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บทคัดย่อ
บทความชิน้ นีม้ คี �ำ ถามสำ�คัญคือ ท่ามกลางการเติบโตของอุตสาหกรรม
เกม e-sport เราจะทำ�ความเข้าใจพืน้ ที่ Twitch TV อย่างไร บทความนีค้ น้ พบ
ว่า เราต้องเข้าใจทำ�ความเข้าใจพืน้ ที่ Twtich TV ในฐานะส่วนหนึง่ ทีข่ บั เคลือ่ น
ให้เกิดกระบวนการสะสมทุน โครงสร้างความเป็นเจ้าของเหนือพื้นที่ Twtich
TV ทำ�ให้เกิดความสัมพันธ์เชิงอำ�นาจที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างนายทุนและ
แรงงาน นายทุนใช้อำ�นาจดังกล่าวเพื่อเปลี่ยนผลลัพธ์ของกระบวนการใช้
แรงงานให้กลายเป็นกรรมสิทธิข์ องนายทุนทัง้ ทีม่ ไิ ด้ท�ำ การผลิต กล่าวอีกอย่าง
หนึง่ ได้วา่ นายทุนใช้ก�ำ ลังแรงงานซึง่ ถูกเชือ่ มต่อด้วยพืน้ ทีเ่ พือ่ ทำ�การสะสมทุน
คำ�สำ�คัญ: เกม, ทุนนิยม, ความเป็นเจ้าของ, กระบวนการใช้แรงงาน
Abstract
The article focuses on the question as to how we
understand the Twitch TV streaming platform in a situation which
the e-sport gaming industry is growing. The article reveals that we
should understand this platform as part of capital accumulation
process. The ownership structure of the platform has built

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563) I 153

up unequal power relations between capitalists and workers.
The capitalists use that power to transform the outcomes of
labour processes into their properties without producing those
products. In other words, labour power that connects to the
platform is used for capital accumulation process.
Keywords: game, capitalism, ownership, labour process
บทนำำ�

สงครามทั้้�งทำำ�ลายล้้างและเปิิดช่่องให้้สิ่่�งใหม่่ ๆ ถืือกำำ�เนิิดขึ้้�นมากมาย
ในช่่วงทศวรรษที่่� 1960 โครงการวิิจัยั เพื่่�อป้้องกัันประเทศระดัับสููง (Defense
Advanced Research Project Agency Network) ของรััฐบาลสหรััฐอเมริิกา
ได้้พัฒ
ั นาเครืือข่่ายการติิดต่่อสื่่�อสารที่่�วางอยู่่�บนรากฐานของ TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) เครืือข่่ายดัังกล่่าวต่่อมา
จะรู้้�จัักกัันอย่่างลำำ�ลองว่่า อิินเทอร์์เน็็ต คล้้อยหลัังไปเพีียง 50 ปีี เครืือข่่ายที่่�
ถููกพััฒนาขึ้้�นมาภายใต้้กรอบคิิดเรื่่�องความมั่่�นคงก็็กลายเป็็นสิินค้้าซึ่่�งผู้้�คนต่่าง
ซื้้�อหาจัับจองกัันอย่่างสามััญ ในปีี ค.ศ. 2016 โลกมีีประชากรราว 7,000 ล้้านคน
ครึ่่�งหนึ่่�งของประชากรทั้้�งหมดก็็สามารถเข้้าถึึงเครืือข่่ายอิินเทอร์์เน็็ตได้้แล้้ว
ในแง่่นี้้�เราจึึงกล่่าวได้้ว่่า อิินเทอร์์เน็็ตกำำ�ลัังคืืบคลานเข้้าไปมีีส่่วนร่่วมในชีีวิิต
ประจำำ�วัันของผู้้�คนไม่่ทางใดก็็ทางหนึ่่�งแล้้ว
นอกจากนั้้�น เครืือข่่ายอิินเทอร์์เน็็ตยัังผสานเข้้ากัับเทคโนโลยีีอื่่�น ๆ
มากมาย ดัังจะเห็็นได้้จากกรอบคิิดเรื่่�องอิินเทอร์์เน็็ตแห่่งสรรพสิ่่�ง (internet
of thing) (กรีีนการ์์ด, 2560) ที่่�ดููจะไม่่ใช่่เรื่่�องเพ้้อฝัันเมื่่�อพิิจารณาจากห้้วง
เวลาในปััจจุุบััน การผสานกัันดัังกล่่าวส่่งผลกัับวิิถีีชีีวิิตของผู้้�คนดัังคำำ�กล่่าวว่่า
“สำำ�หรัับพวกเราหลายคนแล้้ว สมาร์์ทโฟนเป็็นสิ่่�งสุุดท้้ายที่่�เขามองหาก่่อนที่่�
จะเข้้านอนในแต่่ละค่ำำ��คืนื และเป็็นสิ่่�งแรกที่่�พวกเราหยิิบจัับยามเมื่่�อตื่่�นนอน”
(Greenfield, 2017) อุุปกรณ์์เทคโนโลยีีต่่าง ๆ ผสานเข้้ากัับตััวเราราวกัับว่่า
เป็็นส่่วนหนึ่่�งที่่�ถืือกำำ�เนิิดขึ้้�นมาพร้้อมกััน (Haraway, 2016)
หากเราพิิจารณาว่่าเกมเป็็นวััตถุุทางวััฒนธรรมประเภทหนึ่่�งแล้้ว
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(Galloway, 2006) การแพร่่กระจายของเทคโนโลยีีทำำ�ให้้กิิจกรรมการเล่่น
เกมประเภทหนึ่่�งแพร่่กระจายอย่่างรวดเร็็ว กิิจกรรมดัังกล่่าว คืือ e-sport
หรืือ electronic sports อัันหมายถึึง รููปแบบกีีฬาที่่�ได้้รัับการอำำ�นวยความ
สะดวกในการเล่่น (แข่่งขััน) จากระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ กรอบคิิดดัังกล่่าวให้้
ความสำำ�คัญ
ั กัับตำำ�แหน่่งแห่่งที่่�ของผลลััพธ์์ที่่�จะเกิิดจากกิิจกรรม กล่่าวอีีกอย่่าง
คืือ ในกีีฬาแบบเดิิมผลลััพธ์์ของกิิจกรรมทั้้�งปวงนั้้�นเกิิดขึ้้�นในโลกแห่่งความ
เป็็นจริิง แต่่ใน e-sport ผลลััพธ์์ของกิิจกรรมกลัับเกิิดขึ้้�นบนโลกเสมืือน
การแพร่่กระจายของ e-sport ก่่อให้้เกิิดการแข่่งขัันตามมา ดัังจะ
เห็็นได้้จากจำำ�นวนเงิินรางวััลของหนึ่่�งในรายการการแข่่งขััน e-sport ซึ่่�งมีีเงิิน
รางวััลรวมถึึง 24,687,919 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐ อย่่างไรก็็ตาม มิิใช่่แค่่รายการ
แข่่งขัันเท่่านั้้�นที่่�เติิบโต กลุ่่�มทางสัังคมที่่�แวดล้้อม e-sport ก็็เติิบโตไปพร้้อม ๆ
กััน ดัังจะเห็็นได้้จากความหลากหลายของผู้้�คนที่่�มาเกี่่�ยวข้้องกัับการแข่่งขััน
ไม่่ว่า่ จะเป็็น เล่่นทั้้�งมืืออาชีีพและสมััครเล่่น ทีีมแข่่งขััน ผู้้�บรรยาย (commentators)
ผู้้�สนัับสนุุน ผู้้�ชม และแฟน ๆ เกม เช่่น การเกิิดขึ้้�นของ Team Liquid2 ซึ่่�ง
ก่่อตั้้�งขึ้้�นจากการเป็็นเว็็บไซต์์กระดานข่่าว (forum) เมื่่�อปีี ค.ศ. 1998 เว็็บไซต์์
ดัังกล่่าวกลายมาเป็็นผู้้�สนัับสนุุนและทำำ�ทีมี เกมเมื่่�อปีี ค.ศ. 2010 ภายใต้้สังั กััด
Team Liquid มีีทีีมย่่อย ๆ ลงไปอีีกหลายเกม เช่่น Dota2 Counter-Strike:
Global Offensive (CS:GO) League of Legends (LoL) จนถึึงปีี ค.ศ. 2018
Team Liquid สามารถทำำ�เงิินรางวััลจากการแข่่งขัันไปได้้ 18 ล้้านดอลลาร์์
สหรััฐ (ในจำำ�นวนเงิินที่่�ว่่ามานี้้�ได้้รัับจากการแข่่ง Dota2 ถึึง 14 ล้้านดอลลาร์์
สหรััฐ) แน่่นอนว่่าตััวเลขดัังกล่่าวเป็็นรายได้้เพีียงจากการแข่่งขัันโดยตรงที่่�ไม่่
นัับรวมค่่าโฆษณา การขายสิินค้้า หรืือแม้้แต่่สปอนเซอร์์ (Nguyen, 2018)
เป็็นต้้น ในแง่่นี้้� e-sport จึึงไม่่ใช่่เป็็นเพีียงการเล่่น การแข่่งขัันเกมแล้้วก็็จบไป
แต่่ e-sport ประกอบขึ้้�นจากทั้้�งกิิจกรรมการเล่่น การแข่่งขััน การบริิหาร
จััดการนัักกีีฬา การจััดรายการแข่่งขััน
การเติิบโตดัังกล่่าวข้้างต้้นได้้ชี้้�ให้้เห็็นว่่า e-sport มิิใช่่เป็็นเพีียงการ
ย้้ายพื้้�นที่่�ของการเล่่นและแข่่งขัันเกมมาอยู่่�บนโลกเสมืือนเท่่านั้้�น หากแต่่มััน
กำำ�ลัังกลายเป็็นวััตถุุทางวััฒนธรรมที่่�ประกอบขึ้้�นด้้วยกิิจกรรมซึ่่�งสััมพัันธ์์กัับ
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ผู้้�คนกลุ่่�มต่่าง ๆ e-sport กำำ�ลัังกลายเป็็นมหรสพขนาดใหญ่่ที่่�จำำ�เป็็นต้้อง
แวดล้้อมไปด้้วยการจััดการ ท่่ามกลางกิิจกรรมประเภทต่่าง ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�น หนึ่่�ง
ในกิิจกรรมที่่�สำำ�คัญ
ั สำำ�หรัับงานมหรสพเช่่นนี้้�คืือการถ่่ายทอดภาพ เสีียงกิิจกรรม
เหล่่านั้้�นให้้กระจายออกไป
การถ่่ายทอดการแข่่งขัันเป็็นกิิจกรรมการชมที่่�วางอยู่่�บนฐานของ
ความไม่่สมดุุลของข้้อมููลข่่าวสารที่่�ผู้้�ชมและผู้้�เล่่นมีีไม่่เท่่ากััน เช่่น ผู้้�ชมสามารถ
มองเห็็นภาพการแข่่งขัันโดยรวมได้้มากกว่่าผู้้�เล่่น ทำำ�ให้้ผู้้�ชมสามารถคาดคะเน
ถึึงสิ่่�งที่่�จะเกิิดได้้มากกว่่าผู้้�เล่่น แต่่ในขณะเดีียวกััน ผู้้�ชมก็็ไม่่ได้้รับั รู้้�ถึงึ แผนการ
ยุุทธวิิธีซึ่่�ี งผู้้�เล่่นกำำ�ลัังคิิดในขณะนั้้�นหรืือวางแผนมาก่่อนแล้้ว ความบัันเทิิงใน
การรัับชมการแข่่งขัันวางอยู่่�บนความแตกต่่างดัังกล่่าวนี้้� (Edge, 2013) ความ
สััมพัันธ์์ระหว่่างการถ่่ายทอดกัับการแข่่งขััน e-sport นั้้�นจะเห็็นได้้จากการ
สำำ�รวจเมื่่�อปีี ค.ศ. 2016 ซึ่่�งพบว่่า ผู้้�คนราว 200 ล้้านคนดููการแข่่งขัันการเล่่น
เกม (superdataresearch, 2017)
	ด้้วยเหตุุดังั กล่่าว พื้้�นที่่� (platform) สำำ�หรัับการถ่่ายทอดสดจึึงกลาย
มาเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญ เนื่่�องจากการถ่่ายทอดสดจะไม่่สามารถดำำ�เนิินไปได้้หาก
ขาดตััวกลางในการกระจายภาพและเสีียง ท่่ามกลางสงครามการแข่่งขัันของ
พื้้�นที่่�สำำ�หรัับการถ่่ายทอดบนเครืือข่่ายอิินเทอร์์เน็็ต Twitch TV กลายมาเป็็น
พื้้�นที่่�สำำ�คััญสำำ�หรัับการถ่่ายทอดสดเกมที่่�สำำ�คััญ ส่่วนหนึ่่�งเนื่่�องจากความง่่าย
ในการใช้้งานและข้้อจำำ�กัดั ด้้านอุุปกรณ์์ที่่�น้อ้ ยผนวกกัับความพยายามของเกม
และตััวของพื้้�นที่่�เองในการอำำ�นวยความสะดวกต่่อการถ่่ายทอดสดเกม (Edge,
2013) ความสำำ�คััญของ Twitch TV ยัังเห็็นได้้จากรายงานจำำ�นวนผู้้�ชมบน
Twitch TV เมื่่�อเดืือนมกราคม ปีี ค.ศ. 2018 ซึ่่�งพบว่่ามีีจำำ�นวนผู้้�ชมมากว่่า
สื่่�อหลัักอย่่าง CNN เสีียอีีก (Mahanaim, 2018) หรืือเพีียงระยะเวลาแค่่
1 สััปดาห์์ Twitch TV ก็็มีจำี ำ�นวนผู้้�เข้้าชมถึึง 24,400,000 คน (Esportsobserver,
2018) นอกจากนี้้� ในปีี ค.ศ. 2017 Twitch TV ยัังมีีส่่วนแบ่่งรายได้้มากกว่่า
50% (ประมาณ 3,200 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐ) ของตลาดการผลิิตเนื้้�อหาวีีดีีโอ
ที่่�เกี่่�ยวกัับเกม แซงหน้้าพื้้�นที่่�อย่่าง Youtube ที่่�มีีส่่วนแบ่่งเพีียงครึ่่�งเดีียวของ
Twitch TV (Superdataresearch, 2018)
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การเติิบโตของปรากฏการณ์์ข้้างต้้นแสดงให้้เห็็นถึึงความสำำ�คััญของ
พื้้�นที่่� Twitch TV พื้้�นที่่�ดัังกล่่าวสััมพัันธ์์อย่่างแนบแน่่นกัับชีีวิิตของผู้้�คนกลุ่่�ม
ต่่าง ๆ ซึ่่�งอยู่่�ภายใต้้กระแสการเติิบโตของอุุตสาหกรรมเกมที่่�เรีียกว่่า e-sport
ด้้วยเหตุุดัังนี้้� เราจึึงควรตั้้�งคำำ�ถามต่่อการดำำ�รงอยู่่�ของพื้้�นที่่�ดัังกล่่าว บทความ
ชิ้้�นนี้้�จึึงมีีคำำ�ถามสำำ�คััญ คืือ เราจะทำำ�ความเข้้าใจพื้้�นที่่� Twtich TV อย่่างไร
และบทความนี้้�จะตอบคำำ�ถามดัังกล่่าวผ่่านการอภิิปรายถึึงพื้้�นที่่� Twtich TV
ผ่่าน 2 ประเด็็นด้้วยกััน คืือ ความเป็็นเจ้้าของเหนืือพื้้�นที่่� และ กระบวนการ
ใช้้แรงงานของผู้้�ใช้้งานพื้้�นที่่� เนื้้�อหาในบทความจะแบ่่งการอภิิปรายออกเป็็น
7 ส่่วน คืือ 1) การศึึกษาสื่่�อ 2) Twitch TV คืืออะไร 3) ผู้้�ใช้้งาน (user)
4) ความเป็็นเจ้้าของเหนืือพื้้�นที่่� 5) กระบวนการใช้้แรงงาน 6) การควบคุุมผู้้�
ใช้้งาน และ 7) สรุุป
1. การศึึกษาสื่่�อ
Eran Fisher (2012, pp. 171-172) ได้้เสนอว่่า มีีกรอบคิิดที่่�ถููกใช้้
เพื่่�อวิิเคราะห์์สื่่�อซึ่่�งทรงอิิทธิิพลอยู่่�สองกรอบคิิด คืือ 1) การวิิเคราะห์์เชิิง
วััฒนธรรม (cultural analysis) และ 2) การวิิเคราะห์์เชิิงวััตถุุ (materialist
analysis) ซึ่่�งกรอบคิิดทั้้�งสองนั้้�นก็็มีีประเด็็นสนใจที่่�แตกต่่างกััน กล่่าวคืือ
กรอบคิิดการวิิเคราะห์์เชิิงวััฒนธรรมให้้ความสนใจอย่่างมากต่่อการศึึกษาเพื่่�อ
เปิิดเผยให้้เห็็นการทำำ�งานและการผลิิตซ้ำำ��ของสิ่่�งที่่�เรีียกว่่าอุุดมการณ์์ (ideology)
ซึ่่�งทำำ�งานอยู่่�ในสื่่�อ ในแง่่นี้้�กรอบคิิดดัังกล่่าวจึึงมองว่่าสื่่�อเป็็นเสมืือนพื้้�นที่่�ทาง
อุุดมการณ์์ ในทางกลัับกััน กรอบคิิดการวิิเคราะห์์เชิิงวััตถุุได้้เสนอให้้พิจิ ารณา
สื่่�อในฐานะของการเป็็นพื้้�นที่่�ของการผลิิต ดัังนั้้�นกรอบคิิดแบบนี้้�จึึงสนใจที่่�จะ
วิิเคราะห์์เรื่่�องความสััมพัันธ์์ทางการผลิิตที่่�ปรากฏอยู่่�บนสื่่�อ ด้้วยเหตุุดัังนี้้� เรา
จึึงอาจกล่่าวได้้ว่่า การวิิเคราะห์์เชิิงวััฒนธรรมได้้ละเลยที่่�จะจััดวางลัักษณะ
เนื้้�อหา อุุดมการณ์์ทางวััฒนธรรมที่่�ปรากฏขึ้้�นบนสื่่�อลงบนโครงสร้้างเชิิง
เศรษฐกิิจ กรอบคิิดดัังกล่่าวทำำ�ราวกัับว่่าวััฒนธรรมเกิิดขึ้้�นและดำำ�รงอยู่่�ได้้ด้ว้ ย
ตััวเอง ราวกัับว่่าความหมายและสััญญะมีีชีวิี ิตอยู่่�ในอากาศธาตุุ ในแง่่นี้้� การ
วิิเคราะห์์เชิิงวััตถุุจึงึ เข้้ามาเสริิมจุุดอ่่อนดัังกล่่าวและเป็็นรากฐานสำำ�คัญ
ั ต่่อการ
ทำำ�ความเข้้าใจลัักษณะและเนื้้�อหาทางวััฒนธรรมที่่�เกิิดขึ้้�นบนสื่่�อต่่อไป กล่่าว
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อีีกอย่่างหนึ่่�งได้้ว่่า การศึึกษาเพื่่�อวิิเคราะห์์ถึึงโครงสร้้างเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญ ดัังนั้้�น
ในบทความชิ้้�นนี้้�จึึงเลืือกที่่�จะตอบคำำ�ถามโดยจััดวางพื้้�นที่่�ลงบนโครงสร้้างทาง
เศรษฐกิิจ
กรอบคิิ ด การการวิิ เ คราะห์์ เชิิ ง วัั ต ถุุ มีี อิิ ท ธิิ พ ลอย่่ า งมากต่่ อ กลุ่่�ม
เศรษฐศาสตร์์การเมืืองว่่าด้้วยสื่่�อ (Fisher, 2012: 172) ภายใต้้อิิทธิิพลดััง
กล่่าว ในช่่วงทศวรรษที่่� 1970 Dallas Smythe (1977) ได้้ชี้้�ให้้เห็็นถึึงการ
ละเลยประเด็็นการศึึกษาบทบาทหน้้าที่่�เชิิงเศรษฐกิิจของสื่่�อในหมู่่�ผู้้�นิยิ มมาร์์ก
ในโลกตะวัันตก Smythe ตอบปััญหาซึ่่�งถููกละเลยข้้างต้้นด้้วยการเสนอว่่า
สิินค้้า (ในฐานะหน่่วยพื้้�นฐานที่่�สุุดของระบบเศรษฐกิิจ) ซึ่่�งบรรษััทสื่่�อใช้้เพื่่�อ
สะสมทุุน คืือ สิินค้้าผู้้�ชม (audience commodity) สิินค้้าดัังกล่่าวเกิิดขึ้้�นมา
จากกำำ�ลังั แรงงานของผู้้�ชมที่่�จะสามารถรัับรู้้� ให้้ความสนใจต่่อโฆษณาที่่�ปรากฏ
ขึ้้�นบนสื่่�อ บรรษััทสื่่�อกำำ�ลัังสะสมทุุนด้้วยการขายสิินค้้าผู้้�ชมให้้แก่่ผู้้�ที่่�ต้้องการ
โฆษณา ข้้อเสนอเช่่นนี้้�ได้้ทำำ�ให้้เวลาที่่�เคยถููกเข้้าใจว่่าเป็็นเวลาของการพัักผ่่อน
เพื่่�อผลิิตซ้ำำ��แรงงานกลายเป็็นเวลาของการผลิิตขึ้้�นมา บรรดาผู้้�ชมซึ่่�งนั่่�งชม
โฆษณาได้้กลายเป็็นแรงงานที่่�ทำำ�งานให้้กับั บรรษััทสื่่�อโดยไม่่ได้้รับั ค่่าตอบแทน
(unpaid work) (Fuchs, 2012; Fuchs, 2013; Fuchs, 2010; Nixon, 2015)
กรอบคิิดที่่�ถููกเสนอโดย Smythe มีีความสำำ�คัญ
ั ประการหนึ่่�งคืือ การชี้้�ให้้เห็็น
ว่่ากระบวนการสะสมทุุนของสื่่�อดำำ�เนิินไปโดยมีีแรงงานเป็็นแก่่นกลางสำำ�คััญ
อย่่างไรก็็ตาม ข้้อเสนอของ Smythe เป็็นสิ่่�งที่่�วางอยู่่�บนฐานของสื่่�อ
กระจายภาพและเสีียง (broadcast media) แต่่ในปััจจุุบััน ด้้วยการพััฒนา
ของเทคโนโลยีี โดยเฉพาะเครืือข่่ายอิินเทอร์์เน็็ต ได้้ทำำ�ให้้เกิิดสื่่�อประเภทใหม่่
หากสื่่�อกระจายภาพและเสีียง เช่่น โทรทััศน์์ เป็็นการสื่่�อสารข้้อมููลทิิศทาง
เดีียว สื่่�อใหม่่ เช่่น Web 2.0 ก็็เป็็นสื่่�อที่่�วางอยู่่�บนการสื่่�อสารข้้อมููลหลาก
ทิิศทาง กล่่าวคืือ สถานะภาพของผู้้�ชมและผู้้�ผลิิตเนื้้�อหาบนสื่่�อผสานเข้้าด้้วย
กัันจนยากจะแยกว่่าใครคืือผู้้�ชมหรืือใครคืือผู้้�ผลิิต เช่่น บนเครืือข่่ายสัังคม
ออนไลน์์ เนื้้�อหาที่่�ผู้้�คนอ่่านหรืือชมเป็็นสิ่่�งที่่�ถููกผลิิตสร้้างขึ้้�นมาจากผู้้�ใช้้งานคน
อื่่�นมิิใช่่เจ้้าของเครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์ เป็็นต้้น การเกิิดขึ้้�นของสื่่�อดัังกล่่าว
ทำำ�ให้้กรอบคิิดว่่าด้้วย ผู้้�ผลิิตบริิโภค (prosumer) กลายเป็็นกรอบคิิดที่่�สำำ�คัญ
ั
ในการอธิิบายลัักษณะความเปลี่่�ยนแปลงบนสื่่�อใหม่่ที่่�สำำ�คััญ การเกิิดขึ้้�นของ
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สิ่่�งเหล่่านี้้�ทำำ�ให้้ Christian Fuchs ทำำ�การปรัับปรุุงข้้อเสนอเรื่่�องสิินค้้าผู้้�ชม
ของ Smythe ให้้ทัันสมััยขึ้้�น กล่่าวคืือ แทนที่่�บรรษััทสื่่�อจะขายสิินค้้าสิินค้้า
(เนื้้�อหาหรืือสาร) ที่่�พวกเขาผลิิตขึ้้�นมา บรรษััทสื่่�อกลัับผลิิตสร้้างพื้้�นที่่�ขึ้้�นมา
และเปิิดให้้ผู้้�เข้้าใช้้งานสามารถใช้้งานพื้้�นที่่�ดัังกล่่าวในการแพร่่กระจายสาร
ออกไปในวงกว้้างได้้ฟรีี บรรษััทสื่่�อเหล่่านั้้�นดำำ�เนิินการสะสมทุุนด้้วยการเปลี่่�ยน
บรรดาข้้อมููล เนื้้�อหา หรืือสารที่่�ผู้้�เข้้าใช้้งานผลิิตออกมาให้้กลายเป็็นสิินค้้าไม่่
ว่่าในรููปแบบใดก็็ตามและนำำ�ออกขาย หรืือกล่่าวอีีกอย่่างได้้ว่่า กระบวนการ
สะสมทุุนของบรรษััทสื่่�อทำำ�งานด้้วยเนื้้�อหาที่่�ถููกผลิิตโดยผู้้�ใช้้งาน (user-generated
content: UGC) ในแง่่นี้้�สิ่่�งเหล่่านี้้�จึึงสมควรถููกเรีียกว่่า สิินค้้าผู้้�ผลิิตบริิโภค
(prosumer commodity) มากกว่่าจะเป็็นเพีียงสิินค้้าผู้้�ชมธรรมดา ๆ หาก
พิิจารณาตามนี้้� บรรดาผู้้�ผลิิตบริิโภคทั้้�งหลายก็็ล้ว้ นแต่่เป็็นแรงงานฟรีีเหมืือน
บรรดาผู้้�ชมในข้้อเสนอของ Smythe ทว่่าในคราวนี้้�ผู้้�ผลิิตบริิโภคมิิได้้มีหี น้้าที่่�
เพีียงแค่่นั่่�งอยู่่�หน้้าสื่่�อและตั้้�งอกตั้้�งใจรัับสารโฆษณาเท่่านั้้�น พวกเขามีีหน้้าที่่�
ผลิิตเนื้้�อหาและสารบนพื้้�นที่่�เพื่่�อคอยหล่่อเลี้้�ยงให้้พื้้�นที่่�ดัังกล่่าวนั้้�นสามารถ
ดำำ�เนิินต่่อไปได้้ จากการพิิจารณาถึึงข้้อเสนอของ Fuchs ทำำ�ให้้เราเห็็นประเด็็น
ที่่�สำำ�คััญประการหนึ่่�ง คืือ แม้้เทคโนโลยีีจะเปลี่่�ยนไป แต่่กระบวนการสะสม
ทุุนก็็ใช้้แรงงานเป็็นเชื้้�อเพลิิงสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อน
2. Twitch TV คืืออะไร
Twitch TV ถููกสร้้างขึ้้�นมาในฐานะส่่วนหนึ่่�งของพื้้�นที่่�ซึ่่�งมีีชื่่�อว่่า
Justin TV เพื่่�อเป็็นส่่วนที่่�ให้้บริิการพื้้�นที่่�สำำ�หรัับการถ่่ายทอดสดเกมโดยเฉพาะ
(Edge, 2013: 35) เมื่่�อปีี ค.ศ. 2014 บริิษััท Amazon ได้้เข้้ามาซื้้�อ Twtich
TV ไป (Smith, Obrist & Wright, 2015: 133)
Hamilton Garretson และ Kerne (2014) ได้้อธิิบายลัักษณะของ
Twitch TV ว่่า พื้้�นที่่�ดัังกล่่าวเป็็นการ “ผสมกัันระหว่่างสื่่�อวีีดีโี อ/เสีียงสดและ
ช่่องทางในการสนทนาที่่�วางอยู่่�บนตััวอัักษร” ในแง่่นี้้� พื้้�นที่่�ดัังกล่่าวจึึงเป็็นสื่่�อ
ที่่�ผสมภาพ เสีียง และตััวอัักษรซึ่่�งองค์์ประกอบทั้้�งสามประการถููกแสดงผล
ผ่่านอุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์
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ภาพที่่� 1 หน้้าจอการถ่่ายทอดสดเกมบน Twitch TV
ที่่�มา: ผู้้�เขีียน

