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บทคดัย่อภาษาไทย  
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นางสาว คหัฐ ศุจิพิศุทธ์ิ: ศิลปิน แรงงาน สะดวกซ้ือ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  : 
อาจารย ์ดร. เตยงาม คุปตะบุตร 

  
การได้รับความสะดวกสบายในช่วงเวลาท่ีเร่งรีบในร้านค้าสะดวกซ้ือได้กลายเป็น

ความเคยชินในชีวิตประจ าวนัของผูค้นส่วนใหญ่ในสังคมทุนนิยม ภาพความวุน่วายในการจดัเรียง
สินคา้และกุลีกุจอพูดชกัชวนให้ซ้ือสินคา้ของพนกังานร้านคา้สะดวกซ้ือนั้น มกัพาให้ขา้พเจา้นึก
ยอ้นกลบัมาท่ีตวัเองในขณะท่ีก าลงัเร่งมือสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ หรือแมแ้ต่ตอนท่ีก าลงัพูดคุยกบั
ผูช้มเพื่อให้ผูช้มเข้าใจ/สนใจในผลงาน  ความรู้สึกตอนนั้นมิได้แตกต่างกันกบัพนักงานร้านค้า
สะดวกซ้ือแต่อย่างใด ขา้พเจา้จึงได้เปรียบเทียบ  ลกัษณะแรงงานของศิลปินและแรงงานร้านค้า
สะดวกซ้ือ ท่ีประกอบดว้ยปัจจยัแวดลอ้มอนัไดแ้ก่ เทคโนโลยี ตลาด และการเงิน ท่ีอยูภ่ายใตก้ลไก
ทาง“เวลา”ของสังคมในระบบทุนนิยม เพื่อเป็นส่ือกลางท่ีส่งเสริมการตระหนกัรู้ เปิดมุมมอง และ
แลกเปล่ียนทศันคติถึงความส าคญัของการให้คุณค่าของแรงงาน มีขอ้มูลและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
ได้แก่  การพัฒนาร้านค้าสะดวกซ้ือ ระบบทุนนิยมความรับรู้  ความหมายของศิลปิน  ศิลปิน
กรณีศึกษา และขอ้มูลจากการลงภาคสนามเป็นพนักงานร้านคา้สะดวกซ้ือ ผลลพัธ์ประกอบดว้ย
ผลงานวีดิทศัน์ทั้งหมด 4 ช้ิน คือ ‘กะเช้า’ (2559) ความยาว 8.39 นาที ‘กะบ่าย’ (2558) ความยาว 
12.32 นาที  ‘กะดึก ’ (2559) ความยาว  9.44 นาที  ‘พักเบรก ’ (2561) ความยาว  11.22 นาที  โดย
น าเสนอเร่ืองราวชีวิตของพนักงานร้านคา้สะดวกซ้ือ การท างานศิลปะ ซ่ึงเป็นอีกด้านหน่ึงของ
พนักงาน บริบทของลูกค้าและความรู้สึกของพนักงานในวนัหยุด  ผลงานวีดิทัศน์แต่ละช้ินมี
องค์ประกอบท่ีส าคญั  ได้แก่  ภาพ เสียง และข้อความ/ตวัอกัษร ผลงานวีดิทัศน์น าไปสู่ขอ้สรุป
ท่ีวา่  “เวลา” ท่ีเกิดข้ึนในผลงานนั้น สะทอ้นให้เห็นถึงแรงงานในระบบทุนนิยมความรับรู้ ลกัษณะ
การท างานของแรงงานท่ีสลบัผลดัเปล่ียนกนัอยูต่ลอดเวลาอยา่งไม่หยุดน่ิง รวมไปถึงการให้มูลค่า
และคุณค่า ไม่ว่าแรงงานนั้นเป็นแรงงานของพนักงานร้านคา้สะดวกซ้ือ หรือแรงงานของศิลปิน 
การน าเสนอการเปรียบเทียบของแรงงานใน  2 ลักษณะน้ี เป็นเพียงการยกตวัอย่างของประเภท
แรงงานท่ีมีในสังคม แรงงานท่ีดูเหมือนมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของมูลค่าและการให้คุณค่า แต่
ในทา้ยท่ีสุดแรงงานประเภทต่างๆก็หนีไม่พน้เง่ือนไขทางเวลาในระบบทุนนิยมของสังคมปัจจุบนั
ไปได ้
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บทคดัย่อภาษาองักฤษ  

56006208 : Major (VISUAL ARTS) 
Keyword : labour, immaterial labour, cognitive capitalism, convenient store staff, video art 

MISS KAHAT SUJIPISUT : ARTIST LABOUR CONVENIENCE STORE THESIS 
ADVISOR : PROFESSOR TOEINGAM GUPTABUTRA, Ph.D. 

Being served conveniently in a convenient store during rush hours becomes a usual 
part of people’s daily life in capitalism. The image of staffs arranging goods on selves and 
persuading customers to buy them makes me think about myself while being in hurry to produce 
artworks or talking to my audiences in order to convince them to purchase works. Supposedly, 
my feelings are not different from those staffs’.  I, therefore, made a comparison between the 
characteristics of artist’s labouring and those of convenient store staffs’.  The comparison relates 
to surrounding factors that include technology, martket, and finance, all under the mechanism of 
time in capitalism. My objective is to create artworks viewed as a meduim that encourage 
awareness, broaden perspectives, and exchange attitudes focusing on the importance of laboring 
value and  laboring price giving. Information and theories investigated include the developement 
of convenient stores, cognitive capitalism, the meaning of artist, case study artists, and 
information from my experiences as a convenient store staff. Outcomes are four pieces of video 
art: ‘Morning Shift’ (2016) 8.39 minutes long, ‘Afternoon Shift’( 2015) 12.32 minutes long, 
‘Night Shift’ (2016) 9.44 minutes long, and ‘Break’ (2018) 11.22 minutes long. They present the 
lives of convenient store staffs, art making activities that is another aspect of a staff’s life, the 
context of customers, and staffs’ feelings during their holiday break. Each video work is 
composed of important elements including image, sound, and text. The artworks leads to this 
conclusion: ‘time’ developed in these works can reflect laboring in cognitive capitalism, of which 
characteristics are always changeable, and the laboring value and laboring price giving for 
convenient store staffs and artist.  The comparison between these two labors is to give examples 
of labor that exists in a society. The examples may appear different especially in terms of value 
and price giving. However, at the end, all types of labor cannot set free from the conditions of 
time in capitalism.        
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กราบขอบพระคุณบิดานายสมนึก ศุจิพิศุทธ์ิและมารดานางนิภา ศุจิพิศุทธ์ิ ผูใ้ห้ก าเนิดและ
เล้ียงดูจนขา้พเจา้มีตวัตนจนถึงทุกวนัน้ี และขอบคุณก าลงัใจ ความหวงัดี การช่วยเหลือ ส่งเสริมของ
ครอบครัวเรา สามี ลูกชาย พี่สาว นอ้งสาวและนอ้งเขย 
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บทที่1 

 
บทน า 

 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

ความสะดวกสบายในภาคบริการของร้านค้าสะดวกซ้ือได้กลายเป็นความเคยชินใน

ชีวิตประจ าวนัของผูค้นส่วนใหญ่ในสังคมเมือง ซ่ึงรวมไปถึงตวัขา้พเจา้เองด้วย แรงงานในการ

ท างานของพนกังานร้านคา้สะดวกซ้ือเป็นส่ิงท่ีขา้พเจา้ไดพ้บเห็นและสังเกตอยูบ่่อยคร้ัง ภาพความ

วุน่วายในการจดัเรียงสินคา้เขา้ชั้นวางของ หรือกุลีกุจอพูดทกัทายกล่าวค า “สวสัดีค่ะ/ครับ” ท่ีต่อ

ดว้ยการพูดชกัชวนให้ซ้ือสินคา้ตามโปรโมชัน่ในขณะก าลงัคิดเงินให้กบัลูกคา้นั้น  ท าให้ขา้พเจา้

เกิดนึกยอ้นกลบัมาท่ีตวัเองในขณะท่ีก าลงัเร่งมือสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้ทนัตามก าหนดเวลาท่ี

จะตอ้งน าเสนอในพื้นท่ีแสดงนิทรรศการในฐานะศิลปิน หรือแมแ้ต่ตอนท่ีขา้พเจา้นั้นก าลงัพูดคุย

กบัผูช้มผลงานเพื่อให้ผูช้มนั้นเขา้ใจ/สนใจในเน้ือหาของผลงานศิลปะของขา้พเจา้ ภาพของขา้พเจา้

ในความรู้สึกตอนนั้นมิไดแ้ตกต่างกนักบัพนกังานร้านคา้สะดวกซ้ือแต่อยา่งใด 

เม่ือเปรียบเทียบแลว้ลกัษณะแรงงานของขา้พเจา้(ศิลปิน)นั้นกบัแรงงานในการท างานของ

พนกังานร้านคา้สะดวกซ้ือมีความคลา้ยคลึงกนัมาก เพราะเราต่างตอ้งท างานเพื่อแลกเปล่ียนบางส่ิง

อาจจะเป็นเงินท่ีเป็นรายไดเ้ล้ียงชีพหรือการยอมรับจากผูค้นรอบขา้ง เราต่างตอ้งท างานแข่งขนักบั

เวลาเพื่อท่ีใหง้านนั้นส าเร็จลุล่วงตามเง่ือนไขต่างๆ และเราต่างท างานดว้ยแรงงานของเราท่ีไม่ใช่แค่

แรงกายเท่านั้นเราตอ้งใชแ้รงงานดา้นความคิดไปพร้อมๆกนัเสมอ 

และอีกประการหน่ึงท่ีส าคญัคือแรงงานของศิลปินกบัพนกังานร้านคา้สะดวกซ้ือนั้น ต่าง

อยู่ในกระบวนการการใช้แรงงานภายใต้  “ระบบทุนนิยม”  ท่ีครอบคลุมด้วยเร่ืองของ “เวลา” 

กล่าวคือ แรงงานในระบบทุนนิยมปัจจุบนันั้นได้เปล่ียนแปลงไปจากแรงงานอุตสาหกรรม ด้วย

เพราะผูค้นไดรั้บการศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึนและยงัไดรั้บรัฐสวสัดิการ ท าให้แรงงานจากเดิมท่ีใช้

แรงทางร่างกาย ท างานตามค าสั่ง ไดก้ลายมาเป็นการท างานเป็นทีมท่ีมีการใช้ทกัษะทางความคิด 

ความรู้ การตัดสินใจ รวมไปถึงอารมณ์  ความรู้สึกท่ีมากข้ึน และด้วยระบบการจ้างงานท่ี
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เปล่ียนแปลงไปจากท่ีแรงงานนั้นตอ้งอยูใ่นระบบท างานเต็มเวลากลายมาเป็นไม่จ  าเป็นตอ้งท างาน

เต็มเวลาภายในโรงงาน แต่สามารถน างานกลบัไปท าท่ีบา้น หรือท างานตามสถานท่ีต่างๆได ้ดงันั้น

เวลาของแรงงานท่ีเคยตดัขาดจากเวลาของชีวิตส่วนตวัค่อยๆลดลง กลายเป็นวา่เวลาในการท างาน

กบัเวลาท่ีไม่ไดท้  างานไม่สามารถแยกจากกนัได ้ 

ในแง่น้ี “เวลา” แรงงานของศิลปินและแรงงานของพนักงานร้านค้าสะดวกซ้ือมีความ

เช่ือมโยงท่ีคล้ายกันกล่าวคือ ศิลปินเป็นแรงงานท่ีมีระบบการท างานท่ีเวลาและสถานท่ีมีความ

ยืดหยุ่นก่อนท่ีระบบทุนนิยมจะเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางการผลิต  ศิลปินไม่จ  าเป็นตอ้งท างาน

ตลอดเวลา แต่สามารถท างานท่ีไหนก็ได ้ดว้ยปัจจุบนัท่ีมี Wifi เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตในการส่งขอ้มูล 

ท าให้การสร้างสรรค์ทางความคิดหรือผลงานศิลปะไม่ได้จ  ากดัอยู่แต่ในสตูดิโออีกต่อไป ศิลปิน

สามารถท างานไดต้ลอดเวลาและทุกสถานท่ี ส่วนแรงงานของพนกังานร้านคา้สะดวกซ้ือนั้น โดย

ส่วนใหญ่แลว้พนกังานร้านคา้สะดวกซ้ือเป็นพนกังานท่ียงัอยู่ในระบบการศึกษา การท างานนั้นจึง

เป็นการท างานท่ีอยู่นอกเหนือจากเวลาเรียนท าให้เวลาการท างานจึงเป็นแบบพาร์ทไทม์ท่ีตวัของ

พนกังานเองสามารถเลือกเวลามาท างานได ้รวมไปถึงพนกังานประจ าท่ีสามารถเลือกช่วงเวลาการ

ท างานในร้านคา้สะดวกซ้ือได ้เพราะร้านคา้สะดวกซ้ือเปิดให้บริการตลอดเวลา 24 ชัว่โมง อีกทั้ง

ข้อมูลข่าวสารท่ีสามารถส่งต่อถึงกันได้ตลอดเวลา พนักงานสามารถติดต่อและทราบความ

เคล่ือนไหวของร้านท่ีตวัเองท างานไดท้างLine ซ่ึงนั้นท าให้ช่วงเวลาท่ีไม่ไดเ้ขา้ท างานของพนกังาน

ร้านคา้สะดวกซ้ือกลายเป็นเวลาท างานไปดว้ยโดยปริยาย 

การเปรียบเทียบแรงงานของศิลปินและแรงงานของพนกังานร้านคา้สะดวกซ้ือในระบบทุน

นิยมท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้ น ท าให้ข้าพเจ้าเกิดความสนใจน าข้อมูลเหล่าน้ีมาน าเสนอผ่านการ

สร้างสรรคท์างศิลปะ โดยขา้พเจา้เลือก 7-Eleven เป็นร้านคา้สะดวกซ้ือกรณีศึกษา ดว้ยเหตุผลส าคญั

ดงัน้ีคือ 7-Eleven เป็นร้านคา้สะดวกซ้ือท่ีพฒันามาจากธุรกิจการคา้ส่ง-ปลีก และเป็นร้านคา้สะดวก

ซ้ือเจา้แรกในประเทศไทย ให้บริการจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคเพื่อตอบสนองสังคมเมืองท่ีเร่ง

รีบมากข้ึนและช่วงเวลาพักของคนเมืองน้อยลงเป็นหลัก  การบริการท่ี เน้นความรวดเร็ว 

สะดวกสบาย เปิดให้บริการ 24 ชัว่โมง และการขยายสาขาไปทัว่ทุกพื้นท่ีในแหล่งชุมชน ท าให้เป็น

ร้านคา้สะดวกซ้ือท่ีมีสาขามากท่ีสุดในประเทศ และในส่วนของแรงงานศิลปินนั้น ขา้พเจา้เลือกใช้

ขอ้มูลจากประสบการณ์ชีวิตของขา้พเจา้เอง  ดว้ยเหตุผลท่ีว่า ขา้พเจา้เป็นนกัศึกษาศิลปะท่ีร ่ าเรียน

ทางด้านศิลปะโดยตรงตั้งแต่เรียนในระดบั ป.ว.ช. จากตอนนั้นถึงตอนน้ีข้าพเจา้ผ่านการแสดง
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นิทรรศการเด่ียว ร่วมแสดงนิทรรศการ กิจกรรม การอบรมทางศิลปะ เขียนบทความทางศิลปะ รวม

ไปถึงเคยท างานในแกลลอร่ีศิลปะอีกดว้ย ยงัมีประสบการณ์ในการขายผลงานศิลปะทั้งของตวัเอง

และศิลปินคนอ่ืน และท่ีส าคัญท่ีสุด ข้าพเจา้เห็นภาพสะท้อนของตวัเองในตัวพนักงานร้านค้า

สะดวกซ้ือ ความรู้สึกเช่นน้ีอาจไม่ไดเ้กิดข้ึนกบัศิลปินทุกคน ขา้พเจา้จึงเห็นวา่มีความเหมาะสมท่ีจะ

ใชต้วัเองเป็นส่ือในการน าเสนอการเปรียบเทียบแรงงานระหวา่งศิลปินและพนกังานร้านคา้สะดวก

ซ้ือในงานวทิยานิพนธ์ “ศิลปิน แรงงาน สะดวกซ้ือ” 

ภายใตส้ังคมท่ีถูกคลอบคลุมดว้ย  “เวลา” ของระบบทุนนิยมนั้น การน าเสนอเร่ืองราวของ

แรงงานศิลปินและแรงงานของพนกังานร้านคา้สะดวกซ้ือ จึงเป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะทาง

ทศันศิลป์ท่ีตอ้งการน าเสนอเร่ืองราวของขอ้มูลแรงงานผ่านตวัละครท่ีเป็นพนกังาน 7-Eleven ใน

แง่มุมต่างๆเช่น สภาพแวดลอ้มของพนกังานร้านคา้สะดวกซ้ือ ลกัษณะการท างานศิลปะ ความรู้สึก

ท่ีมีต่อการท างาน เป็นตน้ เพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งตวัขา้พเจา้และผูช้มไดรั้บรู้/ตระหนกัถึงคุณค่าของ

แรงงานในสังคมท่ีเกิดข้ึนรอบๆตวั อีกทั้งยงัเพื่อส่งเสริมให้เห็นคุณค่าซ่ึงกนัและกนัของเพื่อนมนุษย์

ดว้ย 

2. จุดมุ่งหมาย 
2.1 สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะวีดิทศัน์ท่ีน าเสนอเร่ืองราวของแรงงาน ระหวา่งแรงงานศิลปิน

และแรงงานร้านคา้สะดวกซ้ือ ท่ีอยูภ่ายใตก้ลไกทาง “เวลา” ของสังคมในระบบทุนนิยม เพื่อให้เห็น

ถึงปัจจยัแวดลอ้ม ไดแ้ก่ เทคโนโลย ีตลาด และการเงิน 

2.2 น าเสนอศิลปะวีดิทศัน์ในฐานะส่ือกลาง ท่ีส่งเสริมการตระหนักรู้ถึงความส าคญัของ

การให้คุณค่าของแรงงาน ระหว่างแรงงานพนักงานร้านคา้สะดวกซ้ือและศิลปิน เพื่อเปิดมุมมอง 

และแลกเปล่ียนทศันคติท่ีดีต่อกนัได ้ 

3. เเนวความคิด 
ขา้พเจา้ตอ้งการสะทอ้นเน้ือหาเร่ือง “เวลา” ของแรงงานในกลไก ของระบบทุนนิยม โดย

เนน้ลกัษณะแรงงานของศิลปินและแรงงานของพนกังานร้านคา้สะดวกซ้ือ เพื่อส่ือสารถึงสาระของ

คุณค่าแรงงานท่ีเกิดข้ึนในสังคมปัจจุบนั โดยใชส่ื้อวดิีทศัน์เป็นหลกั ท่ีมี เน้ือหาแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 

ดงัน้ี  
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กะเช้า: เน้ือหาท่ีเป็นสาระของชีวติพนกังานร้านคา้สะดวกซ้ือในเร่ืองการท างาน  

กะบ่าย: เน้ือหาท่ีเป็นสาระในการท างานของชีวิตศิลปิน ซ่ึงเป็นอีกดา้นหน่ึงของพนกังาน 

