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บทคัดย่อ
ในสังคมนั้น ไม่ว่าจะเป็นคนชนชั้นใดก็ตาม ต่างก็มีร่างกายที่เหมือนกัน แม้ว่าจะแตกต่างกัน
ทางด้านหน้าตา ชนชั้น ฐานะในสังคม พวกเขาเหล่านั้นต่างก็เป็น “มนุษย์” ทั้งสิ้น แต่บ่อยครั้งเรามัก
พบว่าธรรมชาติของมนุษย์นั้นชอบแบ่งแยกอยู่เสมอ ทั้งนี้เรากลับหลงลืมไปว่าในร่า งกายของพวกเรา
ทุกคนก็มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนก็คือ พวกเราทุกคนนั้นขับถ่ายออกมาเป็น “ขี้” เหมือนกัน ซึ่งขี้ของทุกคน
นั้นแม้ว่าจะต่างที่มาเนื่องจากลักษณะของอาหารที่มีการรับประทานเข้าไป แต่ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่
ออกมาก็ไม่แตกต่างกัน เพราะฉะนั้น “ขี”้ จึงเสมือนหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงถึงความเท่าเทียม
ในผลงานโครงการศิลปนิพนธ์ ศิลปะภาพเคลื่อนไหว: เมื่อขี้เล่าเรื่อง
(Moving-image Art: When sh*t tells a story) เป็นผลงานที่มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ชมได้ลองมอง
ย้อนถึงความเป็นมนุษย์ผ่านเรื่องขี้ๆ โดยที่ขี้นั้นเป็นตัวแทนของสิ่งอื่น เพื่อให้ผู้ชมเกิดความตระหนักถึง
ความเท่าเทียมกันในความเป็นมนุษย์

ง
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Abstract
In society, despite being in any classes, we have owned the same body.
Although we differ in faces, classes, or social status, we are all “ human”. Sometimes
we found out that human loves to be divided into categories, but we forgot that inside
us there is one thing we shared: we defecate the same “human waste”. Each human
wastes may be in different shapes because of the food each consumed, but at last
“human waste” is the only evidence that showed we are equal.
In this art dissertation, Moving-image Art: When sh*t tells a story is a creation
purposed to bring audiences to realize the humanity through human wastes which
represent other things, and to allow audiences to aware of human equality.

จ

กิตติกรรมประกาศ
ข้าพเจ้าขอน้อมรำลึกในพระคุณของบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิดและทุกๆคนในครอบครัว ที่คอยให้
การสนับสนุน การอบรมสั่งสอน รวมถึงการให้คำปรึกษา คำแนะนำ และเป็นกำลังใจแก่ข้าพเจ้าทั้งใน
ด้านการศึกษา การสร้างสรรค์งานศิลปะ และให้แนวทางในการใช้ชีวิตต่อข้าพเจ้าดั่งเช่นทุกวันนี้
ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.เตยงาม คุปตะบุตร อาจารย์ผู้ควบคุมศิลปนิพนธ์ ที่คอยดูแลเอาใจใส่
ตลอดทั้งให้วิชาความรู้ และแนวคิดอันเป็นส่วนสำคัญต่อการกระตุ้นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์
งานศิลปะ กอปรทั้งคณาจารย์ทุกๆท่านในภาควิชา โครงการจัดตั้งสื่อผสม ที่ ให้วิชาความรู้ทางด้าน
ทัศนศิลป์แก่ข้าพเจ้า จนนำมาสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและในการสร้างสรรค์ผลงานชุดศิลปนิพนธ์นี้
ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ฉ

คำนำ
เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารประกอบการทำศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาเอก
สื่อผสม ปีการศึกษา 2561 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี
วัตถุประสงค์ในการเขียนเพื่ออธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการในการศึกษาค้นคว้า การคิด วิเคราะห์
ตีความและสร้างสรรค์ผลงานโครงการศิลปนิพนธ์ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ศิลปะ
ภาพเคลื่อนไหว: เมื่อขี้เล่าเรื่อง(Moving-image Art: When sh*t tells a story)” ที่แสดงถึงชนชั้นใน
สังคมที่มีความเกี่ยวข้องกับขี้ ซึ่งทำให้เห็นถึงคนจากชนชั้นใดก็ตามต่างก็ขี้ไม่แตกต่างกัน “ขี้” จึงเป็น
หลักฐานที่แสดงว่าคนทุกคนนั้นเท่าเทียมกัน และมีความเป็นมนุษย์ไม่แตกต่างกัน โดยผ่านเทคนิค
วิดีโออาร์ต อนิเมชั่นและการสร้างรูปแบบนามธรรมจากโปรแกรม X-quatz เป็นสื่อในการแสดง
ออกเป็นถาพเคลื่อนไหวความยาว 9.46 นาที
ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้จะสามารถเปิดมุมมองของผู้ช ม และ
สามารถนำพาผู้ชมไปสู่ความคิดที่แสดงให้เห็นว่า ท้ายที่สุดแล้วมนุษย์ล้วนไม่แตกต่างกันแม้ว่าจะสังคม
จะกำหนด แบ่งแยก มนุษย์ออกเป็นชนชั้นต่างๆ
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บทนำ
บทที่ 1
1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
“ขี้” ตามความหมายราชบัณฑิตยสถานคือ กากอาหารที่ร่างกายไม่ต้องการแล้วขับถ่ายออก
ทางทวารหนัก เรียกว่า “อุจจาระ” เมื่อเป็นภาษาสุภาพ ซึ่งขี้นั้นไม่จำเป็นต้องเป็นขี้ที่ขับถ่ายจากทาง
ทวารหนักเสมอไป เช่นขี้ไคล ขี้รังแค ขี้หู ขี้ตา อักนัยหนึ่งหมายถึงสิ่งที่ไม่ต้องการ เช่น ขี้ตะกั่ว เศษ
หรือกากที่ออกมาจากสิ่งนั้น ๆ เช่น ขี้กบ ขี้เลื่อย
ขี้หรืออุจจาระนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นของเสีย แลดูเหมือนสิ่งที่ไร้ประโยชน์ที่ทุกคนมักปฏิเสธที่จะ
เข้าใกล้ และรู้สึกขยะแขยงแม้ว่าขี้นั้นจะเป็นของผู้ขับถ่ายเองก็ตาม บางครั้งขนาดถึงปฏิเสธที่จะหันไป
มองหลังเสร็จกิจธุระและรีบกดชักโครกลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งในทางการแพทย์นั้นขี้กลายเป็นสิ่งที่มี
คุณค่า และยังถูกศึกษาอย่างจริงจังในเชิงทางการแพทย์ ขี้นั้นสามารถบ่งบอกถึงสุขภาวะของผู้ป่วยได้
อีกทั้งยังสามารถวินิจฉัยโรคทางระบบทางเดินทาง หรือแม้กระทั่งเป็นสัญญาณเตือนสุขภาพก่อนเกิด
โรคได้อีกด้วย ทั้งนี้ยังมีขี้ของสัตว์บางประเภทที่มีค่าดุจทองคำ เช่น ขี้ของชะมดที่ถูกเลี้ยงให้กินกาแฟ
ที่สุกดีที่สุด กระบวนการหลังจากนั้นคือเมล็ดกาแฟจะถูกลำเลียงไปยังกระเพราะของขี้ชะมดและจะมี
เอนไซม์ออกมาช่วยหมักเมล็ดกาแฟเหล่านั้นจนกระทั่งชะมดขับถ่ายออกมา ซึ่งขี้ชะมดจะถูกนำมาคัด
กรองเอาเฉพาะส่วนที่เป็นเมล็ดกาแฟนำมาตาก และคั่วจนออกมาเป็นเมล็ดกาแฟขี้ชะมด ว่ากันว่า
รสชาติของกาแฟขี้ชะมดนั้นกลมกล่อมและมีกลิ่นที่หอมชวนหลงใหล ซึ่งเป็นที่นิยมและถือเป็นกาแฟที่
หายากเกรดพรีเมี่ยมราคาแพง ตกแก้วละ 500-1500 บาท ซึ่งกิโลกรัมหนึ่งมีราคาได้ถึง 100,000 บาท
หรือแม้กระทั่งขี้ยังมีความเกี่ยวข้องในเรื่องการทำนายฝันในวัฒนธรรมไทย หากฝันถึง “ขี้” สามารถ
บ่งบอกถึงลาภที่กำลังจะเกิดขึ้นได้อีกด้วย
กว่าจะมาเป็น “ขี”้ ก้อนหนึ่งที่เราเห็นหลังขับถ่ายนั้น กระบวนการแปลงจากอาหารเมื่อเข้าสู่
ปากนั ้ น มี ค วามซั บ ซ้ อ นและมี ล ำดั บ ขั ้ น ตอน ตั ้ ง แต่ ก ระบวนการย่ อ ยเชิ ง กลด้ ว ยฟั น ไปจนถึ ง
กระบวนการย่อยทางเคมีที่ใช้ เอมไซม์ในการดูดซึมสารอาหารต่างๆ เข้าสู่ร่างกายจนเหลือแต่ “กาก”
ซึ่งเมื่อเข้าสู่ลำไส้ใหญ่ จะมีการดูดซึมวิตามินและเกลือแร่ จนกากที่อุดมไปด้วยของเสียที่เหลือจะไป
รวมกันอยู่ที่ลำไส้ตรงและขับถ่ายออกมาทางทวารหนัก
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ในทางทัศนคติของนักศึกษามองว่า “ขี้” นั้น ถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่สกปรกเต็มไปด้วยเชื้อโรค
จนบางครั้งก็อดที่จะแสดงท่าทีรังเกียจออกมาเสียไม่ได้ แต่เมื่อมองอีกมุมหนึ่งก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า
ขี้นั้น “ไม่ใช่เรื่องขี้ๆ” หรือเรื่องไร้สาระแต่อย่างใด นักศึกษามองว่าขี้นั้นเป็นเรื่องสุดอัศจรรย์ของระบบ
ร่างกาย เป็นเรื่องที่สามารถสื่อครอบคลุมไปถึงรากวัฒนธรรมทางสังคม ชนชั้น และเงินตรา
เพราะสังคมแต่ก่อนของไทยนั้น “ขี”้ ก็สามารถแบ่งแยกชนชั้น
โดยได้ที่ข้อสรุปได้ว่า “ขี้ในเรือนเป็นนาย ขี้ตามพงเป็นไพร่ ” แม้ว่าปัจจุบัน “การขี้” ในสังคมไทยนั้น
จะมีการพัฒนามากกว่าในอดีต แต่การแบ่งแยกห้องสุขาตามสถานะ ชนชั้น รายได้ ซึ่งเนื่องจากใคร
เป็นเจ้าของขี้ ก็ยังคงดำรงอยู่
ดังนั้นนักศึกษาต้องการนำเสนอขี้ให้ออกมาอยู่ในรูปแบบสื่อผสมของภาพเคลื่อนไหวประเภท
ต่างๆ ในลักษณะที่ผสมหลายเทคนิค ได้แก่ VDO, Animation และ Abstract Form เพื่อถ่ายทอดชน
ชั้นในสังคมกับขี้ที่ไม่ว่าจะเป็นชนชั้นไหนก็ตามต่างก็ต้องมีการขับถ่ายในทุกวัน ทุกอากัปกิริยาของคน
ทุกชนชั้นในการขับถ่ายขี้นั้นมีเหมือนๆกัน เพราะฉะนั้นขี้จึงเป็นสิ่งที่ทำให้คนทุกคนมีความเท่าเทียม
กัน แม้จะมีความแตกต่างทางด้านชนชั้นในสังคม ผ่านการถ่ายทอดออกมาทางภาษาภาพเคลื่อนไหว
ลักษณะรูปแบบผสมเพื่อแปลงขี้ให้ออกมาอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งและนำไปร้อยเรียงประกอบกับเสียงที่
เกิดจากกิจกรรมภายในห้องน้ำและกิจกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกับขี้ แสดงออกมาเป็นภาพเคลื่อนไหว
2. วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์
เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพเคลื่อนไหวรูปแบบผสมระหว่าง VDO, Animation และ
Abstract Form ที่มีการนำเสนอภาพลักษณ์ทางชนชั้นในสังคม สภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัย อาชีพ การ
รับประทานอาหารตลอดจนการขับถ่ายขี้ และลักษณะของขี้ชนชั้นนั้นๆ เพื่อทำให้ผู้ชมเกิดการรับรู้
และตระหนักได้ว่าไม่ว่าจะเป็นชนชั้นใดก็ตาม ต่างก็ขี้ออกมาเหมือนๆกัน แม้ว่าทรัพย์สินในทางชนชั้น
สังคมจะไม่เท่ากันก็ตาม
3. แนวความคิดในการสร้างสรรค์
ขี้ที่คนขับถ่ายอยู่ในทุกวันนี้นั้น ผู้คนชอบเห็นเพียงแค่ด้านหนึ่งของขี้ คือความน่าเกลี ยด
ขยะแขยง เต็มไปด้วยเชื้อโรคและมองเรื่องขี้เสมือนเป็น “เรื่องขี้ๆ” ที่ไร้สาระและไร้ความสำคัญ ซึ่งขี้
ในแนวคิดของนักศึกษานั้น เรื่องขี้ นั้นเป็นเรื่องใหญ่ สามารถสื่อถึงวัฒนธรรมไทย ชนชั้น ความคิดใน
สังคมไทยที่ได้รับอิทธิพลมาจากขี้ ซึ่งแทบไม่มีใครคิดว่าเรื่องขี้จะส่งอิทธิพลต่อชีวิตของคนและทาง
ความคิดของคนในสังคมได้
ทำให้นักศึกษาต้องการสร้างภาพเคลื่อนไหวสื่อผสมที่มีขี้เป็นตัวหลักของเหตุการณ์ในการเล่า
เรื่องทั้งหมด ซึ่งในภาพเคลื่อนไหว “ขี”้ จะเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ในเรื่องของ
ชนชั้นทางสังคม
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เริ่มต้นจาก 1. วิดีโอที่มีการบันทึกภาพของชนชั้นในสังคม โดยจะเริ่มจากชนชั้นกลาง ชนชั้น
ล่าง 2 คนและชนชั้นบน ซึ่งวิดีโอในส่วนนี้จะเป็นวิดีโอแนะนำตัวละครทั้งหมด 4 คน โดยในช่วงแรก
นั้นจะมีการบอกรายละเอียดข้อมูลจากบุคคลนั้นเพียงเล็กน้อย และในช่วงท้ายจะบอกรายละเอียด
ข้อมูลจากบุคคลทั้ง 4 คนที่ทำให้เห็นถึงความต่างทางรายได้ อาชีพ ทรัพย์สิน ฐานะทางเศรษฐกิจ 2.
วิดีโอที่เป็นการแสดงเรื่องการรับประทานอาหารของบุคคลทั้ง 4 คน โดยมีอนิเมชั่นมาเล่าเรื ่อ ง
ประกอบการรับประทานของบุคคลนั้นๆ ซึ่งภาพในวิดีโอจะมีการแบ่งสัดส่วนการแสดงที่แตกต่างกัน
ภาพวิดีโอที่มีการบันทึก สัมภาษณ์บุคคลทั้ง 4 นั้นจะกินพื้นที่ในหน้าจอมากที่สุด
และในส่วนของอนิเมชั่นที่แสดงการรับประทานอาหารและการย่อยมีขนาดรองลงมา ส่วนรายละเอียด
ย่อยสุดท้ายจะเป็นหน้าตาของอาหารที่บุคคลทั้ง 4 คนนั้นได้มีการรับประทานเข้าไป องค์ประกอบใน
ส่วนนี้ทั้งหมดนั้นจะมีเสียงของเคี้ยว การย่อย ที่อิงตามภาพอนิเมชั่นร่วมด้วย 4. วิดีโอส่วนนี้จะมี
ลักษณะของการให้ข้อมูลองค์ประกอบของขี้ในแต่ละชนชั้นก่อนจะเปลี่ยนรูปร่างมาเป็น
Abstract Form 5. วิดีโอในช่วงก่อนสุดท้ายจะเป็นการแสดง Abstract Form อิงตามผลลัพธ์ในวิดีโอ
ส่วนก่อนหน้า ในส่วนนี้นั้นจะเป็นลักษณะของรูปทรง Abstract Form ที่ลอยอยู่กลางหน้าจอโดย
ทั้งหมด และมีเสียงจากกิจกรรมในห้องน้ำมาประกอบในส่วนนี้ 6. ซีนสุดท้ายที่มีการบันทึกห้องน้ำของ
แต่ละชนชั้น โดยแสดงลักษณะของประตูห้องน้ำที่มีขนาดของหน้าเรี ยงกัน 4 หน้าจอ ในขนาดที่
เท่ากัน จากองค์ประกอบทั้งหมดในข้อ 1-6 จะถูกนำมาร้อยเรียงแสดงออกมาเป็นภาพเคลื่อนไหว
รูปแบบผสม เพื่อแสดงถึงเรื่องราวทางชนชั้นกับขี้ ว่าท้ายที่สุดแล้วขี้นั้นเป็นหลักฐานที่แสดงว่าคนทุก
คนนั้นเท่าเทียมกัน
4. ขอบเขตของโครงการ
1. ขอบเขตทางด้านเนื้อหา ขี้ ชนชั้นล่าง กลางและบน, ศึกษาถึงเรื่องราวบุคคลที่อยู่ใน
ชนชั้นล่าง กลางและบน
2. ขอบเขตทางด้านรูปแบบ ภาพเคลื่อนไหวรูปแบบผสม
3. ขอบเขตทางด้านเทคนิควิธีการ ภาพเคลื่อนไหวผสมอนิเมชั่น Drawing
และ Abstract Form
5. เวลาที่ใช้ในการทำศิลปนิพนธ์
ภาคการศึกษา
1-2
6. วิธีการศึกษา
1. ทำแบบสอบถามออนไลน์
2. Sketch Story Board
3. หาบุคคลกรณีศึกษาจากทั้ง 3 ชนชั้น
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เดือน
ประจำปีการศึกษา

2561
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4. บันทึกและสัมภาษณ์บุคคลทั้ง 4 คน ที่มาจากชนชั้นล่าง กลาง บน
5. วิเคราะห์ขี้หาองค์ประกอบทางชีววิทยาผ่านกล้องจุลทรรศน์
6. มีการหา, เก็บขี้จากชนชั้นต่างๆ
7. นำขี้จากในข้อที่ 6 หาขนาด กว้างxยาวxสูง เพื่อนำมาแปลงเป็นรูปทรง Abstract Form
8. นำภาพและข้อมูลที่มีการจัดหานำมาเรียบเรียงเป็นภาพเคลื่อนไหวรูปแบบผสม
9. หาเสียงที่สอดคล้องเกี่ยวกับกิจกรรมในห้องน้ำ หรือมีความเกี่ยวเนื่องกับขี้มาประกอบ
10. นำเสนอผลงานที่เสร็จแล้วในนิทรรศการ
7. แหล่งข้อมูล
1. หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
2. หอสมุดธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
3. บุคคลที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพ นครปฐม พังงาและภูเก็ต
4. บุคคลจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

บทที่ 2
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์
จากผลงานโครงการศิลปนิพนธ์ ศิลปะภาพเคลื่อนไหว: เมื่อขี้เล่าเรื่อง
(Moving-image Art: When sh*t tells a story) ที่มีแนวความคิดที่ว่าสิ่งที่คนมองเห็น “ขี้” นั้นเป็น
เพียงแค่เปลือกนอก ที่มีความน่าขยะแขยง เหม็น และเต็มไปด้วยเชื้อโรค แต่ถึงกระนั้นในมุมมอง
นักศึกษา “ขี”้ สามารถเป็นได้มากกว่าเพียงแค่ “เรื่องขี้ๆ”
ภายใต้ความน่ารังเกียจจะเห็นได้ว่าขี้เป็นสิ่งที่ผูกพันกับวิถีการดำเนินชีวิตเราในด้านต่างๆ
มากมายดังจะเห็นได้จากย่อหน้าถัดไป “ขี”้ ยังเป็นสิ่งที่ชี้ชัดที่สามารถจำแนกคนตามชนชั้น ฐานันดร
ที่ ซึ่งกว่าจะมาเป็น “ขี้” ก้อนหนึ่งที่ถ่ายอยู่ทุกวันนี้ ขึ้นอยู่กับการ “บริโภค” ของคนตามชนชั้นต่างๆ
กำลังเงิน โอกาสและปริมาณสินทรัพย์เป็นตัวกำหนดอำนาจในการได้มาซึ่ง อาหารราคาแพง ไวน์ที่
โดนหมักบ่มอย่างเก่าแก่ เสื้อผ้าแบบสั่งตัดพิเศษ ร้านอาหารวิวระดับ 5 ดาว เกียรติยศที่เปรียบดั่งการ
โอ้อวดออกไปถึงสถานภาพทางสังคมของผู้บริโภคนั้นๆ ให้สาธารณชนได้รับรู้ “ขี้” จึงเปรียบเสมือน
หลักฐานที่เกิดจากการตกตะกอนดูดซึมสิ่งเหล่านั้นผ่านออกมาทางทวารหนัก
โดยทุกชนชั้นนั้นขี้เหมือนกัน แต่ขี้ก้อนหนึ่งในแต่ละชนชั้นนั้นไม่มีความเหมือนกัน ซึ่งมีทั้ง
ข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของขี้ ชนชั้น ฐานนั้นดร และทฤษฎีที่นำมาประกอบได้แก่
1. ทฤษฎีทางสังคมวิทยาที่ว่าด้วย
เรื่องขี้
ความคิดและความเชื่อ

