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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่อง “วัฒนธรรมแฟนกับสตรีมเมอร์ กรณีศึกษาเด็กดอย กลุ่มแฟนคลับสตรีมเมอร์
ดอยเซอร์” มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาพัฒนาการของเกมออนไลน์และการน าเสนอเกม Live video 
Streaming เพื่อศึกษาสาเหตุและการเป็นแฟนคลับสตรีมเมอร์ดอยเซอร์  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ
รวมกลุ่มของแฟนคลับสตรีมเมอร์ดอยเซอร์ทั้งพ้ืนที่กายภาพและพ้ืนที่อินเทอร์เน็ต โดยศึกษาผ่านกลุ่ม
ตัวอย่างที่เลือกจากการใช้แบบสอบถามออนไลน์และการเลือกตัวอย่างแบบลูกโซ่  จากนั้นใช้การนัด
สัมภาษณ์เป็นรายบุคคล จ านวน 12 คน โดยเลือกคนที่มีพฤติกรรมการติดตามสตรีมเมอร์ดอยเซอร์
อย่างสม ่าเสมอ มีพฤติกรรมการบริโภคทั้งการโดเนท การสมัครรับข้อมูล บริโภคสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ
ดอยเซอร์ รวมถึงมีการเข้าร่วมในกลุ่มแฟนคลับในพื้นที่ไลน์กลุ่ม “DekDoy” และยังมีพฤติกรรมการ
รวมกลุ่มทั้งบนพ้ืนที่อินเทอร์เน็ตและพ้ืนที่กายภาพ  

 ผลการศึกษาพบว่าการเกิดขึ้นของการน าเสนอเกมในรูปแบบของการถ่ายทอดสด หรือ      
Live game streaming ที่ท าให้เกิดสตรีมเมอร์ ผู้ที่เล่นเกมแบบถ่ายทอดสดในผู้ชมดู โดยใช้จุดเด่น
ของตัวเองเพื่อดึงดูดให้ผู้ชมชื่นชอบและเป็นแฟนคลับ ดอยเซอร์เป็นหนึ่งในสตรีมเมอร์ที่ได้รับความ
นิยม ดอยเซอร์มีกลุ่มแฟนคลับที่ชื่อว่า “เด็กดอย” โดยเด็กดอยพฤติกรรมการแสดงออกถึงความเป็น
แฟน พฤติกรรมของเด็กดอยที่เกิดขึ้นนั้น มีสาเหตุมาจากความชื่นชอบ ความคลั่งไคล้ต่อสตรีมเมอร์ 
โดยสะท้อนผ่านพฤติกรรมของเด็กดอย การติดตาม การสมัครรับข้อมูล  การโดเนท การบริโภคสินค้า 
รวมไปถึงการรวมกลุ่มของเด็กดอยทั้งพ้ืนที่อินเทอร์เน็ต และพ้ืนที่กายภาพ การรวมกลุ่มของเด็กดอยก็
มาจากความชื่นชอบดอยเซอร์ ซึ่งพฤติกรรมการรวมกลุ่มมีการแสดงออกผ่านปฏิสัมพันธ์ การพูดคุย

ก 



โต้ตอบ การแสดงความคิดเห็น เรื่องที่พูดคุยกันก็มีประเด็นที่หลากหลาย และกิจกรรมที่เกิดขึ้นก็เพ่ือ
ช่วยสร้างความเหนียวแน่นภายในกลุ่ม ส าหรับพฤติกรรมในการรวมกลุ่ม มักเป็นพฤติกรรมร่วมที่
เกิดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความเข้มข้นของการเป็นแฟน อีกทั้งยังแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์ของกลุ่มและ
การเป็นเด็กดอย กลุ่มแฟนคลับสตรีมเมอร์ดอยเซอร์ 

 

                                                                                                                       .   
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การท าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ผมใช้พลังงานอย่างมหาศาลในการสร้างสรรค์ขึ้นมา ใช้ทั้งพลังงาน
กาย พลังงานทางความคิด และพลังงานใจ โดยเฉพาะพลังงานใจ หลายครั้งผมหมดไฟ หมดก าลังใจที่
จะท า บางครั้งก็เกิดค าถามในหัวว่า ท าไมเราท าเรื่องนี้ ท าไมตอนนั้นเราไม่คิดท าเรื่องอื่น ๆ หรือผม
ก าลังท าอะไรอยู่ ทุก ๆ ค าถามที่เกิดขึ้นมามันท าให้ผมหมดไฟที่จะท า เบื่อหน่ายที่จะท า แต่ผมก็
พยายามใช้ความอดทนเป็นแรงผลักให้ท าวิทยานิพนธ์เล่มนี้จนเสร็จสิ้น วิทยานิพนธ์เล่มนี้ยังช่วยให้ผม
รู้จักการจัดการเวลา จัดการปัญญาในชีวิตตัวเองอีกด้วย ทั้งเรียน สอบ ท าวิทยานิพนธ์ รวมทั้งท างาน
พิเศษ ว่าควรท าอะไร ตอนไหน เพ่ือให้แต่ละส่วนไม่กระทบกัน และผ่านไปด้วยดีทุก ๆ ส่วน 

 

 ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชินวร ฟ้าดิษฐี อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาใน
งานวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ที่คอยให้ค าปรึกษา คอยชี้น า ชี้แนะในงาน รวมทั้งคอยกระตุ้นให้ผมตั้งใจท างาน
ให้ดีขึ้น ขอบคุณที่อาจารย์คอยให้ความรู้หลาย ๆ อย่าง และคอยใส่ใจเด็กในที่ปรึกษาทุกคนเสมอ               
จนท าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลุล่วง  ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร.นัฐวุฒิ สิงห์กุล อาจารย์ที่เป็น
กรรมการสอบที่คอยแนะน าและชี้แนะแนวทางในการแก้ไขงานในเรื่องต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น และขอบคุณ
อาจารย์ภาควิชามานุษยวิทยาทุกท่านที่ให้ความรู้ผมมาตลอดจนจบการศึกษา  

ขอขอบพระคุณครอบครัวแม่ และพ่ีสาวของผมที่คอยให้ก าลังใจเมื่อผมหมดไฟ เมื่อผมเหนื่อย 
และได้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับผม ขอบคุณพ่อของผมถึงแม้ว่าเขาจะไม่ทันได้อยู่เป็นก าลังใจให้ผมตอนท า
วิทยานิพนธ์แล้วก็ตาม แต่ถ้าไม่มีท่านผมคงไม่ได้เรียนมาจนถึงขนาดนี้ ขอบคุณจริง ๆ ครับ 

ขอบคุณเพื่อนทุกคน ขอบคุณเพื่อนคม เพื่อนนายน์ เพื่อนอีฟ เพื่อนควีน เพื่อนอุ้ม เพื่อนปูน 
เพื่อนกิ้บ ที่คอยพูดคุยให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ ให้ก าลังใจ คอยรับฟังปัญหาต่าง ๆ ของผมและท าให้
ชีวิตในมหาลัยของผมตลอด 4 ปีไม่น่าเบื่อ มีสีสัน สนุกสนานและมีความสุข ขอบคุณมากจริง ๆ และ
ขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคนในสาขามานุษยวิทยาด้วยครับ และที่ขาดไม่ได้คือเพื่อนร่วมกลุ่มที่ปรึกษา
เดียวกัน แจง ออย พอร์ช ที่คอยช่วยเหลือกัน ปรึกษากัน เป็นก าลังใจให้กันในการท าวิทยานิพนธ์ครั้ง
นี้  

ขอบคุณพี่ดอย (Doyser) และกลุ่มเด็กดอยทั้ง 12 ท่านที่ให้ข้อมูลแก่ผมอย่างเต็มที และท า
ให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ 

สุดท้ายนี้ผมก็ขอบคุณตัวเองที่อดทน ฝ่าฟันมาจนถึงทุกวันนี้ ถึงแม้มันจะเหนื่อย ท้อหรือหมด
ไฟแค่ไหนก็ตาม ขอบคุณที่พาตัวเองมาจนถึงจุดนี้ อดทนจนถึงตอนนี้ ขอบคุณมากจริง ๆ  
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บทที่ 1 

บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ในสังคมยุคโลกาภิวัตน์ เป็นยุคที่มีความแพร่หลายของการใช้สื ่ออินเทอร์เน็ต  (Internet)            
ซึ่งเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ทั่วโลกให้สามารถติดต่อกันได้ทั่วโลก
ตลอด 24 ชั่วโมง โดยปราศจากข้อก าจัดทางด้านระยะทาง ระยะเวลา สถานที่ และสถานการณ์                   
(ดาวิกา ไตรวัฒนวงษ์, 2555 : 1) โดยอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการด าเนินชีวิตหลายๆ 
ด้าน อาทิ การท างาน การศึกษา การสื่อสารและความบันเทิง เป็นต้น ซ่ึงหากมองถึงการใช้งานในมุม
ของความบันเทิง จะพบว่า สื่อโซเซียลมีเดียที่เกี่ยวข้องนั้นมีหลากหลายประเภท ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือ
ความบันเทิง ถูกสร้างขึ ้นมาเพื ่อการสื ่อสารซึ ่งกันและกัน ในหลาย  ๆ รูปแบบ ไม่ว ่าจะเป็น
แอพพลิเคชั่นทีวี หนังสือพิมพ์ วิทยุ เฟซบุ๊ก ยูทููป ไลน์ และรวมไปถึงสื่อบันเทิงอย่าง เกมออนไลน์ ที่
เข้ามามีบทบาทต่อการใช้เวลาว่างของคนในยุคปัจจุบัน (กิตติพศ ทูปิยะ, 2560 : 1) ซึ่งเกมออนไลน์
จะต้องเล่นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยผู้เล่นจะต้องท าการลงโปรแกรมเกม (Client) ลงในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของตนเองและจะต้องเล่นเกมออนไลน์ผ่าน server1 โดยข้อมูลต่างๆ ของผู้เล่นจะถูกเก็บ
ไว้ ณ server ซึ่งในการเล่นเกมออนไลน์นี้ผู้เล่นจะต้องเสียค่าบริการการเล่นเกมตามอัตราที่ผู้ให้บริการ
ได้ก าหนดไว้ (เกมออนไลน์, 2556 : ออนไลน์) 

เกมออนไลน์เกิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2523 คือ เกม Multi-User Dungeons (MUDs) โดย
ฝีมือของ Roy Trubshaw และ Richard Bartle มหาวิทยาลัย Essex ประเทศอังกฤษ เกมดังกล่าว
เป็นเกม RPG (role playing game) แบบหลายผู้เล่นมีระบบอินเทอร์เน็ตเป็นตัวกลาง ผู้เล่นสามารถ
สร้างตัวละครโดยการก าหนดบุคลิกลักษณะด้วยการพิมพ์รายละเอียดของตัวละครนั้น ตลอดจน
สามารถสื่อสารกับผู้เล่นคนอื่นได้เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในเกมผู้เล่นสามารถสร้างเมือง 
สิ่งแวดล้อม อุปกรณ์ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ขึ้นมาเอง ซึ่งการสร้างสิ่งของเพื่อให้บุคคลอื่นใช้
กันอย่างกว้างขวางนั้นดูเหมือนจะเป็นจุดประสงค์หลักของเกมนี้ ต่อมาในปี พ .ศ. 2535 เกม MUDs 
ได้เป็นที่นิยมในหลายประเทศมีการเปลี่ยนภาษาที่ใช้ในการเล่นเป็นภาษาอ่ืนถึง 19 ภาษา และพัฒนา
เกมในรูปแบบเดียวกันเพ่ิมข้ึนถึง 170 เกม (ชินวร ฟ้าดิษฐี, 2550 : 3) 

                                                           
1Server เป็นได้ทั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                  
ที่เป็นตัวการหลักในการส่งข้อมูลให้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นลูกข่ายอีก
ที 
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เกมออนไลน์ที่เข้ามาในประเทศไทยแยกเป็น 2 รูปแบบ คือ เกมออนไลน์ที่เล่นด้วยระบบ 
Lan และเกมออนไลน์ที่เล่นด้วยระบบอินเทอร์เน็ต ส าหรับเกมออนไลน์ที่เล่นด้วยระบบ Lan เข้ามา
ได้รับความนิยมมากจากเกม Counter Strike ปี พ.ศ. 2541 พัฒนาโดยบริษัท Valve Corporation 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ในขณะที่เกมออนไลน์ที่เล่นด้วยระบบอินเทอร์เน็ต เข้ามาในประเทศไทย                  
เข้ามาเปิดให้บริการ ชื่อของเกมคือ King of King (คิง ออฟ คิง) โดยถือว่าเป็นเกมออนไลน์ที ่เปิด
ให้บริการอย่างสมบูรณ์ รวมถึงมีการจัดเก็บรายได้อย่าง เป็นทางการเกมแรกของประเทศไทย และใน
เวลาเดียวกัน ตามมาด้วยการเปิดเกม Ragnarok Online (แร็คนาร็อคออนไลน์) ในปี พ.ศ. 2545                  
ซึ่งซื้อลิขสิทธิ์มาจากบริษัท Gravity (กราฟวิตี้) ของประเทศเกาหลีใต้ และผู้เปิดให้บริการคือ บริษัท 
เอเชียซอฟท์ จ ากัด (ประวัติเกมออนไลน์ในประเทศไทย, 2556 : ออนไลน์) 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 ก็เกิดกระแสนิยมเกมออนไลน์ขึ ้นอีกครั ้ง จากการเกิดขึ ้นของ 
Defense of the Ancient All-Stars (Dota All-Stars)2 ซึ่งเป็นแผนที่บนเกม Warcraft 33 แนวเกม 
MOBA4 เป็นเกมวางแผนรูปแบบสงคราม ต่อมา Kyle ‘Eul’ Summer นักสร้างแผนที่ในเกมนี้ ก็ได้
สร้างแผนที่เกมขึ้นมาใหม่ ซึ่งก็คือ Defense of the Ancient All-Stars (Dota All-Stars) ท าให้เป็น
ที่สนอกสนใจของใครหลายคนจนได้รับความนิยมและโด่งดังมานานหลายปี ความโด่งดังถึงขนาด
รายการแข่งขันเกมใหญ่ในช่วงนั ้นอย่าง World Cyber Games (WCG) ต้องจัดการแข่งขันเกม 
Warcraft 3  ในแผนที่นี้ขึ ้นมาเลยทีเดียว (จากแผนที่สู ่เกมฮิต : รวมประวัติศาสตร์ส าคัญ MOBA 
ในช่วง 17 ปีที่ผ่านมา, 2562 : ออนไลน์) 

จากความโด่งดังของ Dota All-Stars ท าให้เกมแนว MOBA ได้รับความนิยมมากขึ้นตามไป
ด้วย ท าให้เกิดเกมแนว MOBA ใหม่ๆ ตามมา หนึ่งในนั้นคือเกม League of Legends (LOL) ที่ถือ
ก าเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2552 โดยได้แรงบันดาลใจมาจาก Dota ซึ่งหลังจากเปิดตัวก็ได้รับความนิยม
อย่างมาก จนกระทั่งได้กลายเป็นเกมออนไลน์บนคอมพิวเตอร์ที่มีคนเล่นนานที่สุดหากนับเป็นชั่วโมง 

                                                           
2 Defense of the Ancient All-Stars เป็นแผนที่ของเกม Warcraft 3 เป็นการต่อสู้ของ 2 ฝั่งคือ 
Scourge และ Sentinel ฝั่งละ 5 คนโดยแต่ละคนภายในทีมจะต้องเลือกฮีโร่เพื่อท าหน้าที่ต่างๆ 
เป้าหมายคือการท าลายสิ่งก่อสร้าง ฝั่งตรงข้ามให้ได้ 
3 วอร์คราฟต์ 3 เป็นเกมคอมพิวเตอร์ประเภทวางแผนเรียลไทม์ ภาคต่อในชุดเกมวอร์คราฟต์ ส าหรับ
วินโดวส์ และ แมคอินทอช เกมวอร์คราฟต์ 3 ได้รับการพัฒนาโดย Blizzard Entertainment เกมเริ่ม
ออกสู่ตลาดเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ค.ศ. 2002 
4 MOBA นั้นย่อมาจาก Multiplayer Online Battle Arena โดยในเกมจะแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย เรา
ต้องเลือกเป็นตัวละครหนึ่ง แล้วไปต่อสู้กับฝ่ายตรงข้าม 
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จากนั้นในปี พ.ศ. 2557 เกม League of Legends ได้จารึกหน้าประวัติศาสตร์ ด ้วยการม ีจ  านวนผู้
เล่นกว่า 67 ล้านคนต่อเดือน, 27 ล้านคนต่อวัน และ 7.5 ล้านคนในทุก ๆ ชั่วโมงรวมทั่วโลกท าให้
กลายเป็นเกมที่มีการสตรีมผ่านช่องทางเช่น Youtube และ Twitch มากที่สุดในโลกในปี พ.ศ. 2557 
อีกด้วย (LoL คือเกมอะไร ? ท าไมปัจจุบันมันถึงเป็นเกม MOBA อันดับหนึ่งของโลกที่มีคนเล่น
มากกว่า 100 ล้านคน ?, 2562 : ออนไลน์)  

หลังจากท่ีเกมออนไลน์บนคอมพิวเตอร์ได้รับความนิยมมากแล้ว ก็เริ่มมีการสร้างเกมออนไลน์
บนสมาร์ทโฟน ทางบริษัท Gameloft ได้ปล่อยเกมบนสมาร์ทโฟนในชื่อ Heroes of Order & Chaos 
ที่เป็นการน า  ฮีโร่มาสู้กันในรูปแบบ MOBA แต่เกม Heroes of Order & Chaos กลับไม่ประสบ
ความส าเร็จ จนกระท่ังในปี พ.ศ. 2558 Tencent บริษัทชื่อดังจากประเทศจีนได้เปิดให้บริการเกมมือ
ถือในชื ่อ Honor of Kings ซึ ่งเป็นเกม MOBA ก็ถือว่าประสบความส าเร็จในจีนอย่างมากท าให้ 
Tencent จึงท าการรุกน าเกม MOBA ไปตีตลาดนอกประเทศจีน โดยเลือกท่ีจะเปลี่ยนธีมเกม Honor 
of Kings ใหม่ให้ถูกใจผู้เล่นนอกประเทศจีนมากขึ้นอีกด้วยจึงกลายเป็นเกม Arena of Valor (AOV)5 
ส าหรับฝั่งยุโรป แต่ส าหรับทางเอเชียเป็นเกมเวอร์ชั่นในชื่อ Realms of Valor (ROV) ได้รับความนิยม
อย่างมากรวมถึงประเทศไทย (จากแผนที่สู่เกมฮิต : รวมประวัติศาสตร์ ส าคัญ MOBA ในช่วง 17 ปีที่
ผ่านมา, 2562 : ออนไลน์) เกม ROV ถูกจัดอันดับผ่านเว็บไซต์ SANOOK.COM ว่าเป็นเกมบนสมาร์ท
โฟนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดประจ าปี พ.ศ. 2561 มียอดดาวน์โหลดมากกว่า 10 ล้านดาวน์โหลด  
(อันดับเกมบนสมาร์ทโฟนที่ได้รับความนิยมมากท่ีสุดประจ าปี, 2561 : ออนไลน์) 

 เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่ได้ท าให้เกิดเกมออนไลน์เพียงเท่านั ้น แต่ยังมีผลต่อการใช้
อินเทอร์เน็ตของคนในปัจจุบันที่มากข้ึนตามไปด้วย มีแนวโน้มการเติบโตของจ านวนผู้ใช้งานเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี จากตัวเลขในปี พ.ศ. 2562 พบว่าจ านวนประชากรไทย
ทั้งหมด 69.24 ล้านคน มีผู ้ใช้งานอินเทอร์เน็ตถึง 57 ล้านคน และยังพบว่า ในจ านวนผู้ใช้งาน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งหมดมีพฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์เป็นประจ าถึง 51 ล้านคน โดย
พบว่าหนึ่งในกิจกรรมยอดนิยมบนอินเทอร์เน็ต คือ การชม Live Video Streaming กล่าวคือ Live 
Video Streaming หรือ วิดีโอถ่ายทอดสด กลายเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากใน
ปัจจุบัน โดยจุดเด่นของ  Live Video Streaming คือ เนื ้อหาที ่สื ่อสารมีความสดใหม่ด้วยการใช้
เทคโนโลยีระบบการถ่ายทอดสดแบบสตรีมมิ่ง (Streaming) ที่ทยอยดาวน์โหลดข้อมูลท าให้สามารถ

                                                           
5 Arena of Valor เป็นเกมแนว MOBA ที่ให้ผู้เล่นได้เลือกตัวละคร “ฮีโร่” เพ่ือเข้าปะทะกันในแผนที่
แบบ 5v5 หรือแผนที่แบบอ่ืนๆ เป้าหมายคือการท าลายป้อมของฝั่งตรงข้าม เป็นเกมที่เล่นบนสมาร์ท
โฟน 
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แสดงผลไปยังปลายทางได้อย่างรวดเร็ว ท าให้ผู้ชมไม่พลาดรับชมในเรื่องราวและข่าวสารที่ตนสนใจ 
(จันทิมา เจริญผล, 2558 : 15)  

Live Video Streaming สามารถสร้างความตื ่นตาตื ่นใจสร้างความรู ้ส ึกแปลกใหม่ใน          
การรับชมผ่านภาพการ  เคลื่อนไหว เสียง  และเอฟเฟคต่างๆ ช่วยสื่ออารมณ์ไปยังผู้ชมให้เข้าใจใน
เนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว และผู้ที่รับชมยังสามารถแสดงการมีส่วนร่วมโดยการสื่อสารโต้ตอบกับผู้ส่งสาร
ได้ทันที  ณ ขณะที่รับชม (ศุภรานันท์ กาญจนกุล, 2560 : 2) ท าให้การชม Live Video Streaming 
ก าลังได้รับความนิยมในปัจจุบันโดยคิดเป็นร้อยละ 98 จากจ านวนประชากรไทยที่ใช้เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต โดยแบ่งเป็นจ านวนผู้ชมทีวีออนไลน์  ร้อยละ 53 , จ านวนผู้เล่น Game Streaming           
ร้อยละ 36 , จ านวนผู้ชม Live Game Streaming ร้อยละ 31 และ จ านวนผู้ชมการแข่งขัน E-Sport 
ร้อยละ 20 (ล้วง Insight การใช้งาน “ดิจิทัล” ทั่วโลก 2019 “คนไทย” ใช้เน็ต 9 ชั่วโมงต่อวัน-มือถือ
มี 99 แอปฯ!!, 2562 : ออนไลน์)  

โดยแพลตฟอร์มที่ใช้ในการ Live Game Streaming ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน 
คือ  Twitch ซึ ่งเป็นคอมมิวนิตี ้คนเล่นเกมที ่ใหญ่ที ่สุดในโลก คนเล่นเกมจะมารวมตัวกันเพ่ือ
ผลประโยชน์ร่วมกันในหลาย ๆ ด้าน ซึ ่งนั ้นถือเป็นแพลตฟอร์มการ Live Game Streaming                       
ที่ใหญ่ที่สุดเพราะยอดจ านวนคนดู ยอดคนมาใช้บริการ และเป็นแพลตฟอร์มที่ทั่วโลกยอมรับ เป็นสื่อ
เหมือนกับสื่อมวลชนที่มีโครงสร้างเป็นข่ายทั่วโลกและทรงอิทธิพล มีพลังในการผลักดันเกมใดเกมหนึ่ง
ให้ดังจนเป็นกระแสได้ Twitch มีอาชีพที่เรียกว่า สตรีมเมอร์ การท างานของอาชีพนี้ คือ การเล่นเกม
ให้ผู้คนชม โดยใช้ทั้งทักษะ วาจา และบุคลิก เป็นตัวช่วยที่ท าให้ผู้ชมสนใจ (ศุภรัช โรจน์ดุษฎี, 2560 : 
2) น าไปสู่การติดตามและการสนับสนุนสตรีมเมอร์ของผู้ชม หรือกระทั่งการผันตัวมาเป็นแฟนคลับ
ของสตรีมเมอร์ โดยในแพลตฟอร์ม ทวิช หรือ Twitch จะมีฟีเจอร์พิเศษที่เรียกว่า โดเนท หรือเรียก
ง่ายๆ ว่าการบริจาคเงินให้ก าลังใจ การโดเนทกลายมาเป็นรายได้หลักของให้สตรีมเมอร์   

ในประเทศไทยมีสตรีมเมอร์ที่มีชื่อเสียงหลายท่าน เช่น MR.Heart Rocker และ BayRiffer 
เป็นต้น และหนึ่งในสตรีมเมอร์ที่มีชื่อเสียงอีกหนึ่งท่าน คือ ดอยเซอร์ ซึ่งเป็นสตรีมเมอร์ที่ได้รับความ
นิยมมาจากการไลฟ์สตรีมเกม Arena of valor หรือ ROV โดยจุดเริ่มต้นดอยเซอร์ไลฟ์สตรีมเกมครั้ง
แรกนั้นอยู่บนแฟลตฟอร์ม Youtube เมื่อปี พ.ศ. 2560 ซึ่งมีทั้งการไลฟ์สตรีมเกม และการอัดคลิป
การเล่นเกมและตัดต่อลง Youtube ต่อมาดอยเซอร์ได้ย้ายแพลตฟอร์มจาก Youtube มาที่ Twitch 
โดยปัจจุบันมียอดติดตามบนยูทูปมากกว่า 1 ล้าน 9 แสน คนและยอดติดตามบนทวิชมากกว่า 
170,000 คน จากไลฟ์สตรีมเกมโดยใช้ทั้งทักษะการเล่นเกมที่เก่ง  มีการใช้วาจาขณะไลฟ์สตรีมที่
สุภาพ และบุคลิกที่เป็นกันเอง มักมีการพูดคุยโต้ตอบ หรือตอบค าถามแฟนคลับอยู่ตลอดเวลา ท าให้
ดึงดูดให้ผู้ชมเข้ามาดอยเซอร์ถูกยกให้เป็นสตรีมเมอร์สายเซียนสาระ หรือถูกเรียกว่าเป็น กูรูของเกม 
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ROV โดยจุดเด่นของดอยเซอร์นั้น คือเล่นเกมเก่งระดับโปร เก็บรายละเอียดภายในเกมได้อย่างแม่นย า 
ใช้ค าพูดสุภาพ  มีการใช้เทคนิคสอนเกมด้วยค าพูดที่เข้าใจง่ายแต่สนุกสนาน จะมีการสอนวิธีการเล่น
ตัวละคร การออกไอเทม การแก้ทางตัวละครต่าง  ๆ ยังรวมถึงมักจะมีการอัปเดตข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญต่างๆ เกี่ยวเกม ROV อยู่เสมอ ซึ่งจะค่อนข้างแตกต่างจากสตรีมเมอร์ท่านอื่นใน
เกมเดียวกันที่มักจะขายความตลก ความเอนเตอร์เทนมากกว่า นี่เองที่ท าให้กลายมาเป็นจุดเด่นของ
ดอยเซอร์ และท่ีส าคัญยังท าให้เกิดกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบดอยเซอร์ ซึ่งเรียกว่า “เด็กดอย” โดยเด็กดอยจะมี
พฤติกรรมการเป็นแฟนซึ่งสังเกตได้ในทวิช และ ในแอปพลิเคชั่นไลน์กลุ่มเด็กดอย ซึ่งเป็นกลุ่มเฉพาะ 
และมีพฤติกรรมที่น่าสนใจคือการโดเนทสนับสนุนดอยเซอร์ ตลอดจนมีการปฏิสัมพันธ์กับคนในกลุ่ม
แฟนคลับเอง จนน าไปสู่การรวมกลุ่มในพื้นที่กายภาพ เพื่อติดตามและให้ก าลังใจดอยเซอร์ ตรงนี้มี
ลักษณะเป็นวัฒนธรรมแฟน มีการใช้ศัพท์เฉพาะ มีอัตลักษณ์เฉพาะ ฯลฯ 
 จากปรากฏการณ์ที่น าเสนอน ามาซึ่งค าถามของการศึกษาครั้งนี้ จากพัฒนาการของเกม
ออนไลน์และการน าเสนอเกมในรูปแบบของสตรีมเมอร์ วัฒนธรรมแฟนของแฟนคลับสตรีมเมอร์        
ไปจนถึงการรวมกลุ่มทั้งพื้นที่อินเทอร์เน็ตและพื้นที่กายภาพ ท าให้ผู ้ศึกษาสนใจเป็นอย่างยิ ่งว่า 
พัฒนาการของเกมออนไลน์และการน าเสนอเกมในรูปแบบของสตรีมเมอร์มีความเป็นมาอย่างไร 
ประเด็นแฟนคลับของสตรีมเมอร์มีสาเหตุการเข้ามาเป็นแฟนคลับได้อย่างไรและพฤติกรรมการบริโภค 
หรือการรวมกลุ่มทั้งพื้นที่ออนไลน์และพื้นที่กายภาพ คืออะไร ด้วยค าถามที่มาจากความสนใจใน
ปรากฏการณ์เกิดขึ้นทั้งหมด จึงเกิดเป็นการศึกษาวัฒนธรรมแฟนกับสตรีมเมอร์ กรณีศึกษาเด็กดอย 
กลุ่มแฟนคลับดอยเซอร์  
 
 

วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

 1. เพื่อศึกษาพัฒนาการของเกมออนไลน์ตั้งแต่การเกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2523 และการน าเสนอ
เกมรูปแบบ Live game Streaming และสตรีมเมอร์ดอยเซอร์ 

 2. เพื่อศึกษาสาเหตุการเข้ามาเป็นแฟนคลับและพฤติกรรมของแฟนคลับสตรีมเมอร์ดอยเซอร์
ที่ชื่อกลุ่มเด็กดอย   

 3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรวมกลุ่มของเด็กดอย ทั้งพ้ืนที่กายภาพและพ้ืนที่อินเทอร์เน็ต 

สมมติฐำนของกำรศึกษำ 
 ปัจจุบัน Live game streaming ก าลังได้รับความนิยมมาก ในไลฟ์เกมนี้จะเป็นลักษณะการ

เล่นเกมให้ผู้ชมดู ซึ่งเรียกผู้ที่เล่นเกมให้คนอื่นดูว่า “สตรีมเมอร์” หนึ่งในสตรีมเมอร์ที่ได้รับความนิยม

คือ ดอยเซอร์ โดยสตรีมเมอร์ดอยเซอร์มีกลุ่มแฟนคลับที่ชื่อว่า เด็กดอย เด็กดอยจะมีพฤติกรรมการ
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เป็นแฟน การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นการติดตาม การโดเนท การบริโภค รวมทั้งยังมีการรวมกลุ่มกัน

ของกลุ่มเด็กดอย บนพื้นที่อินเทอร์เน็ตและพื้นที่กายภาพ เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ

ปฏิสัมพันธ์กันภายในกลุ่ม โดยการปฏิสัมพันธ์บนพื้นที่ทางอินเทอร์เน็ตของกลุ่มแฟนคลับอาจมีน าไปสู่

การมีปฏิสัมพันธ์บนพื้นที่กายภาพได้   

ขอบเขตกำรศึกษำ 
 ด้ำนเนื้อหำ 
  ศึกษาพัฒนาการเกมออนไลน์ ตั้งแต่การเกิดขึ้นของเกมออนไลน์ในปี พ.ศ. 2523 - 
 ปัจจุบัน การน าเสนอเกมในรูปแบบ Live game streaming และ สาเหตุการเข้ามาเป็น             
 แฟนคลับสตรีมเมอร์ ความเป็นแฟนของเด็กดอย พฤติกรรมการรวมกลุ ่มทั ้งบนพื ้นที่
 อินเทอร์เน็ตและพื้นที่กายภาพของแฟนคลับสตรีมเมอร์ดอยเซอร์ผ่านกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด
 จากการเก็บข้อมูลผู้ศึกษาได้เลือกแฟนคลับเด็กดอยมาเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาโดย 
 ใช้แนวคิดวัฒนธรรมแฟนและแนวคิดชุมชนเสมือนเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ 

ด้ำนพื้นที่ 

การศึกษาแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ทางกายภาพ คือ การลงพื้นที่เก็บ
ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการของกลุ่มเด็กดอย กลุ่มตัวอย่างตามที่ผู้ศึกษา
ก าหนด บริเวณพื้นที่สาธารณะที่ผู้ศึกษาได้ท าการนัดหมายสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่าง เช่น 
ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น และลงพื้นที ่สังเกตการณ์อย่าง ไม่มีส่วนรวมในพื้นที ่ที ่จัดงาน 
Thailand game show 2019 และงาน Thailand game expo 2019 และพ้ืนที่อินเทอร์เน็ต
ผู ้ศึกษายังได้สังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมและสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมบนพื ้นที่
อินเทอร์เน็ตบนแอปพลิเคชันไลน์ (LINE) และแพลตฟอร์มทวิช (TWITCH)  

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
  การศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับ
 ประเด็นที่ศึกษาทั้งข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ โดยการเก็บข้อมูลส าหรับวิเคราะห์และ
 สรุปผลการศึกษา ด้วยการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการและการสังเกตการณ์อย่างมีส่วน
 ร่วมบนพื้นที่ออนไลน์ ประกอบกับการค้นคว้าเอกสาร หนังสือวารสาร บทความ งานวิจัย 
 และสื่อออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง 

 การเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาแบ่งประเภทของข้อมูล ดังนี้ 
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1. ข้อมูลทุติยภูมิ 
  รวบรวมเอกสารการค้นคว้าเอกสาร หนังสือ บทความ งานวิจัยและสื่อออนไลน์ที่
 เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของเกมออนไลน์ พัฒนาการของการน าเสนอเกมในรูปแบบ Live 
 game streaming และวัฒนธรรมแฟน โดยผู้ศึกษาเลือกใช้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับแนวคิด
 ว ัฒนธรรมแฟน (Fan Culture)  และ แนวค ิดช ุมชนเสม ือน (Virtual Community)                        
 ในการศึกษาพฤติกรรมของเหล่าแฟนคลับสตรีมเมอร์ดอยเซอร์ 
 

2. ข้อมูลปฐมภูมิ 
เก็บข้อมูลการลงพื ้นที ่ภาคสนาม  ผู ้ศึกษาใช้การเลือกกลุ ่มตัวอย่างผ่านการ              

ใช้แบบสอบถามออนไลน์จากกลุ ่มเด็กดอย โดยใช้ว ิธ ีเลือกกลุ ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จากกลุ่มเด็กดอย กลุ่มแฟนคลับสตรีมเมอร์ดอยเซอร์ ซึ่งได้มาจาก
การท าแบบสอบถามออนไลน์ในเบื ้องต้น ที ่ภายในกลุ ่มมีสมาชิก 287 คน โดยมีผู ้ตอบ                    
แบบสอบถามจ านวน 35 คน โดยผู้ศึกษาได้ส่งแบบสอบถามลงในกลุ่มบนแอปพลิเคชัน LINE 
“DekDoy” ซึ่งเป็นกลุ่มแฟนคลับของสตรีมเมอร์ดอยเซอร์ ผู ้ศึกษาได้เลือกกลุ่มนี้เพราะ                 
ผู้ศึกษามองว่าบุคคลที่อยู่ในกลุ่มถือว่าเป็นเด็กดอย กลุ่มแฟนคลับดอยเซอร์ เนื่องจากการที่
จะเข้ากลุ่มได้นั้น จะต้องมีการสมัครเป็นสมาชิกช่อง Doyserlive บน Twitch ก่อน ซึ่งค่า
สมาชิกต่อเดือนจะอยู่ที่ 4.99 เหรียญสหรัฐต่อเดือนหรือประมาณ 150 - 170 บาท หลังจาก
นั้นชื่อบัญชีของเราใน Twitch จะมีสติกเกอร์อยู่หน้าชื่อบัญชีบนทวิช จากนั้นจะมีการแนะน า
วิธีการเข้าร่วมกลุ่มไลน์ “DekDoy” โดยเริ่มแรกจะต้องเพิ่มผู้ดูแลช่อง Doyser เป็นเพื่อน
ในไลน์ก่อน จากนั้นต้องแคปรูปหน้าบัญชีทวิชของเรา ที่มีผู้ชื่อบัญชี และรูปสติกเกอร์ที่ได้
จากการเป็นสมาชิก ส่งไปให้ผู้ดูแล พร้อมกันแนะน าตัว จากนั้นผู้ดูแลช่องก็จะส่งคิวอาร์โค้ด
กลุม่ให้คุณสแกนเข้าร่วมกลุ่มไลน์ “DekDoy” ผู้ศึกษาจึงมองว่าผู้ที่อยู่ในกลุ่มนี้เป็นเด็กดอยที่
ชัดเจน ผู้ศึกษาจึงเลือกใช้แบบสอบถามเพื่อคัดกรองให้เห็นพฤติกรรมของแฟนคลับแต่ละคน
มากขึ้น โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกจาก ระยะเวลาในการติดตาม พฤติกรรมการเป็นแฟน การ
โดเนท พฤติกรรมการรวมกลุ่ม อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และยินยอมให้สัมภาษณ์ จากนั้น
นัดสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล จ านวน 12 คน แบ่งเป็นผู้หญิง 8 คนและผู้ชาย 4 คน อายุ 23 – 
35 ปี  โดยนัดตามสถานที่ที ่ผู ้ศึกษาและกลุ ่มตัวอย่างได้มีการนัดหมายกัน แต่จากกลุ่ม
ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจ านวน 35 คน มีผู้ที่ยินยอมให้สัมภาษณ์เพียง 8 คน ผู้ศึกษาจึง
เลือกใช้การเลือกตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
เพิ่มเติมอีก 4 คน โดยให้กลุ่มตัวอย่างที่ยินยอมให้สัมภาษณ์แนะน าเพื่อนหรือคนรู้จักที่มี
ลักษณะตรงกับที่ผู้ศึกษาต้องการ  



8 
 

นอกจากนั้นเก็บข้อมูลจากการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมและสังเกตการณ์อย่างไม่
มีส่วนรวมของเด็กดอย โดยแบ่งเป็น 

1. พื้นที่กายภาพ จะเป็นการเก็บข้อมูลได้ใช้วิธีการสังเกตการณ์อย่างไม่มีส่วนรวม
ผ่านงานเกมต่าง ๆ ได้แก่ งาน Thailand game show 2019 และงาน Thailand game 
expo 2019 เพ่ือสังเกตพฤติกรรมการรวมกลุ่มของแฟนคลับ ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดข้ึน 

2. พื้นที่อินเทอร์เน็ต ผู้ศึกษาเก็บข้อมูลจากแพลตฟอร์ม twitch ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม
ไลฟ์สตรีมเกมของดอยเซอร์ ช่อง ดอยเซอร์ไลฟ์ (DoyserLive) การสังเกตการณ์อย่างมีส่วน
ร่วมจะเป็นการรับชมไลฟ์สตรีม มีปฏิสัมพันธ์ พูดคุยโต้ตอบกับสตรีมเมอร์และแฟนคลับ                 
มีส่วนร่วมในการโดเนทเงินสนับสนุนสตรีมเมอร์ ในส่วนการสังเกตการณ์อย่างไม่มีส่วนร่วม
จะเป็นเพียงการรับชมไลฟ์สตรีมเพียงอย่างเดียว ไม่มีการพูดคุย เพื่อคอยสังเกตปฏิสัมพันธ์
ของแฟนคลับหรือผู้ชมคนอื่นที่มีต่อกัน  

นอกจากนีย้ังมพ้ืีนที่ที่แฟนคลับรวมกลุ่มกัน บนแอปพลิเคชัน LINE ผู้ศึกษาเลือกเก็บ
ข้อมูลในชุมชน “DekDoy” ซึ ่งเป็นชุมชุนของกลุ ่มแฟนคลับของสตรีมเมอร์ดอยเซอร์                       
การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมจะเป็นการมีปฏิสัมพันธ์ พูดคุยโต้ตอบกับสตรีมเมอร์ และ
แฟนคลับ ภายในกลุ่มไลน์ ส่วนการสังเกตการณ์อย่างไม่มีส่วนร่วมก็จะเป็นการคอยสังเกต
ปฏิสัมพันธ์ของแฟนคลับที่มีต่อกัน และปฏิสัมพันธ์ที่สตรีมเมอร์มีต่อแฟนคลับภายในกลุ่ม 

ส าหรับการเก็บข้อมูล มีการใช้เครื่องมือ ดังนี้ 
1) ค าถามในการสัมภาษณ์ครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับสาเหตุการเข้ามาเป็นแฟน

คลับ พฤติกรรมการโดเนทของแฟนคลับ และการรวมกลุ่ม 
2) สมุดบันทึก ส าหรับบันทึกค าสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูล 
3) โทรศัพท์มือถือ ส าหรับบันทึกภาพและเสียง 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
1. ท าให้เข้าใจพัฒนาการเกมออนไลน์และการน าเสนอเกมในรูปแบบต่าง ๆ  
2. ทราบถึงพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มเด็กดอย แฟนคลับสตรีมเมอร์ดอยเซอร์ 
3. ทราบถึงพฤติกรรมการรวมกลุ่มทั้งบนพ้ืนที่ออนไลน์และพ้ืนที่กายภาพ 
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ระยะเวลำและแผนกำรด ำเนินงำน 
 การศึกษาเริ่มต้นตั้งแต่เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2563 รวมระยะเวลา
ทั้งหมด 10 เดือน โดยมีแผนการด าเนินงานดังนี้ 
 

กรกฎาคม 2562 - สิงหาคม 2562 - ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ 
วารสาร บทความว ิชาการ และงานว ิจ ัยที่
เกี่ยวข้อง 
- ก าหนดขอบเขตการศึกษา/ระยะเวลาการ
ด  าเน ินงาน/ว ัตถ ุประสงค ์ /ต ั ้ งสมมต ิฐาน
การศึกษา/ก าหนดแนวคิดทฤษฏีและประโยชน์
ของงานวิจัย 

สิงหาคม 2562 - มกราคม 2563 - เก็บข้อมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
อย่างไม่เป็นทางการ รวมถึงการสังเกตการณ์
อย่างมีส่วนร่วม 
 

มกราคม 2563 - มีนาคม 2563 น าข้อมูลที ่ได้จากการรวบรวมทั ้ง 2 ส่วนมา
สังเคราะห์ข้อมูลและตีความ 

มีนาคม 25663 – เมษายน 2563 วิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา 
 
 
นิยำยศัพท์เฉพำะ 
 1. แฟนคลับ (Fanclub) คือ บุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่มีความชื่นชอบในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มักจะมีความรู้สึกผูกพันอยู่กับสิ่งของหรือบุคคลที่ชื่นชอบ มีการทุ่มเททั้งเวลาและ
สิ่งของรวมไปถึงทรัพย์สินอื่นๆ ในการสนับสนุนสิ่งที่ตนชื่นชอบด้วย 
 2. สตรีมเมอร์ หรือ นักแคสเกม คือ คนพากษ์เกมและเล่นเกมไปพร้อมๆกัน ไม่ว่าจะเป็น เ ก ม
Online หรือว่าเกม Offline โดยวิธีการก็คือเล่นไปด้วยพากย์ปด้วย อัดคลิปแล้วท าเป็นคลิปตัดต่อให้
ดูสนุกๆแล้วท าเป็นคลิปขึ้นบนพื้นที่ออนไลน์ เช่น Youtube ให้คนอ่ืนได้ดู หรือการเล่นเกมให้คนอ่ืนดู
แบบไลฟ์สดบนพ้ืนที่ออนไลน์เช่นกัน อย่าง Twitch 



