพิวเตอร์มีคุณภาพที่ดีข้ึนกว่าแต่

เดิม แต่ยังคงเป็นรองให้กับเกมคอนโซลอย่างพวก PlayStation อยู่มาก จนต่อมาในปี พ.ศ.2539 ถือได้ว่าเป็น

จุดเริ่มต้นของการสร้างเกมคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกับเครื่องเล่นคอนโซล เมื่อบริษัท 

3DFx.Interactive ได้ท าการผลิตการ์ด 3 มิติ ที่มี ช่ือว่า “Voodoo” เพื่อใช้ในการเล่นเกมคอมพิวเตอร์

โดยเฉพาะ การผลิตแผ่น “Voodoo” ท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพเหมือนเครื่องเล่นคอนโซล 

กล่าวคือ การประมวลผลและการแสดงภาพต่าง ๆ ท าได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีสีสันที่สวยงาม จาก

ความส าเร็จของการ์ด “Voodoo” ท าให้ในปีต่อมา บริษัท Intel ได้ท าการเปิดตัวเทคโนโลยีที่มช่ืีอว่า “MMX” 

ที่ช่วยในการประมวลผลภาพ ท าให้เกมคอมพิวเตอร์ได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพของภาพที่สวยงามมากข้ึน 

ความส าเร็จของทางบริษัท Intel ที่ท าให้การแสดงภาพต่าง ๆ มีความสวยงามมากข้ึน ท าให้ทางบริษัทเกม

คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ  น าเอาสิ่งประดิษฐ์เหล่าน้ีมาสร้างสรรค์เกมของตนเอง จนมาในปี พ.ศ.2547 ที่ความนิยม

ของเกมคอมพิวเตอร์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ท าให้บริษัทเกมต่าง ๆ เริ่มหาลู่ทางในการแข่งขันกับเครื่อง
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คอนโซลอย่างเต็มที่ กล่าวคือ บริษัทเกมที่เคยท าเกมบนเครื่องคอมพิวเตอร์เริ่มขยายรูปแบบมาสู่ผู้ใช้บริการใน

ด้านต่าง ๆ เช่น ขยายมาสู่ผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือ ขยายเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ตที่ผู้เล่นสามารถเล่นด้วยกัน

ได้ในเวลาเดียวกัน จึงท าให้เกิดรูปแบบเกมประเภทใหม่ นั่นคือ เกมออนไลน์(Game Online) 

 เกมออนไลน์(Game Online) ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในป ีพ.ศ.2523 โดย Roy Trubshaw และ Richard 

Bartle จากมหาวิทยาลัย Essex ประเทศอังกฤษ ซึ่งมีช่ือเกมว่า Multi-User Dungeons(Muds) ซึ่งเป็นเกม

แนวRole Playing Game(RPG)หรือเกมแนวแสดงบทบาทตามเนื้อเรื่องของเกม ซึ่งเป็นเกมแบบหลายผู้เล่น

โดยเล่นผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผู้เล่นสามารถสร้างตัวละครภายในเกมโดยก าหนดลักษณะบุคลิกอีกทั้งสามารถ

สื่อสารกับผู้เล่นคนอื่นเพื่อช่วยเหลือกันภายในเกม 

 เกมออนไลน์เป็นเกมคอมพิวเตอร์อย่างหนึ่งซึ่งมีลักษณะพิเศษต่างออกไปจากเกมคอมพิวเตอร์แบบ

ปกติทั่วไป โดยเกมออนไลน์เป็นเกมที่ผสมผสานระหว่างเกมคอมพิวเตอร์และการสนทนาผ่านทางอินเตอร์เน็ต 

เมื่อผู้เล่นได้เข้าสู่ระบบของเกม  ผู้เล่นสามารถรว่มเลน่เกมกับผู้อื่นได้ ซึ่งเกมออนไลน์น้ันมีการสร้างสถานการณ์

หรือสถานที่ข้ึนมาโดยจะมีตัวละครต่าง ๆ แทนตัวของผู้เล่นและภายในเกมนั้น และจะมีกฎกติกาก าหนดไว้   

โดยเกมออนไลน์ส่วนใหญ่แล้วจะมีลักษณะการต่อสู้และการเก็บคะแนนสะสม รวมไปถึงมีการซื้อขายของ

ภายในเกมเพื่อการเอาชนะกัน   ดังนั้นลักษณะของเกมออนไลน์จึงเปรียบเสมือนการน าตัวของผู้เล่นเข้าไปอยู่

ในโลกเสมือนจริงภายในเกมเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของผู้เลน่ ประกอบกับองค์ประกอบต่าง ๆ  ภายใน

เกมที่ท าให้ผู้เล่นเกิดความสนุกสนานและอยากเล่นเกมออนไลน์ข้ึนมา รวมไปถึงมีการตั้งกลุ่มสนทนาบนสังคม

ออนไลน์ แต่หากมองย้อนกลับสื่อเกมออนไลน์ก็ได้แฝงมาด้วยความรุนแรง เช่น มีการหลอกลวงผู้อื่นทั้งในเกม

และนอกเกม ทั้งนี้ยังเกมออนไลน์ยังส่งผลให้เกิดความก้าวร้าวกับผู้เล่นเกม เนื่องจากผู้เล่นสามารถที่จะตอบโต้

ได้ทันที จนท าให้เกิดปัญหาที่ตามมา 

ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากสื่อเกม 

 ปัญหาเด็กติดเกมนั้นมีจากหลากหลายปัจจยั โดยการศึกษาทางการแพทย์ พบว่าเมื่อผู้เล่นเริ่มเล่นเกม

จะมีการหลั่งสารที่มีช่ือว่าโดพามีน(Dopamine) ซึ่งเมื่อหลั่งสารโดพามีนในระบบของสมองส่วนกลางท าให้ผู้

เล่นเกิดความสุขและมีอาการเสพติด จึงท าให้ติดเกมในระยะแรก แต่เมื่อเล่นเกมเป็นเวลานนานมาก ๆ นั้นท า

ให้สมองหลั่งสารโดพามีนมากขึ้น ท าให้สมองมีการเปลี่ยนแปลงกล่าวคือ มีอาการเสพติดการเล่นเกมมากขึ้น 

และมีความต้องการในการเล่นเกมมากยิ่งข้ึน ในด้านปัจจัยของการติดเกมนั้นยังมีผลมาจากด้านสังคมด้วย

เช่นกัน กล่าวคือ เนื่องจากเกมนั้นเป็นสื่อที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของเยาวชนได้ดี ในด้านการ

สร้างความสนุกสนาน ความส าเร็จเมื่อผ่านภารกิจภายในเกมที่มีความยาก ด้วยสิ่งเหล่าน้ีท าให้เยาวชนที่เล่น

เกมเกิดความท้าทายกับการเล่นเกมมากขึ้น อีกทั้งเมื่อชนะการเล่นเกมก็จะท าให้ผู้เล่นได้รับไอเทม(item)พเิศษ 

ท าให้ผู้เล่นเกิดความพึงพอใจต่อตัวเองที่สามารถชนะได้ ท าให้เป็นเสมือนแรงจูงใจในการเล่นเกม รวมไปถึง
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รูปแบบเกมออนไลน์ที่สามารถสรา้งสังคมออนไลน์เพื่อใช้ในการแลกเปลีย่น พูดคุย ท าให้ตัวของผู้เล่นรู้สึกไดร้บั

การยอมรับจากผู้อื่น เมื่อมีการติดต่อทางเกมมากยิ่งข้ึนก็ท าให้ผู้เล่นเกมนั้นเกิดความต้องการในการเล่นเกม

ตามไปด้วย โดยเฉพาะเกมที่ต้องเล่นด้วยกัน และปัจจัยสุดท้ายที่ท าให้เด็กเกิดอาการติดเกมคือ ปัจจัยทางด้าน

ครอบครัว เนื่องจากสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่อยู่ใกล้ชิดกับเยาวชน ท าให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขัด

เกลา ฝึกระเบียบวินัย ซึ่งปัญหาของเด็กติดเกมส่วนใหญ่มกัจะมาจากครอบครัวที่ขาดการฝึกระเบยีบวินัยใหแ้ก่

เยาวชนต้ังแต่เด็ก หรือบางครอบครัวอาจจะเกิดจากความขาดหวังที่มากเกินไปของผูป้กครองท าใหเ้ยาวชนเกดิ

อาการเครียด ไม่มีทางออก จึงท าให้เลือกการเล่นเกมเป็นทางออกในการแก้ปัญหา 

 ในอดีตนั้นเกมออนไลน์ยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก เนื่องจากผู้เล่นเกมส่วนใหญ่มักจะเลือกเล่นเกมผ่าน

เครื่องเล่นคอนโซล(Console)เป็นส่วนมาก เช่น เครื่องเล่นเกม Famicom, PlayStation เป็นเพราะว่าเกม

คอนโซลนั้นมีการประมวลภาพที่สวยและสมจริงกว่าเกมคอมพิวเตอร์ จึงท าให้ได้รับความนิยม แต่เมื่อระบบ

อินเตอร์เน็ตได้ถูกน ามาประยุกต์ใช้กับเกมคอมพิวเตอร์ในปี พ.ศ.2535 จึงได้ถือก าเนิดเกมออนไลน์ 

การเข้ามาของเกมในสังคมไทย 

 เกมเข้ามาในประเทศไทยมี 3 รูปแบบ คือ 1.เกมออฟไลน์ 2.เกมที่เล่นด้วยระบบLan(1) และ3.เกม

ออนไลน์ที่เล่นด้วยระบบอินเตอร์เน็ต 

 เกมออฟไลน์ โดยส่วนมากจะเป็นเกมที่ผู้เล่นสามารถเล่นได้คนเดียว ซึ่งเกมออฟไลน์ของคอมพิวเตอร์

นั้นส่วนใหญ่จะเป็นเกมแนวPuzzle หรือเกมแนวแก้ปริศนาต่าง ๆ เช่น เกม Tetris หรือเกมแนวSimulator 

เกมแนวจ าลองสถานการณ์ต่าง  ๆ เช่น เกมTheSims ซึ่งถูกพัฒนาและคิดค้นโดยบริษัท Maxis ของ

สหรัฐอเมริกา ที่เป็นเกมแนวจ าลองสถานการณ์ภายในครอบครัวมาเป็นเนื้อหาเกม โดยจะมีกฎ กติกา รูปแบบ

การเล่น ตลอดจนผลกระทบของการตัดสินใจของผู้เล่น 

 เกมระบบแลนนั้นคือเกมที่ใช้ระบบเครือข่ายของคอมพิวเตอร์เป็นตัวกลางในการเช่ือมโย งของ

คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ให้สามารถเช่ือมต่อถึงกันได้โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

 ส าหรับเกมทีเ่ลน่ด้วยระบบLan(แลน)นั้นเริม่เข้ามาในช่วงป ีพ.ศ.2545 เกมที่ได้รับความนิยมเป็นอยา่ง

มากคือเกม Counter Strike ที่ ถูกพัฒนาโดยบริษัท   Valve Corporation ประเทศสหรัฐอเมริกา เกม 

Counter Strike เป็นเกมแนวประเภทยิง โดยทั่วไปกลุ่มคนเล่นเกมมักจะเรียกว่า CS(ซีเอส) 

 ในขณะที่เกมออนไลน์ที่เล่นด้วยระบบอินเตอร์เน็ต เริ่มเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 ใน

รูปแบบของเกมแข่งรถ ผนวกกับสภาพอินเตอร์เน็ตของไทยในขณะนั้นที่ยังไม่ค่อยดีท าให้เกมดังกล่าวต้องปิด

                                                             

 
1

 การเช่ือมโยงของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทีเ่ช่ือมถึงกันทั้งหมดโดยอาศัยสื่อกลางเป็นตัวน า 
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ตัวลงในเวลาไม่ถึง 6 เดือน ซึ่งต่อมาไม่นานก็ได้เกิดเกมออนไลน์ที่สมบูรณ์และพร้อมในการเล่นที่มากขึ้น เข้า

มาเปิดให้บริการในประเทศไทย คือเกมKing of King (คิง ออฟ คิง) โดยถือว่าเป็นเกมออนไลน์ที่เปิดให้บริการ

อย่างสมบูรณ์รวมถึงมีการจัดเก็บรายได้อย่างเป็นทางการเกมแรกของประเทศไทย ให้บริการโดยบริษัท จัสต์

ซันเดย์ (Just Sunday) ซึ่งเป็นการซื้อลิขสิทธ์ิมาจากบริษัท เลเกอร์ จ ากัดของประเทศเกาหลี และตามมาด้วย

การเปิดตัวเกมRagnarok Online(แร็คนาร็อคออนไลน์) ซึ่งซื้อลิขสิทธ์ิมาจากบริษัท Gravity (กราฟวิตี้) ของ

ประเทศเกาหลีใต้ ผู้เปิดให้บริการคือ บริษัท เอเชียซอฟท์ จ ากัด ช่ือในขณะนั้น(ปัจจุบันคือบริษัท เอเชียซอฟต์ 

คอปอเรช่ัน จ ากัด มหาชน) โดยเกมทั้ง 2 รูปแบบนั้นก่อให้เกิดกระแสร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ ข้ึนมาเป็นจ านวน

มาก พร้อมกับเกิดกระแสเปิดบริษัทเกมออนไลน์กว่า 20 บริษัทในระยะเวลาเพียงแค่ 3 ปี (ปีพ.ศ. 2546 – 

2549) 

ประเภทของเกม 

 โดยหลักๆแล้วเกมออนไลน์จะแบ่งเป็นประเภท MMO ที่ย่อมาจาก Massively Multiplayer Online 

ที่หมายถึงเกมที่ผู้เล่นเข้ามาเล่นพร้อมกันจ านวนมากในเซิฟเวอร์(Server)2 โดยแบ่งเป็นประเภทย่อยลงไปอีก 

กล่าวคือ 

  1.MMORPG (Massive Multiplayer Online Role-Playing Game) เป็นเกมที่ เล่นตาม

บทบาทเพื่อเก็บค่าประสบการณ์การต่อสู้ มีเนื้อเรื่องให้ผู้เล่นเกมเล่นไปตามบทที่ทางต้นเกมได้สร้างไว้ โดยการ

เล่นเกมนี้คือผู้เล่นจะต้องสร้างตัวละครข้ึนมา เมื่อเข้าสู่ระบบเกมผู้เล่นจะต้องสวมบทบาทเป็นตัวละครตัวหนึ่ง

                                                             

 
2

 คอมพิวเตอร์ทีม่ีประสทิธิภาพสูงและมีโปรแกรมที่คอยใหบ้รกิารกับลูกข่ายทีเ่ข้ามาเช่ือมต่อกบั 
Server 
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ภายในเกม ซึ่งเกมแนวMMORPG ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทยได้แก่เกม Ragnarok Online 

เป็นต้น 

ภาพที่3.1 เกมประเภท MMORPG  
 2.MMORTS (Massively Multiplayer Online Real-Time Strategy) เป็นเกมแนววางแผนแบบ

ตามเวลาจริง กล่าวคือผู้เล่นจะเข้ามาภายในเกมในเวลาเดียวกัน โดยเกมประเภทนี้มักจะเล่นกันเป็นกลุ่มมกีาร

วางแผนเพื่อเข้าไปรบกับฝ่ายตรงข้าม  

 

ภาพที่3.2 เกมประเภท MMORTS 

ที่มา www.mmobomb.com/games/mmorts
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3.MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) เป็นเกมที่แยกออกมาจาก MMORTS โดยเกมแนวMOBAจะ

แบ่งออกผู้เล่นออกเป็น2ฝา่ย ผู้เล่นสามารถเลอืกตัวละครได้1ตัว(ฮีโร่)โดยจะมสีกลิ(Skill)3 หรืออัลติ(Ultimate) 

เพื่อป้องกันฐานของฝ่ายตัวเองและจะต้องท าลายฐานของฝ่ายศัตรู ซึ่งแต่ละทีมจะประกอบไปด้วยผู้เล่น5คน 