สำนวนที่เกี่ยวกับ
เรื่องเงิน
- ผ้าขี้ริ้วห่อทอง
- กำขี้ดีกว่ากำตด

- สังคมศักดินาไทย จะใช้คำว่า “ขี”้ เป็นตัวบ่งบอกถึงสถานะ เช่น ขี้ครอก,
ขี้ข้า, มูลนาย ซึ่งคำว่ามูลจะใช้สำหรับ “เจ้านาย” เพียงเท่านั้น
5
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1. ทฤษฎีทางสังคมวิทยาที่ว่าด้วย
เรื่องขี้ (ต่อ)
ความคิดและความเชื่อ
สำนวนที่เกี่ยวกับ
เรื่องเงิน

- ขี้ไม่ให้หมากิน
- เลี้ยงช้างกินขี้ช้าง
- เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง
- ขี้เถ้ากลบเพชร

2. ทฤษฎีการบริโภคจากสิ่ง
ฟุ่มเฟือยมาสู่สิ่งที่จำเป็น

- “ขี”้ เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากขี้นั้นถูกนำมา
ทำเป็นปุ๋ยใช้ในอุตสาหกรรม ดั่งภาษิตที่ว่า “แผ่นดินบ่ขี้ไร้ ใบไม้ทึง
บ่เขียม” ซึ่งมีความหมายว่าตราบที่แผ่นดินยังคงมีขี้อยู่ ตราบนั้น
ใบไม้ยังคงผลิใบต่อไป
- “ขี”้ ในคำทำนาย มีคำทำนายที่ว่า
“หากฝันถึงขี้ แปลว่าจะได้ลาภ”
- “เรื่องขี้ประติ๋ว” หมายถึง เรื่องเล็กน้อย ไม่มีความสำคัญ
- “เรื่องขี้ๆ” หมายถึง เรื่องไร้สาระ

1. ทฤษฎีชนชั้นของ
คาร์ล มาร์ก

2. แนวความคิดเรื่องการบริโภคของ
มนุษย์

แนวความคิดของ Barbon ว่าด้วย
ความต้องการไม่จำกัดของมนุษย์

3. อิทธิพลทางศิลปกรรม
(ศิลปินกรณีศึกษา)

Barbara Kruger

Piero Manzoni

7

1. ทฤษฎีทางสังคมวิทยา
“ขี้” เป็นกากของเสียที่ถูกขับออกจากลำไส้ตรงผ่านทางทวารหนัก คำว่า “ขี้” นั้นปรากฏขึ้น
ในสังคมไทยมานานมากแล้ว และมีความผูกพันในทางของวิถีชีวิตคนไทย ซึ่งคำว่าขี้นั้นถูกนำไปใช้
ในทางสุภาษิต คำพังเพย คำสอน นิทานพื้นบ้าน ปริศนาคำทาย เช่น ขี้หดตดหาย หมายถึงกลัวมาก
จนผิดปกติ, ถี่กัดขี้ช้างกะลอด ห่างก่างจ่างขี้มอดกะคา หมายถึงประหยัดในสิ่งที่ควรประหยัด ไม่
ประหยัดในสิ่งที่ควรประหยัด เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง หมายถึง เลียนแบบคนใหญ่คนโตทั้งที่ไม่มีกำลัง
ทรัพย์เพียงพอ เป็นต้นอีกทั้งขี้นั้นยังปรากฏอยู่ในกฎหมายตราสามดวง1 ขี้มักมีชื่อเรียกอื่นๆอีก ทั้ง คูถ
อาจม และอุจจาระ “ขี”้ ตามราชบัณฑิตนั้นเป็นได้ทั้งคำกริยาและคำนาม ในทางคำกริยานั้นคือกากที่
ออกมาทางทวารหนัก ส่วนคำนามนั้นหมายถึงของเสียที่ไม่ต้องการ แต่คำว่าขี้นั้นไม่ได้หมายถึงขี้ทาง
ทวารหนักอย่างเดียว ขี้ยังมีคำว่า ขี้ไคล ขี้หู ขี้มูก ขี้มักเป็นที่รังเกียจมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
เนื่องจากทั้งกลิ่นเหม็น สกปรก เกาะติด แต่ถึงกระนั้นขี้ก็ยังส่งอิทธิพลต่อสังคม ชนชั้น แนวความคิด
และวัฒนธรรมไทยเช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น “ขี้” ของพระมหากษัตริย์จะเรียกว่าพระคันธรหนัก
และมีการจัดเก็บไว้ในห้องเฉพาะ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่มาคุ้มครองเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปทำไสยศาสตร์ ขี้
ของเจ้านายขุนนาง จะมีกระโถนไว้ภายในบ้านและบ่าวจะมีหน้าที่นำไปเทไว้ข้างนอก บรรดาบ่าวนั้น
เวลาจะไปขี้จะใช้การไปทุ่ง ไปป่าแทน จะไม่มีการขี้ภายในเรือนที่เจ้านายอาศัยอยู่ ซึ่งการขี้ในสมัยนั้น
สามารถบ่งชี้ถึงการแยกชนชั้นวรรณะได้อย่างชัดเจน อีกทั้งแม้กระทั้งชื่อเรียก “ขี้” ถูกนำไปใช้ในการ
กล่าวถึงสถานะความสำคัญของคนอีกเช่นเดียวกัน พิเคราะห์จาก “คำ” เรียก เช่น “มูลนาย” และ
“ขี้ข้า” ซึ่งคำว่า “มูลนาย” นั้นแสดงสถานภาพทางสังคมที่สูงกว่าขี้ข้า ซึ่งหมายถึงขุนนาง “ขี้ข้า” คือ
คนรับใช้มูลนาย ส่วน “ขี้ครอก” คือลูกทาสในเรือนเบี้ย ซึ่งเป็นทาสโดยกำเนิด ซึ่งเมื่อสังเกตคำจะเห็น
ได้ว่า “ขี”้ ใช้สำหรับไพร่ “มูล” ใช้สำหรับนาย2
ห้องน้ำและที่ถ่ายนั้นนั้นจะถูกทำขึ้นมาเพื่อรองรับขี้จากชนชั้นฐานะนั้นๆ ดังนั้นขี้จากชนชั้น
ล่างเมื่อเทียบกับชนชั้นบนแล้วนั้น ขี้ชนชั้นล่างนั้นไม่มีทางเทียบเคียงขี้ของเลือดสีน้ำเงิน 3ได้เลย และ
ยังเพิ่มความน่ารังเกียจเดียดฉันท์มากขึ้นไปอีก ในยุคช่วงศตวรรษที่ 20 นั้นเป็นช่วงยุคเร่งรัดพัฒนาที่
1

มนฤทัย ไชยวิเศษ, “ประวัติศาสตร์สังคม-ว่าด้วยส้วมและเครื่องสุขภัณฑ์ในประเทศไทย”,
หน้าที่ 21-24, จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์มติชน กรุงเทพมหานคร
2
มนฤทัย ไชยวิเศษ,
“วิทยานิพนธ์ประวัติศาสตร์สังคม-ว่าด้วยส้วมและเครื่องสุขภัณฑ์ในประเทศไทย”, หน้า 34, เผยแพร่ทาง
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542, เข้าถึงเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561,
จาก https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=300240
3
ธเนศ วงศ์ยานนาวา, “ปฏิวัติบริโภค จากสิ่งฟุ่มเฟือยมาสูส่ ิ่งจำเป็น”, หน้า 61, พิมพ์ครั้งที่ 2 เดือน
มกราคม 2558, จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ศยาม ถนนเฟื่องนคร กรุงเทพมหานคร 10220
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เกิดขึ้นในประเทศไทย ทำให้เกิดชนชั้นใหม่ขึ้นมาซึ่งก็คือเศรษฐีใหม่ ซึ่งมีความโอ้อวดไม่ต่างกับผู้ดีเก่า
และมหาเศรษฐี เนื่องจากกลุ่มเศรษฐีใหม่นั้นต้องการเป็นที่ยอมรับในสังคม
กลุ่มผู้ดีเก่านั้น ในเรื่องของการขับถ่าย ห้องน้ำจะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สำแดงถึงอำนาจ การมี
หน้ามีตาให้กับเจ้าของบ้าน ซึ่งกลุ่มผู้ดีเก่านั้นมีความคุ้นเคยกับระบบสุขภัณฑ์ของฝรั่ง จึงมีความ
ตระหนักในเรื่องการรักษาความสะอาดและการตกแต่งอยู่เสมอเพื่อสื่อไปถึงเรื่องรสนิยมของบ้านแบบ
ผู้ดี ในที่นี้ก็จะประกอบไปด้วยโถชักโครก กระดาษชำระ อ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำและที่แขวนกระดาษ
ชำระ ทั้งนี้ของทั้งหมดล้วนเป็นสิ่งของที่มีการสั่งซื้อมาจากต่างประเทศ เนื่องจากในยุคนั้นประเทศไทย
ยังไม่มีโรงงานผลิตสุขภัณฑ์
กลุ่มมหาเศรษฐีจะเน้นห้องน้ำที่ดูหรูและราคาแพง ได้แก่อ่างอาบน้ำ ถึงแม้ว่าคนไทยจะไม่
นิยมอาบในอ่างอาบน้ำ แต่ถึงอย่างไรก็ต้องมีการประดับไว้ในห้องน้ำ ซึ่งห้องน้ำของเศรษฐีนั้นจะถอด
แบบมาจากการตกแต่งของตะวันตก และห้องน้ำจะต้องมีมากกว่า 1 ห้องและมีห้องน้ำติดห้องนอนได้
มีเทคโนโลยีการกำจัดกลิ่น ระบบประปา มีการสร้างถังพักน้ำและเครื่องปั๊มน้ำ ทำให้ใช้ชักโครกบนตัว
บ้านได้ ซึ่งในตอนนั้นบ้านที่จะมีสิ่งเหล่านี้ได้ต้องเป็นบ้านที่มีฐานะดีเท่านั้น
ในกลุ่มของคนชนชั้นกลางนั้น ถือเป็นกลุ่มคนเพิ่มมากขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจที่ปรับเปลี่ ยน
ห้องน้ำขอชนชั้นกลางนั้นจะมีทั้ง 2 ห้อง ทั้งแบบใช้เองและแบบแขกใช้ ซึ่งจะอยู่คนละชั้นกัน ห้องน้ำ
ชั ้ น บนจะมี ค วามเป็ น ส่ ว นตั ว มากกว่ า คนชนชั ้ น กลางมี โ ถสุ ข ภั ณ ฑ์ แ บบฝรั ่ ง ซึ ่ ง เกิ ด จากการมี
อุตสาหกรรมสุขภัณฑ์ในประเทศไทยเกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2513 ซึ่งโถของชนชั้นกลางจะมีราคาที่
ไม่แพงมากนัก มีอ่างล้างหน้า และฝักบัว ซึ่งคนชนชั้นกลางจะคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย ความสะอาด
และสุขอนามัยที่ได้รับ4 มากกว่าการโอ้อวดอย่างชนชั้นบน
2. ทฤษฎีการบริโภค
2.1. ทฤษฎีชนชั้นของคาร์ล มาร์ก จากทฤษฎีดังกล่าวตั้งอยู่บนสมมุติฐานของสังคมตั้งแต่
ครั้งอดีต จึงปัจจุบันก็ยังไม่มีความแตกต่าง ชนชั้นของมนุษย์นั้นมีความปะทะกันตลอดเวลาเพื่อ
แสวงหาประโยชน์ของชนชั้นของตนเอง เช่นในระบบทุนนิยม มีการปฏิปักษ์กันระหว่างชนชั้น ระหว่าง
ผู้ซื้อและเจ้าของแรงงาน มากกว่าเป็นการทำงานร่วมกันในเชิงหน้าที่5 อำนาจของมนุษย์นั้นขึ้นอยู่กับ

4

มนฤทัย ไชยวิเศษ, “ประวัติศาสตร์สังคม-ว่าด้วยส้วมและเครื่องสุขภัณฑ์ในประเทศไทย”,
หน้า 243-245, พิมพ์ครั้งที่ 1 มิถุนายน 2545, จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์มติชน กรุงเทพมหานคร
5
ลิวอิส เอ โคเซอร์ แปลโดย จามะรี พิทักษ์วงศ์, แนวความคิดทางสังคมวิทยา ตอน คาล มาร์กซ์,
(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533)
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ปัจจัยทางการผลิต ผู้ใดมีอำนาจครอบครอง ผู้นั้นย่อมมีอำนาจสูงสุด และสิ่งนั้นทำให้เกิด “โอกาส”
ในการครอบครองทางการผลิตซึ่งไม่เหมือนกัน เกิดเป็นช่องว่างของโอกาสและทางชนชั้น
2.2. แนวความคิดเรื่องการบริโภคของมนุษย์ ชนชั้นปกครองนั้นเป็นชนชั้นที่ส่งผลกระทบ
ต่อชนชั้นอื่นมากที่สุด ถึงแม้จะเป็นชนชั้นที่มีจำนวนน้อยที่สุด แต่ก็เป็นชนชั้นที่ถือกรรมสิทธิ์ขาดใน
การเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต แรงงาน เงินทุน ที่ดิน และกำไร ซึ่งทำให้เกิดความคิดที่ครอบงำชนชั้น
รองลงมา ถึงแม้ว่าชนชั้นแรงงานจะมีมากที่สุด แต่พวกเขาก็อยู่ในระบบไหลเวียนของเศรษฐกิจ ใน
ฐานะแรงงานในการผลิต ไม่ใช่ในฐานะของมนุษย์ที่มีสิทธิ์มีเสียง ความรู้สึกนึกคิดและจิตใจ หรือ
อำนาจที่ส่งผลถึงนายทุน ทั้งนี้กลับเป็นเรื่องตรงกันข้าม นายทุนมีอำนาจในการชี้ขาดความเป็นไปของ
แรงงาน ในเรื่องของ ค่าจ้าง สวัสดิการ และความเป็นอยู่ของแรงงาน ในขณะที่ชนชั้นกลางมีกำลัง
มากกว่าชนชั้นแรงงานในเรื่องของการมีการศึกษา ซึ่งจะเป็นใบเบิกทางสามารถยกระดับฐานะของ
ตัวเองได้ แต่ถึงอย่างไรชนชั้นแรงงานเป็นชนชั้นขั้นกึ่งกลางระหว่างชนชั้นล่างและชนชั้นบน ชนชั้น
กลางมีปัจจัยในการซื้อสินค้าบริการจากนายทุนมากกว่า แต่ก็ยังดำรงอาชีพอยู่ภายใต้ระบบทุนนิยมที่
อาจอยู่ในรูปแบบ พนักงานกินเงินเดือนภายใต้องค์กรขนาดใหญ่ที่มีหัวเรือเป็นนายทุนอยู่ดี
ลักษณะความเป็นอยู่ของชนชั้นล่าง ชนชั้นกลางและชนชั้นบนนั้นแตกต่างกันตั้งแต่เกิดจน
ตาย ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม สังคมและครอบครัว ในการดำรงชีวิตนั้นการแยกชนชั้นสามารดูได้จาก
ทั้งลักษณะเสื้อผ้า การบริโภค สินทรัพย์ที่ครอบครองหรือแม้กระทั่งเรื่องห้องน้ำ
ห้องน้ำเป็นสิ่งสำคัญในการบ่งบอกถึงฐานะของเจ้าของว่ามีฐานะเป็นเช่นไร ห้องน้ำเป็นที่
ระบายของเสียจากร่างกายก็จริงอยู่ แต่ก็ยังเป็นสัญลักษณ์อีกสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงความโอ้อวดของชนชั้น
อีกด้วย ยิ่งถ้ามีฐานะ มีอำนาจ เกียรติยศ ตำแหน่ง มากเท่าไหร่การแสดงบารมีผ่านทางห้องน้ำก็เป็น
สิ่งที่จำเป็น เพื่อให้แขกที่มาใช้เกิดความรู้สึกถึงความอู่อ่า ฟู่ฟ่า ห้องน้ำของชนชั้นบน (นายทุน) กับ
ลูกจ้างนั้นจะเป็นสิ่งที่ถูกวางตำแหน่งแยกออกจากกันอย่างสิ้นเชิง และภายในยังตกแต่งต่างกันอีกด้วย
ห้องน้ำของชนชั้นล่างมักเป็นห้องน้ำที่ไม่ได้มีการอำนวยความสะดวกอะไร นอกจากส้วมซึ่งเป็น
สิ่งจำเป็น ซึ่งส้วมของชนชั้นระดับล่างนั้นไม่เป็นส้วมคอห่านก็มักเป็นส้วมหลุม ส้วมของคนชนชั้นกลาง
จะเป็นส้วมที่มีอุปกรณ์สะดวกสบายขึ้นมาอีกหนึ่งขั้น นั้นคือมีอ่างล่างมือ น้ำยาล้างมือ กระดาษชำระ
และถังขยะ ในขณะที่ส้วมของเจ้านายนั้นจะอยู่ในห้องทำงานไปในตัว และเครื่องสุขภัณฑ์มีความ
ทันสมัยมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นส้วมอัตโนมัติเมื่อเข้าไปฝาส้วมก็ลงมาโดยทันที อีกทั้งยังมีฟังก์ชันปุ่มฉีด
ชำระที่สามารถปรับระดับความแรง อุณภูมิและตำแหน่งเพียงปลายนิ้วมือสัมผัส และมีฟังก์ชันเป่าลม
ทำให้ไม่ต้องมีการไปทำความสะอาดด้วยมือของตัวเอง เพราะส้วมได้จัดการทุกอย่างได้เป็นอย่างดี
ซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นเป็น สิ่งที่เกิดขอบเขตความจำเป็น ซึ่งกลายเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยที่จำเป็นในการโอ้อวด
สถานภาพทางสังคม
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สิ่งเหล่านี้ที่กล่าวมาข้างต้นคือการบริโภคอย่างหนึ่ง การบริโภคถือเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้
มนุษย์เกิดความต้องการไม่หยุดหย่อน ซึ่งความต้องการแยกออกจากความจำเป็น ซึ่งก็ คือปัจจัย 4
ได้แก่ อาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม และที่อยู่อาศัย พลังการบริโภคของมนุษย์นั้นสามารถ
ขับเคลื่อนประวัติศาสตร์ เนื่องจากการบริโภคเป็นพื้นฐานของชีวิต มนุษย์มักแสวงหาสิ่งที่ตัวเอง
ต้องการมากเกินกว่าที่ธรรมชาติมอบให้ การแสวงหาของมนุษย์จึงไม่มีวันที่สุด
การแสวงหาที่ไม่มีที่สุด ทำให้มนุษย์ต้องพัฒนา ประดิษฐ์ คัดสรร เลือกของที่ดีที่สุดให้แก่
ตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นอาหาร รถยนต์ บ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งนำมาด้วยความสะดวกสบาย มนุษย์ทุกคน
ต่างดิ้นรนเพื่อยกระดับฐานะตัวเองขึ้น แลกกับการทำงานหนักและเป็นฟันเฟืองการผลิตให้แก่กลุ่ม
นายทุนและชนชั้นบน โดยที่ผลประโยชน์ถัดจากชนชั้นบนลงมา เป็นผลประโยชน์เพียงเล็กน้อยที่ต้อง
กระจาย ปันส่วนให้แก่กลุ่มชนชั้นกลางและล่างและเศษของกำไรจึงตกเป็นของชนชั้นล่างซึ่งมีจำนวน
มากที่สุด โดยกำไรส่วนใหญ่จะตกเป็นของเหล่ากลุ่มนายทุน
ในโลกของฟาสซิสต์ อำนาจในทางการเมืองสมัยใหม่อยู่ที่การผลิตและการจัดการรักษาและ
ภาพลักษณ์เป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะในสมัยของจอมพล ป.พิบูลสงคราม รัฐบาล Margaret Thatcher
รัฐบาล Bill Clinton จนถึงรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร เป็นต้น ภาพลักษณ์กลายเป็น “วัตถุ” อย่างหนึ่งซึ่ง
กลายมาเป็นสิ่งจำเป็นในการนำเสนอสิ่งที่ต้องการให้ประชาชนเห็น เพื่อสนองผลประโยชน์ของผู้คนแต่
เพียงอย่างเดียวเป็นสิ่งที่ไม่เพียงพออีกต่อไป6 กลไกด้านการสร้างภาพจึงกลายมาเป็น “ดารา”
หรือ “คนดัง” ต้องการเห็นมากกว่านโยบายทางการเมือง ภาพลักษณ์ที่ฟุ่มเฟือยล้นทะลักในโลกกลาย
มาเป็นสิ่งที่ส่งอิทธิพลที่สุดโลกการเมือง
พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 นั้นแสดงบารมีผ่านข้าวของเครื่องใช้ประจำพระองค์ และผ่านอนุสวรีย์
ชวนเชื่อที่ปรากฏอยู่ตามลานจัตุจักรขนาดใหญ่เพื่อแสดงถึงความโออ่าและความเกรียงไกรของกษัตริย์
ทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้กลายเป็นโฆษนาชวนเชื่อที่ส่งอิทธิพลแพร่ขยายเข้ามาในไทย การแสดงบารมี
ของเลือดสีน้ำเงินพบได้ทุกภูมิภาคของประเทศไทย หากมองโลกคือละครเวที กษัตริย์คืออุปรากรผู้จัด
ทุกอย่างให้เป็นไปตามต้องการ
ในขณะที่ชนชั้นปกครองตกอยู่ภายใต้แรงกดดันของประชาชน ที่อยู่ในลักษณะ
“สังคมบริโภค” จึงใช่เรื่องน่าแปลกที่จะกล่าวว่าชนชั้นปกครองไม่รู้จัก “พอเพียง” เพราะผู้ประณาม
ซึ่งในที่นี้ก็คือประชาชนก็มีพฤติกรรมที่ไม่รู้จักพอเช่นเดียวกันเพราะทั้งนี้ประชาชนก็ตกอยู่ภายใต้
“วัตถุนิยม” เช่นเดียวกัน ทั้งๆที่วัตถุนั้นเป็นเพียงภาพลวงตาซึ่งไม่จริงแท้

6

ธเนศ วงศ์ยานนาวา, ปฏิวัติบริโภค จากสิ่งฟุ่มเฟือยมาสูส่ ิ่งจำเป็น, พิมพ์ครั้งที่ 2
(กรุงเทพฯ: ศยาม, 2558), 38.