10 
 

 3. Twitch คือ แพลตฟอร์มถ่ายทอดสดการเล่นเกมและการแข่งขัน e-sports ที่ได้รับความ
นิยมในกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งเดิมทีนั้น Twitch เริ่มจากการเป็นหมวดหนึ่งในเว็บไซต์ Jutin.tv ที่ก่อตั้งขึ้นใน
สหรัฐอเมริกามาตั้งแต่ปี 2550 ก่อนจะแยกออกมาเป็นช่องหลัก เป็นแพลตฟอร์มที่มีฟังก์ชั่นมากมาย 
 4. Doyser คือ สตรีมเมอร์ที่ปัจจุบันยังไม่มีการเปิดเผยตัวตน Doyser เป็นสตรีมเมอร์เกม 
ROV ที่มีการเล่นไปด้วยพากษ์ไปด้วย แล้วท าเป็นคลิปขึ้นบนพื้นที่ออนไลน์ Youtube และยังมีการ
ไลฟ์สดเล่นเกม ROV บน Twitch อีกด้วย ปัจจุบัน Doyser มีผู ้ต ิดตามบน Youtube มากกว่า 
1,700,000 กว่าคน ส่วนบน Twitch มีผู้ติดตามมากกว่า 170,000  คน 
 5. Donate คือ การแสดงการสนับสนุนพาร์ทเนอร์หรือนักแคสเกม บน Twitch แสดงความ
ยินดีในวาระพิเศษ และรวมถึงการแสดงตัวเองเด่นในแชท เราสามารถโดเนท ได้โดยพิมพ์ค าว่า    
"cheer" ตามด้วยหมายเลขจ านวน Bits ที่จะใช้ (ตัวอย่าง cheer33 หรือ cheer255) 
 6. Bits เป็นอิโมจิคลื่อนไหวที่มีสีสันลวดลายแตกต่างกันออกไป ซึ่งคุณสามารถซื้อได้และใช้
ไปโดเนทสนับสนุนนักแคสเกมที่เราติดตามได้ 
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไซเบอร์สเปซ 

สตรีมเมอร ์

พัฒนาการของเทคโนโลยี 

วัฒนธรรมแฟน 

การบริโภค การรวมกลุม่บนพื้นทีอ่นิเทอร์เน็ตและพื้นที่กายภาพ 

ชุมชนเสมือน 

แฟนคลับสตรีมเมอร ์
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บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 ในบทที่ 2 งานวิจัยเรื่อง “แฟนคลับสตรีมเมอร์ กรณีศึกษาเด็กดอย กลุ่มแฟนคลับสตรีมเมอร์

ดอยเซอร์” ชิ้นนี้ ผู้ศึกษาได้รวบรวมแนวคิดและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยผู้ศึกษา

จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วนดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดวัฒนธรรมแฟน (Fan culture) 

2. แนวคิดชุมชนเสมือน (Virtual Community) 

3. เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
1. แนวคิดวัฒนธรรมแฟน (Fan culture) 

 ค  าว ่ า  แฟนคล ับ  เป ็นค  าท ี ่ ย ื มมาจากภาษาอ ั งกฤษว ่ า  Fanclub (แฟน-คล ั บ )                              

ซึ่งประกอบด้วยค าว่า Fan (แฟน) หมายถึง คนที่ชอบหรือคลั่งไคล้คนที่มีชื ่อเสียง กับค าว่า Club 

(คลับ) หมายถึง กลุ่มคน ชมรม สโมสร (แฟนคลับ, 2550 : ออนไลน์) ในพจนานุกรมไทยอ้างอิง (ฉบับ

อธิบายสองภาษา) โดยเธียรชัย เอี ่ยมวรเมธ (2529) อธิบายว่า แฟน เป็นค าทับศัพท์ของ Fan               

มี 2 ความหมาย คือ 1. ผู้นิยมชมชอบหรือติดฟุตบอลหรือพระเอกหรือนางเอกภาพยนตร์ 2. คู่รัก 

สามี ภรรยา 

 H. Jenkins (1992) ได้ชี ้ให้เห็นถึงการก าเนิดของค าและพัฒนาการความหมายของค าว่า 

“แฟน” ว่าต้นก าเนิดของค าว่า “แฟน” (Fan) มาจากค าว่า Fanatic ซึ่งหมายถึงความบ้าคลั่งและ

ความคลั่งไคล้ แฟนถูกใช้ครั้งแรกในความหมายของ ข้ารับใช้ศาสนา (Temple Servant) หรือ สาวก 

(Devotee) ก่อนจะกลายมาเป็นสาวกของศาสนาหรือการเมืองแทน ซึ่ งในตอนแรกนั้น “แฟน”         

มีความหมายไปในเชิงบวก จนกระทั่งมีความลุ่มหลงในบางสิ่งบางอย่างมากเกินไป ท าให้ภาพและ

ความหมายของแฟนจึงเป็นไปในทางลบตามไปด้วย ค าว่า fan ถูกน าไปใช้เรียกผู้ที่หลงใหลในพิธีกรรม

ทางไสยศาสตร์ และมีความกระตือรือร้นอย่างบ้าคลั่ง โดยเชื่อว่าเกิดจากการถูกปีศาจ ครอบง าจิตใจ 

ยิ่งไปกว่านั้นค านี้ยังถูกใช้ในบริบททางการเมืองโดยหมายถึงผู้ที่ยึดติดในแนวคิดทาง การเมืองอย่าง

รุนแรง ท าให้ค าว่า แฟน สื่อถึงความชอบของบุคคลอย่างคลั่งไคล้ที่อยู่ในระดับเกิน ความสมควรและดู

ไร้เหตุผล (กมลเนตร สุวรรณาพิสิทธิ์, 2551 : 29) 

12 
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 กระทั่งในช่วงศตวรรษที่ 19 ที่เริ่มมีสื่อมวลชนเข้ามาเกี่ยวข้อง ความหมายของค าว่าแฟน 

ไม่ได้ถูกใช้แค่เพียงแต่ในบริบทของศาสนาและการเมืองอีกต่อไป หากแต่เปลี่ยนเป็นเรื่องของกีฬาแทน 

ซึ่งในช่วงศตวรรษนั้น กีฬาที่เป็นที่นิยมและถูกให้ความสนใจมากที่สุดก็คือ เบสบอล โดยมีการใช้ค าว่า 

แฟน ผ่านการเพิ่มความหมายใหม่จากเดิมที่เป็น Fanatic กลายเป็น Crank แทน แต่ก็ยังคงเป็น 

ความหมายในเชิงลบที่สื ่อถึง บุคคลที่มีความคลั่งไคล้และติดตามในกีฬาชนิดนี้แทน ความหมาย 

ดังกล่าวได้ถูกน ามาใช้ตลอดจนถึงช่วงศตวรรษที่ 20 ที่มีให้นิยามของค าว่า “แฟน” ใหม่ ให้มี

ความหมายที่ เป็นกลางมากยิ่งขึ้น คือ มีการให้นิยามว่าแฟน หมายถึง ผู้ชมที่มีความกระตือรือร้น 

(Active Audience) ที่มักจะใช้การรับชมควบคู่ไปกับการลงมือท าบางอย่างให้กับสิ่งที่ตนรับชมไปด้วย        

ไม่ใช่แค่เพียงรับชมและจบไป โดยในช่วงศตวรรษนี้ก็มีการเปลี่ยนบริบทการใช้ค าว่าแฟนอีกเช่นกัน 

โดยหันมาใช้กับวงการบันเทิงในความหมายของ Admirer ซึ่งท าให้ภาพและความหมายของแฟน 

กลับมาเป็นภาพเชิงบวกอีกครั้ง และเริ่มมีการรวมกลุ่มของแฟนที่ชัดเจนมากขึ้นจากการชื่นชอบสิ่ง

เดียวกัน ปรากฏการณ์ดังกล่าวท าให้เกิดความสนใจแก่นักวิชาการต่อการศึกษากลุ่มแฟนอย่างจริงจัง 

ซึ่ง ได้ก่อให้เกิดแนวทางในการศึกษาแฟนหรือแฟนศึกษา (Fan study) ขึ้น หนึ่งในนั้นคือ D. Merskin 

(เพ่ิงอ้าง, 2551 : 29-30)  

 D. Merskin (2008) ได้พูดถึง “แฟน” โดยเขียนในเรื่อง Fandom ลงใน The International 

Encyclopedia of Communication (Volume IV) ได้นิยามว่า “แฟน” (Fan) คือ ผู้รับสารประเภท

หนึ่งๆ ที่แตกต่างจากผู้รับสารทั่วไปตรงที่มี การลงมือท า (Doing) กิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากการดู 

การชมหรือการอ่านสื่อเพียงเท่านั้น การลงมือท าอะไรบ้างอย่างของแฟนสะท้อนให้เห็นความผูกพัน

ทางอารมณ์ (Emotional involvement) กับผลงานหรือตัวบุคคลในสื่อนั้นๆ ในขณะที่ “Fandom” 

หรือ “Fanclub” นั้นคือชุมชนหรือพื้นที่การรวมตัวของผู้ที่เป็นแฟนที่มีความสนใจร่วมกัน มีความ

กระตือรือร้นร่วมกัน และมีการสื่อสารกันแบบ คนคอเดียวกัน (camaraderie) (กาญจนา แก้วเทพ, 

2555 : 303) 

 แฟนดอม (Fandom) หรือ แฟนคลับ (Fanclub) เป็นการรวมตัวกันเป็นกลุ่มของผู้รับสารที่มี

ความสนใจ มีความกระตือรือร้น และมีการสื่อสารในเรื่องเดียวกัน กลุ่มคนที่มีความชื่นชอบในสิ่ง

เดียวกันที่มารวมตัวกัน ซึ่งมีมากมายหลายกลุ่ม อาทิแฟนคลับดารา แฟนคลับนั กร้อง แฟนคลับ

ภาพยนตร์ แฟนคลับการ์ตูนญี่ปุ่น แฟนคลับทีมฟุตบอล ซึ่งแตกต่างจากผู้รับสารทั่วไป โดยแฟนคลับมี

การเข้าร่วมกับกิจกรรมอื่นๆนอกเหนือจากการรับชมและรับฟัง ที่สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันทาง

อารมณ ์(เตชิต ธนะจันทร์, 2558 : 27-28) 
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 ผู้ศึกษาเลือกแนวคิดของ D. Merskin (2008)  ที่ได้เสนอลักษณะของแฟนไว้ 5 ลักษณะ       

โดยมีแนวคิดที่เปรียบเทียบแฟนกับผู้รับสาร รับสื่อโดยทั่วไป ดังนี้ 

 ลักษณะที่ 1 Active consumer เป็นรูปแบบของแฟนในลักษณะที่บริโภคผลงานของสื่อหรือ

เปิดรับชมดารา ศิลปิน นักร้อง นักกีฬาเหมือนกับผู้รับสารคนอื่นๆ เพียงแต่แฟนจะเป็นผู้บริโภคที่      

เอาการเอางาน (active) มากกว่าและไม่ใช่เพียงแค่เป็นผู้บริโภคที่เปิดรับเฉยๆ (passive consumer) 

เช่น มีการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสื่อหรือศิลปินที่ชื่นชอบอย่างสม ่าเสมอ เป็นต้น 

 ลักษณะที่ 2 Level of involvement เมื่อแฟนมีการเปิดรับหรือบริโภคสื่อแล้ว แฟนจะต้อง

มีระดับความผูกพันข้องแวะกับวัตถุที่ตนเองเป็นแฟน (Object of desire) มากกว่าผู้รับสารทั่วไป เช่น 

คนทั่วไปอาจจะเปิดชมรายการ Academy Fantasia เฉยๆ แต่แฟนจะต้องลงทุนโหวตเชียร์ผู ้เข้า

แข่งขันบางคนที่ตนเองชื่นชอบด้วย  

 ลักษณะที่ 3 Degree of enthusiasm เป็นลักษณะของแฟนที่มีความกระตือรือร้นต่อเรื่องที่

ตนเองเป็นแฟนอยู่ กลุ่มแฟนจะต้องมีมากกว่าผู้รับสารทั่วไป เช่น ทีมแฟนบอลจะรอฟังข่าวผลการ

แข่งขันที่ล่าช้าไม่ได้ จะต้องติดตามข่าวสารแบบปัจจุบัน 

 ลักษณะที่ 4 Investment เป็นลักษณะของแฟนที่จะต้องมีการลงทุนทรัพยากรของตน ไม่ว่า

จะเป็นทรัพย์สิน เงินทอง เวลา แรงงานกาย ก าลังสติปัญญา สถานที่ จิตใจหรืออารมณ์ และอ่ืนๆ เพ่ือ

ทุ่มเทให้กับสิ่งที่ตนรักและชื่นชอบมากกว่าผู้รับสารทั่วไป 

 ลักษณะที่ 5 Question of consistency เป็นลักษณะของแฟนที่จะต้องเกาะติดสิ่งหรือคน

อันเป็นที่รักที่ชื่นชอบอย่างเหนียวแน่นและสม ่าเสมอมากกว่าคนทั่วไป เช่น เมื่อมีนักร้องศิลปินเกาหลี

มาเปิดการแสดงในประเทศไทย แฟนจะต้องไปดูทุกครั้ง เป็นต้น (เพ่ิงอ้าง, 2555 : 307-308) 

 จากแนวคิดเรื่องวัฒนธรรมแฟนนี้จึงเป็นการศึกษากลุ่มคนที่มีความชื่นชอบในสิ่งใดสิ่งหนึ่งใน

ลักษณะที่หลงใหลคลั่งไคล้ เกิดการรวมตัวกัน และด้วยความใกล้ชิดของแฟนท าให้เข้าใจในสิ่งที่ตนเอง

ชื่นชอบได้ แฟนจะมีความกระตือรือร้นหรือมีพฤติกรรมที่แสดงออกในสิ่งที่ตนชื่นชอบ ดังนั้น แนวคิด

นี้จึงสามารถใช้อธิบายกลุ่มแฟนคลับสตรีมเมอร์ดอยเซอร์ได้ โดยมีส่วนช่วยในการอธิบายถึงสาเหตุ

และพฤติกรรมการแสดงออกถึงความเป็นแฟนในลักษณะต่างๆ สาเหตุและพฤติกรรมการบริโภค 

กิจกรรมต่างๆ ของแฟนคลับที่เกิดข้ึน  
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2. แนวคิดชุมชนเสมือน (Virtual Community)  

 ชุมชนเสมือน (Virtual Communities) เป็นการรวมตัวกันของปัจเจก ซึ่งเป็นผู้สื่อสารผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชุมชนดังกล่าวมีลักษณะชุมชนเกิดจากการสื่อสารทางไกล (Telecommunication) 
ที่สร้างชุมชนที่ไม่มีมิติด้านสภาพภูมิศาสตร์  การสื่อสารทางไกลเป็นสิ่งที่มากไปกว่าระบบการส่ง
ข่าวสารที่จะเชื่อมโยงประชาชนให้ติดต่อถึงกันได้ ไซเบอร์สเปซ (cyberspace) เป็นสภาพแวดล้อมที่
ผู้คนสามารถพบปะพูดคุยและมีกิจกรรมร่วมกันราวกับว่าอยู่ในสภาพทางกายภาพที่ร่วมสร้างขึ้นมา
เอง ความสามารถของการสื่อสารทางที่เอาชนะอุปสรรคด้านเวลาและระยะทาง (Time and Space) 
ท าให้ชุมชนเสมือนเกิดขึ้นได้เป็นจริงได้  (ธีรพล ภูรัตน์, 2545 : 74-78) 
 ไซเบอร์สเปซ (cyberspace) จึงเป็นท าเลที่ตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้คนสามารถผ่านเข้า ออก 
โดยไม่ต้องพบปะกันจริงทางกายภาพ เป็นพื้นที่เปิดกว้างให้ปัจเจกบุคคลได้มีการเชื่อมโยงกับโลกมาก
ยิ่งขึ้น ท าให้ผู้คนสามารถท าการสื่อสารกันได้ และมีช่องทางการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่หลากหลายมาก
ขึ้น รวมถึงท าให้เกิดการสื่อสารแบบรวมกลุ่มของคนที่ไม่เคยเห็นหน้าค่าตากันมาก่อน เพ่ือแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น กลายเป็นกลุ่มชุมชน รูปแบบใหม่ ที่เรียกว่า ชุมชนเสมือน (Virtual Communities) 
นอกจากนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศยัง กระตุ้นให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนแบบใกล้ชิดและรวดเร็ว 
ส่งผลให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมข้าม ชาติ วัฒนธรรมไร้พรมแดน หรือแม้กระทั่งวัฒนธรรมโลก ซึ่ง
ภายใต้วัฒนธรรมดังกล่าวนี้ ผู้คนจะมีวิถี การด าเนินชีวิตที่คล้ายคลึงกัน (พรรณพิลาศ กุลดิลก, 2560 : 
61-62) 
 ชุมชนเสมือนจริง จึงหมายถึงกลุ ่มของบุคคลหลายๆ คนที่มารวมตัวกัน มีปฎิสัมพันธ์                   
ซึ่งกันและกัน มีการรวมกันแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนขอมูลประเด็นหนึ่งๆ มีระบบการ
สื่อสารผานเทคโนโลยีเป็นสื่อกลางชวยสนับสนุนการยอมรับกฎเกณฑ์บรรทัดฐานที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่          
ร่วมกัน (จตุรวิทย ทองเมือง, 2551: 23) นอกจากนี้ Kollock และ Smith (1999) ยังอธิบายว่าพื้นที่                   
ไซเบอร์สเปซคือบ้านของคนจ านวนมากที่มาพบกัน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร พูดคุย ถกเถียง 
เล่นเกมและท าธุรกิจ ซึ ่งสมาชิกในชุมชนบนอินเทอร์เน็ตจะไม่เคยเห็นหน้าและรู ้จักกันมาก่อน                         
(นฤพนธ์ ด้วงพิเศษ, 2562 : 126) เช่นเดียวกับ Howard Rheingold  
  Howard Rheingold (1993) นักวิชาการผู ้ศึกษาชุมชนเสมือนจริง เขียนหนังสือเรื ่อง       
“The Virtual Community :  Homesteading on the Electronic Frontier” ให ้ความเห ็นว่ า        
ในสถานการณ์การสื่อสารในบริบทของชุมชนเสมือนจริง กลุ่มคนจะสร้างปรรทัดฐานทางสังคม และ
กฎเกณฑ์กติกาขึ ้นมาเพื ่อใช้ควบคุม จัดบริบททางสังคมใหม่ เป็นการสร้างความจริงชนิดใหม่           
(new reality) ที่คนสร้างภาพขึ้นมาเพื่อเลียนแบบชุมชนดังเดิม เช่น มีบ้าน เพื่อนบ้าน เป็นพื้นที่ที่มี
การสร้างความหมายและอัตลักษณ์ร่วมกัน นอกจากนี้  เขายังมองว่าการเกิดขุมชนเสมือนจริงเป็น
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ความจริงทางเลือก (alternative reality) หรือเป็นความจริงเสมือน (Virtual reality) เป็นความจริง
ที่ด ารงอยู่และสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมได้ เป็นทางเลือกที่คนสามารถเลือกเพื่อหนีจากความ
จริงที่ “จริง ๆ” เทคโนโลยีและการสื่อสารจึงไม่เพียงเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางสังคม แต่ความสัมพันธ์
สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้ด้วย ชุมชนเสมือนจริงเป็นชุมชนที่กลุ่มคนอาจได้พบกันโดยตรงหรือไม่ก็
ตาม แต่ม ีโอกาสสื ่อสารกันด ้วยถ้อยค า ภาษา และความคิด ผ ่านเคร ือข ่ายคอมพิวเตอร์                     
เมื่อเปรียบเทียบกับชุมชนแบบอื่น ชุมชนเสมือนจริงมีข้อได้เปรียบตรงที่ว่าไม่มีอคติเกี่ยวกับเพศ อายุ 
เชื่อขาติ ชาติพันธุ์ รูปรางหน้าตา เสียงพูด อากัปกิริยาของสมาชิก ชุมชนเสมือนจริงเป็นเครื่องมือ
เชีื่อมโยงผู้ที่มีดวามสนใจร่วมกันเข้าด้วยกัน ในชุมชนแบบเดิมเรารู้จักผู้คนต่อเม่ือได้พบปะหน้าตา และ
ต้องคบหาสมาคมกับผู้คนจ านวนไม่น้อย กว่าเราจะพบผู้ที่มีความสนใจในบางเรื่องเหมือนเรา       แต่
ในชุมชนประเภทนี้ เราสามารถเข้าถึงแหล่งที่เราสนใจได้อย่างทันที รวมทั้งยังช่วยคัดสรรกลั่นกรอง
ข้อมูลที่จ าเป็นและทันสมัย โดยไม่ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลไว้มากมายเช่นแต่ก่อน (จตุรวิทย์ ทองเมือง, 
2551, 24 : 126) 
 ชุมชนเสมือน ในความคิดของ Rheingold จึงหมายถึง กลุ่มคนซึ่งรวมตัวกันในอินเทอร์เน็ต 
กลุมของบุคคลหลายๆ คนที่มารวมตัวกัน มีปฎิสัมพันธซึ่งกันและกัน มีการรวมกันแสดงความคิดเห็น 
และแลกเปลี่ยนขอมูลประเด็นหนึ่งๆ มีระบบการสื่อสารผานเทคโนโลยีเปนสื่อกลางชวยสนับสนุนการ
ยอมรับกฎเกณฑ บรรทัดฐานที่ถูกสรางขึ้นมาใหมรวมกัน กลุ่มคนที่รวมกันเหล่านี้ ต้องมีมากพอและ
อยู่กันอย่างต่อเนื่องยาวนาน มีการร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ  จนก่อร่างเป็นรูปแบบ
ของความสัมพันธ์ออนไลน์ทั้งแบบส่วนตัวและส่วนรวม (เพ่ิงอ้าง, 2551: 23) 
 Rheingold  จึงไดส้รุปนิยามเกี่ยวกับลักษณะความเปนชุมชนเสมือนจริง ได้ดังนี้  
 1. สมาชิกไม่ผูกติดกับลักษณะทางกายภาพ สามารถลื่นไหลเปลี่ยนแปลงได้ตามความสนใจ 
 2. เป็นพ้ืนที่ที่ไม่มีอคติทางกายภาพ เช่น เพศ รูปร่างหน้าตา อายุ เป็นต้น  
 3. สมาชิกในชุมชนเสมือนสามารถเป็นสมาชิกชุมชนเสมือนอื่นมากกว่า 1 ชุมชนได้พร้อมกัน 
ซึ่ง แตกต่างจากชุมชนทางกายภาพ ที่บุคคลจะสามารถเป็นสมาชิกชุมชนได้เพียงชุมชนเดียว   
 4. การมีความรู้สึกร่วมในการสร้างส านึกร่วมของการเป็นสมาชิกหัวหน้ากลุ่มอาจต้องหาวิธี 
เพ่ือให้กลุ่มสามารถด ารงอยู่ต่อไป 
 

 ในขณะที่ Baym (2000) ได้ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมจาก Rheingold ในหนังสือเรื่อง Tune 
in Log on : Soap, Fandom and online community ที่ Baym ได้ศึกษากลุ่มละครโทรทัศน์ที่มี
ชื่อ ว่า rec.arts.tv.soaps (r.a.t.s.) ว่าชุมชนเสมือนจริงไม่ใช่เรื่องของพื้นที่เพียงอย่างเดียว แต่เป็น
เรื่อง ของกิจกรรมร่วมและความรู้สึกร่วมกัน ซึ่งเราจะไม่สามารถเข้าใจความสัมพันธ์ทางสังคมของ
พวกเขา ได้ ถ้าเราดูเฉพาะการโต้ตอบข้อความในกลุ่ม การเป็นสมาชิกของกลุ่มไม่ใช่แค่การอ่าน
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ข้อความใน ลักษณะเฉพาะ แต่มันเกี่ยวกับการมีเพื่อนที่เป็นสมาชิกในกลุ่ม มีชุดกิจกรรมที่ท า กับ
เพ่ือนๆ ซึ่งโลก ของความสัมพันธ์และความรู้สึกจะเติบโตจากกลุ่มเพ่ือนเหล่านั้น) นอกจานี้ Baym ยัง
ได้อธิบายถึง ลักษณะส าคัญของชุมชนเสมือนไว้ 4 ประการ โดยกล่าวถึงประเด็นการท าความเข้าใจ
ชุมชนเสมือน จริงผ่านกระบวนการทางสังคม (social process) ซึ ่งถือเป็นส่วนช่วยสนับสนุน
องค์ประกอบหลายข้อ ที่กล่าวไปข้างต้น ได้แก่  
 1. รูปแบบของการแสดงออก (from of expression) การพูดคุยเกี ่ยวกับความสนใจใน 
ชุมชนเสมือนของตนเอง โดยมีรูปแบบการสนทนาแบบเวลาเดียวกัน ที่เป็นการสื่อสาร  โต้ตอบแบบ
ทันทีทันใด อย่างโปรแกรมสนทนา หรือแบบต่างเวลา ที่เป็นการสื่อสารที่เปิด  โ อ ก า ส ใ ห ้ ส ม า ชิ ก
โต้ตอบเมื่อสะดวกมากกว่าต้องโต้ตอบในทันที เช่น การโต้ตอบในเว็บ บอร์ด  
 2. อัตลักษณ์ (identity) การรู้สึกถึงการมีตัวตน การแสดงตัวตนของแต่ละบุคคล โดยตัวจริง 
ในโลกออนไลน์อาจมีความเกี่ยวพันกับประสบการณ์ในชีวิตจริงบางส่วน เช่น กรอบความคิดในสังคม
จริงเป็นอย่างไร ในโลกออนไลน์ก็ยังคงเป็นแบบเดียวกัน นอกจากนี้อัตลักษณ์ยังถูกประกอบสร้างได้
จากรูปภาพ ชื่อ และค าอธิบายเกี่ยวกับตนเองอีกด้วย  
 3. ความสัมพันธ์ (relationship) การปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชนเดียวกันในพื้นที่ 
อินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจมีการพัฒนาไปสู่การมีปฏิสัมพันธ์กันบนพื้นที่กายภาพหรือการเป็นเพื่อนกันใน
ชีวิตจริงและในทางกลับกัน ชุมชนจริงๆ ก็สามารถกลายเป็นชุมชนออนไลน์ ได้เช่นกัน เรียกว่า 
รูปแบบของความเชื่อมโยงผสมผสาน (hybrid forms) กลับไปกลับมา ได้  
 4. กฎเกณฑ์ (norms) ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ข้อห้าม ข้อปฏิบัติที่คนในชุมชนรับรู้ และ
ปฏิบัติร่วมกัน (Baym N.K, 2000 : 197-218) 
 

 จากแนวคิดชุมชนเสมือน ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดทั้งมุมมองของ Rheingold ที่พูดถึงลักษณะ
ของชุมชนเสมือน 4 ลักษณะ และ Baym ที ่กล่าวถึงองค์ประกอบของชุมชนเสมือนทั ้ง 4 ข้อ                      
มาอธิบายกับงานศึกษานี้ ในเรื่องของชุมชนบนพื้นที่ออนไลน์ ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือการรวมกลุ่มของผู้ที่
ชื่นชอบในสิ่งที่เหมือนกัน โดยน ามาอธิบายกลุ่มประชากรตัวอย่างของงานวิจัยอย่างกลุ่มเด็กดอย  
กลุ่มแฟนคลับสตรีมเมอร์ดอยเซอร์ที่มีการรวมกลุ่มบนพื้นที่อินเทอร์เน็ต บนชุมชนเสมือน เพื่อให้
ทราบถึงพฤติกรรมการรวมกลุ ่ม ปฏิสัมพันธ์ต่าง  ๆ ที ่เกิดขึ ้นภายในกลุ ่ม กิจกรรมภายในกลุ่ม 
กฏเกณฑ์ข้อบังคับที่เกิดภายในกลุ่ม อัตลักษณ์ของสมาชิกในกลุ่มที่มีร่วมกัน รวมไปถึงการพัฒนา
ความสัมพันธ์ของสมาชิกภายในกลุ่มชุมชนเสมือน จนน าไปสู่ความสัมพันธ์จริงบนพื้นที่กายภาพ 
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3. เอกสำรและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 ในงานศึกษาชิ้นนี้ ผู้ศึกษาได้แบ่งประเด็นในการทบทวนวรรณกรรมออกเป็น 2 ประเด็น คือ 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดสดวิดีโอสตรีมมิ่ง (Live Video Streaming), วรรณกรรมที่

เกี ่ยวข้องกับแฟนศึกษา (Fan culture) และวรรณกรรมที ่เกี ่ยวข้องกับชุมชนเสมือน (Virtual 

Community) ดังนี้  

 1. วรรณกรรมที ่เกี ่ยวข้องกับการถ่ายทอดสดวิดีโอสตรีมมิ ่ง (Live Video Streaming)

พัฒนาการของสตรีมมิ่งสืบเนื่องมากจากการพัฒนาเว็บไซตในปคริสตศักราช 1993 โดยมีการปรับปรุง

การใชงานของเว็บบราวเซอว์ให้ง่ายขึ้น เพ่ิมความสามารถในการใช้งานทรัพยากรรวมกันและเชื่อมโยง

แหลงขอมูลเขาดวยกัน รวมถึงผูใชงานสามารถเพิ่มขอมูลรูปภาพที่ตองการเขาไปในเว็บไซตและ          

ฟงเสียงผานอินเทอรเน็ตไดแตไฟลเสียงที่แลกเปลี่ยนหรือสงถึงกันจะมีขนาดใหญกวาไฟลขอความ 

เนื่องจากความสามารถในการสงผานขอมูลมีไมเพียงพอตอความตองการในการสื่อสารที่เพิ่มมากขึ้น   

สงผลใหผูใชงานตองรอคอยเปนระยะเวลานานเพื่อดาวนโหลดและสงไฟลขอมูล โดยการรอคอยมีผล

เฉพาะกับผูที่ตองการรับฟงไฟลเสียง เนื่องจากไฟลดังกลาวมีขนาดใหญดังนั้นการรับฟงเสียงความยาว

หนึ่งนาทีผานการเชื่อมตออินเทอรเน็ตความเร็วจ าตองรอการดาวนโหลดไฟลไมนอยกวา 5 นาทีสวน

การรับฟงเสียงที่มีคุณภาพระดับเดียวกับซีดีเพลงตองใชเวลาในการรอประมาณ 2 ชั่วโมงในการดาวน

โหลดโดยไมสามารถกระท าการใดกับไฟลในขณะดาวนโหลดไดจนระทั่งการดาวนโหลดเสร็จสิ้น 

 สตรีมมิ่งมีเดียจึงถูกพัฒนาเพื่อใชแกไขปญหาดังกลาว โดยสงผลใหเกิดสื่อรูปแบบใหมบนอิน

เทอรเน็ต ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากลักษณะที่ตองรอการดาวนโหลดขอมูลลงสูเครื่องคอมพิวเตอรและ

แสดงผลนั้น พัฒนาไปสูการแสดงผลไปพรอมกับการสงผานขอมูลในชวงเวลาเดียวกัน รวมถึง

สนับสนุนใหผูใชงานสามารถควบคุมการแสดงผลผานสตรีมมิ่งในขณะที่ก าลังแสดงผลและสามารถ                

ถายทอดสัญญาณไดตรงตามความตองการของผูชม (On-Demand) สตรีมมิ่งในปจจุบันเปนกระบวน      

การสงขอมูลที่ถูกบีบอัดมาแลว ผานทางเครือขายอินเทอรเน็ตและแสดงผลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร

ปลายทาง โดยที่ผูใชไมตองรอดาวนโหลดขอมูลทั้งหมดกอนที่จะรับชมหรือรับฟง แตสตรีมม่ิงจะดาวน

โหลดขอมูลเพียงบางสวนแลว ท าการแสดงผลไดทันทีผูใชไมตองเสียเวลาในการรอชมหรือรอฟง

(สุภัทรา สุวรรณหงษ, 2552 : 9-10) 

 Hashmi และ Guvenli (2001) ได้ให้ความหมายไว้ว่า วิดีโอสตรีมมิ่ง(Streaming Video) คือ 

วิดิโอระบบดิจิทัลอย่างหนึ่งที่มีการส่งข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเริ่มต้นเล่นวิดีโอได้ก่อนที่
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สัญญาณไฟล์วิดีโอจะท าการดาวน์โหลดเสร็จทั้งหมด และสามารถส่งสัญญาณภาพวิดีโอไปยังผู้รับคน

เดียวหรือหลายคนพร้อมกันในเวลาเดียวได้ และหนึ่งในการใช้สื่อสตรีมมิ่งรูปแบบวิดีโอที่ได้รับความ

นิยม คือ การสตรีมมิงผ่านเว็บไซต์ ที่สามารถเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับผู้ใช้งาน            ความ

บันเทิงได้ ซึ่งการสื่อสารแบบสตรีมม่ิงนั้นจะส่งผลดีต่อองค์กรต่างๆ เช่น ธุรกิจ e - commerce,

การถ่ายทอดสด  และการศึกษาบนเว็บไซต์ ฯลฯ (ศุภรานันท์ กาญจนกุลม, 2560 : 42) 

 ด้วยความที่อินเทอร์เข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนในปัจจุบัน ยังส่งผลต่อมุมมอง พฤติกรรม

การใช้สตรีมม่ิงมากขึ้นอีกด้วย ในงาน มุมมอง พฤติกรรมและผลจากการใช้บริการธุรกิจวิดีโอสตรีมมิ่ง

ในประเทศไทย : กรณีศึกษา Netflix ของ ณัฐสิมา สงคง (2562) ที่ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการวิดีโอ

สตรีมมิ่ง โดยกล่าวว่าพฤติกรรมการใช้วิดีโอสตรีมมิ่งนั้น เป็นผลมาจากการเข้าถึงที่ง่าย ด้วยความที่

อินเทอร์เน็ตพัฒนาท าให้ความสะดวกและความรวดเร็ว ส่วนใหญ่ยังใช้ผ่านสมาร์ทโฟน เนื่องจาก

พกพาได้ง่าย และข้อจ ากัดเรื่องพื้นที่ก็ลดลง ต่างจากโทรทัศน์ที่ไม่สามารถพกพาได้ ท าให้พฤติกรรม

ของคนเริ่มย้ายมาดูวิดีโอสตรีมมิ่ง และคุณสมบัติเด่นอีกอย่างของการน าเสนอข้อมูลวิดีโอสตรีมมิ่ง คือ

ความรวดเร็ว แสดงผล ณ เวลาจริง (Real Tirme) มากที่สุด 

 นอกจากนี้สตรีมมิ่งยังถูกน ามาใช้เพ่ือความบันเทิง ดังเช่นในงานวิจัยของ ศุภรานันท์ กาญจน

กุลม (2560) กล่าวว่าการรับชม Live Video Streaming ส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อความบันเทิง มีการ

รับชมรายการประเภททอล์คโชว์, เกมโชว์, เรียลลิตี้โชว์หรือ วาไรตี้ การที่ผู้ชมเข้ามาชม Live Video 

Streaming มากขึ้นนั้นส่วนใหญ่เหมือนกัน คือการใช้เพื่อความบันเทิง สนุกสนาน และการพักผ่อน 

 สอดคล้องกับงานของ วศิน อุ ่ยเต็กเค่ง (2558) ที ่กล ่าวว ่าจากการเข ้าถ ึงง ่ายของ              

Live Video Streaming เพียงแค่ใช้สมาร์ทโฟนก็สามารถชม ส่งผลให้ปัจจุบันผู้คนเริ่มปฏิเสธโทรทัศน์

แล้วหันมาชม Live Video Streaming บนเว็บไซต์ต่างๆ เช่น Facebook, YouTube หรือ Instagram 

เป็นต้น และยังสามารถรับชมได้ในเวลาจริง กลายเป็นทางเลือกของคนในยุคปัจจุบัน  โดยมองว่าผล

พวงมาจากการก้าวหน้าของอินเทอร์เน็ตที่ปัจจุบันมีความเร็วสูง สามารถเชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็ว  

 การเกิดขึ้นของไลฟ์สตรีมมิ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งต่างๆ อีกหลากหลายด้าน โดยเฉพาะด้าน

เศรษฐกิจ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเกมที่ไลฟ์สตรีมมิ่งถือว่าเข้ามามีบทบาทอย่างมาก เนื่องจากการ

เกิดขึ้นของแพลตฟอร์มส าหรับสตรีมมิ่ง เช่น TWITCH ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มส าหรับคอเกมโดยเฉพาะ 

ได้เข้ามาเรียกว่าเปิดกรอบใหม่ของการรับชมการถ่ายสดของผู้ชม เดิมทีการดูเกมที่สตรีมเมอร์หรือ

นัแคสเกมของผู้ชมจะเป็นเพียงการดูคลิปวิดีโอที่มีการอัดไว้ ไม่ใช่ในลักษณะของ real time และการ

สื่อสารก็เป็นเพียงทางเดียวเท่านั้น การโต้ตอบก็เป็นเพียงการทิ้งข้อความไว้ แต่เมื่อไลฟ์สตรีมมิ่งเข้ามา
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ท าให้ข้อจ ากัดด้านพื้นที ่และเวลาเปลี ่ยนแปลงไป ไม่ใช่แค่เพียงการสื ่อสารทางเดียวอีกต่อไป            

แต่เปลี่ยนเป็นในรูปแบบสองทาง ที่เราสามารถตอบโต้ พูดคุยกับสตรีมเมอร์ได้ทันที และยังรับชมได้

แบบ real time แบบทันทีทันใด สิ่งเหล่านี้เองท าให้ แพลตฟอร์มไลฟ์สตรีมมิ่งก าลังไปได้ความนิยม

เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ส่งผลต่ออุตสาหกรรมเกมในปัจจุบันอย่างมาก  

ในงานของ  Mark R Johnson และ Jamie Woodcock (2018) เรื่อง The Impacts of 

Live Streaming and  Twitch.tv  on  the  Video Game  Industry.  ท ี ่ม ีการพูดถ ึงเร ื ่องของ

ผลกระทบของไลฟ์สตรีมมิ่งโดยเฉพาะแพลตฟอร์ม Twitchที่มีต่ออุตสาหกรรมเกม โดยเขากล่าวว่า 

ไลฟ์เกมสตรีมมิ่งอย่างแพลตฟอร์ม twitch นั้นกระตุ้นการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของอุตสาหกรรม

เกม  ซึ่งได้แบ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นออกเป็น 3 ข้อ ข้อแรก ไลฟ์สตรีมมิ่งเป็นแพลตฟอร์มของการรีวิว

เกม กล่าวคือการที่สตรีมเมอร์เล่นเกมในผู้ชมดูนั้น เป็นเสมือนการรีวิววรูปแบบหนึ่ง ที่ผู้ชมสามารถรู้

เนื้อหา รูปแบบ ความสนุกของเกมได้จากการดูสตรีมเมอร์ ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเล่นเกมหรือ

ซื้อเกมของผู้ชม ซึ่งอาจจะส่งผลดีหรือผลเสียให้กับอุตสาหกรรมเกม เช่น อาจจะท าให้ยอดขายเพ่ิมขึ้น

หรืออาจท าให้ลดลง เป็นต้น ข้อสอง ไลฟ์สตรีมมิ่งช่วยเพ่ิมการมองเห็นและยืดอายุของเกม ไลฟสตรีม

มิ่งช่วยให้ผู้ชมได้เห็นเกมที่หลากหลายมากขึ้น หลายรูปแบบและหลายค่ายเกมออกขึ้น สตรีมมิ่งช่วย

ให้เกมที่บางครั้งเป็นเกมต้นทุนต ่า หรือเกมที่ไม่ได้มาจากค่ายเกมใหญ่เป็นที่รู้จักมากขึ้น นอกจากนี้ยัง

ยืดอายุเกมบางประเภท อย่างเกมอะนาล็อกที่ถูกน ามาถ่ายทอดในรูปแบบใหม่ให้กับผู้ชม ท าให้ยืด

อายุเกมได้มากขึ้น และข้อที่สาม สตรีมมิ่งช่วยขยายการเข้าถึง เนื่องจากปัจจุบันแพลตฟฟอร์มไลฟ์

สตรีมม่ิงนั้น เข้าถึงได้ง่ายทั้งคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟน ท าให้ผู้ชมเข้ามาชมได้ง่ายขึ้น หรือในกรณีที่ไม่มี

เวลาเล่นเกมเอง การดูสสตรีมมิ่งก็ช่วยเปิดโอกาสให้รู้จักเกมอ่ืนๆมากยิ่งขึ้น  

 การเกิดขึ้นของสตรีมมิ่งไม่เพียงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเกม แต่ยังท าให้เกิดอาชีพใหม่ 

ที่เรียกว่าสตรีมเมอร์ เป็นผู้ที่เล่นเกมให้ผู้ชมดูแบบ เรียลไทม์ ผู้ชมกับสตรีมเมอร์สามารถโต้ตอบกันได้ 

โดยอาชีพสตรีมเมอร์จะเป็นพาร์ทเนอร์กับแพลตฟอร์มไลฟ์สตรีมมิ่ง ที่ช่วยสร้างรายได้ โดยสตรีมเมอร์

จะเป็นผู้สร้าง content ในการเล่นเกมเป็นผู้ที่ดึงดูดในผู้ชมเข้ามาดู เข้ามาใช้แพลตฟอร์ม และแฟลต

ฟอร์มก็จะช ่วยสนับสนุนรายได ้อ ีกทางหนึ ่งให้สตร ีมเมอร ์ ในงานของ  Johnson, M. R. & 

Woodcock, J. (2017). เรื่อง ‘It’s like the Gold Rush’: The Lives and Careers of Professional 

Video Game Streamers on Twitch.tv ท ี ่พ ูดถ ึงอาช ีพสตร ีมเมอร ์  ในแพลตฟอร ์ม Twitch                              

โดยกล่าวถึงจุดเริ่มต้นในการเข้าสู่เส้นทางอาชีพที่เล่นเกม กระบวนการเข้ามาเป็นสตรีมเมอร์ ยังพูดถึง

กระบวนการท างาน การหารายได้ของสตรีมเมอร์ ซึ่งรายได้ของสตรีมเมอร์นั้น ส่วนแรกมาจากการ
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สนับสนุนของผู้ชม หรือเรียกว่าการโดเนท (Donate) ส่วนที่สอง เงินจากการกดติดตามช่องของสตรีม

เมอร์ ส่วนที่สาม เงินจากสปอนเซอร์ สินค้าหรือแม้กระทั้งแบนเนอร์ต่างๆ ที่ติดบนหน้าสตรีม และ