ไม่สามารถเลือกตัวละครที่เหมือนกันภายในทีมได้ เมื่อเข้าสู่ภายในเกมจะพบกับแผนที่ของแต่ละฝั่งที่จะอยูซ่า้ย

และขวา ซึ่งจะเป็นฐานของฝ่ายตัวเองและฝ่ายศัตรู และจะมีทาง3เลน(ทางเดิน)คือ เลนทางด้านบน,กลางและ

เลนล่างให้ผู้เล่นเดิน โดยที่ Creep(ครีพ) หรือทหารอัตโนมัติภายในเกม จะว่ิงออกไปในแต่ละเลนและมุ่งหน้า

ไปยังฐานของฝ่ายตรงข้าม ซึ่งเป้าหมายในการเล่นเกมแนว MOBA คือให้แต่ละฝ่ายสามารถที่จะดันเลนของ

ฝ่ายตรงกันข้ามและมุ่งหน้าไปท าลายฐานของฝ่ายตรงข้ามให้ได้ ก่อนที่จะฝ่ายศัตรูจะท าลายฐานของตัวเอง 

และรูปแบบการเล่นเกมแนว MOBA ก็คือการปะทะกันระหว่างผู้เล่นทั้งสองฝ่าย ซึ่งท าให้การเล่นเกมแนวนี้ 

ค่อนข้างจะท้าทายฝีมือผู้เล่นพอสมควร  

  

ภาพที่3.3 เกมประเภท MOBA 

ที่มา https://se7en.ws/which-moba-is-right-for-you/ 

4.MMOFPS (Massively Multiplayer Online First-Person Shooting) ส่วนใหญ่มักจะเป็นเกมแนวยิงใน

มุมมองบุคคลที่หนึ่ง กล่าวคือผู้เล่นจะเห็นตัวละครเพียงแค่มือในการถืออาวุธ และเท้า มุมมองต่างๆในการเล่น

เกมเหมือนทั่วไปในความเป็นจริง เกมยิงประเภทนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากท าให้ผู้เล่นเสมือน

อยู่ภายในเกม

                                                             

 
3

 ทักษะพเิศษหรือท่าไม้ตายในการต่อสู ้
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ภาพที่3.4 เกมประเภท MMOFPS 

ที่มา https://www.mmofront.com/free-mmofps 

 5.MMOTPS (Massively Multiplayer Online Third-Person Shooting) เป็นเกมแนวยิงในมุมมอง

บุคคลที่3 ส่วนใหญ่จะเป็นเกมยิงเหมือนกับแนวเกมMMOFPS แต่ที่แตกต่างกันคือ มุมมองในการมองนั้นผู้เลน่

จะเห็นตัวละครของผู้ เ ล่นทั้ งหมด ท าให้การมองเห็นมีลักษณะเปิดก ว้างกว่าเกมแนว MMOFPS

 

ภาพที่3.5 เกมประเภท MMOTPS 

ที่มา https://zh-tw.samurai-gamers.com
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6.Casual เป็นเกมประเภทที่สามารถเล่นจบได้ภายในระยะเวลาอันสั้น อาทิเช่น เกมการ์ด เกมเต้น เป็นต้น  

เกมประเภทนี้มักจะถูกสร้างข้ึนมาให้เล่นบนมือถือ เนื่องจากสามารถเล่นจบได้ภายในเวลาอันสั้น  

 

ภาพที่3.6 เกมประเภท Casual 

ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=qLRNDDuD8Zw 

 

 เกมแต่ละประเภทที่กล่าวมา ยังท าให้เห็นถึงบริบทของผู้เล่นที่แตกต่างกันออกไป อย่างเช่น เกม

ประเภท MMORPG ที่เป็นเกมแนวเก็บเวล (Level) เพื่อบ่งบอกความก้าวหน้าของตัวละครผู้เล่นตลอดทั้งเกม 

แต่ในปัจจุบันเกมแนว MMORPG ได้ต่างจากไปเดิมกล่าวคือ   

 นอกจากเกมจะถูกจัดแบ่งออกเป็นตามแต่ละประเภทแบบข้างต้นแล้ว เกมยังมีการจัดอันดับ

(Rating)เพื่อแบ่งแยกประเภทเนื้อหาและการน าเสนอที่แตกต่างกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เยาวชนได้รับเนื้อหาที่ไม่

เหมาะสมกับวัยของผู้เล่น โดยคณะกรรมการจัดเรตสื่อซอฟต์แวร์บันเทิง(Entertainment Software Rating 

Board)หรือESRB ของสหรัฐอเมริกา  

การจัดอันดับเพื่อแบ่งแยกประเภทเนื้อหาของเกม 

   EC – Early Childhood เนื้อหาของการจัดอันดับประเภทนี้เหมาะส าหรับเด็กที่มีอายุ
ตั้งแต่3-6ปี ซึ่งเกมที่ได้การจัดอันดับอยู่ในประเภทนี้มักจะเป็นเกมที่มีความเรียบง่าย ไม่มีเนื้อหารุนแรง
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 E – Everyone เนื้อหาของการจัดอันดับประเภทนี้เหมาะส าหรับเด็กที่มอีายุตั้งแต่6ปีข้ึนไป 

เกมที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในประเภทนี้มักจะเป็นเกมเริ่มมีความรุนแรงแบบกลายๆเข้ามา การควบคุมเริ่ม

ซับซ้อน 

 E10+ - Everyone 10+(10 ปีข้ึนไป) เนื้อหาของการจัดอันดับประเภทนี้เหมาะส าหรับเดก็

ที่มีอายุตั้งแต่10ปีข้ึนไป เกมที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในประเภทนี้เริ่มมีความรุนแรงและการใช้ภาษาที่สูงข้ึน 

 T – Teen – เนื้อหาของการจัดอันดับประเภทนี้เหมาะส าหรับเด็กที่มีอายุต้ังแต่13ปีข้ึนไป 

เกมที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในประเภทนี้มักจะเป็นเกมที่เริ่มมีเลือดและยาเสพติดย์ประเภทเหล้า และบุหรี่เพิม่

เข้ามา ผนวกกับการเล่นเกมมีความซับซ้อนมากข้ึน 

 M – Mature - เนื้อหาของการจัดอันดับประเภทนี้เหมาะส าหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่17ปีข้ึน

ไป ไป เกมที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในประเภทนี้มักจะเป็นเกมที่มีความรุนแรงสูงข้ึน มีการใช้ยาเสพติดภายใน

เกม และมีเรื่องเพศเข้ามา อาทิเช่น ฉากโป๊เปลือย 

 AO – Adult Only – เนื้อหาของการจัดอันดับประเภทนี้เหมาะส าหรับผู้ใหญ่เล่นเท่านั้น 

ไป เกมที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในประเภทนี้มักจะเป็นเกมที่มีความรุนแรงสูงและฉากเกี่ยวกับเพศที่รุนแรงมาก

ข้ึน อาทิเช่น ฉากร่วมเพศ 
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 RP – Rating Pending – เนื้อหาของการจัดอันดับประเภทนี้ยังไม่ได้รับการจัดอันดับอย่าง

เป็นทางการ เนื่องจากยังไม่สามารถเนื่องจากเกมที่ได้รับการจัดอันดับประเภทนี้มักจะเป็นเกมที่ก าลังพัฒนา

เป็นส่วนมาก 

 จะเห็นได้ว่าเกมออนไลน์น้ันมีความหลากหลายมาก ท าให้ผู้เล่นสามารถเลือกเกมออนไลน์ที่ตนเองช่ืน

ชอบได้ ท าให้เกมนั้นถูกเข้ามาแทนที่กิจวัตรบางอย่างในสังคมของมนุษย์ และเมื่อสื่อเกมออนไลน์ได้เข้ามาใน

ประเทศไทยเป็นจ านวนมากจนท าให้กลุ่มเยาวชนบางกลุ่ม เกิดความกระหายในการเล่นเกมจนน าไปสู่รูปแบบ

ของการติดเกม  

 ปัญหาของเด็กติดเกม ต่างเป็นปัญหาที่นานาประเทศ ล้วนเผชิญกับปัญหาเหล่านี้ ท าให้ทางภาครัฐ

ของแต่ละประเทศได้ออกนิยามลักษณะของเด็กติดเกมเอาไว้ ซึ่งทางภาครัฐไทยก็ได้ให้ค านิยามของเด็กติดเกม

ไว้ว่า 

 ยุคทองของสื่อเกม 

 ในปี พ.ศ. 2548 ถือได้ว่าเป็นปีของการเติบโตของอินเตอร์เน็ตเป็นอย่างมาก เพราะในช่วงเวลาน้ีได้

ก าเนิดเว็บไซต์ที่มีคุณสมบัติพิเศษ ซึ่งความพิเศษตรงนี้คือการให้ความส าคัญในรูปแบบของการสื่อสารร่วมกัน

มากข้ึน ดังจะเห็นได้จากการเกิดข้ึนของเว็บไซต์อย่างเช่น www.blogs.com, www.youtube.com เป็นต้น 

ซึ่งการเกิดข้ึนของเว็บไซต์อย่างYoutube เป็นเสมือนการช้ีให้เห็นถึงการเริ่มต้นของเว็บไซต์ในยุคใหม่ ที่ทาง

เว็บไซต์ดังกล่าวสามารถแชร์วิดีโอของผู้ใช้งานได้เพื่อให้คนทั่วไปสามารถรับชมได้ ด้วยบริการแชร์วิดีโอของ

เว็บไซต์Youtube ท าให้ประสบความส าเร็จอย่างรวดเร็ว 

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 Justin Ken, emmett Shear, Michael Seibel และ Kyle Vogt ได้ร่วมกัน

สร้างเว็บไซต์ที่มีช่ือว่า Justin.tv ซึ่งในระยะแรกนั้นเว็บไซต์ Justin.tv ได้ให้ความส าคัญกับการถ่ายทอด

เรื่องราวทั่วไปของผู้ใช้งาน เว็บไซต์ดังกล่าวได้เติบโตและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และหนึ่งในประเภท

ของวิดีโอที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากคือวิดีโอเกมที่มีความคล้ายกับการสตรีม  ด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็ว

ของความสนใจทางด้านวิดีโอเกมในโลกของสังคมออนไลน์ Justin Ken และ Emmett Shear ที่เคยสร้างช่อง 

Justin.tv ข้ึนมาและได้เป็นเจ้าของช่อง Justin.tv ในเวลาต่อมาพวกเขาก็ได้สร้างช่องทางข้ึนมาใหม่ที่เป็น

เฉพาะของการสตรีมมิ่งที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน ได้สร้างเว็บไซต์ที่มีช่ือว่า Twitch ข้ึนเพื่อมุ่งเป้าไปที่วิดีโอเกม

เป็นหลัก จนในที่สุดเว็บไซต์ Twitch ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและส่งผลท าให้เว็บไซต์อย่าง Justin.tv 
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ต้องปิดตัวลงไปในปี พ.ศ. 2557 ด้วยความส าเร็จอย่างถล่มถลายของเว็บไซต์ Twitch ท าให้ Amazon เว็บไซต์

ธุรกิจซื้อขายออนไลน์ได้เข้ามาซื้อกิจการด้วยเงินกว่า970ล้านดอลล่าร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทย31 ,000ล้าน

บาท 

 

ภาพที่3.7 ภาพตัวอย่างของเกมที่ผู้ชมให้ความสนใจ 

ที่มา www.twitch.tv 

 

จุดก าเนิดของเกมสตรมีเมอร ์

 เว็บไซต์ Twitch เป็นแหล่งรวบรวมประเภทเกมทีม่ีหลากหลายประเภท รวมไปถึงยังมีการถ่ายทอดสด

จากการแข่งขันe-sports และงานเกมต่าง ๆ  ที่จัดข้ึนทั่วทุกมุมโลก ในขณะเดียวกันก็ฟังก์ช่ันที่เปรียบเสมือน

เวทีที่ให้เหล่าเกมเมอร์ได้มาโชว์ทักษะหรือความช านาญในการเล่นเกมของพวกเขา  จนท าให้Twitch นั้น

ประสบความส าเร็จอย่างรวดเร็ว และในปีพ.ศ.2557 เว็บไซต์  Twitch เป็นหนึ่งในเว็บไซต์ที่มีผู้เข้าชมเป็น

จ านวนมากในสหรัฐอเมริกา การเกิดข้ึนใหม่ของเว็บไซต ์Twitch จะไม่ประสบความส าเร็จหากปราศจากความ

สนใจของผู้คนที่ให้ความสนใจและกลุ่มผู้ใช้งาน จึงหมายความว่าเว็บไซต์ Twitch นั้นต้องการฐานคนดู

เช่นเดียวกันกับกลุ่มผู้ใช้งานที่ยังคงใช้งานเว็บไซต์  

 ในทุกวันนี้การสตรีมการเล่นเกมผ่านเว็บไซต์ Twitch ง่ายมากกว่าแต่ก่อน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่า

บริษัทผู้ผลิตเครือ่งเล่นเกมคอนโซลอย่างSony และ Microsoft ได้ท าสัญญาการเป็นพาร์ทเนอรก์ับทางเว็บไซต์ 

Twitch ท าให้เหล่านักสตรีมเมอร์สามารถสตรีมเกมผ่านเครื่องคอนโซลได้ง่ายข้ึน แต่การสตรีมผ่านเครื่องเกม

คอนโซลก็ยังมีความต้องการในการสตรีมอยู่ 3 ข้อ คือ1.ผู้ใช้งานจะต้องต่ออินเตอร์เน็ตในการใช้งานอย่างน้อย
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 1เมกะไบต์ต่อวินาที4 2.ต้องสมัครแอคเค้าท์(account)5ในการการสร้างช่องของตนเอง และ3.กดปุ่มแชร์บน

จอยสติ๊กของเครื่องเล่นเกมคอนโซล เพื่อท าการถ่ายทอดสด 

 ผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ Twitch สามารถสร้างช่อง(account)ของตนเองได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและ

สามารถรับชมการสตรีมออนไลน์ของกลุ่มสตรีมเมอร์ในช่วงเวลาที่พวกเขาท าการสตรีมออนไลน์อยู่ การสมัคร

ช่องของตัวเอง ผู้สมัครสามารถเลือกติดตามหรือสมัครรับข้อมูลในช่องของนักสตรีมที่ตนเองสนใจได้ โดยหลัก

ส าคัญของความแตกต่างระหว่างการกดติดตามและการกดสมัครรับข้อมูลคือ การกดติดตามผู้ใช้งานจะไม่เสีย

ค่าใช้จ่ายและจะได้รับอีเมลลเ์มื่อช่องที่ผู้ใช้งานก าลังใช้งานอยู่ ส่วนการกดรับสมัครข้อมูลนั้นจะเหมือนกันกับ

การกดติดตามช่องของสตรีมเมอร์ แต่จะมีค่าใช้จ่าย คือ 4.99ดอลล่าร์สหรัฐต่อเดือนหรือประมาณ163บาทต่อ

เดือน ส าหรับเงินในการกดสมัครข้อมูลจะถูกแยกออกให้เท่ากันระหว่างสตรีมเมอร์เจ้าของช่องและเว็บไซต์ 

Twitch.tv 

 การกดรับสมัครข้อมูล(Subscription)นี้เป็นประโยชน์ส าหรับเหล่านักสตรีมที่ได้รับการยอมรับจาก

เว็บไซต์ แต่ถึงอย่างไรทางเว็บไซต์ก็สร้างระบบโดเนท(Donation)ให้กับเหล่านักสตรีมเมอร์โดยตรงผ่าน

ช่องทางPaypal(เพย์พาล)6ที่ท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับ-ส่งเงินออนไลน์จากผู้ใช้ทั่วโลก ซึ่งผู้ใช้งานที่

ต้องการบริจาคเงินจะต้องน าบัญชีธนาคารของตนเองไปผูกกับบญัชีของเพย์พาล(Paypal)เพื่อใหส้ามารถรบั-สง่