11

การบริโภคความหรูหรา โออ่า มีมาตั้งแต่สมัยโรมัน ที่โรมันมักสร้างสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่
อาคารบ้านเรือนที่ใหญ่โต อีกทั้งยังสร้างถนนหนทางทุกที่ที่โรมันเข้าไปยึดครอง ที่ทุกสายจะทอดไปถึง
กรุงโรม

ภาพที่ 1 โคลอสเซียม จาก https://travel.mthai.com/world-travel/64882.html
อีกทั้งสะพานส่งน้ำอควอดักก็เป็นนวัตกรรมใหม่ในสมัยนั้นที่ลำเลียงน้ำจากแม่น้ำเข้ามาในเมืองได้
โดยตรง โดยไม่ต้องไปส่งคนไปตัก ทั้งนี้สิ่งเหล่านี้กลายเป็นความฟุ่มเฟือยที่ชาวโรมันยอมรับ เพราะมัน
แสดงถึงอำนาจของประเทศและอำนาจของผู้นำ
การบริโภคแบบผลิตซ้ำๆนั้นเริ่มมีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 20 ซึ่งเป็นการผลิตแบบโหลๆ
(Mass production) เนื่องจากในช่วงยุคนี้เป็นยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ทำให้เกิดโรงงานผุดราวกับดอก
เห็ด และยังทำให้เกิดปรากฏการณ์ความต้องการแรงงานที่สูง การขยายตัวเช่นนี้นั้นทำให้สินค้าถูก
กระจายไปตามชนชั้นต่างๆได้ทั่วถึง จนนำมาซึ่ง “สังคมบริโภค” การบริโภคความฟุ่มเฟือยและความ
หรูหรากลายมาเป็นวัตถุที่เป็นเกณฑ์สำคัญใน “สังคมบริโภค” เบียร์ถือเป็นสินค้าชิ้นแรกที่มีการผลิต
ซ้ำเป็นโหลๆ7
สิ่งที่สังคมบริโภคแตกต่างจากสังคมโบราณคือไม่มีการต่อรองราคา เพราะราคาที่ขายเป็นโหล
นั้นเป็นราคาที่ตายตัว ซึ่งสามารถพบเห็นได้ที่ห้างสรรพสินค้า โดยที่ห้างนั้นจะมีสินค้าที่มีความ
แตกต่าง ลูกค้าทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการซื้อสินค้าและการบริการ แต่ถึงอย่างไรจำนวนเงินสด
ของแต่ละบุคคลก็ไม่เท่าเทียมกัน จึงเป็นที่มาของ “เครดิต” ที่ทำให้ทั้งชนชั้นล่าง ชนชั้นกลางสามารถ
มีกำลังซื้อเทียบเท่ากับชนชั้นบน การจ่ายสดจึงไม่ใช่คุณลักษณะของสังคมบริโภค
7

ธเนศ วงศ์ยานนาวา, ปฏิวัติบริโภค จากสิ่งฟุ่มเฟือยมาสูส่ ิ่งจำเป็น, พิมพ์ครั้งที่ 2
(กรุงเทพฯ: ศยาม, 2558), 43.
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ทั้งนี้สังคมบริโภคไม่ได้เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ข้อสรุปช่วงเวลาที่แน่นอนในการ
เกิดก็ยังไม่มีความแน่ชัด แต่การปฏิวัติการบริโภคนั้นก็ถือกำเนิดในช่วงราวศตวรรษที่ 18 ที่ประเทศฝั่ง
ตะวันตกรับสินค้าที่มาจากทางเอเชีย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าสีที่นำเข้าโดยบริษัท East India Company
การบริโภคเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหลักเศรษฐศาสตร์ซึ่งเกี่ยวข้องทางด้านความคิด
และวัฒนธรรม มหานครยิ่งใหญ่ทั่วโลกนั้นถือกำเนินขึ้นมาจากการบริโภคทั้งสิ้น ยิ่งการบริโภคมาก
เท่าไหร่การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ และเม็ดเงินที่ไหลมาก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะที่
ประเทศไทยการเข้าห้างสรรพสินค้านอกจากจับจ่ ายใช้สอยแล้วนั้น ห้างสรรพสินค้ากลายเป็นสถานที่
ผักผ่อนหย่อนใจ เป็นสถานที่บันเทิงและจุดพบปะ ซึ่งในส่วนนี้จะเห็นได้ว่าเป็นสิ่งที่นอกเหนือจาก
กิจกรรมทางเศรษฐกิจเนื่องจากมีวิถีชีวิตของคนเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ดังนั้นการบริโภคนิยม
(consumerism) จึงครอบคลุมมากว่าเพียงแค่เรื่องซื้อขาย
คำว่า “บริโภค” หมายถึง การใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการเพื่อสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคหรือบำบัดความต้องการของมนุษย์คือ 1.การ บริโภคสินค้าคงทน ซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่ได้ทำให้สิ่ง
ที่ถูกบริโภคหมดสิ้นหรือหมาดสภาพไป ยังใช้ได้อีกเป็นเวลานาน แต่เมื่อการใช้ย่อมเกิดการสึกหรอ
2. การบริโภคสินค้าไม่คงทน ซึ่งเป็นการบริโภคที่ทำให้สิ่งที่ถูกบริโภคหมดสิ้นไป เช่น ยารักษาโรค
อาหาร เครื่องดื่ม เป็นต้น
ผู้บริโภค คือ ผู้ที่มีความสามารถในการซื้อสินค้าและบริการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือ
ในครัวเรือน ผู้บริโภคมีจำนวนมากทั่วประเทศ บางคนก็ตัดสินใจในการซื้ออย่างมีระเบียบแบบแผน
สามารถใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ได้คุ้มค่า8
ซึ่งหากกล่าวถึงการบริโภคในแง่ของการตัดสินและประเมินคุณค่านั้น บริโภคนิยมจึงเหมือน
เป็นคำติเตียน เพื่อตัดสินประเมินคุณค่าว่าอย่างไหนที่มากหรือน้อยเกินไป ในความหมายทางด้านลบก็
เรื่องเกี่ยวกับทางด้านศีลธรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งสภาวะความฟุ่มเฟือยหรูหรานั้นปรากฏให้อยู่เห็นกัน
อย่างดาษดื่นโดยเฉพาะในหมู่ช นชั้นสูงและศาสนสถาน การบริโภคสถิตอยู่ในทุกหนทุกแห่ง ไม่
สามารถขัดขืน หลีกหนีได้การบริโภคจึงกลายมาเป็นสิ่งที่สำคัญและมีพลังดุจพระเจ้า
เมื่อการบริโภคที่เพิ่มขึ้นสูงมากก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้คนหลงอยู่กับความนิยมในวัตถุ หรือที่เรียกว่า
วัตถุนิยม (Materialism) ความอยากได้อยากมี อยากครอบครองในตัววัตถุ ทำให้เข้าสู่กระบวนการ
หลงใหลในตัวเองเนื่องจากเป็นการตอบสนองความอยากภายในตนเอง

8

การบริโภค, เข้าถึงเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561,
เข้าถึงได้จาก https://th.wikipedia.org/wiki/การบริโภค
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วัฒ นธรรมการบริโภคนั้น (consumer cultural) เป็นกลไกที่เกิดขึ้นจากเสรีภ าพของการ
บริโภคเสรีภาพที่ปรากฏอยู่ในพื้นที่ส่วนตัว สาธารณะ การเมือง เศรษฐกิจและรวมไปถึงพื้นที่การ
เรียนรู้
ความน่ากลัวของการบริโภคนั้นคือ “ทำให้ลูกค้าดำรงอยู่ในฐานะผู้ที่ถูกเสมอ” ทำให้อำนาจ
ของกลุ่มนายทุนต้องไหลเวียนไปตามเทรนด์ของตลาดผู้ซื้อ ทั้งนี้เงื่อนไขของการบริโภคนั้นต้องมีความ
หลากหลาย (diversity) เพื่อให้ผู้ซื้อมีตัวเลือกในการซื้อสินค้าและการบริการ ความเป็นตลาด ทำให้
มวลชนกลายเป็นกลุ่มก้อน (mass) ที่ๆทุกคนไม่มีใครได้อภิสิทธิ์มากกว่าใคร เพราะทุกคนเหมือนกัน
หมดในกลไกของตลาด สินค้าที่ป้อนเข้าสู่ตลาดจึงไม่ใช่สินค้าที่สั่งตัดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคน
เดียว
ในความเป็นรัฐสมัยใหม่ จะเห็นได้ว่ารัฐไม่มีความบุคคล และไม่มี ความเป็นส่วนตัว ทำให้ไม่มี
ความจำเป็นที่ต้องโอ้อวดแสดงความหรูหราเพื่อให้อยู่เหนือผู้อื่นอีกต่อไป ในเมื่อมนุษย์นั้นดำรงอยู่ใน
สังคมเสรีประชาธิปไตยได้กลายมาเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของตัวเอง ทำให้ทุกๆคนคือคนพิเศษ ซึ่ง
ตราบใดที่บุคคลเหล่านั้นมีเงินที่ชี้วัดจากความสำเร็จในชีวิตที่มิใช่มาจากชาติกำเนิด ก็สามารถกระจาย
สิ่งของที่อยู่ชนชั้นบนโดยใช้เงินซื้อมาได้โดยเช่นกัน9
การอวดอ้างบารมีนั้นเกิดขึ้นเพื่อให้คนธรรมดาเห็นถึงความอลังการยิ่งใหญ่ หรูหราของชนชั้นสี
น้ำเงิน เนื่องจากกษัตริย์ดำรงอยู่ในฐานะ “รัฐ” ในคราบของมนุษย์เพียงบุคคลหนึ่ง ถ้าไม่มีการ
อวดอ้าง กษัตริย์ก็ถือว่าไม่ใช่รัฐอีกต่อไป การอวดอ้างของชนชั้นสูงที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ
รสนิยม กลายเป็นสิ่งที่ชนชั้นสูงต้องควบคุมให้อยู่ในความพอเหมาะพอดี โดยไม่จ้องมีการเอ่ยถึง
“ยิ่งใหญ่ งดงาม” ออกมา การอวดอ้างบารมีในแบบไม่อวดนั้นกลายเป็นที่ยอมรับของชนชั้นอื่นๆ การ
อวดอ้างบารมีไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ที่สิ่งของเครื่องใช้ เสื้อ เพียงเท่านั้น แต่ยังหมายถึงมนุษย์อีกด้วย
ซึ่ง “มนุษย์” ในที่นี้มีสถานภาพเป็นเพียง “วัตถุ” เช่นข้าราชบริวารห้อมล้อม ที่บ่งชี้ถึงสถานภาพอัน
สูงส่งของชนชั้นเลือดสีน้ำเงิน การอวดอ้างบารมีในลักษณะนี้ปรากฏให้
เห็นเฉพาะในพระราชสำนัก ซึ่งในสมัยใหม่นั้นสิ่งเหล่านี้ก็ได้ถูกลดทอนลงไปเนื่องจากสิทธิ
มนุษยชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ด้วยกัน ซึ่งชนชั้นรองลงมาไม่ว่าจะเป็นขุนนาง มหาเศรษฐีก็

9

ธเนศ วงศ์ยานนาวา, ปฏิวัติบริโภค จากสิ่งฟุ่มเฟือยมาสูส่ ิ่งจำเป็น, พิมพ์ครั้งที่ 2
(กรุงเทพฯ: ศยาม, 2558), 54.
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ไม่สามารกระทำการ เยี่ยงย่างเช่นนี้ได้ ไม่งั้นจะถือว่าเป็นยกฐานะตัวเองเพื่อมาเทียบเท่าชนชั้นสีน้ำ
เงิน10

ภาพที่ 2 “Queen Elizabeth and her Royal Court”
จาก https://hankwhittemore.com/tag/the-courtier/
การบริโภคผ่านทางสายตานั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์กระทำอยู่ตลอดเวลาทั้งรู้ตัวและโดยไม่รู้ตัว
เนื่องจากเป็นสัมผัสที่มีการใช้มากกว่า รส สัมผัส ได้ยิน ซึ่งการมองเป็นการประเมินคุณค่าภายนอก
ของวัตถุที่มนุษย์มองเห็น ไม่ว่าจะเป็น สี ทรงเสื้อผ้า ราคา ลักษณะสิ่งของ สิ่งเหล่านี้เชื่อมโยงกับ
ร่างกายมากกว่าเป็นเรื่องของปัญญาแต่เพียงอย่างเดียว เพราะมนุษย์มักถูกโต้ตอบกับแรงปรารถนาที่
เกิดขึ้นขณะใช้สัมผัสรับรู้วัตถุสิ่งนั้น
จากตำนานของกรีกที่ว่าด้วยการฝึกควบคุมแรงปรารถนาและความต้องการ โดยการผูกตัวเอง
เข้ากับเสาเรือเพื่อให้รอดพ้นจากเสียงของ Siren11 ที่คอยดึงดูดมนุษย์ไปสู่ความตาย เพื่อบังคับให้จิต
วิญญาณของมนุษย์เกิดความสมดุล ไม่หลงใหลไปกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มากเกินควร การขาดความยั บยั้ง
ต้องการจะทำให้มนุษย์เกิดความแตกหักและนำพาให้คนรวยกดขี่คนจน ในขณะเดียวกันก็ทำให้คน
ขาดสติโดยการหลงใหลเนื้อหนัง มังสา ซึ่งเป็นหนทางที่ทำให้ขาดสติ
10

ธเนศ วงศ์ยานนาวา, ปฏิวัติบริโภค จากสิ่งฟุ่มเฟือยมาสูส่ ิ่งจำเป็น, พิมพ์ครั้งที่ 2
(กรุงเทพฯ: ศยาม, 2558), 60.
11
ปีศาจในเทพปกรณัมกรีก มีลักษณะของสัตว์ผสม 3 อย่าง คือ คล้ายนางเงือก มีขาเป็นครีบปลา มีปีก
และเสียงเหมือนนก
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คำว่า “ฟุ่มเฟือย” นั้นตามพจานุกรมหมายถึง ว. สุรุ่ยสุร่าย, ใช้จ่ายโดยไม่คำนึงถึงความ
สิ้นเปลือง, เกินความจำเป็นเช่น ใช้ถ้อยคำฟุ่มเฟือย12 ในทางกรีกตามแนวความคิดของ Plato นั้นได้
นิยามคำว่า “Luxury” คืออยู่นอกเหนือความจำเป็นย่อมเป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือย เช่น น้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อ
ร่างกาย แต่เมื่อใดที่เราเลือกทางกาแฟ แสดงถึงการฟุ่มเฟือย เนื่องจากร่างกายเราไม่เป็นต้องมีกาแฟก็
ยังดำรงอยู่ได้เพราะฉะนั้นอะไรที่อยู่นอกเหนือความจำเป็น สิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยทั้งหมด แต่
ในทางเดียวกันความฟุ่มเฟือยของกรีกนั้น เชื่อมโยงถึงคุณค่าทางการเมืองละเป็นการโจมตีบางชนชั้น
โดยยกย่างชนชั้นนักรบว่ามีความกล้าหาญ แต่ในขณะเดียวกันก็ติเตียนชนชั้นช่างฝีมือให้มีความรู้จัก
พอ13 อีกทั้งสภาวะของ “ความหรูหราฟุ่มเฟือยนั้น ” ยังสะท้อนให้เห็นถึงความขี้ขลาดตาขาว ไร้ซึ่ง
ความอดทนอย่างนักรบ
การบริโภคในศตวรรษที่ 18 วิถีชีวิตของเมืองใหญ่นั้นมีการซ้อนทับกันของชนชั้นสูงและชน
ชั้นต่ำในบางพื้นที่ ซึ่งในอดีตนั้นสายสัมพันธ์ของคนรวยและคนจนจะผ่านเรื่องวัตถุข้าวของเครื่องใช้
โดยชนชั้นสูงจะให้ทานแก่คนจน คนจนจะได้สิ่งของเหล่านั้นไปใช้ ในขณะเดียวกันชนชั้นสูงจะได้มาก
ที่สุดจากการให้ ไม่ว่าจะเรื่องการส่งเสริมภาพลักษณ์ภายนอกให้ดูขึ้นไปอีก การซ้อนทับกันของชน
ชั้นสูงและชนชั้นต่ำอยู่ที่คนรับใช้ไม่ใช่คนชนชั้นกลาง ซึ่งคนรับใช้มีข้อห้ามที่ไม่ให้ไปเกลือกกลั้วกับ
เจ้านายหรือเล่นกับบรรดาลูกหลานของเจ้านาย ทั้งนี้หากมีการแต่งงานข้ามชนชั้นก็อาจเป็นสิ่งที่
ทำลายโครงสร้างทางชนชั้นในสังคมถึงแม้ว่าจะฟังดู
โรแมนติกก็ตาม

12

พจนานุกรมไทย, เข้าถึงเมื่อ 21 กันยายน 2561,
เข้าถึงได้จาก https://xn--12cn0cga1azjg1mtc2h.com/31-153-ความหมาย-ฟุ่มเฟือย.html
13
ธเนศ วงศ์ยานนาวา, ปฏิวัติบริโภค จากสิ่งฟุ่มเฟือยมาสูส่ ิ่งจำเป็น, พิมพ์ครั้งที่ 2
(กรุงเทพฯ: ศยาม, 2558), 65.
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ภาพที่ 3 จาก http://loveisspeed.blogspot.com/2013/04/
georgian-court-mansion-lakewood-by.html
ในศตวรรษที่ 20 การบริโภคที่เพิ่มขึ้นเพราะรายได้มากขึ้นทำให้ผู้คนเกิดการซื้อสินที่ขายเป็น
โหลๆเช่นเดียวกัน เช่นบุหรี่ยี่ห้อเดียวกัน ซึ่งทำให้เกิดความแตกต่างทางชนชั้นน้อยลงแต่ก็ไม่ได้
หมายความว่าโครงสร้างทางชนชั้นนั้นจะยังไม่มีอยู่ ผู้บริโภคถูกทำให้หลายเป็นกลุ่มเดียวกันหรือมี
เพียงแค่ “นายและนางบริโภค” โดยกลุ่มที่ว่านี้ก็คือชนชั้นกลาง
จากบทความข้างต้นที่กล่าวมาทั้งหมด จะเห็นถึงความเป็นมาของ “ขี้” หนึ่งก้อนผ่านการ
บริโภคของชนชั้นต่างๆ ซึ่ง “ขี้” นั้นไม่ใช่เรื่องขี้ๆอย่างสิ้นเชิง ถึงแม้ว่าขี้จะเป็นเรื่องธรรมชาติของ
มนุษย์ทุกผู้ทุกนาย แต่สภาวะสิ่งแวดล้อม เงิน โอกาสและปัจจัย ก็ส่งผลให้เห็นว่าขี้นั้นจะออกมาอยู่ใน
รูปแบบไหนเช่นเดียวกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถูกกำหนดขึ้นมานับตั้งแต่วันแรกที่ลืมตาบนโลก สถานภาพ
ครอบครัวเป็นตัวผูกเชื่อมตัวตนของมนุษย์ การดำเนินชีวิต ตลอดจนทั้งการเกิดและการตาย ให้ดำรง
อยู่ในชนชั้นนั้นไปตลอดชีวิต
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อิทธิพลทางศิลปกรรม
ศิลปินกรณีศึกษาที่เชื่อมโยงในผลงานศิลปะนิพนธ์ ศิลปะภาพเคลื่อนไหว: เมื่อขี้เล่าเรื่อง
(Moving-image Art: When sh*t tells a story) ที่หยิบยกมาในครั้งในนี้มีทั้งด้านแนวความคิดและ
ทางด้านเทคนิค ซึ่งทางด้านแนวความคิดที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อง มี 2 ท่านได้แก่
1. Barbara Kruger ที่ว่าด้วยเรื่องของการบริโภค สภาวะทางสังคม ชนชั้น
และอำนาจทุนนิยม