3. ผู้้�ใช้้งาน (user)
เราสามารถแบ่่งผู้้�ใช้้งานบนพื้้�นที่่�ด้้วยลัักษณะพฤติิกรรมของพวกเขา
เพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจเบื้้�องต้้นออกเป็็น 2 กลุ่่�มใหญ่่ ๆ ด้้วยกััน คืือ 1) สตรีีมเม
อร์์ (streamer) และ 2) ผู้้�ชม (viewer)
3.1 สตรีีมเมอร์์ (streamer)
สตรีีมเมอร์์ (หรืือผู้้�ถ่่ายทอดสด) เป็็นคำำ�ทับั ศััพท์์ของคำำ�ว่า่ streamer
หมายถึึงบุุคคลผู้้�ที่่�ได้้ทำำ�การเผยแพร่่สารออกไปสู่่�ผู้้�ชม คำำ�นี้้�มัักมีีนััยถึึงผู้้�ที่่�
กระจายสารในโลกของเครืือข่่ายอิินเทอร์์เน็็ตมากกว่่าจะเป็็นเรื่่�องของการกระจาย
ผ่่านสื่่�อแบบเดิิม สตรีีมเมอร์์ ในบริิบทของพื้้�นที่่� Twitch TV หมายถึึงผู้้�ใช้้งาน
Twitch TV ผู้้�ที่่�ถ่่ายโอนข้้อมููลเข้้าไปในพื้้�นที่่� Twitch TV เพื่่�อเผยแพร่่ออกสู่่�
ผู้้�ชม พวกเขาเหล่่านี้้�คืือผู้้�สรรค์์สร้้างภาพ เสีียงที่่�ไหลเวีียนอยู่่�บนพื้้�นที่่�ของ
Twitch TV นอกเหนืือจากจะมีีสตรีีมเมอร์์ธรรมดาที่่�ผู้้�ใช้้งานทุุกคนผู้้�ที่่�ได้้ลง
ทะเบีียนไว้้สามารถแพร่่ภาพและเป็็นสตรีีมเมอร์์ได้้แล้้ว ยัังมีีการจััดลำำ�ดัับขั้้�น
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ของสตรีีมเมอร์์ออกเป็็นหลายระดัับ คืือ “Twitch รููกี้้�” “พัันธมิิตร Twitch”
และ “สตรีีมเมอร์์ที่่�ทำำ�สััญญาโดยตรงกัับ Twitch”
แผนผัังที่่� 1 ประเภทของผู้้�ใช้้งานบน Twitch TV

3.1.1 Twitch รููกี้้� (Twitch Affiliate)
“Twitch รููกี้้�” เป็็นชื่่�อเรีียกสตรีีมเมอร์์บน Twitch TV ที่่�ผ่่านเกณฑ์์
คุุณสมบััติิบางประการที่่�ทาง Twitch TV ตั้้�งไว้้ ในบทความที่่�ชื่่�อว่่า “เข้้าร่่วม
โปรแกรมรููกี้้�” ซึ่่�งทาง Twitch TV (2018b) ได้้ทำำ�การประกาศไว้้ว่่า
เมื่่�อสตรีีมเมอร์์คนใดผ่่านเกณฑ์์ดัังที่่�กล่่าวมาแล้้ว ทาง Twitch TV
จะส่่งคำำ�เชิิญให้้เข้้าร่่วมการเป็็นรููกี้้�ไปยัังสตรีีมเมอร์์คนดัังกล่่าว หลัังจากนั้้�นจะ
เข้้าสู่่�ขั้้�นตอนของการยืืนยัันข้้อมููลพื้้�นฐาน การเซ็็นสััญญายอมรัับเงื่่�อนไข การ
ให้้ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการรัับค่่าแรงที่่�จะเกิิดขึ้้�นภายหลััง รวมทั้้�งการกรอกแบบ
ฟอร์์มเกี่่�ยวกัับภาษีีและวิิธีกี ารได้้รับั ค่่าแรง เช่่น การโอนเข้้าบััญชีีโดยตรง การ
สั่่�งจ่่ายเป็็นเช็็ค การโอนเงิินผ่่านระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์หรืือบริิการ PayPal
การเข้้าร่่วมเป็็นรููกี้้�โดยทั่่�วไปแล้้วจะทำำ�ให้้สตรีีมเมอร์์สามารถเข้้าถึึง
เครื่่�องมืือกลไกในการแสวงหารายได้้จากกิิจกรรมการถ่่ายทอดสดของพวกเขา
ได้้ เช่่น ช่่องของ Twitch รููกี้้� จะสามารถเปิิดให้้ใช้้งาน “Bits” ซึ่่�งเป็็นสิินค้้า
เสมืือนไว้้สำำ�หรัับการ “เชีียร์์” (cheer) ที่่�ผู้้�ชมจะทำำ�การเชีียร์์สตรีีมเมอร์์คนที่่�
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เขาชื่่�นชอบ สามารถที่่�จะเปิิดให้้มีกี ารสมััครเป็็นสมาชิิกของช่่องได้้ (subscription)
เป็็นต้้น นอกจากเรื่่�องของความสามารถในการแสวงหารายได้้แล้้ว สตรีีมเมอร์์
เหล่่านี้้�ก็็สามารถเข้้าถึึงคุุณสมบััติิอื่่�น ๆ ที่่�สตรีีมเมอร์์ธรรมดาไม่่สามารถ
ใช้้ได้้ เช่่น ความสามารถในการเล่่นซ้ำำ�� (rerun) เนื้้�อหาที่่�เคยถ่่ายทอดสดไป
เป็็นต้้น
ตารางที่่� 1 คุุณสมบััติิการเป็็น Twitch รููกี้้�
ที่่�มา: Twitch TV (2018b)