เงินทางออนไลน์ได้ แต่ในประเทศไทยการโดเนทส่วนใหญ่สตรีมเมอร์จะเลือกใช้บริการของเครือข่ายTrue โดย

มีช่ือว่าTrueWallet ซึ่งTrueWallet คือเปรียบเสมือนกระเป๋าสตางค์แต่เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้จ่าย

สินค้าต่าง ๆ ได้ ผ่านทางระบบออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายค่าโทรศัพท์ , ค่าอินเตอร์เน็ต เป็นต้น ซึ่งความ

แตกต่างของการรับสมัครข้อมูลคือผู้ชมสามารถรับชมการสตรีมโดยไม่มีโฆษณา 

 จนมาในปีพ.ศ.2554 ที่ทางเว็บไซต์ Twitch ได้ออกรูปแบบของพาร์ทเนอร์อย่างเป็นทางการข้ึน ความ

พิเศษของการเป็นพาร์ทเนอร์กับทางเว็บไซต์คือท าให้เหล่านักสตรีมเมอร์ได้รับรายได้จากการแชร์โฆษณา ซึ่ง

ถือได้ว่าเป็นลักษณะพิเศษที่แตกต่างระหว่างนักสตรีมเมอร์ทั่ว  ๆ  ไปที่ไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์กับทางTwitch ซึ่ง

การจะได้เป็นพาร์ทเนอร์นั้นทางTwitch ได้บอกถึงหลักการคร่าวไว้ คือ 1.จะต้องมีผู้ชมเข้ามาชมมากกว่า500

คนข้ึนไป แต่ไม่จ าเป็นต้องเป็นเป็นเวลาเดียวกัน 2.ท าการสตรีมอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์ 3. เนื้อหาของการ

สตรีมต้องไม่มีเนื้อหาของความรุนแรงกว่าที่ทาง Twitch ได้ประกาศไว

                                                             

 
4

 หน่วยวัดความเร็วของอินเตอร์เน็ตในการบรรจุเกบ็ข้อมลูตอ่วินาที 

 
5บัญชีรายช่ือออนไลน ์

 
6

 ธนาคารออนไลนท์ี่ท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับ-สง่เงินออนไลน์จากผู้ใช้ทั่วทุกมมุโลก 
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ภาพที่3.8 พาร์ทเนอร์กบัทางTwitch 

(ที่มาwww.twitch.tv/shoud) 

 ไม่เพียงแต่การเป็นพาร์ทเนอร์กับทาง Twitch เท่านั้นที่จะสร้างรายได้ให้แก่เหล่าสตรีมเมอร์หรือเกม

เมอร์แต่รูปแบบของเว็บไซต์ดังกล่าวก็ได้สร้างระบบต่าง ๆ  อาทิเช่น การโดเนท(Donation) ที่เป็นการบริจาค

เงินให้แก่เหล่าเกมเมอร์หรือสตรีมเมอร์บนเว็บไซต์Twitch ซึ่งการโดเนทเงินให้แก่เหล่าสตรีมเมอร์อาจจะมา

จากความช่ืนชอบโดยส่วนตัวของผู้ชมที่มีต่อสตรีมเมอร์ หรือโดเนทเมื่อสตรีมเมอร์คนนั้นสามารถท าภารกิจ

ส าเร็จ รูปแบบการโดเนทจึงข้ึนอยู่กับความช่ืนชอบส่วนบุคคลของผู้ชม อีกทั้งยังรวมไปถึงการให้บิท(bit)แก่

เหล่าสตรีมเมอร์ซึ่งการให้บิทก็เปรียบเสมือนการให้ก าลังใจแก่สตรีมเมอร์ แต่ความแตกต่างระหว่างการโดเนท

(Donation)กับการให้บิท(bit) คือเงินโดเนทที่ได้จากผู้ชมนั้นจะเข้าสู่บัญชีธนาคารของผู้เล่นโดยตรง แต่การ

บริจาคบิท(Bit)จะถูกเปลี่ยนเป็นเงินในภายหลัง และจะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนแยกให้กับสตรีมเมอร์และทาง

เว็บไซต์ 

 
ภาพที่3.9 การบรจิาคเงินให้แกส่ตรมีเมอร ์

ที่มา www.twitch.tv 

 การบริจาคเงินให้กับสตรีมเมอร์สามารถท าได้โดยการผูกบัญชีธนาคารของตนเองเข้ากับออนไลน์ โดย

สามารถท าการบริจาคผ่านระบบPaypal หรือระบบTrueWalletได้ เมื่อท าการเช่ือมระหว่างบัญชีของตนเอง

เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถกดไปยังค าว่าแสกนบนหน้าจอภายในแอพริเคช่ันบนมือถือ และท าการแสกน
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QRCode ของสตรีมเมอร์ที่ต้องการ เมื่อแสกนQR Code7 เสร็จเรียบร้อยจะข้ึนค าว่า “โอนเงิน”ข้ึนบนหน้าจอ 

จากนั้นกดเข้าไปแล้วใส่จ านวนเงินที่ต้องการ ซึ่งจ านวนเงินข้ึนต่ าในการบริจาคคือ 10 บาท เมื่อใส่จ านวนเงิน

เสร็จเป็นที่เรียบร้อยให้กดค าว่า “ยืนยันการโอนเงิน” ทางบริษัทจะส่งรหัสOTP8 มาให้เพื่อเป็นการยืนยันว่า

ผู้ใช้บริการต้องการโดเนทจริง จากนั้นเมื่อใส่รหัสOTP เสร็จก็จะได้รับข้อความยืนยัน และถือว่าท าการส าเร็จ 

 
 

ภาพที่3.10 การบรจิาคบิทให้กบัสตรีมเมอร์ 

ที่มา www.twitch.tv 

 

 การบริจาคบิทเป็นเสมือนการสนับสนุน ให้ก าลังใจแก่สตรีมเมอร์ ซึ่งการบริจาคบิทมีตั้งแต่การบริจาค

1บิทไปจนถึง1,000,000บิท อีกทั้งการบริจาคบิทยังท าให้ผู้บริจาคได้รับยศหน้าช่ือภายในเว็บตามจ านวนที่

บริจาค

                                                             

 7 สัญลักษณ์ที่แทนข้อมลูต่างๆ ทีม่ีการตอบสนองอย่างรวดเรว็ ซึ่งส่วนใหญจ่ะน ามาใช้กับสินค้า, สื่อ
โฆษณาต่างๆ ซึ่งต้องน ากล้องของโทรศัพทม์ือถือไปถ่ายจึงจะสามารถเข้าสูร่ะบบต่างๆได้ 

 
8

 One Time Password คือชุดรหัสผ่านใช้ครั้งเดียวที่ระบบสร้างขึ้นเพื่อความปลอดภัยในการท า
ธุรกรรมทางอินเทอรเ์น็ต 
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 ข้ันตอนของการบริจาคบิทคือ เข้าไปที่เว็บไซต์ www.twitch.tv.จากนั้นไปที่การช่อง(Chanel)ของ

สตรีมเมอร์ที่ต้องการจะบริจาคบิท จากนั้นไปที่ค าว่า “Getbits” ให้การซื้อโดยจะต้องท าการซื้อผ่านระบบ

ออนไลน์ กล่าวคือ ผู้ใช้จะต้องน าบัญชีของผู้ใช้ภายในเว็บไซต์ดังกล่าวผูกเข้ากับกระเป๋าเงินออนไลน์

(Electronic walletหรือE-wallet)เช่นเดียวกับรูปแบบของTrueWallet โดยราคาของเงินบิทจะมีราคาที่ไม่

เท่ากัน กล่าวคือ 100bits(45.15บาท) 500bits(225.75บาท),1,500bits(643.39บาท),5,000bits(2,076.90

บาท),10,000bits(4,069.50บาท)และ25,000bits(9,933บาท) จากนั้นผู้ใช้สามารถเลือกการบริจาคเงินบิทได้

ตามจ านวนที่ผู้ใช้ต้องการได้ 
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บทท่ี4 

การสรา้งรายได้จากการเล่นเกมและการสรา้งกลุ่มแฟนคลบัผ่านการสตรีมมิ่งเกม 

 

 การศึกษางานวิจัยเรื่อง การสร้างรายได้จากการเล่นเกมและการสร้างกลุ่มแฟนคลับผ่านการสตรีมมิ่ง

เกม ครั้งนี้นอกจากความสนใจการศึกษาถึงการสร้างรายได้จากการเล่นเกมและการสรา้งกลุ่มคนดูแล้ว ผู้ศึกษา

ยังได้ให้ความสนใจในการศึกษาถึงรูปแบบการเล่นเกมที่ก่อให้เกิดรายได้และกลุ่มคนดูที่เลือกรับชมการเลน่เกม

อีกด้วย โดยผู้ศึกษาจะใช้การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ของกลุ่มนักแคสต์เกมภายในปี2561 และการ

สัมภาษณ์กลุ่มคนดูโดยกลุ่มตัวอย่างตามเงื่อนไขด้านเวลาที่มีอย่างจ ากัดในการวิจัย โดยสัมภาษณ์กลุ่มเกม

สตรีมเมอร์จ านวน3คนและกลุ่มคนดูจ านวน10คนผ่านโปรแกรมสนทนา และอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย

กรอบแนวคิดเรื่องกระบวนการสร้างรายได้และแนวคิดเรื่องแฟนและแฟนด้อม ถึงการสร้างรายได้จากการเล่น

เกมของกลุ่มนักสตรีมเมอร์เกม ตลอดจนการสร้างกลุ่มคนดูผ่านการสตรีมมิ่งเกม 

 

เกมสตรีมเมอร ์

 การศึกษาเรื่อง การสร้างรายได้จากการเล่นเกมและการสร้างกลุ่มแฟนคลับผ่านการสตรีมมิ่งเกม ใน

ครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ศึกษาจากการสัมภาษณ์ เกมสตรีมเมอร์ จ านวน 3 คน โดยเป็นการสัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม

พูดคุยออนไลน์ เนื่องจากการจ ากัดของเวลาในด้านการศึกษา  

  เกมสตรีมเมอร์คนแรก ที่ผู้ศึกษาได้ท าการสมัภาษณ์ คือ นายปวิธ ลักษมีวงศ์ อายุ 24 ปี หรอื 

แทนนี่(TannyTH)   

  “แทนนี่หรือแทน อายุ 24 ปี จบการศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

ได้บอกว่า ตนเองเป็นคนที่ช่ืนชอบการเล่น เกม Dota2 มาก หากมีการแข่งขันเกม Dota2 ก็จะแข่งบ้าง แต่ไม่

มีจุดหมายอะไร จนถึงข้ึนช้ันปีที่ 2 ก็เริ่มอยากสตรีม เนื่องจาก คุณแทนบอกว่า ได้ดูการสตรีมมิ่งเกมของพี่เษม

(Rockleepond) แล้วเห็นว่าการสตรีมมิ่งของพี่เษมท าให้ตนนั้นมีแรงบันดาลใจ เนื่องจากความตลกและบุคลิก

คล้าย ๆ กับตน ในช่วงแรกของการสตรีมมิ่ง คุณแทนบอกว่าไม่มี webcam และ ไมโครโฟน จ านวนคนดูก็ไม่ม ี

จนผ่านมาวันที่สองของการสตรีมมิ่ง คุณแทนคิดว่า ต้องน าช่องของตนเองไปแชร์ตามกลุ่มต่าง ๆ  เพื่อให้คนที่

เล่นเกมนั้นได้เห็นช่องของตนเอง ซึ่งก็ท าให้เห็นว่ามีคนดูเพิ่มข้ึนมาประมาณ 10 กว่าคน จนเวลาผ่านมาครบ 1 

เดือน คุณแทนบอกว่าคนดูคงที่อยู่ประมาณ 20 กว่าคน เริ่มมีการพูดคุยกับคนดู จนท าให้ตนเองคิดว่า การมี

กล้อง webcam ก็น่าจะจ าเป็น เพราะจะท าให้คนดูสามารถดูรีแอคช่ันจากเราได้ จนท าให้คนดูเพิ่มข้ึนมาถึง 
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200 – 300 คน แต่ด้วยปัญหาทางด้านการเรียนที่ท าให้คุณแทนไม่สามารถท าการสตรีมมิ่งได้อย่างสม่ าเสมอ 

เพราะติดสอบ จนท าให้คนดูเริ่มมีจ านวนน้อยลง จนมาถึงช่วงหลังรับปริญญา คุณแทนได้บอกว่า ในตอนน้ันมี

อยู่ 2 ทางเลือก คือ ท างานเป็นมนุษย์เงินเดือนตามคณะที่เรียนมา หรือว่าจะกลับมาท าอาชีพเกมสตรีมเมอร์

อีกครั้ง โดยท าการพูดคุยกับแม่ว่า ตนเองอยากท าอาชีพนี้ แต่เหมือนว่าแม่ของคุณแทนนั้นอยากจะให้ท างาน

บริษัทมากกว่า ด้วยเหตุผลว่า หากตกงานมาก็ยังมีประสบการณ์มาบ้าง อาจจะเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ 

แต่กลับสตรีมเมอร์ที่ไม่มีอะไรแน่นอนเลย แต่ตัวของคุณแทนเองก็ได้พูดกับแม่ว่า ขอเวลา 6 เดือน ในการท า

อาชีพเกมสตรีมเมอร์ ถ้าหากไม่สามารถไปต่อได้ ก็จะมาท างานตามบริษัทเป็นมนุษย์เงินเดือน จึงท าให้คุณแทน

เริ่มท าอาชีพเกมสตรีมเมอร์มา ซึ่งในช่วงแรกคุณแทนได้สตรีมมิ่งอยู่ที่ Youtube ก่อนที่จ ามาสตรีมที่ twitch 

จนมาถึงวันที่ 6 มกราคม คุณแทนได้ Partner กับทาง twitch และท าให้คุณแทนเองมีรายได้จากการสตรีมมิ่ง

เกม” 

นาย ปวิธ ลักษมีวงศ์ (แทนนี่), สัมภาษณ์:มกราคม 2562) 

 

 ซึ่งต่อมาที่ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์คือ นางสาว นัฎฐนันท์ ล้วนรัตน์ อายุ 24 ปี หรือ นุ่น Pinkunotori 

(Noon_Pinkunotori)  

  “นุ่นหรือน้องนุ่นตามค าเรียกของกลุ่มคนดู จบการศึกษาจากคณะสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยารังสิต ได้บอกว่าตนเองรู้จักการสตรีมมิ่งเกมมาจากพี่เอก HRK(HeartRocker) และ พี่แป้ง Zbingz 

ซึ่งคุณนุ่นก็ได้บอกว่า ตัวเองดูการเล่นเกมของพี่เอกHRKแล้วช่ืนชอบในการเล่นของพี่เอก เนื่องจากการเล่นเกม

ของพี่เอกHRK นั้น มีความสนุกสนานและเฮฮากับคนดูจึงท าให้ตนเองเริ่มสนใจมากยิ่งข้ึน จนเวลาผ่านมา 

ผนวกกับในเวลานั้น ตัวของคุณนุ่นเองก็ได้เลิกท า VJ(วีเจ) ที่TalkTalk จึงท าให้คุณนุ่นเริ่มหันมาท าการสตรีม

มิ่งเกมแทน คุณนุ่นยังได้กล่าวเสริมอีกว่า ในตอนแรกนั้นเธอเองได้ท างานอยู่ที่ธนาคารแห่งหนึ่งควบคู่ไปกับการ

เป็นวีเจที่Talktalk แต่เมื่อท าไปได้สักพักก็ออกจากงานมาท าเป็นเกมสตรีมเมอร์ โดยข้ันตอนแรกของการท า

การสตรีมคุณนุ่นได้บอกว่า ตนเองต้องซื้อการ์ดจอใหม่ เนื่องจาก การ์ดจออันเดิมนั้นถูกใช้มาอย่างยาวนาน ท า