ส่วนสุดท้ายจากโฆษณาของแพลตฟอร์มถ่ายทอดสด  

 จากการทบทวนวรรณกรรมที ่เก ี ่ยวกับ การถ่ายทอดสดวิด ีโอสตรีมมิ ่ง (Live Video 

Streaming) ท าให้ทราบถึงพัฒนการของเทคโนโลยี ที่ท าให้มีการเกิดขึ้นมาของสตรีมมิ่ง ทราบถึง

แรงจูงใจหรือปัจจัยที่ท าให้ผู้คนหันมาดูสตรีมมิ่งมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังท าให้ทราบถึงผลกระทบหรือ

อิทธิพลของการเกิดขึ ้นของไลฟ์สตรีมมิ ่ง ว่าส่งผลกระทบต่อด้านใดบ้าง ด้านเศษฐกิจที ่มีต่อ

อุตสาหกรรมเกม หรือการเกิดอาชีพใหม่ ที่เรียกว่าสตรีมเมอร์ ดังนั้นการทบทวนวรรณกรรมเหล่านี้จึง

เป็นประโยชน์ต่อการศึกษานี้ เนื่องจากชี้ให้เห็นพัฒนาการของเทคโนโลยี มาสู่การเกิดรูปแบบการ

ถ่ายทอดสด เกิดสตรีมเมอร์ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยให้เห็นทามไลน์พัฒนาการของสตรีมเมอร์ที่เกิดขึ้น

ในการศึกษาครั้งนี้ 
  

2. วรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับแฟนศึกษา (Fan culture) 

E. Cashmore ระบุว่า ในช่วงปลายทศวรรษ 1880 ค าว่า "แฟน" ได้ถูกน ามาใช้เรียกพวกที่

ติดตามนักกีฬาเบสบอล (followers) ต่อมาความหมายของค าๆ นี้ก็ขยายมารวมถึงกลุ่มคนที่อุปถัมภ์

หรือให้รางวัลนักกีฬาเวลาที่มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ในช่วงศตวรรษท่ี 19 ค าว่า “แฟน” ไม่ได้

ถูกใช้ในเรื่องศาสนา และถูกแทนที่ด้วยความหมายใหม่ แฟนคือ ผู้ติดตาม (Follower) ผู ้อุทิศตน 

(Devotee) และผู้ชื่นชม (Admirer)  หลังจากค าว่าแฟนถูกใช้กับผู้ติดตามกีฬา ต่อมาก็มีการใช้กับผู้ที่

ชื่นชอบนิยาย ในช่วงเวลาดังกล่าว พวกเขาเริ่มมีการแสดงออกผ่านการกระท า ให้รู้ว่าเป็นแฟน เช่น 

นิยายเรื่อง  Sherlock Holmes ที่ผู้แต่งจะแต่งเรื่องในตัวเอกนั้นตาย แต่แฟนนิยายกลับไม่เห็นด้วย    

และมีการส่งจดหมายให้ผู้เขียนนิยาย  พื้นที่ของแฟนยังคงเกิดขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง โดยได้ก้าวเข้าสู่

วงการภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ ได้เกิดปรากฏการณ์ของกลุ่มแฟนภาพยนตร์ เรื่อง Star Trek เป็น

กลุ่มที่เรียกตัวเองว่า Trekker ได้รวมกลุ่มกันท านิตยสารของกลุ่มแฟนขึ้น หรือที่เรียกว่า Fanzine 

โดยมีเนื้อหาต่อยอดมาจากเรื่อง Star Trek เช่น การวิพากษ์วิจารณ์ เป็นต้น (เพิ่งอ้าง, 2555 : 301-

302) 

 ในช่วงเวลาที่ปรากฏการณ์เรื่องแฟนคลับเริ่มเด่นชัดขึ้น ในทางวิชาการก็เริ่มมีนักวิชาการกลุ่ม

แ ฟน ศ ึ ก ษ า  เช ่ น  M.  de Certeau J.  Fiske H.  Jenkins N.  Abercrombie B.  Longhurst                        

ได้เริ่มท าการศึกษากลุ่มแฟนและแฟนคลับอย่างจริงจัง นักวิชาการกลุ่มนี้เริ่มใช้แนวคิดเรื่อง "แฟนคือ

กลุ่มวัฒนธรรมย่อยประเภทหนึ่ง" (Subculture) เริ่มมีทัศนะว่า การท ากิจกรรมของกลุ่มแฟน เช่น 
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การแต่งนวนิยาย การแต่งกายเลียนแบบตัวละคร การวิพากษ์วิจารณ์ ฯลฯ ล้วนแล้วแต่เป็นการเปิด

พ้ืนที่ให้ผู้คนได้แสดงความเห็นต่อผลงานและแสดงความคิดสร้างสรรค์ (เพ่ิงอ้าง, 2555: 303) 

 การศึกษาแฟนในสังคมไทย เร ิ ่มมีปรากฏการณ์เกิดขึ ้นในนามของพ่อยกหรือแม่ยก                    

โดยแฟน นั้นไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ในสังคมไทย แต่มีมาตั้งแต่ยุคสมัยก่อนมีสื่อมวลชน เช่น ยุคของสื่อ

พื้นบ้าน  ดังในงานศึกษาของภัทรวรรณ ยงค์ชัย (2540) เรื ่อง “แม่ยก : การศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างผู้แสดงลิเกกับคนดูเปรียบเทียบกรุงเทพมหานครกับพิษณุโลก” โดยมักจะมีเรื่องของการ

อุปถัมภ์แลกเปลี่ยนระหว่างตัวแสดงลิเกและพ่อยกแม่ยก แสดงออกผ่านการเอาพวงมาลัยหรือ

พวงมาลัยร้อยธนบัตรไปคล้องคอเมื่อตัวแสดงลิเกเล่นดีถูกใจ มีการรวมกลุ่มกันของพ่อยก แม่ยก และ

มักออกสมาคมพบปะเพ่ือนฝูงชักจูงกันท ากิจกรรม เช่น เล่นการพนัน สังสรรค์ตามร้านอาหาร รวมถึง

การเชิญชวนกันไปดูความบันเทิงอย่างลิเก มีการติดตามไปดูลิเกยังพื้นที่จังหวัดต่างๆ หรือในงานของ 

พนิดา ฐปนางกูร (2552) ผู้ศึกษาเรื่องการมองสุนทรียะของ สังคมไทยผ่านรายการอคาเดมี แฟนตา

เซีย โดยได้กล่าวว่าแฟนคลับรายการอคาเดมี แฟนตาเซีย มีลักษณะที่เป็นแม่ยกเช่นเดียวกัน เพียงแต่

เป็นแม่ยกในยุค โลกาภิวัตน์ ซ่ึงแม่ยกหรือก็คือแฟนคลับรายการชื่นชอบในตัวของผู้เข้าแข่งขันคนใดก็

จะใช้การ โหวตคะแนนให้กับผู้เข้าแข่งขันคนนั้น และจะมีพฤติกรรม เช่น ความรู้สึกหลงใหลรัก ใคร่ 

ความรู้สึกผูกพันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจนเอาตัวเองไปผูกติดเป็นเจ้าเข้าเจ้าของไป และด้านการ

กระท าซึ่งมีท้ังการทุ่มเททั้งเวลาและทรัพย์สิน แรงกายแรงใจให้กับบุคคลที่ตนชอบ 

 พฤติกรรมและการแสดงออกของแฟนคลับ  โดย D. Merskin ได้น ิยามค าว ่า “แฟน”                      

ว่าจะต้องมีความกระตือรือร้น มีการลงมือท า ทุ่มเททรัพยากรให้กับสิ่งที่ตนเป็นแฟน ในงานของ จุติ

มาศ เกลี้ยงเกลาและพรทิพย์ เย็นจะบก (2556) ในการศึกษาภาพลักษณ์ของกลุ่มศิลปิน นักร้อง

เกาหลีใต้ผ่านสื่อใหม่และพฤติกรรมแฟนคลับ อธิบายถึงรูปแบบของการบริโภคของแฟนคลับ ไว้ว่า 

ส่วนมากแฟนคลับมักจะบริโภคสินค้า เช่น ซีดีอัลบั้มและสินค้าที่ผลิตจากตัวค่ายต้นสังกัดของ ศิลปิน

เท่านั้น โดยเฉพาะซีดีหรืออัลบั้มเพลงจะต้องเป็นสินค้าที่สั่งมาจากประเทศเกาหลีใต้โดยตรง สาเหตุมา

จากการตัวของแฟนคลับที่มองว่าการซื้ออัลบั้มมาจากประเทศเกาหลีใต้โดยตรงถือเป็นการ สนับสนุน

ศิลปินซึ่งมีส่วนช่วยในการเพิ่มยอดขายและเป็นการเพิ่มโอกาสได้รางวัลจากเวทีต่างๆ ให้กับ ศิลปิน

ด้วย เช่นเดียวกันกับงานของ ปฏิภาณ ชูขวัญ (2561) ที่กล่าวถึง กลุ่มโอตะวงบีเอ็นเคโฟร์ตีเอต ว่ามี

พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความชื่นชอบ ผ่านทั้งพฤติกรรมการบริโภคและการรวมกลุ่ม พฤติกรรมการ

บริโภคของกลุ่มโอตะ จะมีเป็นการไปติดตามส่งเสียงเชียร์ให้แก่สมาชิกวงตามงานคอนเสิร์ตหรืองานอี

เว้นท์ โดยโอตะการใส่เสื้อที่ทางวงจ าหน่าย โพกศีรษะด้วยผ้าเชียร์ของวง และถือแท่งไฟส าหรับการ
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เชียร์ เมื่อการแสดงเริ่มขึ้น โอตะกลุ่มนี้ส่งเสียงตามจังหวะที่ได้ตกลงกันไว้ นอกจากนี้โอตะยังมี

พฤติกรรมการบริโภคไม่ว่าจะเป็นอัลบั้มที่โอตะบางท่านซื้อมากกว่า 10 อัลบั้มเพ่ืมลุ้นสิทธิพิเศษ หรือ

การซื้อบัตรจับมือเมมเบอร์ พฤติกรรมดังกล่าวนี้แสดงถึงความคลั่งไคล้ ชื่นชอบและกระตือรือร้นที่

แฟนคลับมีต่อศิลปินที่ตนเองติดตาม 

 อัตลักษณ์ของแฟนคลับ กลุ่มแฟนคลับแต่ละกลุ่มก็จะมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันไป เช่น ชื่อ

แฟนคลับ สี ภาษา สัญลักษณ์ เป็นต้น อัตลักษณ์เหล่านี้จะเป็นตัวบ่งบอกความเป็นกลุ่มของตัวเอง                       

อัตลักษณ์ก็จะรับรู้กันภายในกลุ่ม ในงานของ ณัฐณิชา ภูโคกสูง (2547) ที่ศึกษา “การสื่อสารกับการ

รับรู้ อัตลักษณ์ของแฟนคลับฟุตบอลต่างประเทศในสังคมไทย: กรณีศึกษาลิเวอร์พลูไทยแลนด์แฟน

คลับ” ที่ได้ศึกษาถึงการสื่อสารกับการรับรู้อัตลักษณ์ของกลุ่มลิเวอร์พลูไทยแลนด์แฟนคลับ  โดยอัต

ลักษณ์ของกลุ่มคือการแสดงออกบนความภาคภูมิใจของความส าเร็จผ่านการด าเนินงานทางสังคม, บท

เพลง, การเชียร์กีฬา, การรวมตัว, อาศัยสื่อใหม่ ท าให้รู้สึกถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นอกจาก

นี้สัญญะของกลุ่มแฟน คือ รูปหงส์แดง สีแดง หรือมีการน าชื่อนักบอลที่ชื่นชอบมาเปลี่ยนเป็นโปรไฟล์

หรือนามปากกาที่ใช้สนทนากันตามเว็บไซต์ เช่นเดียวกับงานของ พิชญา อัมพรจินดารัตน์ (2559) ที่

ศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมแฟนกับความติ่ง กรณีศึกษาอากาเซ กลุ่มแฟนคลับศิลปินวงก็อตเซเว่น ก็มีอัต

ลักษณ์เฉพาะของกลุ่ม เช่น ชื่อเรียกแทนตัวแฟนคลับว่า อากาเซ่ มีสีประจ าวงเป็นสีเขียว หรืออัต

ลักษณ์ด้านภาษา โดยจะมีการเรียกฉายาของศิลปิน ไม่ว่าจะเป็น พ่ีกันต์แทนแบมแบม หรือค าว่า เฮีย 

ที่ใช้เรียก แจ็คสัน เป็นต้น ซึ่งเรื่องของอัตลักษณ์เหล่านี้จะเป็นเรื่องที่รู้กันในกลุ่มแฟนคลับศิลปินวง

ก็อตเซเว่น  

 พฤติกรรมการรวมกลุ่ม การรวมกลุ่มของแฟนคลับเกิดจากการรวมตัวของผู้ที่เป็นแฟนที่มี

ความสนใจร่วมกัน มีความกระตือรือร้นร่วมกัน และมีการสื่อสารกันแบบคนคอเดียวกัน การรวมกลุ่ม

ที่ชัดเจนท าให้เกิดพลังของแฟนคลับที่สามารถสร้างการกระท าในปริมาณมากได้ อย่างกรณีงานศึกษา

งานวิจัยของ ชนรรญ์พร ศฤงคารนนท์ (2552) ที่พูดถึงการรวมกลุ่มเป็นองค์กรของผู้ที่ชื่นชอบในดงบัง

ชินกิ (TVXQ) โดยการรวมกลุ่มเกิดขึ้นบนเว็บไซต์ดรีมแลนด์ ในเว็บไซต์จะเป็นเหมือนแหล่งข้อมูล 

ข่าวสารของผู้ที่ชื่นชอบดงบังชินกิ เว็บไซต์ดรีมแลนด์ยังเป็นพื้นที่ที่แฟนคลับใช้จัดงานสังสรรค์ งาน

คอนเสิร์ตของดงบังชินกิ รวมไปถึงเป็นเสมือนกระดานเว็บบอร์ดที่ให้แฟนคลับเข้าไปแสดงความรู้สึกที่

มีต่อดงบังชินกิ เช่นเดียวกับงานของ วสันต์ ปัญญาแก้ว (2559) เรื่อง ฟุตบอลไทย ประวัติศาสตร์ 

อ านาจ การเมือง และความเป็นชาย โดยได้ศึกษาแฟนฟุตบอลไทยว่าแฟนบอลมักมีการรวมกลุ่มตาม

พื้นที่สาธารณะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ต่างๆ ทั้งพื้นที่สนามฟุตบอล หรือร้านค้าผับบาร์ชมการ
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แข่งขันทีมสโมสรที่พวกเขาชื่นชอบ ซึ่งการรวมกลุ่มสะท้อนให้เห็นถึงความจงรักภักดีต่อทีมที่เขาชื่น

ชอบมีการรวมกลุ ่มกันเพื ่อพูดคุย เตรียมตัวหรือนัดหมายในการเชียร์การแข่งขันครั ้งต ่อไป                      

การรวมกลุ่มของแฟนบอลมักมีอ านาจต่อรองกับตัวสโมสรของทีมที่ตัวเองชื่นชอบ ในการต่อรองเรื่อง

ต่างๆ เช่น การแสดงความคิดเห็นต่อการเลือกตัวผู้เล่นลงแข่งขัน เป็นตัน  
 

 จากการทบทวนวรรณกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแฟนคลับ ท าให้ทราบถึงจุดเริ่มต้นของแฟน

ทั้งแต่แฟนถูกเรียกว่า พ่อยกแม่ยก  พฤติกรรมการแสดงออกของแต่ละกลุ่มก็แตกต่างกันไป แต่จะมี

ลักษณะการลงทุนทรัพยากรทั้งเงินและแรงกายที่เหมือนกัน แฟนยังมีอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่มที่รับรู้

ร่วมกัน เช่น ภาษา ชื่อแฟนคลับ สัญลักษณ์ สี เป็นต้น ซึ่งอัตลักษณ์เหล่านี้เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเราเป็น

คนในกลุ่ม นอกจากนี้แฟนคลับยังมีพฤติกรรมการรวมกลุ่มของแฟนคลับ เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกัน

ระหว่างแฟนคลับ และยังใช้เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอีกด้วย พฤติกรรมที่กล่าวไป

ข้างต้นนั้นเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความคลั่งไคล้ ความเป็นแฟน ที่ถึงแม้รูปแบบจะแตกต่างกัน

ออกไป แต่ก็มีเป้าหมายเดียวกัน ซึ่งสามารถน ามาช่วยในการวิเคราะห์ในงานศึกษาชิ้นนี้ได้ แฟนคลับ

สตรีมเมอร์ก็มีอัตลักษณ์ของกลุ่ม มีภาษาเฉพาะ และยังมีการรวมกลุ่มเช่นเดียวกัน มีพฤติกรรมการ

ลงทุนทรัพยากรทั้งเงินและแรงกายเหมือนกัน แต่ต่างที่งานชิ้นนี้มุ่งเน้นไปที่การลงทุนทรัพยากรทาง

ออนไลน์ เช่น การโดเนท ที่เป็นเงินออนไลน์ การร่วมกลุ่มที่เกิดขึ้นทางออนไลน์ รวมทั้งการติดตามก็

มักเกิดข้ึนทางช่องทางออนไลน์เช่นกัน 
 

3. วรรณกรรมเกี่ยวข้องกับแนวคิดชุมชนเสมือน (Virtual Community) 

 การเกิดขึ ้นของการสื ่อสารผ่านสื ่อกลางคอมพิวเตอร์ นับเป็นการสื ่อสารรูปแบบใหม่ที่

ก่อให้เกิดชุมชนเสมือน (Virtual Community) ชุมชนที่เกิดขึ้นมาใหม่ในสังคมโลก ซึ่งเราคงต้องนิยาม

ค าว่า “ชุมชน” หรือ “สังคม” ใหม่ เพราะความหมายของ “ชุมชน” หรือ “สังคม” ในที่นี้ไม่ใช่การ

รวมกลุ่มทางกายภาพ แต่เป็นการรวมกลุ่มกันตามความคิดเห็นตามความสนใจของสาธารณะชนโดย

ไม่มีข้อจ ากัดทางด้านเวลาและสถานที่ (วรรณสิกา เชื้อชาติไทย, 2546 : 17) นอกจากนี้ชุมชนเสมือน

ยังมีพื้นที่สาธารณะ (Public Sphere) ซึ่งท าหน้าที่เป็นเวทีแลกเปลี่ยนทางความคิด เป็นสถานที่ใน

การพบปะ พูดคุย ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน (ผกาพรรณ หะรังษี, 2549 : 35) 

 ชุมชนเสมือนจริง เป็นชุมชนในรูปแบบใหม่ที่กลุ่มคนอาจจะได้พบกันโดยตรงหรือไม่ก็ตาม    

แต่มีโอกาสสื่อสารกันด้วยถ้อยค า ภาษาและความคิดผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชุมชนแบบนี้มีข้อดี

กว่าชุมชนแบบอื่นตรงที่ว่าไม่มีอคติเกี่ยวกับเพศ อายุ เชื้อชาติ สีผิว เผ่าพันธุ์รูปร่างหน้าตา เสียงพูด 
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อากัปกิริยาของสมาชิก ชุมชนเสมือนจริงเป็นเครื่องมือที่เชื่อมโยงผู้ที่มีความสนใจร่วมกัน เข้าด้วยกัน 

ในชุมชนแบบเดิมเราจะรู้จักผู้คนต่อเมื่อได้พบปะหน้าค่าตาและต้องคบหาสมาคมกับผู้คนจ านวนไม่

น้อยกว่าที่จะพบผู้ทีม่ีความสนใจในเรื่องบางเรื่องเหมือนกับเราแต่ในชุมชนประเภทนี้เราสามารถเข้าถึง

แหล่งที่เราสนใจได้อย่างทันทีนอกจากนี้ยังช่วยคัดสรรกลั่นกรองข้อมูลที่จ าเป็นและทันสมยัโดยไม่ต้อง

เก็บรวบรวมไว้มากมายเช่นแต่ก่อน (ทัศนัย เศรษฐเสรี, 2558 : 18) 

 ชุมชนเสมือนจะมีลักษณะเป็นพื้นที่ที่ให้ผู้ที ่มีความสนใจร่วมกัน เข้าด้วยกัน ลักษณะของ

พฤติกรรมของการรวมกลุ่มจะเป็นการพูดคุยกันในเรื่องที่สนใจเหมือนกัน ดังในงานของ วนิดา ตั้งมั่น

ภูวดล (2552) ที่พูดถึงเรื่องของการรวมกลุ่มและการบริโภคสินค้าที่ระลึกสโมสรฟุตบอลแฟนคลับใน

สังคมไทย กรณีศึกษา : กลุ่มลิเวอร์พูลไทยแลนด์แฟนคลับ ที่พูดถึงลักษณะพฤติกรรมในการรวมกลุ่ม

ทั้งบนพ้ืนที่อินเทอร์เน็ตและพ้ืนที่กายภาพ ว่าในพ้ืนที่อินเทอร์เน็ตสมาชิกในกลุ่มมักเข้ามาพูดคุย ตอบ

ค าถามในกระดานสนทนา ในห้องแชทของกลุ่มสม ่าเสมอ โดยเป็นเรื่องเกี่ยวกับทีมฟุตบอลลิเวอร์พูล  

ส่วนการร่วมกลุ่มบนพ้ืนที่กายภาพจะเกิดขึ้นในรูปแบบ ของการรวมกลุ่มกันไปเชียร์ทีมฟุตบอลลิเวอร์

พูลในนัดที่ส าคัญ ตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น บ้านสมาชิกภายในกลุ่มหรือร้านขายเครื่องดื่ม เป็นต้น  

สอดคล้องกับงานของ ธนรัฐ นันทนีย์ (2556) ที่พูดถึงเรื่อง พฤติกรรมการรวมกลุ่มของผู้ใหญ่

ในเกมออนไลน์ กรณีศึกษา : Game 9yin Online การรวมกลุ่มนี้ เป็นพฤติกรรมการรวมกลุ ่มที่

เกิดขึ้นบนเกมออนไลน์ โดยเป็นกลุ่มที่ชื่อ กิลด์หอเฒ่า โดยภายในกลุ่มก็จะมีการพูดคุย แลกเปลี่ยน

ข้อมูลกันเกี่ยวกับเกม 9yin Online มีการลงดันเจี้ยนเพื่อต่อสู้กับกิลด์อื ่น ๆ หรือการหาไอเทมมา

แบ่งปันสมาชิก อีกท้ังยังมีการช่วยเหลือกันในการท าเควส ซึ่งที่กล่าวไป เป็นการรวมกลุ่มที่เกิดขึ้นบน

พื้นที่อินเทอร์เน็ต ในส่วนของการรวมกลุ่มบนพื้นที่กายภาพ เกิดมาจากปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากการ

รวมกลุ่มทางินเทอร์เน็ต จนเกิดความสนิทสนมกัน จนน ามาสู่การท าความรู้จักกันบนพื้นที่กายภาพ       

ไม่ว่าจะแบบทางการหรือส่วนตัว เช่นเดียวกันกับงานของ ปรางค์แก้ว ปรางรัตน์ (2561) ที่พูดถึงเรื่อง 

“นุช: เครือข่ายการสื่อสารแฟนคลับผลิตโชค อายนบุตร บนสื่อสังคมออนไลน์ทวิตเตอร์ ” กลุ่มแฟน

คลับผลิตโชค อายนบุตรหรือนุช จะมีการรวมกลุ่มกันบนสื่อสังคมออนไลน์ทวิตเตอร์ ซึ่งบนสื่อสังคม

ออนไลน์ทวิตเตอร์กลุ่มแฟนคลับผลิตโชค อายนบุตรจะใช้ในการพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลข่า วสาร 

หรือเพื่อเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่กลุ่มแฟนคลับผลิตโชคด้วยกันเองให้รับรู้ นอกจากนั้นบนสื่อ

สังคมออนไลน์ยังมีการรวมกลุ่มแฟนคลับที่แยกย่อยออกมาเป็นกลุ่มเล็กอๆ ที่มีความสนใจในเรื่อง

เดียวกัน ซึ่งกลุ่มเหล่านั้นจะถูกเรียกว่า “เรือนหรือบ้านแฟนคลับ” ซึ่งมีจ านวนมากแยกย่อยออกเป็น

หมวดหมู่ตามความสนใจและความถนัดของแต่ละกลุ่ม 
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 จากการทบทวนวรรณกรรมชุมชนเสมือน ท าให้ทราบว่าการรวมกลุ่มบนชุมชนเสมือนว่า    

เกิดจากผู้ที่มีความสนใจร่วมกัน มีจุดร่วมที่เหมือนกัน มาเข้าด้วยกัน ลักษณะของพฤติกรรมของการ

รวมกลุ่มจะเป็นการพูดคุยกันในเรื่องที่สนใจเหมือนกัน จนน ามาสู่การรวมกลุ่มบนชุมชนเสมือน                

ซึ่งค าอธิบายของงานศึกษาชุมชนเสมือนจึงถือเป็นสิ่งที่ช่วยในการวิเคราะห์การรวมกลุ่มที่เกิดขึ้นใน

การศึกษาครั้งนี้  

 จาการทบทวนวรรณกรรมทั้งเกี่ยวกับไลฟ์วิดีโอสตรีมมิ่ง วัฒนธรรมแฟนและชุมชนเสมือน 

ท าให้ทราบถึงพัฒนาการของไลฟ์สตรีมมิ่ง ที่มาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จนน าไปสู่การ

น าเสนอรูปแบบใหม่ พฤติกรรมของแฟนคลับที่พฤติกรรมในการแสดงนั้นออกถึงความคลั่งไคล้ ความ

ชื่นชอบที่มีต่อสิ่งที่ตนเป็นแฟนคลับ โดยจะมีพฤติกรรมการบริโภค อัตลักษณ์ของกลุ่ม ไม่ว่าจ ะเป็น 

ภาษา ชื่อเรียกแฟนคลับ สัญลักษณ์ เป็นต้น รวมถึงการรวมกลุ่มของแฟนคลับบนพื้นที่ทั้งอินเทอร์เน็ต

และพื้นที่กายภาพ ซึ่งการรวมกลุ่มบนชุมชนเสมือนเกิดจากการรวมกลุ่มของผู้ที่มีความสนใจร่วมกัน 

จากที่กล่าวไปข้างต้นจะคล้ายกับงานของผู้ศึกษาที่ต้องการศึกษาพฤติกรรมของแฟนคลับสตรีมเมอร์ 

รวมถึงศึกษาการรวมกลุ่มบนพื้นที่อินเทอร์เน็ตและพ้ืนที่กายภาพอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 3 

พัฒนำกำรของเกมออนไลน์ กำรน ำเสนอเกม  
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สตรีมเมอร์ดอยเซอร์ (Doyser) และกลุ่มแฟนคลับเด็กดอย  

 

 ในบทนี้ส ่วนนี ้ เป็นการน าเสนอข้อมูลที ่ เก ี ่ยวกับการศึกษาจากการค้นคว้าเอกสาร               

งานวิจัย ที่เกี ่ยวข้อง และการเก็บข้อมูลผ่านการสังเกตการณ์ โดยครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้           

1. พัฒนาการของเกมออนไลน์ โดยเริ่มตั้งแต่การท าความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของเกมออนไลน์ 

ตั้งแต่ยุคเริ ่มแรกจนมาถึงปัจจุบัน เพื่อให้เห็น Timeline ของเกมออนไลน์ 2. การน าเสนอเกมใน

รูปแบบต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่การแคสเกมมาถึงไลฟ์สตรีม 3. สตรีมเมอร์ในไทย ท าความเข้าใจว่าสตรีม

เมอร์ในไทย มีความเป็นมาอย่างไร มีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง 4. สตรีมเมอร์ดอยเซอร์ (Doyser) 

พูดถึงเรื ่องของสตรีมเมอร์ดอยเซอร์ โดยประกอบไปด้วยจุดเริ ่มต้น จุดเด่น ความโด่งดัง และ             

5. กลุ่มแฟนคลับเด็กดอย (Dek Doy) เรื ่องราวของกลุ่มเด็กดอย แฟนคลับสตรีมเมอร์ดอยเซอร์ 

วัฒนธรรมแฟนของสตรีมเมอร์ ไป รวมไปถึง ทั้งหมดนี้ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาในล าดับถัดไป 

3.1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพัฒนำกำรของเกมออนไลน์ 

 ในหัวข้อนี้จะชี้ให้เห็นพัฒนาการการเกิดขึ้นของเกม เริ่มตั้งแต่ ก่อนที่จะมีการเกิดขึ้นของเกม 

พูดถึงการเล่นของคนในอดีต จากนั้นพูดถึงการเกิดขึ้นของยุคที่เป็นจุดเริ่มต้นของเกมที่เกิดขึ้น ในปี 

ค.ศ. 1958 ไปจนถึงยุคของเกมออนไลน์ ที่มกีารแพร่กระจายของเกมออนไลน์ประเทศไทย โดยจะขอ

กล่าวรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

3.1.1 กำรเล่นในอดีต 

 การเล่น เป็นธรรมชาติอย่างหนึ ่งของเด็กที ่จะเรียนรู ้ส ิ ่งรอบตัว มีหลักฐานชี ้บอกถึง 

“การละเล่น” ของเด็ก มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุที่ขุดค้นพบได้ในหีบศพอียิปต์

โบราณ เมื่อศตวรรษที่ 18 มีอายุถึง 1400 ปีก่อนคริสตศักราช พบสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายลูกบอล 

นอกจากนี้ยังมีลูกข่าง ตุ๊กตาท่ีมีลักษณะเป็นเหมือนของเล่น ในประเทศไทยก็ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับ

การละเล่นมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยดังที่ปรากฏในศิลาจารึกพ่อขุนรามค าแหง โดยมีการจัดแบ่ งประเภท 

เช่น การละเล่นในรั้วในวัง และการละเล่นส าหรับชาวบ้าน เช่น การละเล่นตะกร้อ ชนไก่ ขี่ม้าส่งเมือง 

วิ่งไล่จับ ซ่อนแอบ เป็นต้น การละเล่นถือเป็นการใช้เวลาว่างของเด็กที่พักจากการเรียนหรือกิจวัตร

อื่นๆ การละเล่นจึงคู่กับเด็กมาจนถึงปัจจุบัน การละเล่นก็มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปตามยุคสมัย     

จากการทีเ่ทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าขึ้น น าไปสู่การเล่นรูปแบบใหม่คือ การเล่นเกม การเล่นเกม

ที่ได้ถือก าเนิดข้ึนใหม่ ท าให้การเล่นได้เปลี่ยนแปลงไป (สุนทรีย์ บางสวนหลวง, 2526 : 1-2) 

27 
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3.1.2 จุดเริ่มต้นของเกม 

 เกมถือก าเนิดขึ้นครั้งแรกปี ค.ศ. 1958 นักฟิสิกส์นิวเคลียร์ที่ชื่อว่า William Higinbotham 

ได้น าเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งที่หน้าตาคล้ายเครื่องยิงขีปนาวุธ มาดัดแปลงเป็นเครื่องเล่นเกม       

โดยตั้งชื่อว่า Tennis for Two ซึ่งถือได้ว่าเป็นต้นแบบของเครื่องเล่นเกมหลังมี Tennis for Two แล้ว 

ต่อมาก็เริ่มมีการพัฒนาเครื่องเล่นเกมโดยเฉพาะ หรือที่เรียกว่า  เกมคอนโซล (Console) โดยในยุค

สมัยแรกๆ ของเกมจะเป็นการเน้นที่การเล่นหนึ่งหรือสองคนในบ้านเป็นหลัก ถ้าจะเรียกรวมๆ ก็น่าจะ

เรียกว่าเกมออฟไลน์ ซึ่งเกมเหล่านี้นั้นจะเน้นให้ความบันเทิงกับคนในจ านวนไม่มาก จะเรียกยุคนี้ว่า

เป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดเกม (จุดเริ่มต้นของเกม จากการ ‘ฆ่าเวลา’ สู่อุตสาหกรรม Content ระดับ

โลก, 2561 : ออนไลน์) 

 ต่อมาในคริสต์ทศวรรษ 1990 นั้นทางด้านเกมคอมพิวเตอร์ก็จะเริ่มเน้นการเล่นแบบมัลติเพล

เยอร์หรือว่าเล่นกันหลายๆ คนซึ่งก็ให้ความสนุกสนานกับคนจ านวนที่มากขึ้นโดยตัวเกมนั้นก็จะอาศัย

ระบบเครือข่ายภายในขนาดเล็กที่เรียกว่า LAN (Local Area Network) ที่เล่นร่วมกับผู้เล่นอื ่นใน

เครือข่ายย่อยที ่อยู ่ด ้วยกันผ่านสายเคเบิ ้ล เช่น เครือข่ายของร้านอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ภายในอาคาร การรวมกลุ่มเพื่อใช้เวลาว่างของผู้เล่นในระยะแรกจึงมีข้อจ ากัดทางด้าน

พื้นที่และเวลาอย่างมาก ผู้เล่นจ าเป็นจะต้องอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันหรือในอาคารเดียวกันในเวลา

เดียวกันจึงจะสามารถร่วมเล่นเกมกันได้เป็นกลุ่ม การเล่นเกมสามารถมีผู้เล่นได้มากขึ้นโดยเกมแรก ๆ 

ที่เล่นกันได้นั้นก็จะเป็นเกมพวก Acton-Shooting เช่น เกม Counter strike หรือไม่ก็เกมวางแผน

อย่างเช่นเกม DOOM, Warcraft  ในแบบต่อสู้กับฝั่งตรงข้ามซึ่งก็สร้างความสนุกสนานเป็นอย่างมาก 

(สิทธิชัย สาตรวาหา, 2550 : 3) 

3.1.3 ยุคเกมออนไลน์ 

 หลังจากท่ีเกมได้รับความนิยม การพัฒนาของเทคโนโลยีก้าวไปอีกขั้น เกิดระบบอินเทอร์เน็ต

(Internet)  เกมก็ได้เข้าสู่ช่วงที่เป็นเกมอินเทอร์เน็ต โดยเริ่มมีบทบาทมากขึ้นด้วยตัวเกมที่เป็นผู้เล่น

หลายคน ของคอมพิวเตอร์ก็ได้มีการปรับพัฒนาให้สามารถเล่นบนอินเทอร์เน็ตได้ด้วยชึ่งก็ท าให้

สามารถเล่นกับเพ่ือนได้มากข้ึนแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งเล่นกันอยู่ที่ร้านเดียวกันเหมือนแต่ก่อน ซึ่งช่วงนี้เอง

ที่ได้เริ่มมีแนวคิดเรื่องเกมออนไลน์เกิดขึ้นมาชึ่งแนวคิดก็คือการที่จะสร้างเกม ๆ หนึ่งชึ่งผู้เล่นแต่ละคน

สามารถเข้ามาเล่นร่วมกันได้โดยผ่านอินเทอร์เน็ต เกมออนไลน์ หมายถึง เกมที่มีการเล่นโดยที่ต้องน า

อุปกรณ์ต่าง ๆ มาประกอบกันหรือมีการเชื่อมโยงกัน โดยที่ผู้เล่นจะต้องท าการลงโปรแกรมเกมที่มี
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ข้อมูลของเกมที่ผู้เล่นต้องการไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองและในการเล่นเกมออนไลน์ต้องใช้

ระบบอินเตอร์เน็ตเลนเกมผ่าน server ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ ของผู้เล่นจะ ถูกเก็บไว้ใน server และผู้เล่น

สามารถเล่นเกมร่วมกันได้ครั้งละหลาย ๆ ผู้เล่น โดยไม่จ าเป็นต้องอยู่สถานที่เดียวกัน การเล่นเกม

ออนไลน์ผู้เล่นจะเสียค่าบริการการเล่นเกมหรือไม่เสียค่าบริการทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการได้มีการ

ก าหนดไว้ (เกมออนไลน์, 2556 : ออนไลน์) เกมออนไลน์เกิดขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1980 คือ เกม 

Multi-User Dungeons (MUDs) โดย Roy Trubshaw และ Richard Bartle มหาวิทยาลัย Essex 

ประเทศอังกฤษ เกมดังกล ่าวเป ็นเกม RPG (role playing game) แบบหลายผู ้ เล ่นมีระบบ

อินเทอร์เน็ตเป็นตัวกลาง (ธนกฤต ดีพลภักดิ์, 2556 : 24) โดยสามารถแบ่งประเภทของเกมออนไลน์ 

ได้เป็น  2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 1. MMORPG 2. Casual Game ดังนี้ 

 1.  MMORPG ย ่ อ ม า จ า ก  Massively Multiplayer Online Role- Playing Game                            

เป็นเกมออนไลน์ที่ผู้เล่นสามารถเล่นเกมพร้อมกันได้ในจ านวนมากและสามารถสร้างความปฏิสัมพันธ์

กันของผู้เล่นได้ ในโลกของเกมได้เสมือนอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง เช่น สามารถแข่งขัน ผูกมิตร  

สนทนา สื่อสาร เป็นต้น เนื้อหาของเกมประเภทนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเกมเกี่ยวกับการต่อสู้ การผจญภัย   

ผู้เล่นสามารถสร้างตัวละครขึ้นมาและสวมบทบาทเป็นตัวละครนั้น หรือบางเกมก็สามารถเล่นเป็นตัว

ละครหนึ่งตัว หลายตัว หรือสามารถควบคุมตัวละครหลาย ๆ ตัวในเวลาเดียวกัน ลักษณะของการเล่น

เกมจะมีลักษณะแตกต่างกันตามเนื้อหาของเกมที่เล่น บางเกมจะมีการใช้ชีวิตเสมือนสังคมในโลกแห่ง

ความจริง เช่น มีการแต่งงาน มีการรวมกลุ่มเพื่อต่อสู้  มีการขายสินค้า ซ้ือสินค้า มีการแลกเปลี่ยน

สิ่งของ เป็นต้น ยกตัวอย่างเกม เช่น Ragnarok online (2545), Ran online (2547), League of 

Legends (2552) , Heroes of Newerth (2553) , DotA 2 (2556) เป็นต้น 

 2. Casual Game คือ เกมออนไลน์ที ่ผู ้เล่นไม่ต้องใช้ระยะเวลาในการเล่นหรือทักษะใน                    

การเล่นเกมมากนัก ระยะเวลาในการเล่นเกมสามารถเล่นจบได้ในระยะเวลาอันสั้น เนื่องจากลักษณะ

ของเกมเป็นการเล่นแบบจบเกมเป็นรอบ ๆ ไป มีกฎกติกาการเล่นแบบง่าย ๆ เนื้อหาของเกมไม่ได้   

ยากนัก สามารถเล่นได้ง่าย สบาย ๆ ไม่เครียด ไม่มีความซับซ้อนมากเหมือนเกมประเภท MMO RPG 

และในบางเกมก็จะเป็นเกมที่มี ตัวการ์ตูนน่ารัก ๆ หรือมีฉากของเกม กราฟฟิกโทนสีที่มีสีสันสดใส      

ซึ่งเหมาะส าหรับการเล่นเพื่อความสนุกสนานและเพื่อการผ่อนคลาย ตัวอย่างเกม  เช่น Audition 

(2547), point blank (2551), Freestyle street Basketball (2550), Fanta Tennis (2549) เป็น

ต้น (ช่อพฤกษ์ ผิวกู่, 2560 : 145-146) 
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3.1.4 กำรแพร่กระจำยของเกมออนไลน์ในไทย  

 เกมออนไลน์ที่เข้ามาในประเทศไทยแยกเป็น 2 รูปแบบ คือ เกมออนไลน์ที่เล่นด้วยระบบ 

Lan และเกมออนไลน์ที่เล่นด้วยระบบอินเทอร์เน็ต ส าหรับเกมออนไลน์ที่เล่นด้วยระบบ Lan เข้ามา

ได้รับความนิยมมากจากเกม Counter Strike ปี พ.ศ. 2541 พัฒนาโดยบริษัท Valve Corporation 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ในขณะที่เกมออนไลน์ที่เล่นด้วยระบบอินเทอร์เน็ต เข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่

ปี พ.ศ. 2543 ในรูปแบบของเกมแข่งรถ แต่ด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของไทยในขณะนั้นไม่ดีนัก                   

ท าให้เกมดังกล่าวต้องปิดตัวลง ไม่นานเกมออนไลน์ที่สมบูรณ์มากและพร้อมในการเล่นที่มากขึ้น ก็เข้า

มาเปิดให้บริการ ชื ่อของเกมคือ King of King (คิง ออฟ คิง) โดยถือว่าเป็นเกมออนไลน์ที ่เปิด

ให้บริการอย่างสมบูรณ์ รวมถึงมีการจัดเก็บรายได้อย่าง เป็นทางการเกมแรกของประเทศไทย และใน

เวลาเดียวกัน ตามมาด้วยการเปิดเกม Ragnarok Online (แร็คนาร็อคออนไลน์) ในปี พ.ศ. 2545                  

ซึ่งซื้อลิขสิทธิ์มาจากบริษัท Gravity (กราฟวิตี้) ของประเทศเกาหลีใต้ และผู้เปิดให้บริการคือ บริษัท 

เอเชียซอฟท์ จ ากัด (ประวัติเกมออนไลน์ในประเทศไทย, 2556 : ออนไลน์) 

 เมื่อมีการเข้ามาของเกมออนไลน์แล้ว ก็ตามมาด้วยการเกิดการน าเสนอเกมในรูปแบบใหม่ ๆ 

ที่เพิ่มขึ้นจากพัฒนาการของเทคโนโลยี บวกด้วยกระแสยูทูปเริ่มเข้ามาท าให้ผู้ที่เล่นเกมเริ่มอัดวิดีโอ

เล่นเกมออฟไลน์และเกมออนไลน์ลงบนเว็บไซต์ยูทูป เกิดเป็นกระแสแคสเกม6 ที่โด่งดังมาจนถึง

ปัจจุบัน รวมไปถึงการเกิดขึ้นของการไลฟ์สดบนแพตลฟอร์มต่าง ๆ ก็ถือเป็นการน าเสนอเกมรูปแบบ

ใหม่ โดยจะกล่าวรายละเอียดในหัวข้อถัดไป 

3.2. กำรน ำเสนอเกมในรูปแบบต่ำง ๆ  

 การน าเสนอเกมในแต่ละรูปแบบมีลักษณะและวิธีการที่แตกต่างกัน โดยผู้ศึกษาจะน าเสนอ

การน าเสนอตั ้งแต่การแคสเกม ซึ ่งเป็นลักษณะของการเล่นเกม แล้วอัดวิดีโอลงบนพื้นที ่ย ูทูป                 

จากนั ้นเมื ่อการเกิดของ Live video streaming ท าให้เกิดการน าเสนอเกมรูปแบบใหม่ขึ ้นคือ             

Live game streaming เป็นลักษณะของการไลฟ์สดเล่นเกมที่ผู้ชมสามารถสื่อสาร โต้ตอบกับผู้ ที่ท า

การไลฟ์ได้ ซึ่งเราเรียกผู้ที่เล่นเกมไลฟ์สตรีมว่า สตรีมเมอร์ จากนั้นจะพูดถึงการเติบโตของอีสปอร์ตใน