3.1.2 พัันธมิิตร Twitch
Twitch TV (2018c) ได้้อธิิบายลัักษณะของ “พัันธมิิตร Twitch”
ไว้้ใน “โปรแกรมพัันธมิิตรของ Twitch” ว่่าเป็็นการ “ก้้าวขึ้้�นมาจากระดัับ
รููกี้้�” ซึ่่�งก็็มีนัี ยั ของการเป็็นลำำ�ดับั ขั้้�นของการเป็็นสตรีีมเมอร์์ที่่�สูงู กว่่ารููกี้้�นั่่�นเอง
เช่่นเดีียวกัับ Twitch รููกี้้� พัันธมิิตร Twitch ก็็มีีข้้อกำำ�หนดบางประการที่่�เหล่่า
สตรีีมเมอร์์ต้้องทำำ�ให้้ได้้ก่่อนที่่�จะได้้รัับขั้้�นสถานะนี้้� คืือ
เมื่่�อสตรีีมเมอร์์คนใดสามารถทำำ�ได้้ถึงึ เกณฑ์์ดังั ที่่�ประกาศไว้้ สตรีีมเมอร์์
คนดัังกล่่าวก็็จะสามารถเข้้าถึึงแบบฟอร์์มที่่�มีีไว้้เพื่่�อสมััครเข้้าเป็็นพัันธมิิตรกัับ
Twitch ซึ่่�งตััวของ Twitch จะตรวจสอบการสมััครที่่�ได้้รัับแจ้้งมาแล้้วติิดต่่อ
กลัับไปยัังสตรีีมเมอร์์ หากสตรีีมเมอร์์คนใดได้้รัับการอนุุมััติิสถานะการเป็็น
พัันธมิิตรแล้้ว สตรีีมเมอร์์คนดัังกล่่าวจะมีีสััญลัักษณ์์ที่่�แสดงถึึงความเป็็น
พัันธมิิตรกัับ Twitch ต่่อท้้ายชื่่�อ อย่่างไรก็็ตาม คุุณสมบััติที่่�ิ ระบุุไว้้ในตาราง
ข้้างต้้น Twitch TV ถืือว่่าเป็็นเกณฑ์์การพิิจารณา “ขั้้�นต่ำำ��สุุด” ซึ่่�งก็็มีนัี ัยว่่า
สตรีีมเมอร์์ที่่�มีคุี ณ
ุ สมบััติคิ รบถึึงคุุณสมบััติดัิ งั กล่่าวและได้้ยื่่�นคำำ�ขอเป็็นพัันธมิิตร
ไปก็็อาจจะไม่่ได้้รัับการอนุุมััติิคำำ�ขอก็็ได้้ ทั้้�งหมดขึ้้�นอยู่่�กัับการพิิจารณาของ
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Twitch TV นอกจากนี้้� Twitch TV ยัังต้้องการให้้สตรีีมเมอร์์ที่่�ทำำ�ตามคุุณสมบััติิ
ต่่าง ๆ เรีียบร้้อยแล้้วให้้รัักษาคุุณสมบััติิเหล่่านั้้�นไว้้ให้้ได้้ด้้วย
ตารางที่่� 2 คุุณสมบััติิการเป็็น พัันธมิิตร Twitch
ที่่�มา: Twitch TV (2018c)