7-Eleven โดยมีลกัษณะของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะข้ึนภายใตก้ฎเกณฑ์ค่าแรงแบบพนกังาน

ร้านคา้สะดวกซ้ือ 

กะดึก: เน้ือหาท่ีเป็นสาระของบริบทลูกคา้และบริเวณโดยรอบของร้านคา้สะดวกซ้ือ 

พกัเบรก : เน้ือหาของสภาวะทางความรู้สึกของพนกังานในวนัหยดุ 

ในส่วนกายภาพของผลงานศิลปะวดีีทศัน์ มีองคป์ระกอบท่ีส าคญั 3 ส่วนไดแ้ก่  

ภาพ: ตวัแทนของการมองเห็นความจริงต่างๆในสังคมอยูร่ายลอ้มบริเวณร้าน7-Eleven ท่ี

สะทอ้นเร่ืองราวออกมาเป็นภาพ  

ตัวอักษร: ตวัแทนความรู้/สาระของความเป็นมนุษยใ์นแง่มุมต่างๆของนกัคิด นักวิชาการ 

การอ่านภาษาอ่านท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นมุมมองของกลุ่มคนท่ีอยูใ่นระดบัชนชั้นท่ีมีการศึกษา 

เสียง: ตวัแทนของกลุ่มคนในพื้นท่ีร้าน7-Eleven การบอกเล่าเร่ืองราวท่ีเป็นจริงในชีวิต ใน

ลกัษณะของบทสนทนา การพดูคุย การแสดงความคิดเห็น หรือถามตอบ เป็นตน้ 

4. ขอบเขตการศึกษา 
ดา้นเน้ือหา 
แรงงาน ศิลปะ พนกังานร้านคา้สะดวกซ้ือ และเวลาในระบบทุนนิยม  

ดา้นส่ือศิลปะ 
 ผลงานศิลปะวีดิทศัน์ (Video Installation) เพื่อน าเสนอเร่ืองราวท่ีขา้พเจา้ไดพ้บเจอมากบั

ตวัเอง และขอ้มูลต่างๆทั้งจากการอ่าน การฟัง การเห็น น ามาตดัต่อเรียบเรียงใหม่ให้ใกลเ้คียงกบั

ความจริงมากท่ีสุด เพื่อน าไปสู่การสร้างสรรคผ์ลงานใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาของขา้พเจา้ 

ดา้นเทคนิค/วธีิการ 
 ภาพ ในผลงานภาพเคล่ือนไหวจะมีลกัษณะของการด าเนินเร่ืองแบบเรียงล าดบัจากหน่ึงไป

สอง เช่นภาพตั้งแต่ต่ืนนอนไปจนเขา้ท างาน เป็นตน้ แต่ภาพในช่วงเวลานั้นๆเป็นภาพท่ีเกิดข้ึนใน

หลายสถานท่ี ท่ีสัมพนัธ์ต่อกนั เช่น ภาพในช่วงเวลาเช้าของพนักงานท่ีก าลงัเตรียมตวัไปท างาน 

เวลาเดียวกนับริเวณหน้าเซเว่นผูค้นก าลงัเตรียมตวัใส่บาตร และเวลาเดียวกนัพระอาทิตยก์ าลงัข้ึน 
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เป็นตน้ ซ่ึงภาพอาจมีการตดัต่อใหเ้หล่ือมซ้อนกนัตลอดช่วงเวลาหน่ึง หรือ ค่อยๆเหล่ือซ้อนกนัแลว้

ค่อยๆหายเหล่ือมซอ้นกนัจนเหลือภาพใดภาพหน่ึงเพื่อเล่าเร่ืองต่อไป 

ตัวอักษร จะถูกน ามาใส่ในลกัษณะเป็นประโยคท่ีปรากฏข้ึนบางช่วงบางตอนของผลงาน 

หรือปรากฏตั้งแต่ตน้จนจบ 

เสียง จะประกอบไปด้วยเสียงของบรรยากาศของพื้นท่ีจริงท่ีได้ไปถ่ายท า  เสียงจากบท

สัมภาษณ์ และเสียงจากการอดัเสียง การใส่เสียงในภาพเคล่ือนไหวนั้นเสียงแต่ละประเภทจะถูกตดั

ใส่รวมกนักบัภาพท่ีสอดคลอ้งกนัในบางช่วงของเน้ือหา เช่น เสียงในพื้นท่ีจริงท่ีติดมากบัภาพ เป็น

ตน้ และเสียงท่ีไม่สอดคลอ้งกนักบัภาพ เช่น เสียงเล่าเร่ืองความรู้สึกการท างานของพนกังานท่ีเป็น

ภาษาอีสาน ท่ีตดัใส่รวมกบัเน้ือหาท่ีไม่มีนกัแสดงเป็นคนอีสาน เป็นตน้ โดยเสียงแต่ละเสียงท่ีถูกตดั

ใส่ในผลงานจะถูกลดทอนเสียงท่ีแตกต่างกนั เช่น ลด/ตดัเสียงของบรรยากาศในพื้นท่ีลงเพื่อขบั

เสียงบทสัมภาษณ์ หรือ ตดัใส่เสียงเล่าเร่ืองและเสียงบรรยากาศให้มีความส าคญัพอๆกนัในบาง

ช่วงเวลา เป็นตน้ 

องค์ประกอบท่ีส าคญั 3 ส่วนท่ีกล่าวมานั้น จะถูกตดัต่อให้มีลกัษณะท่ีดูวุ่นวาย อลหม่าน

และท าให้สับสน โดยท าให้องค์ประกอบทั้ง 3 มีความเหล่ือมซ้อนกนั ในบางช่วงบางตอน หรือ

ทั้งหมด แต่มีปลายเร่ืองท่ีสอดคลอ้งกนัทางเน้ือหา 

5. วธีิวทิยา 
5.1 ศึกษาภาคเอกสาร  

5.1.1 แนวคิดทางด้านสังคมศาสตร์ 

1) ธุรกจิค้าปลกีสมัยใหม่ : ธุรกิจการคา้ปลีกไดพ้ฒันาและววิฒันาการตามกระแสโลกาภิวตัน์ ท่ีไหล

บ่าผา่นระบบเศรษฐกิจโลก ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการความสะดวกสบายใน

การจบัจ่ายใชส้อย และตอบสนองความเร่งรีบของสังคมเมือง  ธุรกิจร้านคา้สะดวกซ้ือจึงเกิดข้ึนเพื่อ

บริการและจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีจ าเป็นแก่ต่อชีวิตประจ าวนั ธุรกิจท่ีทรงประสิทธิภาพ ท่ี

มีการจดัการในพื้นท่ีไม่มาก เปิดบริการ 24 ชัว่โมง กระจายตวัอยูต่ามแหล่งชุมชน 

2) ทุนนิยมความรับรู้ ปรากฏการท่ีส าคญัของการเปล่ียนแปลงระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมมาเป็น

ระบบทุนนิยมรับรู้ คือ การเปล่ียนแปลงระบบการจา้งงาน ท่ีการผลิตไม่จ  าเป็นตอ้งอยูแ่ต่ในโรงงาน
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อุตสาหกรรม ไม่ไดอ้ยูใ่นระบบการจา้งงานเต็มเวลา ไม่มีรูปแบบสวสัดิการสังคมแบบคนท่ีท างาน

เต็มเวลาแต่อยูใ่นรูปแบบของการท างานแบบฟรีแลนซ์ การรับจา้งท างานท่ีบา้น หรือแมแ้ต่ท างาน

พาร์ทไทม ์และศิลปินคือแรงงานพวกแรกๆท่ีอยูใ่นระบบการท างานท่ีเวลาและสถานท่ีไม่แน่นอน

ก่อนท่ีระบบทุนนิยมจะเปล่ียนแปลงไปในศตวรรษท่ี 20 และศิลปินยงัคงไร้สวสัดิการ ไม่มีรายไดท่ี้

แน่นอน เช่นเดียวกบัสภาพของคนส่วนใหญ่ในสังคมท่ีท างานนอกโรงงานอุตสาหกรรมภายใต้

ระบบทุนนิยมความรับรู้ 

3) แรงงานอวัตถุ หลงัจากทศวรรษ 1980 เป็นตน้มา ทุนเร่ิมเห็นว่า ทกัษะของการคิดและการผลิต

สร้างความรับรู้ของแรงงานคือหัวใจหลกัของการผลิต โดยเฉพาะคุณสมบติัในระดบัตวัตนของ

แรงงาน พร้อมๆกบัท่ีทุนเองก็เขา้มาควบคุมแรงงานในระดบัตวัตนภายในดว้ย เพื่อเปล่ียนคุณสมบติั

ดังกล่าวให้กลายเป็นมูลค่า โดยลักษณะประการหน่ึงของแรงงานอวตัถุคือ การผลิตท่ีใช้ฝีมือ 

(craft)ท่ีถูกมองวา่เป็นมรดกของสังคมก่อนสมยัใหม่กลบักลายมาเป็นลกัษณะท่ีส าคญัท่ีสุดของการ

ผลิตในระบบทุนนิยมความรับรู้1 ในขณะท่ีระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมมุ่งเน้นการผลิตสินคา้ท่ีมี

มาตรฐานคลา้ยคลึงกนัและจ านวนมาก(mass production) ระบบทุนนิยมการรับรู้กลบัปฏิเสธการ

ผลิตและการบริโภคสินค้าท่ีเหมือนๆกัน แต่เน้นการบริโภคท่ีความแตกต่างหลากหลาย ความ

แตกต่างหลากหลายเหล่านั้นจึงมีลกัษณะเฉพาะในตวัเอง ยิ่งสินคา้มีความแตกต่างมากเท่าไร สินคา้

ตวันั้นยิ่งมีราคามากข้ึนเท่านั้น ในแง่น้ีมูลค่าท่ีอยูใ่นตวัสินคา้ของระบบทุนนิยมปัจจุบนัไม่ใช่มูลค่า

ใชส้อยเชิงกายภาพแบบท่ีเกิดข้ึนในระบบทุนนิยมอุตสาหกรรม แต่มูลค่าเกิดข้ึนผา่นการสร้างความ

รับรู้ ความรู้สึก ภาพลักษณ์ รวมถึงเร่ืองเล่าท่ีน่าสนใจและความแตกต่างให้กบัตวัสินคา้ ซ่ึงเป็น

องคป์ระกอบของอวตัถุท่ีเป็นเร่ืองของงานฝีมือท่ีเฉพาะเจาะจงและเช่ือมโยงกบัตวัตนท่ีมีอตัลกัษณ์

เฉพาะของผูผ้ลิตมากกวา่ ตวัอยา่งการให้คุณค่ากบังานฝีมือก็คือ การผลกัดนัให้เกิดระบบเศรษฐกิจ

สร้างสรรค ์(creative economy) ท่ีเนน้ผูป้ระกอบการขนาดเล็กท่ีมีความคิดสร้างสรรคเ์ฉพาะตวั เช่น

สินคา้ท่ีใชง้านฝีมือ หรือ สินคา้ท ามือ เป็นตน้ 

 

 

 

                                                           
1

 เก่งกิจ กิติเรียงลาภ, ทุนนิยมความรับรู้ แรงงานอวตัถุ การเมืองของการปฏิวติั. (กรุงเทพฯ: หจก.ภาพพมิพ,์ 2560). 
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5.1.2 ศิลปินกรณีศึกษา 

1) ปิยะรัศมิ์ ปิยะพงศ์ววิฒัน์  

ขา้พเจา้เลือกศึกษาผลงานช่ือ Liminal Zone (2012-2013)  เป็นวีดีโอสารคดีท่ีเก่ียวขอ้งกบั

แรงงานอีสานพลดัถ่ิน โดยติดตามอยูห่ลงัเวทีวงหมอล า “เด่นชยั วงสามารถ” ท่ีมาแสดงหมอล าใน

กรุงเทพ ถ่ายทอดชีวติแรงงานอีสานหลงัเวทีและคนอีสานท่ีมาเท่ียวชมการแสดงหมอล า 

2) Guy Debord (1931-1994) 

ขา้พเจา้เลือกศึกษาผลงานช่ือ Crtique of Separation เป็นภาพยนตร์ท่ีท าลายความสัมพนัธ์

ของภาพ เสียงพูด และ text ซ่ึงท าให้ผูแ้สดงในภาพยนตร์กลายเป็นผูแ้สดงท่ีไร้เสียง ไร้ตวัตน การ

ตดัขาดความสัมพนัธ์ของภาพ เสียงพูด และ text (ค าบรรยาย) ท าให้ผูช้มหนักลบัมาพิจารณาความ

เป็น subject ของผูแ้สดง ในฐานะมนุษย์ท่ีถูกกระท า มนุษยท่ี์ไม่อาจถ่ายทอดความทรงจ าและ

ประสบการณ์ของตนต่อใครได ้ ท าใหผู้ช้มตอ้งกลบัมาทบทวนความหมายของการด ารงอยู ่

5.2 ศึกษาภาคสนาม 

ลงพื้นท่ีเป็นพนกังานร้านคา้สะดวกซ้ือเป็นเวลา 6 เดือน ณ 7-Eleven รหสัร้าน 06296 เขต

การไฟฟ้าบางขนุเทียน ระหวา่งตุลาคม-พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 และมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

5.3 จดบันทกึ สัมภาษณ์ และบันทกึชีวติการท างานเป็นภาพเคลือ่นไหว 

5.4 สร้างสรรค์ผลงาน 

5.5 วเิคราะห์และสรุปผลการสร้างสรรค์ 

5.5 น าเสนอผลงานในนิทรรศการ 

6. ขั้นตอนของการสร้างสรรค์ผลงาน 
6.1 เขียนโครงเร่ือง โดยอ้างอิงจากประสบการณ์การเป็นพนักงานร้านค้าสะดวกซ้ือ และ

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะในเวลาเดียวกนั 

6.2 เขียน storyboard 

6.3 ถ่ายภาพเคลือ่นไหว 
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6.4 ตัดต่อ 

6.5 ใส่เสียงและใส่ภาษาบรรยาย 

7. เวลาทีใ่ช้ในการวจัิย ประมาณ     32  เดือน 

เร่ิมงานวจัิย ตั้งแต่เดือน     ตุลาคม  2558 

และเสนอวทิยานิพนธ์ / การค้นคว้าอสิระ ภายในเดือน พฤษภาคม  2561 

8. แหล่งข้อมูล 
8.1  7-Eleven รหสัร้าน 06296 เขตการไฟฟ้าบางขนุเทียน 

8.2  หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัศิลปากร 

8.3  หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

8.4  ฐานขอ้มูลออนไลน์ 

9. ข้อจ ากดัของวทิยานิพนธ์ 
 ขอ้จ ากดัของการสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ชุดน้ี คือ การท่ีไม่สามารถน าเสนอภาพเคล่ือนไหว

ภายในร้าน 7-Eleven ไดเ้ลย เพราะดว้ยกฎของทางองค์กรท่ีไม่ให้ใช้กลอ้งภายในร้านไม่วา่จะการ

ถ่ายภาพเคล่ือนไหวหรือถ่ายภาพน่ิง โดยลูกคา้ทัว่ไปจะสามารถเห็นป้ายสัญลกัษณ์น้ีไดจ้ากประตู

ทางเขา้ร้าน  ซ่ึงรวมไปถึงพนกังานในร้านดว้ย ยิง่เฉพาะร้านท่ีขา้พเจา้ไดล้งพื้นท่ีนั้นเป็นร้านท่ีห้าม

พนกังานใชโ้ทรศพัทมื์อถือโดยไม่จ  าเป็น และการใชโ้ทรศพัทห์รือการพกกลอ้งถ่ายรูปเขา้ร้านตอน

ปฏิบติังานสามารถถูกตรวจสอบไดจ้ากผูจ้ดัการร้านโดยไม่มีขอ้แม ้ทางผูจ้ดัการร้านไดอ้ธิบายกฎน้ี

แก่พนักงานร้านทุกคนก่อนรับเข้าท างาน ฉะนั้นในผลงานจึงไม่ปรากฏบรรยากาศภายในร้าน 

บรรยากาศของการปฏิบติังาน และบุคคลากรท่ีอยูใ่นร้านไม่วา่จะเป็นพนกังานและผูจ้ดัการร้าน 

10. อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการค้นคว้า 
 อุปกรณ์ในการเกบ็ข้อมูล : Cannon 650d, Samsung 5x 10.2, กลอ้งกระดุมMini S918,  

ขาตั้งกลอ้ง, เคร่ืองบนัทึกเสียง 

อุปกรณ์ในการตัดต่อผลงาน : คอมพิวเตอร์ 
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อุปกรณ์ในการติดตั้งและน าเสนอผลงาน : โปรเจคเตอร์ 4 ตวั 

ค่าใช้จ่ายในการลงพืน้ที่ : วนัละ 300 บาท (6 เดือน) = 180x300 = 54,000 บาท  

11. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการวิจัย  : 100,000 บาท 

 

 
 



 

 
บทที ่2 

 
ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกบัการสร้างสรรค์ผลงาน 

 
ในบทท่ี 2 เป็นการอธิบายเน้ือหาของขอ้มูลท่ีสนบัสนุนการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์

คร้ังน้ี ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลกั คือ 

2.1 ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ 

 2.1.1 พฒันาการร้านค้าสะดวกซ้ือ 

 2.1.2 ทุนนิยมความรับรู้ 

2.2 ข้อมูลทางศิลปกรรม 

 2.2.1 ความหมายของศิลปิน 

 2.2.2 ศิลปินกรณีศึกษา 

  2.2.2.1 ปิยะรัศมิ์ ปิยะพงศ์ววิฒัน์ 

  2.2.2.2 Guy Debord (1931-1994) 

2.1 ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ 
2.1.1 พฒันาการร้านคา้สะดวกซ้ือ 
การคา้ขายของไทยในอดีตนั้นเป็นการคา้ขายทางเรือดว้ยเพราะประเทศไทยเป็นเมืองแม่น ้ า

และยงัไม่มีการสร้างถนนหนทางเพื่อใช้ในการเดินทาง จากขอ้มูลศิลาจารึกท่ีขุดคน้พบในสมยั

สุโขทยั ตอนหน่ึงวา่ “ใครใคร่คา้มา้คา้ ใครใคร่คา้ชา้งคา้” จึงพบเป็นหลกัฐานให้ทราบวา่การคา้ขาย

นั้นในสมยัสุโขทยัไดเ้กิดข้ึนแลว้ และยงัมีการขุดคน้พบถว้ยชามสังคโลกและบ่อเตาเผาเคร่ืองสังค

โลกในสมยัสุโขทัย และพื้นท่ีพื้นท่ีใกล้เคียงซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่าการค้าขายในยุคสุโขทัยนั้ น

เจริญรุ่งเรืองเป็นอยา่งมาก 

จนมาถึงสมยักรุงศรีอยุธยาท่ีได้มีการจดบนัทึกในพงศาวดารและจดหมายเหตุต่างๆทั้งของ

ไทยเองและชาวต่างชาติเช่น ชาวจีน โปรตุเกส ฮอลนัดา(เนเธอร์แลนด)์ ฝร่ังเศส องักฤษ เป็นตน้ ถึง
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การค้าขายทางเรือต่อกัน จนมาถึงสมยักรุงรัตนโกสินทร์การค้าขายยงัคงมีต่อเน่ืองโดยในสมยั

พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัท่ีการคา้ขายกบันานาประเทศนั้นเจริญรุ่งเรืองมากจนถึงขนาด

ท่ีวา่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภานยัทรงลอ้รัชกาลท่ี3 วา่ “เจา้สัว”2 การคา้ขายนั้นไม่ไดมี้

แต่เฉพาะการคา้ขายระหวา่งราชส านกั คหบดี ชาวจีน หรือขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ แต่รวมไปถึงการคา้

ขายกนัระหวา่งพ่อคา้กบัชาวบา้นในแหล่งชุมชนหรือตลาดทัว่ไป โดยส่วนมากจะเป็นผลผลิตทาง

การเกษตรและผา้  

จนถึงสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 5 ท่ีไดมี้การติดต่อคา้ขายกบั

ต่างชาติมากยิง่ข้ึน มีการเสด็จประพาสทวีปยุโรป มีการเปล่ียนแปลงขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ

เช่นเคร่ืองแต่งกายขา้ราชการให้ทดัเทียมกบัชาติตะวนัตก ท าให้การคา้ขายในประเทศไทยพฒันา

และเจริญมากยิ่งข้ึน ไม่วา่จะขา้วของเคร่ืองใชใ้นการแต่งกาย เคร่ืองใชใ้นชีวติประจ าวนั อาหารการ

กิน แต่ดว้ยในสมยันั้นยงัไม่มีร้านคา้สะดวกซ้ือการซ้ือหาส่ิงอ านวยความสะดวกเหล่านั้นตอ้งสั่งซ้ือ

จากต่างประเทศ เช่น ปีนงั ท่ีตอ้งใช้เวลานานกว่าของจะถึงมือผูซ้ื้อ  ชาวจีนท่ีมีหัวการคา้ก็มาเปิด

ร้านขายของเล็กๆนอ้ยๆ จนร้านค้าเหล่านั้นพฒันาข้ึนมีสินคา้ท่ีขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ เจา้นายในราช

ส านักหรือชาวต่างชาติท่ีอาศยัอยู่ในไทยสามารถหาซ้ือได้ จนเร่ือยมาเป็นร้านค้าท่ีมีสินค้าจาก

ต่างประเทศท่ีมีรสนิยมจ าหน่ายอย่างร้านคา้ในย่านถนนเจริญกรุง ส่ีกัก๊พระยาศรี เยาวราช ส าเพ็ง 

เป็นตน้ จนสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ในรัชกาลท่ี 6 ชาวต่างประเทศท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ร้านคา้ และ

ประกอบกิจการท่ีเป็นชนชาติคู่สงครามกบัไทย ไดก้ลวัจะถูกยึดทรัพยแ์ละจบัเป็นเชลยจึงมีการขาย

โอนกิจการใหแ้ก่ชาวจีน ท าใหช่้วงเวลาน้ีธุรกิจการคา้ในประเทศไทยเร่ิมไปสู่มือชาวจีนทั้งเช้ือสาย

ไทย จนกระทัง่หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี2 ธุรกิจการคา้ขายเลหลงัอุปกรณ์สงครามเช่น รถ อะไหล่

รถยนต ์และสินคา้บริโภค อุปโภค ไดถี้บตวัสูงข้ึนท าไหช้าวจีนท่ีเป็นเจา้ของกิจการส่วนใหญ่ร ่ ารวย

ข้ึนมา ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้ธุรกิจคา้ปลีกในไทยกา้วเขา้สู่หา้งสรรพสินคา้ในเวลาต่อมา จนมาถึง

ยุคท่ีเป็นจุดเปล่ียนท่ีส าคัญของการค้าปลีกในประเทศไทย คือการท่ีได้มีการเปิดกิจการท่ีเป็น

ศูนยก์ลางการคา้ส่งแบบทนัสมยัเป็นแห่งแรกในประเทศไทยดว้ยการร่วมมือทางธุรกิจระหวา่งเครือ

เจริญโภคภณัฑ์กบับริษทัเอส เอช วี โอลด้ิง จากเนเธอร์แลนด์ นั้นก็คือ “แม็คโค” ในปี 2531 เพื่อ

ตอบสนองและช่วยเหลือร้านคา้ประเภท “โชห่วย” ใหไ้ดมี้แหล่งซ้ือสินคา้ไปจ าหน่ายท่ีร้านในราคา

ส่ง และยงัมีสินคา้อุปโภค บริโภคท่ีเป็นสินคา้จ าเป็นต่อปัจจยัพื้นฐานในการด ารงชีวิตอีกดว้ย และท่ี

                                                           
2

 ทศ คณนาพร, กลยทุธ์ เซเวน่ อีเลฟเวน่ (กรุงเทพฯ: บลพูร้ิน ดีซายน,์ ไม่ปรากฏร์ปีท่ีพมิพ)์.14 
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ส าคญัเม่ือกฎหมายเปิดโอกาสให้เข้ามาจดัตั้ งฐานธุรกิจในประเทศไทยของกลุ่มบริษทัข้ามชาติ

(2540)  เช่น โลตัส บ๊ิกซี เป็นต้นท่ีเน้นการค้าปลีกสินค้าอุปโภค บริโภคในราคาท่ีถูกกว่าใน

ห้างสรรพสินคา้ ซ่ึงก็ได้ท  าให้ห้างสรรพสินคา้ได้เกิดการปรับตวัโดยการร่วมลงทุนในการเปิด

ซุปเปอร์มาร์เก็ต และการเขา้มาของฟู้ ดไลออนส์ซูเปอร์มาร์เก็ต ในขนาดพื้นท่ีท่ีไม่มากแต่มีสินคา้ท่ี

ลูกค้าต้องการใช้ในชีวิตประจ าวนั เช่น ท๊อปซูเปอร์มาร์เก็ต และการเข้ามาของฟู้ ดไลออนส์

ซูเปอร์มาร์เก็ตจากฝร่ังเศส เป็นตน้ 

ปัจจุบนัรูปแบบธุรกิจคา้ปลีกพฒันาเป็นหลายประเภทมากข้ึน โดยสามารถแยกธุรกิจการคา้

ปลีกออกตามลกัษณะการด าเนินงานและสินคา้ ดงัน้ี 

1. ร้านคา้ปลีกดั้งเดิม (Tradition Trade) หรือร้านโชห่วย ลกัษณะร้านเป็นห้องแถว พื้นท่ีคบั

แคบ ไม่มีการตกแต่งหนา้ร้านมากมาย สินคา้ส่วนใหญ่เป็นสินคา้อุปโภค บริโภค จดัวางไม่

เป็นหมวดหมู่ จดัวางตามความสะดวกในการหยิบสินคา้ เป็นกิจการท่ีด าโดยมากเนินงาน

โดยเจา้ของเพียงคนเดียว เงินทุนนอ้ยลูกคา้เกือบทั้งหมดเป็นลูกคา้ท่ีอยูใ่กลบ้ริเวณใกลเ้คียง

ร้าน ร้านคา้ท่ีจดัอยู่ประเภทน้ี เช่น ร้านคา้ส่ง ร้านคา้ปลีกทัว่ไป โดยส่วนใหญ่จะเรียกร้าน

ของช า (Grocery Shop) 

2. ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) ประกอบไปดว้ย กลุ่มธุรกิจ 7 ประเภท คือ 

2.1 ห้างสรรพสินคา้ (Department Stone) เป็นแหล่งรวมสินคา้ทุกชนิด ท่ีประกอบไป

ดว้ยร้านคา้นานชนิด ทั้งท่ีเปิดให้เช่า และท่ีทางเจา้ของเป็นผูจ้ดัการเขา้มาจ าหน่าย 

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกระดับ อย่างครบวงจร (One Stop 

Shopping) และมีการวางสินค้าแบ่งเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน สถานท่ีตั้ งเป็น

สถานท่ีในชุมชน หรือจดัสร้างอาคารขนาดใหญ่ (Complex) ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย

คือกลุ่มคนท างานท่ีมีฐานะ มีก าลงัซ้ือสูงท่ีสามารถเลือกซ้ือสินคา้คุณภาพและมี

ราคาสูงได ้ 

2.2 ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (Supper Center / Hypermarket / Discount Store) เป็นร้านคา้ปลีก

ขนาดใหญ่ พัฒนามาจากซูเปอร์มาร์เก็ตและห้างสรรพสินค้า พื้นท่ีการขาย

ประมาณ 10,000-20,000 ตารางเมตร เน้นจ าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคท่ี

หลากหลายและมีมาก (Mass Product) ราคาประหยดั คุณภาพสินค้านั้ นตั้ งแต่
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สินคา้ท่ีมีคุณภาพดีจนถึงปานกลาง สินคา้เกินกว่า 60%เป็นอาหาร (Food) ลูกคา้

ส่วนใหญ่มีรายไดป้านกลาง ผูป้ระกอบการประเภทน้ี เช่น เทสโกโ้ลตสั บ๊ิกซี เป็น

ตน้ 

2.3 ซูเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket) เป็นร้านคา้ปลีกท่ีเนน้จ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค 

โดยเฉพาะอาหารสด เช่น เน้ือสัตว ์ผกัและผลไม ้เป็นตน้ อาหารส าเร็จรูปต่างๆ 

ท าเลท่ีตั้งส่วนใหญ่อยูช่ั้นล่างของหา้งสรรพสินคา้ เช่น ทอ็ปส์ เป็นตน้ 

2.4 ร้านคา้เงินสดและบริการตวัเอง (Cash&Carry) เป็นธุรกิจดิสเคาน์สโตร์ (Discount 

Store) ท่ีจ  าหน่ายสินคา้ใหร้้านคา้ยอ่ยหรือท่ีตอ้งการซ้ือสินคา้คร้ังละมากๆ ในราคา

ขายส่ง หรือราคาค่อนขา้งต ่า ซ่ึงธุรกิจประเภทน้ีจะเอ้ือต่อร้านคา้ยอ่ย ร้านโชวห่์วย 

ซ่ึงไม่ตอ้งผ่านยี่ป๊ัว จ  าหน่ายสินคา้ในคุณภาพปานกลาง ลูกคา้ตอ้งบริการตวัเอง 

(Self Service) เพื่อตัดค่าใช้จ่ายด้านบริการท่ี เป็นส่วนต้นทุนออก จึงท าให้ มี

พนกังานไม่มาก ผูป้ระกอบการประเภทน้ี เช่น แมค็โคร  

2.5 ร้านคา้เฉพาะอยา่ง (Specialty Store) เป็นร้านจ าหน่ายสินคา้เฉพาะอยา่งเนน้สินคา้

อุปโภคบริโภคเก่ียวกับเวชภณัฑ์ เคร่ืองส าอาง ดูแลผิว ดูแลเส้นผม เป็นสินค้า

เฉพาะอย่างท่ีมีให้เลือกหลากหลาย ตามลักษณะแฟชั่น เป็นสินค้ามีคุณภาพสูง 

บริการสะดวกและทนัสมยั กลุ่มลูกคา้เป้าหมายคือ ลูกค้าทัว่ไป ผูป้ระกอบการ

ประเภทน้ี เช่น บูธ๊ วตัสัน เป็นตน้ 

2.6 ร้านคา้ประชนัชนิด (Category Killer) พฒันามาจากร้านขายสินคา้เฉพาะอย่าง แต่

จ าหน่ายสินคา้ราคาต ่ากวา่ ตั้งแต่สินคา้คุณภาพสูงจนถึงคุณภาพปานกลาง จุดเด่น

คือ จะแบ่งแยกสินคา้ออกไปเป็นแผนกใดแผนกหน่ึง โดยน าสินคา้ประเภทนั้นท่ีมี

ลกัษณะการท างานใกลเ้คียงกนัแต่ราคาและยี่ห้อต่างกนัมาจดัวางประชนั เพื่อให้

ลูกคา้ไดเ้ปรียบเทียบคุณภาพและราคา ธุรกิจประเภทน้ีไม่มีสินคา้สต๊อกไวท่ี้ร้าน 

สินคา้มีมีเพียงสินคา้ตวัอย่างและสินคา้ท่ีวางจ าหน่าย หากมีลูกคา้สนใจมาสั่งซ้ือ

จ านวนมากตอ้งท าการสั่ง(Order) ไปท่ีผูผ้ลิต (Supplier) ผูป้ระกอบการประเภทน้ี 

เช่น พาวเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต เป็นตน้ 
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2.7 ร้านคา้สะดวกซ้ือ (Convenience Store) หรือ Minimart พฒันามาจากร้านคา้ปลีก

สมยัเก่า ท่ีมีลกัษณะของร้านขายของช าผสมผสานกบัซูเปอร์มาร์เก็ต แต่วา่ขนาด

เล็กกวา่ให้ความส าคญักบัท าเลท่ีตั้ง ส่วนใหญ่จ าหน่ายสินคา้ อาหารและเคร่ืองด่ืม

และสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีจ าเป็นต่อชีวิต กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งการ

ความสะดวกใกลบ้า้น หรือใกลท่ี้ท างาน หาซ้ือสินคา้ท่ีขาดหรือตอ้งการใชใ้นยาม

จ าเป็น ท่ีส าคญัเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ผูป้ระกอบการประเภทน้ี เช่น 7-

eleven am/pm Family Mart เป็นตน้ โดยลกัษณะการด าเนินธุรกิจมี 3 ลกัษณะ คือ 

2.7.1 การลงทุนโดยเจา้ของลิขสิทธ์ิ 

2.7.2 การขายแฟรนไซส์ (Franchise) ซ่ึงเป็นการร่วมทุนระหวา่งผูป้ระกอบการกบั

เจา้ของร้านคา้ 

2.7.3 การขายช่วงสิทธ์ิ โดยผูรั้บช่วงสิทธ์ิตอ้งขยายสาขาเพิ่มใหค้รบตามสัญญาท่ี

ก าหนด 

การด าเนินธุรกิจทั้ง 3 ลกัษณะ จะมีระบบบริหารจดัการท่ีอยูภ่ายใตก้ารดูแลของ

บริษทัแม่เจา้ของแฟรนไซส์ เพื่อใหมี้มาตรฐานเดียวกนั เช่น การโฆษณา การ

ควบคุมคุณภาพสินคา้และการใหบ้ริการ  

2.1.2 เซเวน่ อีเลฟเวน่ 
เดิมทีร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น นั้ นได้ด าเนินกิจการผลิตและจ าหน่ายน ้ าแข็ง ต่อมาความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคมากจนตอ้งขยายกิจการและน าสินคา้ประเภท นม ไข่ ขนมปัง เขา้มาจ าหน่าย

ด้วย โดยใช้ช่ือแรกว่า โทเท็ม สโตร์ (Tote’m Store) ณ เมืองดัลลัส มลรัฐเท็กซัส ประเทศ

สหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2470 ซ่ึงถือเป็นจุดก าเนิดร้านคา้เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูบ้ริโภคเป็น

คร้ังแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2489 กิจการเร่ิมมีสินคา้เขา้มาเพื่อจ าหน่ายมากข้ึน จึงได้เปล่ียนช่ือเป็น 

“เซเว่น อีเลฟเว่น” โดยน าเวลาในการเปิด-ปิดร้านมาใช้เป็นช่ือกิจการเพื่อให้ลูกค้าได้จดจ าและ

ทราบถึงเวลาเปิด-ปิดในการจ าหน่ายสินค้า คือ 7.00-23.00 น. ของทุกวนัและไม่มีวนัหยุด จน

กลายเป็นความแปลกใหม่ของวงการการคา้ปลีก และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีการพฒันา

สินคา้และการบริการให้ทนัสมยั จนในท่ีสุดตอ้งขยายเวลาเพื่อรองรับกบัความตอ้งการของลูกคา้ 

เป็นให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง เซเวน่ อีเลฟเวน่ จึงเติบโตอยา่งรวดเร็วและไดมี้การเร่ิมธุรกิจแฟรน
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ไซส์ส าหรับคนท่ีสนใจเปิดธุรกิจคา้ปลีก โดยเร่ิมในประเทศสหรัฐอเมริกาจนเป็นท่ีนิยมและได้

ขยายออกไปสู่ต่างประเทศ เช่น ญ่ีปุ่น ไทย เป็นตน้ 

 

 

เซเว่น อเีลฟเว่นในประเทศไทย 

เร่ิมตน้จากแนวคิดการขยายกิจการของเครือเจริญโภคภณัฑ์หรือเครือ ซี.พี. ท่ีตอ้งการสร้าง

ธุรกิจแบบใหม่ท่ีเป็นธุรกิจครบวงจรและรองรับธุรกิจเดิมท่ีเครือ ซี.พี.ด าเนินกิจการอยูก่่อนแลว้คือ

ธุรกิจการเกษตรครบวงจร และด้วยนโยบายการขยายธุรกิจของเครือซี.พี. นั้นยึดหลกัการส าคญั 

ระหว่าง คน กบั เทคโนโลยี และการด าเนินกิจการนั้นจะตอ้งมี “เทคโนโลยี ตลาด และเงินทุน”3 

กล่าวคือ เทคโนโลยี หมายถึงมีการผสมผสานร่วมมือกนัระกวา่งคนกบัเทคโนโลยีอยา่งสอดคลอ้ง

กนัทั้ง 3 ดา้น คือ กาลเวลา สถานท่ี และประเภทสินคา้วา่ลงตวัหรือไม่ เพราะวา่ดว้ยเทคโนโลยีนั้น

จะท าให้สินคา้ท่ีจะจ าหน่ายในธุรกิจมีราคาถูกลงและสามารถท าการตลาดได ้ตลาด หมายถึง ธุรกิจ

หรือสินคา้นั้นๆจะตอ้งตอบสนองผูบ้ริโภคในจ านวนมากเป็นส าคญั หากผลิตสินคา้มาแลว้จ านวน

ผู ้บริโภคชอบสินค้านั้ นๆน้อย เครือซี .พี .จะได้ลงทุน เงินทุน หมายถึง การใช้เงินท่ีสามารถ

หมุนเวียนให้ธุรกิจนั้นประสบความส าเร็จไดห้รือไม่ เป็นเร่ืองท่ีตอ้งยึดไวเ้ป็นหลกัการของธุรกิจ 

จ านวนเงินเท่าใดก็ได้จะพันล้านหม่ืนล้านแต่ต้องพอเพียงส าหรับการท าให้ธุรกิจนั้นประสบ

ความส าเร็จ ดงัท่ีกล่าวมา การเร่ิมเขา้สู่กิจการทางตลาดและการจดัจ าหน่าย เครือ ซี.พี. นั้นจึงไดร่้วม

ลงทุนกบับริษทั เอสเอชวี โฮลด้ิง ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อจดัตั้งศูนยก์ารคา้ส่งรูปแบบใหม่ครบ

วงจรแห่งแรกในประเทศไทยนั้นก็คือ แม็คโคร ท่ีไดก้ลายเป็นแหล่งจ าหน่ายสินคา้ท่ีหลากหลาย

และราคาถูกท่ีส าคญัของร้านคา้ปลีกยอ่ย 

ความส าเร็จของธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่งอย่าง แม็คโคร นั้นท าให้ เครือ ซี.พี. เล็งเห็นถึงวิถีชีวิต