ไทย โดยรายละเอียดจะกล่าวดังต่อไปนี้ 

                                                           
6 คนที่เล่นเกมไปด้วยและพากย์เกมไปด้วย ทั้งเกม Online และเกม Offline หลากหลายแนว ด้วย
การอัดคลิปแล้วโพสต์ลงเว็บไซต์ Youtube 
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3.2.1 กำรแคสเกม 

 เดิมทีก่อนที่จะมีการไลฟ์สตรีมมิ่งเกมหรือไลฟ์สดเล่นเกมของสตรีมเมอร์ ซึ ่งถือเป็นการ

ติดต่อสื่อสารกันแบบสองทาง ก่อนหน้านั้นมีกระแสที่เรียกว่า “การแคสเกม” มาก่อน การแคสเกม

ได้รับความนิยมมาก ก่อนที่จะมีการเข้ามาของไลฟ์เกมสตรีมมิ่งและในปัจจุบันก็เป็นที่นิยมอยู่เช่นกัน        

ซ่ึงการแคสเกม (Cast Game) คือการเล่นเกมให้ผู้ชมได้เกิดความบันเทิง สนุกแถมยังเป็นการบอก

เส้นทางหรือบทสรุปของเกมนั้น ๆ ได้โดยตัดต่อพากย์เสียงเข้าไปในคลิปวิดีิโอผ่าน Channel online 

อย่าง YouTube Gaming ของผู้ที่เรียกตัวเองว่า เป็น นักแคสเกม (gamecaster thailand, 2557 : 

ออนไลน์ )  

 ย้อนกลับไปในปี ค.ศ. 2005 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ เป็นวันที่ Youtube ได้ถือก าเนิดขึ้นมาบน

อินเทอร์เน็ต ซึ่งก็มีคนมากมายได้อัปโหลดวีดิโอลงยูทูป แต่ปัญหาคือจะท าอย่างไรให้วีดีโอที่น่าสนใจ

สามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น ซึ่งในตอนนั้น ปัญหานี้ก็ได้ถูกแก้ง่ายๆ ด้วยยอด Views ที่กล่าวคือถ้า

วิดีโอใดยอดวิวเยอะก็เท่ากับรายการนั้นน่าสนใจ ซึ่งวิดีโอนั้นก็จะมีโอกาสได้รบัการโปรโมท (โชว์อยู่ใน

หน้าแรกเป็นตัวเลือกแรก ๆ ที่จะถูกเห็นหรือติดอันดับวิดีโอมาแรง) ในช่วงแรกทฤษฏีนี้ถือว่าได้ผลแต่

ว่า ก็ยงัมีจุดอ่อนอยู่นั่นก็คือ“การใช้ Thumbnail7 ปลอม” แน่นอนว่ายูทูปก็ได้เล็งเห็นปัญหานี้ ท าให้

ในปี ค.ศ. 2012 ยูทูปได้ท าการเปลี่ยนระบบจากการเน้นยอด Views ไป เป็น “ระยะเวลาในการดู

วิดีโอ” เพราะว่ายูทูปต้องการให้คนดูนาน ๆ ซึ่งวิดีโอไหนที่สามารถท าให้คนติดตามได้ก็จะได้รับสทิธิ

พ ิ เศษ ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงในครั้ งนี้ท  าให ้เก ิดยุคทองของเหล่าน ักแคสเกมทั้งหลายขึ้นมา                        

(จุฑามณี ชาตะวราหะ, 2560 : 2) 

 ยุคทองของนักแคสเกมในยูทูป เนื่องจากการท าวีดีโอเกี่ยวกับเกมโดยการ Commentary 

เทียบกบัการท าวิดีโอทั่ว ๆ ไป ใช้เวลาในการตัดต่อน้อยกว่าและไม่ต้องเสียเวลาท า Script เพ่ือเตรียม

ตัวมากนัก ซ่ึงบางคนก็ไม่ได้ท าเลยก็สามารถท าได ้แต่ในทางกลับกันการท าวีดีโอทั่วไปจะต้องเสียเวลา

ในการเตรียมตัวที ่มากกว่า นั ่นท าให้ว ิดีโอของเหล่านักแคสเกมสามารถผลิตออกมาได้ไวกว่า 

นอกจากนี้วีดีโอของเหล่านักแคสเกมยังมีเวลาที่ค่อนข้างนานอีกด้วย ซึ่งหากเทียบกันการท าวีดีโอ

เกี ่ยวกับการแคสเกมจะง่ายกว่าการท าวิดีโอในสายอื ่น ๆ ซึ ่งความนิยมคงเห็นได้ในปัจจุบันซึ่ง 

Youtube ที่มีหลาย Section ส าหรับรายการเกมโดยเฉพาะซึ่งวีดีโอของเหล่านักแคสเกมยังได้เปรียบ

                                                           
7 Thumbnail คือ การท ารูปภาพภาพตัวอย่างให้อยู่ในรูปภาพขนาดเล็ก เพ่ือให้สะดวกในการเลือก
ชมภาพ เหมาะกับการน าเสนอที่มีภาพประกอบเป็นจ านวนมาก 
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ในเรื่องการท าเป็นซีรีย์เวลาเริ่มดูเกมใหม่ ๆ ที่นักแคสเกมเริ่มแคสเกม ก็จะอยากดูตอนต่อไปเรื่อย ๆ 

จนกว่าจะจบท าให้สามารถดูวีดีโอที่มีระยะเวลายาวได้อย่างต่อเนื่อง (Online-station.net , 2557 : 

ออนไลน์) 

 การแคสเกมมีทั้งเกมออนไลน์ ออฟไลน์ เกมพีซี มือถือ และเครื่องคอนโซล แล้วอัดคลิปโพสต์

ลงเว็บไซต์ ยูทูป แล้วพากย์เสียงด้วยความสนุกสนาน ตื่นเต้นให้คนดูรู้สึกชอบ กลุ่มคนที่ติดตามส่วน

ใหญ่จะเป็นคนที่อยากเล่นเกมแต่ไม่มีเวลาเล่น หรืออยากลองเล่นบ้างแต่ขอดูคนอื่นเล่นก่อนว่าสนุก

แค่ไหน ถ้าสนุกจะได้ไปซื้อเกมมาเล่นบ้าง บางคลิปท าออกมาเฉลยเกมการเล่นหรือวิธีผ่านด่านก็มี  

ปัจจุบันมีนกัแคสต์เกมในยูทูปเฉพาะประเทศไทยอยู่ราว ๆ 400 คนและยังคงเพ่ิมจ านวนมากขึ้นเรื่อย 

ๆ (นักแคสเกมในไทย, 2561 : ออนไลน์) และมีนักแคสเกมหลายท่านที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เกิด

กระแสนิยมต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น  

 ผู้ที่ได้รับฉายาว่า “เจ้าหญิงแห่งวงการนักแคสเกมของเมืองไทย” คือ zbing z. หรือพี่แป้ง    

ด้วยจุดเด่นเสียงพากย์ที่น่ารักมีความหลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ทุกเพศ ทุกวัยและบวกกับหน้าตา

ความน่ารัก  ด้วยผลงานที่โดดเด่นการันตีด้วยผู้ติดตามในยูทูปมากกว่า 8 ล้านคน ในระยะเวลาเพียง

แค่ 4 ปีเท่านั้น การแคสเกมของ zbing z. ทีท่ าให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นและได้รับความนิยมเพ่ิมมากยิ่งขึ้น 

คือการแคสเกม ARK: Survival Evolved เกมเกี่ยวกับไดโนเสาร์ ที่ได้ตั้งชื่อให้กับไดโนเสาร์ตัวหนึ่งว่า             

"บิ๊กบอย" จนกลายเป็นชื่อที่หลายคนที่เล่นเกมนี้รู้จักโดยทั่วไป เกิดการกลายเป็นกระแส #บิ๊กบอย ติด

เทรนด์ทวิตเตอร์ นอกจากนี้คลิปวิดีโอการแคสเกมนี้ปัจจุบันยังมีผู้ชมมากกว่า 12 ล้านครั้งในยูทูป 

นอกจากนี้ด้วยความโด่งดังของ zbing z. ก็ได้มีการออกมาเปิดเผยรายได้ปัจจุบันที่ท าได้ถึง 6 หลักต่อ

เดือน ซ่ึงรายได้หลักมาจากโฆษณาที่มาลงในช่องยูทูป (zbing z. จากเด็กน้อยติดเกมมาเป็นแคสเตอร์

สาวโด่งดัง สร้างรายได้จากช่อง YouTube ดูแลได้ท้ังครอบครัว, 2562 : ออนไลน์)  

 หรือนักแคสเกมอีกหนึ่งท่านที่ได้รับความนิยมเช่นเดียวกัน คุณอรรถพล แก้วอาศา (อิ๊กคิว) 

หรือที่รู้จักกันในนาม Xcrosz ปัจจุบันมีผู้ติดตามในช่องแชเนลยูทูปมากกว่า 3.13 ล้านคน โดยจุดเด่น

ของ Xcrosz ที่ท าให้ได้รับความนิยม คือการอินในบทบาทในการเล่นเกม เกมที่ Xcrosz มักจะเล่นจะ

เป็นเกมแนวจ าลองซีวิต มีทั้งการเล่นเป็นนักสืบ แพทย์ กุ๊กท าครัว หรือเกม The sims เวลาเขาเล่นจึง

มักสวมบทบาทเป็นตัวละครที่เล่น เพื่อเพิ่มความสนุก และอรรถรสให้มากขึ้น อีกทั้งยังใช้ค าพูดตลก

และสุภาพด้วย เพื่อช่วยให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น เข้าถึงได้ทุกเพศ ทุกวัย  
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 จากที่กล่าวไปข้างต้นเป็นการยกตัวอย่างนักแคสเกมที่ได้รับความนิยม และยังมีนักแคส       

เกมอีกหลายท่านที่ได้รับความนิยมเช่นกัน ซึ่งทั้งหมดก็เพ่ือชี้ให้เห็นว่า การแคสเกม ได้รับความนิยม

มากขนาดไหน การแคสเกมกลายเป็นกระแสที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ที่โด่งดังจนมาถึงปัจจุบัน ถึงแม้

จะมีรูปแบบของการแคสเกมรูปแบบใหม่เข้ามา ซึ่งเราเรียกมันว่า การ เล่นเกมแบบ Live สด หรือ 

Live Streaming  

3.2.2 Live Game Streaming 

 วิดีโอถ่ายทอดสด (Live Video Streaming) นั ้นหมายถึง การสื ่อสารแบบ ณ เวลาจริง             

(Real-Time Communication) ด้วยการถ่ายทอดสดวิดีโอที่ใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอสื่อรูปแบบ

ใหม่ ที่ท าการบีบอัดไฟล์ให้มีขนาดเล็กลงและท าการส่งภาพและส่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยเครื่ อง

แม่ข่ายจะทยอยส่งข้อมูลคล้ายกับการไหลของกระแสน ้า (Streaming) อย่างต่อเนื่อง ท าให้ผู ้ชม

สามารถรับชมภาพและเสียงได้อย่างต่อเนื่อง ราบรื่น ไม่สะดุด และไม่ต้องเสียเวลารอคอยการดาวน์

โหลดสามารถเริ่มต้นวิดีโอได้ก่อนที่สัญญาณไฟล์วิดีโอจะท าการดาวน์โหลดเสร็จทั้งหมด อีกทั้งยัง

สามารถส่งข้อมูลวิดีโอไปยังผู้รับคนเดียวหรือหลายคนพร้อมกันในเวลาเดียวกันได้ (พรสุข ตันตระ

รุ่งโรจน์, 2557 : 201-215) 

 เว็บไซต์ Marketing Oops! ได้มีการส ารวจการเข้าใช้สื่ออินเทอร์เน็ต และสื่อโซเชียลมีเดีย

ของคนไทยในปี พ.ศ. 2562 โดยระบุว่า ประเทศไทย มีประชากรประมาณ 69.24 ล้านคน มีประชากร

ประมาณ 51 ล้านคน ใช้งานสื ่อโซเซียลมีเดียเป็นประจ า โดยเฉลี ่ยแล้วคนไทย ใช้อินเทอร์เน็ต          

9 ชั่วโมง 11 นาทีต่อวัน แบ่งเป็นใช้เวลาอยู่กับสื่อโซเซียลมีเดีย 3 ชั่วโมง 11 นาทีต่อวัน ใช้เวลาดู 

Online Streaming 3 ชั่วโมง 44 นาทีต่อวัน และใช้เวลาฟังเพลงแบบ Music Streaming 1 ชั่วโมง 

30 นาทีต่อวัน จากผลส ารวจการรับชม Online Streaming ถือว่าถูกจับตามองเป็นอย่างมาก 

เนื่องจากมีแนวโน้มอัตราการใช้ที่เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ โดย Online Streaming ทีย่อดนิยมคือ การดู Video 

Streaming แบ่งเป็น การดทูีวีออนไลน์, การเล่น Game Streaming , การดู Live Game Streaming  

และการดูการแข่งขัน E-Sport (ล้วง Insight การใช้งาน “ดิจิทัล” ทั่วโลก 2019 “คนไทย” ใช้เน็ต 9 

ชั่วโมงต่อวัน-มือถือมี 99 แอปฯ!!, 2562 : ออนไลน์)  

 ผู้ศึกษาจะขอพูดถึงเพียง การถ่ายทอดสดการเล่นเกม (Live Game Streaming) ผู้ที่เล่นเกม

ถ่ายทอดสดให้ผู้อ่ืนรับชมนี้ เราจะเรียกว่า สตรีมเมอร์ ก็คือคนพากษ์เกมและเล่นเกมไปพร้อมๆกัน ไม่

ว่าจะเป็นเกมออนไลน์หรือว่าเกมออฟไลน์ ซึ่งเป็นการเล่นเกมแบบถ่ายทอดสดสามารถถ่ายทอด



34 
 

เนื้อหา (Content) แบบทันที (Real Time)  ทุกอย่างที ่ เล ่น ทุกอย่างที ่ท  า ทุกอย่างที ่พ ูดจะถูก

ถ่ายทอดออกมาทั้งหมด นอกจากนี้ด้วยอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงและสมาร์โฟนที่สามารถหาซื้อได้

ง่ายและราคาถูกกว่าในอดีต ท าให้การติดตามสถานการณ์สดเป็นไปได้อย่างสะดวกสบาย  และที่

น่าสนใจไปกว่านั้นการถ่ายทอดสดแตกต่างจากวิดีโอทั่วไป นอกจากเรื่องของเวลาแล้ว ยังสามารถ

สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างสตรีมเมอร์กับผู้รับชมได้ในเวลาเดียวกันซึ่งเป็นการสื่อสารแบบสองทิศทาง 

กล่าวคือ ในระหว่างการถ่ายทอดสดสตรีมเมอร์กับผู้ชม หรือผู้ชมกับผู้ชม สามารถมีปฏิสัมพันธ์ มีการ

พูดคุยโต้ตอบกันได้ เช่น การกล่าวทักทาย การตอบค าถาม หรือการพูดคุยในเรื่องต่างๆ เป็นต้น               

(พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์, 2557 : 201-215) 

 ในส่วนผู้ชม Live Game Streaming ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่เล่นเกมออนไลน์  ซึ่งอาจจะยังเล่น

อยู่หรือเลิกเล่นแล้ว เหตุผลที่ผู้คนมาชมมีหลายเหตุผลที่แตกต่างกันไป เช่น ไม่มีเวลาเล่นเอง ถึงแม้

เกมในปัจจุบันจะเล่นบนสมาร์ทโฟนได้ แต่ก็มีเกมจ านวนหนึ่งที่ยังต้องเล่นกับเครื่องเล่นเกมคอนโซล

หรือเล่นบนคอมพิวเตอร์อยู่ เมื่อไม่มีเวลาการได้ดูคนอ่ืนเล่นจึงมาทดแทนกัน นอกจากนี้ ยังสามารถดู

ที่ไหนก็ได้ การดูคนอื่นเล่นยังสนุกตรงที่ว่าคนอื่นสามารถเล่นในแบบที่เราไม่มีวันเล่นได้ เช่น เล่นเก่ง

กว่า เป็นต้น หรือการมาดูเพ่ือศึกษาเทคนิคการเล่น หรืออ่ืน ๆ เพ่ือน าไปปรับใช้กับการเล่นของตัวเอง 

(สนุกตรงไหนคะถ้าไม่ได้เล่นเอง? เหตุผลที่คนเราชอบดูคนอ่ืนเล่นเกม, 2561 : ออนไลน์) 

 นอกจากนี้การที่ผู้เล่นผันตัวกลายมาเป็นผู้ชม Live Game Streaming ส่วนหนึ่งก็มาจากตัว

ของสตรีมเมอร์ที่มีลักษณะที่ช่วยดึงดูดให้ผู้ชมเข้ามาดู เช่น บุคลิก การใช้วาจา ภาษาท่ีสุภาพ หรือการ

ใส่อารมณ์ความรู้สึกในการเล่น ความตลก ตกใจ ตื่นเต้น หรืออารมณ์อื่นๆ เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบัน

แพลตฟอร์มส าหรับการถ่ายทอดสดการเล่นเกม (Live Game Streaming) นั้นมีหลายแพลตฟอร์มที่

ได้รับความนิยม แต่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ Twitch 

 Twitch หรือ ทวิช เป็นแพลตฟอร์มถ่ายทอดสดการเล่นเกม และการแข่งขัน e-sports โดยมี

จุดเริ ่มต้นจากการเป็นหมวดหนึ่ง ของ Justin.tv เว็บไซต์ที ่ก่อตั ้งขึ ้นโดย Justin Kan, Emmett 

Shear,  Michael Seibel และ Kyle Vogt เม ื ่อป ี พ.ศ. 2550 ซึ ่ง Justin.tv นั ้นเด ิมทีเป ิดเ พ่ือ

ถ่ายทอดสดชีวิต ของ Justin Kan ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นเวลาประมาณ 8 เดือน ก่อนที่จะเปิดให้คน

ทั่วไปได้เข้ามาท า แชนแนลถ่ายทอดสดของตัวเอง โดยจะแบ่งออกเป็นหลายๆ หมวด เช่น โซเชียล , 

เทคโนโลยี, ข่าว,  กีฬา, บันเทิง, และเกม แต่กลายเป็นว่าจาก Content ทั้งหมดการถ่ายทอดสดเล่น

เกม (หรือท่ีเรียกกันว่า Game Casting หรือ Game Streaming) ได้รับความนิยมมากที่สุดและเติบโต
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อย่างรวดเร็ว จนท าให้บริษัทตัดสินใจเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ชื ่อ Twitch.tv เพื ่อน าเสนอ Content         

เกมโดยเฉพาะขึ้นในปี พ.ศ. 2554 หลังจากเปิดตัว Twitch ได้ 3 ปี หรือปี พ.ศ. 2557 บริษัทก็เลือกที่

จะทุ่มเทให้กับ Twitch โดยเปลี่ยนชื่อบริษัทแม่เป็น Twitch Interactive ก่อนที่จะปิดตัว Justin.tv 

ลงอย่างเป็นทางการ ในปีเดียวกัน Twitch กลายเป็น source of Internet traffic ที่ใหญ่ที่สุดเป็น

อันดับ 4 ของอเมริกา ตามหลัง Netflix, Google และ Apple (TWITCH เทรนด์ดูทีวี ของเด็กรุ่นใหม่, 

2561 : ออนไลน์) 

 ในประเทศไทยมีการเปิดยอดตัวเลขสถิติในปี พ.ศ. 2560 ของจ านวนผู้ที ่เข้ารับชมผ่าน 

Twitch โดยเริ่มต้นจาก ยอดตัวเลขผู้เข้าชมที่ใช้เวลาบน Twitch มีมากกว่า 2,129 ล้านนาที เพิ่มขึ้น 

239% จากปีก่อนหน้า ส่วนยอดผู้ใช้ในแต่ละวันมีมากถึง 166,448 คน เพ่ิมข้ึน 279% จากปีก่อนหน้า 

และยอดผู้เข้าชมในแต่ละเดือนสูงถึง 1,689,082 คน เพิ่มขึ้น 191% จากปีก่อนหน้า ส่วนยอด สตรีม

เมอร์ที่แอคทีฟในแต่ละเดือนสูงถึง 48,026 ราย เพ่ิมข้ึน 78% จากปีก่อนหน้า นอกจากนี้สตรีมเมอร์ที่

เข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับ Twitch ยังคงมีจ านวนมากถึง 347 ราย เพิ่มขึ้น 281% จากปีก่อนหน้า

เช่นกัน (twitch กับสถิติการเติบโตอย่างยิ่งใหญ่ในปี 2017 ยอดผู้ชมในไทย 2 พันล้าน นาที, 2562 :

ออนไลน์) ความนิยมที่มากขึ้นของทวิชในไทย ส่งผลให้อีสปอร์ตเติบโตขึ้นไปด้วย เนื่องจากทวิชนอก

จากจะเป็นแพลตฟอร์มของการสตรีมสดแล้ว ยังเป็นแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงของการถ่ายทอดสดการ

แข่งขันเกมออนไลน์ หรืออีสปอร์ต ทวิชกลายมาเป็นแพลตฟอร์มที่ท าให้ผู้ชมสามารถดูการแข่งขันอี

สปอร์ตได้ง่ายขึ้น และยังมีส่วนช่วยให้ อีสปอร์ตได้รับความนิยมมากขึ้น  

 

3.2.3 อีสปอร์ต  

 จากการเข้ามาและการเติบโตของทวิชในประเทศไทยท าให้เกิดการตื่นตัวในเรื่องของเกมมาก

ยิ่งขึ้น เนื่องจากวงการเกมผันเปลี่ยนจากการเล่นเกมเพื่อความสนุกเท่านั้น เริ่มเกิดเป็นอาชีพขึ้น 

อาชีพ สตรีมเมอร์ ที่ถ่ายทอดวิดีโอขณะเล่นเกมให้ผู้คนดู จนได้รับความนิยม และเข้าถึงผู้คนวงนอก

มากขึ้นเรื่อย ๆ แพลตฟอร์ม Twitch ที่เข้ามาท าตลาดจริงจังในไทยท าให้สตรีมเมอร์ก็เกิดขึ้นในเวลา

เดียวกันและยังส่งผลต่อการเติบโตของของอีสปอร์ต  

 อีสปอร์ตในไทยก าลังเติบโตขึ้นอย่างมาก เพราะภาพลักษณ์ของเกมดีขึ้น ซึ่งมาจากหลาย

ปัจจัย เช่น ภาครัฐมีการสนับสนุน มีการจัดตั้งสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 

กรกฎาคม 2560 การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท. ได้เซ็นอนุมัติรับรองให้อีสปอร์ตเป็นชนิดกีฬาที่
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สามารถจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬาได้ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558  

(กกท. อนุมัติ E-Sports เป็นกีฬาทางการแล้ว! นายกฯ สมาคมเตรียมแคมป์ทีมชาติไประดับโลก 

ระดม 300 ล้านบาท, 2560 : ออนไลน์) หลายมหาวิทยาลัยเริ ่มมีการเปิดหลักสูตรที่เกี ่ยวข้องกับ        

E-sport เช่น มหาวิทยาลัยรังสิต มีการเปิดสอน ในสาขาของเกมมีชื่อสาขาว่า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

เกมมัลติมีเดีย และยังมีการเปิดสอนในวิชา เกี่ยวกับ E-Sports อีกด้วยในชื่อวิชาว่า E-Sports Game 

Study , มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ก็มีการเปิดหลักสูตร การจัดการธุรกิจเกมและ E-Sport ในคณะ

บริหารธุรกิจ หรือมหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่เปิดหลักสูตรพิเศษการบริหารจัดการเกมมิ่ง หรือ E-Sport 

เป็นต้น (5 ม.ดัง เปิดสอน E-Sport, 2562 : ออนไลน์) นอกจากนี้ยังมีการบรรจุกีฬาอีสปอร์ตให้มีการ

แข่งขันในระดับนานาชาติ เช่น ในการรายการ Asian Games 2018 ที่ประเทศอินโดนีเซียได้มีการ

บรรจุกีฬาอีสปอร์ต ให้มีการแข่งขันแต่เป็นในฐานะกีฬาสาธิตเท่านั้น หรือในมหกรรม “ซีเกมส์ ครั้งที่ 

30 ปี พ.ศ. 2562” ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ได้มีการบรรจุกีฬาอีสปอร์ตลงแข่งขันอย่างเป็นทางการ

จ านวน 5 เกม ซึ่งประเทศไทยก็คว้าเหรียญทองมาได้ถึง 2 รายการจากเกม Tekken 7 และ Arena 

of Valor หรือ RoV (ไม่ใช่แค่เกม! สรุปเหรียญอีสปอร์ต ใน “ซีเกมส์ 2019” – ไทย คว้า 2 ทอง, 

2562 : ออนไลน์) สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้เองที่เป็นตัวช่วยปรับให้อีสปอร์ตเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น และที่

ผ่านมาว่าจากการออกมาสนับสนุนของภาครัฐและนานาชาติ ก็ช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีของอีสปอร์ต      

อีสปอร์ตสามารถสร้างอาชีพได้หลากหลายมาก ทั้งนักกีฬา, นักพากยแ์ละสตรีมเมอร์ 

3.3. สตรีมเมอร์ในไทย 

 สตรีมเมอร์ คือ คนทีส่ตรีมเล่นเกมถ่ายทอดสด ที่ท าการ Live ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ โดยใช้

ทั้งทักษะ วาจา และบุคลิก เป็นตัวช่วยที่ท าให้ผู้ชมสนใจ “นานดู มัธวา” ผู้จัดการระดับภูมิภาค ทวิช 

ดูแลภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ไต้หวัน และอินเดีย Twitch ไดย้ืนยันว่า 

“ไทย” เป็นหนึ่งในประเทศที่บริษัท ทวิชให้ความส าคัญที่สุดในภูมิภาคนี้ เนื่องจากตลาดอีสปอร์ต

เติบโตมากช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ด้วยมูลค่า 2.1 หมื่นล้านบาท มีผู้เล่นกว่า 18 ล้านคน นอกจากนี้ยอด

จ านวนสตรีมเมอร์ยังเติบโตจากช่วง 5 ปีก่อน ที่มีเพียงไม่กี่สิบคน กลายเป็นแตะหลักหมื่นคนแล้ว ทั้ง

คาดว่ายังเติบโตได้อีกมาก ทั้งจากจ านวนประชากร พฤติกรรมที่คุ้นชินกับเกมมากขึ้น ที่ส าคัญแฟน ๆ 

ของสตรีมเมอร์ยังมีความเหนียวแน่นมาก ยากจะเปลี่ยนใจเลิกติดตาม (“ทวิช” ยืนหนึ่งในใจเกมเมอร์ 

ได้มาเพราะ “รัก” ไม่ใช่โชค, 2562 : ออนไลน์) เหล่าสตรีมเมอร์ก็ต้องใช้ความสนุกสนาน ตื่นเต้น ตลก

ขบขันให้คนดูรู้สึกชอบจนเกิดการติดตาม พอสตรีมเมอร์เริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นก็จะท าให้เกิดผู้ติดตาม

ผ่านช่องทางต่าง ๆ มากขึ้นด้วย ผู้ติดตามมีลักษณะคล้ายแฟนคลับสตรีมเมอร์ประเภทหนึ่งที่ทั้งตาม
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รับชมทุกเกมที่เผยแพร่ รับชมทุกไลฟ์สตรีมหรือการสนทนาพูดคุยกับสตรีมเมอร์ หรอืการตามไปงานอี

เว้นท์ ต่างๆ เพื่อให้ได้เล่นเกมหรือพบเจอสตรีมเมอร์ที่ตนชื่นชอบและการโดเนท (บริจาค) ผ่านทาง

ออนไลน์ให้กับสตรีมเมอร์ เป็นต้น แฟนที่ติดตามสตรีมเมอร์เป็นเสมือนปัจจัยส าคัญที่ช่วยผลักดัน

ให้กับสตรีมเมอร์ ไม่ว่าจะเป็นความนิยม ชื่อเสียง และรายได้  

 รายได้ของสตรีมเมอร์ ทวิชได้มีการเปิดเผยที่มาของรายได้ของสตรีมเมอร์ว่ามาจาก 3 ช่อง

ทางผ่าน Twitch  คือ 1. ผู ้ชมกดสมัครรับข้อมูล ราคาเริ ่มต้น 150-780 บาท 2. โฆษณา และ                

3. bits สกุลเงินออนไลน์ภายใน Twitch ผ่านการโดเนท ราคาเริ ่มต้น 50 บาท โดยสตรีมเมอร์

สามารถสร้างรายได้ตั้งแต่ 4 - 6 หลักตามแต่ความนิยมของแต่ละท่าน นอกจากนี้ยิ่งสตรีมเมอร์โด่งดัง

หรือได้รับความนิยมมากก็ส่งผลอาจจะถูกจ้างตามงาน อีเว้นท์ต่าง ๆ ช่วยเพิ่มรายได้ให้อีกทาง ดังนั้น

ชี้ให้เห็นว่าแฟนกับสตรีมเมอร์ กลายเป็นสิ่งที่เก้ือหนุนกันไป แฟนกลายเป็นเสมือนตัวผลักดันให้สตรีม

เมอร์ สตรีมเมอร์หลาย ๆ ท่านก็มีแฟนคลับคอยติดตาม และได้รับความนิยมมาก ยกตัวอย่างเช่น   

 ผู้ที่ได้รับฉายาจ้าชายแห่งวงการแคสเตอร์ของเมืองไทยก็คือ พี่เอก HEARTROCKER โดย

จุดเด่นของเอก HeartRocker นั้นคือการเล่าเรื่องราวของเกมที่รวดเร็วและแม่นย าอีกทั้งยังพากย์

ออกมาได้ตลกและน่าสนใจ ในปี พ.ศ. 2562 นั้น HeartRocker มีผู้ติดตามในทวิชกว่า 6 แสนคน และ

ในยูทูปอีก 3,790,888 คน ซึ่งพี่เอกนั้นเรียกได้ว่าเป็นนักแคสเกมที่ค่อนข้างมีอิทธิพลกับวงการเกมใน

ประเทศไทย ไม่ว่าจะท าอะไร เล่นเกมไหนก็มักจะเป็นกระแสเสมอ ล่าสุดที่ผ่านมาบริษัทผลิตเกมยักษ์

ใหญ่อย่าง frontier developments ผู้พัฒนาเกมดังอย่าง  Planet Coaster และ Planet Zoo ได้

ส่งข้อความมาขอบคุณและส่งตัวเกม Planet Zoo แบบ Deluxe Edition มาให้พี่เอกแจกแฟน ๆ ถึง 

5 ชุดด้วยกัน เนื่องจากการแคสเกม  Planet Zoo ของพี่เอกท าให้ยอดขายเกมเพิ่มขึ้นสูงมากในไทย 

รวมถึงสวนสนุก HEARTLAND ที่พี ่เอกสร้างใน Planet Coaster ยังมียอดดาวน์โหลดสูงที่สุดใน 

steam ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาด้วย (HEARTROCKER อย่าลืมเป็นร้อนในกันนะจ๊ะ, 2562 : 

ออนไลน์) หรือแฮชแท็กต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับพี่เอก ที่มักติดเทรนด์ทวิตเตอร์ในไทยเสมอ เช่น #อารยา 

, #อย่าลืมเป็นร้อนใน เป็นต้นและล่าสุดเกิด #โบ๊ะบ๊ะแฟมิลี่ เป็นแฮชแท็กที่เกิดขึ้นจากการที่ทีมพ่ีเอก

และเพื่อน ๆ ได้ลงแข่งเกม dead by daylight ที่ช่อง DossierChannel บนเว็บไซต์ Twitchจัดขึ้น 

และทีมของพ่ีเอกซึ่งชื่อว่า โบ๊ะบ๊ะแฟลิมี่ ก็เข้าร่วมด้วยด้วย น าไปสู่การเกิด #โบ๊ะบ๊ะแฟมิลี่ ในทวิต

เตอร์ติดเทรนด์ยอดนิยมในไทย มีจ านวนทวีตมากกว่า 19,000 ทวีต (ทวิตเตอร์, 2562 : ออนไลน์)  
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 หรือ ช่อง Gssspotted หรือลุงไนท์ สตรีมเมอร์ที่โด่งดังจากคลิปวิดีโอ “เด็กสถาปัตย์สร้าง

สะพาน” และ “เด็กสถาปัตย์สร้างโรงพยาบาล” วิด ีโอดังกล่าวกลายเป็นไวรัลที ่ท  าให้ช่อง 

Gssspotted ได้รับความนิยมมากขึ้น ซึ่งมาจากการที่อาจารย์เข้ามาว่า ในขณะที่เขาล์สตรีมเล่นเกม

สร้างโรงพยาบาล จุดเด่นของลุงไนท์ในการสตรีมเกมก็มาจากความเป็นตัวของตัวเอง อักทั้งยั งน า

ความรู้จากการที่เรียนมาใช้ในการเล่นเกมด้วย โดยลุงไนท์ได้น าความรู้ของความเป็นเด็กสถาปัตย์เข้า

มาใช้ในการเล่นเกมสร้างสะพาน หรือโรงพยาบาล ท าให้นอกจากผู้ชมจะได้รับความสนุกและตลกจาก

ลุงไนท์แล้ว ยังได้ความรู้ข้อมูลและพ้ืนที่ หรือความรู้เกี่ยวกับสถาปัตย์อีกด้วย และนอกจากจะเล่นเกม

สนุก ๆ ให้คนได้ดูแล้ว ลุงไนท์ยังมักมีเรื ่องชวนข ามาเล่าให้ได้ฟังขณะที่ไลฟ์สตรีมอยู ่บ่อย ๆ                    

ปัจจุบันช่อง Gssspotted มีผู ้ต ิดตามในทวิชมากกว่า 1 แสนคน และผู ้ต ิดตามในยูทูปอีกกว่า                      

4 แสนคน จากความโด่งดังของลุงไนท์ ท าให้ได้ถูกเชิญไปเป็นวิทยากร ในงานสัมนาในหัวข้อ “ชีวิต

ไม่ได้มีแค่การเรียนกับการเป็นสตรีมเมอร์แบบ 100%” คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเป็นการให้ความรู้เรื่องของการเป็นสตรีมเมอร์ (ลุงไนท-์gssspotted 

ยูทูปเบอร์สายฮาที่ไม่ได้มีดีแค่สตรีมเกมส์, 2562 : ออนไลน์)  

 นอกจากสตรีมเมอร์ที่กล่าวไป ก็ยังมีสตรีมเมอร์อีกหลายท่านที่ได้รับความนิยมและมีการ

ติดตามจากแฟนคลับจ านวนมาก รวมไปถึงสตรีมเมอร์ดอยเซอร์ ดอยเซอร์เป็นสตรีมเมอร์ที่ได้รับความ

นิยมจากการเล่นเกม ROV จากการเล่นเกมระดับโปร นอกจากนั้นยังมีการสอนใช้เทคนิคในการเล่น

เกมที่เข้าใจง่าย แต่สนุก จุดนี้เองท่ีท าให้ดอยเซอร์ได้รับความนิยมจนเกิดกลุ่มแฟนคลับที่ชื่นชอบ เกิด

วัฒนธรรมแฟน โดยจะขอกล่าวถึงดอยเซอร์ในข้อหัวถัดไป 

3.4. สตรีมเมอร์ดอยเซอร์ (Doyser) 

 ในส่วนนี้จะกล่าวถึงสตรีมเมอร์ดอยเซอร์ ถึงจุดเริ่มต้นของการเข้ามาเป็นสตรีมเมอร์ว่ามีความ

เป็นมาอย่างไร พูดถึงจุดเด่นที่ท าให้ดอยเซอร์ได้รับความนิยม นอกจากนี้จะน าเสนอ ความโด่งดังของ

ดอยเซอร์ไม่ว่าจะเป็นการออกงาน การปรากฏในวิดีโอของสตรีมเมอร์ท่านอื่น ๆ รวมไปถึงวัฒนธรรม

แฟนของกลุ่มเด็กดอย ซึ่งเป็นกลุ่มแฟนคลับของสตรีมเมอร์ดอยเซอร์ โดยรายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 

 ดอยเซอร์ (Doyser) เป็นหนึ่งในสตรีมเมอร์บน Twitch ชื่อดังในปัจจุบัน ดอยเซอร์ยังไม่ค่อย

มีข้อมูลส่วนตัวมากนัก เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีการเปิดเผยตัวตน ดอยเซอร์ได้รับความนิยมมากจาก

การถ่ายทอดสดเล่นเกม Arena of valor หรือ ROV ชื่อ Doyser มาจากค าว่า Shop แล้วก็กลับหัว    
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ก็จะเห็นเป็นตัว doys จากนั้นก็เติมเซอร์เข้าไปเหมือน Shopper จึงเป็นที่มาของชื่อ Doyser ค าว่า 

shop นั้นเป็นชื่อเล่นจริง ๆ ของ Doyser นั้นเอง 

3.4.1 จุดเริ่มต้นในกำรเป็นสตรีมเมอร์ 

 จุดเริ่มต้นในการเป็นสตรีมเมอร์ของนั้นเริ่มมาจากดอยเซอร์เพียงแค่อัดวิดีโอการเล่นเกมของ

ตัวเอง แล้วตัดต่อลง Youtube เท่านั้น โดยวิดีโอแรกนั้น เผยแพร่เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2560 

เป็นวิดีโอที่อธิบายเกี่ยวกับเกม ROV ซึ่งจุดเริ่มต้นนั้นมาจากที่ดอยเซอร์นั้นเล่นเกมเก่งจนท าให้เพื่อน 

ๆ แนะน าให้ดอยเซอร์ลองอัดวิดีโอการสอนเล่นเกม ROV นี้ให้เพื่อนดู แต่กลับได้รับกระแสตอบรับที่ดี

มาก เริ่มมีคนเข้ามาดูมากยิ่งขึ้นและหลังจากนั้นก็มีการถ่ายทอดสดการเล่นเกมครั้งแรกบน Youtube 

เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560 ในเว็บไซต์ Youtube แต่ในปัจจุบันดอยเซอร์ได้ย้ายแพลตฟอร์มการ

ถ่ายทอดสดมาเป็น Twitch แต่ก็ยังมีการลงคลิปวิดีโอเล่นเกมลงยูทูปด้วย ปัจจุบันดอยเซอร์ มี

ผู้ติดตามในทวิชมากกว่า 170,000 คน ส่วนในยูทูปมากกว่า 1,800,000 คน (Q/A:Doyser คลิปตอบ

ค าถาม อยากรู้จัก Doyser ดูเลย Ep.1, 2560 : ออนไลน์) 

 3.4.2 จุดเด่นของดอยเซอร์ 

 ดอยเซอร์ถูกยกให้เป็นสตรีมเมอร์ที่เรียกว่าเป็นสายเซียน เป็นกูรูของเกม ROV มักมีค าเรียก

ดอยเซอร์ว่าเป็นต าราที่เดินได้ จนน าไปสู่ฉายา “ต าราดอยเซอร์” จุดเด่นของดอยเซอร์คือเล่นเกมเก่ง

ระดับโปร เก็บรายละเอียดภายในเกมได้อย่างแม่นย า ใช้ค าพูดสุภาพ มีการใช้เทคนิคสอนเกมด้วย

ค าพูดที่เข้าใจง่ายแต่สนุกสนานและตลก นอกจากนี้ยังมักมีการจัดล าดับความเก่งของตัวละครในแต่

ละซีชั่น  รูนที่เหมาะกับตัวละครแต่ละตัว ไอเทมที่เหมาะกับตัวละคร แนวทางการเล่นตัวละคร ฯ ท า

ให้ดอยเซอร์เป็นที่รู้จัก ด้วยความโด่งดังของดอยเซอร์มักท า ให้เขาถูกเชิญไปงานอีเว้นท์หรือรายการ

ต่าง ๆ (รวม Channel นักแคสเตอร์เกมแถวหน้าของเมืองไทย, 2562 : ออนไลน์) 

 3.4.3 ควำมโด่งดังของดอยเซอร์ 

 ดอยเซอร์มีการออกสื่อหลายรายการ ยกตัวอย่างเช่น รายการ King of Gamer เป็นรายการ

โทรทัศน์ประเภทเรียลลิตี้โชว์ค้นหาและพัฒนาเกมเมอร์  หน้าใหม่สู่การเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตมืออาชีพ 

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี ซึ่งได้มีการเชิญดอยเซอร์ไปในฐานะผู้ช่วยโค้ชในกับทีมของ                
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กิตงาย8 (King of Gamers ซีซั่น 2 EP.9 (1/4) Doyser บุก King of Gamers! เกิดอะไรขึ้นต้องดู!!, 

2561 : ออนไลน์) นอกจากนี้ยังถูกเชิญไปออกรายการ เล่นอย่างโปร SPECIAL ของช่อง Garena RoV 

Thailand ซึ่งเป็นช่องทางการของ Garena ค่ายเกม ROV  ซึ่งเป็นรายการสอนเล่นตัวละคร Zephys 

(เล่นอย่างโปร SPECIAL | Doyser สอนเล่น Zephys ใน 8 นาที !!!, 2562 : ออนไลน์)  

 ดอยเซอร์ได้ถูกเชิญไปเล่น Showmatch ในฐานะตัวแทนประเทศไทยพร้อมด้วย กิตงาย

และเนเน่ พรนับพัน9 ในการแข่งขัน Arena of Valor ชิงแชมป์โลก AWC 2019 นัดชิงชนะเลิศ ณ 

ประเทศเวียดนาม ซึ่งดอยเซอร์ได้ขึ ้นเวทีด้วยการสวมชุดด าพร้อมทั ้งสวมหน้ากากปิดบังใบหน้า                   

ซึ่งจากการไป Showmatch ครั้งนี้ท าให้เกิดกระแสหน้ากากจิ้งจอกญี่ปุ่น เกิดเทรนด์ในทวิตเตอร์ที่มี

การพูดถึงกัน ซึ่งหน้ากากจิ้งจอกญี่ปุ ่นมาจากที่ดอยเซอร์สวมหน้ากากนี้ออกงาน  (AWC 2019 : 

DOYSER สวมหน้ากากขึ้นเวทีโชว์แมตช์ ROV 3.0 ครั้งแรก, 2562 : ออนไลน์)  

 อีกสิ่งหนึ่งที่มาตอกย ้าความโด่งดังของดอยเซอร์คงไม่พ้นที่ดอยเซอร์มักไปปรากฏอยู่ในคลิป

วิดีโอของสตรีมเมอร์ชื่อดังคนอ่ืนหลายท่าน ๆ เช่น ช่อง กิตงาย ที่มีผู้ติดตามบนยูทูป มากกว่า 3 ล้าน

คน, ช่องกายหงิด10 ช่องยูทูปที่มีผู้ติดตาม 3 ล้านคน, ช่อง 007nn11 มีผู้ติดตามบนยูทูปมากกว่า 3 

แสนคน หรือช่อง Bacon Remix12 ที่ก็มีผู้ติดตามมากกว่า 1 แสน 3 หมื่นคน เป็นต้น โดยมักจะมีการ