ภาพที่ 4 UNTITLED (I SHOP THEREFORE I AM). 1987
Photographic silkscreen on vinyl, 120120.
Courtesy Thomas Ammann, Zurich
Barbara Kruger นั้นเกิดปีค.ศ.1945 ปัจจุบันทำงานและใช้ชีวิตอยู่ที่นิวยอร์กและลอสแองเจ
ลิส งานของ Barbara นั้นส่วนใหญ่จะเป็นแนวคอนเซ็ปชวลอาร์ตและแนวคอลลาจ ลักษณะของงาน
Barbara นั้นจะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์สังคม โดยใช้ภาพโฟโต้คอลลาจร่วมกับวาทกรรมที่มีการใช้
ลักษณะนามไม่ว่าจะเป็น “You”, “Your”, “I”, “We” และ “They”
ผลงานของ ในชิ้นที่ชื่อว่าของ Barbara ที่ชื่อว่า “I shop therefore I am” แปลว่า “ฉันซื้อ
ฉันจึงมีตัวตน”เป็นผลงานที่ใช้วาทกรรมบนป้ายประกาศขนาดใหญ่และพื้นหลังเป็นรูปมือขนาดไม่
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ใหญ่มากที่กำลังเอื้อมมือมาคว้าจับกรอบของวาทกรรมที่ปรากฏอยู่ตรงกลาง ซึ่งที่มาของคำพู ด
ดังกล่าวนั้น มาจากประโยคอมตะของ René Descartes ที่ว ่าไว้ว ่า “I think therefore I am” ที่
แปลว่า “ฉันคิด ฉันจึงมีตัวตน” ซึ่งในงานของ Barbara ส่วนมากนั้นจะใช้อักษรตระกูล Futura Bold
Oblique หรือ Helvetica Extra Bold ที่เป็นอักษรที่มักปรากฏตามสื่อโฆษณาและสื่อสิ่งสิ่ง พิม พ์
ในช่วงนั้น ด้วยการใช้สีแดง ขาวและดำ ซึ่งจัดวางให้วาทกรรมมีลักษณะที่ใหญ่เพื่อให้อ่านชัด การใช้
ภาพและวาทกรรม วลีที่ติดหูทำให้ผู้ชมเกิดความสนใจด้วยการผสานภาษาภาพและวาทกรรมเดียวกับ
สื่อสิ่งพิมพ์ กราฟิกดีไซน์ หรือแมกกาซีน ซึ่งหน้าที่ของของสิ่งนั้นคือการดึงดูดผู้บริโภคเพื่อขายสินค้า
เพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดการทบทวนเรื่องราวผ่านตัวอักษร 14 เนื่องจากงานของ Barbara มักพูดถึงการ
วิพากษ์วิจารณ์ลัทธิบริโภคนิยมบริโภค ที่แสดงออกถึงอำนาจทางการเงิน ชนชั้น การครอบงำทางด้าน
ความคิดที่รับมาจากระบบทุนนิยม ที่เงินเป็นเป็นสิ่งสำคัญหลักในการดำรงอยู่ของระบบและชีวิตของ
มนุษย์ที่ถูกครอบงำให้อยู่ภายใต้ระบบเช่นเดียวกัน โดยงานของ Barbara นำมาสู่การตั้งคำถาม
ข้อถกเถียงระหว่างคุณค่าของมนุษย์และเงินตรา สองสิ่งที่อยู่คู่กัน แต่เหมือนราวกับว่าอำนาจของเงิน
นั้นครอบงำจิตใจของมนุษย์ และสิ่งที่หลงเหลืออยู่ คืออะไร และอะไรคือคุณค่าที่แท้จริง
ในงานชิ้นอื่นๆของ Barbara นั้นยังปรากฏลักษณะการบริโภคของมนุษย์ ที่พวกเขาจะบริโภค
คุณค่าความหรูหราของวัตถุที่พวกเขาสวมใส่มากกว่าในลักษณะคุณค่าของวัตถุและความจำเป็น ซึ่ง
ความหรูหราที่กลุ่มคนส่วนหนึ่งบริโภคนั้น ถือเป็นความจำเป็นอย่างหนึ่งในชีวิตของกลุ่มคนเหล่านั้น
เพื่อแสดงออกถึงอำนาจบารมีที่เป็น สิ่งจำต้องไม่ได้ แต่อำนาจทางการเงินที่ทำให้ได้มาถึงสิ่งของราคา
แพงก็เป็นเหมือนตราสัญลักษณ์ที่
ทำให้เห็นถึงอำนาจทางการเงิน ทั้งนี้สินค้าที่เป็นที่นิยมชมชอบในตลาดมีอิทธิพลที่ส่งผลต่อจิตใจของ
มนุษย์โดยทำให้เกิดการบิดเบือน อำนาจ, สถานภาพ ความเหลื่อมล้ำ เป็นต้น15

14

ภาณุ บูญพิพัฒนาพงศ์, “The pictures Generation: หยิบฉกฉวยภาพจากสื่อฯ มายำใหม่ เพื่อ
วิพากษ์สังคม”, เข้าถึงเมื่อ 2 กันยายน 2561,
เข้าถึงได้จาก https://themomentum.co/the-pictures-generation-1/
15
Kate Linker. Love for sale: the words and picture of Barbara Kruger. New York,
Harry N Abrams,Publishers, 1990
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ภาพที่ 5 UNTITLED (YOUR MONEY TALKS). 1984
Photograph, 6080.
Collection Karl Bornstein Gallery, Santa Monica, California
ในผลงาน “Your money talk” นั้นยังเป็นอีกผลงานที่ยังเน้นย้ำถึงสถานภาพ ที่แฝงไปด้วย
สัญลักษณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และการควบคุม ซึ่งในผลงานจะเห็นว่าบ้านนั้นระเบิด โดยเศษซาก
ชิ้นส่วนกระเด็นกระจัดจาย ในขณะเดียวกันก็มีผู้ชายที่ดูเหมือนกระโดดหนีออกมาจากบ้านในขณะเกิด
การระเบิด และมีเพียงข้อความเล็กๆที่ปรากฏอยู่บนส่วนหัวของภาพว่า “Your money talks” ทั้งนี้
บ้านที่เป็นสถานที่แห่งความสุข การผ่อนคลายที่พักพิง เป็นที่ที่เงินเกือบทั้งชีวิตของคนส่วนใหญ่นำมา
ลงทุนเพื่อที่จะมีบ้านเป็นของตัวเอง ซึ่งหมายความว่าผู้บริโภคทุกคนจะต้องมีบ้านตามฐานะชนชั้นของ
ตัวเอง ทั้งนี้การที่บ้านระเบิดออกมานั้นอาจสื่อถึงสภาวะบางสิ่งที่อาจเป็นโครงสร้างทางเศรษฐกิจใน
ระบบครัวเรือนที่ล่มสลาย ที่อาจเกิดจากการบริโภคเกินฐานะของตน ซึ่งถ้าแปลจากข้อความที่ปรากฏ
“เงินของคุณพูด” ก็สามารถเชื่อมโยงไปถึงสภาวะอำนาจของเงินที่มีบทบาทมากกว่ามนุษย์ ทั้งนี้ทำให้
เห็นถึงการที่มนุษย์ตกอยู่ภายใต้อำนาจของระบบทุนนิยม
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ภาพที่ 6 UNTITLED (WHEN I HEAR THE WORD CULTURE I TAKE OUT MY CHECKBOOK).
1985 Photograph, 13860.
Collection Veronica Pastel, Los Angeles
ในผลงาน “WHEN I HEAR THE WORD CULTURE I TAKE OUT MY CHECKBOOK”
จะเห็นได้ว่าภาพพื้นหลังจะเป็นรูปตัวตุ๊กตาตัวตลกที่ตาเบิกโพรงและมีสีหน้าที่ตื่นเต้น ดวงตาแพรว
พราว พร้อมกับปากที่ฉีกยิ้มออกมา ซึ่งคำพูดที่ปรากฏอยู่ในภาพ เป็นไปในทิศทางเสียดสีสังคม ชนชั้น
และวัฒนธรรมแนวความคิดของชนชั้นบนในอเมริกา ช่วงปีค.ศ. 1985 จะเป็นช่วงเศรษฐกิจ ของ
อเมริกากำลังอยู่ในภาวะรุ่งโรจน์ เนื่องจากนโยบายลดภาษีรายได้จาก 70 เปอร์เซ็นต์เหลือเพียง 28
เปอร์เซ็น เป็นเวลา 7 ปี ทำให้อัตราเศรษฐกิจของอเมริกาขยายเติบโตขึ้น ถือว่าเป็นช่วงที่ผู้คนออกมา
จับจ่ายใช้สอย16และรวมถึงในแวดวงการงานศิลปะเช่นเดียวกัน
แต่ถึงอย่างไร อำนาจของเงินก็ยังเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ น่าประชดชันในสายตาของ Barbara
เพราะเนื่องด้วยสิ่งเหล่านี้ทำให้คุณค่าทางสุนทรียศาสตร์และความเป็นมนุษย์ถูกเจือจางลง
16

“ประวัติศาสตร์อเมริกา”, เข้าถึงเมื่อ 28 กันยายน 2561,
เข้าถึงได้จาก https://th.wikipedia.org/wiki/ประวัติศาสตร์สหรัฐ#การเมืองในสมัยแห่งความก้าวหน้า
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2. Piero Manzoni ว่าด้วยเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์วงการศิลปะ เศรษฐกิจ
สภาวะทางสังคมผ่านขี้

ภาพที่ 7 Artist’s Shit. 1961
Conceptual Art, 4.86.5cm.,0.1kg.
Collection Tate museum, London
Meroni Manzoni di Chiosca e Poggiolo หรือที่เป็นที่คุ้นเคยคือชื่อ Piero Manzoni เป็น
ศิลปินชาวอิตาเลี่ยน เกิดปีค.ศ.1933 และเสียชีวิตลงในปีค.ศ.1963 Manzoni เป็นศิลปินแนวคอน
เซ็ปชวลอาร์ต เช่นเดียวกันกับ Barbara Kruger แต่บริบทของ Manzoni นั้นคืออิตาลี่ในช่วงหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นช่วงที่เรียกว่า “the Italian economic miracle” อัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของอิตาลี่ ณ ขณะนั้นเติบโตอย่างครั้งยิ่งใหญ่ตั้งแต่ปลาย 1950s-1960s ในทางวงการตลาด
ศิลปะก็เช่นเดียวกัน ความต้องการในตลาดสูง จนเสมือนว่าทุกอย่างที่มาจากศิลปินกลายเป็นสิ่งที่มี
มูลค่าที่นักสะสมต่างต้องการครอบครอง ทั้งนี้ Manzoni ต้องการวิพากษ์วิจารณ์ถึงการบริโภคของ
มนุษย์และคุณค่าที่แท้จริงของงานศิลปะ
ในผลงานของ Manzoni ที่เป็นกระป๋องบรรจุขี้ในขนาด 30 กรัม มาจากแนวความคิดของ
ศิลปินที่มองสภาพสังคมในวงการของศิลปะ ณ ตอนนั้นว่า นักสะสมและพิพิธภัณฑ์ แกลเลอรี่ต่างๆ
ต่างต้องการสะสมผลงานที่มาจากอัตลักษณ์ลักษณะเฉพาะตัวของศิลปินเพียงอย่างเดียว ทำให้เกิด
ปรากฏการณ์การบริโภคที่เป็นแบบอย่างเฉพาะ ซึ่งเป็นวัฏจักรในการบริโภคซึ่งมีกระบวนการตั้งแต่
การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผลงานขึ้นมา การบรรจุผลิตภัณฑ์ การนำไปทอดขายในตลาด การบริโภค
หรือการซื้อ และกระบวนการทุกอย่างก็เริ่มวนเกิดซ้ำขึ้นใหม่ ตั้งแต่การผลิตสินค้าจนไปถึงการบริโภค
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ซึ่งศิลปินมีความเข้ าใจถึงปรากฏการณ์ดังกล่าว ผลงาน Artist’s Shit ของ Manzoni จึงเป็นเหมือน
กระจกที่สะท้อนถึงสภาวะสังคมการบริโภคในสมัยนั้น
ทั้งนี้ก่อนผลงาน Artist’s Shit นั้น Manzoni ยังมีผลงานที่ขายรอยนิ้วมือของของตัวศิลปิน
เองแทนที่จะขายผลงานที่มาจากการสร้างสรรค์ของศิลปินเอง ซึ่งแนวความคิดของศิลปินนั้น “ ทุกสิ่ง
ที ่ ถ ู ก สั ม ผัส โดยศิ ล ปิน นั ้น สามารถเรี ยกได้ว ่า เป็ นงานศิ ล ปะ”17 ซึ ่ ง ในส่ว นของแนวความคิดนั้น
Manzoni ไม่เพียงท้าทายต่อวงการศิลปะและสภาพของสังคมในสมัยนั้นแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงว่า
ผู้คนไม่ได้สนใจงานศิลปะอย่างลึกซึ้ง
ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่สนใจเพียงแค่ว่าสิ่งนั้นถูกลงนามโดยศิลปินมั้ย ทำให้บทบาทของศิลปินนั้น สร้างสรรค์
ได้ทุกอย่างบนโลก เพราะฉะนั้นแล้วสุนทรียศาสตร์ที่ แท้จริงยู่ตรงไหน หรือผู้คนเพียงแต่บริโภคไป
อย่างนั้นโดยมองเห็นเพียงแค่ผลิตภัณฑ์ที่ศิลปินผลิตออกมา ซึ่งทั้งนี้สามารถมองได้ว่าผู้บริโภคนั้น
บริโภคอย่างไม่ลืมหูลืมตา เพียงเห็นแค่เป็นเพียงสิ่งของอย่างหนึ่ง
แต่ถึงกระนั้นสิ่งที่ตอบสนองแนวความคิดของ Manzoni มากที่สุดคงหนีไม่พ้นเรื่อง “ขี”้ ที่ทั้ง
กินและขับถ่ายออกมาจากตัวศิลปินเอง พร้อมบรรจุอยู่ในแพ็คเกจที่พร้อมขายทอดให้แก่นักสะสม ที่
ต้องการความสดใหม่ อัตลักษณ์ตัวตนของศิลปิน ที่มาจากภายในร่างกายของศิลปิน

ภาพที่ 8 Thumprint. 1960
Conceptual Art
Collection Museum of modern Art, New York
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The Italian vanguard in 1960s, เข้าถึงเมื่อ 28 กันยายน 2561,
เข้าถึงได้จาก https://www.slideshare.net/mholober/45-piero-manzoni
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ผลงานของ Manzoni นั้นใช้เทคนิค Conceptual Art ซึ่งใช้ “ขี้” เป็นสื่อในการนำเสนอข้อ
วิพากษ์ที่ Manzoni มองเห็นถึงวงจรอันเขรอะที่อยู่ในสังคม คุณค่าทางความงามทางศิลปะจึงไม่มี
ความจำเป็น ในการนำเสนอเรื่ องราวดั งกล่าว คุณค่าทางศิล ปะที่ ถูก ตัด ทอนเหลื อเพีย งแค่ เ ป็ น
ผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมในการจัดจำหน่ายให้แก่เหล่านักสะสม ซึ่งผลงานของ Manzoni นั้นถูกซื้อ
ขายในราคาที่เท่ากับราคาทองคำ ทำให้สถานภาพของศิลปินนั้นเปรียบเสมือน นักเล่นแร่แปรธาตุ ที่
เปลี่ยน “ขี”้ ให้กลายเป็น “ทอง”18
กระบวนการผลิตของกระป๋องเองนั้น ก็ยังสื่อถึงระบบอุตสาหกรรมที่มีการผลิตซ้ำ ทั้งนี้หมายถึงระบบ
อุตสาหกรรมโรงงานผลิตสิ่งของต่างๆ ซึ่งเปรียบเสมือนวงจรการบริโภคของมนุษย์ที่วนไปไม่รู้จักจบสิ้น
เช่นกัน
จากศิลปินข้างต้นที่กล่าวมาทั้งหมด สามารถวิเคราะห์และนำมาใช้เป็นกรณีศึกษาของ
โครงการศิลปนิพนธ์ ศิลปะภาพเคลื่อนไหว: เมื่อขี้เล่าเรื่อง
(Moving-image Art: When sh*t tells a story) ที ่ ว ่ า ด้ ว ยเรื ่ อ งของ “ขี้ ” ที ่ ไ ม่ ใ ช่ เรื ่ อ งขี ้ ๆ ซึ ่ ง ขี้
ครอบคลุมถึงเรื่องการบริโภค ชนชั้น สภาวะทางสังคม ซึ่งขี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอถึง ความ
เท่าเทียมกันของมนุษย์ อย่างที่ Barbara นำเสนอผ่านวาทกรรมประกอบภาพที่เสียดสีสังคม ซึ่ง
บางครั้งภาพของของ Barbara ก็เป็นภาพที่ต้องอาศัย ความสัมพันธ์ของประโยคที่กล่าวออกไป ผ่าน
ตัวอักษรลงไวนิล เพื่อภาพที่ออกมาจะสอดคล้องกับวาทกรรมที่ศิลปินประดิษฐ์ถ้อยคำขึ้นมา ทำให้
งานของ Barbara เองนั้นเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่รับรู้ได้ง่าย เป็นการจัดการที่ใช้งบไม่เยอะ ติดตั้งได้
ง่าย แต่ใช้ถ้อยคำที่ทำให้คนจดจำได้ง่าย ซึ่งด้วยลักษณะงานของ Barbara นั้นสามารถนำไปติดได้ทุก
ที่ในเมือง ตามตรอกซอกซอย หรือตามกำแพงและสามารถปรากฏอยู่ตามช่องทางสื่อต่างๆได้ ทำให้ผล
งานของ Barbara นั้นเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยและทุกชนชั้น อีกทั้งยังปรากฏอยู่ตามป้ายบิลบอร์ดขนาด
ใหญ่ ทำให้ ส ื ่ อ ของ Barbara เป็ น ที ่ ถ ู ก จดจำและกลื น ไปกั บ วั ฒ นธรรมของระบบทุ น นิ ย มอย่ า ง
แนบเนียน
อีกทั้ง Manzoni ที่เสียดสี กลุ่มผู้บริโภคในแวดวงงานศิลปะได้อย่างเจ็บแสบ กากของเสียที่
ศิลปินถ่ายออกมานั้น คือส่วนหนึ่งของศิลปิน มีความเป็นอัตลักษณ์ เอกลักษณ์เฉพาะตัว ผ่านจัดการ
ทางระบบอุตสาหกรรมที่ทำให้ถูกอัดอยู่ในรูปแบบของกระป๋ องและกลายมาเป็นงานศิล ปะ ซึ่ง
สอดคล้องกับโครงการ
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Sophie Howarth, Artist’s Shit, เข้าถึงเมื่อ 28 กันยายน 256,
เข้าถึงได้จาก https://www.tate.org.uk/art/artworks/manzoni-artists-shit-t07667
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ศิลปนิพนธ์ในครั้งนี้ ที่ “ขี้” นั้นสามารถเป็นตัวแทนสิ่งอื่น ที่นอกเหนือไปจากความเป็นขี้ในตัวมันเอง
“ขี้” กลายมาเป็นหลักฐานที่สื่อถึงการบริโภคของบุคคลที่รับประทานอาหารเข้าไป และราคาอาหาร
สามารถโยงไปได้ถึงรายได้ของผู้รับประทานในชนชั้นนั้นๆ
โดยทั ้ ง Barbara และ Manzoni นั ้ น ได้ ส ่ ง อิ ท ธิ พ ลต่ อ โครงการศิ ล ปนิ พ นธ์ ศิ ล ปะ
ภาพเคลื ่ อ นไหว: เมื ่ อ ขี ้ เ ล่ า เรื ่ อ ง (Moving-image Art: When sh*t tells a story) ในแง่ ข อง
แนวความคิด ที่ต้องการแสดงถึง ชนชั้น ในสังคมไทย ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่มนุษย์มีความ
ขยะแขยงแต่ก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถปฏิเสธได้นั้น ซึ่งก็คือ “ขี้” นั้นเอง โดยไม่ว่าชนชั้นใดก็ตาม
ต่างก็ต้องขับถ่ายเหมือนกันๆ “ขี้” จึงเป็นสิ่งที่คอยย้ำเตือนว่าแท้จริงแล้วนั้นมนุษย์ทุกคนนั้นมีความ
เท่าเทียมกัน และทำให้เกิดการตระหนักถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์ผ่านงานศิลปะจาก “ขี”้