ของสังคมไทยท่ีก าลงัเปล่ียนแปลงไปสู่การด าเนินชีวิตท่ีผูกพนักบัเวลาท่ีเร่งรีบ ไม่ว่าจะ การไป

ท างาน ช่วงเวลาพกัท่ีสั้นลง การท่ีตอ้งอยูน่อกบา้นมากกว่าในบา้นมากข้ึน เป็นตน้ ท าให้เป็นลู่ทาง

การขยายกิจการล าดบัต่อไปนั้น นั้นก็คือร้านคา้สะดวกซ้ือท่ีเน้นการคา้ปลีกท่ีเห็นจากการประสบ

                                                           
3

 ภทัระ ฉลาดแพทย,์ คมัภีร์บริหารคน บริหารธุรกิจแสนลา้น สไตล ์“เซเวน่ อีเลฟเว ่(กรุงเทพฯ: หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ซี แอนด ์
เอน็, 2555).45 
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ความส าเร็จในเมืองใหญ่ๆไม่วา่จะเป็นในสหรัฐอเมริกาหรือในญ่ีปุ่น ท าให้ร้านคา้สะดวกซ้ือแนว

ใหม่ไดถื้อก าเนิดข้ึนในประเทศไทย 

วนัท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 เครือ ซี.พ.ีไดเ้ซ็นสัญญาซ้ือสิทธ์ิประกอบกิจการคา้ปลีก กบั

บริษทัเชาทแ์ลนด ์คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (ช่ือในขณะนั้น) และเร่ิมเปิดด าเนินกิจการ “เซเวน่ อีเลฟเวน่” 

สาขาแรกท่ีถนนพฒัพงศ ์กรุงเทพฯ เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2532  

ธุรกิจร้านคา้สะดวกซ้ือยคุใหม่ท่ีเครือ ซี.พี.ไดเ้ร่ิมตน้กิจการนั้น เนน้การให้บริการแก่ลูกคา้

อย่างทัว่ถึง เพื่ออ านวยความสะดวก ท่ีแข่งกบัเวลาของรูปแบบสังคมเมือง ไม่ว่าจะเป็นการจดัหา

สินคา้อุปโภคบริโภคท่ีเป็นพื้นฐานในชีวิตประจ าวนั หรือการให้บริการท่ีเอาวฒันธรรมการไหว้

และการกล่าวทกัทายต่อกนัมาใช้ปฏิบติัต่อลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้บริการภายในร้าน ดว้ยการท่ีพนกังาน

ตอ้งกล่าวทกัทายเม่ือลูกคา้เขา้ร้านวา่ “สวสัดี”4 และเม่ือลุกคา้จ่ายเงินก าลงัออกจากร้านในกล่าวว่า 

“ขอบคุณ” ทุกคร้ัง  และกิจการนั้นจะตอ้งตั้งอยูใ่นท าเลทองในแหล่งชุมชนอีกดว้ย ร้านเซเวน่ อีเลฟ

เวน่มีการบริหารอยู ่ 3 รูปแบบคือ  

1. ร้านท่ีบริษทัลงทุนเอง 

2. การใหอ้นุญาตสิทธิช่วงหรือแฟรนไซส์(Franchise) 

3. การไดรั้บอนุญาตสิทธิช่วงในอาณาเขต หรือซบัแอเรีย ไลเซ่นส์ ท่ีแบ่งใหก้ลุ่มธุรกิจใน

ภาคต่างๆเขา้มาช่วยท าธุรกิจ 

หลงัจากนั้นต่อมาเซเวน่ อีเลฟเวน่ ก็พฒันาการให้บริการแก่ลูกคา้ไม่วา่จะเป็นสินคา้ท่ีหลากหลาย

มากข้ึน ยงัมีการติดตั้งเคร่ือง ATM ไวท่ี้หน้าร้านเพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัประชาชนทัว่ไป 

การบริการสินคา้ท่ีลูกคา้ตอ้งการนอกเหนือจากท่ีวางจ าหน่ายภายในร้านดว้ยธุรกิจ 7-catalog การรับ

จองตัว๋เคร่ืองบินในราคาถูกส าหรับผูท่ี้เร่งรีบในการเดินทาง การเปิดร้านหนงัสือบุค๊สไมล์ในเซเวน่ 

และเซเวน่ อีเลฟเวน่ยงัเป็นร้านคา้สะดวกซ้ือแห่งแรกท่ีใหบ้ริการ เคาน์เตอร์เซอร์วสิอีกดว้ย 

2.1.2 ทุนนิยมความรับรู้ 
ก่อนท่ีขา้พเจา้จะอธิบายเน้ือหาของระบบทุนนิยมรับรู้ ขา้พเจา้ขออธิบายเน้ือหาท่ีมาของ

ระบบทุนนิยมตามแนวคิดของคาร์ล มาร์กซ์(Karl Marx, 1818-1883) และเร่ืองเศรษฐกิจระบบ

                                                           
4

 คมัภีร์บริหารคน บริหารธุรกิจแสนลา้น สไตล ์“เซเวน่ อีเลฟเวน่ (กรุงเทพฯ: หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ซี แอนด ์เอน็, 2555).54 
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นายทุน เพื่อเป็นการช่วยในการท าความเขา้ใจถึงระบบเศรษฐกิจของระบบทุนนิยม ซ่ึงจะน าไป

เช่ือมโยงสู่เน้ือหาของระบบทุนนิยมรับรู้ 

ระบบนายทุน 

การวิ จารณ์ ระบบน ายทุ นของม าร์ก ซ์  (Karl Marx, 1818-1883)  เป็ น ก ารวิจ ารณ์

ประวติัศาสตร์มนุษย ์ท่ีใชพ้ื้นฐานปรัชญาวตัถุนิยมไดอาเล็คติค (dialectical materialism)5 ท่ีมีสาระ

เป็นวตัถุนิยม วิธีการไดอาเล็คติคมาร์กซ์ได้มาจากเฮเกล(Georg Hegel, 1770-1831) หมายความว่า

ตามความคิดของเฮเกล ส่ิงของทุกชนิดมีภาคปฏิเสธในตวัเอง ท าให้ส่ิงต่างๆเปล่ียนไปจากเดิม 

สภาพปฏิเสธหรือตรงขา้ม(negation) และการขดัแยง้เป็นคุณลกัษณะของสรรพส่ิงท่ีเป็นอยู่(being) 

ขบวนการของชีวติแห่งสมองมนุษยคื์อขบวนการคิด “ความคิด”(the Idea) ถูกเปล่ียนเป็นอิสระ เป็น

ผูส้ร้างโลกท่ีปรากฏ และโลกท่ีปรากฏเป็นเพียงรูปแบบภายนอก เป็นปรากฏการณ์ของ “ความคิด” 

เป็นแต่มาร์กซ์ไม่เอาระบบคิดแบบจิตนิยมของเฮเกลมาใช้ เพราะมาร์กซ์เช่ือว่าจิตไม่ใช่ความจริง

สุดทา้ยชนิดเดียว จิตไม่ใช่ส่ิงอิสระ ตอ้งมีวตัถุเป็นพื้นฐาน แต่รับเอาปรัชญาวตัถุนิยมท่ีไดอิ้ทธิพล

มาจากฟอยบคั (Ludwig A.Feuerbach, 1804-1872) ท่ีไม่ไดม้องหรือพิจารณาสรรพส่ิงและความเป็น

จริงเฉพาะในแง่ท่ีเป็นผูถู้กกระท า แต่มองวา่ชีวติมนุษยไ์ม่ใช่กลไก มนุษยมี์จิต จิตท่ียดึความจริงกบั

วตัถุ 

วตัถุนิยมแบบใหม่ มนุษยเ์ป็นทั้งผลของสภาพแวดล้อมและเป็นผูมี้ศกัยภาพท่ีจะเปล่ียน

สภาพแวดลอ้มดว้ยการกระท าของเขาเอง มนุษยเ์ป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติก็จริง แต่ธรรมชาติเป็น

ส่วนหน่ึงของมนุษยด์ว้ย เพราะวา่เป็นผลมาจากการกระท าของมนุษย ์ดงันั้น ความสัมพนัธ์ระหวา่ง

มนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มธรรมชาติและสังคมคือ ประวติัศาสตร์ การพิจารณาประวติัศาสตร์ตอ้งแบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วน คือ 

1. พลงัการผลิต (productive forces) คือความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาติ 

คือวธีิการท่ีมนุษยข์ดัแยง้เอาชนะธรรมชาติ เรียกวา่วธีิการผลิตหรือเทคโนโลย ี

2. ความสัมพนัธ์ในการผลิต (relations of production) คือ โครงสร้างเศรษฐกิจและ

ระบบกรรมสิทธ์ิ ซ่ึงก าหนดวา่ใครเป็นเจา้ของปัจจยัการผลิต กรรมสิทธ์ิในปัจจยัการผลิตน้ี

จะก าหนดต่อไปวา่ ใครไดส่้วนเกินท่ีเหลือจากการบริโภค 
                                                           
5

 ฉตัรทิพย ์นาถสุภา, ลทัธิเศรษฐกิจการเมือง, ed. 3 (กรุงเทพ: โรงพมิพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2539).145 
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3. โครงสร้างส่วนบน (superstructure) คือ ระบบกฎหมาย ระบบการเมือง 

วฒันธรรม และระบบความคิด ซ่ึงการมองประวติัศาสตร์แบบวตัถุนิยม สนใจใน 2ส่วนคือ

การผลิตและการท ามาหากินของมนุษยว์า่เป็นรากฐานประวติัศาสตร์ 

การมองประวติัศาสตร์แบบวตัถุนิยมธรรมชาติและการผลิตของมนุษยเ์ป็นปัจจยัส าคญั

พื้นฐาน และการขดัแยง้(ไดอาแล็คติค) ระหวา่งวตัถุธรรมชาติกบัมนุษยร์ะหวา่งการผลิตกบัระบบ

กรรมสิทธ์ิกบัระบบการเมือง วฒันธรรมนั้น เป็นสาระส าคญัของการเปล่ียนแปลงในประวติัศาสตร์

โดยพื้นฐานแลว้ประวติัศาสตร์ของมนุษยเ์ป็นประวติัศาสตร์ความขดัแยง้ดา้นเศรษฐกิจ โดยมาร์กซ์

แบ่งล าดบัขั้นตอนแบบการผลิตในประวติัศาสตร์วิวฒันาการเป็น 5 ลกัษณะ คือ 1. ระบบชุมชนบุพ

กาล 2. ทาส 3. ระบบเอเชียติก 4. ระบบศกัดินา 5. ระบบนายทุน ซ่ึงการวิวฒันาการเหล่าน้ีไม่ใช่

ววิฒันาการโดยสันติ แต่เป็นระบบท่ีคนส่วนนอ้ยผกูขาดเป็นเจา้ของปัจจยัการผลิตและไดข้ดูรีดคน

ส่วนใหญ่ 

ระบบนายทุนท่ีมาร์ซกไ์ดว้เิคราะห์ไวน้ั้น เป็นเศรษฐกิจของระบบนายทุนท่ีดูเหมือนจะเป็น

ระบบเศรษฐกิจเสรีท่ีทุกฝ่ายตกลงแลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนัโดยไม่มีฝ่ายไหนถูกบงัคบั ท่ีต่างจาก

ระบบทาส และระบบศกัดินา ซ่ึงสามารถอธิบายการขดูรีดระหวา่งชนชั้นไดอ้ยา่งง่าย แต่แทจ้ริงแลว้

การขดูรีดยงัคงเกิดข้ึนในระบบนายทุน ระบบนายทุนจึงไม่ใช่ระบบอุดมคติท่ีแทจ้ริง ทุนในระบบ

นายทุนนั้นประกอบไปดว้ยทุนในรูปแบบต่างๆ เช่น เคร่ืองจกัรกล ส่ิงก่อสร้าง วตัถุดิบ เช้ือเพลิง 

และส่ิงอ่ืนๆท่ีตอ้งการผลิต และรวมไปถึงเงินท่ีใช้จ่ายในการผลิตด้วย6ระบบนายทุนท่ีมาร์กได้

วเิคราะห์ไวมี้ลกัษณะท่ีส าคญั 3 ประการ7คือ 

1.เป็นการผลิตเพ่ือการซ้ือขายแลกเปล่ียน เป็นการผลิตเพ่ือตลาด(commodity production) 
ไม่ใช่ผลิตเพ่ือใช้เอง กล่าวคือ มาร์กซ์แยกระหวา่งค าวา่ ผลผลิต (product) กบัค าวา่ สินคา้

(commodity)ออกจากกนั ผลผลิตไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นสินคา้เพราะผลผลิตอาจเอาไวบ้ริโภคเอง 

ผลผลิตจะกลายเป็นสินคา้ก็เม่ือผลผลิตนั้นถูกส่งออกไปขายในตลาด นั้นคือลกัษณะการผลิตเพื่อ

ขายของระบบนายทุน ระบบเศรษฐกิจท่ีผลิตเพื่อขาย เป็นการแลกเปล่ียนคือการเอาสินคา้ของตวัเอง

ไปแลกกบัผูอ่ื้น หากสินคา้นั้นเป็นของส่วนร่วมก็แลกไม่ได ้เป็นระบบท่ีมีการแบ่งงานกนัท า เพราะ

ส่ิงท่ีจะน ามาแลกเปล่ียนยอ่มเป็นของท่ีต่างกนั 
                                                           
6

 กหุลาบ สายประดิษฐ,์ ปรัชญาลทัธิมาร์กซ์ (เชียงใหม่: เชียงใหม่: แนวร่วมนกัศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2493).48 

7
 ฉตัรทิพย ์นาถสุภา, ลทัธิเศรษฐกิจการเมือง.165 
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2.มีการผูกขาดปัจจัยการผลิตอยู่ในมือชนช้ันนายทุนซ่ึงเป็นคนกลุ่มน้อย  ระบบเศรษฐกิจท่ี

ผลิตเพื่อการค้าไม่จ  าเป็นต้องเป็นระบบนายทุน อาจประกอบด้วยผูผ้ลิตขนาดเล็กอิสระ(petty 

commodity production) ท่ีต่างเป็นเจา้ของปัจจยัการผลิต คือมีกรรมสิทธ์ิส่วนตวัในปัจจยัการผลิต 

แต่ปัจจยัการผลิตนั้นกระจายตวักนัอยู ่แรงงานแต่ละคนเป็นเจา้ของปัจจยัการผลิต และกิจการผลิต

ของตวัเอง  การเปล่ียนแปลงจากผูผ้ลิตขนาดเล็กอิสระเป็นระบบนายทุนนั้น เกิดเม่ือการรวมสะสม

ทุนหรือปัจจยัทางการผลิตจ ากดัอยูแ่ค่คนจ านวนนอ้ย ขณะเดียวกนัสมาชิกอ่ืนๆในสังคมคือผูผ้ลิต

ขนาดเล็ก ช่างอิสระ และชาวนาได้เสียปัจจยัการผลิตของตนไปกลายเป็นแรงงานท่ีมีชีวิตอยู่ดว้ย

ค่าจา้งแรงงาน 

3.พลังแรงงาน(labour power)กลายเป็นสินค้าชนิดหน่ึง กล่าวคือ เม่ือคนจ านวนมากไม่มี

ปัจจยัในการผลิต ก็ยอ่มไม่สามารถท าการผลิตได ้แรงงานจะท าการผลิตไดต้อ้งเขา้ร่วมกบัปัจจยัการ

ผลิตดว้ย แรงงานจึงตอ้งมาเขา้ท างานให้นายทุน คือขอขายพลงัแรงงานให้กบันายทุน ตวับุคคลเอง

ยงัเป็นอิสระ เขาไม่ได้ขายตัวเอง เขาไม่ได้ขายแรงงาน(labour) แต่เขาขายพลังแรงงานซ่ึงคือ

ความสามารถท่ีจะท างานขายแก่นายทุนเพื่อแลกกบัค่าจา้ง เพราะน่ีคือหน่ึงวิธีท่ีแรงงานจะมีชีวิตอยู่

ได ้พลงังานแรงจึงกลายเป็นสินคา้ชนิดหน่ึงในตลาด ดงันั้นลกัษณะส าคญัประการหน่ึงของระบบ

ทุนนิยมคือการท่ีพลงัแรงงานกลายเป็นสินคา้ชนิดหน่ึง ท าใหเ้กิดตลาดแรงงาน ซ่ึงในตลาดน้ีชนชั้น

กรรมาชีพขายพลงัแรงงานของตนและไดรั้บค่าจา้งตอบแทน 

การวิเคราะห์ของมาร์กซ์เร่ืองสินค้าและมูลค่าแลกเปล่ียนในระบบทุนนิยมน้ี เป็นการ
วิเคราะห์การแลกเปล่ียนท่ีด าเนินไปเพื่อแลกเปล่ียนมิใช่เพื่อบริโภค8 ภายใต้ระบบนายทุน เงิน
(money) ถูกเปล่ียนให้เป็นทุน(capital) ทุนถูกใช้เพื่อสร้างค่าส่วนเกิน(surplus value)ให้นายทุน 
สินคา้ท่ีเกิดจากการผลิตจึงไม่ไดถู้กแลกเปล่ียนเพื่อให้ไดก้ลบัมาซ่ึงสินคา้อีกต่อไป ดว้ยเหตุท่ีเงิน
เป็นส่ือกลางท่ีสามารถเก็บสะสมไวไ้ด ้จึงเกิดการแลกเปล่ียนอีกลกัษณะหน่ึงข้ึนมา นัน่คือการน า
เงินไปแลกเปล่ียนสินค้าเพื่อให้ได้เงินมา จากเดิมท่ีเงินท าหน้าท่ีเพียงเพื่อเป็นส่ือกลางของการ
แลกเปล่ียนแต่ไม่ไดเ้ป็นทุนนั้น การหมุนเวียนเป็นไปในรูปแบบ C—M—C’ คือ ขายสินคา้(C) เพื่อ
ซ้ือสินคา้(C’) โดยเงิน(M) เป็นมูลค่าใชส้อยชนิดหน่ึงถูกแลกกบัมูลใชส้อยอีกชนิดหน่ึง จุดมุ่งหมาย
น้ีเพื่อกระบวนการของมูลค่าใช้สอย แต่ถูกเปล่ียนเป็น เงิน(money) กลายเป็นทุน การหมุนเวียนจึง
เปล่ียนไปเป็น M—C—M’ คือ เงินกอ้นหลงั(M’) มีมูลค่าท่ีมากกวา่เงินกอ้นแรก(M) โดยมีสินคา้(C) 
                                                           