สร้างคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับดอยเซอร์ ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์แหกต าราดอยเซอร์ ซึ่งเป็นการเล่นตัว

ละคร ROV ที่ดอยเซอร์มีการจัดแรงค์เทียร์ไว้ คอนเทนต์ดักตบดอยเซอร์  หมายถึงการสุ่มเล่นเกมกับ                    

ดอยเซอร์  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมีชื่อเสียงเกี่ยวกับเกม ROV ที่ท าให้ดอยเซอร์มักไปโผล่ในคลิปวิดีโอ

ของช่องอื่น ๆ ในยูทูป ไม่ใช่เพียงเท่านั้นเนื่องจากดอยเซอร์ไม่มีการเปิดเผยตัวตน หรือใบหน้า ท าให้

ยังมักเกิดคอนเทนต์เปิดเผยตัวตนดอยเซอร์ หรือดอยเซอร์คือใคร เกิดข้ึนมากมายในช่องยูทูปหลาย ๆ 
                                                           
8 กิต กฤษฎา ปิมลื้อ หรือชื่อในวงการ กิตงาย เป็นสตรีมเมอร์ชื่อดัง พร้อมทั้งยังเป็นป็นนักกีฬา                  
E-Sports มีผู้ติดตามในยูทูป ชื่อ กิต งายย กว่า 3 ล้านคน 
9 เนเน่ พรนับพัน พรเพ็ญพิพัฒน์  หนึ่งในสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ป Milkshake (มิลค์เชค) 
10 กาย วิรัชสัณห์ อริยพงศ์ไพศาล ชื่อในวงการ กายหงิด เป็นสตรีมเมอร์ชื่อดัง พร้อมทั้งยังเป็นนักกีฬา 
E-Sports เกม ROV มีผู้ติดตามในยูทูป ชื่อ กายหงิด กว่า 3 ล้านคน 
11 ไม้  หรือชื่อในวงการ 007X เป็นสตรีมเมอร์ชื่อดัง พร้อมทั้งยังเป็นนักกีฬา E-Sports เกม ROV                    
มีผู้ติดตามในยูทูป ชื่อ 007nn กว่า 3 แสนคน 
12  มิก ศิริชัย สุขพันธ์ หรือชื ่อในวงการ Remix เป็นสตรีมเมอร์ชื ่อดัง พร้อมทั ้งยังเป็นนักกีฬา          
E-Sports เกม ROV มีผู้ติดตามในยูทูป ชื่อ Bacon Remix กว่า 1 แสน 3 หมื่น คน 
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ช่อง ความนิยมของดอยเซอร์ท าให้เกิดผู้ที่ชื่นชอบและติดตามจนน าไปสู่การเกิดเป็นกลุ่มแฟนคลับ 

ดอยเซอร์มีกลุ่มแฟนคลับที่ชื่อว่า เด็กดอย (DekDoy)  

3.5. กลุ่มแฟนคลับเด็กดอย (DekDoy) 

 เด็กดอย (DekDoy) ซึ่งมาจากค าว่า เด็ก หมายถึง คนหรือสมาชิกที่อยู่ในความดูแลของดอย

เซอร์ และค าว่า ดอย ก็มาจากค าหน้าของชื่อ ดอยเซอร์ ซึ่งรวมกันก็คือ ดอยเซอร์ หมายถึง เด็กหรือ

สมาชิกท่ีอยู่ในความดูแลของดอยเซอร์   

3.5.1 อัตลักษณ์ของแฟนคลับ 

 ในส่วนนี้จะเป็นการน าเสนอ อัตลักษณ์ของกลุ่มแฟนคลับเด็กดอย ที่สร้างขึ้นโดยกลุ่มแฟน

คลับ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการเป็นแฟนคลับเด็กดอย โดยรายละเอียดที่จะกล่าวถึงมี 2 เรื่อง คือ สติก

เกอร์ของเด็กดอยและการแสดงตัวตนทั้งบนพ้ืนที่อินเทอร์เน็ตและพ้ืนที่กายภาพ มีดังนี้  

3.5.1.1 สติกเกอร์ของเด็กดอย 
 สติกเกอร์ ถือเป็นอัตลักษณ์หนึ่งของเด็กดอย ที่เกิดขึ้นบนพื้นท่ีทวิช ซึ่งการที่จะมีสติกเกอร์ได้
นั้นจะต้องมีการลงทุนทางการเงิน คือมีการสมัครรับข้อมูลช่องของสตรีมเมอร์บนทวิช สติกเกอร์นี้จะ
อยู่หน้าชื่อบัญชีทวิช สติกเกอร์นี้ถือเป็นอัตลักษณ์บ่งบอกว่า ใครเป็นเด็กดอยและใครเป็นแฟน
ธรรมดา สติกเกอร์นี้จะขึ้นเมื่อเราพิมพ์ข้อความลงในแชททวิช แสดงถึงอัตลักษณ์ของความเป็นเด็ก
ดอย โดยจะเช่นได้ ดังภาพที่ 1 เราจะเห็นความแตกต่างระหว่างเด็กดอยกับแฟนคลับทั่วไป เด็กดอย
จะมีสติกเกอร์อยู่หน้าชื่อบัญชีในทวิช แต่ผู้ชมทั่วไปจะไม่มีสติกเกอร์ มีเพียงแค่ชื่อบัญชีเท่านั้น  
 
        
        
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 สติกเกอร์ดอยเซอร์ ที่มา : https://www.twitch.tv/Doyserlive 
 

3.5.1.2 กำรแสดงตัวตนทั้งบนพื้นที่อินเทอร์เน็ตและพื้นที่กำยภำพ 



42 
 

การแสดงตัวตนบนพื้นที่อินเตอร์เน็ตของเด็กดอย โดยส่วนใหญ่จะเกิดบนพื้นที่เว็ปไซต์ของ
ตัวเอง เช่น ทวิตเตอร์ (Twitter) , เฟซบุ๊ค (Facebook) หรือ อินสตาแกรม (Instagram) เป็นต้น       
โดยจะมีการตั้งชื่อแอคเคาท์ หรือ ไบโอ (Bio) หรือ ใช้รูปโปรไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับดอยเซอร์ รวมไปถึงมี
การทวิต (Tweet) หรือ โพสต์รูป หรือ ข้อความที่เก่ียวข้องกับดอยเซอร์ ดังรูปที่ 2 และ รูปที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 หน้าบัญชีทวิตเตอร์ ที่มา : https://twitter.com/onnueonnun 
 

 
ภาพที่ 3 หน้าบัญชีทวิตเตอร์ ที่มา : https://twitter.com/shinepreciouz 

  
 ส าหรับการแสดงตัวตนบนพื้นที่กายภาพจะมีการแสดงออกอย่างชัดเจน ผ่านการบริโภค
สินค้าและสวมใส่ลงบนตัว ไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืด เสื้อฮู้ด ซึ่งเป็นสินค้าที่มาจากสตรีมเมอร์ดอยเซอร์                 
มีสัญลักษณ์ Doyser บนสินค้า เป็นการแสดงตัวให้คนอ่ืนรับรู้ได้อย่างชัดเจนว่าเป็นเด็กดอย  เด็กดอย
จะมีการใส่เสื้อแสดงอัตลักษณ์ในงานที่ไปเชียร์สตรีมเมอร์ดอยเซอร์ ดังรูปที่ 4 และ 5 
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ภาพที่ 4 แฟนคลับดอยเซอร์ ที่มา : www.facebook.com 
ภาพที่ 5 แฟนคลับดอยเซอร์ ที่มา : www.facebook.com 

 
เด็กดอยมีจุดเริ่มต้น สาเหตุการติดตามท่ีแตกต่างกันไป แต่ทุกคนล้วนมีพฤติกรรมที่แสดงออก

ถึงความเป็นแฟนในลักษณะที่คล้ายกัน ไม่ว่าจะเป็นการบริโภค การโดเนท การติดตาม เป็นต้น โดยผู้
ศึกษาจะท าการอธิบายรายละเอียดตั้งแต่จุดเริ่มต้น สาเหตุการเข้ามาเป็นแฟนคลับ และพฤติกรรมการ
บริโภค พฤติกรรมการรวมกลุ่มทั้งพ้ืนที่อินเทอร์เน็ตและพ้ืนที่กายภาพในบทถัดไป 
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บทที่ 4 
 

สำเหตุและพฤติกรรมกำรเป็นแฟน  
กำรรวมกลุ่มบนพื้นที่อินเทอร์เน็ตและพื้นที่กำยภำพของเด็กดอย                            

 
 ในบทที่แล้วผู้ศึกษาได้ท าการเกริ่นให้เห็นถึงความเป็นมาของเกมออนไลน์และสตรีมเมอร์ 
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในไทยของสตรีมเมอร์ สตรีมเมอร์ดอยเซอร์และแฟนคลับในเบื้องต้นไปบ้างแล้ว 
ดังนั้นในบทนี้ผู้ศึกษาจะขอเจาะลึกไปยังพฤติกรรมของเด็กดอย กลุ่มแฟนคลับสตรีมเมอร์ดอยเซอร์ 
โดยจะขอแบ่งออกเป็น 4 ประเด็นด้วยกัน คือ 1. จุดเริ่มต้นและสาเหตุการเข้ามาเป็นแฟนคลับสตรีม
เมอร์ดอยเซอร์ น าเสนอสาเหตุที่เด็กดอยรู้จักดอยเซอร์จนน ามาสู่การเป็นแฟนคลับ 2. พฤติกรรมการ
เป็นแฟน น าเสนอพฤติกรรม การแสดงออกของแฟนคลับสตรีมเมอร์ดอยเซอร์  3. การรวมกลุ่ม                  
จะน าเสนอการรวมกลุ่มทั้งบนพื้นที่อินเทอร์เน็ตและพื้นที่กายภาพ เพื่อชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมของเด็ก
ดอยที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่ม ทั้งปฏิสัมพันธ์ การพูดคุยโต้ตอบในเรื่องต่าง ๆ รวมไปถึงความสัมพันธ์
ที่พัฒนาจากในพ้ืนที่อินเทอร์เน็ตไปสู่ความสัมพันธ์จริงบนพ้ืนที่กายภาพ จากเรื่องราวที่จะกล่าวจะท า
ให้เห็นภาพวัฒนธรรมแฟนมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถน าไปวิเคราะห์และสรุปผลส าหรับการศึกษาในครั้งนี้
ต่อไปได ้
 

4.1. จุดเริ่มต้นและสำเหตุกำรเข้ำมำเป็นแฟนคลับสตรีมเมอร์ดอยเซอร์ 
 ในประเด็นนี้จะกล่าวถึงจุดเริ่มต้นของเด็กดอยที่ได้มารู้จักกับสตรีมเมอร์ดอยเซอร์  เพื่อให้
ทราบถึงที่มาที่ไปในการได้รู้จักดอยเซอร์ ว่าเป็นอย่างไร รู้จักเพราะใครหรือเพราะอะไร และกล่าวถึง
สาเหตุของการเข้ามาติดตามดอยเซอร์ว่ามีเหตุผลอะไรที่เข้ามาเป็นแฟนคลับดอยเซอร์ ชื่นชอบอะไร 
อย่างไร โดยได้แบ่งเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ 1.1 จุดเริ่มต้นที่รู้จักดอยเซอร์ 1.2 สาเหตุการเข้ามาเป็น
แฟนคลับ ดังนี้ 
 

4.1.1 จุดเริ่มต้นที่รู้จักดอยเซอร์ 
 จุดริ่มต้นที่ท าให้เด็กดอยได้มารู้จักดอยเซอร์มีลักษณะที่แตกต่างกันไป การท าความเข้าใจถึง
จุดเริ่มต้นที่รู้จักดอยเซอร์ จะช่วยให้เห็นวัฒนธรรมแฟนของแฟนคลับดอยเซอร์ได้มากยิ่งขึ้น   โดยจะ
เห็นได้จากการลงพื้นที่ภาคสนามก็ท าให้ทราบจุดเริ่มต้นของเด็กดอยที่ได้รู้จักดอยเซอร์  โดยก่อนจะ
รู้จักดอยเซอร์ เด็กดอยส่วนใหญ่นั้นจะรู้จักเกม ROV หรือเล่นเกม ROV มาก่อนถึงจะมารู้จักกับดอย
เซอร์ เด็กดอยรู้จักดอยเซอร์ผ่าน 3 ทางด้วยกัน คือ 1. รู้จักดอยเซอร์ด้วยตัวเอง 2. รู้จักจากคนใน
ครอบครัว และ 3. รู้จักผ่านการแนะน าของเพ่ือน  ซึ่งจะขออธิบายในล าดับถัดไป 
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 4.1.1.1. รู้จักด้วยตัวเอง   
 จากการลงพ้ืนทีส่ัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 12 คน มีผู้ที่รู้จักดอยเซอร์ด้วยตัวเอง จ านวน 
4 คน โดยเด็กดอยที่รู้จักสตรีมเมอร์ดอยเซอร์ด้วยตัวเองนั้นมาจากคลิปวิดีโอในยูทูป เนื่องจากต้องการ
หาคลิปวิดีโอที่สอนเล่นเกม ROV ท าให้ได้มารู้จักกับดอยเซอร์ จากการสัมภาษณ์คุณ นาตาย่า (นาม
สมมุติ) อายุ 32 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว พบว่า คุณนาตาย่ารู้จักดอยเซอร์มาจากการดูวิดีโอการสอน
เล่นเกม ROV ในยูทูป โดย คุณนาตาย่า เล่าว่า “พี่รู้จักน้องดอย[เซอร์]จากยูทูป พี่ชอบเล่นเกม ROV 
แต่เล่นอ่อนมาก เล่นแย่มาก ดูน้องดอย[เซอร์]เล่นแล้วก็เอาแบบที่เขาเล่นมาใช้กับตัวเองเวลาเล่นด้วย 
พี ่ร ู ้ส ึกว่าน้องเขาสอนดี เขาเล่นเก่งด้วย” (สัมภาษณ์คุณนาตาย่า , 14 กันยายน พ.ศ. 2562) 
เช่นเดียวกันกับคุณมอทอส (นามสมมุติ) อายุ 34 ปี อาชีพ พนักงานบริษัท ก็เริ่มรู้จักดอยเซอร์ครั้งแรก
มาจากการดูคลิปวิดีโอเล่นเกม ROV ของดอยเซอร์จากยูทูป คุณมอทอส กล่าวว่า “ตอนแรกพ่ีก็ดูอะไร
ในยูทูปไปเรื่อยแหละ ละไปเจอคลิปวิดีโอเล่นเกม ROV ของดอย[เซอร์]พอดี ก็เลยเข้าไปดู พอดูแล้วพ่ี
ว่าดอย[เซอร์]เล่นเก่ง เล่นเก่งมากเลยแหละ เขาเล่นได้ทุกต าแหน่งทุกเลน13เลย แล้วระหว่างเล่นเขาก็
สอนว่าเล่นยังไง ตัว(ละคร)นี้มีสกิล14 อะไรบ้าง ควรใช้ตอนไหน ออกของ(ไอเทม15)อะไรถึงจะดี เดิน
เกมยังไงบ้าง” (สัมภาษณ์คุณมอทอส, 15 กันยายน พ.ศ. 2562) คุณซิล (นามสมมุติ) อายุ 28 ปี 
อาชีพ พนักงานบริษัท ก็รู้จักดอยเซอร์ผ่านวิดีโอยูทูปเช่นเดียวกัน โดยได้กล่าวว่า “พี่รู้จักดอยเซอร์
จากยูทูป พี่ชอบดูคลิปเกม แล้วไปเจอคลิป ROV ของดอยเซอร์ ก็เลยดู เพราะพ่ีก็เล่น ROV เหมือนกัน
ก็เลยดู คลิปแรกที่ดูตอนนั้นเป็นคลิปที่ดอยเซอร์เล่นนาครอส16 ดูแล้วดอยเซอร์เล่นพริ้วมาก หลบหลีก
ศัตรูเก่งมากและเขารู้เวลาของบัฟ17ว่าเกิดตอนนี้ เวลานี้”  (สัมภาษณ์คุณซิล, 25 มกราคม พ.ศ. 
2563) คุณยอน (นามสมมุติ) อายุ 30 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว ก็เป็นเด็กดอยอีกท่านหนึ่งที่รู้จักดอย
เซอร์ด้วยตัวเองผ่านการดูวิดีโอในยูทูป โดยกล่าวว่า “รู้จักดอย[เซอร์]จากคลิปยูทูปแกล้งดอยเซอร์ของ
ช่องกายหงิด ตอนดูก็ข าเพราะเขาโดนแกล้ง ปล่อยให้ตายบ้าง ไม่ ไปช่วยบ้างก็สนุกดี ก็เลยตามไปดู
คลิปของดอย[เซอร์] ก็เลยรู้จักดอย[เซอร์]ตั้งแต่ตอนนั้น” (สัมภาษณ์คุณยอน, 7 ธันวาคม พ.ศ. 2562) 
 จากที่กล่าวไปข้างต้นเป็นเด็กดอยที่ได้รู้จักดอยเซอร์ด้วยตัวเอง ซึ่งเหตุการณ์ที่ท าให้รู้จักก็มี
ลักษณะที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือการรู้จักผ่านวิดีโอเล่นเกมในเว็ปไซต์ยูทูป  
 

                                                           
13 เส้นทางบนแผนที่ในเกม แบ่งเป็นเลนบน, เลนกลางและเลนล่าง 
14 สกิล คือ ทักษะของตัวละคร 
15 ไอเทม คือ สิ่งของในเกมเพ่ือใช้เพ่ิมทักษะให้ตัวละคร 
16 นาครอส หรือ Nakroth ตัวละครหนึ่งในเกม ROV เป็นฮีโร่สาย Assassin 
17 บัฟ คือ ความสามารถพิเศษที่เพ่ิมให้ตัวละคร 
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 4.1.1.2. รู้จักผ่ำนคนในครอบครัว 
 อีกหนึ่งจุดเริ ่มต้นที ่ท าให้รู ้จักดอยเซอร์ของเด็กดอยหลายท่าน คือ การรู ้จักผ่านคนใน
ครอบครัว เป็นลักษณะที่บุคคลในครอบครัวได้แนะน าให้รู้จักดอยเซอร์ จากการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่างทั ้งหมด 12 คน มีเด็กดอยที ่ร ู ้จ ักดอยเซอร์ จ านวน 2 คน จากการสัมภาษณ์คุณอลิซ                   
(นามสมมุติ) อายุ 29 ปี อาชีพพนักงานบริษัท พบว่าจุดเริ่มต้นที่รู้จักดอยเซอร์มาจากน้องชาย โดยคุณ
อลิซเล่าว่าปกติจะเล่นเกม ROV กับน้องชายบ่อย ๆ น้องชายจึงได้แนะน าให้เขารู้จัก โดยเล่าว่า                 
“พี่ถามน้องชายพี่ว่ามีคลิปคนเล่นวูคอง18เก่ง ๆ บ้างไหม น้องชายพี่มันก็เลยส่งคลิปของดอยเซอร์มา
ให้ดู ก็รู ้จักตั ้งแต่ตอนนั้น” (สัมภาษณ์คุณอลิซ, 9 กันยายน พ.ศ. 2562) คุณมูราจ (นามสมมุติ)              
อายุ 26 ปี อาชีพ พนักงานบริษัท ก็ได้รู้จักดอยเซอร์ผ่านคนในครอบครัวเช่นเดียวกัน คือ น้องชาย 
โดยคุณมูราจได้กล่าวว่า “รู้จักดอย[เซอร์]เพราะน้องชายพ่ี เวลาพี่เล่นเกม ROV กับน้องชายพ่ีแล้วแพ้ 
มันจะชอบเปิดคลิปคนเล่น ROV ในดูว่าต้องเล่นอย่างงี้อะไรแบบนี้ ละมันก็เปิดของดอย[เซอร์]ให้ดู
ด้วยก็เลยรู้จัก” (สัมภาษณ์คุณมูราจ, 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562)  
 จะเห็นว่าการรู้จักดอยเซอร์ผ่านคนในครอบครัว อย่างเช่น น้องชาย ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้น
ของเด็กดอยที่ท าให้มารู้จักสตรีมเมอร์ดอยเซอร์เช่นเดียวกัน 
 

 4.1.1.3. รู้จักผ่ำนเพื่อน 
 จากการลงพื้นที่ภาคสนามจุดเริ่มต้นที่ท าให้รู้จักดอยเซอร์มากที่สุด คือ การได้รู้จักผ่านการ
แนะน าจากเพ่ือน จากกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 12 คน มีเด็กดอยที่รู้จักดอยเซอร์ผ่านเพ่ือน จ านวน 6 คน 
โดยเพื่อนก็มักจะมีการแนะน าเพื่อให้ได้ดูคลิปวิโอเล่นเกมของดอยเซอร์ หรือไลฟ์สตรีมบนทวิช              
จากการสัมภาษณ์ คุณลอเรียล (นามสมมุติ) อายุ 29 ปี อาชีพ พนักงานห้างสรรพสินค้า เล่าว่า
จุดเริ่มต้นที่รู้จักดอยเซอร์มาจากที่เพื่อนได้แนะน าให้ดูวิดีโอเล่นเกมของดอยเซอร์ในยูทูปจากนั้นก็ได้
เริ่มติดตาม โดยคุณลอเรียล กล่าวว่า “เพื่อนพี่ส่งคลิปดอย[เซอร์]มาให้ดู เพราะพี่เพิ่งจะเริ่มเล่นเกม 
ROV พี่มาเล่นตามเพื่อนแล้วก็คือเล่นอะไรไม่เป็นเลย ให้เพื่อนสอนเล่น เพื่อนพี่ก็สอนแบบแค่พื้นฐาน
ว่าอันนี้คืออะไร กดปุ่มตรงไหน เดินยังไง เลือกตัวยังไง แต่พวกออกไอเทม ออกรูน 19ยังไง ตัวนี้ควร
เล่นต าแหน่งไหน สกิลเป็นยังไงเพ่ือนไม่ได้สอน เพราะเพ่ือนพี่ก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรมากเหมือนกัน เพ่ือน
พี่บอกว่าตอนเริ่มเล่นใหม่ๆ ก็ดูคลิปดอย[เซอร์]เหมือนกัน” (สัมภาษณ์คุณลอเรียล, 12 ตุลาคม พ.ศ. 
2562) เช่นเดียวกับคุณมาจา (นามสมมุต)ิ อายุ 24 ปี อาชีพ นักศึกษาปริญญาโท ซึ่งจากการสัมภาษณ์
พบว่า คุณมาจารู้จักดอยเซอร์ผ่านเพื่อนเช่นกัน โดยคุณมาจา เล่าว่า “เพื่อนพี่มันเปิดไลฟ์สตรีมของ

                                                           
18 วูคอง หรือ Wukong ตัวละครหนึ่งในเกม ROV เป็นฮีโร่ต าแหน่งไฟต์เตอร์ 
19 รูนคืออุปกรณ์เสริมค่าสถานะของตัวละครประเภทหนึ่งที่จะต้องติดตั้งก่อนเริ่มเกม 
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ดอยเซอร์ดูตอนอยู่ที ่หอ ตอนนั้นพี่ก็อยู่กับมัน พี่ก็เลยได้นั่งดูด้วย ก็เลยเพิ่งได้รู ้จักจากครั้งนั้น ” 
(สัมภาษณ์คุณมาจา, 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562) คุณเพน่า (นามสมมุติ) อายุ 23 ปี อาชีพ อิสระ ก็เป็น
อีกหนึ่งคนที่รู้จักผ่านเพื่อน ได้กล่าวว่า “เพื่อนเปิดคลิปยูทูปดอยเซอร์ดู แล้วเราก็ไปดูด้วย ก็เลยได้
รู้จักดอยเซอร์ เพื่อนเราบอกว่าดอยเซอร์เนี่ยเล่นเก่งมาก แล้วเขารู้เกี่ยวกับเกม ROV อย่างดีเลย” 
(สัมภาษณ์คุณเพน่า, 26 ตุลาคม พ.ศ. 2562) คุณมินะ (นามสมมุติ) อายุ 30 ปี อาชีพ พนักงาน
ราชการ เล่าว่า “รู้จักดอยเซอร์ผ่านเพ่ือน ตอนนั้นเหมือนเพื่อนแนะน าให้ดูคลิปดอยเซอร์ เพ่ือนพ่ีบอก
ว่าเขาเล่นเทพมาก ลองไปดูพี่ก็ตามไปดูก็เห็นว่าดอยเซอร์เล่นเกมจริง เขาเล่นได้แบบโฟลว์มาก” 
(สัมภาษณ์คุณมินะ, 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562) เหมือนกับคุณไวโอเลต (นามสมมุติ) อายุ 29 ปี อาชีพ 
ทันตแพทย์ ทีม่ีการรู้จักจากเพ่ือน เล่าว่า “เหมือนตอนนั้นพี่เล่น rov กับเพ่ือนแล้วแพ้มั้ง เพ่ือนพี่ก็เลย
บ่น ๆ เพราะตอนเล่นเหมือนพ่ีออก ไอเทมผิด เพ่ือนพี่เขาก็เลยส่งตารางที่ดอยเซอร์ท า ตารางการออก
ไอเทมของตัวละคร มาให้พี่ พี่ก็ออกตาม จากนั้นพี่ก็ตามดูตารางของดอยเซอร์ตลอด      ก็รู้จักมา
เพราะเพื่อนนี่แหละ” (สัมภาษณ์คุณไวโอเลต, 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562) เด็กดอยอีกคนที่ก็รู้จักผ่าน
เพื่อน คือ คุณไอริ (นามสมมุติ) อายุ 25 ปี อาชีพ พนักงานขาย ได้บอกว่าตัวเขานั้นปกติชอบนัดกลุ่ม
เพื่อนเล่นเกม เวลาเล่นจบหรือเล่นแพ้ เพื่อนก็ชอบคุยกัน ต้องออกไอเทมนั้น ต้องออกรูนนั้นสิ และก็
ให้ไปดูคลิปของช่องนู้นช่องนี้ รวมทั้งดอยเซอร์ด้วย “เพ่ือนพี่เขาส่งคลิปที่ดอย[เซอร์]เล่น ROV มาให้พ่ี
ดู แล้วก็ชอบบอกว่าเล่นตามนี้สิ ออกของตามนี้ อะไรแบบนี้ พ่ีก็เลยได้รู้จักดอย[เซอร์]” (สัมภาษณ์คุณ
ไอริ, 28 มกราคม พ.ศ. 2563) 
 จากที่กล่าวไปข้างต้นจุดเริ่มต้นของเด็กดอยแต่ละคนก็มีลักษณะที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะรู้จัก
ด้วยตัวเอง ผ่านครอบครัว หรือผ่านเพื ่อน ถึงแม้จะมีจุดเริ ่มต้นที ่ไม่เหมือนกันแต่ก็มีผลลัพธ์ที่
เหมือนกันคือ ท าให้ได้รู้จักสตรีมเมอร์ดอยเซอร์ และน าไปสู่การติดตามในอนาคต 
  

4.1.2 สำเหตุกำรเข้ำมำเป็นแฟนคลับ  
 จากการที่ทราบไปแล้วว่าจุดเริ ่มต้นที่ได้รู ้จักดอยเซอร์เป็นมาอย่างไรบ้าง ซึ่งแต่ละคนก็
แตกต่างกันไป ซึ่งเมื่อได้รู้จักแล้วก็ต้องมีสาเหตุที่เข้ามาติดตาม แต่บางคนเมื่อได้รู้จักแล้วก็เริ่มติดตาม
กลายเป็นแฟน ซึ่งต้องมีสาเหตุความชื่นชอบที่จะท าให้ผันตัวเข้ามาติดตามดอยเซอร์ เหตุผลที่ชื่นชอบ
สตรีมเมอร์ดอยเซอร์นั้นก็แตกต่างออกไปในแต่ละบุคคล จากการลงภาคสนามก็สามารถแยกสาเหตุที่
ติดตามและชื่นชอบดอยเซอร์ เป็นกลุ่มใหญ่ได้ 3 กลุ่ม คือ 1. ชื่นชอบเพราะนิสัย และ 2. ติดตามชื่น
ชอบเพราะทักษะการเล่นเกม 3. ติดตามชื่นชอบเพราะการถ่ายทอดความรู้ที่เก่ง โดยจะขออธิบายใน
ล าดับถัดไป 

  

 4.1.2.1 ชื่นชอบเพรำะคำแรคเตอร์ 
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 จากการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 12 คน มีเด็กดอยที่ชื่นชอบในคาแรคเตอร์ของ
สตรีมเมอร์ดอยเซอร์ จ านวน 4 คน จากการสัมภาษณ์คาแรคเตอร์ที่เด็กดอยชอบในดอยเซอร์นั้นคือ 
ดอยเซอร์ไม่พูดค าหยาบ ไม่อารมณ์ร้อนเวลาเล่นเกม ไม่โทษคนอื่น มีวุฒิภาวะที่ดี โดยคุณนาตาย่า 
(นามสมมุติ) อายุ 32 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว กล่าวว่า “พ่ีชอบคาแรคเตอร์น้องเขา ตอนที่พ่ีดูเวลาน้อง
ดอย[เซอร์]สตรีม รู้สึกผ่อนคลายดีนะ คือบางครั้งน้องเขาเล่นแล้วหัวร้อน  เขาก็งอแงเหมือนเด็ก พี่ว่า
ตลกดี แล้วน้องเขาดูตั้งใจดีด้วยนะ เวลามีใครมาถามเรื่องเกม ว่าเล่นยังไง ใช้ตัวละครอะไรเล่นดี น้อง
เขาก็พยายามตอบ พยายามถ่ายทอดให้คนอื่นได้มากที่สุด พี่ดูแล้วรู้สึ กว่าน้องเขานิสัยดี” (สัมภาษณ์
คุณนาตาย่า, 14 กันยายน พ.ศ. 2562) คล้ายกันกับคุณลอเรียล (นามสมมุติ) อายุ 29 ปี อาชีพ 
พนักงานห้างสรรพสินค้า กล่าวว่า “เวลาดูดอย[เซอร์]ไลฟ์ พี่รู้สึกว่าดอย[เซอร์]ดูเป็นเด็กดี เป็นคนใจ
เย็นมาก เวลาเกมแพ้ เขาไม่ค่อยหัวร้อน  แพ้ก็คือแพ้ไม่โทษคนนู่นคนนี้ว่าเล่นไม่ดี และก็ค่อนข้างคิด
ในแง่บวกนะ คือมีคนชอบมันก็ต้องมีคน ไม่ชอบ เวลามีคนป่วนสตรีม มาว่ามาบอกไม่เห็นสนุกเลย 
เล่นกาก ไม่เห็นเก่ง เล่นห่วย อะไรท านองนี้ เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนะ เขาก็บอกว่ามันคือเรื่องปกติ
อยู่แล้ว พ่ีเลยรู้สึกว่าดอย[เซอร์]ดูเป็นคนมีวุฒิภาวะดี ดูเป็นผู้ใหญ่ ใจเย็น” (สัมภาษณ์คุณลอเรียล, 12 
ตุลาคม พ.ศ. 2562) และคุณอลิซ(นามสมมุติ) อายุ 29 ปี อาชีพ พนักงานบริษัท อธิบายเหตุผล
เพิ่มเติมว่า ชอบคาแรคเตอร์ ลักษณะการพูด บุคลิกของดอยเซอร์จึงท าให้สนใจติดตาม โดยกล่าวว่า 
“เวลาดอย[เซอร์]สตรีม ดอย[เซอร์]พูดค าหยาบน้อยมากเลยนะ แล้วพ่ีไม่ชอบฟังแบบดูค าหยาบเยอะๆ 
ฟังแล้วมันก็แปลก พ่ีเคยดูอยู่ช่องหนึ่งคือเขาสตรีมอยู่ก็ตะโกนโหวกเหวกโวยวาย อะไรแบบนี้ พ่ีว่ามัน
เกินไปหน่อยส าหรับพ่ี พ่ีก็เลยชอบดูสตรีมดอย[เซอร์] นี่แหละ” (สัมภาษณ์คุณอลิซ, 9 กันยายน พ.ศ. 
2562) เช่นเดียวกันคุณไวโอเลต (นามสมมุติ) อายุ 29 ปี อาชีพ ทันตแพทย์ ก็เป็นอีกคนที ่ชอบ
คาแรคเตอร์ของดอยเซอร์ คุณไวโอเลตได้กล่าวว่า “พ่ีชอบดอย[เซอร์]ตรงที่เขาเป็นคนที่ถ่อมตัว คนที่ดู
สตรีมหรือพวกแฟนคลับก็ชอบบอกดอย[เซอร์]เล่นมากเลยนะ ไปเป็นนักแข่งเกมได้เลยนะเนี่ย แต่ดอย
[เซอร์]ก็จะชอบถ่อมตัวแบบไม่ใช่หรอก เขายังไม่เก่ง ยังต้องฝึกอีกเยอะ ยังสู้นักแข่งเกมจริง ๆ ไม่ได้
หรอก พี่ชอบที่เขาแบบมีความถ่อมตัว ไม่ได้แบบโอ้อวดว่าตัวเองเก่งมาก ดอย[เซอร์]เขาพูดเสมอว่า
เขายังต้องฝึกอีกเยอะ นี่แหละที่ท าให้พี่ชื่นชอบดอย[เซอร์]มาก” (สัมภาษณ์คุณไวโอเลต, 3 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562) 
 จากที่กล่าวไปข้างต้นท าให้เห็นว่าการชื่นชอบคาแรคเตอร์ของสตรีมเมอร์ไม่ว่าจะเป็นความ    
ใจเย็น มีวุฒิภาวะ หรือการไม่พูดค าหยาบ เป็นเหตุผลที่น ามาสู่การติดตามหรือการกลายมาเป็นเด็ก
ดอยได้ นอกจากนี้ยังมีน ้าเสียงที่น่าฟัง หรือ ความตลกขบขันด้วยซึ่งเป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์ของดอย
เซอร์ที่เด็กดอยชื่นชอบ ในส่วนของรูปร่างหน้าตาไม่มีผลที่ท าให้ติดตามเพราะดอยเซอร์ยังไม่มีการ
เปิดเผยหน้าตา ท าให้สาเหตุจากรูปร่างหน้าตานั้นไม่ถูกพูดถึง 
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  4.1.2.2 ชื่นชอบเพรำะทักษะกำรเล่นเกม ROV 
 อีกหนึ่งสาเหตุที่ท าให้คนเข้ามาติดตามดอยเซอร์ สาเหตุมาจากทักษะการเล่นเกม ROV           
ของดอยเซอร์ จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 12 คน มีเด็กดอยที่ชื่นชอบดอยเซอร์เพราะทักษะการ
เล่นเกมของดอยเซอร์ จ านวน 4 คน  โดยมองว่าดอยเซอร์นั้นมีทักษะการเล่นเกม ROV ที่เก่งมาก ท า
ให้ผู้คนเข้ามาติดตามและกลายเป็นแฟน โดยคุณยอน (นามสมมุติ) อายุ 30 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว 
กล่าวว่า “หลังจากรู้จักดอยเซอร์ ตอนดูคลิปก็รู้สึกว่าดอย[เซอร์]เล่นเก่ง มีบางช็อตท่ีดูตอนดอย[เซอร์]
เล่นแล้ว รู้สึกว่าดอย[เซอร์]เล่นไปได้ไง คือให้พ่ีเล่นแบบนี้ก็ท าไม่ได้ เวลาเดินเกมเวลาเล่น ROV ก็รู้สึก
ว ่าดอย[เซอร์]เทพจัด” (ส ัมภาษณ์คุณยอน , 7 ธันวาคม พ.ศ. 2562) สอดคล้องกับคุณมินะ                     
(นามสมมุติ) อายุ 30 ปี อาชีพ พนักงานราชการ เล่าว่า “พี่ได้ดูดอย[เซอร์]ตอนไลฟ์กับเพื่อน ๆ ดอย
[เซอร์]เล่นตัวป่า20 ได้เก่งมาก เขารู้จังหวะเข้า จังหวะออกจากไฟท์21 คือเก่งมาก แต่จริง ๆ ดอย[เซอร์]
ก็เล่นได้ทุกต าแหน่งแหละ เขาเก่งทุกต าแหน่ง พี่เลยชอบดูดอย[เซอร์]เล่น” (สัมภาษณ์คุณมินะ, 20 
ตุลาคม พ.ศ. 2562) คุณมูราจ (นามสมมุติ) อายุ 26 ปี อาชีพ พนักงานบริษัท เป็นอีกหนึ่งคนที่ชื่น
ชอบดอยเซอร์จากทักษะการเล่นเกม ROV ที่เก่งมากของเขาและยังมีความเข้าใจตัวละครที่เล่นเป็น
อย่างดีด้วย โดยกล่าวว่า “ดอย[เซอร์]เขาเล่น ROV ได้เก่งมาก และอีกอย่างเขายังเข้าใจตัวละครใน
เกม ROV อย่างดีเลย ท าให้ดอย[เซอร์]เขารู้ว่าตัวนี้ควรเล่นยังไง รูปแบบไหน ท าให้เขายิ่งเล่นเก่งมาก
ขึ้นไปอีก” (สัมภาษณ์คุณมูราจ, 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562) และคุณซิล (นามสมมุติ) อายุ 28 ปี 
อาชีพ พนักงานบริษัท ก็ได้เล่าให้ฟังเช่นกันว่าเขานั้นชื่นชอบดอยเซอร์จากความเก่งกาจในการเล่นเกม 
ROV “เวลาพี่ดูคลิปหรือไลฟ์ของดอยเซอร์เวลาเล่นเกม ROV บางทีมีช็อตเซอร์ไพรส์ ช็อตที่สวย ๆ 
เทพ ๆ เยอะมาก พ่ีเลยชอบดูดอย[เซอร์]เล่นมาก คือด้วยความที่ดอย[เซอร์]เล่นเก่งเวลาดูเขาเล่น มัน
จึงดูสนุกไปด้วย” (สัมภาษณ์คุณซิล, 25 มกราคม พ.ศ. 2563) 

จากที่กล่าวไปทักษะการเล่นที่เก่งก็เป็นสาเหตุที่ท าให้ผู้ชมธรรมดาผันตัวมาติดตามและ
กลายเป็นแฟนคลับได้ โดยมองว่าทักษะการเล่นเกม ROV ของดอยเซอร์นั้นเก่งมาก เข้าใจตัวละครว่า
ควรเล่นอย่างไร ควรเข้าออกไฟท์อย่างไร รูปแบบไหน ด้วยทักษะการเล่นที่เก่งกาจแบบน้ จึงท าให้
เหล่าเด็กดอยชื่นชอบ 
 
 
 
 

 4.1.2.3 ชื่นชอบเพรำะกำรถ่ำยทอดควำมรู้ 

                                                           
20 ต าแหน่งของตัวละครภายในเกม ซึ่งประกอบด้วย ต าแหน่งฟาร์มป่า,เลนกลาง, เลนล่าง, เลนบน
และโรมมิ่ง 
21 ไฟท์ คือ การเข้าปะทะกับทีมตรงข้าม 
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 จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 12 คน มีคนที่ชอบดอยเซอร์เพราะการถ่ายทอด
ความรู ้เกี ่ยวกับเกม ROV จ านวน 4 คน โดยดอยเซอร์มักถูกเรียกว่า ต าราดอยเซอร์หรือกูรูเกม 
เนื่องจากรู้รายละเอียดของเกม ROV เป็นอย่างดี ดอยเซอร์จะมีการถ่ายทอดความรู้ที ่เน้นไปทาง
วิชาการ และคอยอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับเกมตลอดว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง โดยสิ่งที่ดอยเซอร์
ถ่ายทอดจะเป็นรายละเอียดตัวละครว่าตัวละครในแต่ละตัวมีแนวทางการเล่นอย่างไร ตัวละครนี้ควร
เล่นต าแหน่งอะไร ไปเลนไหน ควรออกไอเทมอะไร ลักษณะเฉพาะตัวของตัวละคร สกิลของไอเทมต่าง 
ๆ นอกจากนี้ยังมีการสอนการเลือกเล่นตัวละครในเกมให้เหมาะกับเกมนั้น ๆ คือถ้าฝ่ายตรงข้ามเลือก
ตัวละครตัวนี้แล้วเราควรเล่นตัวไหนเพื่อแก้ทางกัน ดอยเซอร์ยังมีการถ่ายทอดส่วนต่าง ๆ ภายในเกม 
เช่น โหมดใหม่ในเกม กิจกรรมภายในเกม ดอยเซอร์มักจะถ่ายทอดความรู้ให้ เข้าใจง่าย แต่ยังมีความ
สนุกสนานอยู่ด้วย และสามารถน าไปปรับใช้ในการเล่นเกมของตัวเองได้ ทักษะการถ่ายทอดนี่เองก็
เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ท าให้ชื่นชอบ จากการสัมภาษณ์คุณ ไอริ (นามสมมุติ) อายุ 25 ปี อาชีพ พนักงาน
ขาย ได้กล่าวว่า “เริ่มติดตามดอย[เซอร์]จากคลิปที่สอนเล่นตัวป่า ดอย[เซอร์]สอนทุกอย่างเลย ว่าควร
ออกของอะไร ควรเริ่มฟาร์มป่าจากตรงไหน เดินเกมอย่างไร ควรท าอะไร ดอย[เซอร์]สอนเทคนิคทุก
อย่างที่เขารู้ และยังเข้าใจง่ายด้วย” (สัมภาษณ์คุณไอริ, 28 มกราคม พ.ศ. 2563) เช่นเดียวกับคุณมอ
ทอส (นามสมมุติ) อายุ 34 ปี อาชีพ พนักงานบริษัท กล่าวว่า “ติดตามดอย[เซอร์]เพราะ ดอย[เซอร์]
ชอบมาอัปเดทเรื่องใหม่ ๆ ของเกม ROV เสมอ ไม่ว่าจะรีวิวตัวละครใหม่ว่ามีสกิลอย่างไร ท าอะไรได้
บ้าง เก่งไหมหรือเวลามีการปรับแพทช์22ใหม่ ก็จะมาบอกว่าอะไรถูกปรับบ้าง                 ตัวละคร
ไหนถูกปรับ ไอเทมไหนถูกปรับ ดอย[เซอร์]ก็จะมาพูด มาอธิบายรายละเอียดให้ฟังตลอด ดอย[เซอร์]
เลยมีฉายาว่าต าราดอยเซอร์” (สัมภาษณ์คุณมอทอส, 15 กันยายน พ.ศ. 2562) คุณเพน่า (นาม
สมมุต)ิ อายุ 23 ปี อาชีพ อิสระ ก็ชื่นชอบดอยเซอร์จากคลิปที่เพ่ือนดูและแนะน าให้ดูดอยเซอร์ เมื่อไป
ดูก็พบว่าดอยเซอร์นั้นสอนเล่นตัวละครได้ดีมาก โดยเล่าว่า “ดอยเซอร์เข้าใจตัวละครเป็นอย่างดี และ
ยังถ่ายทอดออกมาดีอีกด้วย เขารู้ว่าตัวละครแต่ละตัวมีจุดเด่น จุดด้อยยังไงบ้าง แล้วเขาก็จะมาลอง
เล่นให้ดู ว่าควรเล่นอย่างไร ซึ่งเราว่าเขาถ่ายทอดออกมาได้ดี และครบถ้วนมาก” (สัมภาษณ์คณุ เพน่า
, 26 ตุลาคม พ.ศ. 2562) และคุณมาจา (นามสมมุติ) อายุ 24 ปี อาชีพ นักศึกษาปริญญาโท เป็นเด็ก
ดอยอีกคนที่ชอบการถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ ของเกม ROV ได้เล่าว่า “พี่ชอบดูคลิปดอยแล้วไปเล่น
ตาม พ่ีว่าดอยเซอร์สอนดี ถ่ายทอดดี ดอยเซอร์เขาจะชอบมาลองถูก ลองผิดให้ดูว่าควรเล่นยังไง ออก
ไอเทมยัง อย่างแบบตัวละครถ้าออกไอเทมอันนี้หรืออีกอัน อันไหนดีกว่ากัน ดอยเซอร์ก็จะมาลองให้ดู
เลย บอกเลยว่าอันไหนดีกว่า ซึ่งพี่ชอบนะมันช่วยให้เราน าไปใช้เล่นเกมของตัวเองได้” (สัมภาษณ์คุณ 
มาจา, 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562) 