การเข้้าร่่วมเป็็นพัันธมิิตรกัับ Twitch TV สตรีีเมอร์์จะได้้มอบสิิทธิิ
ในการเข้้าถึึงเครื่่�องมืือกลไกในการแสวงหารายได้้ที่่�เหนืือกว่่ารููกี้้� กล่่าวคืือ
สามารถได้้ส่่วนแบ่่งรายได้้ที่่�มาจากการโฆษณาที่่�เกิิดขึ้้�นบนช่่องของพวกเขา
นอกจากนี้้� พัันธมิิตร Twitch ยัังสามารถเข้้าถึึงคุุณสมบััติต่ิ ่าง ๆ เช่่น ความ
สามารถในการเก็็บวีีดีีโอในคลัังที่่�นานถึึง 60 วััน ความสามารถในการปรัับ
คุุณภาพของวีีดีีโอที่่�จะถููกฉายบนช่่องของตััวเอง หรืือความสามารถในการ
หน่่วงเวลาในการถ่่ายทอดสด (ในกรณีีที่่�ทำำ�การถ่่ายทอดสดการแข่่งขัันเพื่่�อไม่่
ให้้เกิิดความไม่่เป็็นธรรม)
สตรีีมเมอร์์ทั้้�งสามจำำ�พวก (สตรีีมเมอร์์ธรรมดา Twitch รููกี้้� และ
พัันธมิิตร Twitch) เป็็นรููปแบบการจััดแบ่่งประเภทโดยทั่่�วไปตามที่่�มีีประกาศ
ของ Twitch TV อย่่างเป็็นทางการ อย่่างไรก็็ตาม ยัังมีีสตรีีมเมอร์์อีีกประเภท
ที่่�ไม่่ได้้ถููกประกาศไว้้ คืือ สตรีีมเมอร์์ที่่�ทำำ�สััญญาโดยตรงกัับ Twitch TV
3.1.3 สตรีีมเมอร์์ที่่�ทำำ�สััญญาโดยตรงกัับ Twitch TV
อย่่างที่่�ได้้กล่่าวมาแล้้วเงื่่�อนไขการเป็็นสตรีีมเมอร์์ที่่�มีลำี ำ�ดับั ขั้้�นพิิเศษ
จากสตรีีมเมอร์์ธรรมดามัักจะมีีการประกาศไว้้อย่่างชััดเจนในการเข้้าถึึงรวม
ทั้้�งสิิทธิิพิิเศษบนหน้้าเว็็บไซต์์ แต่่ไม่่ใช่่กัับกรณีีของสตรีีมเมอร์์ที่่�ทำำ�สััญญา
โดยตรงกัับ Twitch TV จากการให้้ข้้อมููลของคุุณ Yo (เก็็บข้้อมููลวัันที่่�วัันที่่�
16 เมษายน 2561) ผู้้�จััดการ Twitch TV ประจำำ�ประเทศไทยได้้ชี้้�ว่่า Twitch
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TV ประเทศไทยมีีการทำำ�สััญญากัับสตรีีมเมอร์์จำำ�นวนหนึ่่�งเป็็นกรณีีเฉพาะ
โดยที่่�คุุณ Yo ยัังกล่่าวอีีกว่่า ลัักษณะดัังกล่่าวเป็็นความเฉพาะที่่�เกิิดขึ้้�นในส่่วน
การบริิหารจััดการในประเทศไทย
	ลัักษณะของการทำำ�สัญ
ั ญาดัังกล่่าวเป็็นการทำำ�ข้อ้ ตกลงที่่�แตกต่่างกััน
ในรายละเอีียดของสตรีีมเมอร์์แต่่ละคน เช่่น มีีระยะเวลาที่่�ยาวนานแตกต่่าง
กััน (1 หรืือ 2 ปีี เป็็นต้้น) หรืือการมีีข้้อจำำ�กััดในเรื่่�องช่่องทางการนำำ�เสนอที่่�
จำำ�เป็็นต้้องนำำ�เนื้้�อหาบางประเภท (เช่่น การถ่่ายทอดสด) มาเผยแพร่่บน
Twitch TV เท่่านั้้�นไม่่สามารถนำำ�ไปลงในพื้้�นที่่�อื่่�น ๆ ได้้ หรืือการทำำ�สััญญา
กัันไปเป็็นงาน ๆ เช่่น รัับเงิินมาเพื่่�อจััดการแข่่งขัันเกมใดเกมหนึ่่�งแล้้วก็็จบกัันไป
หากรููปแบบการเป็็นสตรีีมเมอร์์ในแบบอื่่�น ๆ ขึ้้�นอยู่่�กัับยอดผู้้�ชมและ
จำำ�นวนชั่่�วโมงในการถ่่ายทอดสดที่่�ประกาศไว้้ซึ่่�งหากปฏิิบััติิตามแล้้วก็็จะมีี
โอกาสในการยื่่�นคำำ�ร้้องขอ แต่่สตรีีมเมอร์์แบบที่่�ทำำ�สััญญามัักจะเป็็นลัักษณะ
ของการที่่�ทาง Twitch TV เข้้าไปทำำ�สััญญากัับสตรีีมเมอร์์เองโดยตรง และ
โดยมากจะถููกเสนอให้้กัับบรรดาสตรีีมเมอร์์ที่่�มีีฐานคนดููของตััวเองอยู่่�แล้้ว
จำำ�นวนหนึ่่�งจากพื้้�นที่่�อื่่�น ๆ (B เก็็บข้้อมููลเมื่่�อวัันที่่� 5 พฤศจิิกายน 2561)
การที่่�มีีข้้อสััญญาพิิเศษกัับทาง Twitch TV ก็็นำำ�มาซึ่่�งกฎเกณฑ์์และ
การเข้้าถึึงเครื่่�องมืือกลไกในการแสวงหารายได้้ที่่�แตกต่่างจากสตรีีมเมอร์์แบบ
อื่่�น สิ่่�งที่่�เรีียกว่่า Minute Watch หรืือ เวลาในการรัับชมเฉลี่่�ยกลายมาเป็็น
สิ่่�งสำำ�คัญ
ั อย่่างมากในกฎเกณฑ์์ที่่� Twitch TV มีีต่อ่ สตรีีมเมอร์์ที่่�ทำำ�สัญ
ั ญาด้้วย
คุุณ B สตรีีมเมอร์์ผู้้�ที่่�เริ่่�มพากย์์เกม Dota 2 เป็็นงานหลัักได้้ให้้ข้้อมููลไว้้ว่่า ใน
สััญญาจะกำำ�หนดยอด Minute Watch ในแต่่ละเดืือนไว้้ เช่่น หนึ่่�งล้้าน สอง
ล้้าน หรืือห้้าล้้าน เป็็นต้้น หากสตรีีมเมอร์์สามารถทำำ�ยอดได้้ถึึงตามที่่�กำำ�หนด
ไว้้ เขาก็็จะได้้รับั เงิินสนัับสนุุนจาก Twitch TV ในทางกลัับกััน หากไม่่สามารถ
ทำำ�ยอดได้้ถึงึ ตามที่่�ตกลงกัันไว้้ Twitch TV ก็็จะไม่่จ่า่ ยเงิินในส่่วนนี้้�ให้้ แต่่หาก
สามารถทำำ�ได้้เกิินเป้้าที่่�กำำ�หนดไว้้ สตรีีมเมอร์์ก็็จะได้้รัับเงิินค่่าแรงส่่วนที่่�เกิิน
มานี้้� เงิินสนัับสนุุนที่่�ว่่านี้้�ถููกมองว่่า “เป็็นการ support” ที่่�สตรีีมเมอร์์ได้้รัับ
จาก Twitch TV (B เก็็บข้้อมููลเมื่่�อวัันที่่� 5 พฤศจิิกายน 2561) คุุณ P นัักพากย์์
เกมของบริิ ษัั ท แห่่ ง หนึ่่�งได้้ ใ ห้้ ข้้ อ มูู ล เกี่่�ยวกัั บ เงิิ น สนัั บ สนุุ น ในส่่ ว นนี้้�ไว้้ ว่่ า
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“สตรีีมเมอร์์ตัวั ใหญ่่ ๆ อยู่่�ไม่่ได้้เลยถ้้าไม่่มีี Minute Watch (หมายถึึงรายได้้ที่่�
ได้้จากเงิินสนัับสนุุนตามเกณฑ์์ของ Minute Watch) จากรายได้้ครึ่่�งแสนถึึง
แสนจะเหลืือไม่่ถึึงหมื่่�น หรืือคนที่่�ได้้โดเนทเยอะ ๆ หน่่อยก็็คงสองหมื่่�น”
(P เก็็บข้้อมููลเมื่่�อวัันที่่� 10 ธัันวาคม 2561) ด้้วยยอดเงิินที่่�สููงก็็ทำำ�ให้้สำำ�หรัับ B
แล้้ว เงิินสนัับสนุุนที่่�ว่่านี้้�หมายถึึง “เงิินเดืือน” และยัังเป็็นเงื่่�อนไขที่่�ทำำ�ให้้เขา
มองว่่าการพากย์์เกมอย่่างที่่�เป็็นอยู่่�ทุุกวัันนี้้�คืือ “อาชีีพ” อีีกด้้วย ความสำำ�คัญ
ั
ของเกณฑ์์เรื่่�อง Minute Watch ได้้แสดงออกอย่่างชััดเจนผ่่านสถานะบน
facebook ส่่วนตััวของคุุณ B ที่่�พููดถึึงข้้อกัังวลเกี่่�ยวกัับยอดของ Minute
Watch ในช่่วงที่่�มีีการแข่่งขัันน้้อยลง (เนื่่�องจากคุุณ B พากย์์เกมเป็็นหลััก การ
ที่่�รายการแข่่งขัันมีีน้อ้ ยในช่่วงใดช่่วงหนึ่่�งย่่อมหมายถึึงโอกาสในการถ่่ายทอด
สดที่่�น้้อยลงแน่่นอนว่่าย่่อมส่่งผลกัับยอด Minute Watch) หรืือแม้้แต่่การพููด
ขอบคุุณผู้้�ที่่�ทำำ�การสมััครสมาชิิกของช่่องที่่�ช่่วยในการเพิ่่�มยอด Minute Watch
(เก็็บข้้อมููลวัันที่่� 20 ธัันวาคม 2561) และเมื่่�อ B สามารถทำำ�ยอดได้้ถึึงกำำ�หนด
ความกดดัันนี้้�ก็็ผ่่อนคลายลง สำำ�หรัับ B เกณฑ์์เรื่่�อง Minute Watch แบบนี้้�
ได้้มอบ “ช่่วงเวลาที่่�ยืืดหยุ่่�น” ให้้แก่่เขา กล่่าวคืือ หากทำำ�ครบตามยอดที่่�ได้้
ตกลงกัันไว้้ก็็สามารถที่่�จะหยุุดการทำำ�งาน (การถ่่ายทอดสด) หรืือสามารถไป
ทำำ�วีดีี ีโอ เนื้้�อหาหรืือธุุรกิิจแบบอื่่�น ๆ ได้้
	จำำ�นวนของสตรีีมเมอร์์ในลัักษณะที่่�มีีทำำ�สััญญากัับ Twitch TV
เป็็นกลุ่่�มคนที่่�มีีจำำ�นวนน้้อยมาก B ให้้ข้อ้ มููลว่่า มีีสตรีีมเมอร์์แบบนี้้�อยู่่�ประมาณ
10-20 คนจากจำำ�นวนทั้้�งหมดและในจำำ�นวนที่่�ว่่านี้้�ก็็มีีสตรีีมเมอร์์ที่่�พากย์์เกม
เป็็นหลัักอยู่่�เพีียง 4-5 คน
3.2 ผู้้�ชม (viewer)
Twitch TV เป็็นการประกอบรวมกัันของภาพ เสีียง และตััวอัักษร
หากสตรีีมเมอร์์คืือผู้้�ใช้้งานที่่�ผลิิตสร้้างภาพและเสีียงแล้้ว ตััวอัักษรที่่�เป็็นองค์์
ประกอบสำำ�คััญของพื้้�นที่่�ก็็มีีที่่�มาจากบรรดาผู้้�ใช้้งานที่่�เข้้ารัับชมการถ่่ายทอด
สด (หรืือแม้้แต่่คลิิปวีีดีีโอ การเล่่นซ้ำำ��บัันทึึกการถ่่ายทอดสด) ซึ่่�งมีีปฏิิสััมพัันธ์์
ต่่อสตรีีมเมอร์์และระหว่่างผู้้�ชมด้้วยกัันเอง อย่่างไรก็็ตาม การเรีียกว่่า ผู้้�ชมที่่�
มีีนััยถึึงบรรดาผู้้�คนที่่�ทำำ�หน้้าที่่�เพีียงนั่่�งรัับชม จดจ่่ออยู่่�กัับการถ่่ายทอดสดแต่่
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เพีียงอย่่างเดีียวก็็เป็็นสิ่่�งที่่�ไม่่ตรงกัับความเป็็นจริิงที่่�ปรากฏบนพื้้�นที่่� ผู้้�ชมไม่่ใช่่
คนที่่�นั่่�งรัับชมอยู่่�เฉย ๆ หากแต่่พวกเขายัังโต้้ตอบ สนทนา เล่่นมุุกตลก ล้้อ
เลีียนกัันในเรื่่�องต่่าง ๆ บนช่่องทางการสนทนาผ่่านตััวอัักษร เราอาจกล่่าวอีีก
นััยหนึ่่�งได้้ว่่า ผู้้�ชมบนพื้้�นที่่� Twitch TV มีีปฏิิสััมพัันธ์์ต่่อผู้้�ใช้้งานคนอื่่�น ๆ มิิใช่่
เพีียงรัับชมอยู่่�เฉย ๆ เท่่านั้้�น
“Rerun เหรอ” “สดครัับ” “ครัับ” “รีีโนเวทครัับผม” “หลััง ๆ เดี่่�ยว
live หรืือ rerun แยกไม่่ออก” “รีีรััน” “แยกไม่่ออกไปหาเพจพี่่� B นะครัับ
ถถถถ” “ถ้้าอ่่านหััวสตรีีมสัักนิิดก็็จะรู้้�ครัับว่่าสดไม่่สด” “คนข้้างบนสดครัับ
ลองได้้” สิ่่�งเหล่่านี้้�คืือบรรทััดตััวอัักษรที่่�ถููกส่่งเข้้ามาในช่่องทางการสนทนา ณ
ขณะที่่�มีีการถ่่ายทอดสดของช่่องคุุณ B เมื่่�อวัันที่่� 20 ธัันวาคม 2561 บรรทััด
ตััวอัักษรเหล่่านี้้�ถููกส่่งมาจากผู้้�ใช้้งานที่่�แตกต่่างกััน บรรทััดตััวอัักษรทั้้�งเก้้าเริ่่�ม
ต้้นด้้วยคำำ�ถามเรื่่�องว่่าการถ่่ายทอดสดในตอนนั้้�นเป็็นการถ่่ายทอดสดจริิง ๆ
หรืือเป็็นการแพร่่ภาพซ้ำำ��ของการถ่่ายทอดสดที่่�ถููกบัันทึึกเอาไว้้ (เป็็นความ
สามารถหนึ่่�งที่่�สตรีีมเมอร์์ระดัับรููกี้้�และพัันธมิิตรสามารถทำำ�ได้้ดัังที่่�อธิิบายไป
แล้้ว) แม้้บรรทััดตััวอัักษรที่่�ถููกพิิมพ์์ ส่่งออก และแสดงผลบนช่่องการสนทนา
จะมีีการแทนที่่�ของบรรทััดอย่่างรวดเร็็ว แต่่ในกรณีีนี้้�เป็็นที่่�แน่่ชัดั ว่่า การพิิมพ์์
บรรทััดตััวอัักษรเหล่่านี้้�วางอยู่่�บนการมีีปฏิิสัมั พัันธ์์เพื่่�อตอบคำำ�ถามต่่อผู้้�ใช้้งาน
ที่่�สงสััย ไม่่ว่่าการตอบและการถามจะเป็็นไปในลัักษณะจริิงจัังหรืือยั่่�วล้้อ
ก็็ตามทีี บรรทััดตััวอัักษรที่่�ไหลเคลื่่�อนหาได้้แสดงให้้เห็็นแค่่เพีียงว่่ามีีปฏิิสัมั พัันธ์์
ระหว่่างผู้้�ใช้้งานเท่่านั้้�น แต่่บรรดาบรรทััดตััวอัักษรบนช่่องการสนทนายัังมีีผล
กัับสตรีีมเมอร์์ด้้วยเช่่นเดีียวกััน “สดไม่่ดีีนะครัับ ป้้องกัันไว้้ก่่อนเพื่่�อความ
ปลอดภััยของทรััพย์์สินิ ” เสีียงของสตรีีมเมอร์์ปรากฎขึ้้�นเพื่่�อโต้้ตอบการสนทนา
ที่่�เกิิดขึ้้�นบนช่่องการสนทนา ดัังนั้้�น เราจึึงกล่่าวได้้ว่า่ บรรทััดตััวอัักษรบนช่่อง
การสนทนามีีที่่�มาจากปฏิิสัมั พัันธ์์อย่่างน้้อยสองทิิศทาง คืือ ระหว่่างผู้้�ชมด้้วย
กัันและผู้้�ชมกัับสตรีีมเมอร์์ และเมื่่�อการสนทนาระหว่่างผู้้�ใช้้งานเป็็นหนึ่่�งใน
ส่่วนสำำ�คััญของการถ่่ายทอดสด
4. ความเป็็นเจ้้าของเหนืือพื้้�นที่่�
ความเป็็นเจ้้าของเหนืือพื้้�นที่่�เป็็นสิ่่�งที่่�ปรากฏตััวผ่่านบรรดาคำำ�ประกาศ
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ต่่าง ๆ ที่่�ผู้้�เข้้าใช้้งานต้้องปฏิิบัติั ติ ามเพื่่�อที่่�จะสามารถเข้้ามาใช้้งานในพื้้�นที่่�แห่่ง
นี้้�ได้้ คำำ�ประกาศว่่าด้้วย “ข้้อตกลงการใช้้งาน” (Twitch TV, 2018a) ได้้แสดง
ไว้้อย่่างชััดเจนว่่า บรรดาผู้้�คนที่่�เข้้ามาใช้้บริิการของ Twitch TV ล้้วนแล้้วแต่่
เป็็น ผู้้�ใช้้งาน (user) ที่่�อยู่่�ภายใต้้ข้้อตกลงการใช้้งานที่่�ได้้ประกาศไว้้ ไม่่ว่่าผู้้�ใช้้
งานคนนั้้�นจะลงทะเบีียนเข้้าใช้้บริิการหรืือไม่่ก็็ตาม ดัังนั้้�น บรรดาผู้้�ที่่�เข้้าใช้้
งานพื้้�นที่่� Twitch TV จึึงเป็็น “ผู้้�ใช้้งาน” ภายใต้้การกำำ�กัับควบคุุมและข้้อ
ผููกมััดของ Twitch TV
หากพิิจารณาจากความสามารถที่่�กำำ�หนดกฎเกณฑ์์ต่า่ ง ๆ เหนืือพื้้�นที่่�
ก็็จะเห็็นได้้ว่่าคำำ�ประกาศข้้อตกลงการใช้้งานเป็็นสิ่่�งที่่�แสดงให้้เห็็นว่่า พื้้�นที่่�
แห่่งนี้้�เป็็นสิ่่�งที่่�มีีกรรมสิิทธิ์์� ดัังนั้้�น เจ้้าของสิ่่�งเหล่่านี้้�ย่่อมสามารถกระทำำ�การ
ใด ๆ ต่่อทรััพย์์สินิ ของตััวเองก็็ได้้ หรืือเราอาจกล่่าวอีีกนััยหนึ่่�งได้้ว่า่ คำำ�ประกาศ
ข้้อตกลงการใช้้งานสิ่่�งนี้้�ได้้เปลี่่�ยนให้้พื้้�นที่่�กลายเป็็นทรััพย์์สิินที่่�มีีเจ้้าของ
	ดัังนั้้�น พื้้�นที่่� Twitch TV จึึงไม่่ได้้เป็็นแต่่เพีียงโครงสร้้างพื้้�นฐานเชิิง
ดิิจิิทััลที่่�ว่่างเปล่่าปราศจากข้้อจำำ�กััดใด ๆ หากแต่่มัันเป็็นพื้้�นที่่� (ทรััพย์์สิิน) ซึ่่�ง
เต็็มไปด้้วยความเป็็นเจ้้าของที่่�ไหลเวีียนอยู่่�และคอยจััดวางตำำ�แหน่่งแห่่งที่่�ของ
บรรดาผู้้�เข้้าใช้้งานบนพื้้�นที่่�แห่่งนี้้� หรืือหากจะกล่่าวให้้ชัดั ไปกว่่านั้้�น พื้้�นที่่�เป็็น
สิ่่�งที่่�ถููกบรรจุุให้้เต็็มไปด้้วยความสััมพัันธ์์เชิิงอำำ�นาจที่่�ไม่่เท่่าเทีียมกัันของผู้้�คน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับพื้้�นที่่�
นอกจากพื้้�นที่่�ซึ่่�งกลายเป็็นสิ่่�งที่่�มีีกรรมสิิทธิ์์�แล้้ว เนื้้�อหาต่่าง ๆ ที่่�
ปรากฏขึ้้�นบน Twitch TV ก็็ตกอยู่่�ในสถานะเดีียวกัันกัับพื้้�นที่่� กล่่าวคืือ เนื้้�อหา
ที่่�เกิิดจากผู้้�เข้้าใช้้งานได้้กลายเป็็นสิ่่�งของที่่�มีีกรรมสิิทธิ์์� ดัังจะเห็็นได้้จากการที่่�
Twitch TV ได้้อธิิบายถึึง สิิทธิิในการดำำ�เนิินการ (license) ของพวกเขาที่่�มีี
อยู่่�เหนืือเนื้้�อหาข้้อมููลที่่�ปรากฏอยู่่�บนพื้้�นที่่�และบริิการซึ่่�งถููกจััดหาและให้้บริิการ
โดย Twitch TV เนื้้�อหาข้้อมููลที่่�ว่่านี้้�ถููกเรีียกโดย Twitch TV ว่่า “เนื้้�อหาผู้้�ใช้้
งาน” (User Content) Twitch TV อธิิบายไว้้ว่่าพวกเขาได้้จััดหาพื้้�นที่่�และ
บริิการซึ่่�งอนุุญาตให้้ผู้้�เข้้าใช้้งานสามารถแพร่่กระจายการถ่่ายทอดสด งานเชิิง
ภาพ และเสีียงที่่�ถููกบัันทึึกไว้้ก่่อนหรืือแม้้แต่่บรรดาบริิการไม่่ว่่าจะเป็็นการ
พููดคุุย กระดานสนทนา และกิิจกรรมอื่่�น ๆ ที่่�ผู้้�ใช้้งานอาจจะสร้้าง โพส (post)
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ภาพที่่� 2 ช่่องทางการสนทนาที่่�เกิิดขึ้้�นบนพื้้�นที่่� Twitch
ที่่�มา: ผู้้�เขีียน
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ถ่่ายโอน แสดง หรืือเก็็บรวบรวมเนื้้�อหา ข้้อความ อัักษร เสีียง ภาพ โค้้ด
(code) หรืือสิ่่�งอื่่�นใดบนพื้้�นที่่�และบริิการที่่�ถููกจััดหามาโดย Twitch TV โดยที่่�
ผลลััพธ์์ทั้้�งหมดที่่�กล่่าวมาซึ่่�งปรากฏอยู่่�บนพื้้�นที่่�แห่่งนี้้�ล้้วนแล้้วแต่่เป็็นสิ่่�งที่่�
Twitch TV เรีียกว่่า เนื้้�อหาผู้้�ใช้้งาน ซึ่่�งล้้วนแต่่เป็็นทรััพย์์สินิ ของเจ้้าของเหนืือ
พื้้�นที่่� ในแง่่นี้้�จึึงกล่่าวอีีกอย่่างได้้ว่่า ไม่่ใช่่เพีียงแค่่พื้้�นที่่�หรืือสื่่�อเท่่านั้้�นที่่�เป็็น
ทรััพย์์สิินมีีเจ้้าของ ภาพ เสีียง และตััวอัักษรอัันเป็็นองค์์ประกอบสำำ�คััญของ
พื้้�นที่่�ก็็เป็็นทรััพย์์สิินที่่�มีีเจ้้าของ เพีียงแต่่ว่่าในกรณีีนี้้�เจ้้าของกลัับมิิใช้้ผู้้�ที่่�ผลิิต
จากการอภิิปรายที่่�ผ่่านมาได้้ชี้้�ให้้เห็็นสองสิ่่�งที่่�สำำ�คััญ คืือ
ประการที่่�หนึ่่�ง เกิิดการขีีดเส้้นแบ่่งแยกระหว่่าง เจ้้าของเหนืือพื้้�นที่่�
และ ผู้้�ใช้้งาน
เจ้้าของเหนืือพื้้�นที่่� พวกเขาในฐานะผู้้�ถืือครองกรรมสิิทธิ์์�คืือผู้้�ที่่�มีคี วาม
สามารถในการควบคุุมพื้้�นที่่� (และเนื้้�อหาผู้้�ใช้้งาน) โดยที่่�สิ่่�งเหล่่านี้้�ก็็เป็็นสิ่่�งที่่�
อยู่่�ในสถานะของการเป็็นทุุนหรืือปััจจััยการผลิิตที่่�สำำ�คััญในกระบวนการใช้้
แรงงาน ดัังนั้้�นในแง่่นี้้�เจ้้าของเหนืือพื้้�นที่่�จึึงหมายถึึง นายทุุน
ในทางกลัับกััน ผู้้�เข้้าใช้้งานอยู่่�ในสถานะของการเป็็นผู้้�ที่่�ไม่่มีีความ
สามารถในการควบคุุ ม เหนืื อ ทุุ น หรืื อ ปัั จ จัั ย การผลิิ ต ที่่�พวกเขาต้้ อ งใช้้ ใ น
กระบวนการใช้้แรงงาน และยัังไม่่มีคี วามสามารถในการควบคุุมเหนืือผลผลิิต
จากกระบวนการใช้้แรงงานอีีกด้้วย ด้้วยลัักษณะเช่่นนี้้�เองที่่�ทำำ�ให้้นายทุุน
สามารถควบคุุมเหนืือผู้้�ใช้้งานได้้
ประการที่่�สอง การเกิิดขึ้้�นของภาพ เสีียง และตััวอัักษรบนพื้้�นที่่�
Twitch TV เป็็นสิ่่�งที่่�ถููกผลิิตสร้้างขึ้้�นมาจากผู้้�ใช้้งาน สิ่่�งเหล่่านี้้�คืือกระบวนการ
ใช้้แรงงานของผู้้�ใช้้งาน อย่่างไรก็็ตามมัันเป็็นกระบวนการใช้้แรงงานที่่�อยู่่�ภาย
ใต้้การควบคุุมของนายทุุน และด้้วยเหตุุผลทางเศรษฐกิิจทำำ�ให้้นายทุุนจำำ�เป็็น
ต้้องเข้้าควบคุุมกระบวนการใช้้แรงงานให้้เป็็นไปเพื่่�อการสะสมทุุน3 ของพวกเขา
5. กระบวนการใช้้แรงงาน
กรอบคิิดว่่าด้้วยกระบวนการใช้้แรงงานประกอบขึ้้�นมาจากองค์์
ประกอบที่่�สำำ�คััญ คืือ ) แรงงาน ในฐานะของความสามารถในการทำำ�กิิจกรรม
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บางประการเพื่่�อเปลี่่�ยนแปลงสิ่่�งอื่่�นให้้อย่่างมีีเป้้าหมาย 2) วััตถุุของการใช้้
แรงงานหรืือวััตถุุดิิบ และ 3) เครื่่�องมืือที่่�จะถููกใช้้ในการใช้้แรงงาน โดยที่่�องค์์
ประกอบสองอย่่างหลััง คืือ ปััจจััยการผลิิต (means of production) หรืือ
ทุุนซึ่่�งถููกถืือครองโดยนายทุุน เราจะสำำ�รวจถึึงกระบวนการใช้้แรงงานของทั้้�ง
สตรีีมเมอร์์ และผู้้�ชมเพื่่�อชี้้�ให้้เห็็นว่่าพื้้�นที่่�หรืือทุุนอัันเป็็นกรรมสิิทธิ์์�ของนายทุุน
เป็็นสิ่่�งที่่�ดำำ�รงอยู่่�อยู่่�ได้้ด้้วยกระบวนการใช้้แรงงานของผู้้�ใช้้งาน
5.1 กระบวนการใช้้แรงงานของสตรีีมเมอร์์
ในกระบวนการใช้้แรงงานเพื่่�อผลิิตภาพและเสีียงของสตรีีมเมอร์์
วััตถุุดิิบในการใช้้แรงงาน คืือ 1) ความสััมพัันธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นระหว่่างผู้้�เล่่นเกมด้้วย
กัันเองที่่�เกิิดขึ้้�นบนเกม ในแง่่หนึ่่�งแล้้ว ความสััมพัันธ์์ดังั กล่่าวก็็เป็็นความสััมพัันธ์์
ที่่�เกิิดขึ้้�นระหว่่างผู้้�เล่่นกัับโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ด้ว้ ย กล่่าวอีีกอย่่างหนึ่่�งได้้ว่า่
ภาพและเสีียงที่่�จะถููกถ่่ายทอดสดเป็็นสิ่่�งที่่�เกิิดจากกิิจกรรมการแข่่งขัันภายใน
เกม และการแข่่งขัันเหล่่านั้้�นคืือความสััมพัันธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นจากผู้้�เล่่นที่่�เข้้าร่่วมการ
แข่่งขัันเกมนั่่�นเอง ในขณะเดีียวกััน ภาพและเสีียงยัังมาจากบรรดาโปรแกรม
คอมพิิวเตอร์์ที่่�ถููกตั้้�งค่่าไว้้ในเกม เช่่น ระบบเวลาที่่�ถููกตั้้�งค่่าไว้้ซึ่่�งส่่งผลให้้เกิิด
กลางวัันกลางคืืนภายในเกม แม้้แต่่เสีียงของฉากหลััง ต้้นไม้้ น้ำำ��ตก ตััวละคร
ท่่าทาง หรืือความสามารถผู้้�เล่่นก็็ถููกกำำ�หนดโดยโปรแกรมคอมพิิวเอตร์์และ
แปรผัันตามความสามารถของผู้้�เล่่น 2) ความสััมพัันธ์์ของผู้้�ชมที่่�เกิิดขึ้้�นบน
พื้้�นที่่� Twitch TV ภาพ เสีียงของสตรีีมเมอร์์นอกจากจะเกิิดขึ้้�นจากปฏิิสัมั พัันธ์์
ในเกมแล้้วยัังอาจเกิิดจากการมีีปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างตััวสตรีีมเมอร์์เองกัับผู้้�ชม
ก็็ได้้ เช่่น การพููดคุุย โต้้ตอบคำำ�ถามกััน (จะถููกอภิิปรายต่่อไปในส่่วนของ
กระบวนการใช้้แรงงานของผู้้�ชม)
เครื่่�องมืือที่่�จะถููกใช้้ในการผลิิตภาพและเสีียงของสตรีีมเมอร์์สามารถ
แบ่่งออกเป็็น 2 ประเภทใหญ่่ ๆ คืือ 1) อุุปกรณ์์คอมพิิวเตอร์์ 2) โปรแกรมที่่�
จำำ�เป็็นต่่อการถ่่ายทอดสด
	อุุปกรณ์์คอมพิิวเตอร์์ B ผู้้�ที่่�ทำำ�อาชีีพหลัักเป็็นสตรีีมเมอร์์ได้้ให้้ข้อ้ มููล
ว่่า สำำ�หรัับตััวเขาจำำ�เป็็นต้้องมีีคอมพิิวเตอร์์ถึึงสองเครื่่�องเพื่่�อความสะดวกใน
การถ่่ายทอดสดเกม โดยที่่�เครื่่�องแรกใช้้เพื่่�อเล่่นเกม (ในที่่�นี้้�คืือการที่่�เขาเข้้าไป
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ดููการแข่่งขัันในเกม) และ เครื่่�องที่่�สองใช้้เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�ใช้้งานซอฟต์์แวร์์ที่่�จำำ�เป็็น
ต่่อการถ่่ายทอดสด คอมพิิวเตอร์์ถืือเป็็นอุุปกรณ์์ที่่�สำำ�คััญมากในกิิจกรรมการ
พากย์์เกม สิ่่�งเหล่่านี้้�เป็็นอุุปกรณ์์ที่่�ใช้้งานหนัักมากเนื่่�องจากต้้องเปิิดใช้้งานอยู่่�
แทบจะทั้้�งวัันทั้้�งคืืน ทำำ�ให้้ตััวของ B เองในช่่วงเวลาไม่่กี่่�ปีีก็็ต้้องเปลี่่�ยน
คอมพิิวเตอร์์ไปถึึงสามรอบด้้วยกัันเพื่่�อการทำำ�งานที่่�รวดเร็็วของคอมพิิวเตอร์์
(B เก็็บข้้อมููลเมื่่�อวัันที่่� 5 พฤศจิิกายน 2561)
นอกจากตััวอุุปกรณ์์แล้้ว คอมพิิวเตอร์์เพื่่�อการถ่่ายทอดสดเกมยััง
จำำ�เป็็นที่่�จะต้้องมีีอิินเทอร์์เน็็ตเพื่่�อใช้้แพร่่กระจายภาพและเสีียงด้้วย B ให้้
ข้้อมููลว่่าตััวเขาใช้้อินิ เทอร์์เน็็ตรายเดืือน เดืือนละ 790 บาท สำำ�หรัับเขาความเร็็ว
ที่่�ได้้รับั จากราคาเท่่านี้้�ก็็เพีียงพอต่่อการถ่่ายทอดสดแล้้ว แต่่ปัญ
ั หาสำำ�หรัับเขา
ไม่่ใช่่เรื่่�องความเร็็วแต่่เป็็นเรื่่�องการติิด ๆ ดัับ ๆ ที่่�แม้้ว่่านานครั้้�งจะเกิิดแต่่เมื่่�อ
เกิิดขึ้้�นก็็ส่ง่ ผลกระทบอย่่างมากต่่อการถ่่ายทอดสด B ต้้องการจะติิดอิินเทอร์์เน็็ต
จากผู้้�ให้้บริิการหลาย ๆ เจ้้าเพื่่�อประกัันว่่าเขาจะมีีอิินเทอร์์เน็็ตสำำ�รองเมื่่�อ
อิินเทอร์์เน็็ตที่่�ใช้้เป็็นหลัักมีีปััญหา อย่่างไรก็็ดีีเขายัังติิดปััญหาในเรื่่�องที่่�พัักที่่�
เป็็นคอนโดจึึงไม่่สามารถติิดอิินเทอร์์เน็็ตได้้ตามความต้้องการของเขา (B เก็็บ
ข้้อมููลเมื่่�อวัันที่่� 5 พฤศจิิกายน 2561)
โปรแกรมที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับสตรีีมเมอร์์ คืือ โปรแกรมสำำ�หรัับจัับภาพ
หน้้าจอเพื่่�อที่่�จะส่่งภาพเหล่่านั้้�นไปยัังพื้้�นที่่�ในการถ่่ายทอดสด แม้้ว่า่ โปรแกรม
จัับภาพประเภทนี้้�จะอยู่่�หลากหลายประเภทและอาจจะให้้ใช้้งานฟรีี เช่่น
Streamlabs OBS หรืือ Open Broadcaster Software แต่่ก็็มีีโปรแกรมอีีก
บางส่่วนที่่�ต้้องเสีียค่่าใช้้จ่า่ ย เช่่น โปรแกรม Xsplit Broadcaster (ราคา 59.95
ดอลลาร์์สหรััฐต่่อ 1 ปีี) ซึ่่�งเป็็นโปรแกรมที่่� B ใช้้อยู่่�ด้้วยเหตุุผลว่่ามีีความสะดวก
และเคยชิินกัับมัันมากกว่่า
นอกจากโปรแกรมที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับการจัับภาพหน้้าจอโดยตรงแล้้ว
ยัังมีีโปรแกรมอีีกจำำ�นวนหนึ่่�งที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้องกัับการถ่่ายทอดสด เช่่น การ
สร้้างป้้ายแจ้้งเตืือนอย่่างฉัับพลััน4 ไม่่ว่า่ จะถููกใช้้เพื่่�อสร้้างความสวยงาม ความ
แตกต่่างหรืือเพื่่�อเป็็นช่่องทางการหารายได้้ สิ่่�งเหล่่านี้้�ล้้วนต้้องการโปรแกรม
จำำ�นวนหนึ่่�งเพื่่�อทำำ�ให้้ปรากฏ (ผสานเข้้ากัับภาพ) ขึ้้�นมาบนหน้้าจอแสดงผล
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ได้้ โปรแกรมเหล่่านี้้�อาจปรากฏออกมาในรููปแบบของชุุดคำำ�สั่่�งในโปรแกรม
จัับภาพหน้้าจอหรืืออาจจะอยู่่�ในรููปของบริิการแยกต่่างหาก (ไม่่ว่า่ จะเป็็นการ
ใช้้งานผ่่านโปรแกรมหรืือบนหน้้าเว็็บไซต์์) ที่่�สตรีีมเมอร์์จำำ�เป็็นต้้องสมััครเข้้า
ใช้้งานบริิการเหล่่านั้้�น (ไม่่ว่่าจะเป็็นบริิการฟรีีหรืือเสีียเงิินก็็ตาม) ดัังเช่่น
Streamlab เป็็นต้้น
นอกจากโปรแกรมจัับหน้้าจอแล้้ว พื้้�นที่่�สำำ�หรัับการถ่่ายทอดสดเพื่่�อ
เผยแพร่่ภาพและเสีียง ก็็เป็็นสิ่่�งสำำ�คัญ
ั พื้้�นที่่�เหล่่านี้้�ยกตััวอย่่าง เช่่น Youtube
หรืือ Twitch TV โดยมากแล้้วการถ่่ายทอดภาพขึ้้�นไปบนพื้้�นที่่�มัักจะทำำ�ผ่่าน