ให้การสตรีมมิ่งเกมอาจจะท าไม่สะดวก ซึ่งเมื่อเริ่มท าการสตรีมมิ่งเกม คุณนุ่นก็ได้บอกว่า อารมณ์ของการ

สตรีมมิ่งนั้นเป็นสิ่งส าคัญอย่างมากในการสตรีมมิ่ง ซึ่งโดยปกติแล้ว คุณนุ่นจะ สตรีมมิ่งโดยการพูดคุยเสีย

มากกว่า เนื่องจากคุณนุ่นบอกว่าตัวเองนั้นเป็นคนติดพูดมาจากการท า VJ ที่การีน่า ท าให้คุณนุ่นใช้รูปแบบของ

การพูดคุยเป็นส่วนมาก แต่เมื่อท าการสตรีมมิ่งเกม คุณนุ่นก็จะแชร์ช่องของตนเองไปตามกลุ่มเกมต่าง ๆ 

เพื่อให้คนที่สนใจในเกมนั้น ๆ ได้เข้ามาดู อีกทั้งคุณนุ่นได้บอกว่า การที่คุณนุ่นได้อยู่ทีมของ Pinkunotori ก็ท า

ให้คุณนุ่นได้ฐานแฟนคลับบางส่วนมาคอยเชียร์และคอยให้ก าลังใจเสมอ อีกทั้งยังท าให้ตัวของคุณนุ่นเองเกิด

กลุ่มแฟนคลับด้วยเช่นกัน แต่เมื่อผู้ถามได้ถามถึงข้อดีและข้อเสียของ การท าอาชีพสตรีมเมอร์ ในมุมมองของ
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คุณนุ่นก็ได้บอกว่า ถ้าเป็นข้อดีของการท าเกมสตรีมเมอร์ คือสามารถจัดสรรเวลาได้ มีเวลาว่างมากกว่าคนอื่น 

ๆ อีกทั้งยังมีเพื่อนร่วมงานใน Pinkunotori ที่คอยช่วยเหลือตนเอง ในส่วนของข้อเสียน้ัน คุณนุ่นเอง ก็ได้บอก

ว่า ด้วยความที่ตนเองเป็นคนที่ไม่ค่อยสตรีมมิ่งเป็นเวลา ท าให้การใช้ชีวิตในประจ าวันมีความแปลกกว่าคนอื่น” 

นางสาว นัฏฐนันท์ ล้วนรัตน์ (นุ่น Pinkunotori),สัมภาษณ์:มกราคม 2562 

 

  เกมสตรีมเมอร์คนสุดท้ายที่ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์ คือ นาย กรกช เจียมวิศิษฐ์กุล อายุ 24 ปี 

หรือ ก้อ (Korraeiei)  

  “ก้อ อายุ 24 ปี จบการศึกษาจากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้บอกว่าตนเอง

รู้จักการแคสต์เกมมานานแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสตรีมเมอร์ต่างชาติ แต่ในตอนแรกนั้นคุณก้อ ไม่ได้อยากเกม

สตรีมเมอร์ แต่เป็นนักดนตรีที่เล่นตามร้านอาหาร แต่เพราะเวลาในขณะนั้นเป็นช่วงของการถวายความอาลัย

ของรัชกาลที่ 9 ท าให้ร้านอาหารและร้านเหล้าปิด ท าให้คุณก้อมีเวลาว่างจากการเล่นดนตรี และได้ท าการตัด

ต่อคลิปของตัวเองลง Youtube จนมีคนเข้ามาดูและเกิดช่ืนชอบในการเล่นเกมของคุณก้อ ท าให้คุณก้อคิดว่า

การเล่นเกมให้คนอื่นดูทักษะก็รายได้ได้ โดยส่วนใหญ่คุณก้อจะเล่นเกม Fifa ซึ่งเป็นเกมฟุตบอล คุณก้อได้บอก

อีกว่า เหตุผลที่ท าให้คนดูเริ่มมาติดตามตัวคุณก้อ ก็เพราะว่า ตัวของคุณก้อเองนั้น มีทักษะการเล่นเกมที่ เก่ง

กว่าคนอื่น ๆ ผนวกกับนิสัยของคุณก้อที่เป็นคนเฮฮา พูดเก่ง ท าให้คนดูชอบในรูปแบบการสตรีมมิ่งเกม ตัวของ

คุณก้อเองก็ยังได้น าช่องของตัวเอง ไปลงในกลุ่ม Fifa Thailand ในเว็บไซต์ Facebook ด้วยเช่นกัน เพื่อที่จะ

ท าให้คนเล่นเกมคนอื่น ๆ ได้เห็นและติดตามดูได้ คุณก้อบอกว่าการสตรีมมิ่งเกมของคุณก้อครั้งแรกนั้น มีเพียง

แค่คอมพิวเตอร์และไมโคโฟน เมื่อผ่านมา 2 เดือนก็ได้ซื้อกล้อง Webcam ท าให้คนดูเพิ่มมากข้ึน เมื่อถามถึง

ข้อดีและข้อเสีย คุณก้อก็ได้บอกว่า ในส่วนตัวของคุณก้อเองไม่มีข้อเสีย ซึ่งข้อดีที่คุณก้อได้บอกก็คือ เป็นหนึ่งใน

งานอดิเรกของคุณก้อที่ท าให้คุณก้อสามารถหารายได้ได้ และได้เจอกับกลุ่มคนที่มีความช่ืนชอบอะไรเหมือน ๆ 

กัน” 

นาย กรกช เจียมวิศิษฐ์กลุ (Korraeiei),สมัภาษณ์ มีนาคม 2562 

กลุ่มเกมสตรีมเมอร์กับการสตรีมมิ่งเกม 

 การสตรีมมิ่งเกมของกลุ่มเกมสตรีม ถือได้ว่าเป็นการแสดงการเล่นเกมออนไลน์อย่างหนึ่งโดยผ่าน

เว็บไซต์อย่าง www.twitch.tv ที่เกมสตรีมเมอร์สามารถเลือกเวลาการออกอากาศได้ตามใจชอบหรือเวลาที่

เกมสตรีมเมอร์สะดวกในการสตรีมมิ่งเกม ซึ่งรูปแบบของการสตรีมมิ่งเกมจะมีผู้ด าเนินรายการหลกัเพียง 1 คน 

คือเกมสตรีมเมอรซ์ึ่งเป็นเจ้าของช่อง ซึ่งการสตรีมมิ่งเกมนั้นเจา้ของช่องสามารถเลอืกเล่นเกมกบักลุม่เกมสตรมี

เมอร์ด้วยกันได้ หรือแม้แต่เล่นกับกลุ่มคนดูได้ แต่โดยส่วนใหญ่เกมสตรีมเมอร์จะเล่นกับเพียงคนเดียว หากมี
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โอกาสพิเศษเกมสตรีมเมอร์ก็อาจจะเลือกเล่นกับกลุ่มคนดูบ้าง เนื่องจากกลุ่มคนดูเหล่านี้มักจะบริจาค

(Donation)เงิน หรือการให้เงินบิท(bit)และการกดสมัครรับข้อมูล(Subscribe) ซึ่งการสมัครรับข้อมูล การ

บริจาคเงินบิท(bit) การโดเนทเงิน(Donation) ให้กับกลุ่มเกมสตรีมเมอร์ก็จะแตกต่างกันออกไปตามข้อตกลง

ของเกมสตรีมเมอร์ กล่าวคือ นักแคสต์เกมบางคนอาจจะตั้งกฎของการกดรับสมัครข้อมูล อาทิ กดสมัครรับ

ข้อมูลตั้งแต่ 6 เดือนข้ึนไปสามารถเล่นเกมด้วยได้ หรือ บริจาคเงินให้เกมสตรีมเมอร์ตั้งแต่ 50 บาท ข้ึนไป ช่ือ

ของผู้บริจาคก็จะแจ้งเตือนแก่เกมสตรีมเมอร์ว่าใครเป็นคนบริจาคเงินเข้ามา เป็นต้น 

(ภาพที่4.1 รูปแบบการท าการสตรีมมิง่เกม) 

(ที่มา:www.twitch.tv/tannyth) 

 รูปแบบของการสตรีมมิ่งเกมนั้น จะเป็นการเล่นเกมให้กบักลุ่มคนดูได้รับชมและรับฟัง ให้ค าแนะน าใน

การเล่นเกมต่าง ๆ พูดคุย หยอกล้อนักสตรีมเมอร์เกม ปรึกษาหรือสามารถให้ค าแนะน ากับนักสตรีมเมอร์เกม

ได้เช่นกัน ในกรณีที่นักสตรีมเมอร์เกมไม่เคยมีประสบการณ์ในการเล่นเกมนั้น ๆ  จากการศึกษาพบว่าจุดเริ่มตน้

ของการสตรีมมิ่งเกมของนักสตรีมเมอร์เกมนั้น เริ่มมาจากการดูนักสตรีมเมอร์ที่มีช่ือเสียงแล้วเป็นส่วนใหญ่ จึง

ท าให้เกิดแรงบันดาลใจในการเข้ามาท าการสตรีมมิ่งเกม 

  

  “เร่ิมรู้จักการแคสต์เกมจากช่องพากย์ของพี่เษม Lockleepond เพราะพี่เษมดูตลกเฮฮาดี” 

      (คุณแทนนี่ นามสมมติ, สัมภาษณ์:มกราคม 2562) 
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  “เ ร่ิมรู้จักคร้ังแรกจากพี่เอกฮาร์ดร็อกเกอร์(HeartRocker)กับซีบิ้งซ์(ZbingZ)จากช่องยูทูบ

(Youtube) แต่ตอนแรกในไทยยังไม่ค่อยนิยมสตรีมม่ิงเกมในTwitchกัน เพราะช่วงแรกพวกนักแคสต์เกมเค้าก็ชอบมา

อัดคลิปแล้วอัพโหลดลงยูทูปซะมากกว่า”1  

(คุณนุ่น Pinkunotori นามสมมติ, สมัภาษณ์:มกราคม 2562) 

 

  “เอาจริง ๆ ผมรู้จักการแคสต์เกมผ่านทาง Twitch มานานแล้ว ซักประมาณ 5-6 ปีก่อน จากพวก

นักสตรีมเมอร์ต่างประเทศ แต่ช่วงน้ันในไทยยังไม่ค่อยรู้จัก”  

(คุณกอ Korraeiei นามสมมติ, สมัภาษณ์:มีนาคม 2562) 

 

 ซึ่งจากการสัมภาษณ์ ท าให้เห็นว่ากลุ่มเกมสตรีมเมอร์สว่นใหญ่นั้น รู้จักการสตรีมผ่านเกมสตรมีเมอรท์ี่

มีช่ือเสียงอยู่แล้ว จึงท าให้เกมสตรีมเมอร์นั้นเกิดแรงบันดาลใจและสนใจในการสตรีมมิ่ง โดยมีเกมสตรีมเมอร์

ท่านอื่นเป็นเสมือนแรงบันดาลใจในการท าการสตรีมมิ่งเกม 

 เมื่อเกมสตรีมเมอร์ได้เริ่มท าการสตรีมมิ่งแล้ว การด าเนินรายการรูปแบบของการสตรีมมิ่งของนัก

สตรีมเมอร์เกมของแต่ละคนก็ต่างกันออกไปตามแนวทางที่ตัวเองถนัดเพื่อเป็นการสร้างกลุ่มแฟนคลับที่มีความ

ช่ืนชอบในตัวของสตรีมเมอร์เอง ซึ่งจากการสัมภาษณ์กลุ่มนักสตรีมเมอร์ พบว่ารูปแบบของการสตรีมมิ่งเกม

นัน้มีความแตกต่างกันออกไป อาทิ 

 

  “ส่วนใหญ่นุ่นจะชอบมาพูดคุยมากกว่าเล่นเกมนะ เพราะว่านุ่นเล่นเกมไม่ค่อยเก่ง แต่ก็เล่นบ้าง

เวลาที่มีคนอื่นมาชวน แต่นุ่นชอบพูดคุยมากกว่า แล้วอีกอย่างนุ่นเคยท าVJ ที่การีน่ามาก่อน มันเลยอาจจะติดการ

พูดคุยซะมากกว่า นุ่นเลยคิดว่าคนที่เค้ามาดูนุ่น อาจจะชอบนุ่นเพราะว่านุ่นพูดเก่ง” 

  (คุณนุ่น Pinkunotori นามสมมติ, สมัภาษณ์:มกราคม 2562) 

  

                                                             

 
1

 การแคสต์เกมคือการน าคลิปที่ทางผู้เล่นได้พากย์เสียงมาอัพโหลดผ่านเว็บไซต์ Youtube แต่การ
สตรีมมิ่งเกมนั้น คือ การเล่นเกมออนไลน์และแสดงสดไปพรอ้มกัน 
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  “ส่วนตัวผมนะเวลาสตรีมม่ิงเกม ก็จะพยายามท าตัวสบายๆกับคนดูเหมือนพี่ เษม(Rockleepond) 

แบบเป็นตัวของเราเองซะมากกว่า”  

 (คุณแทนนี่ TannyTH นามสมมติ, สัมภาษณ์:มกราคม 2562) 

  “ในความคิดของผมคนมาดูผมเพราะผมเก่งกว่ามาตรฐานคนทั่วๆไปครับ แล้วคนดูเค้าก็ชอบมา

ถามทริคจากผม” 

(คุณกอ Korraeieiนามสมมต,ิ สัมภาษณ์:มีนาคม 2562) 

 ซึ่งจากการสัมภาษณ์ ก็ท าให้เห็นว่าลักษณะเฉพาะตัวบุคคลของเกมสตรีมเมอร์เป็นสื่อที่คอยเอนเตอร์

เทนให้คนที่เค้ามาดูได้มีความสุขไปกับสิ่งต่าง ๆ ที่เหล่าสตรีมเมอร์ได้แสดงให้แก่ผู้ชมได้รับชม อีกทั้ง การที่เกม

สตรีมเมอร์แต่ละคนได้แสดงลักษณะเฉพาะตัวของตนเองออกมา ก็ท าให้คนดูช่ืนชอบในลักษณะที่เป็นตัวของ

เกมสตรีมเมอร์เองอีกด้วย 

 การเกิดข้ึนมาของเกมสตรีมเมอร์ในสังคมไทยจะมีข้ึนไม่ได้หากขาดกลุ่มคนดูที่เป็นผู้สนับสนุนให้กับ

เกมสตรีมเมอร์ ท าให้กลุ่มเกมสตรีมเมอร์จึงต้องหาช่องทางต่าง ๆในการท าให้กลุ่มคนดูเลือกรับช่องของตนเอง 

ซึ่งจากการศึกษาพบว่าส่วนมากแล้วเมื่อก่อนเริ่มท าการสตรีมมิ่งเกม เกมสตรีมเมอร์ส่วนใหญ่เลือกที่จะน าช่อง

ของตัวเองไปโพสต์ในกลุ่มเกมบนโลกออนไลน์ อาทิเช่น กลุ่มของคนเล่นเกมในเฟซบุ๊ก ซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะ

แตกต่างกันออกไปตามแต่ละเกม การโพสต์ช่องของตนเองลงไปในกลุ่มเพื่อที่จะให้คนที่สนใจในเกมนั้น ๆ

สามารถเลือกรับชมช่องของตนเองได้  

 

  “ผมเอาลงกลุ่มในFIFA Pro Clubs TH Thailand Community มาประมาณปีกว่าๆแล้ว แต่เดี๋ยวน้ี

ไม่ค่อยได้โพสต์ลงกลุ่มน้ันแล้ว แต่มาโพสต์ลงกลุ่ม fifa 19 thailand communityแทน” 

(คุณกอ Korraeieiนามสมมต,ิ สัมภาษณ์:มีนาคม 2562) 

 

  “ไปแปะตามกลุ่มเวลานุ่นเล่นเกมน้ัน ๆ ก็มีคนตามมาจากกลุ่มที่นุ่นแปะบ้าง แต่คนดูส่วนมากของ