                                                           
22 เซิร์ฟเวอร์เกม  
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  จากที่กล่าวไปในข้างต้นท าให้เห็นว่าจุดเริ่มต้นและสาเหตุของการติดตามสตรีมเมอร์ดอยเซอร์
ของกลุ่มเด็กดอย แต่ละคนก็มีรายละเอียดของการเข้ามาของแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไป จากผู้ที่
เข้ามาติดตามด้วยความสนใจ ได้กลายเป็นแฟนที่มีการติดตามอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ และพัฒนา
ไปสู่แฟนคลับที่ชื่อว่า “เด็กดอย” แต่การที่จะเข้าเป็นเด็กดอยโดยสมบูรณ์นั้นก็ต้องมีการสมัครรับ
ข้อมูลในทวิช และเข้าร่วมกลุ่มไลน์ “DekDoy” ถึงจะถือว่าเป็นเด็กดอย กลุ่มแฟนคลับสตรีมเมอร์
ดอยเซอร์อย่างสมบูรณ์ และเมื่อเข้ามาเป็นแฟนคลับแล้วจึงน ามาสู่วัฒนธรรมแฟน โดยในส่วนของ
พฤติกรรมความเป็นแฟนและการรวมกลุ่มทั้งพื้นที่อินเทอร์เน็ตและพื้นที่กายภาพเป็นเรื่องราวที่ ผู้
ศึกษาจะน าเสนอต่อไป 
 

4.2. พฤติกรรมกำรเป็นแฟน 
 ในข้อนี้จะพูดถึงพฤติกรรมของเด็กดอยที่แสดงออกถึงการเป็นแฟนดอยเซอร์ ซึ่งพฤติกรรม
ที่ว่านั้นมีการแสดงออกหลายรูปแบบ โดยจะแบ่งเป็นประเด็น 2 ข้อ คือ 1. การติดตามข่าวสารเกี่ยวับ
สตรีมเมอร์ ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงช่องทางการติดตามดอยเซอร์ของเด็กดอยว่ามีการติดตามในช่องทาง
ใดบ้าง ระยะเวลามากน้อยแค่ไหน และกล่าวถึงการชมไลฟ์สตรีมของดอยเซอร์ว่ามีระยะเวลาในการ
ชมเท่าไหร่ต่อสัปดาห์ ส่วนในข้อ 2. การบริโภค น าเสนอถึงเรื ่องการสมัครรับข้อมูลในทวิช                      
ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน การโดเนท พฤติกรรมการโดเนทของเด็กดอยว่ามีเหตุผลหรือเนื่องใน
โอกาสอะไร ความถี่บ่อยครั้งและจ านวนเงินมากน้อยแค่ไหน รวมถึงการบริโภคสินค้าของสตรีมเมอร์ 
เช่น เสื้อยืด ฮู้ด เป็นต้น ว่ามีการบริโภคอย่างไร โดยจะมีการกล่าวให้เห็นถึงพฤติกรรมของเด็กดอยว่า
มีความเข้มข้นที ่มากกว่าแฟนทั่วไป ยกตัวอย่างเช่น การติดตามข่าวสารของเด็กดอยจะมีความ
สม ่าเสมอ ที่มากกว่าแฟนทั่วไป มีการติดตามที่หลายช่องทางมากกว่า โดยเฉพาะการติดตามบนพื้นที่
ไลน์ Dekdoy  แสดงถึงความเป็นเด็กดอยที่แท้จริง ไม่ใช่แฟนทั่วไป เป็นต้น โดยจะมีรายละเอียด
ดังตอ่ไปนี้ 
 

4.2.1 กำรติดตำมข่ำวสำรเกี่ยวกับสตรีมเมอร์ดอยเซอร์   
 4.2.1.1 ช่องทำงกำรติดตำมข่ำวสำร 
 การติดตามข่าวสารและข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสตรีมเมอร์ดอยเซอร์ถือเป็นอีกพฤติกรรมหนึ่งที่ 
เกิดขึ้นกับเด็กดอย โดยการติดตามมักเกิดขึ้นอย่างสม ่าเสมอ นอกจากนั้นยังติดตามมากกว่าการ
ติดตามข่าวสารในระดับท่ัวไป ส าหรับช่องทางในการติดตามมีด้วยกันหลายทาง ส่วนมากเป็นสื่อสังคม
ออนไลน์ โดยดอยเซอร์มีช่องทางการติดตามอยู่ 4 ช่องทาง ประกอบด้วย  
 เฟซบุ๊ก (Facebook) พื้นที่เฟซบุ๊กที่เป็นช่องทางการติดตามมีชื่อว่า “Doyser” ในพื้นที่นี้จะ
เป็นพืน้ทีท่ี่ใช้แชร์ข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับเกม ROV ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการออกไอเทมของตัวละคร 
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การติดตั้งรูนของแต่ละตัวละคร มีข้อมูลการจัดอันดับแรงค์เทียร์ของแต่ละซีซั่น รวมถึงการอัปเดต
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของตัวเกม ROV  
  ยูทูป (YouTube) ช่องทางติดตามทางยูทูปชื่อว่า “Doyser” ในพื้นที่ยูทูปจะเป็นพิ้นที่ที่                         
ดอยเซอร์ลงวิดีโอการเล่นเกม ROV วิดีโอการสอนเล่นตัวละครต่าง ๆ และวิดีโออ่ืน ๆ 
 ทวิช (Twitch) พื้นที่ทวิช ชื่อว่า “DoyserLive” เป็นพื้นที่ไลฟ์เกมของสตรีมเมอร์ดอยเซอร์ 
ในพ้ืนที่นี้สามารถมีปฏิสัมพันธ์ พูดคุยโต้ตอบกับสตรีมเมอร์ขณะไลฟ์ได้  
 ไลน์ (Line) พื้นที่ไลน์จะเป็นพื้นที่รวมกลุ่มของเด็กดอย โดยที่มีดอยเซอร์เป็นผู้ดูแลกลุ่ม     
กลุ่มมีชื่อว่า “DekDoy” ภายในกลุ่มก็จะมีปฏิสัมพันธ์ พูดคุยโต้ตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ
สมาชิกในกลุ่ม โดยผู้ที่จะอยู่ในกลุ่มได้จะต้องผ่านขั้นตอนที่กล่าวไปแล้วข้างต้น  
 จากช่องทางการติดตามดอยเซอร์ทั้ง 4 ช่องทาง จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 12 
คน พบว่าจะมีการพฤติกรรมการติดตามที่แตกต่างกันไปตามความสะดวกของตนเอง โดยผู้ศึกษา ได้
เลือกมาเป็นตัวอย่าง 3 คน ที่น าเสนอเท่านี้เพราะค าตอบมีความใกล้เคียงกัน โดยคุณมินะ (นาม
สมมุติ) อายุ 30 ปี อาชีพ พนักงานราชการ บอกว่าการติดตามข่าวสารส่วนใหญ่เกิดขึ้นบนสื่อสังคม
ออนไลน์ โดยกล่าวว่า “ส่วนใหญ่ที่ติดตามข่าวสารดอย[เซอร์]จะติดตามแต่บนพื้นที่อินเทอร์เน็ต ก็มี 
เฟซบุ๊ก (Facebook) ที่ใช้ติดตามข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับเกม ROV ที่ดอย[เซอร์]คอยอัปเดตให้ดูตาม
แพตช์ แต่ละซีซั่น ส่วนยูทูป (YouTube) ก็ติดตามดูคลิปที่ดอย[เซอร์] ลงเกี่ยวกับการเล่นเกม ROV 
แต่ถ้าเวลาดอย[เซอร์] สตรีมก็ดูผ่านทวิช (Twitch) และก็ยังมีกลุ่มไลน์ (Line) เป็นกลุ่มไลน์ของเด็ก
ดอยที่เอาไว้ใช้พูดคุยเรื ่องต่าง ๆ ถ้านับเวลาตั ้งแต่เริ ่มติดตามจนถึงตอนนี ้ก็น่าจะปีกว่าแล้ว ” 
(สัมภาษณ์คุณมินะ, 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562) เช่นเดียวกันกับคุณมอทอส (นามสมมุติ) อายุ 34 ปี 
อาชีพ พนักงานบริษัท กล่าวว่า “พ่ีติดตามดอย[เซอร์]มาก็เกือบ 2 ปีแล้ว ช่องทางที่ติดตามของพ่ีจะมี
แค่ยูทูป, ทวิช และก็กลุ่มในไลน์ กลุ่มไลน์นี่จะต้องอยู่เลยนะ คนที่เป็นเด็กดอยต้องอยู่ในกลุ่มไลน์ แต่
พ่ีไม่ได้ติดตามในเฟซบุ๊ก เพราะพ่ีไม่ได้เล่น อันที่พ่ีติดตามพ่ีก็ตั้งแจ้งเตือนหมดเลยนะ ยูทูปก็กดกระดิ่ง
เลยเวลาดอย[เซอร์]ลงคลิปใหม่ก็จะได้รู้เลย หรือในทวิชก็กดติดตามเวลาสตรีมก็เด้งเตือน พี่จะได้ไม่
พลาด” (สัมภาษณ์คุณมอทอส, 15 กันยายน พ.ศ. 2562) ส่วนคุณเพน่า (นามสมมุติ) อายุ 23 ปี 
อาชีพ อิสระ ได้มีการติดตามเพิ่มอีกจากช่องทางหลัก 4 ช่องทาง คือมีการติดตามผ่านทวิตเตอร์ โดย
กล่าวว่า “เรามีติดตามดอย[เซอร์]น่าจะเข้าปีที่ 2 แล้ว ก็มีติดตามเฟซบุ๊ค ยูทูป ทวิช และทุกอย่างเรา
ตั้งแจ้งเตือนหมด ยูทูปก็กดกระดิ่ง ทวิชก็กดแจ้งเตือน พอมีแจ้งเตือนว่าดอยลงคลิปหรือเริ่มไลฟ์สตรีม 
เราก็จะรีบเข้าไปดูทันที มันรู้สึกแบบเราช้าไม่ได้ แต่อีกอย่างที่ติดตามก็ใน ทวิตเตอร์ (Twitter) ผ่าน 
#doyser เราชอบเล่นทวิตก็เลยชอบดู ว่าตอนนี้มันมีข่าวสารอะไรใหม่ๆ บ้าง คนอื่นเขาพูดถึงดอย
[เซอร์]ในเรื่องอะไรบ้าง  มีอะไรให้ติดตามบ้าง” (สัมภาษณ์คุณเพน่า, 26 ตุลาคม พ.ศ. 2562) 
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 จากที่กล่าวไปข้างต้นแสดงให้เห็นถึงช่องทางการติดตามที่เด็กดอยได้มีการติดตาม ซึ่งจาก
การเก็บข้อมูลก็พบว่าเด็กดอยทุกคนจะต้องมีการติดตามผ่านพื้นที่ไลน์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มองว่าเป็นเด็ก
ดอยอย่างแท้จริง และมีการติดตามมากกว่า 3 ช่องทางเนื่องจากว่าช่องทางแต่ละช่องทางมีลักษณะ
พื้นที่ที่แตกต่างกัน การติดตามหลายช่องทางก็ช่วยให้ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับดอยเซอร์ที่มากข้ึน 
ครบถ้วน และรวดเร็วมากกว่าผู้ชมทั่วไป จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 12 คน พบว่ามีเด็ก
ดอยที่ติดตามท้ัง 4 ช่องทาง จ านวน 9 คน และติดตาม 3 ช่องทาง จ านวน 3 คน  
 

 4.2.1.2 กำรติดตำมผ่ำนกำรชมไลฟ์สตรีมม่ิง 
 การติดตามไลฟ์สตรีมมิ ่งดอยเซอร์ก็เป็นอีกหนึ ่งพฤติกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความรัก                    
ความชื่นชอบที่มีต่อสตรีมเมอร์ดอยเซอร์ ดอยเซอร์จะมีการไลฟ์สตรีมการเล่นเกม ROV ผ่านช่องทาง 
ทวิช(Twitch) โดยใช้ชื่อว่า “Doyserlive” ส าหรับพฤติกรรมการติดตามไลฟ์สตรีม จากการสัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 12 คน ผู้ศึกษาได้ยกพฤติกรรมการติดตามไลฟ์สตรีมของเด็กดอยมา 3 คน ที่
เนื่องจากค าตอบจากการสัมภาษณ์มีความใกล้เคียงกัน โดยคุณมูราจ (นามสมมุติ) อายุ 26 ปี อาชีพ 
พนักงานบริษัท กล่าวว่า “ปกติพ่ีดูสตรีมเป็นประจ าเลย ดอย[เซอร์]จะสตรีมทุกวัน เริ่มเวลาประมาณ 
3 ทุ่ม พ่ีก็เข้าไปดูไม่น้อยกว่า 5 วันต่อสัปดาห์ มีการเข้าไปพูดคุย ไปทักทายดอย[เซอร์]ตลอด และพ่ี
รู ้สึกว่ามันเป็นการหายเครียดของพี่ด้วย ดูไลฟ์ก็เหมือนเราดูหนัง ดูเน็ตฟลิกอะไรแบบนี้แหละ” 
(สัมภาษณ์คุณมูราจ, 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562) ส่วนคุณนาตาย่า (นามสมมุติ) อายุ 32 ปี อาชีพ 
ธุรกิจส่วนตัว กล่าวว่า “ปกติพ่ีดูดอย[เซอร์]บ่อยนะ ดอย[เซอร์]สตรีมทุกวัน พ่ีก็น่าจะดูไปแล้ว 4-5 วัน
ได้ พี่จะชอบเปิดฟัง  เปิดดูเพราะดูแล้วมันเหมือนได้เจอเพื่อนด้วย เวลาดูไลฟ์สตรีมก็ได้เข้าไปคุยกับ
ดอย[เซอร์] และยังคุยกับคนอื่น ๆ ในทวิชด้วย ก็ช่วยให้หายเหนื่อยจากการท างาน บางทีเบื่อ ๆ เข้า
ไปดู ไปคุยเจอเรื่องตลกก็ช่วยให้หายเบื่อได้เยอะเลย” (สัมภาษณ์คุณนาตาย่า, 14 กันยายน พ.ศ. 
2562) เข่นเดียวกับคุณไอริ (นามสมมติ) อายุ 25 ปี อาชีพ พนักงานขาย เล่าว่า “เราดูแทบทุกวัน ไป
ทักทาย ไปพูดคุยกับดอยเซอร์ตลอด ที่เข้าไปดูแทบทุกวันก็เพราะแค่อยากรู้สึกซัพพอร์ต เขาเหนื่อย
ขนาดนั้นที่มาสตรีมให้เราดู  มานั่งเล่นเกม นั่งพูด หลายชั่วโมงให้เราดู แค่เราเข้าไปดู ไปช่วยซัพพอร์ต
เขา จึงไม่ใช่เรื่องยากหรือเหนื่อยอะไรเลย ถ้าเทียบกับเขา” (สัมภาษณ์คุณไอริ, 28 มกราคม พ.ศ. 
2563)  
 จากข้อมูลข้างต้น จะพบว่าพฤติกรรมในการติดตามไลฟ์สตรีมดอยเซอร์ของกลุ่มเด็กดอยแต่
ละคนก็มีความถีแ่ตกต่างกันไป ตามความสะดวกของแต่ละคน เด็กดอยส่วนใหญ่ก็จะมีการชมไลฟ์สตรี
มมากว่า 4 – 5 วันในหนึ่งสัปดาห์ แสดงถึงความเข้มข้นในการติดตามดอยเซอร์อย่างสม ่าเสมอ และ
เหตุผลหลัก ๆ ที่ทุกคนพยายามเข้าไปชมไลฟ์สตรีมเกิดจากการอยากให้ดอยเซอร์จดจ าได้ พยายาม
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ช่วยเพิ่มยอดวิวให้มาก เพ่ือเป็นก าลังใจในดอยเซอร์ หรือส่วนหนึ่งการชมไลฟ์สตรีมก็ช่วยคลายเครียด 
ดูเพ่ือความสนุกสนานแก้เบื่อหรือช่วยสร้างบรรยากาศให้ดีขึ้นอีกด้วย  
 

4.2.2 กำรบริโภค  
 การบริโภค เป็นพฤติกรรมที่เด็กดอยใช้สนับสนุนดอยเซอร์ในลักษณะต่าง ๆ โดยได้แบ่ง
ประเด็นการบริโภคออกเป็น 3 ประเด็น คือ ประเด็น สมัครรับข้อมูล ผู้ศึกษาได้ใช้ข้อมูลจากการลง
พื้นที่สัมภาษณ์ จ านวน 2 คน จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 12 คน ที่น าเสนอเท่านี้เพราะว่าค าตอบมี
ความใกล้เคียงกัน ประเด็นการโดเนท ก็มีการใช้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 3 คนและประเด็น 
การบริโภคสินค้าสตรีมเมอร์ ก็มีการใช้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 3 คน เช่นกัน ซึ่งพฤติกรรมการ
บริโภคเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความคลั่งไคล้ ความชื่นชอบที่มีต่อดอยเซอร์ นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็น
ความคลั่งไคล้องแฟน ว่าเด็กดอยนั้นจะมีการบริโภคที่มากกว่าและแตกต่างจากแฟนทั่วไป  โดยจะ
กล่าวดังต่อไปนี้ 
 

 4.2.2.1 กำรสมัครรับข้อมูล 
  การติดตามไลฟ์สตรีมสามารถแยกออกระหว่างแฟนคลับกับผู ้ชมทั ่วไปได้ เพราะใน                  
ทวิช (Twitch) การติดตามช่องจะมี 2 รูปแบบ คือการกดติดตาม และการสมัครรับข้อมูล โดยการ
สมัครรับข้อมูลจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนอยู่ที่ประมาณ 150 - 170 บาท ซึ่งผู้ที่สมัครรับข้อมูล
ก็จะมีสิทธิพิเศษรายอย่าง เช่น มีสติกเกอร์พิเศษอยู่หน้าชื่อบัญชีทวิช ซึ่งแตกต่างกับผู้ชมทั่วไปที่ไม่มี 
ดังในรูปภาพที่ 6 ชื่อด้านบนจะไม่ใช่ผู้ที่สมัครรับข้อมูล ส่วนชื่อด้านล่างสองชื่อจะเป็นผู้ที่สมัครรับ
ข้อมูล แสดงให้เห็นถึงว่าใครที่เป็นแฟนคลับดอยเซอร์ตัวจริง เราจะเห็นว่าเด็กดอยจะมีการสมัครรับ
ข้อมูลจึงมีสติกเกอร์หน้าชื่อต่างจากแฟนทั่วไปที่ไม่มีการสมัครรับข้อมูล นอกจากนี้ระยะเวลาของผู้ที่
สมัครรับข้อมูลก็ส่งผลให้รูปสติกเกอร์ต่างกันอีกด้วย แม้จะเป็นเด็กดอยเหมือนกัน แต่จะมีระยะเวลาที่
สมัครข้อมูลแตกต่างกัน จะเห็นได้จากความต่างของรูปสติกเกอร์ ดังตัวอย่างในภาพที่ 7 และ 8 แสดง
ถึงความแตกต่างของการเป็นเด็กดอยกับผู้ชมทั่วไป 

 
 

ภาพที่ 6 สติกเกอร์หน้าชื่อบัญชีในทวิช ที่มา : https://www.twitch.tv/doyserlive 
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ภาพที่ 7 สติกเกอร์ระยะเวลาสมัครรับข้อมูล ที่มา : https://www.twitch.tv/doyserlive 
 

 
 
 

ภาพที่ 8 สติกเกอร์ระยะเวลาสมัครรับข้อมูล ที่มา : https://www.twitch.tv/doyserlive 
  

  
 การสมัครรับข้อมูลถือเป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมการบริโภคของเด็กดอย ซึ่งถือเป็นการสนับสนุน
ดอยเซอร์อีกช่องทางหนึ ่ง โดยจากการสัมภาษณ์คุณไวโอเลต (นามสมมุติ) อายุ 29 ปี อาชีพ                      
ทันตแพทย์ ได้กล่าวว่า “พ่ี สมัครรับข้อมูลดอย[เซอร์]มา 18 เดือนแล้ว มันก็จะมีสติกเกอร์อยู่หน้าชื่อ 
ซึ่งสติกเกอร์มันก็ต่างกันด้วยนะ จ านวนเดือนที่สมัครรับข้อมูลต่างกัน สติกเกอร์ก็จะต่างกัน มีสติกเก
อร์หน้าชื่อมันก็มีข้อดีนะ มันท าให้ดอย[เซอร์]จ าเราได้ง่ายมากขึ้น เขาจะรู้ทันทีว่าเราเป็นเด็กดอย เป็น
แฟนคลับ ระหว่างดูก็พูดคุย โต้ตอบกับดอย[เซอร์] กับคนดูคนอื่น บางทีก็เล่นเกมไปด้วยเปิดไลฟ์ไป
ด้วย แต่เดี๋ยวนี้พี่ไม่ค่อยมีเวลา ยุ่งหนักมาก แต่ก็เข้าไปดูนะ แต่แค่แปปเดียวไปทักทายดอย[เซอร์]นิด
หน่อย ดูนิดหน่อยก็เลิก คือแค่รู้สึกว่ามันต้องเข้าไปดู ไปทักทายหน่อยให้เขารู้ว่าเรายังอยู่นะ เรายัง
สนับสนุนคุณอยู่นะ พี่ก็ไม่รู้ว่าดอย[เซอร์]รู้สึกอะไรแบบนี้ไหมนะ แต่ส าหรับพี่ที่ท าแบบนี้ก็ถือว่าโอเค
แล้ว” (สัมภาษณ์คุณไวโอเลต, 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562) เช่นเดียวกับคุณซิล (นามสมมุติ) อายุ 28 ปี 
อาชีพ พนักงานบริษัท ที่ได้กล่าวว่า “พี่สมัครเข้าปีที่ 2 แล้ว ก็มีรูปสติกเกอร์อยู่หน้าชื่อบัญชีเป็นรูป 
DekDoy สีทอง ที่สมัครก็เพราะอยากจะสนับสนุนดอย[เซอร์]และได้สติกเกอร์หน้าชื่อทวิชของเราด้วย 
ซึ่งมันท าให้พ่ีรู้สึกว่าแตกต่างจากผู้อ่ืนที่ดูเฉย ๆ มันบ่งบอกว่าเราสนับสนุนดอย[เซอร์] และท่ีส าคัญเลย
การสมัครรับข้อมูลมันท าให้เราได้เข้ากลุ่มไลน์เด็กดอย” (สัมภาษณ์คุณซิล, 25 มกราคม พ.ศ. 2563) 
จะเห็นได้ว่าการสมัครรับข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมการบริโภคที่มีเหตุผลคล้ายกัน คืออยาก
สนับสนุนดอยเซอร์ นอกจากนั้นการได้สติกเกอร์จากการสมัครรับข้อมูลก็เป็นอีหนึ่งเหตุผลหนึ่ง 
เพราะว่ามันเป็นการบอกถึงความเป็นเด็กดอยที่แยกออกจากผู้ชมทั่วไปจากสติกเกอร์หน้าบัญชีทวิช
และยังท าให้สามารถเข้าร่วมกลุ่มไลน์เด็กดอยได้อีกด้วย 
 

  
 

4.2.2.2 กำรโดเนท 
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 การโดเนท หรือที่เข้าใจอย่างง่าย ๆ ว่าการสนับสนุนเงินให้สตรีมเมอร์ มักจะเกิดขึ้นในช่วงที่
สตรีมเมอร์ก าลังท าการไลฟ์สตรีมผ่านช่องทาง ทวิช (Twitch) เป็นอีกพฤติกรรมของแฟนคลับที่มัก
สะท้อนการแสดงความรัก ความชื่นชอบของแฟนคลับที่มีต่อสตรีมเมอร์ โดยในแพลตฟอร์มทวิช จะมี
ฟีเจอร์ที่เรียกว่า “โดเนท” การโดเนทจะมีลักษณะหน่วยเป็น Bits โดยที่เราจะต้องใช้เงินให้การซื้อ 
Bits ก่อน ก่อนที่จะใช้ Bits โดเนทให้สตรีมเมอร์อีกที โดยที่สตรีมเมอร์นั่นจะได้รับเงินจากการโดเนท 
1 bits เท่ากับ 0.36 บาท (36 สตางค์) ราคาตามรูปภาพที่ 9 ส่วนลักษณะการโดเนทจะมีลักษณะดัง
รูปภาพที่ 10 เมื่อมีการเนทเกิดข้ึนจะมีการเตือนขึ้นหน้าจอไลฟ์สตรีมของสตรีมเมอร์ 

    
ภาพที่ 9 การแลกเปลี่ยนระหว่างเงินสดกับบิท ที่มา : https://www.twitch.tv/doyserlive 

ภาพที่ 10 การแจ้งเตือนการโดเนท ที่มา : https://www.twitch.tv/doyserlive 
 

 จากการเก็บข้อมูลโดยส่วนใหญ่ให้เหตุผลไปให้ทางเดียวกันของพฤติกรรมการโดเนทคือ                    
การต้องการสนับสนุนเงินให้ดอยเซอร์ ซึ่งจ านวนเงินที่ใช้โดเนทก็มีความแตกต่างกันไป รวมถึงโอกาสที่
แตกต่างกัน ไม่จะเป็นโอกาสวันเกิดสตรีมเมอร์ วันปีใหม่ หรือแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ ถือเป็น
อีกหนึ่งพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก ความชื่นชอบที่แฟนคลับมีต่อสตรีมเมอร์ จาการสัมภาษณ์
คุณยอน (นามสมมุติ) อายุ 30 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว กล่าวว่า “พี่เคยโดเนทให้ดอย[เซอร์]มากสุดที่ 
10,000 บิท (3,600 บาท) ในครั้งเดียวนะ และพี่ก็โดเนทให้ดอย[เซอร์]เรื่อยๆ แล้วแต่วัน ที่โดนเนทก็
แค่เป็นการสนับสนุนดอย[เซอร์]ที่มาสตรีมให้เราดู ตอบแทนเขาที่เขาตั้งใจมาสตรีม อดทนอดหลับอด
นอน มานั่งพูดนั่งไลฟ์ทุกวัน เราก็เลยอยากช่วยสนับสนุนให้เขามีก าลังใจ ให้เขารู้สึกว่ายังมีคนดูเขาอยู่ 
มีคนคอยซัพพอร์ตเขาอยู่” (สัมภาษณ์คุณยอน, 7 ธันวาคม พ.ศ. 2562)   
 เช่นเดียวกันกับคุณอลิซ (นามสมมุติ) อายุ 29 ปี อาชีพ พนักงานบริษัท กล่าวว่า “ปกติพ่ี
โดเนทให้ดอย[เซอร์]บ่อยๆ อยู่แล้ว ส่วนใหญ่จะครั้งละ 100 บิท (ประมาณ 40 บาท) แต่มีครั้งหนึ่ง
วันที่ 15 มิถุนายนปี 2562 โดเนทไป 2 ครั้ง ครั้งละ 10,000 บิท (ประมาณ 3,600 บาท) น่าจะมาก
ที่สุดที่เคยโดเนทมา เพราะว่าวันนั้นเป็นวันเกิดดอย[เซอร์] พ่ีเลยโดเนทเป็นเหมือนของขวัญวันเกิดเขา 
เอาจริงๆ วันนั้นคนโดเนทให้ดอย[เซอร์]เยอะมากนะไม่ใช่แค่พี่ คนอื่นที่เขาโดเนทก็คงคิดเหมือนพ่ี



57 
 

แหละ เหมือนให้เป็นของขวัญวันเกิดให้เขาตอบแทนที่เขามาสตรีมให้ดูทุกวันแทบจะไม่เคยขาด เป็น
ก าลังใจให้เขา” (สัมภาษณ์คุณอลิซ, 9 กันยายน พ.ศ. 2562) และคุณมอทอส (นามสมมุติ) อายุ 34 ปี 
อาชีพ พนักงานบริษัท กล่าวว่า “พี่โดเนทบ่อยอยู่แล้วนะ ไม่เฉพาะวันพิเศษอะไร พี่โดเนทเป็นปกติ
ครั้งหนึ่งอาจจะไม่ได้มาก แต่หลายครั้งรวมๆ กันก็เยอะอยู่นะ เอาจริงๆ ช่วงแรกตอนพี่โดเนทแรกๆ ที่
โดเนทบ่อยๆ เพราะอยากให้ดอย[เซอร์] จ าได้ เพราะเวลาเราโดเนทใช่ไหม มันจะมีข้อความขึ้นว่าเรา
โดเนท ทั้งช่องก็จะเห็นกันหมด รวมทั้งดอย[เซอร์]ก็เห็นนะ ถ้าเราโดเนทบ่อย ๆ ข้อความขึ้นเตือนบ่อย 
ๆ เขาก็น่าจะจ าเราได้ ตอนแรกพ่ีคิดอย่างงั้นนะ แล้วอีกอย่างในทวิชมันมีข้ึนโชว์การจัดดับรายชื่อคนที่
โดเนทด้วยนะ แล้วมันจะรีเซ็ททุกเดือน แต่พี่ว่าส่วนใหญ่ก็มีคนสนใจเท่าไหร่หรอก เหตุผลหลักที่เขา
โดเนทก็มาจากชื ่นชอบดอยเซอร์ทั ้งนั ้น เขาอยากสนับสนุนดอย[เซอร์] อยาให้รู ้ว ่ายังมีคนคอย
สนับสนุน อยากตอบแทนที่ทุ่มเทขนาดในการสตรีมขนาดนี้” (สัมภาษณ์คุณมอทอส, 15 กันยายน 
พ.ศ. 2562)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 11 ล าดับยอดการโดเนท ที่มา : https://www.twitch.tv/doyserlive 
  

 จากที่กล่าวไปข้างต้นการโดเนทเป็นหนึ่งในพฤติกรรมของเด็กดอยที่ใช้สนับสนุนดอยเซอร์ 
โดยที่จ านวนเงินของการโดเนทก็มีจ านวนที่แตกต่างกันไป อีกทั้งโอกาสในการโดเนทก็แตกต่างกันอีก
ด้วย บางคนก็โดเนทปกติเพียงแค่ต้องการสนับสนุนไม่จ าเป็นต้องเป็นโอกาสพิเศษ หรือบางคนก็
โดเนทเนื่องในโอกาสพิเศษ เช่น เนื่องในวันเกิดดอยเซอร์ หรือวันปีใหม่ เป็นต้น  

 

 4.2.2.3 กำรบริโภคสินค้ำจำกสตรีมเมอร์ดอยเซอร์  
 เนื่องจากพฤติกรรมการโดเนทของแฟนคลับแล้ว ยังมีอีกสิ่งที่ แฟนคลับก็มักมีการบริโภค
เช่นกันคือสินค้าท่ีมาจากสตรีมเมอร์เอง โดยเป็นสินค้าออฟฟิเชียลที่สตรีมเมอร์ผลิตขึ้นมาขายเอง เช่น 
เสื้อยืด ราคาตัวละ 390 บาท เสื้อฮู้ด ราคา 690 บาท เป็นต้น นอกจากจะมีสินค้าออฟฟิเชียลแล้ว                  
ยังมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น หน้าจอ แรม คีย์บอร์ด เมาส์ เป็นต้น ที่ดอยเซอร์ก็มีการเป็นตัวแทน
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จ าหน่ายด้วยโดยดอยเซอร์มีการขายผ่านช่องทาง 2 ช่องทางคือ ทาง Facebook ชื่อว่า DoyserShop 
และทางเว็ปไซต์ https://www.doysershop.com/  
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 12 หน้าเฟจ DoyserShop ที่มา : https://web.facebook.com/DoyserShop/ 
  
 
 
 
 

ภาพที่ 13 หน้าเว็ปไซต์ DoyserShop ที่มา : https://www.doysershop.com/ 
 

 จากการสัมภาษณ์ท าให้พบว่า โดยส่วนมากมักจะมีการเลือกบริโภค สินค้าเฉพาะที่ชอบหรือ
ได้ใช้เท่านั้น คุณไวโอเลต (นามสมมุติ) อายุ 29 ปี อาชีพ ทันตแพทย์ ได้กล่าวว่า “พี่ซื้อเสื้อยืดของ
ดอย[เซอร์]เพราะมันน่ารักดี และถือว่าอุดหนุนดอย[เซอร์]ตอนแรกที่ดอย[เซอร์]ท าเสื ้อออกมา        
เขาไม่ได้ท าขายนะเขาท าแจก ตอนที่มีงานแข่ง Pro League SS2 ในคนในกลุ่มเด็กดอยลงชื่อและไป
รับที่งานได้เลย แต่ตอนนั้นพี่ไม่ได้ไปงานก็เลยไม่ได้ พอดอย[เซอร์]เปิดขายพี่ก็ซื้อเลย ก็เอามาใส่บ้าง 
แต่น้อยครั้งเพราะอยากเก็บสะสมมากกว่า ที่ซื้อก็เพราะมันสัญลักษณ์ดอยเซอร์”  (สัมภาษณ์คุณไวโอ
เลต, 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562) เช่นด้วยกับ คุณลอเรียล (นามสมมุติ) อาชีพ พนักงานห้างสรรพสินค้า 
อายุ 29 ปี จากการให้สัมภาษณ์ “พี่ซื้อเสื้อยืด ซื้อฮู้ด ตอนนั้นที่พี่ซื้อเพราะพี่ชอบ พี่ว่าสวยดี ถึงมัน
อาจจะแพงไปหน่อยแต่มันมีตราสัญลักษณ์ดอยเซอร์ มันไม่ได้มีขายที่อื่นและตอนนั้นที่พี่ซื้อเพราะจะ
ใส่ไปงานที่ดอย[เซอร์]ไปออก เป็นงานแข่งเกม  พี่ก็นัดคนในกลุ่มเด็กดอยให้ใส่ไปเชียร์ดอย[เซอร์]กัน 
ก็เลยซื้อมาใส่ แต่ที่จริงพี่ไม่ได้ใส่แค่โอกาสนี้นะ ฮู้ดพี่ก็เอาไปใส่ที่ออฟฟิศด้วย และพี่ว่าสวย โอเคเลย
แหละ” (สัมภาษณ์คุณลอเรียล, 12 ตุลาคม พ.ศ. 2562) และคุณมอทอส (นามสมมุติ) อายุ 34 ปี 
อาชีพ พนักงานบริษัท กล่าวว่า“พี่มีหมดแหละเสื้อยืด ฮู้ด ก็ซื้อมาใส่ปกตินะ ก็เหมือนเราซื้อเสื้อผ้าที่
ชอบ บางครั้งก็ใส่เป็นตามงานเกม หรือใส่เล่นอยู่บ้าน และพี่เคยสั่งแรมคอม[พิวเตอร์]จากดอย[เซอร์]
ด้วย พี่ไม่ได้เล่นเกมแค่บนมือถืออย่างเดียวแต่พี่เล่นบนคอมด้วย ละพี่อยากเพิ่มสเป็คคอม เพราะ
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หลาย ๆ เกมในคอมใช้สเป็คเยอะ พ่ีก็เลยไปถามดอย[เซอร์]เขาก็เป็นเกมเมอร์อะเนอะ ก็คงรู้เรื่องพวก
นี้เยอะอยู่ ดอย[เซอร์]ก็แนะน าให้พ่ี พ่ีก็เลยสั่งจากดอย[เซอร์] ตอนนี้ก็ใช้เล่นเกมอยู่บ้าน”  (สัมภาษณ์
คุณมอทอส, 15 กันยายน พ.ศ. 2562)  
 จะเห็นว่าพฤติกรรมในการบริโภคสินค้าอย่างเสื้อยืดหรือฮู้ดของดอยเซอร์ ส าหรับเด็กดอย 
จะซื้อเสื้อมาเพื่อใส่โดยให้ลวดลายของเสื้อสัญลักษณ์ดอยเซอร์เป็นสิ่งที่แสดงออกถึงการเป็นเด็กดอย 
อย่างในกรณีของคุณลอเรียล ที่เลือกใส่ในโอกาสที่ไปงานเกมที่ดอยเซอร์ไปร่วมงาน พฤติกรรมเหล่านี้
เป็นสิ่งที่สะท้อน ให้เห็นถึงความชื่นชอบที่มีต่อสตรีมเมอร์ดอยเซอร์  
 

4.3. กำรรวมกลุ่ม 
 การรวมกลุ่มของแฟนคลับสตรีมเมอร์ดอยเซอร์หรือเด็กดอยนั้น เกิดขึ้นใน 2 พื้นที่คือ พื้นที่
อินเทอร์เน็ตและพื้นที่กายภาพ ซึ่งทั้งสองพื้นที่แม้จะเป็นพื้นที่ที่ต่างกัน แต่ก็มีพฤติกรรมที่เหมือนกัน
คือเป็นการรวมกลุ่มที่เกิดจากชื่นชอบ สนับสนุนสตรีมเมอรด์อยเซอร์ ซึ่งการรวมกลุ่มมีการกิจกรรมที่
หลายหลายอย่างท่ีแตกต่างกัน รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  

 4.3.1. กำรรวมกลุ่มบนพื้นที่อินเทอร์เน็ต 
 ช่องทางในการติดตามข่าวสารของสตรีมเมอร์ดอยเซอร์นั้น มี 4 ช่องทางตามที่กล่าวไปแล้ว
ข้างต้น คือ Facebook , Youtube , Twitch และ Line ซื่งทั้งหมดเป็นช่องทางสาธารณะที่ผ ู ้คน
สามารถเข้าถึงได้ ยกเว้นช่องทาง Line เนื่องจากช่องทาง Line นั้น เป็นกลุ่มของแฟนคลับสตรีมเมอร์ 
ดอยเซอร์ ชื่อกลุ่มว่า “DekDoy” ซึ่งมีเง่ือนไขในการเข้ากลุ่มหลายอย่าง  
 

 
ภาพที่ 14 หน้ากลุ่ม DekDoy บนไลน์ ที่มา : Line 

 
 กลุ่ม DekDoy เป็นกลุ่มบนแอปพลิเคชั่นไลน์ (Line) ที่ดอยเซอร์เป็นผู้สร้างขึ้นมาและเป็น
ผู้ดูแลกลุ่ม โดยที่สร้างข้ึนก็เพ่ือเป็นการรวมกลุ่มของแฟนคลับสตรีมเมอร์ดอยเซอร์ โดยภายในกลุ่มจะ
มีทั้งการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอค าแนะน า รีวิวเกี่ยวกับเกม ROV หรือเกมอ่ืนๆ นอกจากนี้
ยังมีการพูดคุยถึงเรื่องทั่วไป สถานการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงการหาเพื่อนเล่นเกม  ซึ่งสมาชิกในกลุ่ม
ยังคงมีการพูดคุยตอบโต้กันอย่างสม ่าเสมอ อีกทั้งในกลุ่มจะมีกฎระเบียบที่ผู้ดูแลกลุ่มตั้งขึ้นมาใช้ 



60 
 

ร่วมกัน โดยสมาชิกในกลุ่มจะต้องปฏิบัติตามเพื่อความสงบ เรียบร้อยของกลุ่ม โดยผู้ที่เข้าร่วมกลุ่ม
ดังกล่าวนี้ ผู้ศึกษาถือว่าเป็นเด็กดอยทุกคน เนื่องจากการจะเข้าร่วมกลุ่มมีรายละเอียดและหลาย
ขั้นตอน โดยรายละเอียด มีดังนี้ 
 

 4.3.1.1 ขั้นตอนกำรเข้ำร่วมกลุ่ม DekDoy 
 เมื่อเข้าไปชมไลฟ์สตรีมในทวิช (Twitch) ช่อง DoyserLive บนทวิชจะมีให้สมัครสมาชิก       
ซึ่งการสมัครสมาชิกจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 4.99 US$ หรือเงินไทยประมาณ 150 บาทต่อเดือน เมื่อสมัคร
เป็นสมาชิกแล้ว หน้าชื่อบัญชีทวิชจะมีสติกเกอร์ขึ้น  ดังรูป 