8

 ยกุติ มุกดาวจิิตร, ชีวติไร้ความหมายในสังคมทุนนิยม? ทบทวนมโนทศันค์วามแปลกแยกของมาร์กซ์.(ดดัแปลงจากรายงาน
ส่งในวชิา "สัมมนามานุษยวทิยา: การศึกษาสังคมทุนนิยม" ณ มหาวทิยาลยัวสิคอนซิน-แมดิสัน ปี 2542). 
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เป็นตวักลางในการแลกเปล่ียน เพื่อเพิ่มมูลค่าเงินให้สูงข้ึน หรือท่ีเรียกว่าก าไร สินคา้ชนิดน้ีคือ
สินคา้ท่ีมีมูลค่าเท่ากบัมูลค่าของตวัเองและมีมูลค่าส่วนเกินอีกดว้ย เพื่อให้นายทุนสามารถท าก าไร
ในการแลกเปล่ียนได ้ซ่ึงในกระบวนการนน้ีมาร์กซ์ไดอ้ธิบายวา่ สินคา้ชนิดน้ีนั้น คือ พลงัแรงงาน
(labour power)ของแรงงานั้นเอง 
 นายทุนจ้างแรงงาน หมายถึง การท่ีนายทุนซ้ือพลังแรงงาน(labour power) เป็นพลัง
ความสามารถท่ีจะท างานไดข้องแรงงาน9 กล่าวคือ เพื่อท่ีจะให้มีพลงัท่ีจะท างาน แรงงานนั้นก็ตอ้ง
กินอาหาร มีเส้ือผา้ ท่ีอยูอ่าศยั พลงัแรงงานจึงมีมูลค่าเท่ากบัค่าผลิตส่ิงของเหล่าน้ีเม่ือคิดเป็นปริมาณ
แรงงาน มูลค่าของพลังแรงงานยงัแตกต่างกันไปตามสภาพสังคมด้วยจากระดับการศึกษาและ
วฒันธรรมท่ีต่างกนั แต่มูลค่าอยา่งนอ้ยท่ีสุดของพลงัแรงงานตอ้งมีมูลค่าท่ีเพียงพอต่อการยงัชีพของ
แรงงานและครอบครัว เม่ือมูลค่าของพลงัแรงงานเป็นเท่าใด นายทุนก็จะจ่ายเท่านั้น พลงัแรงงาน
เม่ือนายทุนซ้ือมาแลว้ก็เป็นสิทธิของนายทุนท่ีจะใชพ้ลงัแรงงานนั้น นายทุนจะใชใ้นการผลิตสินคา้ 
แต่พลงัแรงงานของแรงงานมีคุณสมบติัพิเศษอยา่งหน่ึง คือสามารถก่อให้เกิดมูลค่าท่ีมากกวา่มูลค่า
ของพลังแรงงานเอง ดงันั้นสินคา้ท่ีผลิตออกมาจะมีมูลค่ามากกว่ามูลค่าของพลังแรงงาน ความ
แตกต่างระหว่างมูลค่าของสินคา้กบัมูลค่าของ(ค่าจา้ง)ของพลงัแรงงานของแรงงานนั้นจึงเป็นค่า
ส่วนเกิน(surplus value) 
 การยึดเอาค่าส่วนเกิน(surplus value)มาเป็นของตวัเองของนายทุนนั้นท าให้นายทุนร ่ ารวย 
ในขณะท่ีชนชั้นแรงงานอยู่อย่างยากล าบาก การท่ีชนชั้นนายทุนเอาค่าส่วนเกินท่ีไดจ้ากสินคา้ท่ี
แรงงานเป็นผูท้  าข้ึนมาเป็นของตนนั้น คือการขดูรีด(exploitation) ท่ีเกิดข้ึนในระบบนายทุน การขดู
รีดท าให้ระบบนายทุนประกอบดว้ยสองชนชั้นท่ีขดัแยง้กนั คือ ชนชั้นนายทุน(the capitalist class)
และชนชั้นกรรมาชีพ(the proletariat) 
 ววิฒันาการของระบบนายทุน จะยงัมีการสะสมทุนรวมเป็นกอ้นใหญ่ ขนาดของธุรกิจใหญ่
ข้ึนเป็นล าดับ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีสูง ท าให้ระบบนายทุนมีลกัษณะเป็น
ระบบนายทุนผูกขาด(monopoly capitalism) แต่ด้วยการเพิ่มข้ึนของพลงัการผลิตในโลกท่ีพฒันา
แลว้ ท าให้มนุษยผ์ลิตสินคา้ไดม้ากข้ึน ท าให้ฝ่ายแรงงานก็ไดรั้บค่าจา้งท่ีเพิ่มมากข้ึนเป็นล าดบัและ
เป็นค่าจา้งท่ีมากกวา่ค่ายงัชีพดว้ย ท าใหก้ารปฏิวติัเปล่ียนแปลงระบบกรรมสิทธ์ินายทุนเป็นไปอยา่ง
สันติวธีิ เช่นการดึงค่าส่วนเกินมาเป็นของส่วนรวมและฝ่ายแรงงานมากข้ึนโดยการใชม้าตรการภาษี
ทางตรงชนิดต่างๆ เป็นตน้ แต่ถึงอยา่งไรลกัษณะการขดูรีดก็ยงัคงมีอยู ่ความรู้สึกวา่แรงงานนั้นถูก
ลดค่าความเป็นมนุษยย์งัคงมีอยู่ ความยากจนยงัคงมีอยูเ่ป็นหยอ่มๆ ระบบธุรกิจขนาดใหญ่ผกูขาด
และห่างไกลจากการควบคุมท่ีมีส่วนร่วมของประชาชน 
                                                           
9

 ฉตัรทิพย ์นาถสุภา, ลทัธิเศรษฐกิจการเมือง.1172 
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ทุนนิยมความรับรู้ 

เม่ือในยโุรป รัฐสวสัดิการ และการขยายตวัของระบบการศึกษาในระบบมหาวทิยาลยัมีมาก

ข้ึน นั้นเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้แรงงานส่วนใหญ่มีความมัน่คงจากการจา้งงานและไดรั้บสวสัดิการ

ท่ีรอบดา้นมากข้ึน ท าให้แรงงานอุตสาหกรรมสามารถพฒันาตวัเองในดา้นอ่ืนๆท่ีนอกเหนือไปจาก

การใชก้ าลงัร่างกายในภาคอุตสาหกรรม จึงเร่ิมใชค้วามรู้และทกัษะความคิดในกระบวนการท างาน

มากข้ึน การใชค้วามรู้ ทกัษะการตดัสินใจและการท างานเป็นทีมไดก้ลายเป็นลกัษณะการท างานท่ี

ส าคญัของการผลิตทั้งในและนอกอุตสาหกรรม “แรงงาน”(workers) จึงถูกกระจายออกไปในสังคม  

ส่ิ งท่ี เป ล่ียนแปลงไปก็ คือ งานทุกประเภทในทุกภาคการผลิตถูกท าให้ เป็นอวัตถุ

(immaterial) มากข้ึน (อวตัถุ หมายถึง การผลิตสร้างระบบภาษา สัญญะ ความหมาย อารมณ์ 

ความรู้สึก และความรู้) แรงงานต่างตอ้งมีทกัษะของการส่ือสารและความคิดสร้างสรรค์ การเกิด

ของระบบทุนนิยมความรับรู้จึงไม่ได้ท  าลายแรงงานในภาคอุตสาหกรรมให้หายไป แต่เข้าไป

เปล่ียนแปลงระบบการท างานเป็นการแบ่งงานกันท าพร้อมๆกับเพิ่มคุณสมบัติเชิงอวตัถุใน

กระบวนการผลิตและในตวัตนของแรงงาน การขยายบทบาทของส่ิงท่ีเป็น อวตัถุ และภาคบริการ

ซ่ึงสัมพนัธ์กบัการผลิตอวตัถุนั้น ไม่ไดจ้  ากดัแต่เพียงภาคการผลิตใดภาคผลิตหน่ึงแต่ขยายไปสู่ภาค

การเกษตรและภาคอุตสาหกรรม รวมถึงภาคบริการท่ีอยูใ่นชีวิตประจ าวนัดว้ย มูลค่าของภาคการ

ผลิตอวตัถุสามารถเอาชนะภาคการผลิตวตัถุไดซ่ึ้งหมายถึง การเพิ่มข้ึนของสัดส่วนของมูลค่าท่ีเกิด

จากองค์ประกอบท่ีเป็นอวตัถุ เช่นมูลค่าของแบรนด์สินคา้ท่ีมีมากกวา่ประโยชน์ใชส้อยของสินคา้

นั้นๆ 

ปรากฏการณ์ท่ีส าคญัของการเปล่ียนแปลงระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมมาเป็นระบบทุน

นิยมความรับรู้ คือ การเปล่ียนแปลงระบบการจา้งงาน ท่ีการผลิตไม่จ  าเป็นตอ้งอยู่แต่ในโรงงาน

อุตสาหกรรม ไม่ไดอ้ยูใ่นระบบการจา้งงานเต็มเวลา ไม่มีรูปแบบสวสัดิการสังคมแบบคนท่ีท างาน

เต็มเวลาแต่อยูใ่นรูปแบบของการท างานแบบฟรีแลนซ์ การรับจา้งท างานท่ีบา้น หรือแมแ้ต่ท างาน

พาร์ทไทม์ แต่ถึงรูปแบบของท างานได้เปล่ียนไป แรงงานก็ยงัคงได้สวสัดิการท่ีไม่ทัว่ถึง และมี

รายได้ท่ีไม่แน่นอน ซ่ึงเป็นสภาพของคนส่วนใหญ่ในสังคมท่ีท างานนอกโรงงานอุตสาหกรรม

ภายใตร้ะบบทุนนิยมความรับรู้ 
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ในแง่ของเทคโนโลย ีทุนนิยมความรับรู้ขยายตวัดว้ยคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ๆ โดยเราสามารถ

เห็น บริโภค และจดัเก็บส่ิงท่ีเป็นอวตัถุให้อยู่ในรูปแบบของขอ้มูลดิจิทลั การผลิตแบบน้ีเน้นการ

สร้างขอ้มูล การจดัการขอ้มูล การเก็บขอ้มูลในรูปของดิจิทลัทั้งในการผลิตความรู้และการผลิต

โดยทั่วไปในสังคม ยิ่งไปกว่านั้ นระบบทุนนิยมความรับรู้ไม่ได้มุ่งเน้นท่ีการขยายขนาดของ

เศรษฐกิจในฐานะพลังของความเจริญเติบโต แต่เน้นการพัฒนาระบบ “เศรษฐกิจแห่งความ

หลากหลาย” (economy of variety) ผา่นการแบ่งงานกนัท าท่ีมีหน่วยการผลิตขนาดเล็ก เช่ือมต่อกนั

แบบเครือข่าย  และใช้เกณฑ์ของความรู้เป็นตวัช้ีวดั รูปแบบการจดัองค์กรการผลิตท่ีเปล่ียนแปลง

นั้น การเกิดข้ึนของ “เครือข่าย”(network) ของการผลิตผ่านการเช่ือมต่อของเทคโนโลยีข้อมูล

ข่าวสาร โดยเฉพาะการเกิดข้ึนของระบบอินเทอร์เน็ต ท าให้การเช่ือมต่อแรงงานของมนุษยเ์กิดข้ึน

ไดจ้ากทุกแห่งหนอยา่งไม่จ  ากดั การเช่ือมต่ออยา่งไม่จ  ากดัของแรงงานเป็นตวัช้ีวดัการลดนอ้ยถอย

ลงของวธีิคิดเร่ืองก าลงัแรงงานเชิงวตัถุแบบเก่า 

แรงงานอวัตถุ 

จากเดิมท่ีนักสังคมวิทยาจดัประเภทแรงงงานโดยแบ่งออกเป็นแรงงานคอปกขาว(white-

collars)ท่ีใชค้วามรู้และทกัษะของการคิดในกระบวนการท างานออกจากแรงงานคอปกน ้ าเงิน(blue-

collars) ซ่ึงหมายถึงแรงงานท่ีใชก้ าลงัร่างกายในภาคอุตสาหกรรม แรงงานส่วนใหญ่ในสังคมยโุรป

มีแนวโนม้ท่ีจะกลายมาเป็นแรงงานคอปกขาวมากข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงในขณะเดียวกนังานท่ีตอ้งใชก้ าลงั

ร่างกายก็ถูกปรับใหมี้ความยดืหยุน่มากข้ึนเช่นกนั  

ในระบบทุนนิยมความรับรู้ เวลาในการใชชี้วติและการท างานไม่ไดถู้กแบบตามระบบ 888 

คือ 8 ชั่วโมงแรกคือเวลาของการท างานในโรงงาน 8 ชั่วโมงต่อมาคือเวลาของการใช้ชีวิต และ 8 

ชัว่โมงสุดทา้ยคือ 8 ชัว่โมงส าหรับการพกัผอ่น แต่มนุษยแ์รงงานจ านวนมากท างานคลา้ยศิลปิน คือ

ไม่ไดอ้ยู่ในระบบการจา้งงานแบบเต็มเวลา ไม่มีระบบสวสัดิการทางสังคมแบบคนท างานประจ า 

การรับจา้งท างานอยูบ่า้น ลกัษณะเหล่าน้ีท าให้แรงงานมีเวลาและสถานท่ีท างานท่ีไม่แน่นอนตายตวั 

จากในระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมท่ีมาร์กซ์บรรยายไวว้่าระบบทุนนิยมใช้เวลาในการท างาน

(labour-time)เป็นตวัช้ีวดัมูลค่า แต่เม่ือการผลิตกระจายลงไปในทุกมิติของการใช้ชีวิตของมนุษย์

แรงงาน เราจึงไม่สามารถแยกเวลาออกจากเวลาท่ีนอกเหนือจากการท างานได ้ดงันั้น เกณฑ์การวดั

มูลค่าแบบเดิมจึงไม่สามารถใช้ไดอี้กต่อไป โดยเฉพาะปัจจยัน าเขา้ท่ีเรียกว่า “ทุนมนุษย”์(human 

capital)ท่ีมีลกัษณะอวตัถุมากข้ึนเร่ือยๆ 
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หลงัจากทศวรรษ 1980 เป็นตน้มา ทุนเร่ิมเห็นวา่ ทกัษะของการคิดและการผลิตสร้างความ

รับรู้ของแรงงานคือหัวใจหลักของการผลิต โดยเฉพาะคุณสมบัติในระดับตัวตนของแรง งาน 

พร้อมๆกบัท่ีทุนเองก็เขา้มาควบคุมแรงงานในระดบัตวัตนภายในดว้ย เพื่อเปล่ียนคุณสมบติัดงักล่าว

ให้กลายเป็นมูลค่า โดยลกัษณะประการหน่ึงของแรงงานอวตัถุคือ การผลิตท่ีใช้ฝีมือ (craft)ท่ีถูก

มองว่าเป็นมรดกของสังคมก่อนสมยัใหม่กลบักลายมาเป็นลกัษณะท่ีส าคญัท่ีสุดของการผลิตใน

ระบบทุนนิยมความรับรู้ ในขณะท่ีระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมมุ่งเนน้การผลิตสินคา้ท่ีมีมาตรฐาน

คลา้ยคลึงกนัและจ านวนมาก(mass production) ระบบทุนนิยมความรับรู้กลบัปฏิเสธการผลิตและ

การบริโภคสินค้าท่ีเหมือนๆกัน แต่เน้นการบริโภคท่ีความแตกต่างหลากหลาย ความแตกต่าง

หลากหลายเหล่านั้นจึงมีลกัษณะเฉพาะในตวัเอง ยิง่สินคา้มีความแตกต่างมากเท่าไร สินคา้ตวันั้นยิ่ง

มีราคามากข้ึนเท่านั้น ในแง่น้ีมูลค่าท่ีอยู่ในตวัสินคา้ของระบบทุนนิยมปัจจุบนัไม่ใช่มูลค่าใช้สอย

เชิงกายภาพแบบท่ีเกิดข้ึนในระบบทุนนิยมอุตสาหกรรม แต่มูลค่าเกิดข้ึนผ่านการสร้างความรับรู้ 

ความรู้สึก ภาพลักษณ์ รวมถึงเร่ืองเล่าท่ีน่าสนใจและความแตกต่างให้กับตัวสินค้า ซ่ึงเป็น

องคป์ระกอบของอวตัถุท่ีเป็นเร่ืองของงานฝีมือท่ีเฉพาะเจาะจงและเช่ือมโยงกบัตวัตนท่ีมีอตัลกัษณ์

เฉพาะขอผูผ้ลิตมากกว่า ตวัอยา่งการให้คุณค่ากบังานฝีมือก็คือ การผลกัดนัให้เกิดระบบเศรษฐกิจ

สร้างสรรค ์(creative economy) ท่ีเนน้ผูป้ระกอบการขนาดเล็กท่ีมีความคิดสร้างสรรคเ์ฉพาะตวั เช่น

สินคา้ท่ีใชง้านฝีมือ หรือ สินคา้ท ามือ เป็นตน้ 

เม่ือแรงงานอวตัถุสามารถท าการผลิตท่ีไหนก็ได ้พวกเขาก็สามารถสร้างมูลค่าในทุกท่ีทุก

เวลาตราบเท่าท่ีเขาใชค้วามคิดสร้างสรรค ์กอปรกบัการท่ีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตท่ีมีราคาถูก

ลงเร่ือยๆ แรงงานจ านวนมากไม่จ  าเป็นตอ้งพึ่งพาเคร่ืองจกัรและวตัถุดิบของชนชั้นนายทุนแบบเก่า 

แรงงานอวตัถุจึงมีลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีตอ้งผลิต ผลิตซ ้ า และขยบัขยายทกัษะ(ทุนมนุษย)์อยู่

ตลอดเวลา ในแง่น้ีแรงงานอวตัถุจึงไม่เพียงแต่ใชก้ าลงัร่างกายของตนเองในการสร้างมูลค่า แต่ยงัใช้

ก าลงัทางความคิดและทกัษะการใชชี้วติของตวัเองในการผลิตสร้างมูลค่าอีกดว้ย 

นกัทฤษฎีมาร์กซิสตส์ านกั Autonamia  วางรากฐานทางทฤษฎีท่ีใชใ้นการอธิบายความ

เปล่ียนแปลงน้ี โดยกลบัไปหางาน Grundrisse (1857-1858) ของ คาร์ล มาร์กซ์  ซ่ึง มาร์กซ์ ช้ีใหเ้ห็น

วา่ 

พฒันาการของทุนนิยมมีแนวโน้มท่ีจะขยายตวัไปสู่การผลิตอวตัถุ โดยเฉพาะการ

พฒันาพลังทางการผลิตจะน าไปสู่การพฒันาศกัยภาพของแรงงานซ่ึงเป็นหัวใจส าคัญ  



  24 

แรงงานจะมีความรู้และศกัยภาพท่ีเพิ่มข้ึนเร่ือยๆในวงกวา้ง พลงัทางการผลิตทั้งหมดไดย้า้ย

มาจากเคร่ืองจกัรและการใช้แรงงานกายเขา้สู่พลงัทางการผลิตท่ีอยู่ในหัวสมองและชีวิต

ของแรงงานเอง โดยเฉพาะการท่ีแรงงานเริมใช้ความคิดมากข้ึนในกระบวนการผลิต ซ่ึง

แตกต่างจากระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมท่ีแรงงานถูกบงัคบัให้สัมพนัธ์กบัการเคล่ือนไหว