นุ่นเค้าก็ตามมาจากการที่นุ่นเป็นVJ ที่การีน่าอยู่แล้ว อีกอย่างการที่นุ่นอยู่Pinkunotori มันก็เหมือนว่ามีภาษีดีกว่าเกม

สตรีมเมอร์คนอื่น ๆ” 

(คุณนุ่น Pinkunotori นามสมมติ, สมัภาษณ์:มกราคม 2562)
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  “เม่ือก่อนก็เอาไปโปรโมทตามกลุ่มเวลาสตรีม แต่ช่วงหลังๆไม่ค่อยโปรโมทละ เพราะเหมือนเราก็

คงที่กับจ านวนคนดูละ” 

(คุณแทนนี่ TannyTH นามสมมติ, สมัภาษณ์:มกราคม 2562) 

 

 จากบทสัมภาษณ์ท าให้วิเคราะห์ได้ว่า การสร้างกลุ่มแฟนคลับนั้น มีความแตกต่างกันออกไป อาทิเช่น 

บางสตรีมเมอร์ อาจจะมีพื้นฐานของการสร้างกลุ่มแฟนคลับมาบ้างแล้ว แต่ส าหรับเกมสตรีมเมอร์บางคนที่เพิง่

หันมาสนใจในการสตรีมมิ่งเกม ก็เลือกที่จะน าช่องของตัวเองไปโปรโมทไว้ในกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้คนที่สนใจเข้า

มารับชมได้ แต่เมื่อเกมสตรีมเมอร์บางคนสร้างกลุ่มแฟนคลับเป็นที่น่าพอใจแล้ว ก็อาจจะเลิกการโปรโมทช่อง

ของตนเองก็ได้เช่นกัน 

 อีกทั้งการพัฒนาอุปกรณ์ในการสตรีมมิง่ใหม้ีความเสถียรมากขึ้นก็ท าใหย้อดจ านวนคนดูเพิ่มข้ึนตามมา 

หรือแม้แต่การซื้ออุปกรณ์เกมมิ่งเกียรท์ี่ท าใหส้ามารถเลน่เกมได้ดีข้ึน ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มข้ึนของกลุม่คน

ดูที่เข้ามาดู หรืออาจจะเรียกได้ว่ากลุ่มคนที่เข้ามาดูเนื่องมาจากความช่ืนชอบในตัวของเกมสตรีมเมอร์

โดยเฉพาะ 

  “ช่วงน้ันน่าจะสตรีมครบ 1 เดือนรู้สึกตอนน้ันคนดูน่าจะประมาณ 10-20 เร่ิมมีช่องแชทคุยเร่ิมรู้จัก

มากขึ้น และอันน้ีเราก็เร่ิมศึกษาจากช่องอื่นละว่า webcam น่ีมันก็ส าคัญไม่แพ้ส่วนอื่นเลยเพราะคนสามารถดูรี

แอคช่ันจากเราได้ตลอด เลยตัดสินใจซ้ือกล้องมาประมาณ 200-300 บาท ผลตอบรับค่อนข้างดขีึ้น คนดูเราค่อยๆขยบั

เป็น 30-40 โดยที่เรายังแชร์ลงกลุ่มอยู่เร่ือย ๆ” 

(คุณแทนนี่ TannyTH นามสมมติ, สัมภาษณ์:มกราคม 2562) 

 

  “ช่วงที่ผมสตรีมช่วงแรก ๆคนดูก็ไม่ได้เยอะมาก ผมเลยตัดสินใจลองซ้ือกล้อง  webcam มาดู 

เพราะเห็นสตรีมเมอร์คนอื่น ๆเข้ามีกัน พอซ้ือมาคนดูก็เร่ิมเพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆนะ แต่อาจจะไม่ได้ขึ้นมาเยอะมาก

เท่าไหร่ แล้วก็มีซ้ือพวกอุปกรณ์เกมม่ิงบ้าง ” 

(คุณกอ Korraeiei นามสมมติ, สมัภาษณ์:มีนาคม 2562) 

 บทสัมภาษณ์ท าให้เห็นว่า เมื่อคนดูเริ่มสนใจในตัวของเกมสตรีมเมอร์แล้ว ก็เปรียบได้ว่าเป็นการสร้าง

กลุ่มแฟนคลับของตนเองข้ึนมา แต่ถึงอย่างไร การที่เกมสตรีมเมอร์ไม่คอยพัฒนาอุปกรณ์ในการสตรีมมิ่งเกมก็

อาจจะท าให้จ านวนคนดูหายไปได้ ดังนั้นแล้ว เกมสตรีมเมอร์ส่วนใหญ่จึงพัฒนาอุปกรณ์ของตัวเองอยู่เสมอ 
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เพื่อให้กลุ่มคนดู ยังคอยสนับสนุนอยู่ตลอด หรือแม้แต่กระทั่งกล้องเว็บแคม ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ยอดคนดู

เพิ่มข้ึน เนื่องจากผู้ชมจะได้เห็นรีแอ็คช่ันต่างๆของเกมสตรีมเมอร์ด้วย 

 จากการสัมภาษณ์กลุ่มเกมสตรีมเมอร์มาทั้ง3คนก็ท าให้เห็นถึงรูปแบบของการสตรีมมิ่งที่เกิดข้ึนมา

สังคมไทย โดยท าให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นของการสตรีมมิ่ง แต่อย่างไรก็ตาม การสตรีมมิ่งเกมก็ยังคงทั้งข้อดีและ

ข้อเสียอยู่บ้าง โดยส่วนมากจะพูดถึงการเวลาของการสตรีมมิ่ง ซึ่งถ้าหากเราไม่สามารถสตรีมมิ่งได้ ก็อาจจะท า

ให้จ านวนคนดูมีจ านวนลดลงไป หรือแม้แต่การกดสมัครรับข้อมูล(Subscribe)ก็อาจจะมีจ านวนหายไป อีกทั้ง

การแข่งขันกันของกลุ่มสตรีมเมอร์ด้วยกันเอง ที่มีการแข่งขันสูง เวลาของการสตรีมมิ่งจึงถือได้ว่าเป็นเรื่อง

ส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะจะท าให้คนดูคอยติดตามดูอยู่ตลอด แต่ถึงอย่างไร การสตรีมมิ่งก็มีข้อดีอยู่บ้าง คือ 

สตรีมเมอร์สามารถจัดหาเวลาในการสตรีมมิ่งได้ อาจจะเป็นช่วงเวลาว่างของสตรีมเมอร์เอง ท าให้สตรีมเมอร์

สามารถจัดสรรเวลาได้อย่างสะดวก อีกทั้ง การหารายได้ที่ได้มาจากการสตรีมมิ่งที่ถือว่าเยอะกว่าคนทั่วไป ไม่

แต่เพียงแค่นั้น ยังท าให้พบเจอกับกลุ่มคนที่มีความช่ืนชอบในสิ่งเดียวกัน 

 

  “ถ้าข้อดีก็คงจะเป็นเร่ืองของเวลาที่สามารถจัดการกับเวลาตัวเองได้ มีเวลาว่างไปท าอย่างอื่นได้

แล้วก็ได้เงินเยอะกว่าคนที่เพิ่งจบปริญญาตรี แต่ถ้าเป็นข้อเสียของการสตรีม ถ้าเราไม่รู้จักสตรีมเมอร์คนอื่นอาจจะไม่

สามารถเข้ากับสังคมกับสตรีมเมอร์คนอื่นได้ แล้วก็คู่แข่งเยอะ” 

(คุณแทนนี่ TannyTH นามสมมติ, สัมภาษณ์:มกราคม 2562) 

 “ถ้าพูดถึงข้อเสยีหรอ โดยส่วนตัวของนุ่นชอบสตรีมดกึท าให้สตรีมไม่ค่อยเปน็เวลาเท่าไหร่ แล้วตอนนุ่นสตรีม

ก็จะตั้งเวลาไว้ว่านุ่นจะสตรีมถึงก่ีโมง มันเลยท าให้การใช้เวลาของนุ่นไม่ค่อยตรงกับชาวบ้าน แล้วถ้าพูดถึงข้อดีก็น่าจะ

เป็นด้วยความที่มันจะอิสระแต่ไม่อิสระ มันเลยท าให้นุ่นสามารถวางแผนว่าจะท าอะไรบ้าง” 

(คุณนุ่น Pinkunotori นามสมมติ, สมัภาษณ์:มกราคม 2562) 

 จากบทสัมภาษณ์ ท าให้ผู้ศึกษาเห็นว่า การสตรีมมิ่งเกมนั้น มีทั้งข้อดีและข้อเสีย กล่าวคือ หาก

กล่าวถึงข้อดีในการสตรีมมิ่ง คือ สามารถหาเงินได้จากสิ่งที่เราชอบ และอาจจะได้เงินมากกว่างานที่เราจะต้อง

ลงแรงมากกว่าการมานั่งสตรีมมิ่งเกม ซึ่งหนึ่งในเกมสตรีมเมอร์ที่ให้สัมภาษณ์ได้บอกว่า จ านวนเงินที่ได้ต่อ

เดือนอยู่ที่ประมาณ 15,000 – 30,000 บาทต่อเดือน  อีกทั้งการสตรีมมิ่งเกมยังสามารถเลอืกเวลาในการสตรมี

มิ่งเกมได้ ซึ่งการสตรีมมิ่งโดยเลือกเวลาได้อย่างอิสระ ก็ท าให้เกิดข้อเสียได้เช่นกัน กล่าวคือ การที่ไม่สตรีมเป็น

เวลาท าให้การใช้ชีวิตมีความไม่ค่อยเป็นระเบียบ อีกทั้งการที่สตรีมมิ่งเกมใคร ๆ ก็สามารถท าได้ ท าให้เกิดการ

แข่งขันที่ค่อนข้างสูง เพราะอาจจะมีคนที่เก่งกว่าหรือมีทักษะต่าง ๆ ที่ดีกว่า
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การสตรีมมิ่งเกมกับกลุ่มคนดู 

ความส าเร็จจากการสตรมีเกมของนักแคสต์เกมจะไม่ประสบความส าเรจ็หากขาดกลุ่มคนดู โดยเหตุผล

ในการเลือกรับชมของกลุ่มคนดูมีหลากหลายปัจจัย เช่น ช่ืนชอบทักษะในการเล่นเกมของนักแคสต์เกม ชอบดู

เพราะว่านักแคสต์เกมสามารถให้ผู้ชมมีความสุขในการรับชม ทั้งนี้จากการท าแบบสอบถามและการสัมภาษณ์

ผู้ชม ผู้ศึกษาสามารแบ่งจุดเริ่มต้นของการรับชมการสตรีมมิ่งเกมได้เป็น หมวดใหญ่ ๆ ได้ดังต่อไปนี ้

1.   เป็นแฟนคลับสตรีมเมอร์มาก่อนหน้า เมื่อสตรีมเมอร์ย้ายมาท าการสตรีมมิ่งที่เว็บไซต์ Twitch จึง

ได้ย้ายตามมา 

2.   พบเห็นจากการที่สตรีมเมอร์ได้น าช่องของตัวเองมาลงไว้ในกลุ่มเกม 

3.   ชอบความเฮฮาของสตรีมเมอร์ ท าให้รู้สึกสนุกสนานเวลารับชม 

4.   ชอบทักษะการเล่นของสตรีมเมอร์ 

แต่ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่ท าให้กลุ่มคนดูเลือกที่จะรับชมสตรีมเมอร์แต่ละคนน้ัน ก็คงจะหนี

ไม่พ้นกับเรื่องของความช่ืนชอบเป็นการส่วนตัวของคนดู ในเรื่องของการรับชมการสตรีมของเกมสตรีมเมอร์ ที่

เหล่าสตรีมเมอร์แต่ละคนจะมีทักษะในการพูดคุยหรือสร้างความประทับใจให้แก่คนดูที่แตกต่างกันออกไป 

อย่างเช่น การท าตัวเป็นกันเองกับคนดูที่ท าให้คนดูเป็นเสมือนเพื่อนคนนึงของสตรีมเมอร์ หรือ ทักษะทางด้าน

การเล่นเกมของสตรีมเมอรท์ี่มีทักษะในการเลน่เกมทีโ่ดดเด่น จึงท าให้คนดูเกิดความสนใจในตัวของสตรีมเมอร์

คนนั้น ขณะที่ผู้ชมเองทุกคนมีบทบาทในการรับชมและรับฟังแล้ว ผู้ชมก็ยังคงมีบทบาทหน้าที่ในการเป็น

เสมือนก าลังส าคัญที่ท าให้เกมสตรีมเมอร์นั้นสามารถท าการสตรีมมิ่งเกมต่อไปได้ ซึ่งจากการสัมภาษณ์ ท าให้

พบว่า มีผู้ชมส่วนใหญ่เคยบริจาค(Donation)เงิน หรือ กดสมัครรับข้อมูล(Subscribe)จากสตรมีเมอร์ ดังนั้นจึง

ท าให้เห็นว่าการเกิดข้ึนของเกมสตรีมเมอร์ในสังคมไทยน้ัน เกิดข้ึนมาโดยอาศัยกลุ่มคนที่ช่ืนชอบในการเล่นเกม 

และกลุ่มคนที่ชอบการดูสตรีมเกม  

  “เร่ิมดูสตรีมเกมมาตั้งนานแล้ว แต่ตอนแรกดูในยูทูบ ของพี่เอก เพราะช่วงน้ัน twitch ยัง

ไม่มี แต่พอพี่เอกย้ายมาสตรีมที่twitch ก็ย้ายตามมาดู”  

(คุณ ธนภัทร ตั้งคุรุสรณ์,สัมภาษณ์:ธันวาคม 2561) 
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แต่ถึงอย่างไรการติดตามรับชมของกลุ่มคนดู ก็มีความแตกต่างกันออกไปตามความพึงพอใจของผู้ชม 

ซึ่งบางส่วนอาจจะชอบในความเฮฮาของสตรีมเมอร์ ที่ท าให้ดูแล้วรู้สึกเพลิดเพลนิเวลาได้ดู หรือ อาจจะช่ืนชอบ

ในความเก่งของสตรีมเมอร์ที่สามารถเล่นเกมได้เก่ง สามารถเอาชนะด่านต่าง ๆ  ได้อย่างง่ายได้ ท าให้คนดูได้

เรียนรู้ทักษะในการเล่นเกมจากสตรีมเมอร์ หรือบางคนดูอาจจะตามมาจากการที่เกมสตรีมเมอร์ได้น าช่องของ

ตัวเองไปโพสต์ลงในกลุ่มเกม เมื่อเข้าไปรับชมเกิดความรู้สึกพึงพอใจในการเล่นเกมของสตรีมเมอร์คนน้ัน จึงท า

ให้เริ่มสนใจ และติดตามจากนั้นเป็นต้นมา ดังนั้นจึงท าให้เห็นว่า การกดรับสมัครข้อมูล(Subscribe)ของกลุ่ม

คน จึงเป็นเสมือนการท าให้กลุ่มเกมสตรีมเมอร์สามารถด ารงอยู่ได้ในสังคมไทยสมัยใหม่  

  “เร่ิมกดซับก้อมาเกือบจะปีนึงละ เพราะชอบสไตล์การสตรีมกับการเล่นของก้อ เลยยอม

กดซับให้ อีกอย่างก้อมันเป็นคนพูดมาก เลยชอบ” 

(คุณ Freamo94นามสมมติ,สมัภาษณ์:มีนาคม 2562) 

  “กดซับก้อมาน่าจะประมาณ1ปีละ เพราะทักษะเล่นFifa ของก้อมันเจ๋งดี เลยกดซับให้” 

(คุณTuawaliveนามสมมต,ิสัมภาษณ์:มีนาคม 2562) 

  “เห็นโพสต์ของก้อในกลุ่มFifa เลยลองเข้ามาด ูพอดแูล้วเห็นทักษะการเล่นของก้อเลยกด

ซับ” 