บทที่ 3
กระบวนการสร้างสรรค์
ในการทำศิลปนิพนธ์ในโครงการหัวข้อ ศิลปะภาพเคลื่อนไหว: เมื่อขี้เล่าเรื่อง
(Moving-image Art: When sh*t tells a story) นักศึกษาได้มีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบต่างๆ
ได้แก่ 1. แบบสอบถามข้อมูลออนไลน์ 2. ภาพขี้ของอาสาสมัครในแต่ละชนชั้น 3. ข้อมูลขั้นต้นจาก
การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจะนำมาจัดจำแนก แยกประเภทออกมา
เป็นประเภท สถิติ ตาราง ผลลัพธ์ที่สรุปข้อมู ลต่างๆ และจากประสบการณ์ผ่านอาสาสมัครทั้ง 3 ชน
ชั้น ซึ่งมี ชนชั้นล่าง ชนชั้นกลาง และชนชั้นบน โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งประเภทของบุคคลว่าแต่ละ
บุคคลอยู่ชนชั้นไหนนั้นประเมินจาก
1. รายรับต่อเดือน
1.1 รายได้ไม่เกิน 3,000 ต่อเดือนจัดอยู่ในประเภท ชนชั้นล่าง
1.2 รายได้ไม่เกิน 17,000 ต่อเดือนจัดอยู่ในประเภท ผู้มีรายได้น้อย (ชนชั้นล่าง)
1.3 รายได้ตั้งแต่ 20,000-50,000 ต่อเดือนจัดอยู่ในประเภท ชนชั้นกลาง
1.4 รายได้มากกว่า 50,000 ต่อเดือนจัดอยู่ในประเภท ชนชั้นบน ซึ่งจะมีการประเมินจาก
ทรัพย์สินในความครอบครองร่วมด้วย
2. ประเมินจากทรัพย์สินในความครอบครอง
เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนผลงาน โดยมีจุดประสงค์ที่ต้องการให้ผู้ชมเห็นมิติต่างๆของ
การบริโภคจนมาถึงขี้ที่ขับออกจากร่างกาย
3. แบบสอบถามข้อมูลออนไลน์
ประเภทคำถาม
- ที่อยู่อีเมล
- อายุ
- เพศ
- อาชีพ
- หมายเลขโทรศัพท์
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- ฐานรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
- มูลค่าสินทรัพย์ในความครอบครอง
(ได้แก่ มือถือ, ที่ดิน, รถ, หุ้นและหลักทรัพย์ต่างๆ)
- ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในมื้อเช้า
- ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในมื้อกลางวัน
- ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในมื้อเย็น
- ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในมื้อว่าง
- ช่วงเวลาถ่ายอุจจาระ
- ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกสีอุจจาระที่ใกล้เคียงกับสีหมายเลขช่องใดมากที่สุด

- ให้ผู้ทำแบบสอบถามอธิบายถึงสีอุจจาระที่นอกเหนือไปจากสีข้างต้นให้ออกมาอยู่ใน
รูปแบบรูปธรรมที่สุด
- ลักษณะของอุจจาระ
- ลักษณะอาหารที่รับประทานต่อ 1 มื้อมีสัดส่วนเฉลี่ยระหว่างผักกับเนื้อเท่าใด
- ให้ผู้ทำแบบสอบถามตอบคำถามที่ว่า หากผู้ทำแบบสอบถามมีรายได้มากขึ้น
จะส่งผลให้รับประทานอาหารที่มีราคาสูงขึ้นหรือไม่ อย่างไร
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สรุปผลจากแบบสอบถามออนไลน์

28

29

30

31

32

สรุปผลจากการทำแบบสอบถามออนไลน์
จากเกณฑ์การสำรวจพบว่า ชนชั้นล่างมีจำนวน
59.15%
ชนชั้นกลางมีจำนวน 16.45%
ชนชั้นบนมีจำนวน 12.2%
ผลลัพธ์จากแบบสอบถามในหัวข้อ
หากท่านมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม ท่านคิดว่าจะส่งผลให้ท่านจะรับประทานอาหารที่มีราคา
สูงขึ้นมั้ย อย่างไร (ไม่เปิดเผยนาม)
ชนชั้นล่าง
1.
ไม่ (5 คน)
2.
สูงขึ้น (3 คน)
3.
เหมือนเดิมครับ เพราะปกติไม่ค่อยเปลี่ยนเมนูอาหารบ่อยครับ
4.
ส่งผลในการกินอาหารที่คุณภาพดีขึ้น
5.
ไม่ครับ ประหยัดแล้ว
6.
ไม่ เพราะไม่ใช่คนชอบออกไปข้างนอก
7.
แน่นอน
8.
ไม่
9.
ไม่ อยากเก็บเงินก่อน
10. ไม่ เก็บไว้ทำอย่างอื่น
11. ช้วงรวยก็จะทานอาหารดีๆมีราคาบ้างถ้าช่วงมีน้อยจะประหยัดและผลไม้ที่ให้พลังงาน
แต่ละวันอย่างเพียงพอ
12. หากมีรายได้เพิ่มขึ้นก็น่าจะกินเยอะแต่สัดส่วนของราคายังคงเดิม
(ราคาของที่กินมิใช่ของที่แพง)
13. ต้องการอาหารดีๆ
ชนชั้นกลาง
14. ใช่ ถ้ามีรายได้มากขึ้น คิดว่าจะรับประทานอาหารที่สดใหม่ มีคุณภาพมากขึ้น เปลี่ยนจากการ
ทาน อาหารที่ทำเตรียมไว้ตามร้าน หรืออาหาร frozen และน่าจะได้รับสารอาหารมากขึ้นกว่าเดิม
15. ทาน
16. เท่าเดิม
17. มี เพราะอยากกินอาหารดีๆ คุณภาพดี ปลอดภัย
18. ชอบทำอาหารรับประทานเอง อาจจะส่งผลในด้านเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีขึ้นมาทำ
19. ไม่ รับประทานเหมือนเดิม
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20. ไม่ ปัจจุบันทานอะไรก็ขึ้นอยู่ที่ความอยากทาน
21. ส่งผลให้ทานอาหารดีขึ้นราคาแพงขึ้น
22. สูงขึ้น ในบางโอกาส
23. ถ้ามีรายได้สูงขึ้น ข้าพเจ้าจะกินอาหารราคาสูงขึ้น
24. กินคลีนมากขึ้น
25. Yes but mostly I don’t really care because I can eat whatever I want
26. นิดหน่อย
27. มี
28. ไม่ เพราะโดยปกติจะรับประทานอาหารตามที่อยากกินอยู่แล้ว
ชนชั้นบน
29. แน่นอน จะทานออแกนนิคทุกมื้อ เน้นผักผลไม้ อกไก่คะ
30. ไม่ เพราะ ภูเก็ตเมืองคนงก
31. ส่งผล มีเงินมากขึ้นก็จะหาของที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากขึ้น
32. ไม่ เพราะบางอย่างที่แพง ก็ไม่อร่อย
33. ส่งผล เนื่องจากเราไม่ต้องจำกัดมื้ออาหารให้อยู่ในงบประมาณที่มีอยู่
34. ไม่น่าจะรับประทานอาหารที่มีราคาสูงขึ้น แต่น่าจะรับประทานอาหารปริมาณที่เพิ่มขึ้นแทน
หรือคือ จำนวนครั้งที่ซื้อทานเพิ่มขึ้นแต่ราคายังอยู่ในระดับเท่าเดิม
35. ส่งผล สามารถรับประทานอาหารได้ตามใจมากขึ้น
36. มี เพราะอาหารแพงบางทีก็น่ากิน
37. ไม่ ถ้าค่าอาหารไม่สูงขึ้นตาม
38. ใช่ เราสามารถเลือกซื้อของที่ดีได้มากขึ้น
40. ตามกิจวัตรประจำวันคงไม่เพิ่มขึ้น แต่ถ้าในโอกาสอื่นๆอาจจะมีบ้างค่ะ
41. มีผล
42. ไม่ครับ
43. ขึ้นอยู่กับวาระโอกาส
44. ส่งผลต่ออาหารเล็กน้อย แต่ส่งผลต่อการซื้อเสื้อผ้าเครื่องใช้มาก
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สรุปผล
ไม่เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เท่าเดิม
อื่นๆ
รวม
15
27
2
5
49 คน
30.6%
55.1%
4.1%
10.2%
100%
จากตารางดังกล่าวข้างต้นชี้ให้เห็นถึงทิศทางการบริโภคของผู้ทำแบบสอบถามที่เมื่อมีรายได้ที่
เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 55.1 เชื่อว่าหากรายได้มากขึ้นจะมีความสามารถในการจับจ่ายเลือกซื้ออาหาร
เพิ่มขึ้น รวมถึงคุณภาพของอาหารมากขึ้น สะอาดมากขึ้น ซึ่งส่วนผู้บริโภค ร้อยละ 30.6 เลือกที่จะไม่
เพิ่มค่าใช้จ่ายในการเลือกซื้ออาหาร เนื่องจากผู้ทำแบบสอบถามส่วนมาก เลือกที่จะไปลงกับสินค้า
บริการ และกิจกรรมอย่างอื่นตามรสนิยมส่วนตัว อีกร้อยละ 4.1 เลือกที่จะบริโภคอาหารในราคาที่เท่า
เดิม โดยบางส่วนไม่นิยมเปลี่ยนรสนิยมทางด้านอาหารบ่อย ทั้งนี้ก็ยังมีอีกร้อยละ 10.2 ที่แม้รายได้จะ
เพิ่มมากขึ้น แต่ค่าใช้จ ่ายทางด้านอาหารไม่มีความข้องเกี่ยวกับรายรับ เนื่องจากบา งส่ว นชอบ
ทำอาหารรับประทานเองที่บ้าน และบางส่วนก็เลือกที่จะเพิ่มสัดส่วนของปริมาณอาหารแทน ซึ่งราคา
เท่าเดิมแต่ปริมาณมากขึ้นหรืออาจบ่อยขึ้น
3. รูปภาพจากอาสาสมัครในแต่ละชนชั้น
การเก็บภาพตัวอย่างในส่วนนี้เป็นการขอความร่วมมือจากอาสาสมัครจำนวนทั้งสิ้น 4 คน
มี 3 ชนชั้น ดังตารางดังต่อไปนี้
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ชนชั้น

อาชีพ

รายได้

ราคาอาหาร/มื้อ

บุคคลที่ 1

ชนชั้นล่าง

ชนชั้นล่าง

ชนชั้นล่าง

ชนชั้นล่าง

ชนชั้นล่าง

ชนชั้นล่าง

นักศึกษา

น้อยกว่า
100,000 150,000บาท/ปี

ไม่เกิน 50 บาท

นักศึกษา

น้อยกว่า
100,000 150,000บาท/ปี

ไม่เกิน 50 บาท

นักศึกษา

น้อยกว่า
100,000 150,000บาท/ปี

ไม่เกิน 50 บาท

นักศึกษา

น้อยกว่า
100,000 150,000บาท/ปี

ไม่เกิน 50 บาท

นักศึกษา

น้อยกว่า
100,000 150,000บาท/ปี

ไม่เกิน 50 บาท

นักศึกษา

น้อยกว่า
100,000 150,000บาท/ปี

ไม่เกิน 50 บาท

ลักษณะขี้
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ชนชั้นล่าง

ชนชั้นล่าง

ชนชั้นล่าง

ชนชั้นล่าง

ชนชั้นล่าง

ชนชั้นล่าง

ชนชั้นล่าง

นักศึกษา

น้อยกว่า
100,000 150,000บาท/ปี

ไม่เกิน 50 บาท

นักศึกษา

น้อยกว่า
100,000 150,000บาท/ปี

ไม่เกิน 50 บาท

นักศึกษา

น้อยกว่า
100,000 150,000บาท/ปี

ไม่เกิน 50 บาท

นักศึกษา

น้อยกว่า
100,000 150,000บาท/ปี

ไม่เกิน 50 บาท

นักศึกษา

น้อยกว่า
100,000 150,000บาท/ปี

ไม่เกิน 50 บาท

นักศึกษา

น้อยกว่า
100,000 150,000บาท/ปี

ไม่เกิน 50 บาท

นักศึกษา

น้อยกว่า
100,000 150,000บาท/ปี

ไม่เกิน 50 บาท
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ชนชั้นล่าง

ชนชั้นล่าง

ชนชั้นล่าง

ชนชั้นล่าง

ชนชั้นล่าง

ชนชั้นล่าง

ชนชั้นล่าง

นักศึกษา

น้อยกว่า
100,000 150,000บาท/ปี

ไม่เกิน 50 บาท

นักศึกษา

น้อยกว่า
100,000 150,000บาท/ปี

ไม่เกิน 50 บาท

นักศึกษา

น้อยกว่า
100,000 150,000บาท/ปี

ไม่เกิน 50 บาท

นักศึกษา

น้อยกว่า
100,000 150,000บาท/ปี

ไม่เกิน 50 บาท

นักศึกษา

น้อยกว่า
100,000 150,000บาท/ปี

ไม่เกิน 50 บาท

นักศึกษา

น้อยกว่า
100,000 150,000บาท/ปี

ไม่เกิน 50 บาท

นักศึกษา

น้อยกว่า
100,000 150,000บาท/ปี

ไม่เกิน 50 บาท
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ชนชั้นล่าง

ชนชั้นล่าง

ชนชั้นล่าง

ชนชั้นล่าง

ชนชั้นล่าง

ชนชั้นล่าง

ชนชั้นล่าง

นักศึกษา

น้อยกว่า
100,000 150,000บาท/ปี

ไม่เกิน 50 บาท

นักศึกษา

น้อยกว่า
100,000 150,000บาท/ปี

ไม่เกิน 50 บาท

นักศึกษา

น้อยกว่า
100,000 150,000บาท/ปี

ไม่เกิน 50 บาท

นักศึกษา

น้อยกว่า
100,000 150,000บาท/ปี

ไม่เกิน 50 บาท

นักศึกษา

น้อยกว่า
100,000 150,000บาท/ปี

ไม่เกิน 50 บาท

นักศึกษา

น้อยกว่า
100,000 150,000บาท/ปี

ไม่เกิน 50 บาท

นักศึกษา

น้อยกว่า
100,000 150,000บาท/ปี

ไม่เกิน 50 บาท
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ชนชั้นล่าง

นักศึกษา

น้อยกว่า
100,000 150,000บาท/ปี

ไม่เกิน 50 บาท

บุคคลที่ 2

ชนชั้นกลาง

นักศึกษา

มากวว่า
150,000/ปีแต่ไม่
เกิน 3,600,000
บาท

1,000-2000
บาท
(สุก-ี้ หมูกระทะ)

บุคคลที่ 3

ชนชั้นกลาง

-

มากวว่า 150,000
บาท/ปีแต่ไม่เกิน
3,600,000 บาท

300-500 บาท
(สั่งซื้อจาก
ร้านอาหารใต้)

บุคคลที่ 4

ชนชั้นบน

ธุรกิจส่วนตัว

มากกว่า
3,600,00 บาท/ปี

300,000 บาท
(ทุเรียนจากการ
ประมูล)
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ชนชั้นบน

ชนชั้นบน

4,500 บาท
(เนื้อโทมาฮอค/
กก.

ธุรกิจส่วนตัว

มากกว่า
3,600,00 บาท/ปี

ธุรกิจส่วนตัว

3,000-5,000
บาทขึ้นไป
มากกว่า
(ทุเรียนสาลิกา
3,600,00 บาท/ปี พวงมณี ก้านยาว
อาหารคาว หู
ฉลาม หมูหัน)

3. ข้อมูลขั้นต้นจากการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ
จากการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการกับชนชั้นล่าง กลาง และบน รวมทั้งสิ้น 3 ท่านผ่าน
ทางโทรศัพท์ พูดคุยโดยตรงและผ่านทางโซเชียลมีเดีย ชนชั้นล่างมีความเกร็งและตลกขบขัน จากการ
ขออาสาขอภาพขี้ในระยะ 1 เดือนที่ผ่านไป ชนชั้นล่างมีความร่วมมือกับผู้สอบถามเป็นอย่างดี แต่
ยังคงมีความเขินอายที่จะให้ภาพปรากฏสู่สาธารณะ
การบริโภคของชนชั้นล่างนั้น ส่วนใหญ่มักเลือกประกอบอาหารภายในบ้านเพื่อประหยัด
ค่าใช้จ่าย และถึงแม้จะต้องมีการรับประทานอาหารนอกบ้าน มักเลือกทานอาหารที่ราคาไม่แพง แต่
เน้นปริมาณ และมักเป็นร้านตามข้างทางเสียส่วนใหญ่19
สัมภาษณ์ช่วงวันที่ 13/06/61-19/07/61
กรณีของชนชั้นกลางนั้น ผู้สอบถามใช้ขี้ของตัวเองเป็นกรณีในการศึกษา ร่วมกับขี้จากคนชน
ชั้นกลางผู้อื่นร่วมด้วย ซึ่งจากการพูดคุยและสังเกตนั้น ชนชั้นกลางผู้นี้ชื่นชอบรับประทานอาหารที่ซื้อ
19

สัมภาษณ์ ไม่ระบุนาม, นักศึกษา, 13 มิถุนายน-19 กรกฎาคม 2561.
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จากนอกบ้าน และเลือกรับประทานเฉพาะที่เ ป็นอาหารโปรดเพียงเท่านั้น เนื่องด้วยปัจจัยทั้งสุขภาพ
รสนิยมและกำลังความสามารถในการเลือกซื้อทำให้สามารถเลือกสินค้าได้ แม้ว่าจะไม่อยู่ในระยะที่
ใกล้บ้าน20
สัมภาษณ์ช่วงเดือน 06/61
ในกรณีของชนชั้ น บนนั ้น ผู้ส อบถามต้ อ งใช้ว ิธ ีใ นการแฝงและตรงสลั บ กัน ไปในการให้
อาสาสมัครรายนี้ ร่วมเป็นหนึ่งในอาสาสมัครเพื่อการศึกษา ซึ่งทั้งนี้ จากการพูดคุยนั้นอาสาสมัครชน
ชั้นบนนั้นให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเช่นเดียวกับชนชั้นล่าง อีกทั้งยังมีการถามว่า “ได้กลิ่นมั้ย” เมื่อส่ง
มาให้ทางผู้สอบถาม ซึ่งชนชั้นบนรายนี้เห็นว่าเป็นเรื่องตลกอย่างหนึ่ ง อีกทั้งชนชั้นบนผู้นี้ยังให้ความ
ร่วมมือในการบอกเมนูอาหารที่รับประทาน และราคา เป็นต้น
จากการสังเกตนั้น ชนชั้นบนรายนี้นิยามตนเองว่าเป็นบุคคลที่มีลักษณะ “หน้าใหญ่” ทำให้
เป็นที่นับถือในแวดวงเพื่อนฝูง อีกทั้งในทางธุรกิจนั้นก็ประกอบธุรกิจส่วนตน และยังดำรงตำแ หน่ง
สำคัญในด้านอุตสาหกรรม ซึ่งทำให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง อีกทั้งนิสัยที่ชื่นชอบรถยุโรป ทำให้ที่บ้านนั้น
มีรถยุโรปราคาสูงอยู่ร่วมหลายคันภายในอาณาเขตบ้าน21
สัมภาษณ์ช่วงวันที่ 3/06/61-25/07/18
ทั้งนี้ผู้สอบถามขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปิดเผยนามของอาสาสมัคร เนื่องด้วยเป็นข้อมูลส่วน
บุคคลและถือเป็นจรรยาบรรณอย่างหนึ่งที่ต้องเคารพสิทธิของอาสาสมัครทุกท่าน

20

สัมภาษณ์ ไม่ระบุนาม, ไม่ประกอบอาชีพ, 6 มิถุนายน 2561.
สัมภาษณ์ ไม่ระบุนาม, กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.อี.พี.เวิร์ลไวด์ จำกัด,
6 มิถุนายน-25 กรกฎาคม 2561.
21
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การสังเคราะห์และการบันทึกพัฒนาการของผลงาน
จากข้อมูลขั้นต้นที่รวบรวมมาทั้งหมดนั้น ทั้งเชิงสถิติ แผนภู มิ และข้อมูลจากการสัมภาษณ์
นั้นทำให้เห็นถึงการบริโภคสินค้าและบริการต่างๆ ที่มาจากปัจจัยถึง รสนิยม ช่วงวัย และรายได้และ
รายจ่าย ทำให้เห็นถึงสภาวะ “ช่องว่าง” ที่เกิดขึ้น ที่ทำให้เกิดเป็นชนชั้นต่างๆ แต่ละชนชั้นนั้นมีสิ่งที่มี
เหมือนกันซึ่งก็คือ “ขี”้
ที่มาของ “ขี”้

ความคิด

ระบบทุนนิยม

- จากบทที่ 2 จะมองเห็นว่า
รากวั ฒ นธรรมไทยมี ค วาม
ข้ อ งเกี ่ ย วในเรื ่ อ งของขี ้ ม า
โดยตลอดจนถึงปัจจุบัน ไม่
ว่าจะเป็นวิถีชีวิต คติความ
เชื่อ สำนวนสุภาษิต ตลอด
จนถึงเรื่องคำทำนาย ที่ขี้นั้น
แสดงออกมากกว่ า “เรื ่ อ ง
ขี้ๆ” ที่มักเป็นคำพูดติดปาก
ในปัจจุบัน

- จากการสำรวจ จะเห็นได้
ว่า ในแต่ละชนชั้นนั้นต่ างมี
รสนิยมแบบฉบับเฉพาะตัว
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัย รายได้
และสภาพแวดล้ อม อีก ทั้ ง
ความเชื ่ อ แบ่ ง ออกเป็ น 2
ทาง ได้แก่ อาหารที่ดีไม่ต้อง
แ พ ง ก ั บ อ า ห า ร ท ี ่ ด ี มี
ประโยชน์ จ ะราคาสู ง กว่ า
ทั่วไป เพราะวัตถุดิบดีกว่า

- “เงิน” เป็นปัจจัยอันดับต้นๆ ใน
การที่ผู้ร่วมทำแบบสอบถามนั้น
จะเลือกซื้ออาหาร อีกทั้งยังขึ้นอยู่
กับความชอบของตัวบุคคล และ
ยังมีผู้ทำแบบสบถามอีกส่วนหนึ่ง
ที่มีความเห็นที่ว่า “เงิน” เป็นอีก
เครื่องมือหนึ่งที่ทำให้เขาเหล่านั้น
มีกำลังในการเลือกซื้ออาหารดีๆ
ได้มากขึ้นแต่ก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่
แม้มี “เงิน” ก็ยังติดรสนิย มของ
ตนเองมากกว่า