ร่างกายไปตามระบบอตัโนมติัของเคร่ืองจกัรขนาดใหญ่ ในแง่น้ีแรงงานอุตสาหกรรมท่ี

ท างานกบัเคร่ืองจกัรขนาดใหญ่ โดยเฉพาะระบบสายพานจึงไม่ใช้ความคิดและอารมณ์

ความรู้สึก เพราะความคิดและอารมณ์ความรู้สึก รวมถึงการส่ือสารระหวา่งท างานนั้นจะ

รบกวนการท างานของเคร่ืองจกัร ดงันั้นแรงงานในระบบอุตสาหกรรมจึงมีสภาวะแปลก

แยก(alienation)จากความเป็นมนุษยข์องตวัเอง คือไม่สามารถใชค้วามคิด การส่ือสาร และ

แสดงความรู้สึกได ้แต่มีลกัษณะคลา้ยกบัหุ่นยนตม์ากกวา่ 

ในงานดังกล่าว มาร์กซ์ ได้เสนอมโนทศัน์ “ปัญญาทัว่ไป” ว่า ความรู้ทั้งท่ีเป็น

ทางการและไม่เป็นทางการ ความคาดหวงั จินตนาการ การมองโลก และเกมส์ภาษาเขา้มา

ด้วย ไม่ใช่เพียงแต่ความรู้สึกเชิงเทคนิคของการใช้แรงงานร่างกายเพื่อเช่ือมต่อกับ

เคร่ืองจกัรแบบท่ีเกิดข้ึนในระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ความคิดไดก้ลายมาเป็น

เคร่ืองจกัรในตวัมนัเองท่ีไม่พึ่งพิงกบัระบบอตัโนมติัของเคร่ืองจกัรท่ีอยูน่อกจากตวัมนุษย์

เอง10 

 แรงงานไดส้ร้างทุนประเภทหน่ึงข้ึนมา นั้นก็คือ การสร้างสรรค์ ซ่ึงเป็นพลงัและศกัยภาพ

เฉพาะเขา้มาอยู่ในตวัมนุษย ์การผลิตจึงค่อยๆถอยห่างจากระบบเคร่ืองจกัรหรือทุนท่ีนายทุนถือ

ครอง การสร้างสรรค์น้ีไม่สามารถลดทอนลงให้เป็นการท าซ ้ า หรือการท างานแบบอตัโนมติัอยา่ง

เคร่ืองจกัรในโรงงานอุตสาหกรรมได้ และน่ีคือสาเหตุท่ีว่าแม้ระบบทุนนิยมจะตอ้งการควบคุม

แรงงานและแย่งชิงศกัยภาพแรงงาน แต่ก็หมดความจ าเป็นท่ีจะผูกยึดแรงงานไวก้บัการท างานใน

โรงงานอีกต่อไป  

                                                           
10

 เก่งกิจ กิติเรียงลาภ, ทุนนิยมความรับรู้ แรงงานอวตัถุ การเมืองของการปฏิวติั (กรุงเทพฯ: หจก.ภาพพมิพ,์ 2560).92 
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2.2 ข้อมูลทางศิลปกรรม 
2.2.1 ความหมายของศิลปิน 
โดยทัว่ไปแลว้เราเขา้ใจวา่ ศิลปิน คือคนท่ีท า ศิลปะซ่ึงเป็นพื้นฐานของการรับรู้ขั้นตอนการ

ท างานศิลปะเท่านั้น ค าวา่ ศิลปิน ยงัมีการใหค้วามหมายและความเขา้ใจต่อกระบวนการสร้างสรรค์

ผลงงานศิลปะรวมไปถึงลกัษณะทศันคติต่อ ศิลปิน อยูห่ลายแง่มุม เช่น 

การให้ค  าจ  ากัดความของค าว่า ศิลปินโดยยึดเอาการให้ความหมายด้านบุคลิกภาพจาก

นักจิตวิทยาว่าด้วยเร่ืองของบุคลิกภาพ บุคลิกภาพเป็นลักษณะเฉพาะหรือเอกลักษณ์ของแต่ละ

บุคคล11 ท  าให้พฤติกรรมท่ีปรากฏนั้นไม่เหมือนกนั ซ่ึงเม่ือศิลปินเลือกใชศิ้ลปะในการถ่ายทอดและ

บันทึกเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเอง  ผลงานศิลปะจึงกลายเป็นเคร่ืองมือแสดงพฤติกรรมท่ีเป็น

บุคลิกภาพเฉพาะของตวัศิลปินเองดว้ย การแสดงออกซ่ึงความเป็นบุคลิกภาพเฉพาะของศิลปินนั้น

อาจเปรียบไดก้บัลายเซ็นของแต่ละบุคคล 

การให้ความหมายท่ีว่าผูป้ระกอบศิลปะหรือผูท้  าศิลปะคือศิลปิน(Artist)โดยผูท่ี้จะเป็น

ศิลปินนั้นตอ้งเป็นผูท่ี้ประกอบศิลปะบริสุทธ์ิ(Fine Art)เพียงเท่านั้น ผูป้ระกอบศิลปะบริสุทธ์ิยงัตอ้ง

ไม่มุ่งในดา้นการคา้ การอุตสาหกรรม12 

ศิลปิน(Artist)นั้นเปรียบเสมือนธาตุทองค าเน้ือบริสุทธ์ิ ไม่วา่จะท าการส่ิงใดส่ิงนั้นจะดีงาม

และเป็นศิลปะเสมอไป13 

ในส่วนหน่ึงของบทความ “ศิลปะ เป็นส่ิงจ าเป็นหรือไม่” ท่ีตีพิมพ์ในสูจิบตัรการแสดง

ศิลปกรรมแห่งชาติคร้ังท่ี 37 (หอศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร 6-25 สิงหาคม พ .ศ. 2534)โดย 

ศาสตราจารยศิ์ลป์ พีระศรี แปลโดย เขียน ยิม้สิริ ท่ีกล่าวถึงความส าคญัของการแสดงผลงงานศิลปะ

ของศิลปิน วา่ศิลปินไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของการสร้างอารยธรรมท่ีมีวฒันธรรมอนัสูงส่งจากปัจจยัดา้น

ศิลปะ คือการท่ีศิลปินได้น าผลงานศิลปะมาแสดงให้ประชาชนไดเ้ห็น โดยผ่านการถ่ายทอดแรง

บนัดาลใจ และบนัทึกความรู้สึกนึกคิดของส่ิงแวดล้อมและความเป็นไปในชีวิตประจ าวนัของ

ศิลปิน ศิลปินแบ่งเป็น 2 จ  าพวกตามสภาพส่ิงแวดลอ้ม คือ ศิลปินท่ีใช้ชีวิตทามกลางส่ิงแวดลอ้ม

ธรรมชาติ และศิลปินท่ีใชชี้วติในเมืองกรุง ดงัตวัอยา่งบทความต่อไปน้ี 
                                                           
11

 ประเสริฐ ศีลรัตนา, ความเขา้ใจในศิลปะ (กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพโ์อเดียนสโตร์, 2525).14 
12

 น. ณ ปากน ้า, ความเขา้ใจในศิลปะ (กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพมิพ,์ 2543). 
13

 Ibid. 
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 “….ศิลปินจึงเป็นผูบุ้กเบิกทางแห่งอารยธรรม ศิลปะแสดงให้เห็นถึง

ระดบัทางวฒันธรรมของประชาชน ค าวา่ “วฒันธรรม” มิใช่เป็นไวพจน์ของค าว่า 

“ความก้าวหน้า” ความจริงนั้ นคนป่าก็อาจขับเคร่ืองบินได้ หัดรถยนต์ได้ เขา

อาจจะเป็นบุคคลท่ีมีประโยชน์ยิ่งต่องานด้านเคร่ืองจักรยนต์กลไกได้ดี แต่

วฒันธรรมของเขาก็ยงัคงป่าเถ่ือนอยู่นั้นเอง วฒันธรรมอนัสูงสงข้ึนอยูก่บัเหตุผล

หลายประการ และท่ีส าคญัก็คือศาสนาและศิลปะศาสนาเป็นรากฐานการศึกษาท่ีมี

อ านาจสร้างปัญญาความคิดและจารีตประเพณีเหล่านั้นเพราะความรู้สึกนึกคิด

ภายในเหล่าน้ีข้ึนอยูก่บัส่ิงแวดลอ้มเป็นส าคญั ดงันั้นการส าแดงออกทางศิลปะของ

ศิลปินจึงหนัเหไปตามส่ิงแวดลอ้มดว้ยเช่นกนั เพื่อท่ีจะเขา้ใจขอ้เทจ็จริงในเร่ืองน้ีดี

ข้ึนนั้น เราควรเปรียบเทียบปฏิกิริยาทางสมองและทางปรัชญาของศิลปิน ท่ีไดใ้ช้

เวลาตลอดชีวิตของเขาอยู่ท่ามกลางส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติกบัศิลปินอีกพวก

หน่ึงท่ีใช้เวลาในชีวิตจ าเจอยู่ในกรุงอย่างเราๆท่านๆในปัจจุบนัน้ี จะเห็นได้ว่า

ศิลปะของศิลปิน 2 จ าพวกน้ี แตกต่างกนัอย่างมากเลยท่ีเดียว ดว้ยเหตุน้ีเองศิลปะ

จึงเป็นส่ิงท่ีถูกดลบนัดาลจากความเป็นไปในชีวิตประจ าวนั และเป็นการจารึกไว้

ซ่ึงส่ิงสะเทือนใจท่ีศิลปินไดรั้บ….”14 

จากบทความของศาสตราจารยศิ์ลป์ พีระศรีน้ี ยงัแสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคญัของ
สภาพส่ิงแวดล้อมในชีวิตของศิลปิน หรือก็คือสภาพสังคมความเป็นอยู่ของศิลปินท่ีส่งผลต่อ
แนวความคิดและกระบวนการในการสร้างสรรค์ของศิลปิน อีกทั้งยงัมีนัยยะในการส่งเสริมและ
พยายามใหป้ระชาชนท าความเขา้ใจถึงความส าคญัของผลงานศิลปะท่ีมีศิลปินเป็นผูส้ร้างสรรคด์ว้ย 

เม่ือถึงยุคสังคมสมัยใหม่ ท่ีสังคมถูกครอบง าด้วยสัญลักษณ์(symbols)และสัญญาณ
นามธรรม(abstract signs) จากสัญลกัษณ์ทางศาสนา(religions symbols)ไปจนถึงเคร่ืองหมายบอก
ทาง(road signs) เคร่ืองหมายการคา้(trademarks) ธงประจ าชาติ(national flags) หรือแมแ้ต่อุปกรณ์
ตกแต่งหม้อน ้ ารถยนต์(automobile radiator ornaments)15 ท าให้ศิลปะและศิลปินมีความหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสังคมในดา้นต่างๆ ดว้ย เช่น ศิลปินเป็นนกัปรัชญา ศิลปินเป็นนกัวจิารณ์ ศิลปินเป็นนกั
ฝัน ศิลปินเป็นผูบ้นัทึกเวลา เป็นตน้ การท างานของศิลปินไม่ว่าจะเป็นผลงานภาพทิวทศัน์ หุ่นน่ิง 
หรือผลงานนามธรรม ต่างเป็นการฉายภาพของแนวความคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัสังคม รูปแบบของศิลปะ
                                                           
14

 ,  

https://issuu.com/artcentre/docs/____________________________________cff2045517cd57/6. 

15
 Sir Herbert Read, The Book of Art (New York: Grolier Incorporated 1967). 
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คือการวพิากษว์จิารณ์โดยธรรมชาติในตวัของมนั และจากประวติัศาสตร์ศิลปะท าให้เราไดท้ราบถึง
ผลงานศิลปะในแต่ละยุค ต่างเป็นการบนัทึกเร่ืองราวของขอ้มูลท่ีส าคญัของศิลปินเองท่ีสร้างสรรค์
ข้ึน แมว้า่ตวัศิลปินอาจไม่ไดต้ระหนกัถึงส่วนน้ีมากหนกั แต่การท างานของศิลปิน การสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะไดส้ะทอ้นให้เราเห็นถึงการพรรณนาโลกท่ีสอดคลอ้งกบัสภาวะสังคมในช่วงเวลานั้น
ได ้ 

ความหมายของศิลปินยงัไดถู้กทา้ทายและตั้งค  าถามต่อการรับรู้แบบเดิมท่ีศิลปินนั้นมกัถูก
มองวา่เป็นบุคคลท่ีมีความพิเศษเหนือบุคคลทัว่ไป เช่น ค าประกาศของ Joseph Beuys (ศิลปินชาว
เยอรมนั 1921-198616) ท่ีว่า “เราทุกคนคือศิลปิน” (Everyone is an artist-1979)17 Beuys เห็นว่าการ
สลายเส้นแบ่งของความรับรู้ท่ีมนุษยเ์ขา้ใจต่อตนเองและส่ิงอ่ืนๆคือผลผลิตของการสร้างสรรค ์การ
สร้างสรรค์จึงเป็นการทดลองอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้เราเป็นส่ิงอ่ืน (becoming) ไม่ใช่การตอกย  ้าอตั
ลกัษณ์เดิมท่ีเรายดึถืออยู ่หรือยดึเอาตามท่ีสถาบนัและสังคมมอบให ้คุณค่าของงานสร้างสรรคจึ์งอยู่
ท่ีการทา้ทายและตั้งค  าถามกบัส่ิงต่างๆ และเราจะแน่ใจไดอ้ยา่งไรวา่ มีเพียงศิลปินเท่านั้นท่ีผลิตงาน
ศิลปะหรืองานสร้างสรรค์ได้ หรือศิลปินบางคนอาจไม่เคยท างานสร้างสรรค์เลยเพราะพวกเขา
ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงอะไร นอกจากสร้างผลผลิตท่ีตอกย  ้าอุดมการณ์และตวัตนท่ีอยู่ในโลกเศรษฐกิจ
และการเมืองกระแสหลกัของวงการศิลปะและสังคมท่ีพวกเขาไดป้ระโยชน์อยูห่รือขอ้เสนอท่ีวา่ “..
หนทางเดียวส าหรับศิลปินท่ีจะหนีออกจากการควบคุมและควบรวมเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของอ านาจ
ก็คือการปลดปล่อยพลงัสร้างสรรค์ให้เป็นคุณสมบติัของคนทัว่ไป โดยไม่มีขอ้จ ากดัดว้ยเง่ือนไข
ทางจิตวิทยาและเง่ือนไขทางสังคม การสร้างสรรค์เช่นน้ีจะต้องแสดงออกในประสบการณ์ใน
ชีวติประจ าวนัของผูค้น” ของศิลปินหญิงชาวบราซิล Lygia Clark (1920-1988) ท่ีหมายถึง การจะท า
ให้ศิลปินหลุดออกจากมายาคติและต่อสู้เพื่อความมัน่คงของชีวิตจากอ านาจนั้น ศิลปินตอ้งยอมรับ
ว่าศิลปินไม่ใช่ผูเ้ดียวท่ีสร้างสรรค์ได้และต้องยอมรับว่าตนเองนั้ นเป็นแรงงานประเภทหน่ึง
เช่นเดียวกับแรงงานในภาคการผลิตอ่ืนๆในระบบทุนนิยมความรับรู้ ซ่ึงเป็นรูปแบบหลักของ
แรงงานในปัจจุบัน เป็นต้น  การตั้งค  าถามต่อความเป็น “ศิลปะ” และความเป็น “ศิลปิน” เป็น
ความคิดท่ีกา้วหน้าส าหรับคนส่วนใหญ่ท่ีมีความเช่ือวา่ศิลปินมีอจัฉริยภาพในการสร้างสรรคแ์ละ
มองโลกไดลึ้กซ่ึง ท าใหเ้กิดแนวคิดทางศิลปะท่ีหลายหลากมากข้ึน  

กลม เผ่าสวสัด์ิ ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของ “ความหลากหลายของส่ือกบัการเขา้ถึงตวับท
ของผลงานศิลปะ” ในหนงัสือ “สะบดั รัด ฟัด เหวี่ยง: การศึกษาส่ือศิลปะเชิงสร้างสรรค์ในบริบท
ของสังคมร่วมสมยัของไทย” ตอนหน่ึงในเร่ืองของ “เวลา” ท่ีปรากฏในผลงานของเขา ท่ีได้รับ
                                                           
16

 Joseph Beuys,  https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Beuys. 

17
 เก่งกิจ กิติเรียงลาภ, ทุนนิยมความรับรู้ แรงงานอวตัถุ การเมืองของการปฏิวติั.73 
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อิทธิพลจากเทคโนโลยสีมยัใหม่ ท่ีท  าให้ลกัษณะการท างานศิลปะเปล่ียนไปจากธรรมเนียมปฏิบติัท่ี
เคยมีมาแต่เดิม ด้วยระบบเทคโนโลยีท่ีเราไม่อาจปฏิเสธไดน้ั้น ท าให้ตวัเขาหรือศิลปินจดัการกบั 
“เวลา” ของผลงานศิลปะด้วยส่ือทางเทคโนโลยีท่ีต่างออกไปจากระบบเดิม มนัผลกัให้เกิดวิธีคิด
และมุมมองต่อศิลปะในรูปแบบของประชาธิปไตยทางดา้นวฒันธรรมและทางความคิด ท่ีทุกคนมี
โอกาสท่ีจะสร้างงานศิลปะโดยเทคโนโลยีเป็นตัวรองรับ ผ่านกลไกของ Time-based Media 
ทั้งหลาย ดงัน้ี 

“..ศิลปินสามารถก าหนดความพิเศษของตวัเองได ้ไม่ตอ้งผา่นขั้นตอนการ
อนุมติัขององคก์รหรือสถาบนั หมายความวา่ ศิลปินไม่ตอ้งมีสังกดั ไม่ตอ้งอา้งอิง
ขนบ ไม่ต้องมีค่ายท่ีแน่นอน ศิลปินสามารถเรียนรู้ได้ หรือสร้างสรรค์งานบน
พื้นฐานทกัษะต่างๆท่ีมี แลว้สามารถเผยแพร่ผลงานศิลปะบนเวทีได ้และเวทีนั้น
คือ เวทีของเทคโนโลยี ท่ีเอ้ืออ านวยให้ทุกคนสามารถน าเสนอผลงานไดอ้ยา่งเท่า
เทียมกนั ผมคิดวา่มนัเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจ ท่ี Time-based Media ไดข้บัเคล่ือนวถีิชีวิต
และกลายเป็นกลไกของสังคมทัว่โลก รวมถึงไทยดว้ย18” 

 จากค ากล่าวของกมล เผา่สวสัด์ิ ท าให้เห็นอีกมุมมองของการใหค้วามหมายของศิลปินและ
รูปแบบของศิลปะท่ีก าลงัเปล่ียนไปจากเดิมตามยุคของเทคโนโลยีสมยัใหม่ “ศิลปิน” นั้น อาจกล่าว
ได้ว่า เป็นบุคคลท่ีมีลักษณะท่ีเฉพาะไม่เหมือนใคร ท่ีใช้ส่ือทางศิลปะในการน าเสนอความคิด 
ความรู้สึกของตนเอง ความคิดและความรู้สึกของศิลปินนั้ นยงัเป็นส่ิงท่ีเช่ือมโยงจากการใช้
ชีวิตประจ าวนั ตามสภาพสังคมท่ีศิลปินอาศยัอยู่ “ศิลปิน”จึงไม่ใช่บุคคลท่ีท างานดา้นศิลปะเพียง
เพื่อตอบสนองตวัตนของศิลปินเท่านั้น แต่ผลงานศิลปะท่ีศิลปินไดส้ร้างสรรค์ข้ึนนั้นยงัเป็นการ
แสดงออกถึงสภาพแวดลอ้มทางสังคม ไม่วา่จะเป็นชีวิตความเป็นอยูป่ระจ าวนั หรือความกา้วหน้า
ทางเทคโนโลย ีเป็นตน้ ท่ีมีผลต่อการด ารงชีวติดว้ย 