(คุณKaninwei1852นามสมมต,ิสัมภาษณ์:มีนาคม 2562) 

  “ตามแทนมาตั้งแต่คร้ังแรกๆท่ีสตรีมเลย ตอนแรกรู้จักทางกลุ่มDota แล้วพอสักพักลอง

กดเข้าไปดู ก็เลยชอบ เห็นมันเล่นตัว Chen ในDota เก่งดีเลยติดตามตั้งแต่น้ันมา แต่พอมันเปลี่ยนไปเล่นเกมอื่นที่

ไม่ใช่Dota ก็ยังดูอยู่นะ เพราะอาจจะชอบในบุคลิกของแทนมันด้วยม้ัง เวลาหัวร้อนแล้วฮาดี” 

  (คุณ izayaoitonนามสมมต,ิสัมภาษณ์:มกราคม 2562) 

  “ตามจริงไม่ได้รู้จักแทนทางไหนเลยนะ แค่ตอนน้ันลองค้นหาว่าคนไทยคนไหนเล่นเกมน้ี

บ้าง แล้วก็ขึ้นช่ือของแทนมา ก็เลยลองกดเข้าไปดู พอดูไปสักพักก็ชอบในบุคลิกของแทนมัน อีกอย่างคือแทนมันเล่น

เกมค่อนข้างเก่ง ก็กดซับให้มัน” 

(คุณ Miggysinderนามสมมต,ิสมัภาษณ์:มกราคม 2562) 

  “เร่ิมตามนุ่นมาตัง้แต่นุ่นท าVJ ที่การีน่า พอนุ่นมาท าที ่twitch ก็ตามมา  

   (คุณEearth2568นามสมมต,ิสัมภาษณ์:มกราคม 2562)
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   “เร่ิมรู้จักนุ่นตอนที่นุ่นเอาช่องของตวัเองไปโพสตไ์ว้ในกลุ่มPUBG ตอนแรกก็แค่กดเข้าไปดู

แล้วก็ชอบเลยกดติดตามเอาไว้ดูตอนว่างๆ พอดูไปเร่ือย ๆก็เร่ิมชอบความเป็นตัวนุ่น เลยกดซับ” 

(คุณ Airbone_K นามสมมต,ิสัมภาษณ์:มกราคม 2562) 

 จากบทสัมภาษณ์ของกลุ่มผู้ชมสตรีมเกม ท าให้เห็นว่า กลุ่มคนดูหรือกลุ่มแฟนคลับของแต่ละช่องมี

ความแตกต่างกันออกไป นั่นคือ กลุ่มคนดูที่เข้ามาดูอาจจะเป็นเพราะช่ืนชอบในทักษะการเล่นของเกมสตรีม

เมอร์คนนั้น ว่ามีทักษะที่เก่งแล้วน าทักษะของเกมสตรีมเมอร์มาใช้กับการเล่นของตัวเอง หรือ กลุ่มคนดูที่เริ่ม

มาจากการที่เกมสตรีมเมอร์ท่านนั้นเคยมีกลุ่มคนดูมากก่อนหน้า แต่เมื่อได้ย้ายมาสตรีมมิ่งเกมจึงได้มา

สนับสนุนต่อ อีกทั้ง อาจเกิดจากการที่คนดูเห็นจากการโปรโมทช่องของตัวเกมสตรีมเมอร์ในกลุ่มต่าง ๆ  ใน

เว็บไซต์อย่างเฟซบุ๊ค เป็นต้น 

 จากการรวบรวมและรับชมการสตรีมมิ่งเกมตลอดปี2561 นั้นท าให้เห็นว่า การกดติดตามช่องของเกม

สตรีมเมอร์นั้น เกิดจากความช่ืนชอบในการสตรีมมิ่งของเจ้าของช่อง กล่าวคือ เป็นเรื่องของความช่ืนชอบ

ปัจเจกมาก ๆ  ในการกดติดตามหรือกดรับสมัครข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น ความช่ืนชอบในการพูดคุยของเกมสตรีม

เมอร์ ช่ืนชอบในทักษะการเล่นเกม 

 ในทางเดียวกัน เมื่อผู้ศึกษาได้ท าการสอบถามกับกลุม่ผูช้มในเรื่องของการรบัชม ก็ท าให้เห็นว่าเมื่อเลน่

เกมแล้วเกิดปัญหาในด้านการเล่นเกม พวกเขาก็มักจะมาขอค าแนะน ากับเหล่าเกมสตรีมเมอร์ เพื่อให้สามารถ

เอาชนะได้ เมื่อได้รับค าแนะน ากลุ่มคนดูบางส่วนก็มักจะมอบสิ่งตอบแทนให้แก่เกมสตรีมเมอร์ อาทิเช่น การ

โดเนทเงินให้(Donation) หรืออาจะเป็นการบรจิาคเงนิบิท(bits)ให ้อีกทั้งการบรจิาคเงินหรอืการบรจิาคเงนิบทิ

ให้แก่เหล่าเกมสตรีมเมอร์ก็ยิ่งท าให้คนดูคนน้ันได้เป็นที่รู้จักกับเกมสตรีมเมอร์มากขึ้น ซึ่งการเป็นที่คุ้นเคยของ

เกมสตรีมเมอร์นั้นก็อาจจะได้รับอภิสิทธ์ิบางอย่าง อาทิเช่น การได้เป็นคนดูแลของช่องเกมเพื่อดูแลความ

เรียบร้อยให้แก่เกมสตรีมเมอร์ หรือ อาจจะได้เล่นเกมกับเกมสตรีมเมอร์เป็นบางครั้ง  

  “การที่ได้เล่นกับเกมสตรีมเมอร์มันก็ดีนะ เพราะมันเหมือนกับว่าเราได้ท าสิ่งที่เราช่ืนชอบกับคนที่

เราช่ืนชอบ”  

      (คุณRudvan1 นามสมมติ,สัมภาษณ์: มีนาคม 2562) 

  “มันดีตรงที่เราสามารถพูดคุยกับเกมสตรีมเมอร์ได้และสามารถให้ค าแนะน าต่าง ๆ  แก่สตรีมเมอร์

ได้” 

(คุณVyAYnq1711 นามสมมต,ิสัมภาษณ์: มีนาคม 2562)
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 จากบทสัมภาษณ์ข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เห็นว่า การที่คนดูเลือกที่จะรับชมการสตรีมมิ่งเกมเป็น

เพราะอาจจะชอบในการที่พวกเขาได้รับการตอบรับจากเกมสตรีมเมอร์ไม่ว่าจะเป็นการที่พวกเขามีบทบาท

บางอย่างต่อเกมสตรีมเมอร์ หรือ ได้รับค าแนะน าต่าง ๆ จากเกมสตรีมเมอร์ ท าให้สิ่งเหล่านี้กลายมาเป็น

เสมือนสิ่งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสตรีมเมอร์และกลุ่มคนดู 

การแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์(E-Sport) 

 การแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์นั้นถือได้ว่าเป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทย อันเนื่องมาจาก การที่สังคมไทย

มองว่าเกมนั้นเป็นสื่ออันตราย ท าให้เกมไม่ได้รับการตอบรับเท่าทีค่วรในสังคมไทย แต่เมื่อสังคมพัฒนาก้าวหนา้

มาอย่างต่อเนื่อง เกมในสังคมไทยก็เริ่มได้รับการยอมรับมากขึ้น อันเนื่องมาจากการที่เกมนั้นไม่ได้มีแค่ การใช้

ความรุนแรง แต่เกมบางชนิดก็ได้ให้ข้อคิดแก่คนที่ได้เล่น จึงท าให้เกมนั้นจึงได้รับการยอมรับมากข้ึนในบริบท

ของสังคมไทย เมื่อเกมได้รับการยอมรับมากขึ้น ก็ท าให้เกิดสิ่งต่าง ๆ  ที่เกมเป็นเสมือนแหล่งทรัพยากรในการ

สร้าง อาทิเช่น การเกิดข้ึนของอาชีพ เกมสตรีมเมอร์ หรือแม้แต่กระทั่ง นักกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Sport) แต่

ในไทยก็ยังถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ใหม่และยังไม่ได้รับการตอบรับจากทางการรัฐเท่าที่ควร แต่ถึงอย่างไร ก็ได้มีการ

ตั้งกลุ่มสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย(Thailand E-Sport Federation)ข้ึน เพื่อเป็นการรองรับการ

เติบโตของสื่อประเภทเกม และคอยดูแลส่วนเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 

 ในประเทศไทยการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์เริ่มเป็นที่รู้จักกันมานาน แต่ส่วนมากจะรู้จักกันเพียงใน

กลุ่มของคนที่มีความช่ืนชอบเกมเหมือนกัน ท าให้การเผยแพร่รูปแบบของการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่

แพร่หลายสู่วงกว้าง แต่เมื่อบริษัทค่ายเกมพยายามผลักดันให้เกิดการแข่งขัน ท าให้ได้รับความสนใจจากบริษัท

ยักใหญ่ในการเข้ามาให้การสนับสนุน เมื่อการเจริญเติบโตมีแนวโน้มสูงข้ึน ท าให้มีการผลักดันจากหลายๆฝ่าย

เข้ามา การจัดการแข่งขันจึงได้รับการตอบรับจากทุก ๆ ฝ่ายมากยิ่งข้ึน จนท าให้เกิดนักกีฬาอิเล็กทรอนิกส์

ข้ึนมา 

 นักกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ คือ คนที่คนใช้ทักษะความสามารถเฉพาะตัวบุคคลมากกว่ากีฬาทั่ว ๆ  ไปที่ใช้

ร่างกายเป็นหลัก กล่าวคือ นักกีฬาประเภทนี้จะต้องรู้จกัการวางแผนเป็นระบบทีม ซึ่งเกมที่ใช้แข่งขันมีมากมาย

หลายแบบ โดยในแต่ละเกมก็จะมีการจัดการแข่งขัน (Tournament) ข้ึนมากมายในแต่ละปี รางวัลส าหรับผู้

ชนะนั้นก็จะเป็นเงินสดมากน้อยข้ึนอยู่กับผู้จัดรายการ ถ้าเป็นรายการใหญ่ เงินรางวัลรวมก็จะมีมูลค่าหลาย

แสนบาท จึงไม่น่าแปลกใจว่า ในปัจจุบันได้มีผู้เข้าแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกสเ์พิ่มข้ึนทุกวัน และยังท าให้เกิดการ

รวมกลุ่ม เพื่อตั้งเป็นทีมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ลงแข่งขันอย่างจริงจังในหลาย ๆ  เกม ซึ่งจากการเก็บข้อมูลพบว่า

นักกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ส่วนใหญ่มาจากการการเป็นเกมสตรีมเมอร์ เพราะความสามารถที่มีของ

ตัวเกมสตรีมเมอรเ์อง เมื่อท าการสตรีมและได้แสดงความสามารถของตนเองแล้ว ก็อาจจะท าให้ได้รับโอกาสใน
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การเข้ามาเป็นนักกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยอาจจะมาจากกลุ่มของบริษัทที่พยายามสร้างเครือข่ายเกม หรือ

อาจจะเป็นกลุ่มของเกมสตรีมเมอร์ด้วยกันเอง ที่ได้เห็นความสามารถของเกมสตรีมเมอร์คนน้ัน 

  “เคยไปแข่งเกมDotA ตอนแข่งขันมันก็เหมือนเราสตรีมม่ิงเกมปกติ แต่มันก็ไม่ใช่สักทีเดียว เพราะ

ตอนเราสตรีมม่ิงปกติคือเราเล่นกับคนอื่นทั่ว ๆ ไป ฝีมือก็อาจจะไม่ได้หวือหวามากนัก แต่กับการแข่งคือเราต้อง

ละเอียดซะทุกอย่าง เพราะพลาดปุ๊บคือแพ้ได้เลย ” (คุณแทนนี่ TannyTH , สัมภาษณ์:มกราคม 2562) 

  “ตอนนุ่นแข่งตอนน้ันเหมือนพี่เอ้ก(Neotica)เค้าทักนุ่นมาว่าอยากลองแข่งดูไหม  ตอนน้ันจะเป็น

การแข่งขันรายการที่เค้าเอาสตรีมเมอร์มาแข่งกัน พอพี่เอ้กชวนนุ่นก็เลยขอลองสักคร้ังนึงในชีวิต ว่ามันจะมีความรู้สึก

แบบไหน” 

(คุณนุ่น Pinkunotori, สมัภาษณ์:มกราคม 2562) 

 

 จากบทสัมภาษณ์ของกลุ่มเกมสตรีมเมอร์ เมื่อเวลาแข่งขันแล้วเกมสตรีมเมอร์บางท่านก็อาจจะเกิด

ความรู้สึกประหม่า ซึ่งนั้นอาจจะเป็นเพราะว่า ในขณะที่เล่นหรือสตรีมมิ่งนั้น ไม่ได้แรงกดดันมากนัก แต่เมื่อ

เกิดการแข่งขันที่ผู้แข่งขันแต่ละคนน้ันมีความสามารถในระดับใกล้เคียงหรืออาจจะมากกว่า ท าให้ผู้เข้าแข่งขัน

นั้นรู้สึกเครียดได้ เนื่องจากอาจจะได้รับแรงกดดันจากภายในทีม แต่ถึงอย่างไร ก็มีผู้เข้าแข่งขันที่อาจจะลองใช้

การแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อหาประสบการณ์ให้กับตัวเอง 

 ซึ่งรูปแบบในการแข่งขันน้ันก็จะต่างกันออกไปตามแต่ละประเภทของเกม กล่าวคือ เกมแต่ละประเภท

นั้นจะมีการตั้งกฎกติกาในการแข่งขันที่ไม่เหมือนกัน เช่น การแข่งขันของเกมประเภทยิง ก็จะตั้งกฎกติกา

แบบอย่างหนึ่ง หรือ เกมประเภทที่ต้องอาศัยการเลน่เป็นทมีก็จะมีกฎข้ึนมาอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งการแข่งขันน้ันกจ็ะ

มีเงินรางวัลเป็นสิ่งตอบแทน หรือบางการแข่งขันอาจจะเป็นการคัดตัวแทนในการผ่านเข้ารอบไปแข่งขันใน

ระดับต่อไป 

  

 อีกทั้งประเภทในการแข่งขันก็มีการแยกประเภท ซึ่งส่วนมากในประเทศไทย ประเภทของเกมจะมีอยู่

ประมาณ 2 ประเภท ได้ แก่ 

  1.เกมแนวประเภทยิง(Shooting Game)  

 เป็นเกมแนวแอ็กช่ัน(Action) ซึ่งเกมแนวนี้ต้องใช้ทักษะของผู้เข้าแข่งขันพอสมควร เนื่องจาก เกมแนว

นี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับความเป็นจริง กล่าวคือ เกมแนวนี้เป็นเกมที่ไม่สามารถเกิดข้ึนมาใหม่อีกรอบได้ ท าให้
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การแข่งขันในเกมแนวนี้ถือได้ว่าต้องใช้ทักษะของผู้เล่นเป็นอย่างมาก อีกทั้ง หากเล่นกันเป็นแบบทีม(Squad) 

ยิ่งจะต้องใช้ความละเอียดในการเล่น เพิ่มมากขึ้น เพราะว่า หากผู้เข้าแข่งขันท่านอื่นพบเจอ ก็อาจจะท าให้เกดิ