ภาพที่่� 3 ป้้ายแจ้้งเตืือนอย่่างฉัับพลััน
ที่่�มา: ผู้้�เขีียน

ตััวโปรแกรมจัับหน้้าจอ โดยที่่�พื้้�นที่่�เหล่่านี้้�มัักจะมอบรหััสผ่่านลัับประจำำ�ช่่อง
ให้้กัับสตรีีมเมอร์์เพื่่�อใช้้ในการกรอกลงในโปรแกรมจัับหน้้าจอเพื่่�อระบุุช่่อง
ทางการถ่่ายทอดภาพและเสีียงให้้ไปปรากฎบนพื้้�นที่่�นั้้�นๆ พื้้�นที่่�เหล่่านี้้�จึึงเป็็น
ส่่วนประกอบสำำ�คััญในการทำำ�ให้้การถ่่ายทอดภาพและเสีียงเกิิดขึ้้�นได้้ หาก
ไม่่มีีพื้้�นที่่�เหล่่านี้้�ภาพที่่�ถููกโปรแกรมจัับภาพจััดเก็็บเข้้ามาก็็จะคงค้้างอยู่่�ใน
หน่่วยความจำำ�ของเครื่่�องคอมพิิวเตอร์์ต่อ่ ไปและไม่่อาจถููกเผยแพร่่ออกในวงกว้้าง
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อย่่างไรก็็ตาม แม้้ว่า่ ทั้้�งวััตถุุดิบิ และเครื่่�องมืือจะมาบรรจบกัันแต่่ด้ว้ ย
ตััวของพวกมัันเองก็็ไม่่สามารถผลิิตสร้้าง ภาพ และ เสีียง ออกมาได้้ได้้ ดัังจะ
เห็็นได้้จาก ภาพที่่�ปรากฏบนการถ่่ายทอดสดคืือการที่่�สตรีีเมอร์์ทำำ�การจัับภาพ
การต่่อสู้้�แข่่งขััน (ความสััมพัันธ์์ระหว่่างผู้้�เล่่นที่่�เกิิดขึ้้�นบนเกม) เพีียงแต่่มันั ไม่่ใช่่
เป็็นเพีียงการทำำ�ซ้ำำ��ภาพเหล่่านั้้�นโดยไม่่เปลี่่�ยนแปลงอะไร สตรีีมเมอร์์เป็็นผู้้�
เลืือกว่่าฉากการต่่อสู้้�ส่่วนใดจะปรากฏขึ้้�นหรืือไม่่ปรากฏขึ้้�นมา ภาพการตััด
สลัับไปมาของการต่่อสู้้�ในส่่วนต่่าง ๆ ของแผนที่่�บนเกมเป็็นสิ่่�งที่่�พบเห็็นได้้ใน
การถ่่ายทอดสดเกม หลัังจากขั้้�นตอนการจัับภาพ บรรดาภาพเหล่่านั้้�นยัังต้้อง
ถููกปรัับเปลี่่�ยนโดยโปรแกรมที่่�สร้้างแถบสถานะต่่าง ๆ เพื่่�อบ่่งบอกข้้อมููลหรืือ
สร้้างความสวยงามให้้กัับการถ่่ายทอดสดของสตรีีมเมอร์์ นอกจากนี้้� เสีียง ที่่�
ถููกพากย์์ลงไปเพื่่�อบรรยายเหตุุการณ์์การต่่อสู้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นก็็ถูกู สร้้างสรรค์์ จััดเรีียง
ขึ้้�นมาใหม่่โดยสตรีีมเมอร์์ และในบางครั้้�งก็็มีีการสอดแทรกมุุขตลกหรืือมุุข
เฉพาะกลุ่่�มที่่�เข้้าใจกัันในหมู่่�ผู้้�ชมประจำำ�ก็็ได้้ นอกจากนี้้�สตรีีมเมอร์์ยัังอาจมีี
การโต้้ตอบกัับบทสนทนาที่่�เกิิดขึ้้�นระหว่่างผู้้�ชมก็็ได้้ ดัังนั้้�นต่่อให้้เป็็นเกมการ
แข่่งขัันเกมเดีียวกััน ฉากเดีียวกััน แต่่ด้้วยสตรีีมเมอร์์ต่่างคนกัันก็็ย่่อมก่่อให้้
เกิิดเสีียงที่่�ไม่่เหมืือนกััน และหากปราศจากสตรีีมเมอร์์ภาพ และ เสีียงที่่�ถููก
ผลิิตขึ้้�นมานั้้�นก็็คงไม่่สามารถถููกแพร่่กระจายไปบนพื้้�นที่่�ต่่าง ๆ เพื่่�อให้้ผู้้�ชม
เข้้ามารัับชมได้้ด้้วยตััวของมัันเอง
	ด้้วยเหตุุดังั นี้้� แรงงาน จึึงเป็็นส่่วนสำำ�คัญั ที่่�จะขาดไปไม่่ได้้ในกระบวนการ
ใช้้แรงงานที่่�จะผลิิตสร้้าง ภาพ และ เสีียง ออกมา และแรงงานในกระบวนการ
ผลิิตนี้้�ก็็มาจากความสามารถของสตรีีมเมอร์์ในการทำำ�กิิจกรรมบางประการ
เพื่่�อเปลี่่�ยนแปลงสิ่่�งอื่่�นอย่่างมีีเป้้าหมายนั่่�นเอง
จากการอภิิปรายถึึงกระบวนการใช้้แรงงานของสตรีีมเมอร์์ได้้ปรากฏ
ลัักษณะสำำ�คััญ ดัังนี้้�
กระบวนการใช้้ แรงงานเกิิ ดการกระจายออกไปในเชิิ งกายภาพ
(สตรีีมเมอร์์ไม่่จำำ�เป็็นต้้องมารวมตััวกััน ณ พื้้�นที่่�ใดพื้้�นที่่�หนึ่่�งเพื่่�อที่่�จะสามารถ
ทำำ�การผลิิตได้้)
สตรีีมเมอร์์ถือื ครองกรรมสิิทธิ์์�เหนืือเครื่่�องมืือที่่�จำำ�เป็็นในกระบวนการ