“ขี้” นั้นเป็นเรื่องจริงทางธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ส่วนหนึ่ง เมื่อบริโภคสิ่งใดเข้าไปก็จะ
มีกระบวนการขับถ่ายออกมา ไม่ว่าจะเป็นทางผิวหนัง จมูก ทางเดินปัสสาวะและอุจจาระ ซึ่งมนุษย์นั้น
เต็มไปด้วยความซับซ้อนทางด้านเหตุผลและอารมณ์ สังเกตจากการตอบแบบสอบถามออนไลน์ อีกทั้ ง
จากการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการทางโซเชียลมีเดียและจากการพูดคุยขอความร่วมมือโดยตรง
ส่วนหนึ่งของอาสาสมัครเลือกที่จะปฏิเสธไม่ให้ความร่วมมือ เนื่องจากภาวะที่จะจ้องมองไปที่ “ขี้”
ของตนเองนั้น ถือเป็นเรื่องน่ารังเกียจ ผิดธรรมชาติ และเป็นที่น่าอับอายที่จะเปิดเผย “ขี”้ ของตนเอง
แก่ผู้ทำแบบสอบถามแม้จะเป็นไปในเชิงกรณีเพื่อการศึกษาก็ตาม
จากตารางขี้ที่เกิดจากการจัดหมวดหมู่ตามรายได้ของแต่ละชนชั้นนั้น ทำให้เห็นว่า
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“ราคา” ของสินค้านั้นส่งอิทธิพลแก่ชนชั้นล่างเป็นอย่างมากที่สุด เมื่อดูจากการผลของการสัมภาษณ์
นั้น “ราคาประหยัด” คือราคาที่น่าพึงพอใจเป็นที่สุด การเลือกประกอบอาหารเองทำให้ชนชั้นล่างนั้น
สามารถจัดสรรการใช้จ่ายได้ง่าย และไม่ต้องกังวลถึงค่าใช้จ่ายที่สูญเสียไป อีกทั้งยังสามารถเลือก
ประกอบอาหารตามความต้องการของตนเองได้ โดยไม่ต้องจ่ายแพง
ในขณะที่ชนชั้นกลางนั้น “รสนิยม” ของอาหารเริ่มมีความสำคัญมากกว่าราคาของอาหาร
สังเกตจากแบบสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ จะเห็นได้ว่า “การประกอบอาหาร” เองนั้นเป็นเรื่องที่
ชนชั้นกลางปฏิเสธ เนื่องจากรายได้ที่มีมากกว่าชนชั้นล่าง ทำให้ชนชั้นกลางนั้นมีทางเลือกในการ
บริโภคมากกว่า การเลือกที่จะ “สั่ง” อาหารผ่านบริการรับสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ทำให้สามารถ
ประหยัดเวลา และไม่ต้องลงแรงในการประกอบอาหารเอง อีกทั้งอาหารยังถูกปาก ถูกใจ และตัวไม่
เลอะหรือมีกลิ่น
ในส่วนสุดท้ายนั้น เมื่อดูจากตารางและผลสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการนั้น จะเห็นลักษณะ
การบริโภคที่โดดเด่นกว่าชนชั้นอื่นๆตรงที่ ชนชั้นบนนั้นไม่ได้มองเรื่องการบริโภคเป็นเพียงแค่เรื่องการ
บริโภค การบริโภคของชนชั้นบนนั้นสะท้อนให้เห็นถึงสภาวะบางสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้ และยังมี
ความสำคัญมากกว่ามูลค่า ซึ่งนั้นก็คือ “หน้าตา” ในสังคม ยิ่งบริโภคแพงยิ่งสะท้อนถึงอำนาจทาง
การเงินและฐานะหน้าที่ทางการงานที่สูง และเป็นการแสดงออกถึงมิใช่เพียงแค่ “บุคคลธรรมดา”
ทั้งนี้เมื่อย้อนมองถึงทฤษฎีที่มีการหยิบยกมาก่อนหน้านั้น สิ่งฟุ่มเฟือยกลายมาเป็นสิ่งจำเป็นนั้น ไม่ใช่
เรื่องแปลกใหม่แต่เพียงอย่างใด ชนชั้นบนในอดีตกาลกับปัจจุบันนั้นไม่แตกต่างกัน การสำแดงสภาวะ
ที่สูงส่งกว่านั้นเป็นเรื่องจำเป็น และเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นที่น่านับถือตาในแวดวงเดียวกัน สินค้าที่ชนชั้น
บนคัดสรรเลือกมานั้น ล้วนเป็นของที่ “ไม่ธรรมดา” และ “หายาก” ยิ่งเป็นของที่มีเงินอย่างเดียวและ
ซื้อไม่ได้นั้น ยิ่งแสดงออกถึง “อำนาจบารมี” ที่ทำให้เอื้อมไปหยิบถึงและยิ่งเพิ่มผู้นับถือ ซึ่งทุกสิ่งที่
อย่างนั้นดำเนินไปอย่างแยบยล และยังสามารถอวดอ้างถึงความมีรสนิยมขั้นสุดที่คนธรรมดาไม่อาจ
สามารถเข้าใจได้ทั้งหมด
ในโครงการศิลปนิพนธ์ในหัวข้อ ศิลปะภาพเคลื่อนไหว: เมื่อขี้เล่าเรื่อง หรือ
Moving-image Art: When sh*t tells a story นั้นเริ่มเล่าเรื่องจากภาพนามธรรมของ “ขี”้
ไปสู่ความเป็นรูปธรรมที่พูดถึงเจ้าของขี้ ในแต่ละชนชั้นโดยมีการเริ่มทำ Story board และเขียนเรื่อง
สั้นกำกับ
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ภาพที่ 9-16 ซีนที่ 1-60/132, เมื่อขี้เล่าเรื่อง(วิดีโอ), สมบัติส่วนตัวของนักศึกษา, 2561.
Story Board นั้น เป็น การเรียงลำดับเนื้อหาของขี้จากภาพ Abstract ไปสู่. Reality และ
Over Acting โดย 1. ย้อนกลับไปหาโครงสร้างของขี้ในแต่ละชนชั้น ว่าขี้ในแต่ละชนชั้นนั้นโครงสร้าง
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เป็น อย่างไร มีทิศทางเป็น เส้น ตรง โค้ง หรือโครงสร้างทิศทางกระจัดจาย โดยอิงจากรูปขี้ ข อง
อาสาสมัครในแต่ละชนชั้นมีการส่งเข้ามา ซึ่งตรงส่วนนี้จะใช้เทคนิคการ Drawing Animation
2. จากส่วนโครงสร้างจะย้อนกลับไปที่รูปทรงของขี้ ตรงส่วนของรูปทรง จะใช้เทคนิค Stop motion
เข้ามาผสมกับวิธีการเล่าเรื่องแบบ VDO และในส่วนของรูปทรงของก้อนขี้แต่ละชนชั้นนั้นจะใช้สีที่มี
การอิงมาจากขี้ของชนชั้นนั้นจริงๆ 3. ย้อนกลับไปที่อาหารก่อนที่จะมาเป็นก้อนขี้ในแต่ละชนชั้น ส่วน
นี้จะใช้เทคนิค Stop motion และ. VDO ซึ่ง VDO จะภาพที่กำลังกินอาหารของแต่ละชนชั้นเข้าไป
4. ในส่ ว นสุ ด ท้ า ยคื อ เจ้ า ของขี ้ จะเป็ น การใช้ ค นแสดงในลั ก ษณะของบุ ค คลดั ง กล่ า วรวมถึ ง
ชีวิตประจำวันของบุคคลทั้ง 3 ชนชั้นส่วนหนึ่ง ใช้เทคนิค Performance VDO ซึ่งในแต่ละช่วงนั้นจะ
ปรากฏเทคนิคของ Drawing Animation ในส่วนของระบบการย่อยอาหารในแต่ละชนชั้น ซึ่งภาพที่
แสดงจะตั้งแต่การย่อยเชิงกลตั้งแต่ปากไปสู่การย่อยเชิงเคมีที่กระเพราะอาหารและสารอาหารถูกดูด
ซึมที่ลำไส้ และกลายมาเป็นกากของเสียที่เรียกว่า “ขี”้

ภาพที่ 17 เรื่องสั้นอธิบาย Story board, เมื่อขี้เล่าเรื่อง(วิดีโอ),
สมบัติส่วนตัวของนักศึกษา, 2561.
เรื่องสั้น เป็นเรื่องราวที่เขียนอธิบายถึง Story Board เพื่อให้ถ่ายทอดให้เห็นภาพชัดยิ่งขึ้น
ซึ่งทั้งนี้เรื่องสั้นจะเล่าถึงเนื้อหาตั้งแต่ Abstract ไปจนถึงโครงสร้างของขี้ในแต่ละชนชั้น
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การพัฒนาผลงาน
การพัฒนาผลงานครั้งที่ 1
มีการส่ง Story board, เรื่องสั้น, ตารางการดำเนินงานทั้งหมดในภาคการศึกษาที่ 1, และ
ภาพนิ่งส่วนหนึ่งจากผลงาน

ภาพที่ 18 ตารางดำเนินงานศิลปะภาพเคลื่อนไหว: เมื่อขี้เล่าเรื่อง
(Moving-image Art: When sh*t tells a story), เมื่อขี้เล่าเรื่อง (วิดีโอ),
สมบัติส่วนตัวของนักศึกษา, 2561.
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ภาพที่ 19-22, ภาพนิ่งส่วนหนึ่งจากเมื่อขี้เล่าเรื่อง (วิดีโอ),
สมบัติส่วนตัวของนักศึกษา, 2561.
ผลลัพธ์ที่ได้รับคือ ผู้รับสารไม่สามารถเข้าใจและเห็นภาพรวมของงานทั้งหมดได้ เนื่องจาก
ชิ้นงานยังไม่ใช่สื่อวิดีโอ ทำให้ผลงานไปไม่ถึงผู้รับสารได้
การพัฒนาผลงานครั้งที่ 2
ครั้งนี้เป็นการส่งวิดีโอความยาว 5.02 นาที ที่ประกอบไปด้วยส่วนของ Abstract ซึ่งเป็น
ส่วนประกอบแรกในวิดีโอและPerformance Video ซึ่งเป็นส่วนประกอบในช่วงท้าย
ในส่วนของ Abstract Form ที่ได้มีการใช้โปรแกรมมาแปลงค่าของ รูปทรงขี้ที่ได้มีการทำ
เลียนแบบจากขี้ของอาสาสมัครทั้ง 3 ชนชั้น ซึ่งรูปทรงแรกจะเป็นรูปทรงของชนชั้นล่างและเรียงไปถึง
ชนชั้นบน โดยรูปทรงในแต่ละรูปทรงจะมีสุนทรียะที่เทียบเท่ากัน จะไม่มีรูปทรงไหนที่แตกต่างออกไป
จากรูปทรงทั้งหมด
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ภาพที่ 23 วิสุทธาพร ทรัพย์ประเสริฐ, เมื่อขี้เล่าเรื่อง (วิดีโอ), สมบัติส่วนตัวของนักศึกษา, 2561.

ภาพที่ 24 วิสุทธาพร ทรัพย์ประเสริฐ, เมื่อขี้เล่าเรื่อง (วิดีโอ), สมบัติส่วนตัวของนักศึกษา, 2561.

ภาพที่ 25 วิสุทธาพร ทรัพย์ประเสริฐ, เมื่อขี้เล่าเรื่อง (วิดีโอ), สมบัติส่วนตัวของนักศึกษา, 2561.
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ภาพที่ 26 วิสุทธาพร ทรัพย์ประเสริฐ, เมื่อขี้เล่าเรื่อง (วิดีโอ), สมบัติส่วนตัวของนักศึกษา, 2561.

ภาพที่ 27 วิสุทธาพร ทรัพย์ประเสริฐ, เมื่อขี้เล่าเรื่อง (วิดีโอ), สมบัติส่วนตัวของนักศึกษา, 2561.

ภาพที่ 28 วิสุทธาพร ทรัพย์ประเสริฐ, เมื่อขี้เล่าเรื่อง (วิดีโอ), สมบัติส่วนตัวของนักศึกษา, 2561.
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ภาพที่ 29 วิสุทธาพร ทรัพย์ประเสริฐ, เมื่อขี้เล่าเรื่อง (วิดีโอ), สมบัติส่วนตัวของนักศึกษา, 2561.

ภาพที่ 30 วิสุทธาพร ทรัพย์ประเสริฐ, เมื่อขี้เล่าเรื่อง (วิดีโอ), สมบัติส่วนตัวของนักศึกษา, 2561.
ส่วนของ Performance นั้นจะมีภาพปรากฏลักษณะการกินของคนจาก 2 ชนชั้นได้แก่ ชนชั้น
ล่างและชนชั้นกลาง ซึ่งภาพที่ 30-31 นั้นเป็นมื้ออาหารของชนชั้นล่างคือข้าวราดกระเพรา ภาพที่ 32
นั้นเป็นมื้ออาหารจากชนชั้นกลาง ซื้อก็คือ ปิ้งย่าง-ชาบู และภาพที่ 33 คือสุขภัณฑ์ของชนชั้นกลางที่มี
การกดชำระหลังเสร็จกิจ
ทั้งนี้เมื่อเปิดให้เหล่าผู้ชมดู ปรากฏว่าสารที่จะพูดถึงในเรื่องความแตกต่างของชนชั้นในศิลปะ
ภาพเคลื ่ อ นไหว: เมื ่ อ ขี ้ เ ล่ า เรื ่ อ ง (Moving-image Art: When sh*t tells a story) ยั ง ไปไม่ ถึ ง
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จุดประสงค์ที่ตั้งไว้ สื่อที่สื่อสารออกมายังขาดความเชื่อมโยง อีกทั้งการแสดงของ Performer ที่เตรียม
มานั้นยังดูไม่สมจริงและสื่อในวิดีโอนั้นยังความชำนาญในเรื่องของเทคนิคการถ่ายวิดีโอและยังขาด
มุมมองที่สามารถมอบสุนทรียะให้แก่ทั้งสองชนชั้นอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งจะต้องไปปรับปรุงแก้ไขในครั้ง
ต่อไป
การพัฒนาผลงานครั้งที่ 3
ในการพัฒนาผลงานครั้งที่ 3 นั้นมีการส่งวิดีโอความยาว 4 นาที ซึ่งมีการตัดภาพที่ไม่ได้
คุณภาพจากการพัฒนาผลงานในครั้งที่ 2 ออก และมีการเพิ่มเติมทำครบทุกส่วนใน Video ตั้งแต่
Abstract, Drawing Animation, Stop motion และ Performance video ตาม Story board ตาม
ภาพที่ 12-19
โดยการเล่าขี้ในครั้งนี้จะเริ่มจาก Abstract เหมือนกับการพัฒนาผลงานครั้งที่ 2 และเริ่มเข้า
ไปสู่โครงสร้างของขี้จนถึงกรย่อยอาหารที่ใช้เทคนิค Drawing Animation ซึ่งการเดินทางของขี้ผ่าน
ปากไปสู่ทวารหนัก จนกลายมาเป็นรูปทรง 3 มิติ ใน Stop motion และเคลื่อนไปสู่อาหารของชนชั้น
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทุเรียน เนื้อสเต็ก ชาบู และข้าวราดกระเพรา
ทั้งนี้ผู้รับสารมองว่า ความแตกต่างระหว่างชนชั้นยังไม่ชัดเจน เนื่องด้วย Performer อีกทั้ง
โครงสร้างทางชนชั้นในสังคมมีความซับซ้อนมากกว่าแค่เรื่องการรับประทานอาหารในแต่ละชนชั้น อีก
ทั้งการเรียงลำดับภาพนั้นยังขาดความชัดเจน ทำให้ภาพของงานทั้งหมดขาดความเป็นเอกภาพ ทั้งนี้
จะต้องมีการตัดส่วนที่ไม่เชื่อมโยงออกและเพิ่มส่วนของ Drawing Animation แทนในครั้งต่อไป
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ภาพที่ 31-51 Video Art (ผลงงาน โครงการศิลปะภาพเคลื่อนไหว: เมื่อขี้เล่าเรื่อง). 2561
Video Art, 4.00 นาที
สมบัติส่วนตัวของนักศึกษา, กรุงเทพ

บทที่ 4
วิเคราะห์ผลงาน
ผลงานโครงการ ศิลปะภาพเคลื่อนไหว: เมื่อขี้เล่าเรื่องหรือ When sh*t tells a story.
ได้มีการสร้างสรรค์รูปแบบออกมาในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นมิติของ Abstract Form, Drawing
Animation, Stop motion, Video Art และ Hologram ซึ่งในแต่ละส่วนนั้นต้องการที่จะตอบสนอง
กับจุดประสงค์ขั้นต้นที่ต้องการให้ผู้ชมเกิดความตระหนักรู้ถึง “ขี้” ว่าเป็นสิ่งสำคัญและไม่ธรรมดาใน
มุมมองของนักศึกษา โดยแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องของ “ ขี้” และมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
รากของวัฒนธรรมธรรมทางสังคม ชนชั้น เงินตราตลอดจนถึงการบริโภคของมนุษย์ก่อนจะออกมาใน
รูปแบบกากของเสียที่เรียกว่า “ขี”้
ผลงานโครงการศิลปนิพนธ์ ภาคการเรียนที่ 1
1. วิเคราะห์ทางด้านกายภาพ
ผลงานโครงการ ศิลปะภาพเคลื่อนไหว: เมื่อขี้เล่าเรื่อง นั้นเป็นผลงานประเภทวิดีโอที่ใช้
เทคนิครูปแบบสื่อวิดีโอผสม ทั้งนี้ต้องใช้ Story board ในการเรียงลำดับในการเล่าเรื่อง โดยพล็อต
เรื่องนั้นจะเริ่มจาก
ส่วนที่ 1 Abstract Form Video ที่มาจากการแปลงค่าทางคณิตศาสตร์จากขี้ที่มาจากชนชั้น
ทั้ง 3 ชนชั้นตั้งแต่นาทีที่ 00.08-01.30 จากทั้งหมด 04.00 นาที

ภาพที่ 52-53 Lower class’s Abstract Video
(ผลงงาน โครงการศิลปะภาพเคลื่อนไหว: เมื่อขี้เล่าเรื่อง). 2561 Abstract Video, 19201080.
สมบัติส่วนตัวของนักศึกษา, กรุงเทพฯ
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ภาพที่ 54 Middle class’s Abstract Video
(ผลงงาน โครงการศิลปะภาพเคลื่อนไหว: เมื่อขี้เล่าเรื่อง). 2561 Abstract Video, 19201080.
สมบัติส่วนตัวของนักศึกษา, กรุงเทพฯ

ภาพที่ 55-56 Upper class’s Abstract Video
(ผลงงาน โครงการศิลปะภาพเคลื่อนไหว: เมื่อขี้เล่าเรื่อง). 2561 Abstract Video, 19201080.
สมบัติส่วนตัวของนักศึกษา, กรุงเทพฯ
ภาพที่ 1-5 ในวิดีโอส่วนแรกเป็นรูปแบบลักษณะของรูปทรงที่เป็นนามธรรม ซึ่งภาพที่ 1-2
มาจากขี้ของ “ชนชั้นล่าง” หรือที่เรียกว่า “ชนชั้นผู้มีรายได้น้อย” ภาพที่ 3 “ชนชั้นกลาง” และ
ภาพที่ 4-5 “ชนชั้นบน” ซึ่งสีที่ปรากฏในรูปทรงนี้เป็นเมื่อพินิจดูแล้วนั้นเป็นเหมือนสีที่ปรากฏในแถบ
สายรุ้ง ซึ่งมีทั้งหมด 7 สีได้แก่ ม่วง, คราม, น้ำเงิน,เขียว, เหลือง, แสด และแดง ในทางวิทยาศาสตร์นั้น
เป็นสีที่เกิดจากแสงขาวที่ตามองไม่เห็น เมื่อแสงขาวเดินทางผ่านตัวกลางอย่างปริซึมนั้นทำให้เห็น
ออกเป็น 7 สี ซึ่งก็คือปรากฏการณ์การเกิดสายรุ้งหลังฝนตก
“สายรุ้ง” นั้นนอกจากจะหมายถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแล้วนั้น ยังหมายถึงความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันจากความหลากหลาย (United) และความกลมเกลียว (Harmony) แต่ในงาน
โครงการ ศิลปะภาพเคลื่อนไหว: เมื่อขี้เล่าเรื่อง ในช่วง Abstract Video คือการพยายามรวมความ
แตกต่างของขี้จากชนชั้นทั้งหลายที่มีความแตกต่างกันทั้ง รูปทรงและที่มาให้มีลักษณะหลอมรวม
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โดยไม่มีรูปทรงไหนมีความงามสุนทรียะที่โดดเด่นกว่า แต่ทั้งหมดทั้งมวลมีความงามทางสุนทรียศาสตร์
อย่างเท่าเทียมกัน
หลักในการจัดองค์ประกอบ
ในส่วนนี้จะสังเกตได้ว่ารูปทรงนามธรรมนั้นจะอยู่กึ่งกลางของหน้าจอ โดยรูปทรงแต่ละ
รูปทรงนั้นจะค่อยๆหมุนอย่างช้าๆ จนกระทั่งมีอีกรูปทรงที่เคลื่อนไหวค่อยๆปรากฏแทรกขึ้นมาในแต่
ละครั้งที่รูปทรงเปลี่ยนไป โดยมีทั้งสิ้น 5 รูปทรงจาก 3 ชนชั้น โดย
รูปที่ 1 ไปรูปที่ 2
รูปที่ 2 ไปที่ รูปที่ 3
รูปที่ 3 ไปที่ รูปที่ 4
รูปที่ 4 ไปที่ รูปที่ 5
รูปที่ 5 ไปที่ส่วนที่ 2