2.2.2 ศิลปะกรณศึีกษา 
2.2.2.1 ปิยะรัศมิ์ ปิยะพงศ์ววิฒัน์  

ปิยะรัศม์ิ ปิยะพงศว์ิวฒัน์ เกิดท่ีจงัหวดัแพร่ในปี 2520 จากนั้นยา้ยไปอยู่ท่ีอีสาน(ขอนแก่น

และนครราชสีมาตามครอบครัว) จนอายุ 7 ปี ครอบครัวไดย้า้ยมาอยูจ่งัหวดัเชียงใหม่ ปิยะรัศม์ิเรียน

จนจบระดบัชั้นมธัยมปลายท่ีเชียงใหม่ก่อนไปศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรีดา้นส่ือสารมวลชนท่ี

ประเทศออสเตรเลีย  เม่ือเรียนจบกลับมาจึงเข้าท างานด้านโฆษณาท่ีกรุงเทพฯเป็นเวลา 5 ปีใน
                                                           
18 กมล เผา่สวสัด์ิ.สะบดั รัด ฟัด เหว่ียง:การศึกษาส่ือศิลปะเชิงสร้างสรรคใ์นบริบทของสงัคมร่วมสมยัของไทย.(กรุงเทพ:โครงการ

จดัตั้งภาควิชาส่ือผสม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร,2557) 
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ระหวา่งการท างานโฆษณาน่ีเองท่ีท าให้เร่ิมมองเห็นปัญหา ท่ีตอ้งกลายเป็นส่วนหน่ึงของแรงงานท่ี

ตอ้งท างานเพื่อเอาใจลูกคา้ และอีกมุมหน่ึงก็เป็นหัวหน้างานมอบหมายงานและจ่ายค่าแรงงานแก่

คนท างานดว้ยเช่นกนั สภาวะของความท่ีเป็นทั้งคนจา้งงานและแรงงานไปพร้อมๆกนั ท าใหเ้ธอเกิด

ค าถามในด้านการท างานรวมไปถึงการใช้ชีวิตรูปแบบน้ีด้วยว่าส่ิงเหล่าน้ีคือส่ิงท่ีต้องการจริงๆ

หรือไม่ ความคิดท่ีเกิดข้ึนน้ีนั้นเป็นแรงผลกัดนัส่วนส าคญัท่ีท าให้ปิยะรัศม์ิตดัสินใจไปศึกษาต่อใน

ระดบัปริญญาตรีอีกคร้ังแต่เป็นดา้นศิลปะท่ีฝร่ังเศส เพื่อกลบัมาท างานดา้นศิลปะท่ีปิยะรัศม์ิสนใจ

และเป็นศิลปินอยา่งเตม็ตวั 

Liminal Zone(2012-2013) เป็นวีดีโอสารคดี ความยาว 8 นาที19 ท่ี เก่ียวข้องกับแรงงาน

อีสานพลดัถ่ิน จากแนวคิดท่ีมีความสนใจเก่ียวกบัภูมิภาคอีสานท่ีถูกก าหนดให้เป็นพื้นท่ีชายขอบ 

ทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมือง และส่วนหน่ึงของชีวิตแรงงานอีสานท่ีได้อพยพเขา้มาใช้ชีวิตใน

กรุงเทพเพื่อหางานท า การใชชี้วติประจ าวนัของคนอีสานในเมืองหลวงท าใหเ้กิดวิถีชีวิตท่ีกลายเป็น

วฒันธรรมพลดัถ่ิน?  ดงันั้นผลงานชุดน้ีปิยะรัศม์ิจึงน าเสนอการแสดงตวัตนของคนอีสานในพื้นท่ี

สาธารณะในกรุงเทพฯ โดยติดตามอยู่หลงัเวทีของคาราวานวงหมอล า “เด่นชยั วงสามารถ” ท่ีมา

เปิดแสดงหมอล าในกรุงเทพ ผลงานเป็นการถ่ายทอดชีวิตแรงงานอีสานหลงัเวทีและคนอีสานท่ีมา

เท่ียวชมการแสดงหมอล า ซ่ึงกายภาพของผลงานนั้นผูช้มจะเห็นภาพผลงานวดิีโอเป็นจอภาพแสดง 

2 จอพร้อมๆกนั แต่ละจอแสดงภาพแรงงานหมอล าท่ีก าลังเตรียมตวัข้ึนแสดง กบัภาพของผูค้น

อีสานท่ีเขา้มาชมหมอล าในอิริยาบถต่างๆ เช่นยนืดู เตน้ เป็นตน้ 

แรงงานต่างถ่ินในกรุงเทพนั้นเป็นก าลงัแรงงานท่ีส าคญัโดยเฉพาะในภาคการบริการไม่วา่

เราจะไปสถานท่ีท่องเท่ียวหรือร้านคา้ ร้านอาหาร เรามกัพบแรงงานต่างถ่ินรวมอยูด่ว้ยเสมอ แมแ้ต่

ในร้านค้าสะดวกซ้ือ จากผลงาน  Liminal Zone(2012-2013) ของปิยะรัศม์ิ นั้ นผลงานสะท้อน

เร่ืองราวของแรงงานต่างถ่ินในภาคอีสานท่ีเขา้มาใช้ชีวิตแรงงานเพื่อท ามาหากินเล้ียงตวัเองและ

ครอบครัวในพื้นท่ีกรุงเทพ ซ่ึงผลงานยงัมีมิติท่ีนอกเหนือจากการใช้แรงงานเพียงอย่างเดียว แต่ยงั

แสดงให้เห็นถึงการใช้ชีวิตของแรงงานท่ีมีช่วงเวลาของการพกัผ่อน การปลดปล่อยตวัตน เช่นการ

ชมหมอล า เป็นตน้ รวมไปถึงแสดงบรรยากาศโดยรอบของบริเวณนั้น เพื่อให้เห็นสภาพแวดลอ้ม

ของการใชชี้วิตร่วมกนัในพื้นท่ีสาธารณะภายในกรุงเทพฯอีกดว้ย ทั้งหมดน้ีสะทอ้นให้เห็นถึงการ
                                                           
19 http://www.piyaratpiyapongwiwat.com 
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พยายามผสมผสานการใชแ้รงงานท่ีตนเองมีอยูใ่หเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างจากพื้นท่ีท่ีตนเอง

เคยอยูอ่าศยัเดิม จากภาพการแสดง การเตรียมตวัหลงัเวทีของหมอล า และการใชชี้วิตในพื้นท่ีจ  ากดั 

ซ่ึงวงหมอล าเหล่าน้ีจะตอ้งเดินทางไปในพื้นท่ีต่างๆในกรุงเทพและจงัหวดัอ่ืนๆเพื่อเปิดแสดงในคน

อีสานดว้ยกนัท่ีอยูค่นละพื้นท่ีไดเ้ขา้ชม ยงัรวมไปถึงคนอ่ืนๆท่ีสนใจในการแสดงหมอล าดว้ย  เป็น

ต้น  และการให้ คุณค่ าของตัวตนคนอีสานในพื้ น ท่ีส าธารณะ(ในกรุงเทพฯ) คือการใช้

ศิลปวฒันธรรมของตนเองในการเล้ียงชีพและเป็นการพกัผ่อนดว้ย ซ่ึงเราจะปฏิเสธไม่ไดว้า่ผูท่ี้เขา้

ชมหมอล านั้นส่วนใหญ่เป็นแรงงานอีสานท่ีเขา้มาใชแ้รงงานในกรุงเทพฯ และอีกคร่ึงคือผูค้นอ่ืนๆ 

เช่น คนกรุงเทพ คนจากภาคเหนือ ภาคกลางเป็นตน้ และแรงงานของหมอล านั้นก็เป็นแรงงานอีสาน

ท่ีเช่ือมัน่วา่หมอล ายงัเป็นอาชีพท่ีสามารถเล้ียงตวัเองและครอบครัวได ้ ส่ิงเหล่าน้ีคือการส่ือสารผา่น

ส่ือศิลปะท่ีท าใหผู้ช้มไดเ้ห็นถึงแง่มุมของแรงงานพลดัถ่ินท่ีไดย้า้ยตวัตนเขา้มาใชชี้วิตในเมืองหลวง 

การใช้ชีวิตแรงงานในระบบทุนนิยมท่ีมีเวลาเป็นเร่ืองท่ีส าคญักว่าทุกส่ิงนั้น ย่อมต้องใช้ทกัษะ 

ความรู้ และความคิดสร้างสรรค ์เพื่อใหต้นเองอยูร่อดอยูใ่นสังคม 

 

ภาพท่ี 1  Liminal Zone, 2012-2013 / Two-channel HD Video / 8 min /sound 
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2.2.2.2 ก ีเดอบอร์ด (Guy Debord, 1931-1994) 
กี เดอบอร์ด เป็นนักทฤษฏีมาร์กซิสและนักปรัชญาชาวฝร่ังเศส เกิดท่ีปารีส ประเทศ

ฝร่ังเศสปี ค.ศ.1931 และเสียชีวิตลงดว้ยการฆ่าตวัตายในปี ค.ศ. 1994 ดว้ยวยั 62 ปี20 เดอบอร์ด ได้

เขียนเร่ือง “สังคมแห่งมหรสพ” ในหนังสือ Society of the Spectacle  (1967) เป็นหนังสือท่ีได้รับ

การยอมรับอยา่งมาก โดยเน้ือหามีสาระส าคญัของสังคมสมยัใหม่ในสังคมทุนนิยม 

“สังคมแห่งมหรสพ” ในหนังสือ Society of the Spectacle นั้นได้อธิบายลกัษณะท่ีส าคญั

ของ สังคมสมัยใหม่ว่า คือ สังคมท่ีมีเง่ือนไขการผลิตแบบสมัยใหม่ ท่ีมีอ านาจในการก ากับ

ความรู้สึกและแรงปรารถนาของปัจเจกชน สังคมสมยัใหม่คือสังคมของการผลิตภาพแทนของ

ความสุข ภาพแทนของชีวติ มนัคือโศกนาฐกรรมของการด ารงอยูข่องผูค้นภายใตล้ทัธิทุนนิยม ท่ีซ่ึง

เอกภาพของชีวิตและสาระส าคญัในการด ารงชีวิตไดถู้กตดัขาดออกจากกนั ความเป็นเอกภาพของ

ชีวิตท่ีเลือนหายไปน้ีถูกสร้างเป็นภาพแทนและถูกน าเสนอในฐานะบางส่ิงท่ีไร้ชีวิต21 เน้ือหา

ความคิดดังกล่าวในเร่ืองสังคมมหรสพนั้ นถูกถ่ายทอดออกมาเป็นภาพยนตร์ท่ีช่ือ Critique of 

Separation (1961) ซ่ึงเดอบอร์ดเป็นผูก้  ากบัภาพยนตร์เร่ืองน้ีเอง 

Critique of Separation เป็นภาพยนตร์ท่ีมีความยาว 18 นาที โดยเดอบอร์ดได้ใช้คลิปข่าว 

(newsreel footage) ภาพถ่ายหนา้ปกนิตยสาร ภาพถ่ายสถานท่ี ภาพผูค้นท่ีถูกน ามาถ่ายใหม่ ภาพวิว

ของเมืองปารีสและบริเวณใกลเ้คียง รวมถึงคลิปท่ีถ่ายตวัเขาเอง เพื่อนๆและคนรักของเขาในคาเฟ่

และตามทอ้งถนน ตลอดทั้งเร่ืองของภาพยนตร์ผูช้มจะพบการขดัจงัหวะท่ีไม่ลงรอยกนัของส่ิงต่างๆ

ตลอดเวลา ซ่ึงมนัเป็นความตั้งใจของเดอบอร์ดท่ีท าให้ลกัษณะของการขดัจงัหวะดงักล่าวน้ีท าลาย

ขนบของภาพยนตร์และสารคดี กล่าวคือ เดอบอร์ดก าลงัท าลายความสัมพนัธ์ของภาพ เสียงพูด และ

ค าบรรยาย(subtitle) และเขาไดท้  าให้การท าลายความสัมพนัธ์ท่ีไม่เป็นเอกภาพน้ีเป็นถอ้ยแถลงของ

การวิจารณ์ในตวัเอง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในภาพยนตร์ของเดอบอร์ดคือ “ขอ้ความท่ีไร้รูปร่าง” (formless 

message) ซ่ึงภาพยนตร์เร่ืองน้ีมิไดใ้หข้อ้สรุปแต่เป็นการทา้ทายให้เกิดค าถาม ให้เกิดการทบทวนถึง

รูปแบบและสาระส าคญัของการด ารงอยูข่องผูค้นในสังคมสมยัใหม่นัน่เอง  

                                                           
20 https://en.wikipedia.org/wiki/Guy_Debord 

21
 ดูเพิม่เติมใน Debord, Guy (2000), The Society of Spectacle, Black& Red. 
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ภาพท่ี 2  จากภาพยนตร์ : กีย ์เดอบอร์ด ปรากฏในภาพยนตร์ 
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ภาพท่ี 3  จากภาพยนตร์ : คนรักของเดอบอร์ดเป็นหน่ึงในผูแ้สดง 

 
ภาพท่ี 4  จากภาพยนตร์ : ตวัอยา่งคลิปข่าวท่ีเดอบอร์ดใชใ้นภาพยนตร์ 
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ภาพท่ี 5  จากภาพยนตร์ : ตวัอยา่งส่ิงพิมพท่ี์เดอบอร์ดใชใ้นภาพยนตร์ 

 
 ความคิดขา้งตน้เกิดข้ึนอยา่งชดัเจนตั้งแต่เร่ิมตน้ภาพยนตร์ ดว้ยเสียงบรรยายท่ีเป็นเสียงของ
เดอบอร์ดเอง กล่าววา่ 

“เราไม่รู้ว่าจะพูดส่ิงใด ล าดับความต่อเน่ืองของถ้อยค าถูกพูดซ ้าๆ การ
แสดงท่าทางถูกสังเกตุได้ มันอยู่นอกตัวเรา แน่นอนท่ีเดียวระเบียบวิธีบางอย่างถูก
น ามาใช้ และผลท่ีตามมาได้ถูกพิสูจน์ ใช่….บ่อยคร้ังท่ีมันน่าเพลิดเพลิน ทว่า มีส่ิง
อ่ืนอีกจ านวนมากท่ีเราต้องการ และเป็นส่ิงท่ีเราไม่อาจเข้าถึงหรือครอบครองได้ 
ไม่แม้แต่เพียงเส้ียวส่วนของมัน มันไม่ใช่อะไรท่ีเราจินตนาการถึง อะไร  คือ การ
ส่ือสารท่ีเราปรารถนา ท่ีเรามีประสบการณ์ได้ หรือ มนัเป็นเพียงการเลียนแบบโดย
ท้ังหมด? อะไรคือโครงการ (ของชีวิต) ท่ีสูญหายไป?” 

เดอบอร์ดยงัได้บรรยายต่อในภาพยนตร์ว่า  
“มหรสพทางภาพยนตร์ (cinematic spectacle) มีกฎเกณฑ์ของตัวมันเอง 

นั่นคือระเบียบวิธีท่ีน่าเช่ือถือท่ีจะท าให้เกิดความพึงพอใจ แต่น่าเสียดาย  ท่ีความ
เป็นจริงท่ีควรจะเป็น จุดเร่ิมต้นของภาพยนตร์กลับกลายเป็นส่ิงท่ีไม่น่าพึง
ปรารถนา ดังนั้นบทบาทของภาพยนตร์หรือสารคดีก็คือการน าเสนอความเท็จ 
และ ท าให้เกิดการตัดขาดตัวเราออกจากความเป็นจริง โดยการแทนท่ีด้วยสาระท่ี
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ปราศจากการส่ือสาร ดังนั้น การสลายมายาคติของภาพยนตร์สารคดีจึงจ าเป็นต้อง
ท าลายกฎเกณฑ์ของตัวมนัเองลงเสีย” 

จอร์จิโอ อากมัเบน (Giorgio Agamben1942 - present)22ไดเ้ขียนถึงภาพยนตร์ของเดอบอร์ด

เร่ืองน้ีวา่มนัไดท้  าให้เราเห็นถึงความเปลือยเปล่าของชีวิต หรือพูดอีกนยัหน่ึงคือเป็นการแสดงภาพ

ของชีวิตท่ีก่อรูปข้ึนภายใตก้ารก ากบัทางการเมืองท่ีมองไม่เห็น มนัคือการเมืองท่ีสลายเส้นแบ่งของ

ชีวิตท่ีเป็นส่วนตวัและส่วนท่ีเป็นสาธารณะ กล่าวโดยท่ีสุด คือรูปแบบของการด ารงอยูท่ี่ปัจเจกชน

ไม่อาจก าหนดชะตากรรมของตวัเอง ไม่อาจแม้แต่จะปริปากส่งเสียงใดๆทั้งส้ินด้วย ความเป็น

ส่วนตวัของผูแ้สดงท่ีปรากฏในภาพยนตร์นั้นมิไดมี้นยัยะของกรรมสิทธ์ิเหนือชีวติตวัเอง หากแต่ท า

หนา้ท่ีเสมือนสารคดีของชีวติท่ีน่าเวทนา 

อากมัเบนยงัเปรียบเทียบส่ิงท่ีเกิดข้ึนในภาพยนตร์กบัความคิดเร่ืองชีวิตท่ีเปลือยเปล่า(Bare 

Life) ว่า ความเป็นส่วนตวัของผูค้นท่ีถูกพรากแย่งไปในสังคมสมยัใหม่เป็นภาวะคลุมเครือ ชีวิต

ส่วนตวัถูกถลกปล้ินโดยส้ินซากไปจากปัจเจกชน ชีวิตของพวกเขาไม่เหลือส่ิงใด นอกจากความ

เปลือยเปล่า ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถส่ือสารกบัใครได ้รูปการแห่งชีวิต(from of life) ลกัษณะน้ีมิไดมี้

ส่ิงใดท่ีเป็นความลบั ชีวิตท่ีเปลือยเปล่าจึงเป็นสถานะของความคลุมเครือระหวา่งความเป็นส่วนตวั

และความเป็นสาธารณะ ความน่าเบ่ือหน่ายในชีวิตประจ าวนัคือส่ิงเดียวท่ีหลงเหลืออยู่ทามกลาง

ความเจริญรุ่งเรืองของสังคมสมยัใหม่ท่ีรุดหน้าไป ส่ิงน้ีเองท่ีเป็นความแปลกแยกของการด ารงอยู ่

(Alienated from of existence)ในสังคมสมยัใหม่ และท่ามกลางชีวติท่ีเปลือยเปล่าน้ี พวกเขาไม่อาจมี

ประวติัศาสตร์หรืออตัถะประวติัของตวัเอง พวกเขาไม่อาจมีแมก้ระทัง่ความทรงจ าท่ีพวกเขาพึง

ปรารถนาในสังคมแห่งมหรสพน้ี เฉกเช่นผี้ เส้ือราตรีท่ีบินตอมเปลวแสงเทียนท่ีก าลงักลืนกินชีวิต

ของพวกมนัเอง ในจุดน้ีเดอบอร์ดก าลงัเปรียบเทียบภาพแทนความสุขท่ีถูกสร้างข้ึนในสังคมใหม่เขา้