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563) I 173

ใช้้แรงงาน เช่่น คอมพิิวเตอร์์ แต่่ในส่่วนของโปรแกรมที่่�จำำ�เป็็นต่่อการถ่่ายทอด
สด สตรีีมเมอร์์กลัับไม่่ได้้ถืือครองกรรมสิิทธิ์์�เหนืือเครื่่�องมืือในส่่วนนี้้� จริิงที่่�
สตรีีมเมอร์์นั้้�นอาจทำำ�การ เช่่า โปรแกรมเหล่่านี้้�เพื่่�อเข้้าถึึงการใช้้งานได้้
สตรีีมเมอร์์ก็็ได้้สามารถควบคุุมปััจจััยการผลิิตในส่่วนนี้้�ได้้ แต่่ถึึงที่่�สุุดแล้้ว
กรรมสิิทธิ์์�ก็ยั็ งั อยู่่�กัับเจ้้าของและการควบคุุมการใช้้บริิการของสตรีีมเมอร์์ก็ยั็ งั
เป็็นของนายทุุนอยู่่� (อย่่างไรก็็ตามนายทุุนเจ้้าของโปรแกรมเหล่่านั้้�นไม่่ได้้
ทำำ�การควบคุุมที่่�ส่่งผลกระทบโดยตรงต่่อกระบวนการใช้้แรงงานที่่�เราให้้ความ
สนใจอยู่่�)
สตรีีมเมอร์์ไม่่ได้้ถืือครองกรรมสิิทธิ์์�เหนืือ วััตถุุดิิบ และพื้้�นที่่�สำำ�หรัับ
การถ่่ายทอดสด กล่่าวคืือ วััตถุุดิบิ โดยเนื้้�อแท้้แล้้วกรรมสิิทธิ์์�ตกอยู่่�กัับนายทุุน
เจ้้าของเกม (ความสััมพัันธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นระหว่่างผู้้�เล่่นเกมด้้วยกัันเองที่่�เกิิดขึ้้�นบน
เกม) และนายทุุนเจ้้าของพื้้�นที่่� Twitch TV (ความสััมพัันธ์์ของผู้้�ชม) เพีียงแต่่
ว่่านายทุุนเหล่่านั้้�นเปิิดโอกาสให้้สามารถนำำ�เอาสิ่่�งเหล่่านี้้�ไปใช้้เพื่่�อเผยแพร่่ได้้
ซึ่่�งในแง่่หนึ่่�งแล้้วพวกเขาก็็ได้้รับั ผลประโยชน์์กลัับมาในแง่่ของการโปรโมทเกม
ของพวกเขา ส่่วนพื้้�นที่่� กรรมสิิทธิ์์�ก็็อยู่่�ในมืือของนายทุุน สตรีีมเมอร์์เป็็นแต่่
เพีียง “ผู้้�ใช้้งาน” เท่่านั้้�น และที่่�สำำ�คััญ สตรีีมเมอร์์ไม่่ได้้มีีกรรมสิิทธิ์์�เหนืือ
ผลผลิิต (ภาพ และเสีียง) ที่่�พวกเขาเป็็นส่่วนสำำ�คััญในการผลิิตสร้้างขึ้้�น
5.2 กระบวนการใช้้แรงงานของผู้้�ชม
ในกระบวนการใช้้แรงงานเพื่่�อผลิิตตััวอัักษรของผู้้�ชม วััตถุุดิบิ ในการ
ใช้้แรงงานของพวกเขา คืือ ความสััมพัันธ์์ทางสัังคมระหว่่างผู้้�ใช้้งาน (ระหว่่าง
ผู้้�ชมด้้วยกััน และ ระหว่่างผู้้�ชมกัับสตรีีมเมอร์์) กัับภาพ เสีียง (อัันเป็็นผลผลิิต
ของกระบวนการใช้้แรงงานของสตรีีมเมอร์์) ที่่�เกิิดขึ้้�นบนพื้้�นที่่� Twitch TV
โดยที่่�สิ่่�งเหล่่านี้้�ล้้วนแต่่เป็็นส่่วนหนึ่่�งของ เนื้้�อหาผู้้�ใช้้งาน
“morp roaming” “คิิดไงเอา morp ไปเจอลิิง” “มอฟโครตจน”
“Mk ฟรีี” “เหลวเป็็นน้ำำ��เลย morph อ่่าวลืืมมัันเป็็นน้ำำ��อยู่่�แล้้ว” บทสนทนา
เหล่่านี้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นระหว่่างผู้้�ชมเพื่่�อพููดคุุยถึึงฟอร์์มการเล่่นที่่�ย่ำำ��แย่่ของผู้้�เล่่นซึ่่�ง
กำำ�ลัังควบคุุมฮีีโร่่ที่่�ชื่่�อ Morphling5 อยู่่�ด้้วยการล้้อเลีียน Morphling ซึ่่�งเป็็น
ฮีีโร่่ที่่�มัักอยู่่�ในตำำ�แหน่่ง carry6 ว่่าเล่่นตำำ�แหน่่ง roaming7 ย่่อมแสดงให้้เห็็น
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ถึึงสภาพความย่ำำ��แย่่ของ Morphling ในขณะนั้้�นได้้อย่่างดีี นอกจากนี้้�บท
สนทนานี้้�ยัังกล่่าวเชิิงตำำ�หนิิถึึงการเลืือกหยิิบฮีีโร่่อย่่าง Morphling มาสู้้�กัับ
Money King8 (หรืือ Mk) ซึ่่�งในทััศนะของผู้้�ชมคนนี้้� Morphling ยากที่่�จะสู้้�
ตััวต่่อตััวกัับ Money King พร้้อมทั้้�งล้้อเลีียนว่่า Morphling ถููกฆ่่าและไม่่
สามารถเก็็บทอง ค่่าประสบการณ์์ หรืือไอเทมได้้จนเหลวเหมืือนน้ำำ��อีีกด้้วย
บทสนทนานี้้�เป็็นตััวอย่่างของความสััมพัันธ์์ทางสัังคมที่่�ผู้้�ชมพููดคุุยกัันเกี่่�ยวกัับ
ภาพและเสีียงของการแข่่งขัันที่่�ถููกถ่่ายทอดบนพื้้�นที่่�
“อััดรูู” คืือ การบรรยายสภาพของฮีีโร่่ตััวหนึ่่�งเดิินเข้้าไปในซอกป่่า
แล้้วไม่่สามารถกลัับออกมาได้้เนื่่�องจากดููฮีโี ร่่อีกี ฝั่่ง� ปิิดทางออกไว้้ การบรรยาย
ครั้้�งนี้้�ได้้รับั การตอบสนองโดยผู้้�ชมคนอื่่�นด้้วยสััญลัักษณ์์รูปู หน้้ารุ้้�งที่่�สื่่�อถึึงความ
หลากหลายทางเพศ โดยที่่�ในบริิบทนี้้�พวกเขาต้้องการสื่่�อถึึงการร่่วมเพศทาง
ทวารหนััก นอกจากผู้้�ชมที่่�จะตอบสนองต่่อการเปรีียบเทีียบในครั้้�งนี้้�แล้้ว
สตรีีมเมอร์์ก็พู็ ดู ผ่่านไมค์์โครโพนของเขาว่่า “อััดรููแน่่นอน” เป็็นการตอบกลัับ
สิ่่�งที่่�ผู้้�ชมในช่่องเขากำำ�ลังั สนใจกัันอย่่าง สิ่่�งนี้้�เป็็นตััวอย่่างแสดงให้้เห็็นถึึงความ
สััมพัันธ์์ทางสัังคมระหว่่างผู้้�ชมและสตรีีมเมอร์์ซึ่่�งล้้วนแต่่เป็็นผู้้�ใช้้งานบนพื้้�นที่่�
จากตััวอย่่างเหล่่านี้้�เราจะเห็็นถึึงความสััมพัันธ์์ทางสัังคมที่่�ก่่อตััวขึ้้�น
บนพื้้�นที่่� Twitch TV ซึ่่�งสุุดท้้ายจะปรากฎตััวอย่่างเป็็นรููปธรรมผ่่านตััวอัักษร
บนช่่องการสนทนา สิ่่�งเหล่่านี้้�ล้้วนแต่่เป็็นวััตถุุดิิบของการใช้้แรงงาน
เครื่่�องมืือที่่�จะถููกใช้้ในการผลิิตตััวอัักษรของผู้้�ชม สามารถแบ่่งออก
เป็็น อุุปกรณ์์ที่่�ใช้้รัับชม/สนทนา และ โปรแกรมที่่�ใช้้รัับชมและสนทนา
	อุุปกรณ์์ที่่�ใช้้รัับชม หากเราเจาะจงลงมาเฉพาะการถ่่ายทอดสดบน
Twitch TV ก็็จะพบว่่าอุุปกรณ์์ที่่�สามารถเข้้าใช้้งานบริิการประเภทต่่าง ๆ ได้้
นั้้�นอาจแบ่่งออกเป็็นสามประเภทใหญ่่ๆ คืือ 1) คอมพิิวเตอร์์ ในความหมาย
ที่่�ครอบคลุุมอุุปกรณ์์ที่่�สามารถเปิิดใช้้งานเว็็บเบาวเซอร์์9 เพื่่�อเข้้าใช้้งานเว็็บไซต์์
Twitch TV ได้้ 2) อุุปกรณ์์ที่่�สมารถเปิิดใช้้งานแอพพลิิเคชั่่�น Twitch TV ใน
ระบบปฏิิบััติิการณ์์ Android หรืือ IOS ได้้ไม่่ว่่าจะเป็็น สมาร์์ทโฟนหรืือ
แท็็บเล็็ตก็็ตาม และ 3) สมาร์์ทดีีไวท์์ที่่�สามารถเปิิดแอพพลิิเคชั่่�นในระบบ
ปฏิิบััติิการณ์์อื่่�น ๆ นอกจากข้้อ 2
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โปรแกรมที่่�ใช้้รัับชมและสนทนา หมายถึึงโปรแกรมที่่�ใช้้เพื่่�อเข้้าถึึง
บริิการของ Twitch TV ผู้้�ชมจำำ�เป็็นต้้องอาศััยโปรแกรมเหล่่านี้้�เพื่่�อดูู ภาพ
เสีียง รวมทั้้�งสานความสััมพัันธ์์ทางสัังคมกัับผู้้�ใช้้งานคนอื่่�น และในท้้ายที่่�สุุด
สิ่่�งเหล่่านี้้�จะผลิิตสร้้างออกมาในรููปของตััวอัักษรที่่�ปรากฏสนทนาโต้้ตอบกััน
บนช่่องการสนทนา
เมื่่�อพิิจารณาจากจุุดมุ่่�งหมายในกระบวนการใช้้แรงงาน คืือ ตััวอัักษร
ตััวบริิการพื้้�นที่่� Twitch TV ในฐานะโปรแกรมที่่�จำำ�เป็็นในการรัับชมและสนทนา
จึึงเป็็นเครื่่�องมืือที่่�สำำ�คัญ
ั มาก กล่่าวคืือ หากปราศจากโปรแกรมพวกนี้้�ตััวอัักษร
ก็็ไม่่อาจปรากฏขึ้้�นมาได้้
เช่่นเดีียวกัับในกรณีีของสตรีีมเมอร์์ การบรรจบกัันของวััตถุุดิิบและ
เครื่่�องมืือเป็็นเงื่่�อนไขที่่�จำำ�เป็็นแต่่ด้ว้ ยตััวของมัันเองก็็ไม่่อาจทำำ�ให้้เกิิด ตััวอัักษร
ขึ้้�นมาได้้ มัันต้้องอาศััยแรงงานจากผู้้�ชมที่่�คอยประมวลเอาวััตถุุดิิบต่่าง ๆ นั้้�น
เข้้ามาในหััวของพวกเขา เพิ่่�มเติิม ปรัับเปลี่่�ยนพวกมัันและทำำ�ให้้ปรากฏในรููป
ของตััวอัักษรผ่่านเครื่่�องมืือต่่าง ๆ ภาพและเสีียงที่่�เกิิดจากสตรีีมเมอร์์ถูกู ผสม
รวมเข้้ากัับไปกัับตััวอัักษรที่่�เกิิดจากผู้้�ชมคนอื่่�นรวมทั้้�งประสบการณ์์ กรอบคิิด
เชิิงวััฒนธรรมบางประการ แล้้วจึึงถููกป้้อนเข้้าไปในพื้้�นที่่� ดัังนั้้�น แรงงาน จึึง
เป็็นสิ่่�งที่่�ขาดไปไม่่ได้้ในกระบวนการผลิิตสร้้างตััวอัักษร
จากการอภิิปรายถึึงกระบวนการใช้้แรงงานของสตรีีมเมอร์์ได้้ปรากฏ
ลัักษณะสำำ�คััญ ดัังนี้้�
ประการที่่�หนึ่่�ง เช่่นเดีียวกัับในกรณีีของสตรีีมเมอร์์ กระบวนการใช้้
แรงงานของผู้้�ชมเกิิดการกระจายตััวเชิิงกายภาพ ผู้้�ชมก็็ไม่่มีีความจำำ�เป็็นจะ
ต้้องมาอยู่่�ในพื้้�นที่่�เดีียวกัันถึึงจะทำำ�การผลิิตได้้ และยัังเห็็นถึึงการกระจายตััว
ไปในชีีวิติ ของผู้้�ชมอีีกด้้วย ดัังจะเห็็นได้้จากการผนวกเอาชุุดความรู้้� ประสบการณ์์
ในชีีวิิตของผู้้�ชมเข้้าไปเพื่่�อผลิิตสร้้างตััวอัักษรขึ้้�นมา
ประการที่่�สอง ผู้้�ชมถืือครองกรรมสิิทธิ์์�เหนืือเครื่่�องมืือที่่�จำำ�เป็็นใน
กระบวนการใช้้แรงงานเฉพาะในส่่วนของอุุปกรณ์์ที่่�ใช้้รัับชม/สนทนา
ประการที่่�สาม ผู้้�ชมไม่่ได้้ถืือครองกรรสิิทธิ์์�เหนืือเครื่่�องมืือที่่�จำำ�เป็็น
ในกระบวนการใช้้แรงงาน โดยเฉพาะในส่่วนของตััวบริิการพื้้�นที่่� และแม้้ว่่า
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พวกเขาจะสามารถเข้้าใช้้งานบรรดาโปรแกรมที่่�ใช้้รับั ชมและสนทนาได้้แต่่ว่า่
พวกเขาก็็ไม่่ได้้มีีกรรมสิิทธิ์์�เหนืือสิ่่�งเหล่่านี้้�
ประการที่่�สี่่� ผู้้�ชมไม่่ได้้มีีกรรมสิิทธิ์์�เหนืือวััตถุุดิิบและผลผลิิตของ
กระบวนการใช้้แรงงาน เนื่่�องจากสิ่่�งเหล่่านี้้� คืือ เนื้้�อหาผู้้�ใช้้งานซึ่่�งเป็็นกรรมสิิทธิ์์�
ของนายทุุน
การอภิิปรายถึึงกระบวนการใช้้แรงงานของสตรีีมเมอร์์และผู้้�ชมทำำ�ให้้
เราเห็็นถึึงลัักษณะร่่วมกัันของกระบวนการใช้้แรงงาน คืือ
ประการที่่�หนึ่่�ง เกิิดการกระจายตััวออกไปเชิิงกายภาพของกระบวนการ
ใช้้แรงงาน สตรีีมเมอร์์และผู้้�ชมไม่่จำำ�เป็็นต้้องรวมตััวกััน ณ พื้้�นที่่�ใดพื้้�นที่่�หนึ่่�ง
เพื่่�อทำำ�การผลิิตอีีกต่่อไป
ประการที่่�สอง ทั้้�งสตรีีมเมอร์์และผู้้�ชมต่่างถืือครองปััจจััยการผลิิต
บางส่่วน แต่่ปััจจััยการผลิิตที่่�สำำ�คััญต่่อการถ่่ายทอดสดบน Twitch TV หรืือ
พื้้�นที่่� กลัับเป็็นกรรมสิิทธิ์์�ของนายทุุน
ประการที่่�สาม กระบวนการใช้้แรงงานที่่�เกิิดขึ้้�นเป็็นกระบวนการที่่�
ไม่่อาจแยกวััตถุุดิิบและผลผลิิตที่่�เกิิดออกจากกัันได้้อย่่างเด็็ดขาด ผลผลิิตที่่�
เกิิดจากสตรีีมเมอร์์ได้้กลัับกลายเป็็นวััตถุุดิบิ ตั้้�งต้้นของผู้้�ชม และในขณะเดีียวกััน
ผลผลิิตจากผู้้�ชมก็็กลัับกลายเป็็นวััตถุุดิิบตั้้�งต้้นของสตรีีมเมอร์์เช่่นกััน
ประการที่่�สี่่� ผลผลิิตที่่�ได้้จากกระบวนการใช้้แรงงานดำำ�รงอยู่่�ใน
สภาพอวััตถุุ ผลผลิิตดัังกล่่าวมีีลัักษณะที่่�ไม่่มีีความสมบููรณ์์ (หรืือจุุดสิ้้�นสุุด)
ในตััวเอง ในทางตรงกัันข้้าม ผลผลิิตมีีลักั ษณะเป็็นกระบวนการที่่�เปลี่่�ยนแปลง
ไปเรื่่�อย ๆ ซึ่่�งแตกต่่างจากกระบวนการผลิิตในแบบอื่่�น ๆ ที่่�ผลผลิิตมัักปรากฏ
ออกมามีีลักั ษณะที่่�เป็็นวััตถุุซึ่่�งมีีภาพสมบููรณ์์พร้้อมในตััวเอง ดัังจะเห็็นได้้จาก
ภาพ เสีียง และตัักอัักษรเมื่่�อถููกผลิิตออกมาแล้้วก็็ถูกู นำำ�กลัับเข้้าไปในกระบวนการ
ใช้้แรงงานเพื่่�อผลิิตสร้้าง ปรัับปรุุง แก้้ไขสิ่่�งเหล่่านั้้�นออกมาอีีกครั้้�ง มัันเป็็นสิ่่�ง
ที่่�มีีพลวััตไม่่ใช่่หยุุดนิ่่�ง
ประการที่่�ห้้า แรงงานเป็็นส่่วนสำำ�คััญของกระบวนการใช้้แรงงานไม่่
ว่่าจะเป็็นกรณีีของสตรีีมเมอร์์หรืือผู้้�ชมก็็ตาม
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6. การควบคุุมผู้้�ใช้้งาน
เพื่่�อให้้กระบวนการใช้้แรงงานที่่�มีีเป้้าหมายอยู่่�ที่่�การสะสมทุุนสามารถ
ดำำ�เนิินการต่่อไปได้้ นายทุุนจำำ�เป็็นต้้องเข้้าควบคุุมกระบวนการใช้้แรงงานเพื่่�อ
ประกัันว่่าความสามารถหรืือของผู้้�ใช้้งานจะถููกใช้้ไปเพื่่�อการสะสมทุุนของ
พวกเขา
หนึ่่�งในรููปแบบการควบคุุมแรงงานคืือการแยกการคิิด (conception)
ออกจากการดำำ�เนิินการ (execution) กระบวนการคิิดหรืือการวางแผนจััดการ
กระบวนการใช้้แรงงานตกอยู่่�ในมืือของบรรดานายทุุนและผู้้�ใช้้แรงงานก็็มีหี น้้า
ที่่�เพีียงดำำ�เนิินการตามคำำ�สั่่�ง (Braverman, 1974: 85-121) อย่่างไรก็็ตาม
จากการอภิิปรายถึึงกระบวนการใช้้แรงงานของสตรีีมเมอร์์และผู้้�ชมจะพบได้้
ว่่า แม้้นายทุุนจะเป็็นเจ้้าของและสามารถควบคุุมเหนืือปััจจััยการผลิิตได้้แต่่
การควบคุุมที่่�เกิิดขึ้้�นกลัับไม่่มีกี ารแยกการคิิดและการดำำ�เนิินการออกจากกััน
ลัักษณะเช่่นนี้้�เป็็นสิ่่�งที่่�พบเห็็นได้้ทั้้�งจากสตรีีมเมอร์์และผู้้�ชม ในกระบวนการ
ใช้้แรงงานของคนทั้้�งสองกลุ่่�มพวกเขาต่่างตััดสิินใจกำำ�หนดว่่าจะกระทำำ�สิ่่�งใด
เป็็นเรื่่�องที่่�พวกเขาต้้องตััดสิินใจเอง สตรีีมเมอร์์ไม่่ได้้ถูกู นายทุุนสั่่�งให้้ต้อ้ งผลิิต
ภาพและเสีียงตามความต้้องการของนายทุุน (หรืือลููกค้้าของนายทุุน) และผู้้�
ชมก็็ไม่่ได้้ถูกู นายทุุนสั่่�งให้้ต้อ้ งพููดคุุยกัับผู้้�ชมหรืือสตรีีมเมอร์์ แรงงานในที่่�นี้้�จึงึ
ยัังคงเป็็นความสามารถในการเปลี่่�ยนแปลงวััตถุุต่่าง ๆ ด้้วยเครื่่�องมืือให้้เป็็น
ไปตามเป้้าหมายของพวกเขาเอง
นอกจาการแยกการคิิดออกจากการดำำ�เนิินการ การควบคุุมยัังอาจ
ปรากฏออกมาในรููปแบบการรวบรวมแรงงานให้้เข้้ามาอยู่่�ในพื้้�นที่่�เดีียวกัันเพื่่�อ
สอดส่่องและบัังคัับกระบวนการใช้้แรงงาน ทว่่าในบริิบทของสตรีีมเมอร์์และ
ผู้้�ชมบนพื้้�นที่่� Twtich TV กลัับพบว่่า กระบวนการใช้้แรงงานได้้เกิิดการกระจาย
ออกไป (อย่่างน้้อยที่่�สุุดในเชิิงกายภาพ) พวกเขาไม่่มีีความจำำ�เป็็นต้้องมาอยู่่�
ในพื้้�นที่่�และเวลาเดีียวกัันเพื่่�อทำำ�การผลิิต ลัักษณะเช่่นนี้้�ส่่วนหนึ่่�งเกิิดจากการ
ที่่�นายทุุนไม่่ได้้มีกี รรมสิิทธิ์์�เหนืือปััจจััยการผลิิตทั้้�งหมดเหมืือนดั่่�งนายทุุนโรงงาน
อุุตสาหกรรม นายทุุนจึึงไม่่อาจรวบรวมบรรดาผู้้�ใช้้งาน (ในฐานะแหล่่งที่่�มา
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ของแรงงาน) ให้้เข้้ามาอยู่่�ในสถานที่่�เดีียวกัันและควบคุุมกระบวนการใช้้แรงงาน
ได้้อีีกต่่อไป
หากเป็็นเช่่นนี้้�แล้้ว พื้้�นที่่� Twtich TV ปราศจากการควบคุุมหรืือ คำำ�
ตอบคืือไม่่ ควบคุุม ด้้วยกรรมสิิทธิ์์�ที่่�มีีเหนืือพื้้�นที่่� Twitch TV อัันเป็็นปััจจััย
การผลิิตที่่�สำำ�คัญ
ั ในการถ่่ายทอดสด นายทุุนผู้้�เป็็นเจ้้าของก็็ยังั สามารถทำำ�การ
ควบคุุมผู้้�ใช้้งานผ่่านพื้้�นที่่�แห่่งนี้้�ได้้ แม้้บรรดาผู้้�ใช้้งานจะถืือครองกรรมสิิทธิ์์�ใน
ปััจจััยการผลิิตอื่่�น ๆ อยู่่�บางส่่วนก็็ตาม
	รููปแบบการควบคุุมที่่�ปรากฏบน Twitch TV สามารถแบ่่งเป็็น 2
ประเภทได้้ดัังนี้้� 1) การควบคุุมในเชิิงบีีบบัังคัับ 2) การสร้้างความยิินยอม
(อย่่างไรก็็ตามมิิติิการบัังคัับและความยิินยอมนี้้�ก็็ไม่่ได้้แยกขาดจากกัันอย่่าง
สมบููรณ์์หากแต่่ซ้้อนทัับกัันอยู่่�)
การควบคุุมในเชิิงบีีบบัังคัับ หมายถึึงการที่่�นายทุุนใช้้เครื่่�องมืือกลไก
ต่่าง ๆ ลงโทษผู้้�ใช้้งานเพื่่�อประกัันว่่ากระบวนการใช้้แรงงานจะถููกใช้้ไปเพื่่�อ
การสะสมทุุนของพวกเขา โดยที่่�เครื่่�องมืือกลไกเหล่่านั้้�นเกิิดจากกรรมสิิทธิ์์�
เหนืือพื้้�นที่่�ของพวกเขา เช่่น กรณีีของสตรีีมเมอร์์ที่่�ทำำ�สัญั ญาโดยตรงกัับ Twitch
TV1 กล่่าวคืือ สตรีีมเมอร์์กลุ่่�มดัังกล่่าวจำำ�เป็็นต้้องผลิิตเนื้้�อหาการถ่่ายทอดสด
ออกมาเพื่่�อให้้มีียอดเวลา (minute watch) ของผู้้�ชมให้้ถึึงกำำ�หนด หากไม่่
สามารถทำำ�ได้้พวกเขาก็็จะไม่่ได้้รับั ค่่าตอบแทนจาก Twitch TV อย่่างไรก็็ตาม
บรรดาข้้อกำำ�หนดและเป้้าหมายในสััญญาเหล่่านี้้�ก็็ดููจะเป็็นการกำำ�กัับควบคุุม
ที่่�มีีไว้้เพื่่�อประกัันระดัับความเข้้มข้้นในการผลิิตของสตรีีมเมอร์์เท่่านั้้�น การ
ควบคุุมแบบนี้้�ไม่่ได้้ประสงค์์เข้้าไปควบคุุมรููปแบบการผลิิตหรืือกล่่าวให้้ชัดั เจน
กว่่านั้้�นมัันไม่่ได้้ต้อ้ งการควบคุุมเนื้้�อหา (ภาพ เสีียง) ที่่�จะถููกผลิิตออกมา หรืือ
กล่่าวอีีกอย่่างหนึ่่�งได้้ว่่า Twitch TV ให้้ความสำำ�คััญกัับระดัับความเข้้มข้้นอััน
หลากหลายของเนื้้�อหาที่่�ถููกผลิิตสร้้างและเผยแพร่่มากกว่่าจะให้้ความสำำ�คัญ
ั
กัับความเข้้มข้้นของเนื้้�อหาที่่�เหมืือนๆ กััน
การควบคุุมมิิได้้เกิิดแค่่เฉพาะกัับสตรีีเมอร์์เท่่านั้้�น ผู้้�ชมก็็ถููกควบคุุม
ด้้วยเช่่นกััน ดัังจะเห็็นได้้จากการประกาศแนวทางปฏิิบัติั ขิ องชุุมชนซึ่่�งกำำ�หนด
ขอบเขตเนื้้�อหาและสิ่่�งที่่�ไม่่สามารถกระทำำ�บนพื้้�นที่่�ด้้วยการวางหลัักการกว้้าง ๆ
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เช่่น เนื้้�อหาจะต้้องไม่่ขััดต่่อหลัักกฎหมาย หรืือไม่่มีีความรุุนแรง เป็็นต้้น การ
ควบคุุมแบบนี้้�เป็็นไปเพื่่�อสร้้างสภาพแวดล้้อมหรืือพื้้�นที่่�ให้้เอื้้�อต่่อกระบวนการ
ใช้้แรงงานของผู้้�ใช้้งานนั่่�นเอง การลงโทษขั้้�นสููงสุุดสำำ�หรัับการไม่่ทำำ�ตามแนวทาง
ที่่�ว่่าคืือการระงัับบััญชีี (ผู้้�ใช้้งาน) การลงโทษดัังกล่่าววางอยู่่�บนการใช้้แรง
กดดัันจากปััจจััยทางสัังคมในความหมายที่่�ว่่า มัันเป็็นการนำำ�เอาความสััมพัันธ์์
ทางสัังคมที่่�ผููกโยงอยู่่�กัับบััญชีีผู้้�ใช้้งานมาเป็็นหลัักประกัันให้้บรรดาผู้้�ใช้้งาน
ต้้องทำำ�ตามแนวทางปฏิิบััติิของชุุมชน เนื่่�องจากว่่าบนพื้้�นที่่� Twitch TV การ
เชื่่�อมต่่อเพื่่�อสร้้างความสััมพัันธ์์ทางสัังคมเป็็นสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นบนฐานของ “ชื่่�อ”
บััญชีี การระงัับบััญชีีผู้้�ใช้้งานเท่่ากัับการลบชื่่�อและความสััมพัันธ์์ทิ้้�งไปนั่่�นเอง
อย่่างไรก็็ตามอาจมีีข้้อสงสััยที่่�เห็็นแย้้งกัับประสิิทธิิภาพของแรงกดดัันแบบนี้้�
ว่่า ตราบใดที่่�ร่่างกายเชิิงกายภาพของพวกเรายัังไม่่ตายเราก็็สามารถสร้้างบััญชีี
ผู้้�ใช้้งานใหม่่และกลัับเข้้ามาภายในพื้้�นที่่�แห่่งนี้้�เพื่่�อสร้้างความสััมพัันธ์์ทางสัังคม
ชุุดใหม่่ขึ้้�นมาอีีกกี่่�ครั้้�งก็็ได้้ แต่่ก็็ต้้องไม่่ลืืมว่่าการเปลี่่�ยนชื่่�อบััญชีีผู้้�ใช้้งานก็็ไม่่
ต่่างอะไรกัับการเปลี่่�ยนตััวตนเปลี่่�ยนบุุคคล การเปลี่่�ยนดัังกล่่าวก็็เหมืือนการ
เริ่่�มต้้นใหม่่หมดในการทำำ�ความรู้้�จักั และสร้้างความคุ้้�นเคยซึ่่�งไม่่ใช่่เรื่่�องง่่ายดาย
นัักที่่�จะกระทำำ�
การสร้้างความยิินยอม หมายถึึง การที่่�นายทุุนใช้้สร้้างเครื่่�องมืือบาง
ประการขึ้้�นมาเพื่่�อจููงใจให้้ผู้้� ใช้้งานใช้้แรงงานของพวกเขาเพื่่�อก่่อให้้เกิิด
กระบวนการสะสมทุุนอัันเป็็นผลประโยชน์์ของนายทุุน ในกรณีีนี้้�เราอาจเห็็น
การควบคุุมด้้วยการสร้้างความยิินยอมผ่่านการกำำ�หนดกฎเกณฑ์์การเลื่่�อน
ลำำ�ดัับขั้้�น
นอกจากการควบคุุมที่่�กระทำำ�ผ่า่ นสััญญายัังปรากฏการควบคุุมผ่่าน
กฎเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการพิิจารณาการเปลี่่�ยนสภานะภาพไปสู่่�การเป็็น
Twitch รููกี้้� หรืือ พัันธมิิตร Twitch บรรดาสตรีีมเมอร์์ธรรมดาหากพวกเขา
เหล่่านั้้�นต้้องการช่่องทางการหารายได้้จากการถ่่ายทอดสดของเขา (ไม่่ว่่าจะ
ประสงค์์ให้้เป็็นแหล่่งรายได้้หลัักในชีีวิิตหรืือรายได้้เสริิมก็็ตาม) สิ่่�งที่่�พวกเขา
ต้้องเร่่งทำำ�ก็็คืือการไล่่กวดกฎเกณฑ์์การพิิจารณาเลื่่�อนลำำ�ดัับขั้้�นของการเป็็น
สตรีีมเมอร์์ไปสู่่�ขั้้�นของรููกี้้�และขั้้�นของพัันธมิิตร ไม่่ว่่าจะเป็็นการถ่่ายทอดสด
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จนมีีเวลารวม มีีจำำ�นวนวัันที่่�ทำำ�การถ่่ายทอดสด และมีีจำำ�นวนผู้้�เข้้าชมถึึงเกณฑ์์
ที่่�นายทุุนเจ้้าของ Twitch TV ได้้ตั้้�งเอาไว้้ ลำำ�ดัับขั้้�นที่่�สููงขึ้้�นนั้้�นย่่อมหมายถึึง
ความสามารถในการเข้้าถึึงเครื่่�องมืือกลไกสำำ�หรัับการแสวงหารายได้้ที่่�เพิ่่�มมา
ขึ้้�น เช่่น สตรีีมเมอร์์ระดัับรููกี้้�นั้้�นไม่่สามารถหารายได้้จากส่่วนแบ่่งค่่าโฆษณา
แต่่สตรีีมเมอร์์ระดัับพัันธมิิตรสามารถหารายได้้จากส่่วนนี้้�ได้้
อย่่างไรก็็ตามในบางกรณีีการควบคุุมทั้้�งสองแบบอาจการกระทำำ�การ
ต่่อผู้้�ใช้้งานคนใดคนหนึ่่�งพร้้อม ๆ กัันทั้้�งสองลัักษณะก็็ได้้ เช่่น กรณีีของ
สตรีีมเมอร์์ระดัับพัันธมิิตรที่่�ต้้องทำำ�ตามกฎเกณฑ์์เพื่่�อเลื่่�อนขั้้�นและยัังอยู่่�ภาย
ใต้้การควบคุุมจากแนวทางปฏิิบััติิของชุุมชนไปพร้้อม ๆ กััน เป็็นต้้น
จากการอภิิปรายถึึงการควบคุุมที่่�มีีต่่อผู้้�ใช้้งาน เราสามารถระบุุถึึง
ลัักษณะการควบคุุมได้้ดัังนี้้�
ประการที่่�หนึ่่�ง เครื่่�องมืือกลไกในการควบคุุมของ Twitch TV โดย
มากแล้้วมุ่่�งกระทำำ�ต่อ่ ผู้้�ใช้้งานในส่่วนของสตรีีมเมอร์์เป็็นหลััก เนื่่�องจากปััจจััย
ทางเศรษฐกิิจที่่�เป็็นฐานสำำ�คัญั ในการควบคุุมนั้้�นย่่อมมีีผลต่่อสตรีีมเมอร์์มากกว่่า
(โดยเฉพาะบรรดาสตรีีมเมอร์์ที่่�หวัังใช้้การถ่่ายทอดสดเป็็นช่่องทางหารายได้้)
ประการที่่�สอง แต่่การควบคุุมสตรีีมเมอร์์เพื่่�อประกัันระดัับความ
เข้้มข้้นในการผลิิตก็็ย่อ่ มส่่งผลต่่อความเป็็นไปได้้ที่่�จะมีีผู้้�ชมเข้้ามาใช้้งานพื้้�นที่่�
Twitch TV มากขึ้้�น ซึ่่�งสิ่่�งเหล่่านี้้�จะส่่งผลต่่อกระบวนการสะสมทุุนต่่อไป
7. สรุุป