เริ่มวินาทีที่ 00.08-00.35 ใช้เวลา 27 วินาที
จากวินาทีที่ 00.35-00.56 ใช้เวลา 11 วินาที
จากวินาทีที่ 00.56-01.03 ใช้เวลา 7 วินาที
จากวินาทีที่ 01.03-01.16 ใช้เวลา 13 วินาที
จากวินาทีที่ 01.16-01.30 ใช้เวลา 14 วินาที

กราฟแสดงจานวนเวลาที่ใช้ ในช่วง Abstract Video
30
25
20
15
10
5
0
รูปทรงที่ 1-2

รูปทรงที่ 2-3

รูปทรงที่ 3-4

รูปทรงที่ 4-5

รูปทรงที่ 5- ส่วนที่ 2

จานวนวินาที

ภาพที่ 57 กราฟแสดงจำนวนเวลาที่ใช้ในช่วง Abstract Video
จากกราฟจะเห็นได้ว่าในจุดเริ่มต้นจะใช้เวลาเยอะ โดยเริ่มจาก 27 วินาทีและลดลงจนถึงช่วง
กลางของกราฟที่ 7 วินาทีและเพิ่มขึ้นจนถึง 14 วินาทีในช่วงสุดท้าย ซึ่งภาพของกราฟแสดงถึงจังหวะ
ในการเปลี่ยนของรูปทรงที่เกิดขึ้นจากจำนวนเวลาที่ลดลงอย่างมากและค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ
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ส่วนที่ 2 Drawing Animation มีการใช้ทัศนธาตุในเรื่องของ “เส้น” เข้ามาเชื่อมโยงระหว่างภาพ
Abstract Video กับ Stop Motion

ภาพที่ 58-61 Drawing Animation Video (ผลงงาน โครงการศิลปะภาพเคลื่อนไหว: เมื่อขี้เล่าเรื่อง).
2561 Drawing Animation, 19201080. สมบัติส่วนตัวของนักศึกษา, กรุงเทพฯ
ในส่วนนี้เริ่มตั้งแต่นาทีที่ 1.30-2.15 รวมเวลาทั้งสิ้น 1.45 นาที เฟรมเรทที่ใช้ในส่วนนี้นั้นคือ
12 เฟรม/วินาที แต่ถูกจับยืดยายจนช้ากว่าเฟรมเรทขั้นต้น ซึ่งเป็นเพราะเฟรมเรทที่กำหนดไว้เร็ว
เกินไปจนทำให้ภาพนั้นดำเนินเร็วเกินกว่าสายตาของผู้ชมภาพในส่วนนี้แสดงถึงโครงสร้างของ “ขี้”
ของชนชั้นบนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับวงกลม 2 วงซ้อนกัน ซึ่งทำให้มีการลดทอนรูปทรงทางชีวภาพ
จนเหลือเพียงแค่ลายเส้นของรูปร่างที่บอกถึงโครงสร้างของ “ขี”้
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สีที่ใช้ในส่วนนี้จะไม่แตกต่างจากส่วนแรกมากนั้น ยังคงมีพื้นหลังที่เป็นสีดำและเส้นที่เป็นสีเทา
เพื่อภาพในส่วนนี้ยังคงมีความเชื่อมโยงและยังคงเป็นเรื่องราวเดียวกัน
หลักในการจัดองค์ประกอบ
ในส่วนนนี้จะเริ่มจากการเส้นหลายเส้น ที่เสมือนกับการเปิดฉากในส่วนของ
Drawing Animation และเป็นการปิดฉากในส่วนของ Abstract Video โดยจะเห็นได้จากเส้นลงมา
จากด้านบนของเฟรมและล่าง จากนั้นภาพของ Abstract Video ค่อยๆเลือนหายไป ในขณะที่เส้นเริ่ม
แยกออกจากกัน จะปรากฏเรื่องราวต่อไปในส่วนของ Drawing Animation

ภาพที่ 62-63 Drawing Animation Video
(ผลงาน โครงการศิลปะภาพเคลื่อนไหว: เมื่อขี้เล่าเรื่อง). 2561 Drawing Animation, 19201080.
สมบัติส่วนตัวของนักศึกษา, กรุงเทพฯ
ส่วนที่ 3 Stop motion จะเป็นส่วนที่หลุดออกจาก 2 มิติไปสู่ส่วนที่เป็น 3 มิติ วัสดุที่ใช้ในส่วนนี้คือ
ดินน้ำมันสีขาว เนื่องด้วยคุณสมบัติความยืดหยุ่นและสามารถแปรสภาพได้โดยง่าย ทำให้เป็นวัสดุที่ถูก
หยิบ มาใช้ในส่ว นนี้ ภาพที่ป รากฏแรกเริ่มนั้นเป็ นทรงกลมสี ขาว จากนั้นรูปทรงกลมเริ่มมี ก าร
เปลี่ยนแปลงรูปร่างจนกระทั่งมี หนามออกมา สีของภาพจะมีเพียง สีขาว,เทา และดำซึ่งเป็นฉากหลัง
เพื่อยังให้สีของภาพมีความเชื่อมโยงกับภาพก่อนหน้า
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ภาพที่ 64-65 Stop motion (ผลงงาน โครงการศิลปะภาพเคลื่อนไหว: เมื่อขี้เล่าเรื่อง). 2561
Stop motion, 1280720.
สมบัติส่วนตัวของนักศึกษา, กรุงเทพฯ
หลักในการจัดองค์ประกอบ
เฟรมของภาพจะอยู่กึ่งกลางของหน้าจอ สองข้างของเฟรมจะเว้นขอบดำเข้ามาในลักษณะที่
เท่ากันทั้ง 2 ข้าง รูปทรงสีขาววางอยู่บนพื้นสีขาว และมีเงาตกกระทบบนพื้นเล็กน้อย ขนาดของ
รูป ทรงนั้น คิดเป็น ประมาณ 20% จากขนาดหน้าจอทั้งหมด ลักษณะการเคลื่อนไหวของรูปทรง
ดังกล่าวนั้นอยู่ที่ 12 เฟรม/วิ รูปทรงที่ได้นั้นมีลักษณะการเลียนแบบลักษณะจำเพาะของทุเรียนที่ชน
ชั้นบนรับประทาน ซึ่งก็คือทุเรียน จะอยู่ในส่วนถัดไป โดยจะเห็นได้ว่า รูปทรงค่อยๆเปลี่ยนไปไม่เร็ว
และไม่ช้ามากนัก อาจเป็นเพราะเพื่อให้เกิดจังหวะของวิดีโอที่มีช้า ความเร็วปานกลาง และเร็ ว ทำให้
วิดีโอดูน่าติดตามมากกว่าการใช้ความเร็วจังหวะเดียวหรือความช้าจังหวะเดียวในการดำเนินเรื่องราว
ทั้งหมด
ส่วนที่ 4 Video จะเป็นภาพที่มีลักษณะความจริง แต่มีลักษณะการใส่ Filter เพื่อให้ภาพดูผิดแปลก
ไปจากความธรรมดา ซึ่งจากข้อมูลที่ได้มีการเสาะหามานั้น ทำให้ทราบถึงทุเรียนที่มีการประมูลกันของ
ชนชั้นบนที่มีมูลค่ามากถึง 300,000 บาท ทั้งนี้ Filter ดังกล่าวมาจากแอพพลิเคชั่นที่ชื่อว่า Kikira+ ซึง่
เป็นแอพที่นิยมในหมู่เซเลปบริตี้ ดารานักแสดง ทั้งในไทยและต่างประเทศ เป็นแอพที่เพิ่มความเจิด
จรัสของสิ่งที่มีความวาวอยู่ในตัว
ในที่นี้ ทุเรียนที่มีราคาสูงถึง 300,000 บาทนั้นน่าจะมีความวาวไม่ต่างอะไรจากเครื่องประดับ
ในมุมมองของนักศึกษา จึงมีการใส่ Filter ให้ดูวาวและแสบตาเมื่อเพ่งมอง
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ภาพที่ 66 Video Art (ผลงงาน โครงการศิลปะภาพเคลื่อนไหว: เมื่อขี้เล่าเรื่อง). 2561
Video Art, 1280720.
สมบัติส่วนตัวของนักศึกษา, กรุงเทพฯ
หลักในการจัดองค์ประกอบ วัตถุจะปรากฏกึ่งกลางของภาพไม่ต่างจากส่วนของก่อนหน้า
ทั้งนี้ลักษณะพิเศษในฉากนี้ก็คือความแวววาวของสิ่งของ เมื่อพินิจดูแล้วนั้นสิ่งของที่มีความวาวนั้น
มักจะมูลค่าสูงไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ รถ เพชรพลอย ทอง เป็นต้น ทั้งนี้ลักษณะพิเศษในภาพ
กลายเป็นจุดเด่นที่ปรากฏบนหน้าจอในส่วนนี้ เป็นไปได้ว่าต้องการสื่อถึงการมีมูลค่าของทุเรียนลูกนี้
แต่ความเคลื่อนไหวนั้นแทบไม่มีในส่วนของภาพ
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ภาพรวมของวิดีโอ

ภาพที่ 67-81 Video Art (ผลงงาน โครงการศิลปะภาพเคลื่อนไหว: เมื่อขี้เล่าเรื่อง). 2561
Video Art, 19201080. สมบัติส่วนตัวของนักศึกษา, กรุงเทพฯ
จากภาพรวมของงานจะเห็นได้ว่ามีการตัดสลับไปมาระหว่าง Drawing Animation, Video
Art และPerformance ซึ่งทำให้เรื่องราวของวิดีโอนั้นขาดความชัดเจนและมีความซับซ้อนซึ่งทำให้
ผู้ชมเกิดสับสน
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ทั้งนี้ในส่วนของคุณภาพของวิดีโอนั้น บางซีนยังคงขาดความชำนาญและคุณภาพของการถ่ าย ซึ่งเป็น
จุดอ่อนที่ต้องพัฒนาต่อไป อีกทั้งซีนที่เป็น Stop motion นั้นยังไม่เข้ากับตัววิดีโอทั้งหมด อาจแก้ไข
โดยการตัดออกและเพิ่มจำนวนเฟรมของ Drawing Animation เข้าไปแทนที่
ตัวละครของชนชั้นกลางและชนชั้นล่างนั้น มีความใกล้เคียงกันเกินไป ยังขาดความเป็นอัต
ลักษณ์ของชนชั้นนั้นอย่างแท้จริง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนตัวละครหรือปรับตัวละครดังกล่าวให้มีความ
สมจริงมากยิ่งขึ้น
จากที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นงานยังสามารถพัฒนาต่อไปได้อีก เพื่อให้งานตอบกับจุดประสงค์
ที่ตั้งไว้เกี่ยวกับเรื่อง ชนชั้นทางสังคม
ผลงานโครงการศิลปนิพนธ์ ภาคการเรียนที่ 2
1. วิเคราะห์ด้านกายภาพ
หลักในการจัดองค์ประกอบระยะที่ 1 อนิเมชั่นในส่วนนี้มีการวางองค์ประกอบแบบกึ่งกลาง
ของภาพในทุกเฟรม จะเป็นอนิเมชั่นที่เล่าเรื่องระบบการย่อยอาหารของมนุษย์ โดยเริ่มจากปาก คอ
กระเพราะ ตลอดจนลำไส้ตรงเป็นการแปลงที่ทำให้เห็นถึงอาหารจนกลายมาเป็นขี้ ซึ่งขนาดของ
ภาพอนิเมชั่นที่ปรากฏนั้นกินพื้นที่ 70% ของเฟรมและบางเฟรมนั้นกินพื้นที่ 100%
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ภาพที่ 82-106 Video Art (ผลงงาน โครงการศิลปะภาพเคลื่อนไหว: เมื่อขี้เล่าเรื่อง). 2561
Video Art, 19201080. สมบัติส่วนตัวของนักศึกษา, กรุงเทพฯ
ผลงานในช่วงแรก ของภาคเรียนการศึกษาที่ 2 มีความยาว 3.06 นาที แสดงเพียงอนิเมชั่น
โดยมีการเพิ่มองค์ประกอบของระบบย่อยอาหารได้แก่ คอและกระเพราะของบุคคลทั้ง 3 ซึ่งผลงาน
ก่อนหน้านั้นแสดงเพียงการย่อยเชิงกลบริเวณภายในปาก และการย่อยเชิงเคมีในส่วนของลำไส้ตรง
ในช่วงท้าย การที่เพิ่มองค์ประกอบเข้ามา ทำให้ภาพรวมของงานนั้นมีความเชื่อมโยงกันระหว่าง
อาหารที่รับประทานและขับถ่ายออกมาเป็นขี้
ภาพรวมของผลงงานนั้นแต่เดิมจะมีเพียง ขาว เทา ดำ แต่ในผลงานระยะที่ 2 ภาคการเรียนที่
2 นั้นมีการเพิ่มสีของอาหารที่อิงมาจากสีของขี้ที่มีการแปลงเป็น Abstract Form ของชนชั้น
ทั้ง 3 ชนชั้น ทำให้สีเน้นภาพของอนิเมชั่นที่มีการเคลื่อนไหว อีกทั้งยังทำให้อาหารไม่กลืนไปกับภาพ
เบื้องหลัง
หลักในการจัดองค์ประกอบระยะที่ 2 วิดีโอในส่วนของระยะที่ 2 นั้นมีความยาว
19.46 นาที และมี ก ารปรั บ ปรุ ง ในส่ ว นของ Abstract Form ความยาว 7.26 นาที โดยมี ก าร
ปรับเปลี่ยนตัวละครแทนบุคคลจาก 3 ชนชั้น ซึ่งเป็นการถ่ายบุคคลจริง ไม่ใช่การแสดง การวาง
องค์ประกอบของวิดีโอบุคคลทั้ง 3 นั้น จะมีความแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมของบุคคลนั้นๆ เช่น
ในลักษณะของที่โล่งที่รายละเอียดเยอะจะมีการใช้มุมกล้องที่เปลี่ยนไป รายละเอียดองค์ประกอบจะ
เล็กลงทำให้ภาพสามารถเก็บรายละเอียดย่อยได้มากและจะทำให้การวางองค์ประกอบของจุดเด่นนั้น
ไม่อยู่ตรงกลางเสมอไป
การถ่ายทอดบุคคลทั้ง 3 จะสังเกตได้ว่าจะมีการบันทึกภาพในเชิงลักษณะของ 1. กิจกรรม
ของบุคคลนั้นๆ ที่ทำในแต่ละวัน 2. ลักษณะการกินและความเป็นอยู่ 3. ห้องน้ำของแต่ละบุคคล โดย
บุคคลทั้ง 3 นั้นแสดงถึงความแตกต่างทางชนชั้นในสังคมแม้ว่าจะมีร่างกายครบ 32 เหมือนกัน ซึ่งใน
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ส่วนนี้นั้นจะเป็นการทำให้ผู้ชมเกิดการเปรียบเทียบ และจัดหมวดหมู่บุคคลทั้ง 3 คนว่าแต่ละคนนั้นอยู่
ชนชั้นใด
ในส่ว นของ Abstract Form นั้นจะเป็ นการจัดองค์ประกอบที่มีจุดเด่นอยู่ตรงกลางของ
หน้าจอ และรายละเอีย ดที่เป็ น ข้ อมูล นั้น อยู่โ ดยรอบ ซึ่งในส่ว นนี้มีความยาวทั้งสิ้ น 7.26 นาที
องค์ประกอบที่อยู่โดยรอบนั้นมีการจัด เล็ก กลาง ใหญ่ ทำให้วิดีโอที่ปรากฏออกมานั้นมีความลงตัว
จากวิด๊โอนั้นภาพลักษณะของบุคคลแรกที่ปรากฏนั้นสีจะซีดจางกว่าบุคคลอื่น
ทำให้ภาพนั้นดูหม่น ไม่มีชีวิตชีวาเท่ากับภาพของบุคคลที่ 2 และ 3

ภาพที่ 107-119 Video Art (ผลงงาน โครงการศิลปะภาพเคลื่อนไหว: เมื่อขี้เล่าเรื่อง). 2561
Video Art, 19201080.
สมบัติส่วนตัวของนักศึกษา, กรุงเทพฯ
หลักในการจัดองค์ประกอบระยะที่ 3 ผลงานในระยะที่ 3 Classes though sh*t ชนชั้นกับขี้
มีความยาวทั้งสิ้น 9.46 นาที เป็นผลงานที่มีลักษณะช่วงสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ช่วง 1. ช่วงเกริ่น
นำ 2. ช่วงแนะนำตัวละครเบื้องต้น 3. ช่วงแสดงรายละเอียดของชนชั้นต่างๆ
4. ช่วง Animation-Abstract Form 5. ช่วงท้าย
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ภาพที่ 120-124 Classes though sh*t (ชนชั้นกับขี)้ . 2562
Video Art, 19201080.
สมบัติส่วนตัวของนักศึกษา, กรุงเทพฯ
1.1 ช่วงเกริ่นนำ ซีนแรกที่ปรากฏ ภาพที่ 120 จะแสดงลักษณะของหน้าจอที่มี 4 จอย่อย
จำนวน 4 ซีน โดยที่บุคคลในแต่ละหน้าจอนั้นหันหลังและกำลังทำกริริยาบางอย่างที่ไม่เปิดเผยให้ผู้ชม
ได้รับรู้ การวางองค์ประกอบของบุคคลที่ปรากฏนั้น มีลักษณะที่คล้ายกันและมีความเชื่อมโยงกัน จะ
เห็นได้จากจอแรกที่คนในซีนนั้นนั่งหันหลัง หน้าจอที่ 2 จะเป็นบุคคลที่กึ่งนั่งกึ่งยืนหันหลังเข้าหาผู้ชม
และบุคคลที่ 3,4 จะมีอากัปกิริยาเดินหันหลังเหมือนกัน ทำให้หน้าจอทั้ง 4 จอนั้นทำให้ผู้ชมมีอาการ
เหมือนผู้ตามหรือผู้มองดูจากข้างหลัง อักทั้ง 4 จอที่แสดงผลออกมานั้นมีขนาดที่เท่ากัน และจำนวน 4
จอนั้นถูกจัดอยู่กึ่งกลาง โดยเว้นระยะจากขอบบนและขอบล่างเท่ากัน ช่วงซีนต่อมานั้นจะแสดง
รายละเอียดของบุคคลที่ปรากฏจากหน้าจอทั้ง 4 จอ
1.2.1 หลักในการจัดองค์ประกอบช่วงแนะนำตัวละครเบื้องต้น บุคคลที่ 1 บุคคลแรกนั้น
จะมีลักษณะการตัดที่รวดเร็วจากลักษณะการงานที่บุคคลนี้ได้ทำ ตั้งแต่เริ่มจากกระดาษของลังใส่
สินค้าจนถึงกระบวนการการแพ็คสินค้าใส่กล่อง ซีนสุดท้ายของบุคคลนี้จะมีการบอกชื่อ อายุและ
อาชีพของบุคคลนั้นที่ได้มีการแสดงออกไปแต่ยังไม่บอกรายละเอียดของอาชีพให้กับผู้ชม
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มีการใช้มุมกล้องระดับระยะปานกลาง (Medium shot) มากที่สุดในส่วนของบุคคลที่ 1 ทำ
ให้ผู้ชมและบุคคลที่ปรากฏในภาพเป็นไปในทิศทางที่สถานะของทั้งคู่นั้นเท่ากัน ไม่แตกต่างกัน อีกทั้ง
การถ่ายในส่วนของบุคคลแรกนั้นจะเห็นได้ว่าภาพที่ออกมานั้น รู้สึกนิ่งด้วยเส้นที่ปรากฏในภาพนั้น
ส่วนใหญ่เป็นเส้นแนวนอน ทำให้ซีนทั้งหมดของบุคคลแรกนั้นออกมากลางๆ ซึ่งตรงกับสถานะชน
ชั้นในสังคมที่บุคคลนี้จัดอยู่ในชนชั้นกลาง
ภาพรวมของซีนนี้ถูกคลุมโทนไปด้วยสีเหลืองที่มีลักษณะคล้ายกั บสีของกล่อง ทำให้ภาพที่
ปรากฏนั้นดูเป็นกลุ่มเดียวกัน