การต่อสู้และอาจจะน าไปสู่การแพ้ได้ 

  2.MOBA 

เกมโมบา(MOBA) เป็นประเภทย่อยของเกมประเภทวางแผนเรียลไทม์ ซึ่งผู้เล่นจะแบ่งออกไปสองฝ่าย
แข่งขันกันในเกมที่ไม่ต่อเนื่อง โมบาเป็นการผสมเกมแอ็กช่ันกับเกมวางแผนเรียลไทม์ เกมประเภทนี้เน้นการ
เล่นเป็นทีม ผู้เล่นเลือกและควบคุม "ฮีโร่2" หนึ่งตัว ซึ่งเป็นยูนิตทรงพลังที่มีความสามารถและประโยชน์
มากมายเพื่อสร้างยุทธศาสตร์โดยรวมของทีม จุดประสงค์คือ ท าลายสิ่งก่อสร้างหลักของคู่ต่อสู้ด้วยความ
ช่วยเหลือของยูนิตที่คอมพิวเตอร์ควบคุมที่ถูกปล่อยออกมาเป็นระยะโดยจะเคลื่อนสู่สิ่งก่อสร้างหลักของศัตรู
ผ่านทางเดินที่เรียกว่า "เลน" 

จากการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลภายในงานAsia Pacific Predator League2019 ซึ่งเป็นการจัดการ
แข่งขันในเกมประเภทยิง(Shooting Game)ที่จัดข้ึนที่อาคารนิมิบุตร การแข่งขันดังกล่าวเป็นงานเข้าฟรี ซึ่ง
อาจจะกล่าวได้ว่า การแข่งขันดังกล่าวเป็นการแข่งขันที่จัดข้ึนเพื่อส่งเสริมให้การแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์(E-
Sport)นั้นได้รับการดูแลจากภาครัฐ สืบเนื่องมาจากว่า การแข่งขันงาน Asia Pacific Predator League20193 
นี้ เป็นการแข่งขันในระดับนานาชาติ ที่มีนักกีฬาอิเล็กทรอนิกส์จากทั่วทุกมุมโลกเข้ามาแข่งขัน หรือ เกมสตรีม
เมอร์ที่ได้จัดต้ังทีมของตัวเองเพื่อเข้ามาแข่งขัน  

 
 
 
 

 

 

 

 

                                                             

 2 ตัวละครที่อยู่ภายในเกม โดยผู้เล่นแต่ละทีมสามารถเลอืกมาเล่นได้เพียงหนึง่ตัว ไม่สามารถเล่นซ้ า
กันได้ภายในทีมเดียวกัน 
 3 งานการแข่งขันเกมทีม่ีช่ือว่า PlayerUnknow Battleground(PUBG)ที่จัดข้ึนที่อาคารนิมิตบุตร 
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(ภาพที่4.2 การแข่งขันE-Sport ในงาน งาน Asia Pacific Predator League2019) 
ที่มา : จากการเกบ็ข้อมลูของผู้ศึกษา 

 การแข่งขันในรายการงาน Asia Pacific Predator League2019 นี้จะแบ่งต าแหน่งในการนั่งแข่งขัน

กันออกไปแต่ละทีม ซึ่งในส่วนของการดูแลความปลอดภัยก็จะมีสต๊าฟ 4(Staff) คอยเดินอยู่ข้างหลังผู้เล่น 

เนื่องจากความปลอดภัยของตัวผู้เล่นเอง เพราะว่าอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บหรือป่วยได้ อีกทั้ง การมีสต๊าฟไว้

คอยดูแลให้แก่เหล่านักกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ก็เป็นเสมือนการดูแลความโปร่งใสของทีมที่เข้าแข่งขัน ไม่ให้

สามารถที่จะโกงการเล่นได้ กล่าวคือ งาน Asia Pacific Predator League2019 นี้เป็นการแข่งขันของเกม

ประเภทแนวยิง ดังนั้นแล้ว ก็อาจจะท าให้ทีมของผู้เข้าแข่งขันบางทีมใช้โปรแกรมโกงได้ หรืออาจจะใช้เล่ ห์

เหลี่ยมในการแข่งขัน 

 

 

                                                             

 4 คนงานประเภทหนึง่ที่คอยดูแลสิง่ต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผดิพลาดต่องาน 
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(ภาพที่4.3 การจัดวางต าแหน่งที่นัง่ของแตล่ะทีมที่เข้าแข่งขัน) 

ที่มา : www.facebook.com/FPSThailand 

การแข่งขันงาน Asia Pacific Predator League2019 นี้แบ่งการแข่งขันออกเป็นทั้งหมด 15 แมทช์ ซึ่งในแต่

ละวันจะท าการแข่งขันจ านวน 5 แมตช์ ซึ่งท าการแข่งขันต้ังแต่ วันที่15 กุมภาพันธ์ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2562 

การแข่งขันในรายการนี้จะเป็นการเก็บคะแนนโดยผู้ชนะในแต่ละแมตช์จะได้ 10 คะแนน และลดหลั่นกันไป

ตามล าดับ และน ามาค านวณกับจ านวนของทีมที่สามารถฆ่าผู้เล่นได้ ซึ่งหากผู้เล่นฆ่าผู้เล่นทีมอื่นได้จะได้รับ 1 

คะแนน  

(ภาพที่4.4 ตารางคะแนน) 
(ที่มา: https://liquipedia.net/pubg/Asia_Pacific_Predator_League/2019)



59 

 เมื่อการแข่งขันจบลงและได้ทีมผู้ชนะแล้ว ของรางวัลที่ผู้ชนะจะได้รับก็จะมีการมอบถ้วยให้แก่ผู้ชนะ 

รวมไปถึงทีมของรองชนะเลิศ และ เงินรางวัลที่ต่างกันออกไปแต่ละอันดับ อาทิเช่น การแข่งขันในรายการ 

Asia Pacific Predator2019 ผู้ชนะของรายการ จะได้รับเงินรางวัลจ านวนเงิน 75,000 ดอลลาร์สหรัฐ ทีมทีไ่ด้

ที่สองจะได้รับเงินรางวัลจ านวนเงิน 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ และทีมที่ได้ที่สามจะได้รับรางวัลจ านวนเงิน 

15,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

 

 

(ภาพที่4.5 ผู้ชนะจากการแข่งขันรายการ Asia Pacific Predator League2019) 
ที่มา : www.facebook.com/FPSThailand 
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(ภาพที่4.6 บรรยากาศหน้างานการแข่งขัน Asia Pacific Predator League2019) 

ที่มา : จากการเกบ็ข้อมลูสมัภาษณ์ของผู้ศึกษา 
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ช่องทางการติดต่อของกลุ่มแฟนคลับและเกมสตรีมเมอร์ 

 ช่องทางการสื่อสารระหว่างแฟนคลับและเกมสตรีมเมอร์ มีอยู่ 2 ช่องทาง คือ  

 1.สื่อมวลชน เนื่องจากกลุ่มแฟนคลับของเกมสตรีมเมอร์เหล่านี้ ไม่ได้มีโอกาสในการพบปะกับเหล่า
เกมสตรีมเมอร์จึงต้องอาศัยการสื่อสารผ่านทางสื่อมวลชน ในการติดตามผลงานของเกมสตรีมเมอร์ อาทิเช่น 
แฟนเพจในเว็บไซต์อย่าง Facebook 

 Facebook5 ได้เปิดตัวครั้งแรกในวันที่4 กุมภาพันธ์ ปีพ.ศ.2548 เป็นสังคมออนไลน์ขนาดใหญ่ที่เช่ือม
ผู้คนกับเพื่อนฝูง และคนอื่น ๆ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารถึงกัน ซึ่งลักษณะของสังคมออนไลน์ จะเป็นแหล่ง
รวบรวมของกลุ่มคนที่สนใจในสิ่งเดียวกัน เพื่อเป็นพื้นที่ในการติดต่อพูดคุย แลกเปลี่ยนความเห็น ประสบการณ์
ระหว่างกันผ่านโปรไฟล์สว่นตัวของแต่ละบุคคล ซื่งคุณลักษณะพิเศษของFacebook ก็คือเป็นแหล่งที่ท าใหเ้กดิ
กลุ่มคนที่ช่ืนชอบหรือคลั่งไคล้ในสิ่งเดียวกัน โดยการสร้างเพจ (Page) ข้ึนมา ด้วยคุณลักษณะพิเศษเหล่านี้ท า
ให้เกมสตรีมเมอร์จึงเลือกท าเพจ6(Page)ข้ึนมา เพื่อให้กลุ่มแฟนคลับหรือกลุ่มคนดูได้มากดถูกใจ(Like) (วรรณ
พร กลิ่นบัว,2554) 

 

(ภาพที่4.7 แฟนเพจของเกมสตรีมเมอร์ Korraeiei) 
ที่มา : www.Facebook.com/korraeiei

                                                             

 5 Facebook คือสังคมออนไลน์ชนิดหนึ่งที่ให้ผู้คนได้สร้างตัวตนของตัวเองข้ึนมาผ่านทางการใช้งาน
อินเตอร์เน็ต โดยสามารถค้นหาผู้คนที่ใกล้ชิดหรือผู้คนต่างแดนได้ 
 6 เพจ(Page) เป็นส่วนหนึ่งของลักษณะพิเศษของFacebook โดยให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างเพจข้ึนมาได้ 
โดยไม่ 
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(ภาพที่4.8 แฟนเพจของเกมสตรีมเมอร์ TannyTH) 

ที่มา : www.Facebook.com/Tannydota2 

 

(ภาพที่4.9 แฟนเพจของเกมสตรีมเมอร์ Noon_Pinkunotori) 
ที่มา : www.Facebook.com/PinkuNotori.Noon 
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 2.สื่อส่วนบุคคลของเกมสตรีมเมอร์ เกมสตรีมเมอร์เหล่านี้จะอาศัยช่องทางการสื่อสารส่วนตัวของ
เกมสตรีมเมอร์ เพื่อใช้เป็นแหล่งในการแสดงออกถึงความใกล้ชิดกับกลุ่มแฟนคลับ อาทิเช่น Instagram7 

 
(ภาพที่4.10 Instagramของคุณแทนนี่) 

(ที่มา :Instagram/tan.pa.vit) 

 
(ภาพที่4.11 Instagramของคุณนุ่น) 

(ที่มา : Instagram/noon_pinkunotori) 

                                                             

 7 แอพริเคช่ันที่ให้ผู้ใช้งานได้โพสต์ภาพต่าง ๆ ลงไปในแอพรเิคช่ัน 
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การแสดงความเป็นแฟนและแฟนด้อม(Fan&Fandom)ของกลุ่มคนดู 

 ความเป็นแฟนและแฟนด้อมของเกมสตรีมเมอร์ในแต่ละท่านนั้น จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป
กล่าวคือ เกมสตรีมเมอร์บางท่านจะมีของสมนาคุณต่อเมื่อกลุ่มคนดูเหล่าน้ัน กดSubscribe ครบตั้งแต่กี่เดือน
ข้ึนไป ซึ่งโดยปกติแล้วเมื่อกดSubscribe ครบ6 เดือนเหล่าเกมสตรีมเมอร์ก็จะมีของมาแจก อย่างเช่นของคุณ
นุ่น(Noon_Pinkunotori)ที่บอกว่า เมื่อคนดูกดSubscribe ครบ 6 เดือนข้ึนไป ก็จะมีเสื้อมาแจกให้แก่คนดู 
เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความขอบคุณต่อกลุ่มคนดูของตัวเอง 

 
(ภาพที่4.12 ของที่ระลึกที่มอบให้แก่กลุ่มคนดูทีก่ดSubscribeครบ6เดอืน) 

ที่มา : จากการเกบ็ข้อมลูสมัภาษณ์ของผู้ศึกษา 
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กระบวนการสร้างรายได้จากการเล่นเกม 

 กระบวนการสร้างรายได้จากการเล่นเกมของเกมสตรีมเมอร์นั้น มีพื้นฐานหรือหัวใจหลักมาจากกลุ่มผู้
ขมในเว็บไซต์ twitch แต่กระบวนการสร้างรายได้ในการสตรีมมิ่งเกมของแต่ละเกมสตรีมเมอร์ก็มีความ
แตกต่างกันออกไป ซึ่งจากที่กล่าวมาในข้างต้น เราจะเห็นได้ว่า กระบวนการสร้างรายได้ของเกมสตรีมเมอรน์ัน้
มีความลักษณะเฉพาะตัวของเกมสตรีมเมอร์เอง โดยน าเอาความเป็นลักษณะเฉพาะของตนเองมาเป็นจุดขาย
ในการที่จะท าให้กลุ่มคนดูช่ืนชอบในตัวของสตรีมเมอร์เอง 

 ทักษะในการเล่นที่ยอดเยี่ยม การเล่นเกมถึงแม้ว่าจะเป็นสื่อที่ ให้ความบันเทิงแก่ผู้เล่น โดยผู้เล่น
 สามารถเลือกที่จะเล่นเกมอะไรก็ได้ตามใจที่ผู้เล่นอยากเล่น หรือทักษะความสามารถของผู้เล่นที่มีต่อ
 เกม แต่เมื่อการน าเอาทักษะที่มีมาสร้างโอกาสในการท ารายได้ ก็ท าให้เห็นได้ถึงการเกิดข้ึนของกลุ่ม
 เกมสตรีมเมอร์ และสามารถน าเอาการสตรีมมิ่งเกมมาเป็นอาชีพได้  

 การพูดคุย การพูดคุยเป็นเสมือนสิ่งที่ท าให้คนดูหันมาเลอืกรบัชมช่องของเกมสตรีมเมอรค์นน้ัน ๆ  โดย
 การพูดคุยอาจจะด้วยลักษณะของการเป็นกันเองกับกลุ่มคนดู หรือมีมุกตลกมาพูดคุยกับคนดูท าใหค้น
 ดูเพลิดเพลินไปกับเกมสตรีมเมอร์ ดังนั้นการพูดคุยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดกลุ่มคนที่ช่ืนชอบและ
 คอยติดตามและซัพพอร์ทแก่เกมสตรีมเมอร์ 

 กลุ่มคนที่เคยติดตามมาก่อนหน้า เกมสตรีมเมอร์หลายรายเริ่มมาท าการสตรีมมิ่งเกม โดยเป็นการเริ่ม
 ครั้งแรก ไม่มีประสบการณ์ใด ๆ แต่ก็ยังมีกลุ่มสตรีมเมอร์บางท่าน ที่เคยมีประสบการณ์ในการท างาน
 ในรูปแบบนี้มาก่อน อย่างเช่น แต่เดิมเคยท าการสตรีมมิ่งในเว็บไซต์ยูทูบ(Youtube) แต่เมื่อเกมสตรีม
 เมอร์ท่านน้ันย้ายมาท าการสตรีมมิ่งที่เว็บไซต์ twitch ก็ยังคงคอยให้การสนับสนุนอยู่ตลอด 

 ซึ่งจากรูปแบบการด าเนินรายการของเกมสตรีมเมอร์ในสังคมไทย ที่มีลักษณะต่างกันออกไป ได้
ก่อให้เกิดการสร้างอาชีพข้ึนมาใหม่ในสังคมไทย นั่นคือ อาชีพ เกมสตรีมเมอร์ ท าให้เกิดรายได้ต่อตัวของผู้เล่น
เกม ซึ่งท าให้ผู้เล่นหรือเกมสตรีมเมอร์สามารถหารายได้จากการเล่นเกม 

 ตามแนวคิดเรื่องกระบวนการสร้างรายได้ ได้สะท้อนให้เห็นว่า การเกิดข้ึนของอาชีพเกมสตรีมเมอร์ 
เกิดข้ึนมาได้เพราะ ลักษณะส่วนบุคคลของเกมสตรีมเมอร์ที่มีความแตกต่างกันออกไป ท าให้ผู้ชมสามารถเลือก
รับชมกับเกมสตรีมเมอร์ที่ตนเองชอบ อีกทั้ง การที่เกมสตรีมเมอร์สามารถด ารงอยู่ได้ ในสังคมไทย ก็เกิดจาก
กลุ่มผู้ชมที่ช่ืนชอบในตัวของเกมสตรีมเมอร์ จนท าให้เกิดความผูกพันธ์แก่เกมสตรีมเมอร์ และยอมจ่ายเงินเพื่อ
รับสมัครข้อมูล(Subscribe)ของช่องเกมสตรีมเมอร์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องของแฟนและแฟนด้อม ที่กลุม่
แฟนคลับของศิลปินหรือในที่นี้คือเกมสตรีมเมอร์ มีความช่ืนชอบต่อตัวเกมสตรีมเมอร์เหมือน ๆ  กัน จนท าให้
เกิดกลุ่มแฟนคลับข้ึนของตัวเกมสตรีมเมอร์เอง
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(ภาพที่4.13 กลุ่มแฟนคลับและเกมสตรีมเมอร์) 
(ที่มา:www.Facebook.com/Pinkunotori) 