จากคำำ�ถามสำำ�คัญั ของบทความที่่�ว่่า เราจะทำำ�ความเข้้าใจพื้้�นที่่� Twtich
TV อย่่างไร ผ่่านการอภิิปรายในหััวข้้อต่่าง ๆ ข้้างต้้นได้้นำำ�เรามาสู่่�คำำ�ตอบที่่�
ว่่า เราต้้องทำำ�ความเข้้าใจพื้้�นที่่� Twtich TV ในฐานะส่่วนหนึ่่�งของทุุนนิิยม หรืือ
หากจะกล่่าวให้้ชััดไปกว่่านั้้�น เราต้้องเข้้าใจพื้้�นที่่�ดัังกล่่าวในฐานะส่่วนหนึ่่�งที่่�
ขัับเคลื่่�อนให้้เกิิดกระบวนการสะสมทุุน เนื่่�องจาก พื้้�นที่่� Twitch TV และ
เนื้้�อหาที่่�ปรากฏขึ้้�นบนพื้้�นที่่�มิิได้้ถืือกำำ�เนิิดในอากาศ หากแต่่ถืือกำำ�เนิิดอยู่่�บน
โครงสร้้างของความสััมพัันธ์์เชิิงอำำ�นาจระหว่่างนายทุุนและแรงงาน พื้้�นที่่�ซึ่่�ง
ทำำ�ตัวั เสมืือนโครงสร้้างเชิิงดิิจิทัิ ลั ที่่�เปิิดกว้้างต่่อทุุกคนกลัับมิิได้้ปลอดจากความ
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สััมพัันธ์์เชิิงอำำ�นาจที่่�ไม่่เท่่าเทีียม ความสััมพัันธ์์เชิิงอำำ�นาจที่่�วางอยู่่�บนความ
สััมพัันธ์์ทางการผลิิตที่่�เรีียกว่่าทุุนนิิยม และด้้วยความสััมพัันธ์์ที่่�ไม่่เท่่าเทีียมนี้้�
เองที่่�เปลี่่�ยนผลลััพธ์์จากกระบวนการใช้้แรงงานของผู้้�คนบนพื้้�นที่่�ให้้กลายเป็็น
กรรมสิิทธิ์์�ของนายทุุน หากพิิจารณาจากการเติิบโตทางเศรษฐกิิจของกิิจกรรม
การถ่่ายทอดสดและพากย์์เกมแล้้ว นายทุุนจำำ�เป็็นจะต้้องใช้้พื้้�นที่่�ในฐานะตััว
จัักรสำำ�คัญ
ั ในการแสวงหาผลกำำ�ไรทางเศรษฐกิิจ ในแง่่นี้้�พื้้�นที่่�จึึงเป็็นทุุนประเภท
หนึ่่�ง และเมื่่�อพิิจารณาถึึงหััวใจสำำ�คัญ
ั ในการดำำ�รงอยู่่�ของพื้้�นที่่�ซึ่่�งเราพบว่่าคืือ
กระบวนการใช้้แรงงาน เราจึึงสามารถเสนอได้้ว่่า พื้้�นที่่� Twitch TV เป็็นสื่่�อ
กลางที่่�ระดมผู้้�ใช้้งานให้้เข้้ามาใช้้แรงงานและเปลี่่�ยนสิ่่�งเหล่่านั้้�นให้้อยู่่�ในกำำ�มือื
ของนายทุุนเพื่่�อใช้้ในกระบวนการสะสมทุุนต่่อไป หรืือในทางกลัับกััน พื้้�นที่่�
ก็็ได้้ทำำ�ให้้กระบวนการสะสมทุุนกระจายเข้้าไปในพื้้�นที่่�การใช้้ชีวิี ติ ของแรงงาน
พื้้�นที่่�ทำำ�ให้้เส้้นแบ่่งระหว่่างเวลาว่่างและเวลาการทำำ�งานถููกสั่่�นคลอน แรงงาน
มิิจำำ�เป็็นต้้องตอกบััตรเข้้าทำำ�งานเพื่่�อเริ่่�มเวลาการทำำ�งาน เวลาของการผ่่อน
คลายถููกดัักจัับและแปรเปลี่่�ยนให้้กลายเป็็นเวลาที่่�ถููกใช้้ในกระบวนการสะสม
ทุุน ลัักษณะดัังกล่่าวชี้้�ให้้เห็็นความแตกต่่างของพื้้�นที่่� Twitch TV ซึ่่�งต่่างจาก
พื้้�นที่่�การผลิิตชนิิดอื่่�น เช่่น โรงงานอุุตสาหกรรม กล่่าวคืือ ทุุนมิิจำำ�เป็็นต้้อง
สะสมทุุนผ่่านการจ้้าง (หรืือระบบค่่าแรง) เพื่่�อให้้แรงงานเข้้ามารวมตััวและใช้้
เวลาส่่วนหนึ่่�งเพื่่�อทำำ�งานให้้ทุุนอีีกต่่อไป ทุุนผนวกรวมเวลาการใช้้ชีีวิิตของ
แรงงานเข้้าไปในกระบวนการสะสมทุุน ดัังนั้้�นในบริิบทดัังกล่่าวเราจึึงเห็็นถึึง
ความเปลี่่�ยนแปลงของแรงงานอัันจะนำำ�ไปสู่่�ความจำำ�เป็็นในการสร้้างกรอบคิิด
ว่่าด้้วยแรงงานขึ้้�นมาใหม่่อีีกด้้วย อย่่างไรก็็ตามภารกิิจดัังกล่่าวมิิได้้อยู่่�ใน
ขอบข่่ายของบทความชิ้้�นนี้้�
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ด้้านมนุุษยศาสตร์์-สัังคมศาสตร์์ รุ่่�นที่่� 15 ประจำำ�ปีงี บประมาณ 2562 ของสำำ�นักั งาน
กองทุุนสนัับสนุุนการทำำ�วิจัิ ยั (สกว.) เนื้้�อหาที่่�นำำ�มาเรีียบเรีียงเขีียนเป็็นบทความอยู่่�
ในบทที่่� 2 และ 3 ของวิิทยานิิพนธ์์ฉบัับนี้้�
2 ลัักษณะของทีีมใน e-sport นั้้�นมีีตั้้�งแต่่การเป็็นทีีมใหญ่่มีสัี งั กััดเป็็นทีีมย่่อย ๆ ที่่�อาจ
จะเล่่นเกมเดีียวกัันหรืือต่่างชนิิดกััน (เช่่น Team Liquid) หรืืออาจจะเป็็นทีีมที่่�สร้้าง
ขึ้้�นมาเพื่่�อเล่่นเกมชนิิดเดีียวก็็ได้้
3 กระบวนการสะสมทุุนเป็็นหััวใจสำำ�คัญ
ั ของระบบทุุนนิิยม กล่่าวอย่่างย่่อ กระบวนการ
สะสมทุุน คืือ การเปลี่่�ยนมููลค่่าส่่วนเกิินบางส่่วนที่่�เกิิดจากกระบวนการใช้้แรงงาน
ให้้กลายเป็็นทุุนและเปลี่่�ยนสิ่่�งเหล่่านี้้�ให้้กลายเป็็นส่่วนตั้้�งต้้นเพื่่�อก่่อให้้เกิิดกระบวนการ
ใช้้แรงงานครั้้�งใหม่่ (Marx, 2008: 299) (Fuchs, 2016: 183) อย่่างไรก็็ตามบทความ
นี้้�มิิได้้มีจุี ดุ ประสงค์์สำ�คั
ำ ญ
ั ในการอภิิปรายถึึงกระบวนการดัังกล่่าวอย่่างละเอีียด
4 ป้้ายดัังกล่่าวอาจประกอบด้้วยภาพหรืือข้้อความที่่�ปรากฎขึ้้�นบนหน้้าจอการถ่่ายทอด
สด เช่่น อาจเป็็นข้้อความแสดงการขอบคุุณผู้้�ชมที่่�บริิจาคเงิินสนัับสนุุนสตรีีมเมอร์์
เป็็นต้้น
5 หนึ่่�งในยููนิติ ฮีีโร่่ของเกม Dota2 ที่่�ร่า่ งกายประกอบขึ้้�นมาจากน้ำำ��
6 คำำ�นี้้�หากแปลอย่่างตรงตััวหมายถึึงกริิยาแบก คำำ�นี้้�ถูกู นำำ�มาใช้้เรีียกผู้้�เล่่นที่่�รับั หน้้าที่่�
แบก ทั้้�งทีีมเอาไว้้ กล่่าวคืือผู้้�เล่่นซึ่่�งกำำ�ลังั ควบคุุมยููนิติ ฮีีโร่่ที่่�จะแสดงความสามารถได้้
ต่่อเมื่่�อมีีทอง ค่่าประสบการณ์์ และไอเทมจำำ�นวนมาก ตำำ�แหน่่งนี้้�จึึงมัักได้้รับั การ
ปกป้้องดููแลจากเพื่่�อนร่่วมทีีมคนอื่่�นเพื่่�อให้้สามารถเก็็บรวบรวมทอง ค่่าประสบการณ์์
และไอเทมให้้ได้้มากที่่�สุุดเพื่่�อที่่�จะพาทีีมไปสู่่�ชััยชนะ
7 คำำ�นี้้�หากแปลอย่่างตรงตััวหมายถึึงการเดิินไปเรื่่�อย ๆ ในบริิบทของการเล่่น Dota2
นั้้�น ตำำ�แหน่่ง roaming หมายถึึงผู้้�เล่่นที่่�รับั หน้้าที่่�ในการเดิินไปตำำ�แหน่่งต่่าง ๆ ทั่่�ว
แผนที่่�เพื่่�อทำำ�เกม สร้้างสถานการณ์์ให้้เกิิดประโยชน์์ต่อ่ ฝั่่ง� ตััวเอง ตำำ�แหน่่งเช่่นนี้้�ทำำ�ให้้
ผู้้�เล่่นเหล่่านี้้�มัักจะไม่่มีีเวลาในการเก็็บทองเพื่่�อซื้้�อไอเทมและยัังเสี่่�ยงต่่อการถููกฆ่่า
ตายสููง ดัังนั้้�นตำำ�แหน่่ง roaming จึึงมีีนัยั ของการเป็็นตำำ�แหน่่งที่่�มีีเงิินน้้อยในระดัับ
หนึ่่�งด้้วย
8 ชื่่�อของตััวละครในเกม Dota2 ซึ่่�งรููปร่่างที่่�ได้้รับั แรงบัันดาลใจจากซุุนหงอคง
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9 หมายถึึงโปรแกรมที่่�อนุุญาตให้้ผู้้�ใช้้งานสามารถเปิิดหน้้าเว็็บเพจที่่�ถููกเขีียนขึ้้�นมาด้้วย