 
ภาพที่ 15 ชื่อบัญชีในทวิช ที่มา : https://www.twitch.tv/doyserlive 

หลังจากนั้นแอดไลน์ไอดี shop2doyser แล้วแคปชื่อบัญชีทวิชที่มีสติกเกอร์ แล้วส่งไปในแชทไลน์ 
เมื่อส่งไปแล้วจะมีการตอบกลับจากผู้ดูแลกลุ่ม พร้อมกับคิวอาร์โค้ดกลุ่ม สามารถสแกนเข้ากลุ่มได้เลย 
เป็นอันเสร็จสิ้นการเข้ารวมกลุ่ม เมื่อเข้ามาในกลุ่มก็จะมีการประกาศกฏกติกาของกลุ่มส าหรับสมาชิก
ใหม ่
 4.3.1.2 กฏกติกำของกลุ่ม 
 ในกลุ่ม DekDoy นี้มีการตั้งกฏ กติกา ขึ้นมาให้สมาชิกปฏิบัติตามเพื่อความสงบสุขของกลุ่ม
ด้วย ได้แก่ 
 1. คนมาใหม่ รบกวนแนะน าตัวในโน๊ต (ล่างสุด) ชื่อ อายุ และชื่อบัญชีทวิช 
 2. ห้ามโพสต์ค าหยาบ ค าพูดส่อเสียด ประชดประชันแก่บุคคลอื่น 
 3. ห้ามโพสต์สื่อลามกอนาจาร 
 4. ห้ามมีการติดต่อขายของภายในกลุ่ม 
 5. ห้ามโพสต์เนื้อหาส่อเสียดสถาบันพระมหากษัตริย์  
 ซึ่งถ้ามีคนท าผิดกฏ กติกาผู้ดูแลกลุ่มสามารถลบสมาชิกออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มได้        
จะเห็นได้จากการสัมภาษณ์ คุณซิล (นามสมมุติ) อายุ 28 ปี อาชีพ พนักงานบริษัท เล่าว่า “กลุ่มเด็ก
ดอยก็มีกฏให้ท าตาม เวลามีคนผิดกฏก็จะถูกลบของจากกลุ่ม เคยมีคนในกลุ่มมาโพสต์ขายไอดีเกม 
กับพวกเว็บการพนัน ตอนแรกดอย[เซอร์]ก็มาเตือนก่อน คนในกลุ่มก็มาพูดว่าท าแบบนี้ไม่ได้ ให้เขาลบ
แต่เขาก็ไม่ได้ลบแถมยังส่งลิงค์มาอีก ก็เลยถูกดอย[เซอร์]ลบออกจากกลุ่มไป” (สัมภาษณ์คุณซิล, 25 
มกราคม พ.ศ. 2563) สอดคล้องกับคุณเพน่า (นามสมมุติ) อายุ 23 ปี อาชีพ อิสระ ที ่เล่าว่า              
“มีคนในกลุ่มคนหนึ่งเขามาพูดจาเหน็บถึงสตรีมเมอร์คนหนึ่ง พูดถึงเขาแบบในทางที่ไม่ดี ด่าว่า
เสียหาย ด่าเล่นไม่เก่งบ้าง เล่นห่วยบ้าง คนในกลุ่มเขาก็เตือนกันแล้ว เขาไม่หยุด ก็เลยถูกลบออกจาก
กลุ่ม” (สัมภาษณ์คุณเพน่า, 26 ตุลาคม พ.ศ. 2562) เช่นเดียวกันกับคุณยอน (นามสมมุติ) อายุ 30 ปี 
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อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว ได้เล่าวว่า “กลุ่มเด็กดอยเราก็มีกฏข้อห้ามที่ทุกคนต้องท าตาม ใครท าผิดก็อาจจะ
โดนเตือน โดนด่าจากพวกสมาชิกว่าไม่ควร แต่ถ้ายังไม่ท าตามก็จะถูกลบจากกลุ่ม เคยมีคนในกลุ่มนี่
แหละมาหาคนเล่นด้วย ก็มีคนเสนอเล่นด้วย พอเล่นแล้วแพ้มั้ง คนที่ชวนก็เหมือนหัวร้อน ก็เข้ามาด่า
คนที่เล่นเกมด้วย ด่าแรงด้วยนะ เล่นโง่ เล่นอ่อนขนาดนี้ ลบเกมทิ้งไปเถอะ คนในกลุ่มเขาก็เข้ามาบอก
ให้ใจเย็น มันเป็นแค่เกม ก็มาพูดมาเตือนกัน แต่เขาก็ยังด่าอยู่ ดอยเซอร์ก็เลยมาบอกถ้ายังไม่หยุดจะ
ลบออกจากลุ ่มนะ เขาก็ไม่หยุด ดอยเซอณ์ก็เลยลบเขาออกจากกลุ ่มเลย” (สัมภาษณ์คุณยอน,                      
7 ธันวาคม พ.ศ. 2562) 
 นอกจากกฏเกณฑ์หลักจ านวน 5 ข้อที่มีการก าหนดไว้แล้วนั้น ภายในกลุ่มยังมีกฏเกณฑ์ที่
ไม่ได้ถูกตั้งเป็นกฏหลัก แต่เป็นวิถีปฎิบัติ ที่สมาชิกทุกคนรับรู้ด้วยกัน เป็นเสมือนกฏทางใจหรือเป็น
เหมือนมารยาทที่สมาชิกทุกคนจะไม่ควรท า โดยไม่ต้องตั้งเป็นกฏหลัก  
 4.3.1.3 มำรยำท  
 จากการเก็บข้อมูลท าให้ทราบถึงมารยาทที่สมาชิกทุกคนรับรู้ว่าไม่ควรพูด โดยมารยาทที่พบ
หลัก ๆ ที่สมาชิกรับรู้ร่วมกันมี 4 ข้อ ดังนี้ 
 1. การไม่พูดถึงสตรีมเมอร์ท่านอื่นในทางเสียหาย 
 2. การไม่พูดโดยเอาดอยเซอร์ไปเปรียบเทียบกับสตรีมเมอร์ท่านอ่ืน ๆ 
 3. การไม่พูดถึงการเปิดเผยหน้าตาของดอยเซอร์ 
 4. การสร้างความวุ่นวายภายในกลุ่ม 
 จากการสัมภาษณ์ คุณ อลิซ (นามสมมุติ) อายุ 29 ปี อาชีพ พนักงานบริษัท ได้เล่าว่า “พวก
เด็กดอยในกลุ่มจะรู้กันอยู่แล้วว่าอะไรที่ไม่ควรพูด หรือแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม แบบพูดถึงสตรีม
เมอร์คนนั้นคนนี้ในทางไม่ดี หรือเอาดอย[เซอร์]ไปเทียบกับคนอื่น แบบดอย[เซอร์]เล่นเก่งกว่าคนนั้น
คนนี้อีกอะไรอย่างนี้คือเราจะรู้กัน ว่าไม่ควรพูดนะ” (สัมภาษณ์คุณอลิซ, 9 กันยายน พ.ศ. 2562) 
เช่นเดียวกับคุณนาตาย่า (นามสมมุติ) อายุ 32 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว ได้กล่าวว่า “มันมีนะมารยาทที่
ไม่ควรท า ไม่ต้องบอกก็ไม่ควรท าอะ อย่างเรื่องหน้าตาดอย[เซอร์]มีเรื่องนี้บ่อยมาก พวกเรารู้อยู่แล้วว่า
ดอย[เซอร์]ยังไม่ต้องการเปิดเผยหน้าตาตัวเอง เขาก็มีเหตุผลของเขา แต่บางครั้งก็มีสมาชิกบางคนมา
พูดในกลุ่มว่าเมื่อไหร่ดอย[เซอร์]จะเปิดหน้า อยากเห็นหน้าดอย[เซอร์]ซึ่งพี่ว่าการพูดอะไรแบบนี้ มัน
ไม่ค่อยมีมารยาท มันอาจท าให้ดอย[เซอร์]รู้สึกอึดอัดได้ สมาชิกคนอื่นเลยมาเตือน ๆ ว่าอย่าพูดแบบนี้
อีกนะ รักษามารยาทหน่อย” (สัมภาษณ์คุณนาตาย่า, 14 กันยายน พ.ศ. 2562) 
 กฏมารยาทเหล่านี้ ถึงแม้จะมีคนท าผิดมารยาท ก็อาจจะไม่โดนโทษแรงเหมือนกับกฏเกณฑ์
หลัก เพียงแค่จะถูกว่ากล่าวตักเตือนจากสมาชิกท่านอื่น ๆ แต่ถ้าตักเตือนแล้ว ยังท าผิดมารยาทอีก                      
ก็อาจจะโดนลบออกจากกลุ่มเช่นกัน  
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 จากที่กล่าวไปกลุ่มเด็กดอย มีการตั้งกฏกติกาของกลุ่มเพื่อให้สมาชิกภายในกลุ่มได้รับรู้
ร่วมกัน และหลีกเลี่ยงการท าผิดกฏกติตาที่กลุ่มตั้งไว้ ซึ่งหากท าผิดผู้ดูแลกลุ่มก็มีสิทธิ์ในการลบออก
จากกลุ่ม นอกจากกฏกติกาที่ตั้งขึ้นเป็นหลักแล้ว ยังมีกฏที่เป็นเหมือนวิถีปฎิบัติ ที่สมาชิกเด็กดอยรับรู้
ร่วมกันว่าไม่ควรพูด ไม่ควรท า หากท าผิดก็จะได้รับโทษเช่นเดียวกัน โดยการมีกฏกติกาของกลุ่มและ
มารยาทของกลุ่มที่มีเป็นส่วนช่วยให้สมาชิกมีการปฏิสัมพันธ์ พูดคุยโต้ตอบ แลกเปลี่ยนความคิดกัน
ภายในขอบเขต เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา และยังช่วยควบคุมพฤติกรรมในการรวมกลุ่มของสมาชิกเด็กดอย
อีกด้วย พฤติกรรมในการรวมกลุ่มของเด็กดอยมีรายละเอียดอย่างไรนั้น จะกล่าวในหัวข้อถัดไป 
  

 4.3.1.4 พฤติกรรมในกำรรวมกลุ่ม 
 จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวเองพฤติกรรมในการรวมกลุ่มสามารถแบ่งเป็นประเด็นใหญ่ได้ 2 ข้อ
คือ 1). การพูดคุย ภายในกลุ่มจะมีปฏิสัมพันธ์กันผ่านการพูดคุย โต้ตอบกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กันเก่ียวกับเกม ROV หรือเกมอ่ืนๆ มีการแชร์ประสบการณ์  แชร์เทคนิคการเล่น การออกไอเทม หรือ
มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป เรื่องตลกขบขันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม เรื่องของดอยเซอร์และยัง
เป็นกลุ่มที่ใช้หาเพื่อนเล่นเกมอีกด้วย และข้อ 2). กิจกรรม ภายในกลุ่มยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้
สมาชิกในกลุ่มได้ร่วมสนุกกันถือเป็นการสร้างความเหนียวแน่นของกลุ่ม  

 

1). กำรพูดคุย 
 ภายในกลุ่มเด็กดอย สมาชิกจะมีปฏิสัมพันธ์กันผ่านการพูดคุย โต้ตอบกัน แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น เรื ่องที่เด็กดอยพูดคุยกันประกอบไปด้วย เรื ่องดอยเซอร์ เรื ่องเกม ROV และเรื่องทั ่วไป              
นอกจากนี้จากการพูดคุยกันภายในกลุ่ม ยังท าให้เกิดภาษาเฉพาะกลุ่มที่สมาชิกรับรู้ร่วมกัน โดย
รายละเอียดมีดังต่อไปนี้  
 

 1.1) เรื่อง ดอยเซอร์ 
 เรื่องที่เด็กดอยมักมีการพูดคุยกันในกลุ่ม หนึ่งในนั้นคือเรื่องของดอยเซอร์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ส่วนตัว เรื่องการไลฟ์สตรีม เรื่องตลกของดอยเซอร์ หรือคลิปเล่นเกมล่าสุดของดอยเซอร์ ซึ่งในกลุ่ม
ชอบที่จะน ามาเป็นประเด็นในการพูดคุยกันพูดคุยกัน โดยจากการสัมภาษณ์คุณมูราจ (นามสมมุติ) 
อายุ 26 ปี อาชีพ พนักงานบริษัท กล่าวว่า “ในกลุ่มก็มีการพูดถึงคลิปล่าสุด หรือว่าไลฟ์ล่าสุดของดอย
[เซอร์]ว่าเป็นไงบ้าง มีเรื่องตลก ๆ อะไรบ้าง บางคนก็แบบแคปเป็นวิดีโอมาว่าดอย[เซอร์]วิ่งในเกมติด
ก าแพง หรือใช้  สกิลผิดทางอะไรแบบนี้ หรือมีช็อตไหนในคลิปที่ฮ่าๆ บ้างเป็นแบบตลก ๆ ก็จะเอามา
คุยมาพูดหยอกล้อกัน” (สัมภาษณ์คุณมูราจ, 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562) รวมไปถึงการคุยหัวข้อเรื่อง
ส่วนตัวของดอยเซอร์เอง ก็มีการพูดคุยในกลุ่ม โดยจากการสัมภาษณ์คุณมอทอส (นามสมมุติ) อายุ 34 
ปี อาชีพ พนักงานบริษัท เล่าว่า “ตอนที่ดอย[เซอร์]เปิดตัวแฟน ดอย[เซอร์]มาสตรีมแล้วชื่อในเกมมัน
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ไม่เหมือนเดิม เขาก็ถามกัน ดอย[เซอร์]เปลี่ยนชื่อเหรอ อะไรงี้ แล้วเขาตอบว่าเปล่าครับ ไอดีแฟน ที่นี่
ละแชทในสตรีมแตก แชทในกลุ่มไลน์ด้วย แซวกันเต็มไปหมด คนในกลุ่มก็ถามก็ใหญ่ แฟนชื่ออะไร 
รู้จักกันได้ไง อายุเท่ากันไหม พี่จ าได้ว่าวันนั้นตลกกันมาก ทุกคนในไลน์คือรุมแซวดอย[เซอร์]กันเลย              
บางคนก็เพ้ออกหักแล้วอะไรแบบนี้ แต่เป็นแบบเล่น ๆ สนุก ๆ กันนะ” สอดคล้องกับคุณอลิซ (นาม
สมมุติ) อายุ 29 ปี อาชีพ พนักงานบริษัท ได้เล่าว่าดอยเซอร์ได้ไปออกงาน Showmatch ที่ประเทศ
เวียดนาม หลังจากกลับมา ภายในกลุ่มก็มีการแซว หยอกล้อเรื่องที่ดอยเซอร์ไปออกงาน พร้อมกับใส่
หน้ากากออกสื่อด้วย เป็นประเด็นพูดคุยกันอย่างสนุกสนาน “ตอนที่ดอย[เซอร์]ไปงานที่เวียดนาม               
ในกลุ่มไลน์ครึกครื้นมาก พูดคุยหยอกล้อกันเกี่ยวกับดอยเซอร์ที่ใส่หน้ากากออกงาน ก็แซวเล่นกันดอย
[เซอร์]เท่มาก ตอนนั้นมีการเรียกชื่อดอยเซอร์ใหม่ด้วย เรียก จิ้งจอก เพราะตอนดอย[เซอร์]ออกงาน
เข้าใส่หน้ากากจิ้งจอกญี่ปุ่นออกสื่อเลยนะ ตอนนั้นก็มีการเรียกดอย[เซอร์]แบบข า ๆ กันเลย อย่างคุณ
จิ้งจอกกับมาจากเวียดนามหรือยัง คุณจิ้งจอกจะกลับมาไลฟ์อีกวันไหน ก็เป็นการหยอกเล่นกัน ท าให้
กลุ่มครึกครื้น” (สัมภาษณ์คุณอลิซ, 9 กันยายน พ.ศ. 2562)  
 จากที่กล่าวไปข้างต้น จะพบว่าหนึ่งในประเด็นที่เด็กดอยใช้พูดคุยกันในกลุ่ม ก็คือเรื่องของ
ดอยเซอร์ ทั้งเรื่องส่วนตัว เรื่องตลก หรือการออกงานอีเว้นท์ต่าง ๆ เรื่องเหล่านี้จึงเป็นอีกเรื่องที่มีการ
พูดคุยกันในกลุ่ม 
 

 1.2) เรื่อง ROV 
 ประเด็นการพูดคุยอีกหนึ่งเรื่อง และถือว่าเป็นเสมือนหัวข้อพูดคุยหลัก ที่เด็กดอยมักจะมีการ
พูดคุยกันในกลุ่ม คือ เรื่องที่เก่ียวกับเกม ROV  

เรื่องของเกม ROV มักมีการพูดคุยกันภายในกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยแชร์ประสบการณ์การ
เล่นเกม แชร์เทคนิคการออกไอเทม เทคนิคการเดินเกม หรือเรื่องใหม่ ๆ ที่เก่ียวกับเกม ROV โดยจาก
การสัมภาษณ์คุณลอเรียล (นามสมมุติ) อายุ 29 ปี อาชีพ พนักงานห้างสรรพสินค้า กล่าวว่า “เด็กดอย
จะมีการรวมกลุ่มบนไลน์ ส่วนใหญ่จะใช้ในการพูดคุย โต้ตอบกัน พูดคุยกันเรื่องเกม ROV บางครั้งก็
ชักชวนกันเล่นเกม” (สัมภาษณ์คุณลอเรียล, 12 ตุลาคม พ.ศ. 2562) เช่นเดียวกันกับคุณยอน (นาม
สมมุติ) อายุ 30 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว กล่าวว่า “ในกลุ่มส่วนใหญ่คุยกันเรื่อง ROV นี่แหละ ใครอยาก
รู้อะไรก็มาถาม อย่างเมจออกของ[ไอเทม]อันนี้ดีไหม ฟาร์มต้องเดินเกมยังไง รีวิวตัวละครตัวนี้หน่อย
ว่าเป็นยังไง อัปเดตแพทใหม่แล้วเป็นไง อะไรแบบนี้ มีอีกเยอะ ใครรู้ก็ช่วยกันตอบนะ ดอย [เซอร์]ก็
ช่วยตอบด้วย” (สัมภาษณ์คุณยอน, 7 ธันวาคม พ.ศ. 2562) สอดคล้องกับคุณมินะ (นามสมมุติ) อายุ 
30 ปี อาชีพ พนักงานราชการ ที่เล่าว่า “พ่ีเคยเขาไปถามเรื่องฟอเรนติโน่ว่าเล่นยังไง ออกของ[ไอเทม]
อะไร ออกรูนอะไร ให้พลังแฝงอะไร เขา[สมาชิกในกลุ่ม]ก็มาตอบกันเต็มเลย ช่วยกันแนะน า บางทีกัน
ถกเถียงกันว่าอะไรกันแน่ ออกไอเทมนี้ดีกว่าไหมหรืออันนั้นดี ก็ถกกัน บางคนก็มารีวิวว่าผมเคยใช้อัน
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นั้นแล้วเป็นไง ดีไม่ดี อะไรก็ว่ากันไป” (สัมภาษณ์คุณมินะ, 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562) เช่นเดียวกับคุณไอ
ริ (นามสมมุติ) อายุ 25 ปี อาชีพ พนักงานขาย ที่เล่าว่า “พ่ีเคยเข้าไปถามในกลุ่มว่าตัวละครกิลเดอร์ใช้
ไปยืนต าแหน่งไหนดี ไปเลนกลางหรือเลนบนอันไหนดีกว่ากัน ก็มีคนในกลุ่มมาตอบ มาแสดงความ
คิดเห็นกันหลายคนเลย มีทั้งค าตอบแบบจริงจังและก็แบบตลก” (สัมภาษณ์คุณไอริ, 28 มกราคม พ.ศ. 
2563)   
 จากที่กล่าวไป เรื่องเกี่ยวกับเกม ROV เป็นเสมือนหัวข้อส าคัญที่มักมีการพูดคุยกันในกลุ่ม           
ไม่ว่าจะเป็นการแชร์ประสบการณ์เล่น ROV แชร์เทคนิคกัน พูดคุยสอบถามกันถึงเกม ROV อีกทั้งยังมี
การอัปเดตสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนกับเกม ROV อีกด้วย  
 

 1.3) เรื่องทั่วไป 
 ประเด็นสุดท้ายที่มีการพูดคุยกันภายในกลุ่ม คือ เรื่องทั่วไป ภายในกลุ่มไม่ได้เพียงแค่การ
พูดคุยเรื่องเกมหรือเกี่ยวกับดอยเซอร์เท่านั้นยังมีการพูดเรื่องทั่วอีกด้วย แต่เรื่องทั่วไปนั้นจะต้องไม่ขัด
กับกฎเกณฑ์ที่กลุ่มตั้งไว้ โดยเรื่องที่พูดคุยกันนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานการณ์ปัจจุบัน เทรนด์ใหม่มา
แรง 
 จากการสัมภาษณ์คุณซิล (นามสมมุติ) อายุ 28 ปี อาชีพ พนักงานบริษัท เล่าว่า “เราไม่ได้คุย
แค่เกมนะ เรื่องอื่นก็คุย อย่างตอน End game23 เข้า ในกลุ่มคุยกันเต็มเลย เนื้อเรื่องเป็นไง ใครตาย 
ใครเป็นไง สปอยมาหมด พ่ีก็ไปเอาข้อมูลสปอยจากกลุ่มฉันชอบดูหนังที่เขียนสปอยเนื้อหาเรื่องไว้เยอะ
เลย เอามาพูดคุยในกลุ่ม” (สัมภาษณ์คุณซิล, 25 มกราคม พ.ศ. 2563)  รวมไปถึงเรื่องส่วนตัวของ
สมาชิกในกลุ่ม เช่น กล่าวสุขสันต์วันเกิด หรือแสดงความยินดีกับการรับปริญญา เป็นต้น ก็มักมีการ
พูดคุยกันอยู่บ่อย ๆ จากการสัมภาษณ์คุณมาจา (นามสมมุติ ) อายุ 24 ปี อาชีพ นักศึกษาปริญญาโท 
เล่าว่า “ตอนพี่ก าลังจะรับปริญญา คนในกลุ่มเขาก็มาอวยพรกัน คือพ่ีมีคนที่รู้จักอยู่ในกลุ่มด้วย เขาก็รู้
ว่าพี่จะรับปริญญาเขาก็มาแสดงความยินดีในกลุ่ม พอคนอื่นเห็นเขาก็ช่วยกันอวยพรมาเต็มเลย พี่ก็
ขอบคุณพวกเขานะ แล้วพ่ีก็เหมือนบ่นๆ ว่าจบแล้วยังต้องหางานอีกนานอะไรประมาณนี้ คนในกลุ่มก็
มาแบบปลอบ มาให้ก าลังใจ” (สัมภาษณ์คุณมาจา, 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562) หรือในบางครั้งก็มีการ
พูดคุยถึงสตรีมเมอร์ท่าน ๆ อื่นที่ชอบเล่นเกม ROV กับดอยเซอร์บ่อย ๆ เช่น กิตงาย เป็นต้น จากการ
สัมภาษณ์คุณมินะ (นามสมมุติ) อายุ 30 ปี อาชีพ พนักงานราชการ ก็ได้เล่าว่า “พ่ีไม่ได้ติดตามแค่ดอย
เซอร์เพียงคนเดียว แต่พี่ยังติดตามกิตงายด้วย พี่ก็ชอบมาคุยเล่นแบบวันนี้ดอย[เซอร์]ไลฟ์กับกิตไหม 
ได้ดูคลิปที่ดอย[เซอร์]กิตด้วย อะไรแบบนี้ เพราะพ่ีชอบทั้งสองคน ติดตามท้ังสองคน” (สัมภาษณ์คุณมิ
นะ, 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562) 

                                                           
23 ภาพยนตร์ Avengers: Endgame หรือ อเวนเจอร์ส: เผด็จศึก 
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 จากที่กล่าวไปจะเห็นได้ว่าการพูดคุยภายในกลุ่มจะไม่ได้มีเพียงเรื่องของดอยเซอร์หรือเกม 
ROV เพียงเท่านั้น แต่ภายในกลุ่มยังมีการพูดคุยเรื่องที่เกิดขึ้นทั่วไป เช่น สถานการณ์ปัจจุบัน พูดคุย
เรื่องที่ก าลังมาแรงในขณะนั้น เรื่องทั่วไปจึงเป็นอีกหนึ่งระเด็นที่เด็กดอยพูดคุยกัน 
 จากที่กล่าวไปข้างต้นชี้ให้เห็นประเด็นที่มีการพูดคุยโต้ตอบกันของเด็กดอยภายในกลุ่ม                           
มีทั้งเรื่องดอยเซอร์เอง เรื่องเกี่ยวกับเกม ROV และเรื่องทั่วไป ประเด็นแต่ละเรื่องที่คุยก็ช่วยให้สมาชิก
ภายในกลุ่มมีปฏิสัมพันธ์กัน และยังช่วยส่งเสริมให้สมาชิกมีความสนิทสนมกันมากขึ้น  
 

1.4) ภาษาเฉพาะของกลุ่ม Dekdoy 
ภาษาเฉพาะของกลุ่ม ในกลุ่ม DekDoy จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างของผู้ศึกษาพบศัพท์

เฉพาะที่มีการใช้ภายในกลุ่ม เช่น 
-  ช็อป (Shop) คือ ชื่อเล่นจริงของดอยเซอร์  
-  อย่ามาโน่ คือ อย่ามาเห่า (โน่เป็นชื่อสุนัขของดอยเซอร์) 
-  แหกต ารา คือ ไม่ท าตามค าสั่ง 
-  S2D คือ ชื่อไอดีเกมดอยเซอร์ 
-  Toxic คือ ผู้เล่นที่ชอบก่อกวน 
-  จิ้งจอก คือ ดอยเซอร์ (เนื่องจากเวลาออกงานดอยเซอร์มักสวมหน้ากากจิ้งจอกญี่ปุ่น) 
-  Left the group คือ ใช้ในสถานการณ์ท่ีไม่มีคนสนใจในสิ่งตนเองพูด 
-  ขึ้นละนะ คือ ดอยเซอร์ใช้แจ้งเตือนเวลาไลฟ์สตรีม 
-  ปั่น ๆ คือ ท าให้สับสน งุนงง มักใช้ในการเล่นเกม 
-  ตี้คุณภาพ คือ ทีมที่เก่ง 
-  เกลือ คือ เวลาโจมตีไม่โดน พลาดเป้า หรือได้ของที่ไม่อยากได้ เวลาสุ่มกล่องในเกม 
-  โยน คือ อาการของคนท่ีเล่นเกมแบบก่อกวน ไม่ตั้งใจเล่น หรือคนท่ีออกจากเกมกลางคั้น 
ภาษาเฉพาะที่เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มก็มีการใช้พูดคุยกันในกลุ่มเช่นกัน ซึ่งจากการสัมภาษณ์

ค าศัพท์เฉพาะที่กล่าวไปข้างต้น เป็นค าศัพท์ที่มีการใช้มากในกลุ่ม โดยคุณยอน (นามสมมุติ) อายุ 30 
ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว กล่าวว่า “จะมีค าบางค าที่รู้กันเฉพาะเด็กดอย เช่น ตี้คุณภาพที่มักจะใช้เรียก
เวลาดอย[เซอร์]  ลงแรงค์กับเพื่อน ๆ ” (สัมภาษณ์คุณยอน, 7 ธันวาคม พ.ศ. 2562) เช่นเดียวกับคุณ
เพน่า (นามสมมุติ) อายุ 23 ปี อาชีพ อิสระ กล่าวว่า ค าที่เห็นบ่อยมากเลย หรือดอย[เซอร์]พูดบ่อย
มาก ก็น่าจะ อย่ามาโน่ หมายถึงแบบอย่ามาพูดมาก น่าร าคาญ อย่ามาเห่าอะไรแบบนี้ คือโน่เป็นหมา
ของดอย[เซอร์]  ดอย[เซอร์]ชอบใช้ค านี้เวลาเจอพวกท็อกซิก หรือพวกค าว่าโยนเกม ” (สัมภาษณ์คุณ
เพน่า, 26 ตุลาคม พ.ศ. 2562) การพูดคุยแบบที่มีการใช้ภาษาเฉพาะกลุ่มมักไม่นิยมใช้ในชีวิตจริง เช่น 
คนในครอบครัว เพื่อน หรือคนรู้จัก เนื่องจากคนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มจะไม่รับรู้ความหมายของภาษา 
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แต่ก็จะมีการใช้ภาษาเฉพาะในชีวิตจริง กรณีที่มีการรวมกลุ่มกันของเด็กดอยบนพื้นที่กายภาพ  จาก
การสัมภาษณ์เด็กดอยโดยส่วนใหญ่จะไม่นิยมใช้ภาษาเฉพาะกลุ่มในชีวิตจริง คุณไวโอเลต (นามสมมุติ) 
อายุ 29 ปี อาชีพ ทันตแพทย์ กล่าวว่า “ปกติไม่ได้ใช้พวกภาษานี้ในการพูดคุยกับคนอื่น คุยกับเพื่อน 
คุยกับครอบครัวไม่เคยนะ ถ้าพูดแล้วเขาอาจจะ งง เพราะเขาไม่ได้รู้ภาษาเหมือนพ่ี” ” (สัมภาษณ์คุณ
ไวโอเลต,11 มกราคม พ.ศ. 2563)  
 จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าแม้ภายในกลุ่ม DekDoy จะไม่ได้มีการบัญญตัิ
ค าศัพท์มาใช้เฉพาะในกลุ่มมากนัก แต่ก็ได้มีใช้ค าศัพท์เฉพาะในเกม ROV ซึ่งในกลุ่มมีทั้งคนที่รู้และไม่
รู้ความหมาย ก่อให้เกิดการเรียนรู้ค าศัพท์เหล่านี้ขึ้นภายในกลุ่ม นอกจากนี้การใช้ค าศัพท์เฉพาะที่รู้
ภายในกลุ่มท าให้คนในกลุ่มรู้จักเป็นพวกเดียวกันหรือมีลักษณะที่เหมือนกัน ชื่นชอบอะไรที่คล้ายกัน
ภายในกลุ่มยังมีกิจกรรมที่สมาชิกในกลุ่มมีส่วนร่วมกัน การใช้ภาษาท่ีเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มพูดคุยกัน
ก็ช่วยตอกย ้าความเหนียวแน่นของกลุ่มมากยิ่ งขึ้น นอกจากการพูดคุยแล้วกิจกรรมภายในกลุ่มช่วย
เพิ่มความรู้สึกร่วมและความเหนียวแน่นของกลุ่มให้มากขึ้น โดยมีกิจกรรมอะไรบ้างจะกล่าวในหัวข้อ
ถัดไป 
 

2.) กิจกรรมภำยในกลุ่ม 
 ภายในกลุ่ม DekDoy นอกจากที่จะมีการพูดคุยกันในเรื่องต่าง  ๆ แล้ว กลุ่มเด็กดอยยังมีการ
จัดการกลุ่มที่ช่วยเพิ่มความรู้สึกร่วมของกลุ่ม แสดงให้เห็นถึงความเหนียวแน่นของกลุ่มเด็กดอย โดย
แบ่งเป็นประเด็น 2 ข้อ คือ 1. การหาเพ่ือนเล่นเกมของเด็กดอย และ 2.จัดการแข่งเล่นเกม ROV โดย
ดอยเซอร์ รายละเอียดมีดังนี้ 
          
 2.1) หาเพื่อนเล่นเกม ROV 
 กิจกรรมที่เกิดข้ึนภายในกลุ่ม นอกจากการพูดคุยกันแล้ว ภายในกลุ่มยังมักมีการหาเพ่ือนเล่น
เกม ROV อีกด้วย ซึ่งการหาเพื่อนเล่นเกมของเด็กดอยในกลุ่มเพื่อช่วยสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิก
ให้มีความแน่นแฟ้นมากขึ้น การหาเพ่ือนเล่นด้วยกันก็ช่วยให้สนิมสนมกันอย่างข้ึน 

จากการสัมภาษณ์คุณไวโอเลต (นามสมมุติ) อายุ 29 ปี อาชีพ ทันตแพทย์ ได้เล่าถึงพฤติกรรม
ของตัวเองที่ใช้ในกลุ่มให้ฟังว่า“พี่จะชอบเข้าไปหาคนมาเล่นเกมด้วย แบบเข้าไปบอกในกลุ่มว่า ตี้24

ขาดคนเล่น 2 ต าแหน่ง ใครสนใจบ้าง หรือวันนี้มีใครสนใจไต่แรงค์บ้าง อะไรประมาณนี้ เราก็จะ
รวมกลุ่มกันไปเล่นเกม พอมีใครบอกเล่นด้วยๆ พ่ีก็จะโพสต์เลขห้องที่จะเล่นเกมให้ บางทีดอยเซอร์ก็มี
เข้ามาบอกในกลุ่มนะว่า มีใครสนใจเล่นเกมด้วยกันไหมครับ กลุ่มนี้นอกจากจะใช้พูดคุยกัน ก็ใช้หาคน

                                                           
24 กลุ่มเล่นเกม หรือเรียกอีกอย่างว่า ปาร์ตี้ 
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เล่นเกมด้วยนี่แหละ” (สัมภาษณ์คุณไวโอเลต, 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562) เช่นเดียวกันกับคุณลอเรียล 
(นามสมมุต)ิ อายุ 29 ปี อาชีพ พนักงานห้างสรรพสินค้า ได้เล่าว่า “เวลาพี่จะลงแรงค์ พ่ีจะชอบเข้าไป
หาเพื่อนเล่นด้วยกันในกลุ่ม แล้วก็ไปถามว่ามีใครอยากลงแรงค์ด้วยกันไหม มาจอยกันได้เลยพร้อม
แบก” (สัมภาษณ์คุณลอเรียล, 12 ตุลาคม พ.ศ. 2562)  
 จากที่กล่าวไปข้างต้น ภายในกลุ่มก็จะมีกิจกรรมที่สมาชิกภายในกลุ่มสามารถร่วมได้ คือการ
หาเพื่อนเล่นเกม สมาชิกภายในกลุ่มก็จะเข้ามาชักชวนคนในกลุ่มให้เล่นด้วยกัน เป็นการสร้างความ
สนิทสนมของสมาชิกอีกทางหนึ่ง 
 

 2.2) จัดการแข่งเล่นเกม ROV โดยดอยเซอร์ 
 กิจกรรมภายในกลุ่มไม่ได้มีเพียงแค่ การหาเพ่ือนเล่นเกมเท่านั้น แต่กลุ่มยังมักมีการจัด
กิจกรรมที่ให้สมาชิกมาเล่นเกม ROV ด้วยกันซึ่งดอยเซอร์เป็นคนจัดขึ้น การจัดการกลุ่มที่ช่วยเพ่ิม
ความรู้สึกร่วมของกลุ่ม แสดงให้เห็นถึงความเหนียวแน่นของกลุ่มเด็กดอย ดอยเซอร์ซึ่งเป็นผู้ดูแลกลุ่ม
มักจะจัดเล่นเกมด้วยกัน ภายในกลุ่มท าให้สมาชิกได้ร่วมสนุกกัน มีการเล่นเกม ROV ด้วยกัน แข่งเกม 
ROV กันภายในกลุ่ม   

จากการสัมภาษณ์คุณมูราจ (นามสมมุติ ) อายุ 26 ปี อาชีพ พนักงานบริษัท ได้เล่าว่า                  
“ดอย[เซอร์]ชอบมาจัดแบบให้คนในกลุ่มมาเล่นเกม ROV ด้วยกัน แบ่งทีมกัน แข่งกันระหว่างสมาชิก
ในกลุ่ม ละก็จะมีการเปิดคอล[ไลน์]ด้วยตอนเล่น ตอนนั้นพี่ก็เล่นด้วย สนุกกันมาก ตอนคอลกันก็แย่ง
กันพูด แย่งกันคุยจนฟังแทบไม่รู้เรื่อง” (สัมภาษณ์คุณมูราจ, 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562) สอดคล้อง
กับคุณไอริ (นามสมมุติ) อายุ 25 ปี อาชีพ พนักงานขาย เล่าว่า “พี่เคยเล่นเกม ROV กับดอย[เซอร์] 
ตอนนั้นดอย[เซอร์]จัดกิจกรรม ชวนคนในกลุ่มเล่นเกมกัน มีการจับกลุ่มกันลงแรงค์ด้วยกัน เล่น
ด้วยกัน ดอยเซอร์ก็เล่นด้วยนะบางทีตอนไลฟ์สตีม ดอย[เซอร์]ก็จะชอบมาโพสต์เลขห้องที่สร้างภายใน
เกม แล้วก็เชิญชวนให้มาเล่นเกมด้วยกัน” (สัมภาษณ์คุณไอริ, 28 มกราคม พ.ศ. 2563) 
 การที่ดอยเซอร์จัดให้สมาชิกเข้ามาเล่นเกม ROV ด้วยกัน ก็เป็นอีหนึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใน
กลุ่ม เพื่อเสริมสร้างความเหนียวแน่นให้กลุ่ม  

 การรวมกลุ่มบนพื้นที่อินเทอร์เน็ตที่กล่าวไปข้างต้น ช่วยสร้างความสัมพันธ์และความสนิท
สนมให้กับสมาชิกในกลุ่ม ผ่านปฏิสัมพันธ์ที่เกิด การพูดคุยโต้ตอบ การแสดงความคิดเห็น หรือการท า
กิจกรรมร่วมกันก็เป็นส่วนหนึ่งให้สมาชิกมีความสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้น  ซึ่งความสัมพันธ์นี้อาจจะ
น าไปสู่ความสัมพันธ์บนพ้ืนที่กายภาพ เกิดการรวมกลุ่มบนพื้นที่กายภาพ โดยจะกล่าวในหัวข้อถัดไป 
 

4.3.2 กำรรวมกลุ่มบนพื้นที่กำยภำพ 
 นอกเหนือจากการรวมกลุ่มกันบนพ้ืนที่อินเทอร์เน็ตที่มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน
แล้ว เด็กดอยยังมีการนัดหมายเพื ่อรวมกลุ ่มบนพื ้นที ่กายภาพอีกด้วย โดยการนัดหมายตาม
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ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร สถานที่สาธารณะและงานอีเว้นท์ต่างๆ เพ่ือท าความรู้จักตัวตนที่แท้จริง
ของกันและกัน ท าให้จากเดิมที่รู้จักกันเพียงในพื้นที่อินเทอร์เน็ตก็ได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่การรู้จัก
กันอย่างเป็นส่วนตัวในชีวิตจริง ท าให้ความสัมพันธ์ในสองพ้ืนที่เกี่ยวข้องกัน โดยการรวมกลุ่มบนพ้ืนที่
กายภาพแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือการรวมกลุ่มบนพื้นที่กายภาพแบบเป็นทางการและการรวมกลุ่มบน
พ้ืนที่กายภาพแบบเป็นส่วนตัว 
 

 4.3.2.1 กำรรวมกลุ่มบนพื้นที่กำยภำพแบบเป็นทำงกำร 
 การรวมกลุ ่มบนพื้นที ่กายภาพอย่างเป็นทางการเป็นการนัดหมายวัน เวลาและสถานที่
ล่วงหน้าจากสมาชิกที่อยู่ในระดับมีอ านาจหรือผู้ดูแลกลุ่ม โดยจุดประสงค์เพ่ือช่วยสมาชิกท าความรู้จัก
กันจริงๆ รวมถึงกระชับความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น หรือการรวมกลุ่มเพื่อแสดงออกถึงการเป็น
แฟนคลับสตรีมเมอร์ เช่น รวมกลุ่มไปเชียร์ให้ก าลังใจตามงานอีเว้นท์ เป็นต้น 
 

 จากการสัมภาษณ์คุณไวโอเลต (นามสมมุติ) อายุ 29 ปี อาชีพ ทันตแพทย์ ได้กล่าวว่า “กลุ่ม
เด็กดอยมีการรวมกลุ่มกันแบบทางการ ที่พ่ีเคยไปก็งานแข่งขันอีสปอร์ตเกม ROV โปรลีค ซีซั่น 2 เมื่อ
ปี 2018 ดอย[เซอร์]ได้รับเชิญไปออกงาน ดอย[เซอร์]ก็มานัดหมายวัน เวลาและสถานที่ที่เด็กดอยจะ
ไปรวมกลุ่มกันผ่านทางกลุ่มไลน์เด็กดอย โดยดอย[เซอร์]แจกเสื้อให้คนที่ไปด้วยนะ จะได้แสดงออกว่า
เราเป็นแฟนคลับดอยเซอร์ ก็ไปส่งเสียงเชียร์ตอนดอย[เซอร์]ขึ้นเล่นเกม Showmatch นี่ถือเป็นงาน
แรกที่พี่ได้ไปเจอเด็กดอยคนอื่น ๆ ที่เป็นสมาชิกในกลุ่ม ปกติได้แต่พูดคุยในอินเทอร์เน็ต ตอนไปตอน
แรกพี่รู้สึกประหม่ามากนะ แต่พอเจอคนอื่น ๆ จริง ๆ ทุกคนนิสัยดีมาก พูดคุยเล่นกันเป็นกันเองมาก 
มีการทักทายกัน พูดเล่นหยอกล้อกัน” (สัมภาษณ์คุณไวโอเลต, 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562)  
 

 ส าหรับคุณเพน่า (นามสมมุติ) อายุ 23 ปี อาชีพ อิสระ ได้กล่าวว่าตนเองก็เคยไปงานเดียวกัน
กับคุณไวโอเลต โดยเล่าว่า “เราไม่เคยออกมาเจอสมาชิกคนอ่ืนมาก่อน เคยแต่คุยในไลน์ แล้วเราก็เข้า
กลุ่มมาได้ไม่นานด้วยก่อนที่เขาจะนัดหมายกัน แต่ก็ตัดสินใจมาตามนัดหมาย เพราะเราอยากเจอตัว
จริงกับพวกพ่ี ๆ เด็กดอย เขาเพราะเคยคุยในกลุ่มไลน์ แล้วทุกคนดูใจดี เราก็เลยอยากไปเจออยากท า
ความรู้จัก พอหลังจากเสร็จงาน กลายเป็นว่าเราสนิทกับคนอื่นมากขึ้นมีการติดต่อคุยกันนอกรอบ
นอกจากในกลุ่มไลน์ และยังชวนกันนัดหมายไปเที่ยวเล่นนอกรอบกันด้วย แล้วปีที่แล้วเรารับปรญิญา 
พวกพ่ี ๆ เขาก็มางานรับปริญญาเราด้วยนะ ถือเป็นเรื ่องดี  ๆ มากเลย” (สัมภาษณ์คุณเพน่า, 26 
ตุลาคม พ.ศ. 2562) 
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 4.3.2.2 กำรรวมกลุ่มบนพื้นที่กำยภำพแบบเป็นส่วนตัว 
 การรวมกลุ่มบนพื้นที่กายภาพแบบเป็นส่วนตัวเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นในกลุ่มแฟนคลับ
เด็กดอย โดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากสมาชิกที่มีความสนิทสนมใกล้ชิดกันในกลุ่มแฟนคลับเป็นการ
ส่วนตัว จนน าไปสู่การนัดหมายกันบนพื้นที่กายภาพ 
 

 จากการสัมภาษณ์คุณลอเรียล (นามสมมุติ) อายุ 29 ปี อาชีพ พนักงานห้างสรรพสินค้า กล่าว
ว่า “เคยมีการนัดหมายกันระหว่างคนที่สนิทกันจากในกลุ่มไลน์เจ้าเด็กดอย มีการพูดคุยกันจนสนิท 
และมีการไปสร้างกลุ่มย่อยอีกระหว่างแฟนคลับที่สนิทกัน เพื่อไว้พูดคุยนัดหมายกัน แต่กว่าจะนัดกัน
ได้ก็คุยกันหลายเดือนนะ กว่าจะสนิทกัน จนมาเจอกัน ส่วนใหญ่ที่นัดเจอก็จะไปทานข้าว ไปดูหนัง                    
ไปเดินเล่น พูดคุยกันที่ห้าง แต่เอาจริงนะเวลาที่นัดเจอกัน เรารู้จักกันเพราะเป็นเด็กดอยเหมือนกัน 
แต่พอเราเจอกันแทบไม่พูดถึงดอย[เซอร์]เลยนะ ไม่คุยเรื่องเกมด้วย แต่เราคุยเรื่องอื่นกัน เรื่องท างาน
บ้าง ช็อปปิ้งบ้าง เรื่องผู้ชายบ้าง พูดคุยเรื่องสัพเพเหระไปเรื่อย มันเหมือนเรามีกลุ่มเพื่อนใหม่ กลุ่มที่
สนิทกัน มารวมตัวกันเพราะชื่นชอบอะไรที่เหมือนกัน” (สัมภาษณ์คุณลอเรียล, 12 ตุลาคม พ.ศ. 
2562) ส าหรับคุณยอน (นามสมมุติ) อายุ 30 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว กล่าวว่า “รู้จักกับคุณมอทอสจาก
กลุ่มแฟนคลับเด็กดอยนี่แหละ เราเลยสนิทกัน พูดคุยกัน พ่ีเคยไปเที่ยว ไปดื่มกับคุณมอทอสเขาบ่อยๆ 
เคยไปเล่นเกมบ้านเขาด้วยหลายครั้ง” (สัมภาษณ์คุณยอน, 7 ธันวาคม พ.ศ. 2562) ในส่วนของคุณนา
ตาย่า (นามสมมุติ) อายุ 32 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว เล่าว่า “พ่ีเคยไปงานรับปริญญาของน้องเพน่า เป็น
น้องที่รู้จักผ่านกลุ่มเด็กดอย เราได้พูดคุยและสนิทกัน เคยนัดกันไปเที่ยวหลายครั้งนะ พอน้องมาบอก
ว่าเรียนจบแล้ว จะรับปริญญาแล้ว พี่ก็เลยชวนคนเด็กดอยคนอื่นๆไปงานน้องเขาไปร่วมแสดงความ
ยินดีกับความส าเร็จของน้องเขา” (สัมภาษณ์คุณนาตาย่า, 14 กันยายน พ.ศ. 2562) 
 