 
(ภาพที่4.14 กลุ่มแฟนคลับและเกมสตรีมเมอร์) 
(ที่มา:www.Facebook.com/Pinkunotori) 
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ซึ่งจากการสัมภาษณ์ทั้งกลุ่มของเกมสตรีมเมอร์ท าให้เห็นว่า การเกิดข้ึนมาของอาชีพ เกมสตรีมเมอร์ใน
สังคมไทย เป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมในหมู่ของคนรุ่นใหม่ โดยเป็นการใช้แหล่งทรัพยากรอย่าง สื่อประเภทเกม 
มาเป็นแหล่งต้นทุนในการหารายได้ อีกทั้งยังท าให้เห็นว่า เกม ที่เป็นสื่อให้ความบันเทิงแก่ผู้เล่น ก็มีหน้าที่ต่าง
ออกไปจากเดิม กล่าวคือ นอกจากเกมจะสามารถน ามาเป็นแหล่งในการสร้างรายได้แล้ว เกมยังท าให้เกิด
รูปแบบของการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ข้ึนด้วยเช่นกัน ในทางเดียวกัน การเกิดข้ึนของเกมสตรีมเมอร์เองนัน้
ก็อาจจะไม่ประสบความส าเร็จได้ ถ้าหากปราศจากกลุ่มคนดู ก็อาจจะท าให้กลุ่มเกมสตรีมเมอร์ในสังคมไทย 
ไม่ได้เป็นที่ยอมรับเหมือนในทุกวันนี้ เมื่อสัมภาษณ์กลุ่มคนดูแล้ว ท าให้เห็นว่า ความช่ืนชอบในตัวของเกม
สตรีมเมอร์ท าให้เกิดกลุ่มของ “แฟนคลับ” ซึ่งการเกิดข้ึนของกลุ่ม “แฟนคลับ” ท าให้เกิดการรวมตัวกันทาง
สังคมของ คนที่มีความช่ืนชอบเหมือนๆกัน ซึ่งในที่นี้หมายถึง “กลุ่มแฟนคลับ” ของเกมสตรีมเมอร์ 
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บทท่ี5 

วิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา 

 

 จากการศึกษาเรื่อง “เกมสตรีมเมอร์ เพราะเกมเป็นมากกว่าเกม” มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ 

เพื่อศึกษารูปแบบของการเกิดข้ึนของอาชีพเกมสตรีมเมอร์ ในเว็บไซต์ Twitch ว่าการเกิดข้ึนมาของกลุ่มเกม

สตรีมเมอร์ในสังคมไทย มีลักษณะที่มาอย่างไรและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างไร อีกทั้งยังศึกษาถึงการสร้างกลุ่ม

คนดูของเกมสตรีมเมอร์เองว่าสาเหตุที่ท าให้กลุ่มผู้ชมเลือกรับชมมีปัจจัยใดบ้าง โดยใช้แนวคิดกระบวนการท า

ให้กลายเป็นสินค้า (Commoditization) ในแง่มุมของการท าอาชีพเกมสตรีมเมอร์ ที่แสดงให้เห็นถึงเรื่องราว

ของการใช้สิ่งต่าง ๆ  ทักษะต่าง ๆ ของเกมสตรีมเมอร์ในการท าให้เกิดรายได้ และ แนวคิดเรื่องของแฟนและ

แฟนด้อม(Fan&Fandom)มาเป็นกรอบการศึกษา เพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นถึงกลุ่มผู้ชม ที่มีความช่ืนชอบในตัว

ของเกมสตรีมเมอร์ อีกทั้งยังท าให้เห็นว่า การด ารงอยู่ได้ของเกมสตรีมเมอร์ นั้นจะต้องอาศัยกลุ่มผู้ชมที่มีความ

ช่ืนชอบในตัวของเกมสตรีเมอร์เอง 

 ในงานศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาเลือกศึกษากลุ่มตัวอย่างจาก เกมสตรีมเมอร์ ในเว็บไซต์ twitch โดยใช้

วิธีการสัมภาษณ์จ านวน 3 คน โดยเป็นการสัมภาษณ์ผ่านทางสื่อออนไลน์ เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาและศึกษาถึง 

จุดเริ่มต้นของการเริ่มท าอาชีพเกมสตรีมเมอร์ และการสร้างรายได้ผ่านการสตรีมมิ่งเกม และกลุ่มคนดู โดยใช้

วิธีการสัมภาษณ์คนดูจ านวน 10 คน ผ่านทางสื่อออนไลน์ 

 แนวคิดกระบวนการท าให้กลายเป็นสินค้า(Commoditization) เป็นแนวคิดที่ผู้ศึกษาเลือกน ามาใช้ใน

การอธิบายการเกิดข้ึนมาของอาชีพเกมสตรีมเมอร์ ที่สะท้อนให้เห็นถึงการสร้างรายได้ผ่านรูปแบบของการเล่น

เกม โดยผู้ใช้ได้น ามาใช้อธิบายถึงการสร้างรายได้ของเกมสตรีมเมอร์ ถึงรูปแบบของการสร้างรายได้ของตัวเกม

สตรีมเมอร์เอง ซึ่งจากการศึกษาพบว่า การสร้างรายได้ของเกมสตรีมเมอร์ แต่ละคนนั้นก็รูปแบบในการท า

สตรีมมิ่งต่างกันออกไป กล่าวคือ เกมสตรีมเมอร์บางคนได้ใช้ทักษะในด้านการเล่นเกมของตัวเองมาใช้เป็นจุด

ขายให้แก่ช่องของเกมสตรีมเมอร์เอง หรือ เกมสตรีมเมอร์บางคนก็อาจจะใช้ความเป็นกันเองกับคนดู ให้

เหมือนว่าคนดูคือเพื่อนคนนึงของเกมสตรีมเมอร์ ด้วยลักษณะที่แตกต่างกันไปของเกมสตรีมเมอร์แต่ละคน ท า

ให้ ผู้ชมสามารถเลือกรับชมกบัเกมสตรีมเมอรท์ี่ตนเองช่ืนชอบ หรือ รู้สึกว่ามีความสุขกับการดูสตรีมมิ่งของเกม

สตรีมเมอร์ท่านน้ัน ๆ 
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 จากการศึกษา จะเห็นได้ว่า การเกิดข้ึนมาของรายได้ของเกมสตรีมเมอร์ที่เป็นเรื่องใหม่ของสังคมไทย 

เกิดจากการใช้ทักษะความสามารถส่วนตัวของเกมสตรีมเมอร์เอง ที่ท าให้กลุ่มผู้ชมสนใจในตัวของเกมสตรีม

เมอร์ และเมื่อเกิดความพึงพอใจต่อเกมสตรีมเมอร์ ผู้ชมก็อาจจะมีการกดรับสมัครข้อมูล(Subscibe) ซึ่งท าให้

เกิดรายได้แก่เกมสตรีมเมอร์เอง ไม่แต่เพียงเท่านั้น หากเกมสตรีมเมอรท์่านน้ัน โชว์ทักษะในการเล่นเกม จนท า

ให้เกิดความพึงพอใจแก่กลุ่มผู้ชม ก็สามารถท าให้เกมสตรีมเมอร์ท่านนั้นเกิดรายรับที่มาจากการใช้ทักษะ

ความสามารถของตนเอง  

 เมื่อเกิดกลุ่มคนดูที่ท าให้เกมสตรีมเมอร์สามารถหาเงินได้จากการเล่นเกมแล้วจากการใช้ทักษะ

ความสามารถของเกมสตรีมเมอร์เอง กลุ่มของเกมสตรีมเมอร์เองก็ยังคงต้องท าการสตรีมมิ่งต่อ เนื่องมาจาก

รูปแบบของการสตรีมมิง่นั้น ผู้คนสามารถสตรีมมิ่งได้ ท าให้กลุ่มของเกมสตรมีมอร์เองต้อง น าช่องของตัวเองไป

โปรโมทตามกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้ผู้คนได้เข้ามารับชม และ เป็นเสมือนการสร้างกลุ่มคนดูใหม่ ๆ  ให้แก่ตัวเกม

สตรีมเมอร์เอง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ตัวสตรีมเมอร์เอง หากกลุ่มผู้ชมที่เข้ามาดูแล้วช่ืนชอบในการ

สตรีมของเกมสตรีมเมอร์คนน้ัน ซึ่งตรงกับ แนวคิดของ Appadurai ที่มองสินค้าไม่ได้หมายถึงวัตถุที่เป็นเพียง

รูปธรรมเท่านั้น แต่สินค้ายังให้ความหมายรวมไปถึงสิ่งที่มีคุณค่าเท่าเทียมกันในการแลกเปลี่ยนสินค้า ซึ่ง

หมายความว่า สิ่งของทั้งสองสิ่งจะต่างกันมากเพียงไร แต่หากผู้ที่ต้องการจะแลกเปลี่ยนสิน ค้าทั้งสองฝ่ายมี

ความเห็นชอบร่วมกันในการแลกเปลี่ยนเท่ากับว่าสิ่งของทั้งสองสิ่งนั้นมีคุณค่าเท่าเทียมกัน การแลกเปลี่ยน

สินค้าจึงเกิดข้ึนได้  

 ในทางเดียวกัน จากที่ได้กล่าวไปข้างต้นจะเห็นได้ว่านอกจากความสามารถที่เหล่าเกมสตรีมเมอร์ได้ใช้

ทักษะเฉพาะตัวของตัวเองในการสร้างรายได้แล้ว การแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ก็ถือได้ว่าเป็นการสร้างรายได้

อีกช่องทางหนึ่งให้แก่เกมสตรีมเมอรเ์อง เนื่องจากการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกสเ์องได้มีรางวัล ซึ่งส่วนมากแลว้

นั้นจะมีเงินรางวัลให้แก่ทีมของผู้ที่ชนะ ดังนั้นจึงท าให้เกมสตรีมเมอร์บางคน จึงลงแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์

อยู่บ้าง เพื่อสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่งให้แก่ตัวเกมสตรีมเมอร์เอง อีกทั้งการที่มีสังกัดอยู่ก็เหมือนมีช่องทางใน

การท ารายได้มากกว่าเกมสตรีมเมอร์ท่านอื่น ๆ กล่าวคือ อาจจะได้รับการสนับสนุนในเรื่องของเงินทอง 

อุปกรณ์เกมที่ท าให้เล่นเกมได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  

 ยิ่งไปกว่าน้ัน จากการศึกษาในครั้งนี้ช้ีให้เห็นว่าการเล่นเกมนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบในเชิงลบอย่างเดียว 

แต่ท าให้เห็นถึงการที่กลุม่คนรุ่นใหม่หันมาใช้ทรัพยากรอย่าง สื่อเกม มาเปน็แหลง่ทรพัยากรเพื่อหารายได้ใหแ้ก่

ตัวเอง จนท าให้สื่อเกมเป็นที่ยอมรับจากสังคมไทยมากข้ึน อีกทั้งการเกิดข้ึนของการแข่งกีฬาอิเล็กทรอนิกส์(E-

Sport) เองก็ท าให้สื่อประเภทเกมได้รับการยอมรับมากขึ้น เนื่องจากการได้เข้าแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์เอง 
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ก็เป็นเสมือนใบเบิกทางในการท าการสตรีมมิ่ง กล่าวคือ เมื่อผู้เข้าแข่งขันได้รับชัยชนะ ก็อาจจะท าให้มีช่ือเสียง 

และสามารถเอาช่ือเสียงของตัวผู้เข้าแข่งขันเองมาเป็นจุดขายในการท าการสตรีมมิ่งได้เช่นกัน  

  

 ในขณะเดียวกันกลุ่มผู้ชมก็มีส่วนส าคัญในการท าให้เกิดอาชีพเกมสตรีมเมอร์เช่นกัน โดยผู้ศึกษาได้ใช้

แนวคิดแฟนและแฟนด้อม (Fan&Fandom) มาอธิบาย โดยผู้ศึกษามองว่าการเกิดข้ึนมาของกลุ่มคนดูนั้น มา

จากตัวของเกมสตรีมเมอร์เองในการท าการสตรีมมิ่ง ซึ่งผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์กลุ่มคนดูจ านวน 10 คน มา

เป็นภาพสะท้อนของการเกิดข้ึนกลุ่มคนดู ว่าเหตุผลใดบ้างที่กลุ่มคนดูเลือกดูหรือช่ืนชอบ กล่าวคือ กลุ่มคนดู

เป็นเสมือนตัวต่อที่ท าให้การสตรีมของเกมสตรีมเมอร์คนน้ัน สามารถประสบความส าเร็จได้ ซึ่งจากการศึกษา

พบว่า การเลือกรับชมของกลุ่มคนดูมีความแตกต่างกันออกไปตามที่ปัจเจกช่ืนชอบ อาทิเช่น กลุ่มผู้ชมที่ช่ืน

ชอบในทักษะการเล่นก็อาจจะเลือกรับชม ช่องของเกมสตรีมเมอร์ท่านอื่นที่มีทักษะของตัวเองมาเป็นจุดขาย 

หรือ บางคนดูอาจจะชอบในความเป็นกันเองของเกมสตรีมเมอร์ ก็จะเลือกรับชมช่องที่ตัวเองช่ืนชอบ  

 ซึ่งท าให้เห็นว่ากลุ่มแฟนหรือกลุ่มผู้ชมของเหล่าเกมสตรีมเมอร์นั้น มีความชอบที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งแบ่ง

ออกเป็นลักษณะของกลุ่มแฟนคลับเกมสตรีมเมอร์ดังนี้ 

 1.ช่ืนชอบทักษะของการเล่นเกม 

 2.ช่ืนชอบความเป็นกันเองของเกมสตรีมเมอร์ 

 3.ช่ืนชอบมาก่อนหน้าสตรีมมิ่งเกมในเว็บไซต์ twitch 

 จากที่ได้มากล่าวมาถึงลักษณะของกลุ่มแฟนหรือกลุ่มคนดูที่เกิดข้ึนมามีรูปแบบอย่างไรบ้าง ก็ท าให้

เห็นว่าเกมสตรีมเมอร์บางคนได้ใช้ทักษะหรือความสามารถในการเล่นเกมของตนเองมาใช้ในการสตรีมมิ่งเกม 

จนท าให้เกิดกลุ่มคนดูที่ช่ืนชอบ และคอยติดตามอยู่ตลอด ซึ่งรูปแบบของการสตรีมมิ่งที่ใช้ทักษะนี้เอง ท าให้

เกิดกลุ่มคนดูที่ชอบเหมอืนๆกนั จนท าให้เกิดเป็นแฟนคลับแก่เกมสตรมีเมอร์เอง รวมไปถึงการที่เกมสตรมีเมอร์

ใช้ความเป็นกันเองกับผู้ชม โดยคิดว่าผู้ชมเป็นเสมือนเพื่อน หรือคนใกล้ตัวของเกมสตรีมเมอร์เอง ก็เป็นอีกหนึง่

ปัจจัยที่ท าให้เกิดกลุ่มผู้ชมที่มีความชอบเหมือนกันและเลือกรับชมช่องของเกมสตรีมเมอร์ท่านนี้ จนท้ายสุดน้ี

การเกิดข้ึนของกลุ่มคนดูที่ติดตามเกมสตรีมเมอร์ก็อาจจะเกิดมาจากความช่ืนชอบก่อนหน้าที่เกมสตรีมเมอร์

ท่านน้ีจะมาสตรีมมิ่งผ่านเว็บไซต์ twitch 
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