ภาษาทางคอมพิิวเตอร์์ประเภทต่่าง ๆ โดยเว็็บเบาวเซอร์์ที่่�เรามัักรู้้�จักั กััน คืือ Internet
Explorer หรืือ Google Chrome เป็็นต้้น

บรรณานุุกรม
ภาษาอัังกฤษ
B (นามสมมติิ). สตรีีมเมอร์์ที่่�ทำำ�สัญ
ั ญาโดยตรงกัับ Twitch TV. (5 พฤศจิิกายน 2561).
สััมภาษณ์์.
Braverman, H. 1974. Labor and Monopoly Capital: The Degradation of
Work in the Twentieth Century. New York: Monthly Review
CN (นามสมมติิ). ผู้้�ชม Twitch TV. (26 ตุุลาคม 2561). สััมภาษณ์์.
Edge, N. (2013). “Evolution of the Gaming Experience: Live Video Streaming and the Emergence of a New Web Community”, The Elon
Journal of Undergraduate Research in Communication, 4(2):
33-39.
Esportsobserver. 2018. Most Watched Twitch Content of the Week,
January 22–28 2018. สืืบค้้นจาก https://esportsobserver.com/
toptwitch-content-jan-22-28 (5 กุุมภาพัันธ์์ 2561).
F (นามสมมติิ). ผู้้�ชม Twitch TV. (23 ตุุลาคม 2561). สััมภาษณ์์.
Fisher, E. 2012. “How Less Alienation Creates More Exploitation ? Audience Labour on Social Network Sites”, tripleC, 10(2): 171-183.
Fuchs, C. 2010. “Labor in Informational Capitalism and on the Internet”,
The Information Society, 26: 179-196.
Fuchs, C. 2012. “Dallas Smythe Today - The Audience Commodity, the
digital Labour Debate, Marxist Political Economy and Critical
Theory. Prolegomena to Digital Labour Theory of Value”, tripleC,
10(2): 692-740.
Fuchs, C. 2013. “Class and Exploitation on the Internet.” in School, T.
(ed.), Digital Labour The Internet as Playground and Factory. (pp.
211-224). New York: Routledge.
Fuchs, C. 2016. Reading Marx in The Information Age. New York: Routledge.
Galloway, A. R. 2006. Gaming Essays on Algorithmic Culture. Minneapolis:
The University of Minnesota Press.

184 I วารสารมานุษยวิทยา

Greenfield, A. 2017. Radical Technologies: The Design of Everyday Life.
New York: Verso.
Haraway, D. 2016. Manifestly Haraway. Minneapolis: the University of
Minnesota Press
Hamilton, A. W., Garretson, Oliver., & Kerne, Android. 2014. “Streaming
on Twitch: Fostering Participatory Communities of Play within Live
Mixed Media”. Paper presented at the 32nd annual ACM conference
on Human factors in computing systems, April 26 – May 1.
Mahanaim. 2018. Twitch โตแรง! มีียอดผู้้�ชมในเดืือนมกราคมสููงแซงหน้้าสื่่�อใหญ่่
CNN, MSNBC. สืืบค้้นจาก https://th.gamegeek.gg/25827/twitch-โตแรงมีียอดผู้้�ชมในเดืือนมกราคมสููงแซงหน้้าสื่่�อใหญ่่-cnn-msnbc%C2%A0 (26
กุุมพาพัันธ์์ 2561).
Marx, K. 2008. Capital: An Abridged Edition (Oxford World’s Classics).
New York: Oxford University Press.
Nguyen, M. H. 2018. See how much the top eSports teams, athletes,
and their organizations make. สืืบค้้นจาก http://www.businessinsider.
com/top-esports-teams-players-salaries-2018-1 (13 กุุมภาพัันธ์์ 2561).
Nixon, B. (2015). “The Exploitation of Audience Labour: A Missing
Perspective on Communication and Capital in the Digital Era”. in
Fisher, E. and Fuchs, C. (ed.), Reconsidering Value and Labour in
the Digital age. (pp. 99-114). New York: Palgrave Macmillan.
P (นามสมมติิ). สตรีีมเมอร์์ระดัับพัันธมิิตร. (30 มีีนาคม 2562). สััมภาษณ์์.
Smith, T., Obrist, M., Wright, P. C. 2013. “Live-Streaming change the
(video) game.” Paper presented at the 11th European Conference
on Interactive TV and Video, June 24-26.
Smythe, D. W. 1977. “Communication: Blindspot of Western Marxism”,
Canadian Journal of Political and Social Theory, 1(3): 1-27.
Superdataresearch. 2018. Market Brief — 2017 Digital Games & Interactive Media Year in Review. สืืบค้้นจาก http://www.superdataresearch.
com/market-data/market-brief-year-in-review (5 กุุมภาพัันธ์์ 2561).
Twitch TV. 2018a. Terms of Service. สืืบค้้นจาก https://www.twitch.tv/p/
legal/terms-of-service (11 พฤศจิิกายน 2018).
Twitch TV. 2018b. Twitch Affiliate Program. สืืบค้้นจาก https://affiliate.
twitch.tv (11 พฤศจิิกายน 2018).

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563) I 185

Twitch TV. 2018c. Twitch Partner Program. สืืบค้้นจาก https://www.twitch.
tv/p/partners. (11พฤศจิิกายน 2018).
Yo (นามสมมติิ). ผู้้�จััดการ Twitch TV ประจำำ�ประเทศไทย. (16 เมษายน 2561).
สััมภาษณ์์.