ภาพที่ 125-127 Classes though sh*t (ชนชั้นกับขี)้ . 2562
Video Art, 19201080.
สมบัติส่วนตัวของนักศึกษา, กรุงเทพฯ
1.2.2 หลักในการจัดองค์ประกอบช่วงแนะนำตัวละครเบื้องต้น บุคคลที่ 2 เช่นเดียวกับ
บุคคลแรกนั้น บุคคลที่ 2 มีลักษณะการเรียงภาพแบบเน้นกิจกรรมของอาชีพ ตามภาพที่ 126-128
โดยยังไม่เปิดเผยรายละเอียดจนกระทั่งซีนสุดท้ายที่มีชื่อ นามสกุลและอาชีพในภาพที่ 122
มีการใช้มุมกล้องระยะใกล้วัตถุ (Close up) ตามภาพที่ 128-130 ซึ่งเป็นการเน้นกิจกรรม
ของบุคคลที่ 2 และมีการใช้ มุมกล้องระยะปานกลาง (Medium shot) ในภาพที่ 127 เพื่อเป็นการ
เปิดให้เห็นถึงองค์ประกอบ สภาพแวดล้อมโดยรอบ มีการใช้มุมกล้องถ่ายจากมุมสูง
(high angle shot) ในภาพที่ 131 เพื่อทำให้เห็นถึงสภาวะที่ผู้ชมอยู่ในฐานะที่สูงกว่าบุคคลที่ 2
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ภาพที่ 128-130 Classes though sh*t (ชนชั้นกับขี)้ . 2562. Video Art, 19201080.
สมบัติส่วนตัวของนักศึกษา, กรุงเทพฯ
ภาพรวมของซีนนี้ถูกคลุมโทนแบบในลักษณะที่ค่าสีน้อยกว่าความเป็นจริง ทำให้ภาพที่
ออกมานั้นขาดความมีชีวิตชีวา สนุก อีกทั้งยังให้ความรู้สึกเป็นไปในทิศทางลบ หดหู่ หมองหม่น

ภาพที่ 131 Classes though sh*t (ชนชั้นกับขี)้ . 2562
Video Art, 19201080.
สมบัติส่วนตัวของนักศึกษา, กรุงเทพฯ
1.2.3 หลักในการจัดองค์ประกอบช่วงแนะนำตัวละครเบื้องต้น บุคคลที่ 3 องค์ประกอบใน
บุคคลที่ 3 นั้นจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพคนเก็บขยะรีไซเคิล ซึ่งจะเห็นได้จากรายละเอียดของ
รถเข็น การแต่งกาย และการดำรงชีวิตประจำวันนอกจากการเก็บขยะ ซึ่งมีกิจกรรมเลี้ยงสุนัขและแมว
จรจัดเข้ามาแต่ยังไม่แสดงถึงรายละเอียดของอาชีพนี้ในช่วงแรก
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ภาพที่ 132-134 Classes though sh*t (ชนชั้นกับขี)้ . 2562
Video Art, 19201080. สมบัติส่วนตัวของนักศึกษา, กรุงเทพฯ
ภาพของบุคคลที่ 3 นั้นจะมีลักษณะของมุมกล้องที่ไม่แตกต่างกับบุคคลที่ 2 แต่ภาพที่ฉาย
ออกมานั้นชวนให้มีความรู้สึกเป็นไปในทิศทางลบมากกว่าบุคคลที่ 2 เนื่องจากองค์ประกอบของชีวิต
ของบุคคลที่ 3 ที่แสดงให้เห็นถึงความยามลำบาก ความสกปรก และความเป็นทางชนชั้นล่างในสังคม
สะเทือนใจต่อผู้ชมและในซีนสุดท้ายเป็นการบอกรายละเอียดเล็กน้อยที่แสดงให้เห็นถึง ชื่อ อายุและ
อาชีพของบุคคลที่ 3
ซีนทั้งหมดถูกคลุมโทนแบบในลักษณะที่ค่าสีน้อยกว่าความเป็นจริงเช่นเดียวกับบุคคลที่ 2
แต่ด้ว ยเนื้อหาที ่ป รากฏในภาพของบุ ค คลที่ 3 นั้นมีความสะเทื อนใจมากกว่าบุค คลที ่ 2 ทำให้
บรรยากาศในภาพนั้นมีความดูหดหู่มากกว่า
1.2.4 หลักในการจัดองค์ประกอบช่วงแนะนำตัวละครเบื้องต้น บุคคลที่ 4 หลักในการจัด
องค์ประกอบของภาพนั้นไม่ค่อยมีความแตกต่างจากบุคคลที่ 1-3 ก่อนหน้า แต่สิ่งที่แตกต่างคือเนื้อหา
ที่ปรากฏในหน้าจอนั้นแสดงถึงความแตกต่างของบุคคลทั้ง 4 คน ซึ่งภาพของบุคคลที่ 4 นั้น หน้าที่
การงานเป็นในลักษณะของงานนั่งโต๊ะ ทำเอกสารอยู่ภายในอาคาร ภาพในช่วงต้นของบุคคลที่ 4
ปรากฏภาพในเชิงลักษณะของการพักผ่อน มาเป็นอันดับแรกและการงานมาเป็นอันดับหลัง ดังจะเห็น
ได้จากภาพที่ 135-137 ภาพรวมของบุคคลที่ 4 ซีนทั้งหมดจะมีความสดมากกว่าโทนสีของบุคคลที่
1-3 มากกว่า ทำให้เห็นถึงธรรมชาติของสีจริง
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ภาพที่ 135-137 Classes though sh*t (ชนชั้นกับขี)้ . 2562
Video Art, 19201080. สมบัติส่วนตัวของนักศึกษา, กรุงเทพฯ
1.3 ช่วงแสดงรายละเอียดของชนชั้นต่างๆ จะเป็นช่วงที่มีการเปิดเผยข้อมูลของบุคคลทั้ง 4
จะเห็นได้จากข้อความที่ปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอจะแทรกอยู่ตามมุมของภาพ โดยมีรายละเอียดว่าด้วย
เรื่องทรัพย์สิน รายรับ-รายจ่าย ภาวะหนี้สินของบุคคลทั้ง 4 อีก ภาพที่แสดงออกมาจะแสดงถึงความ
เป็นอยู่ สภาพแวดล้อมของบุคคลนั้นๆ ทำให้ผู้ชมมีการนำข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการจับคู่ของบุคคลกับ
ชนชั้นทางสังคม อันได้แก่ ชนชั้นล่าง ชนชั้นกลาง ชนชั้นบน ข้อมูลที่ปรากฏในภาพมีพื้นเป็นสีขาว
ลักษณะของตัวอักษรเป็นแบบ Sukumvit set เป็นไปได้ว่าด้วยลักษณะของอักษรมีรูปแบบในการ
เลือกใช้ที่หลากหลาย อ่านง่าย ไม่ซับซ้อน ทำให้ภาพต่างๆ ไม่ขัดกับรูปแบบอักษรที่ปรากฏ
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1.4 หลักในการจัดองค์ประกอบช่วง Animation-Abstract Form การจัดองค์ประกอบ
ในส่วน Animation นั้นจะเป็นลักษณะ 4 หน้าจอแนวตั้งที่แสดงภาพของขี้ที่กำลังร่วงหล่นลงมาเพื่อ
กลายเป็นขี้ ก่อนจะถูกนำไปแปลงเป็นรูปทรง Abstract ซึ่งขี้ที่ปรากฏในวิดีโอนั้นจะปรากฏพร้อมกัน
แต่จะไล่ดับไม่พร้อมกัน ทำให้วิดีโอนั้นเกิดจังหวะในการนำเสนอ ในส่วนของ Animation
ภาพของอนิเมชั่นนั้นจะแตกต่างกับภาพในระยะที่ 1 จะเห็นได้ว่ามีการตัดการใส่สีออก และ
เปลี่ยนเป็นการให้ข้อมูลทางชีววิทยาของขี้ที่ได้จากการส่องกล้องจุลทรรศน์และเป็นการแสดงส่วนของ
ขนาดของขี้ในการแปลงเป็น Abstract Form ซึ่งผลลัพธ์นั้นจะทำให้เกิดความชัดเจนของที่มาของขี้
มากขึ้น
ภาพของขี้จริงที่ปรากฏในส่วนนี้นั้นมีการตัด ปรับ ทำให้เกิดเชื่อมโยงของอนิเมชั่นขี้กับขี้จริง
อีกทั้งเมื่อวิเคราะห์ภาพที่ได้นั้น ความขยะแขยงของขี้จริงนั้นถูกลดทอนลงไปและมี ความเป็นสุนทรียะ
มากขึ้น

ภาพที่ 141-143 Classes though sh*t (ชนชั้นกับขี)้ . 2562
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ฉากในภาพที่ 141 จากขี้ที่กำลังร่ว งหล่นกลายมาเป็นขี้จริงมีข้อมูล ประกอบจากกล้อ ง
จุลทรรศน์ มีการจัดองค์ประกอบโดยให้ข้อมูลนั้นอยู่กึ่งกลางของหน้าจอ และภาพของขี้ไม่ว่าจะเป็นขี้
จริงหรือขี้จากกล้องจุลทรรศน์นั้นล้อมอยู่จากทั้งด้านบนและด้านล่างในลักษณะของขนาดที่ใกล้เคียง
กัน ทำให้รูปทั้ง 2 ด้านนั้นมีลักษณะของการถ่วงดุล
ในส่วนของ Abstract Form นั้นมีการจัดองค์ประกอบโดยให้จุดเด่นจองรูปทรงนามธรรมนั้น
วางอยู่ตรงกลางของหน้าจอ และให้รายละเอียดย่อยอยู่โดยรอบของรูปทรงตามมุม โดยให้ข้อมูลที่
สำคัญเป็นอันดับรองลงมานั้นมีขนาดใหญ่กว่าข้อมูลย่อยในมุมด้านล่างขวามือ ซึ่งข้อมูลตรงส่วนนี้นั้น
จะแสดงที่มาของรูปทรงนามธรรมดังรูปที่ 144 มีการตัดข้อมูลจากผลงานระยะก่อน เหลือแต่ข้อมูล
จำเป็น ซึ่งเป็นสาเหตุที่องค์ประกอบย่อยที่หายไปนั้นทำให้รูปแบบในส่วนนี้เกิดภาพโดยรวมที่ยังไม่ลง
ตัว
เสียงที่ปรากฏอยู่ในช่วงนี้นั้นจะมีลักษณะค่อยๆ เพิ่มระดับมาจากช่วงก่อนหน้าที่เป็นเพียง
เสียงพื้นหลัง ซึ่งเสียงให้ความรู้สึกในเชิงลักษณะอวกาศ ลอย เคว้งคว้าง สังเกตได้จากเสียงลมที่นำมา
ดัดแปลงในเชิงให้เสียงที่เหมือนกับความกดอากาศที่มีการจัดเสียงไปทางซ้าย ขวา (Pan) และมีเสียง
คล้ายเสียงกดชักโครก เสียงฉีดน้ำ เสียงผายลมในลักษณะต่างๆ ที่มีการดัดแปลงเข้ามาร่ วมประกอบ
ทำให้ภาพรวมของเสียงเหมือนเสียงประกอบในภาพยนตร์ไซไฟ (Sci fi) ซึ่งเสียงในช่วงนี้ส่วนใหญ่ล้วน
มาจากกิจกรรมในห้องน้ำ เสียงจึงมีความเชื่อมโยงกับภาพที่ปรากฏ
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1.5 หลักในการจัดองค์ประกอบ ช่วงท้าย เป็นการจบผลงานชนชั้นกับขี้
(Classes though sh*t) ซึ่งแสดงภาพของประตูทั้ง 4 จอในลักษณะที่ขนาดเท่ากันอยู่กึ่งกลางของ
หน้าจอ โดยภาพที่ปรากฏนั้นเป็นภาพของประตูห้องน้ำของบุคคลทั้ง 4 คน 3 ชนชั้น ในลักษณะที่
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ประตูทั้ง 4 จอนั้นปิดอยู่ อาจตีความได้ว่า ท้ายที่สุดแล้วนั้นบุคคลทั้ง 4 คนที่ปรากฏก่อนหน้านั้นแม้
พวกเขาเหล่านั้นต่างมีความแตกต่างไม่ว่าจะเป็น ทรัพย์สิน อาชีพ รายได้ แต่พวกเขาทั้ง 4 คนนั้นต่าง
ก็ต้องขับถ่ายเหมือนๆกัน

ภาพที่ 145 Classes though sh*t (ชนชั้นกับขี)้ . 2562
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บทที่ 5
สรุป
ผลงานโครงการ ศิลปะภาพเคลื่อนไหว: เมื่อขี้เล่าเรื่องหรือ When sh*t tells a story. ที่ได้
ทำมาตลอดปีการศึกษา 2561 ในรูปแบบวิดีโอรูปแบบผสม ความยาว 8-20 นาที โดยผลงานแสดง
ศิลปนิพนธ์ ชนชั้นกับขี้ (Classes though sh*t) ซึ่งเป็นผลงานชิ้นสุดท้าย ความยาว 9.46 นาที เป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการ ศิลปะภาพเคลื่อนไหว: เมื่อขี้เล่าเรื่องหรือ When sh*t tells a story.
ที่ได้มีการปรับจากเดิม 19.46 นาที โดยผลงานชิ้นนี้มีจุดประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงชนชั้นในสังคมที่มี
ความเกี่ยวเนื่องกับขี้ ที่ไม่ว่าคนจากชนชั้นไหนก็ตามต่างก็ต้องขับถ่ายเหมือนกัน เพราะฉะนั้นขี้จึงเป็น
สิ่งที่คนมีเหมือนๆกันและเป็นหลักฐานที่แสดงว่ามนุษย์ทุกคนนั้นมีความเท่าเทียมกัน ผ่านสื่อรูปแบบ
วิดีโอเทคนิคผสม ได้แก่ อนิเมชั่น วิดีโอ การแปลงค่าดิจิตอล ที่มีการเก็บข้อมูลจากอาสาสมัครชนชั้น
ต่างๆ ไม่ว ่าจะเป็น การทำแบบสอบถามออนไลน์ การบันทึกภาพและการสัมภาษณ์ การนำขี้มา
วิเคราะห์ผ่านกล้องจุลทรรศน์ เป็นต้น กระบวนการเหล่านี้เป็นการลงลึกหาข้อมูลจริงจากบุคคลจริง
ซึ่งนอกจากการลงพื้นที่แล้วนั้น การคัดกรองข้อมูลต่างๆก่อนจะนำมาสร้างเป็นตัวโครงการนั้นต้องใช้
เวลาพินิจและวิเคราะห์ออกมาก่อนนำเสนอ ทำให้กระบวนการทั้งหมดนั้นเป็นโจทย์ที่ท้าทายแก่
ผู้จัดทำ ทั้งนี้การเปิดมุมมองการรับรู้ของผู้ชมที่มีต่อขี้ผ่านวิดีโอภาพ 3 มิติ (Hologram)
ฉายผ่านอะคลิลิค ทำให้ผู้ชมรับรู้สุนทรียะความงามโดยไม่ทราบที่มาก่อนดูวิดีโอภายหลัง เป็นผลลัพธ์
ที่ผู้ชมให้ความสนใจจากการนำเสนอผ่านนิทรรศการศิลปนิพนธ์ 1971 ที่ผ่านมา
ผลตอบรับที่ได้จากการแสดงออกทางทัศนศิลป์นั้นสามารถแสดงถึงชนชั้นในสังคมที่ความ
เกี่ยวเนื่องกับขี้ได้ แต่องค์ประกอบภายในวิดีโอนั้นยังขาดความลงตัวในแง่ของการตัดต่อภาพ การ
เรียบเรียง ซึ่งทำให้ผลงานยังขาดความน่าสนใจ อีกทั้งในส่วนของวิดีโอบางชิ้นความยาวของวิดีโอมี
มากเกินไปซึ่งไม่เหมาะกับความเหมาะสมและเป็นไปได้ยากในการดูอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบ
ทั้งนี้ถ้ามีปรับปรุงในเรื่องการตัดต่อ ปรับเปลี่ยน เรียงภาพในผลงานแสดงศิลปนิพนธ์ ชนชั้นกับขี้
(Classes though sh*t) ใหม่ อาจทำให้ผลงานดูน่าติดตามมากขึ้น ส่วนโครงสร้างของวิดีโอนั้นมีความ
ชัดเจน มีโครงเรื่องในการเล่า จากความเป็นอยู่สภาพแวดล้อมของกรณีศึกษา จนมาถึงการกินและการ
ขับถ่ายของแต่ละชนชั้น พาให้ผู้ชมรู้ข้อสรุปที่ว่าไม่ว่าชนชั้นใดก็ตามต่างก็ขับถ่ายขี้ออกมาเหมือนๆกัน
72
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จากผลลัพธ์ในการทำศิลปนิพนธ์ที่ผ่านมาทั้งหมดนั้น จุดประสงค์ที่ตั้งไว้ตอนแรกคือการที่ขี้
สามารถโยงไปถึงเรื่องชนชั้นได้ด้วยตัวของขี้เองผ่านอาหารที่คนรับประทาน แต่เมื่ อมาศึกษาขี้อย่าง
จริงจังทำให้ค้นพบว่า แท้ที่จริงแล้วสีของขี้นั้นนอกจากจะเกิดจากอาหารที่รับประทานเข้าไปแล้วยัง
ขึ้นอยู่กับระบบร่างกายของมนุษย์แต่ละคน ซึ่งมีปัจจัย เพศ อายุ กรรมพันธุ์ สารในร่างกายเข้ามา
เกี่ยวข้อง ทำให้ได้ข้อสรุปว่าสีของขี้นั้นไม่สามารถโยงไปถึ งเรื่องชนชั้นโดยใช้สีของอาหารเข้ามาเป็น
เกณฑ์ได้ แต่ทั้งนี้พบกับจุดประสงค์ใหม่ผ่านการศึกษาขี้ผ่านกล้องจุลทรรศน์และสัมภาษณ์ผู้มีความรู้
ในเรื่องเทคนิคการแพทย์ ขี้ของมนุษย์นั้นส่วนใหญ่มีองค์ประกอบที่เหมือนกัน ได้แก่ ไฟเบอร์ ไขมัน
กาก เป็นต้น แต่สิ่งที่แตกต่างคือแบคทีเรีย ถ้าร่างกายของมนุษย์มีการขับถ่ายแบคทีเรียหรือเลือดออก
มาทางทวารหนัก สามารถนำเชื้อไปตรวจเพื่อหาโรคได้ โดยข้อมูลตรงนี้เป็นเครื่องที่ยืนยันได้ว่าขี้นั้น
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบปัจจัยทางสังคมอย่าง กำลังซื้อ สินทรัพย์ อาหาร เพราะท้ายที่สุดแล้ว
มนุษย์ต่างต้องขี้ออกมาเหมือนๆกัน
อุปสรรคที่พบในการทำศิลปนิพนธ์ในโครงการ ศิลปะภาพเคลื่อนไหว: เมื่อขี้เล่าเรื่อง
หรือ When sh*t tells a story. การทำความเข้าใจขี้ผ่านศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์และศาสตร์ทางด้าน
สังคมศาสตร์ เพื่อหาข้อเชื่อมโยงของขี้กับชนชั้น ถึงแม้ว่าจะเป็ นบทสรุปที่คนทั่วไปต่างรู้อยู่แล้ว แต่
การลงมาศึกษาขี้อย่างจริงจังเพื่อหาความเป็นไปได้ของขี้ในหลายๆทาง ก็พบกับความงามทางสุนทรียะ
ของขี้ผ่านรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสี องค์ประกอบ รูปร่าง ทำให้ข้าพเจ้ามีมุมมองเกี่ยวกับขี้ในด้าน
สุนทรียศาสตร์นอกเหนือจากความสกปรก น่าขยะแขยง ภาพวิดีโอนั้นมีความน่าสนใจในแง่ของ
สภาพแวดล้อมกรณีศึกษาที่มีความแตกต่างกัน และการติดตามกรณีศึกษานั้นก็ปัจจัยภายนอกที่ไม่
สามารถคำนึงได้ เช่น สภาพอากาศ สภาพแวดล้อม ตารางเวลางานของกรณีศึกษาเวลามื้ออาหาร
และตัวกรณีศึกษาเอง เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้เป็นตั วแปรอย่างหนึ่งที่ควบคุมได้ยาก ทำให้การเก็บภาพ
ในแต่ละบุคคลนั้นได้มายาก และด้วยเวลาในการจัดการไม่เพียงพอ ทำให้เวลาในการกลับไปถ่ายแก้ไข
ใหม่นั้นไม่สามารถทำได้
อุปสรรคในการนำเสนอผลงานศิลปนิพนธ์ได้แก่ เนื้อที่ของทางหอศิลป์มีจำกัด ทำให้การเซ็ต
งานนั้นมีความแน่นและไม่ดึงดูดผู้ชม อีกทั้งลักษณะของงานที่เป็นวิดีโอฉายกับทีวีและภาพ 3 มิติ
(Hologram) นั้นจำเป็นต้องใช้พื้นที่เฉพาะและต้องมีการติดตั้งแบบพิเศษ ทำให้การติดตั้งงานนั้นใช้
เวลามากเกินความจำเป็น และต้องถอดเปลี่ยนหลายครั้ง เนื่องจากไม่มีผู้เชี่ยวชาญทางสายช่าง
โดยเฉพาะมาให้คำแนะนำ การติดตั้งจึงเป็นไปในลักษณะไม่เป็นมืออาชีพ และเมื่อติดตั้งเสร็จภาพรวม
ของสถานที่ไม่เอื้อผู้ชมและผลงาน เนื่องจากผลงานจากทางภาควิชาสื่อผสมนั้นแสดงอยู่ใกล้กัน ทำให้
ผู้ชมเกิดความรู้สึกถึงความล้นของผลงาน ทั้งนี้หากเปลี่ยนสถานที่ให้มีพื้นที่มากขึ้น อาจทำให้มีการ
จัดสรรพื้นที่ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
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