 ดังนั้นพฤติกรรมการรวมกลุ่มของแฟนคลับสตรีมเมอร์ดอยเซอร์ในกลุ่ม DekDoy ซึ่งเป็นกลุ่ม
ที่รวมคนรัก คนชื่นชอบสตรีมเมอร์ดอยเซอร์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีการพูดคุยกันทั้งการ
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน แชร์ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับเกม ROV กัน และยังมีการพัฒนาไปสู่ 
การมีปฏิสัมพันธ์กันบนพื้นที่ทางกายภาพอย่างที่เห็นได้จากการสัมภาษณ์ นอกจากนี้ผู้ดูแลกลุ่มยังมี
การตั้งกฎ กติกา ขึ้นมาใช้ร่วมกันภายในกลุ่ม และภายในกลุ่มยังได้มีการส่งต่อความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์
เฉพาะที่ใช้กันในเกม ROV และ ค าศัพท์เฉพาะที่มีเฉพาะเด็กดอยเท่านั้นที่รู้   
  
  ทั้งหมดคือเรื ่องราวของวัฒนธรรมแฟนของเด็กดอย กลุ่มแฟนคลับสตรีมเมอร์ดอยเซอร์      

กลุ่มแฟนคลับที่เข้ามาติดตามด้วยความชื่นชอบที่มีต่อดอยเซอร์ จนเกิดแรงผลักดันไปสู่การแสดงออก

ผ่านทางพฤติกรรมทั้งในเรื่องของการติดตาม การบริโภคและการรวมกลุ่มทั้งพื้นที่อินเทอร์เน็ตและ
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พื้นที่กายภาพ โดยจากการลงพื้นที่ภาคสนาม เพื่อเก็บข้อมูลพบว่าเรื่องราวของเด็กดอย แฟนคลับ

สตรีมเมอร์ดอยเซอร์สามารถตอบค าถามการศึกษาได้ ทั้งในเรื่องจุดเริ่มต้น สาเหตุและพฤติกรรมต่าง 

ๆ ไม่ว่าจะเป็นการติดตาม การบริโภค อัตลักษณ์ของแฟนคลับ รวมถึงพฤติกรรมในการรวมกลุ่มทั้งบน

พื้นที่อินเทอร์เน็ตและพื้นที่กายภาพ ซึ่งวัฒนธรรมแฟนทั้งหมดเหล่านี้จะน าไปวิเคราะห์และสรุปผล

ส าหรับการศึกษาในเนื้อหาถัดไปได ้
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บทที่ 5 

บทวิเครำะห์และสรุปผล 

 จากการศึกษาเรื่อง “วัฒนธรรมแฟนของสตรีมเมอร์ กรณีศึกษาเด็กดอย กลุ่มแฟนคลับ                    

สตรีมเมอร์ดอยเซอร์” ผ่านการรวบรวมข้อมูลและการสัมภาษณ์ ท าให้ผู้ศึกษาทราบถึงพัฒนาการของ

เกมออนไลน์และการน าเสนอเกมในรูปแบบ Live Game Streaming พัฒนาการและความเป็นมา

ของสตรีมเมอร์ ปรากฏการณ์เกี่ยวกับสตรีมเมอร์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเรื่องราวในข้างต้นได้ถือเป็นพื้นฐานต่อ

การท าความเข้าใจกลุ่มแฟนคลับสตรีมเมอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นสาเหตุและพฤติกรรมใน

การบริโภคตลอดจนการรวมกลุ่ม การศึกษาในข้างต้นด าเนินไปเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

ส าหรับการน าเสนอในบทนี้จะน าแนวคิดวัฒนธรรมแฟน (Fan culture) และชุมชนเสมือน (Virtual 

Community) มาใช้เพ่ือการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาในครั้งนี้  

 ผู้ศึกษาได้เลือกแนวคิดวัฒนธรรมแฟน (Fan culture) มาเพื่อใช้ในการอธิบายถึงวัฒนธรรม

แฟนที่เกิดขึ้นของเด็กดอย กลุ่มแฟนคลับสตรีมเมอร์ดอยเซอร์ เด็กดอยมีพฤติกรรมความเป็นแฟนที่

แสดงออกถึงความคลั่งไคล้ ชื่นชอบสตรีมเมอร์ผ่านพฤติกรรมที่แสดงออกมา ไม่ว่าจะเป็นการติดตาม

ระยะเวลาในการติดตาม ช่องทางในการติดตาม การสมัครรับข้อมูล การโดเนท และการบริโภคสินค้า

ของสตรีมเมอร์ รวมถึงเด็กดอยยังมีพฤติกรรมการรวมกลุ่มทั้งบนพ้ืนที่อินเทอร์เน็ต พฤติกรรมที่กล่าว

ไปเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของเด็กดอยที่มีต่อสตรีมเมอร์ ผู ้ศึกษาจึง จะใช้แนวคิด

วัฒนธรรมแฟนของ D. Merskin (2008) มาอธิบายถึงพฤติกรรมของเด็กดอย โดยได้นิยามว่า “แฟน” 

(Fan) คือ ผู้รับสารประเภทหนึ่ง ๆ ที่แตกต่างจากผู้รับสารทั่วไปตรงที่มีการลงมือท า (Doing) กิจกรรม

อื่นๆ นอกเหนือจากการดู การชมหรือการอ่านสื่อเพียงเท่านั้น การลงมือท าอะไรบ้างอย่างของแฟน

สะท้อนให้เห็นความผูกพันทางอารมณ์ (Emotional involvement) กับผลงานหรือตัวบุคคลในสื่อ

นั ้น ๆ ตามแนวคิดของ D. Merskin ที ่ได้เสนอลักษณะของแฟนไว้ 5 ลักษณะ โดยมีแนวคิดที่

เปรียบเทียบแฟนกับผู้รับสาร รับสื่อโดยทั่วไป จากการศึกษาท าให้สามารถแบ่งออกตามแนวคิดได้

ดังต่อไปนี้  

 D. Merskin ได้พูดถึงลักษณะของแฟนที่มีลักษณะเอาการเอางานมากกว่าผู้บริโภคทั่วไป 

หรือ Active consumer จากการสัมภาษณ์ชี้ให้เห็นว่าเด็กดอยมักมีการติดตามไลฟ์สตรีมในทวิชอย่าง

สม ่าเสมอในหนึ่งสัปดาห์ เด็กดอยจะมีการติดตามชมไลฟ์สตรีมอขงดอยเซอร์มากกว่า 5 วัน ไม่ใช่เพียง

แค่ติดตามชมไลฟ์สตรีมแต่ยังมีการพูดคุย มีปฏิสัมพันธ์กับดอยเซอร์ด้วย นอกจากนี้ยังมีการติดตาม
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ข่าวสารของดอยเซอร์ผ่าน 4 ช่อง ซึ่งเด็กดอยจะมีการติดตามดอยเซอร์มากกว่า 3 ช่องทาง แต่ที่เด็ก

ดอยทุกคนต้องติดตาม คือ แอปพลิเคชั่นไลน์ ซึ่งเป็นกลุ่มเฉพาะของเด็กดอย ถือเป็นพฤติกรรมของ

แฟนคลับที่มีการติดตามสตรีมเมอร์อย่างสม ่าเสมอ สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มข้นของการเป็นเด็กดอย 

จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นของเด็กดอยเป็นลักษณะของแฟนคลับที่มีการติดตามที่ สม ่าเสมอ

มากกว่าผู้รับชมทั่วไป  

ลักษณะที่ 2 ที่ D. Merskin อธิบายถึงแฟนว่าจะต้องมีระดับความผูกพันข้องแวะกับวัตถุที่

ตนเองเป็นแฟนมากกว่าผู้รับสารทั่วไปหรือLevel of involvement ไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับหรือผู้

รับชมทั่วไปของสตรีมเมอร์ก็มักจะมีความผูกพันเหมือนกัน เพียงแต่แฟนคลับจะมีความผูกพันที่

มากกว่า จากการสัมภาษณ์เด็กดอย เด็กดอยมีระดับความผูกพันกับสตรีมเมอร์ดอยเซอร์มากกว่าผู้ชม

ทั่วไป โดยเป็นการสมัครรับข้อมูลของช่อง DoyserLive ใน Twitch ที่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนในการ

สมัคร นอกจากนี้ยังมีสติกเกอร์สัญลักษณ์ที่แสดงถึงการสมัครรับข้อมูลและระยะเวลาในการสมัครรับ

ข้อมูลที่หน้าชื่อบัญชีในทวิช สติกเกอร์นี้จะแสดงให้เห็นว่าใครบ้างเป็นเด็กดอยแล้วใครเป็นเพียงแฟน

ทั่วไป ระยะเวลาในการติดตามดอยเซอร์ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่บ่งชี้ว่าเด็กดอยนั้นผูกพันกับดอยเซอร์ นั้น

แสดงให้เห็นถึงความต่างของความผูกพันข้องแวะระหว่างเด็กดอยกับผู้ชมทั่วไป   

 ลักษณะที่ 3 Degree of enthusiasm เป็นลักษณะของแฟนที่มีความกระตือรือร้นต่อเรื่องที่

ตนเองเป็นแฟนอยู่มากกว่าผู้รับสารทั่วไป การเป็นแฟนมักจะต้องติดตามเรื่องที่ตนเองชื่นชอบหรือ

ติดตาม มักจะต้องได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วมากกว่าผู้ชมทั่วไป และต้องรู้ข่าวสารในหลากหลาย

ช่องทาง ดังจะเห็นจากการสัมภาษณ์เด็กดอยจะมีการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับดอยเซอร์ผ่านหลาย

ช่องทาง เพ่ือให้ตัวเองได้รับรู้เรื่องของดอยเซอร์ได้รวดเร็วและหลายช่องทาง นอกจากนี้ยังมีการตั้งค่า

ให้มีการแจ้งเตือนบนช่องทางของดอยเซอร์ ไม่ว่าจะเป็นยูทูป ทวิช เฟสบุ๊ค และไลน์ เมื่อดอยเซอร์มี

อะไรใหม่ ๆ ก็จะมีการแจ้งเตือนท าให้เด็กดอยทราบแล้วเข้าติดตามอย่างทันท่วงที หรือระยะเวลาใน

การติดตามดอยเซอร์ก็บ่งบอกถึงความกระตือรือร้นที่เด็กดอยมีต่อดอยเซอร์ จากการสัมภาษณ์เด็ก

ดอยก็มีการมีระยะเวลาที่ติดตามที่นานจะช่วยให้รับรู้เรื่องดอยเซอร์มากกว่าแฟนทั่วไป ไม่ใช่เพียง

เท่านั้นยังช่วยให้เด็กดอยมีความผูกพันใกล้ชิดกับสตรีมเมอร์ดอยเซอร์ด้วย 

 ลักษณะที่ 4 ที่ D.merskin กล่าวถึงลักษณะของแฟน คือ Investment เป็นลักษณะของ

แฟนที่จะต้องมีการลงทุนทรัพยากรของตนเพื่อทุ่มเทให้กับสิ่งที่ตนรักและชื่นชอบมากกว่าผู้รับสาร

ทั ่วไป แฟนคลับสตรีมเมอร์มีลักษณะการลงทุนทรัพยากรให้กับสตรีมเมอร์ที ่โดดเด่นเลย คือ                  
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การโดเนท ซึ่งเป็นการลงทุนด้านการเงินให้กับสิ่งที่ตนชื่นชอบ การโดเนทเป็นเหมือนการบริจาคเงิน

จากแฟนคลับให้สตรีมเมอร์ จากกการสัมภาษณ์เด็กดอยมีพฤติกรรมการโดเนทให้กับดอยเซอร์เช่นกัน 

การโดเนทนั้นจะเป็นการโดเนทผ่านทวิช ในขณะที่ไลฟ์สตรีม การโดเนทเกิดขึ้นได้ทั้งวันเวลาปกติและ

โอกาสพิเศษ เช่น วันเกิดดอยเซอร์ วันปีใหม่ เป็นต้น โดยเด็กดอยมีการกล่าวว่า การโดเนทก็เพ่ือ

แสดงออกถึงการสนับสนุนและความรักที ่มีต่อดอยเซอร์ นอกจากการโดเนทแล้ว เด็กดอยยังมี

พฤติกรรมการบริโภคสินค้าเกี่ยวกับดอยเซอร์อีกด้วย เช่น เสื้อยืด เสื้อฮู้ดที่มีสัญลักษณ์ดอยเซอร์ เป็น

ต้น โดยพฤติกรรมที่เกิดข้ึนเป็นลักษณะการลงทุนของแฟนคลับที่มีต่อสตรีมเมอร์ที่ชื่นชอบหรือติดตาม  

 ลักษณะที่ 5 Question of consistency เป็นลักษณะของแฟนที่จะต้องเกาะติดสิ่งหรือคน

อันเป็นที่รักที่ชื่นชอบอย่างเหนียวแน่นและสม ่าเสมอมากกว่าคนทั่วไป การเกาะติดของแฟนคลับโดย

ส่วนใหญ่มีลักษณะการติดตามตามตารางงานในสถานที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ต งานอีเว้นท์    

เป็นต้น เด็กดอยก็มีพฤติกรรมการเกาะติดดอยเซอร์คือมีการไปชื่นชมส่งเสียงเชียร์ หรือให้ก าลังใจดอย

เซอร์ นอกจากนี้เด็กดอยยังมีพฤติกรรมการไปติดตามดอยเซอร์ตามกิจกรรมที่ดอยเซอร์เข้าร่วม  

 นอกจากพฤติกรรมที่กล่าวไปข้างต้น แฟนคลับกลุ่มเด็กดอยก็มีการรวมกลุ่มของคนที่ชื่นชอบ

สตรีมเมอร์ดอยเซอร์เหมือนกัน โดยแฟนคลับก็มีการรวมกลุ่มทั้งพื้นที่กายภาพและพื้นที่อินเทอร์เน็ต 

โดยภายในกลุ่มก็จะมีการน าเสนอข้อมูลข่าวสารที่มีความเกี่ยวข้องกับสตรีมเมอร์ดอยเซอร์ อีกทั้งยัง

เป็นช่อง ทางการสื่อสารที่ท าให้แฟนคลับสามารถมีปฏิสัมพันธ์ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ประสบการณ์ซึ่ง กันและกัน ท ากิจกรรมร่วมกัน หรือแม้แต่การนัดหมายเพ่ือต่อยอดความสัมพันธ์ไปสู่

ความสัมพันธ์บน พ้ืนที่กายภาพได้อีกด้วย ผู้ศึกษาได้เลือกศึกษาการรวมกลุ่มของแฟนคลับสตรีมเมอร์

ดอยเซอร์ ผ่านกลุ่ม “DekDoy” บนแอปพลิเคชั่นไลน์ ผู้ศึกษาได้เลือกใช้แนวคิดชุมชนเสมือน (Virtual 

Community) ของ Howard Rheingold และ Nancy K. Baym ที่อธิบายถึงกลุ่มคนซึ่งรวมตัวกันใน

อินเทอร์เน็ต กลุมของบุคคลหลาย ๆ คนที่มารวมตัวกัน มีปฎิสัมพันธซึ่งกันและกัน        มีการรวมกัน

แสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนขอมูลประเด็นหนึ่ง ๆ มีระบบการสื่อสารผานเทคโนโลยีเปนสื่อก

ลางชวยสนับสนุนการยอมรับกฎเกณฑ บรรทัดฐานที่ถูกสรางขึ้นมาใหมรวมกัน       กลุ่มคนที่รวมกัน

เหล่านี้ ต้องมีมากพอและอยู่กันอย่างต่อเนื่องยาวนาน มีการร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง 

ๆ  จนก่อร่างเป็นรูปแบบของความสัมพันธ์ออนไลน์ทั้งแบบส่วนตัวและส่วนรวม โดยผู้ศึกษาได้เลือก

ลักษณะของชุมชนเสมือนมาใช้ด้วยกัน 8 ประการ แบ่งเป็นลักษณะชุมชนเสมือนของ Howard 

Rheingold 4 ประการ ได้แก่ 1. สมาชิกไม่ผ ูกติดกับลักษณะทางกายภาพ สามารถลื ่นไหล

เปลี่ยนแปลงได้ตามความสนใจ 2. เป็นพื้นที่ท่ีไม่มีอคติทางกายภาพ เช่น เพศ รูปร่างหน้าตา อายุ เป็น



74 
 

ต้น 3. สมาชิกในชุมชนเสมือนสามารถเป็นสมาชิกชุมชนเสมือนอื่นมากกว่า 1 ชุมชนได้พร้อมกัน 4. 

การมีความรู้สึกร่วมในการสร้างส านึกร่วมของการเป็นสมาชิกหัวหน้ากลุ่มอาจต้องหาวิธี เพื่อให้กลุ่ม

สามารถด ารงอยู่ต่อไปและของ Nancy K. Baym อีก 4 ประการ ได้แก่ 1.รูปแบบของการแสดงออก 

(from of expression) 2.อัตลักษณ์ (identity) 3.ความสัมพันธ์ (relationship) และ 4.กฎเกณฑ์ 

(norms)  

 พฤติกรรมการรวมกลุ่มของเด็กดอยมีที่มาจากจุดร่วมในการเป็นแฟนคลับเหมือนกัน เช่น 

การชื่นชอบดอยเซอร์ การรวมกันเป็นกลุ่มย่อมท าให้เกิดแรงขับเคลื่อนของกลุ่ม เกิดกิจกรรมภายใน

กลุ่ม เกิดปฏิสัมพันธ์กันระหว่างสมาชิกในกลุ่มในเรื่องที่สนใจร่วมกัน การพูดคุยในกลุ่มเป็นอิสระที่

สมาชิกสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ Rheingold และ Baym มีการอธิบายถึงลักษณะของชุมชนเสมือน

ที่ไปในทิศทางเดียวกัน คือการมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น อิสระในการพูดคุยตอบโต้กัน เด็กดอย

มักจะมีการพูดคุย แลกเปลี่ยน หรือแชร์ประสบการณ์เกี ่ยวกับเกม ROV เด็กดอยที่มีข้อสงสัยก็

สามารถเข้ามาถามได้อย่างไม่ถูกปิดกั้น แต่อย่างนั้นกลุ่มก็ต้องมีการตั้งกฏเกณฑ์ที่เข้ามาควบคุมคนใน

กลุ่ม กฎเกณฑ์ เป็นลักษณะของชุมชนเสมือนของ Nancy K. Baym ที่อธิบายว่าในกลุ่มแต่ละกลุ่ม

จ าเป็นต้องมี กฎระเบียบปฏิบัติที่คนในชุมชนรับรู้และปฏิบัติตามร่วมกัน โดยกฎเกณฑ์จะถูกตั้งโดย

ผู้ดูแลกลุ่ม และหากใครผิดกฏระเบียบก็จะถูกลงโทษ ในกลุ่ม ก็มีกฏระเบียบที่มีการก าหนดขึ้นมาเพ่ือ

ใช้ควบคุมสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งจากการสัมภาษณ์เด็กดอยท าให้ทราบว่ามีกฎเกณฑ์หรือเรียกว่าเป็น

มารยาทที่สมาชิกในกลุ่มรู้กันอยู่แล้ว กฎเกณฑ์หลักจ านวน 5 ข้อ เช่น การห้ามโพสต์ขายของ หรือ

โพสต์สื่อลามกอนาจารภายในกลุ่ม เป็นต้น หากใครท าผิดกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้สามารถถูกลบออกจากกลุ่ม

ได้ นอกจากกฎเกณฑ์หลักจ านวน 5 ข้อที่มีการก าหนดไว้แล้ว สมาชิกภายในกลุ่มเองยังมีกฏระเบียบ 

หรืออาจจะเรียกว่าเป็นกฏทางใจ เป็นเหมือนมารยาทที่สมาชิกในกลุ่มจะรู้กันอยู่แล้ว โดยไม่ต้องตั้ง

เป็นกฏหลัก เช่น การไม่พูดถูกสตรีมเมอร์ท่านอื่นในทางเสียหาย หรือการไม่พูดโดยเอาดอยเซอร์ไป

เปรียบเทียบกับสตรีมเมอร์ท่านอื่น ๆ เป็นต้น การมีกฎเกณฑ์นี้ชี้ ให้เห็นว่าภายในกลุ่มแม้จะมีอิสระท่ี

สมาชิกในกลุ่มจะพูดคุยหรือแสดงความคิดเห็น แต่ก็ต้องอยู่ในขอบเขตที่มีการก าหนดกฎเกณฑ์เอาไว้  

ไม่ว่าจะเป็นกฎหลักหรือกฎมารยาท ซึ่งป้องกันการเกิดปัญหาภายในกลุ่ม 

กลุ่มยังช่วยให้เด็กดอยมีความรู้สึกร่วมในการสร้างส านึกร่วมของการเป็นสมาชิก โดยหัวหน้า

กลุ่มอาจต้องหาวิธี เพื่อให้กลุ่มสามารถด ารงอยู่ต่อไป กลุ่มเด็กดอยยังมีการจัดการกลุ่มที่ช่วยเพ่ิม

ความรู้สึกร่วมของกลุ่ม แสดงให้เห็นถึงความเหนียวแน่นของกลุ่มเด็กดอย สตรีมเมอร์ดอยเซอร์ซึ่งเป็น

ผู้ดูแลกลุ่มมักจะจัดเล่นเกมด้วยกัน ภายในกลุ่มท าให้สมาชิกได้ร่วมสนุกกัน มีการเล่นเกม ROV 
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ด้วยกัน แข่งเกม ROV กันภายในกลุ่ม การสร้างกิจกรรมจะช่วยให้สมาชิกจะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม

ของกลุ่มมากขึ้น เป็นการสร้างความส านึกร่วมของการเป็นกลุ่ม ท าให้สมาชิก รู้สึกถึงการเป็นกลุ่ม

เดียวกันจริง ๆ ผ่านการพูดคุย มีการใช้ภาษาเฉพาะของกลุ ่มที่รับรู ้เฉพาะมาชิก เช่น อย่ามาโน่ 

หมายถึง อย่ามาท าให้ร าคาญ เป็ต้น ภาษาเฉพาะเหล่านี้ช่วยท าให้กลุ่มเด็กดอยมีความเฉพาะมาก

ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้กลุ่มเหนียวแน่นและสามารถด ารงอยู่ต่อไปได้   

 การเป็นกลุ่มเดียวกันมีจุดมุงหมายเหมือนกัน ท าให้สมาชิกภายในกลุ่มไม่ได้สนรูปลักษณ์

ภายนอกของสมาชิก แต่สนเพียงจุดร่วมที่เมือนกัน ท าให้กลุ่ม ซึ่งเป็นชุมชนเสมือนนี้ ช่วยลดอคติทาง

กายภาพของสมาชิกในกลุ่มด้วย โดย Rheingold มองว่าชุมชนเสมือนนั้นปลอดอคติทางกายภาพ 

เนื่องจากสมาชิกในกลุ่มประกอบด้วยหลายหลากเพศทั้งชาย หญิง หลากหลายวัย และรูปร่างหนา้ตา 

การพูดคุยกันก็เป็นเพียงผ่านตัวอักษรในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท าให้สมาชิกลดอคติตรงนี้ไป ไม่ว่าจะ

เพศไหน อายุเท่าไหร่ก็สามารถพูดคุยกันได้อย่างปกติและเป็นกันเอง การพูดคุยกันในกลุ่ม ของเด็ก

ดอยมีมุ่งเน้นไปที่ประเด็นที่จะพูดคุย ที่ชื่นชอบหรือสนใจมากกว่าที่จะสนใจลักษณะทางกายภาพของ

สมาชิก แต่ทุกคนสามารถพูดคุยกันได้ สมาชิกเด็กดอยสามารถสอบถามเกี ่ยวกับเร ื ่องเกม                       

ขอค าแนะน าหรือแม้กระทั่งชักชวนในการเล่นเกมกันได้ แสดงให้เห็นถึงท่ีต่างเพศและช่วงวัยกันก็ไม่ใช่

อุปสรรคหรืออคติในการคุยกัน หรือการชักชวนกันเล่นเกม แม้จะเป็นผู้หญิงก็สามารถชักชวนและ

พูดคุยเรื่องของเกมกับผู้ชายได้ปกติ การสร้างความเหนียวแน่นของกลุ่มยังท าให้กลุ่มเกิดอัตลักษณ์

ร่วมกันของสมาชิก เป็นอัตลักษณ์ท่ีแสดงออกถึงความเป็นกลุ่มเดียวกัน  

 กล่าวคืออัตลักษณ์ (identity) ร่วมนี้ ของ Nancy K. Baym เป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความเป็น

กลุ่มอย่างแท้จริง เราสามารถรับรู้อัตลักษณ์ของคนในกลุ่มได้จากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ ชื่อ 

ข้อความที่บรรยายตนเอง ที่มีลักษณะบ่งบอกถึงความเป็นแฟนคลับสตรีมเมอร์ดอยเซอร์ที่เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน การแสดงอัตลักษณ์แฟนคลับนั้นในแง่ของการแสดงตัวตนจะมีลักษณะที่แตกต่าง

ออกไปในแต่ละพื้น โดยจะมีพื้นที่ในการ แสดงอัตลักษณ์หลักๆ ทั้งหมด 2  พื้นที่ด้วยกัน คือ พื้นที่

อินเทอร์เน็ต และพื้นที่กายภาพ การแสดงตัวตนบนพื้นที่อินเทอร์เน็ตของเด็กดอย โดยส่วนใหญ่จะ

เกิดบนพื้นที่เว็ปไซต์ของตัวเอง เช่น ทวิตเตอร์ (Twitter) , เฟซบุ๊ค (Facebook) หรือ อินสตาแกรม 

(Instagram) เป็นต้น โดยจะมีการตั้งชื่อแอคเคาท์ หรือ ไบโอ (Bio) หรือ ใช้รูปโปรไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับ

ดอยเซอร์ นอกจากนี้ยังมีสติกเกอร์ในทวิชที่ช่วยบ่งบอกว่าใครคือเด็กดอยตัวจริง และใครคือผู้ ชม

ทั ่วไป เด็กดอยจะมีสติกเกอร์อยู ่หน้าบัญชีชื ่อบนทวิช รูปแบบของสติกเกอร์ก็แตกต่างกันตาม

ระยะเวลาที่รับข้อมูล อัตลักษณ์หรือตัวตนบนพื้นที่กายภาพ มักจะเป็นการบริโภคสินค้าและสวมใส่
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เสื้อยืด เสื้อฮู้ด ที่มีสัญลักษณ์ Doyser เป็นการแสดงตัวให้คนอ่ืนรับรู้ถึงอัตลักษณ์ว่าเป็นเด็กดอย เด็ก

ดอยจะมีการแสดงอัตลักษณ์ผ่านการไปร่วมเชียร์ ให้ก าลังใจดอยเซอร์ที ่งานอีเว้นท์  ในพื ้นที่

อินเทอร์เน็ต เด็กดอยสามารถที่จะเป็นสมาชิกในชุมชนเสมือนอื่น ๆ ได้อีก สามารถเป็นสมาชิกชุมชน

เสมือนอื่นมากกว่า 1 ชุมชนได้พร้อมกัน จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ ท าให้ทราบว่าเด็กดอยหลายท่าน 

ที่นอกจากจะเป็นสมาชิกเด็กดอยแล้ว ก็เป็นสมาชิกอ่ืน ๆ  

สุดท้ายเรื่องของความสัมพันธ์ (relationship) ของ Nancy K. Baym พูดถึงการมีปฏิสัมพันธ์

กันในกลุ ่มชุมชนเสมือนอาจมีการพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู ่การนัดพบกันบนพื้นที่กายภาพและ

กลายเป็นเพ่ือนกันในชีวิตจริง เดิมทีชุมชนเสมือนเป็นกลุ่มที่รวบรวมบุคคลที่มีจุดร่วมเหมือนกัน      

ได้เข้ามาพูดคุย โต้ตอบหรือมีปฏิสัมพันธ์ ซึ่งเป็นการสื่อสารที่เกิดจากอินเทอร์เน็ต แต่สมาชิกในกลุ่ม

เจอบุคคลที ่มีความสนใจหรือประสบการณ์ ความชอบคล้าย ๆ กันก็อาจท าให้เกิดการพัฒน า

ความสัมพันธ์ต่อไปสู่ชีวิตจริงได้ จาการสัมภาษณ์ เด็กดอยหลายคนก็มีการสนิทกันจากในกลุ่มเด็กดอย 

จนมีการนัดหมายกันไปเที่ยวกัน ไปกินข้าว ไปดูหนังกัน หรือยังมีการนัดหมายกันไปงานรับปริญญา

ของเด็กดอยที่สนิทกันอีกด้วย  

 ดังนั้นในงานศึกษาเรื่องวัฒนธรรมแฟนของสตรีมเมอร์  กรณีศึกษาเด็กดอย กลุ่มแฟนคลับ

สตรีมเมอณ์ดอยเซอร์ ได้แสดงให้เห็นถึงจุดเริ่มต้น พัฒนาการ การรวมตัวกัน รูปแบบพฤติกรรมที่ถูก 

แสดงออก อัตลักษณ์ที่รับรู้ร่วมกัน รวมไปถึงการรวมกลุ่มที่เกิดขึ้นจากความชื่นชอบในสิ่งเดียวกัน      

จนกลายเป็นพื้นที่ชุมชนเสมือน ภายในกลุ่มก็เกิดปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้นจนน าไปสู ่พฤติกรรมต่าง ๆ 

นอกจากนี้จากงานศึกษาท าให้เห็นความแตกต่างระหว่างแฟนคลับสตรีมเมอร์กับแฟนคลับทั่วไป     

แฟนคลับสตรีมเมอร์จะมีการติดตามและสนับสนุนผ่านสื่อดิจิทัลเป็นหลัก เช่นการโดเนทก็จะเป็นการ

โดเนทผ่านสกุลเงินดิจิทัล หากเปรียบเทียบให้เห็นชัด แฟนคลับลิเก หรือที่เรียกว่าพ่อยกแม่ยก ก็จะมี

การโดเนท เป็นการสนับสนุนเงินผ่านการคล้องพวงมาลัยตามงานแสดงลิเก ซึ่งเป็นพื้นที่กายภาพ    

ต่างจากการโดเนทของแฟนคลับสตรีมเมอร์ จึงเปรียบแฟนคลับสตรีมเมอร์เป็นเสมือนพ่อยกแม่ยก

ออนไลน์ ซึ่งถือเป็นแฟนคลับรูปแบบใหม่ที่ก าลังเกิดขึ้น 
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สรุป 

 ผลจากการศึกษาเรื่อง “วัฒนธรรมแฟนกับสตรีมเมอร์ กรณีศึกษาเด็กดอย กลุ่มแฟนคลับ

สตรีมเมอร์ดอยเซอร์” ในครั้งนี้สรุปได้ว่า การพัฒนาของเทคโนโลยีท าให้เกิดเกมออนไลน์ขึ้นในปี พ.ศ. 

2523 ก่อนการพัฒนาของอินเทอร์เน็ตจะท าให้เกิดการน าเสนอเกมในรูปแบบของการถ่ายทอดสด

แบบ Live game streaming ซึ่งเป็นการถ่ายทอดสดเล่นเกมให้ผู้ชมดู เรียกผู้ที่ไลฟ์เล่นเกมให้ผู้อื่นดู 

เรียกว่า สตรีมเมอร์ สตรีมเมอร์จะมีการใช้ทักษะ วาจา จุดเด่นของตัวเองใส่ในขณะเล่นเกม เพ่ือดึงดูด

ให้ผู้ชมเข้ามาดูมากขึ้น จนเกิดความนิยม สตรีมเมอร์ในไทยปัจจุบันมีชื่อเสียงหลายท่าน หนึ่งในนั้นคือ 

สตรีมเมอร์ดอยเซอร์ โดยดอยเซอร์มีกลุ่มแฟนคลับที่ชื่อว่า เด็กดอย  

 ส าหรับพฤติกรรมของเด็กดอยที่เกิดขึ้น มีสาเหตุมาจากความชื่นชอบ ความคลั่งไคล้ต่อสตรีม

เมอร์ โดยสะท้อนผ่านพฤติกรรมของเด็กดอย การติดตาม การสมัครรับข้อมูล การโดเนท การบริโภค

สินค้า รวมไปถึงการรวมกลุ่มของเด็กดอยทั้งพื้นที่อินเทอร์เน็ต และพื้นที่กายภาพ การรวมกลุ่มของ

เด็กดอยก็มาจากความชื่นชอบดอยเซอร์ ซึ่งพฤติกรรมการรวมกลุ่มมีการแสดงออกผ่านปฏิสัมพันธ์ 

การพูดคุยโต้ตอบ การแสดงความคิดเห็น เรื่องที่พูดคุยกันก็มีประเด็นที่หลากหลาย และกิจกรรมที่

เกิดขึ ้นก็เพื ่อช่วยสร้างความเหนียวแน่นภายในกลุ ่ม ส าหรับพฤติกรรมในการรวมกลุ่ม มักเป็น

พฤติกรรมร่วมที่เกิดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความเข้มข้นของการเป็น แฟน อีกทั้งยังแสดงออกซึ่งอัต

ลักษณ์ของกลุ่มและการเป็นเด็กดอย กลุ่มแฟนคลับสตรีมเมอร์ดอยเซอร์ 
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ภำคผนวก ก. 

ค ำถำมในแบบส ำรวจออนไลน์เพื่อหำกลุ่มตัวอย่ำง 
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แบบส ำรวจพฤติกรรมของกลุ่มเดก็ดอยแฟนคลับ สตรีมเมอร์ดอยเซอร์ 

 แบบสอบถามนี้ใช้เพื่อคัดเลือกกลุ่มประชากรส าหรับการวิจัยในหัวข้อ “วัฒนธรรมแฟนกับ

สตรีมเมอร์ กรณีศึกษาเด็กดอย กลุ่มแฟนคลับสตรีมเมอร์ดอยเซอร์” โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายงาน

การศึกษาเฉพาะบุคคล (Individual Study) ภาควิชา มานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

1. ชื่อ – นามสกุล (สามารถใส่เป็นชื่อเล่นได)้ 

ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………     

2. เพศ 

ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………            

3. อายุ 

ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………    

4. อาชีพ 

ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………    

5. จังหวัดที่อยู่ในปัจจุบัน 

ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………    

6. ช่องทางการติดต่อ (สะดวกเป็นไอดีไลน์หรือเฟซบุ๊คหรือเบอร์โทรศัพท์ก็ได้) 

ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

7. คุณยินยอมท่ีจะให้สัมภาษณ์เพ่ิมเติมหรือไม่ 

          O ยินยอม         O ไม่ยินยอม   
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ตอนที่ 2 พฤติกรรมของแฟนคลับ 

1. คุณมีจุดเริ่มต้นในการเป็นเด็กดอยได้อย่างไร 

ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………    

2. คุณรู้จักดอยเซอร์ได้อย่างไร 

ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………    

3. เหตุผลที่คุณชื่นชอบดอยเซอร์ 

ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………    

4. เริ่มตามดอยเซอร์อย่างจริงจังตั้งแต่เม่ือไร 

ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………    

5. คุณติดตามความเคลื่อนไหวของดอยเซอร์ผ่านช่องทางใด 

ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………    

6. คุณมีความถ่ีในการติดตามไลฟ์สตรีมของดอยเซอร์อย่างไรใน 1 สัปดาห์ 

ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………    

7. คุณมีวิธีในการสนับสนุนดอยเซอร์อย่างไร 

ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………    

8. คุณเคยโดเนทหรือไม่* 

  เคย                     ไม่เคย 

9. จากข้อ 8 ถ้าคุณเคยโดเนท จ านวนเงินที่คุณเคยโดเนทคือเท่าไหร่ (หน่วยเป็น bits) 

ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………    

10. เหตุผลในการโดเนทคืออะไร 

ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………    
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11. คุณมีปฏิสัมพันธ์อะไรบ้างกับดอยเซอร์ 

ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………    

12. คุณมีปฏิสัมพันธ์อะไรบ้างกับแฟนคลับเด็กดอยด้วยกัน 

ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………    

13. คุณได้อยู่ในกลุ่ม “DekDoy” หรือไม ่

ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………    

14. คุณมีปฏิสัมพันธ์อย่างไรบ้างภายในกลุ่ม 

ตอบ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

15. คุณเคยมีการนัดหมายแฟนคลับเด็กดอยด้วยกันบนพ้ืนที่กายภาพหรือไม่ อย่างไร 

ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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ภำคผนวก ข. 

ภำพข้อมูล TWITCH 
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ภาพที่ 1 หน้าแรกของเว็ปไซต์ twitch.tv 

 

 

ภาพที่ 2 หน้าของช่อง DoyserLive ขณะไลฟ์สตรีม 
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ภาพที่ 3 หน้าของช่อง DoyserLive ขณะไลฟ์สตรีม 

 

 

 

ภาพที่ 4 หน้าของช่อง DoyserLive ขณะไลฟ์สตรีม 

 

ปุ่มล็อกอินสมาชิก ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกก็กดลงทะเบียน เพ่ือสมัครเป็น

สมาชิก 

ปุ่มกดติดตาม และปุ่มกดสมัครสมาชิก ซ่ึงถ้ากดสมัครสมาชิกจะเสียค่าใช้จ่าย 
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ภาพที่ 5 ภาพหน้าสมัครสมาชิก  
(เมื่อสมัครสมาชิกโดยจะเสียค่าใช้จ่าย 160 บาทต่อเดือน เมื่อเป็นสมาชิกแล้วจะได้สิทธิประโยชน์ 

รวมถึงได้สติกเกอร์หรืออิโมจิอยู่หน้าชื่อบัญชี) 
 

 

ภาพที่ 6 ภาพชื่อบัญชีในทวิช 
(ผู้ที่สมัครสมาชิกจะมีสติกเกอร์อยู่หน้าชื่อบัญชีดังในรูป ส่วนผู้ที่ไม่ได้สมัครสมาชิกจะไม่มี) 
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ภาพที่ 7 ภาพปุ่มซ้ือ Bits เพ่ือโดเนท 

 

 

ภาพที่ 8 ภาพซื้อ Bits เพ่ือโดเนท 

ปุ่มซ้ือ Bits เพ่ือใช้ในการโดเนท 
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ภาพที่ 9 ภาพช่องแชท 

 

ภาพที่ 10 ภาพปุ่มโดเนท 

 

 

 

ช่องแชทระหว่างไลฟส์ตรีม 

ปุ่มกดเพ่ือโดเนท 
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ภาพที่ 11 ภาพขึ้นแจ้งเตือนเมื่อเราโดเนท 

 

 

 

ภาพที่ 12 ภาพผู้ทีโ่ดเนทสูงสุดประจ าเดือน 
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ภาคผนวก ค. 

ภาพข้อมูลเกี่ยวกับดอยเซอร์ 
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ภาพที่ 13 ดอยเซอร์ 

 

 

ภาพที่ 14 ภาพดอยเซอร์ออกรายการ King of gamers 
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ภาพที่ 15 ภาพดอยเซอร์ร่วมงาน AWC 2019 Showmatch ที่ประเทศเวียดนาม 

 

 

ภาพที่ 16 ภาพดอยเซอร์ร่วมงาน AWC 2019 Showmatch ที่ประเทศเวียดนาม 
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ภาพที่ 17 ภาพดอยเซอร์ร่วมงาน AWC 2019 Showmatch ที่ประเทศเวียดนาม 

 

 

ภาพที่ 18 ภาพรายการ เล่นอย่างโปร 
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ภาพที่ 19 การจัดอันดับแรงค์เทียร์ 

 

 

ภาพที่ 20 การจัดเซทรูน 
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ภาพที่ 21 การออกไอเทม 

 

 

ภาพที่ 22 ภาพออกไอเทมของตัวละคร 
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ภาพที่ 23 ภาพปก LIVE  

 

 

ภาพที่ 24 ภาพปกวิดีโอรีวิวตัวละคร 
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ภาพที่ 25 ภาพปกวิดีโอสอนการออกไอเทมเกราะ 

 

 

ภาพที่ 26 ภาพดอยเซอร์ในคลิปวิดีโอของสตรีมเมอร์ท่านอ่ืน 
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ภาพที่ 27 ภาพดอยเซอร์ในคลิปวิดีโอของสตรีมเมอร์ท่านอ่ืน 

 

 

ภาพที่ 28 ภาพดอยเซอร์ในคลิปวิดีโอของสตรีมเมอร์ท่านอ่ืน 
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ภาพที่ 29 ภาพดอยเซอร์ในคลิปวิดีโอของสตรีมเมอร์ท่านอ่ืน 

 

 

ภาพที ่30 ภาพดอยเซอร์ในคลิปวิดีโอของสตรีมเมอร์ท่านอ่ืน 
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ภาพที่ 31 ภาพดอยเซอร์ในคลิปวิดีโอของสตรีมเมอร์ท่านอ่ืน 

 

 

ภาพที่ 32 ภาพดอยเซอร์ในคลิปวิดีโอของสตรีมเมอร์ท่านอ่ืน 
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ภำคผนวก ง. 

สินค้ำจำกสตรีมเมอร์ดอยเซอร์ 
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ภาพที่ 33 เสื้อยืด Doyser 

 

 

ภาพที่ 34 เสื้อฮู้ด Doyser 
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ภาพที่ 35 เสื้อยืด Doyser 

 

ภาพที่ 36 เสื้อยืด Doyser 
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ภาพที่ 37 พวงกุญแจ Doyser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

ประวัติผู้วิจัย 

 ชื่อเรื่อง      วัฒนธรรมแฟนกับสตรีมเมอร์ กรณีศึกษา 

          เด็กดอย กลุ่มแฟนคลับสตรีมเมอร์ดอยเซอร์ 

 ชื่อผู้วิจัย     นายวราเทพ ศรีประเทศ 

 วัน เดือน ปีเกิด    26 มิถุนายน พ.ศ. 2540 

 ประวัติการศึกษา    ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

 ที่อยู่ปัจจุบัน    171/609 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงอรุณ

      อมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ  

 E-mail     TOR_warathep@hotmail.com 

 

 


	Cover
	Abstract
	Acknowledgments
	Content
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	References
	Appendix
	Biography