กบัความหมายของความตาย23 

คาร์ล มาร์กซ์เคยกล่าวไวใ้นท านองเดียวกนัในหนงัสือ Capital (1867) ในบทท่ีวา่ดว้ยเร่ือง 

“ลทัธิบูชาวตัถุ” (Commodity Fetishism) การเผยแสดงความลบัของตวัสินคา้ในลทัธิทุนนิยมนั้น ท า

ให้ศูนยก์ลางท่ีไร้รูปร่าง ไร้ต าแหน่งของตวัทุนเอง ไดถู้กเปล่ียนให้กลายเป็นผลิตผลทางแรงงาน 

และกลายเป็นมูลค่าของการใชส้อยและมูลค่าการแลกเปล่ียน กล่าวโดย แรงงานคือสินคา้ในตวัของ
                                                           
22

 http://autonomies.org/2017/08/guy-debord-and-giorgio-agamben-dialogues-i-the-prologue-to-

the-uses-of-the-body/  
23

 Ernst  Bloch, On Karl Marx (Verso2018). 

http://autonomies.org/2017/08/guy-debord-and-giorgio-agamben-dialogues-i-the-prologue-to-the-uses-of-the-body/
http://autonomies.org/2017/08/guy-debord-and-giorgio-agamben-dialogues-i-the-prologue-to-the-uses-of-the-body/
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มนัเอง ดงันั้นชีวิตและรูปแบบการท างานในลทัธิทุนนิยมกา้วหนา้จึงเป็นส่ิงท่ีไม่มีอะไรตอ้งปกปิด 

รูปแบบการท างานท่ีแรงงานถูกเฝ้ามองไดอ้ยา่งเปิดเผยในฐานะท่ีเป็นการแสดงประเภทหน่ึงท่ีไม่

เป็นความลบั ลกัษณะของการเผยแสดงของแรงงานน้ียงัสามารถพบได้ในการจดัการส านักงาน

สมยัใหม่ โรงเรียน หรือแมแ้ต่ร้านคา้สะดวกซ้ือดว้ย 

 อย่างไรก็ตาม แมชี้วิตส่วนตวัจะถูกสังคมแห่งมหรสพพรากแย่งเอาไป ภาพแทน

ของแรงปรารถนาปลอมๆ ถูกสร้างข้ึนมาแทนท่ี เดอบอร์ดก็ยงัเช่ือวา่ปัจเจกชนจ าเป็นตอ้งประดิษฐ์

ทุกๆอยา่งดว้ยตวัพวกเขาเองในชีวิตประจ าวนัเพื่อท่ีจะบ่งบอกว่าพวกเขามีตวัตน ไม่วา่จะเป็นงาน

อดิเรก การไปพกัผอ่น การพบปะเพื่อนฝงู เป็นตน้ ทั้งน้ีประสบการณ์สามญัเหล่าน้ีไม่อาจถูกเขา้ใจ

ในฐานะส่ิงท่ีมีคุณค่าดว้ยการค านวณทางคณิตศาสตร์หรือถูกเขา้ใจดว้ยกรอบคิดแบบวิทยาศาสตร์ 

เพราะมนัเป็นประสบการณ์ท่ีไร้นาม มีความยดืหยุน่และอาจไม่ไดส้ าคญั หากแต่ประสบการณ์ชีวิต

สามญัเหล่านั้นเป็นหนทางท่ีท าให้ปัจเจกชนไดห้ลีกหนีชีวการเมือง(biopolitics)ในระบบทุนนิยม

ได ้

จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดข้างต้นนั้น คือสาระส าคญัของ Critique of Separation  ท่ีพยายาม

ส่ือสารให้ตระหนกัถึงการมีชีวิตอยู่ภายใตส้ังคมสมยัใหม่ของระบบทุนนิยม ภาพยนตร์ช้ินน้ีจึงมี

ลกัษณะของการท าลายความสัมพนัธ์ของภาพ เสียงพูด และ text(ค าบรรยาย) ซ่ึงท าให้ผูแ้สดงใน

ภาพยนตร์กลายเป็นผูแ้สดงท่ีไร้เสียง ไร้ตวัตน การตดัขาดความสัมพนัธ์ของภาพ เสียงพดู และ text 

น้ีเป็นไปเพื่อท าให้ผูช้มหันกลับมาพิจารณาความเป็น subject ของผูแ้สดง ในฐานะมนุษย์ท่ีถูก

กระท า มนุษยท่ี์ไม่อาจถ่ายทอดความทรงจ าและประสบการณ์ของตนต่อใครได้  ท าให้ผูช้มตอ้ง

กลบัมาทบทวนความหมายของการด ารงอยูข่องพวกเขาเอง 
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ภาพท่ี 6  Critique of Separation/ shot 1960 edited 1961/ 18 min /35mm 

 
 

สรุปข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกบัวิทยานิพนธ์ 
 ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยานิพนธ์ประกอบไปดว้ยขอ้มูล 2 ชุด คือ ขอ้มูลทางสังคมศาสตร์

ท่ีวา่ดว้ยเร่ืองของพฒันาการร้านคา้สะดวกซ้ือและทุนนิยมความรับรู้ และขอ้มูลทางศิลปกรรมท่ีว่า

ดว้ยเร่ืองของความหมายของศิลปินและศิลปินในกรณีศึกษา สามารถสรุปใจความส าคญัไดด้งัน้ี 

 พัฒนาการร้านค้าสะดวกซ้ือ เป็นขอ้มูลท่ีบอกถึงลกัษณะการพฒันาการคา้ขายแต่เดิมใน

ประเทศไทยตามลกัษณะของชีวิตความเป็นอยูต่ ั้งแต่การคา้ขายทางน ้ าท่ีเป็นผลผลิตของตนเองจาก

พืชสวนไร่นา จนไปถึงการคา้ขายสินคา้ท่ีผ่านพ่อคา้คนกลางท่ีน าเขา้จากต่างชาติ ท่ีน าไปสู่การ

ขยายตวัของท าธุรกิจร้านคา้โดยมีปัจจยัต่างๆเช่น การด าเนินงาน เงินทุน พื้นท่ี สินคา้ เป็นตน้ คือ

ร้านคา้ปลีกดั้งเดิม เช่น ร้านโชห่วย เป็นตน้ ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ เช่น หา้งสรรพสินคา้ (Department 

Stone) ซู เป อ ร์ เซ็ น เต อ ร์  (Supper Center / Hypermarket / Discount Store) ซู เป อ ร์ ม า ร์ เก็ ต 

(Supermarket) ร้านคา้เงินสดและบริการตวัเอง (Cash&Carry) ร้านคา้เฉพาะอยา่ง (Specialty Store) 

ร้านคา้ประชันชนิด (Category Killer) ร้านคา้สะดวกซ้ือ (Convenience Store) หรือ Minimart เป็น

ต้น และธุรกิจร้านค้าสะดวกซ้ือน่ีเองท่ีกลายเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตผู ้คนในสังคมไทยท่ีได้

เปล่ียนแปลงไปสู่การด าเนินชีวิตท่ีเร่งรีบมากข้ึน การท่ีมีช่วงเวลาพกัของการท างานสั้นลง ชีวติท่ีอยู่

นอกบา้นนานข้ึน เหล่าน้ีท าให้การด าเนินการของร้านคา้สะดวกซ้ือท่ีให้จ  าหน่ายสินคา้ท่ีจ  าเป็นต่อ

ชีวิตประจ าวนั บริการท่ีรวดเร็ว การขยายสาขาไปทัว่แหล่งชุมชน หรือการให้บริการตลอด 24 

ชั่วโมง เป็นการตอบสนองชีวิตสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดี และยงัคงพัฒนาการด าเนินธุรกิจอยู่
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ตลอดเวลาเพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งของผูค้นในสังคมทุนนิยม ดงันั้นขอ้มูลในส่วนน้ีจึงช่วยท าให้

เขา้ใจถึงท่ีมาของระบบธุรกิจร้านคา้ปลีกท่ีเกิดข้ึนในประเทศและลกัษณะการด าเนินธุรกิจร้านคา้

สะดวกซ้ือ ท่ีมีเทคโนโลย ีเงินและการตลาด ช่วยท าให้ธุรกิจสามารถด าเนินการไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง

จนถึงปัจจุบนั ในการตอบสนองชีวติของผูค้นสังคมในระบบทุนนิยมสมยัใหม่ของไทย 

 ทุนนิยมความรับรู้ ระบบทุนนิยมท่ีมีรัฐสวสัดิการ และการขยายตัวของ

ระบบการศึกษาในระดบัมหาวทิยาลยัท่ีมากข้ึน ท าให้แรงงานพฒันาตวัเองในดา้นต่างๆมากข้ึนดว้ย

เช่นกนัเช่นการใชค้วามรู้ ความคิด ทกัษะ การตดัสินใจและการท างานเป็นทีม เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีส่ง

ให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของโลกแรงงานอุตสาหกรรม คือ 1.แรงงานไม่ไดท้  างานแต่เพียง

การใชร่้างกาย แต่แรงงานกลายเป็นแรงงานอวตัถุมากข้ึนคือ แรงงานท่ีใชร้ะบบความคิดสร้างสรรค์

ในระบบการท างานของตนเอง 2. ระบบการจา้งงานท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งจา้งงานเต็มเวลาในโรงงาน

อุตสาหกรรม ทั้งในภาคของการผลิตและภาคบริการ ท าให้แรงงานมีเวลาและสถานท่ีท างานท่ีไม่

แน่นอนตายตวั ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีท าให้เกณฑ์การวดัมูลค่าแบบเดิมท่ีใชเ้วลาในการท างาน

(labour-time)เป็นตวัช้ีวดัจึงไม่สามารถใชไ้ดอี้กต่อไป โดยเฉพาะปัจจยั“ทุนมนุษย”์(human capital)

ท่ีการผลิตกระจายลงไปในทุกมิติของการใช้ชีวิตประจ าวนั  และการเพิ่มข้ึนของมูลค่าท่ีเกิดจาก

องค์ประกอบท่ีเป็นอวตัถุ  ท าให้มูลค่าของภาคการผลิตอวตัถุสามารถเอาชนะภาคการผลิตวตัถุ 

ระบบทุนนิยมความรับรู้จึงเน้นการพฒันาระบบ “เศรษฐกิจแห่งความหลากหลาย” (economy of 

variety)  ผา่นการแบ่งงานกนัท าท่ีมีหน่วยการผลิตขนาดเล็กลง เช่ือมต่อกนัของระบบอินเทอร์เน็ต

แบบเครือข่าย(network) และใชเ้กณฑ์ของความรู้เป็นตวัช้ีวดั ท าให้การเช่ือมต่อแรงงานของมนุษย์

เกิดข้ึนไดจ้ากทุกแห่งหน 

 เม่ือคุณสมบติัในระดบัตวัตนของแรงงานคือทกัษะของการคิดและการผลิตสร้าง

ความรับรู้ คุณสมบัติดังกล่าวจึงกลายเป็นมูลค่าและเป็นหัวใจหลัก ในขณะท่ีระบบทุนนิยม

อุตสาหกรรมมุ่งเน้นการผลิตสินคา้ท่ีมีมาตรฐานคล้ายคลึงกนัและจ านวนมาก(mass production) 

ระบบทุนนิยมความรับรู้กลบัปฏิเสธการผลิตและการบริโภคสินคา้ท่ีเหมือนๆกนั แต่เน้นความ

แตกต่างหลากหลาย ยิ่งสินคา้มีความแตกต่างมากเท่าไร สินคา้ตวันั้นยิ่งมีราคามากข้ึนเท่านั้น มูลค่า

เกิดข้ึนผ่านการสร้างความรับรู้ ภาพลักษณ์  ความรู้สึก รวมถึงเร่ืองเล่าท่ี น่าสนใจ ซ่ึงเป็น

องคป์ระกอบของอวตัถุท่ีเป็นเร่ืองของงานฝีมือ(craft)ท่ีเช่ือมโยงกบัตวัตนท่ีมีอตัลกัษณ์เฉพาะของ

ผูผ้ลิตมากกว่า การสร้างสรรค์ ซ่ึงเป็นพลงัและศกัยภาพท่ีเขา้มาอยู่ในตวัมนุษย ์การผลิตจึงค่อยๆ
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ถอยห่างจากระบบเคร่ืองจกัรหรือทุนท่ีนายทุนถือครอง และเปล่ียนมาตอบสนองความตอ้งการของ

มนุษยท่ี์มีกลไกทางสังคมเป็นตวัขบัเคล่ือนในเร่ืองเวลาท่ีเร่งรีบมากข้ึนเร่ือยๆ พลงัการสร้างสรรค์

ของแรงงานเหล่าน้ีจึงไม่สามารถลดทอนลงให้เป็นการท าซ ้ า หรือเป็นการท างานแบบอตัโนมติั

อย่างเคร่ืองจกัรในโรงงานอุตสาหกรรมได ้การท าความเขา้ใจระบบทุนนิยมในยุคปัจจุบนั จึงเป็น

การเช่ือมโยงความเป็นมาและระบบการด าเนินงานทั้งภาคการผลิตและภาคบริการของแรงงาน ท่ี

เป็นใจความส าคญัของลกัษณะการท างานของแรงงานในสังคมปัจจุบนั 

ความหมายของศิลปิน แนวความคิดเร่ืองท่ีศิลปินคือบุคคลท่ีท าศิลปะบริสุทธ์ิ ไม่มุ่งใน

ดา้นการคา้ หรือเปรียบเสมือนธาตุทองค าเน้ือบริสุทธ์ิ ไม่ว่าท าการส่ิงใดส่ิงนั้นจะดีงามและเป็น

ศิลปะเสมอ ค่อยๆเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยั ศิลปินไม่ได้สร้างสรรค์ศิลปะเพื่อความรู้สึกเพียง

อย่างเดียว แต่ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อหารายไดเ้ล้ียงชีพ หรือเพื่อการยอมรับทางสังคม

ดว้ย แมศิ้ลปินจะเป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะท่ีเฉพาะไม่เหมือนใคร และใชส่ื้อทางศิลปะในการน าเสนอ

ความคิด ความรู้สึกของตนเอง แต่ดว้ยสภาพสังคมทุนนิยมปัจจุบนั การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะของ

ศิลปินนั้นยงัตอ้งอาศยัปัจจยัต่างๆท่ีเช่ือมโยงการใชชี้วิตประจ าวนัและสังคม การท างานศิลปะไม่ได้

ข้ึนอยู่แต่เพียงอารมณ์และความรู้สึกท่ีบริสุทธ์ิอีกต่อไป ศิลปินอาจท างานศิลปะดว้ยความทุกข์ยาก

จากผลกระทบทางสังคม หรือเลือกท่ีจะใชศิ้ลปะในการต่อรองกบัอ านาจรัฐ หรือแมแ้ต่การท าศิลปะ

เพื่อเล้ียงชีพ เป็นตน้ ศิลปินจึงไม่ใช่บุคคลท่ีท างานดา้นศิลปะเพียงเพื่อตอบสนองตวัตนของศิลปิน

เท่านั้น แต่ผลงานศิลปะท่ีศิลปินไดส้ร้างสรรคข้ึ์นยงัเป็นทศันะต่อการมองโลก มองสังคมท่ีเป็นอยู ่

เป็นเร่ืองราวท่ีตวัศิลปินตอ้งการถ่ายทอดจากประสบการณ์ชีวิต ซ่ึงศิลปินจะสามารถสร้างสรรค์

ผลงานศิลปะเช่นน้ีไดก้็ต่อเม่ือศิลปินหนักลบัมามองตวัตนและท าความเขา้ใจวา่ตนเองไม่ไดพ้ิเศษ

ไปกว่าคนอ่ืนๆในสังคม แมว้า่ความเช่ือตามขนบเดิมยงัคงมีอยู ่แต่ความหมายหรือการนิยามค าว่า

ศิลปินนั้นค่อยๆขยบัเขา้ใกลส่ิ้งท่ีเป็นความสามญัธรรมดาในความเป็นมนุษยท์างสังคมมากยิง่ข้ึน 

ศิลปินกรณศึีกษา การแสดงตัวตนของคนอีสานในพื้นท่ีสาธารณะในกรุงเทพฯ 

โดยติดตามอยู่หลังเวทีของคาราวานวงหมอล า “เด่นชัย วงสามารถ” ท่ีมาเปิดแสดงหมอล าใน

กรุงเทพ ในผลงาน Liminal Zone(2012-2013) ของ ปิยะรัศม์ิ ปิยะพงศ์วิวัฒน์ น้ีเป็นการถ่ายทอด

ชีวิตแรงงานอีสานหลงัเวทีและคนอีสานท่ีมาเท่ียวชมการแสดงหมอล า  ผลงานมุ่งสะทอ้นเร่ืองราว

ของแรงงานต่างถ่ินในภาคอีสานท่ีเขา้มาใช้ชีวิตแรงงานเพื่อท ามาหากินเล้ียงตวัเองและครอบครัว

ในพื้นท่ีกรุงเทพ ท่ียงัมีมิติของการพกัผ่อน การปลดปล่อยตัวตน การใช้ชีวิตร่วมกันในพื้นท่ี
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สาธารณะของคนอีสานท่ีเขา้มาท างานในกรุงเทพฯด้วย ผลงานน้ีท าให้ผูช้มไดเ้ห็นถึงแง่มุมของ

แรงงานพลดัถ่ินท่ีไดย้า้ยตวัตนเขา้มาใชชี้วิตในเมืองหลวง การใชชี้วิตแรงงานในระบบทุนนิยมท่ีมี

เวลาเป็นเร่ืองท่ีส าคญั ย่อมตอ้งใชท้กัษะ ความรู้ เพื่อให้ตนเองอยูร่อดอยูใ่นสังคม ผลงาน Liminal 

Zone จึงเป็นตวัอยา่งหน่ึงของผลงานศิลปะท่ีศิลปินไดห้ยบิยกเร่ืองราวทางสังคมปัจจุบนัมาน าเสนอ 

Guy Debord (1931-1994) Critique of Separation(1961) เป็นภาพยนตร์ท่ีมีความยาว 18 นาที ของกี 

เดอบอร์ด ท่ีไดใ้ชค้ลิปข่าว (newsreel footage) ภาพถ่ายหนา้ปกนิตยสาร ภาพถ่ายสถานท่ี ภาพผูค้น

ท่ีถูกน ามาถ่ายใหม่ ภาพวิวของเมืองปารีสและบริเวณใกลเ้คียง รวมถึงคลิปท่ีถ่ายตวัเขาเอง เพื่อนๆ

และคนรักของเขาในคาเฟ่และตามทอ้งถนนเขา้มาใชใ้นภาพยนตร์ เพื่อแสดงถึงสาระของสังคมท่ีมี

เง่ือนไขการผลิตแบบสมยัใหม่ ท่ีมีอ านาจในการก ากับความรู้สึกและแรงปรารถนาของผูค้นใน

สังคมสมยัใหม่ ท่ีมุ่งผลิตภาพแทนของความสุข ภาพแทนของชีวิต มนัคือการด ารงอยู่ของผูค้น

ภายใตล้ทัธิทุนนิยม ท่ีซ่ึงชีวิตและสาระส าคญัในการด ารงชีวิตไดถู้กตดัขาดออกจากกนั และถูก

น าเสนอดว้ยภาพแทนในฐานะบางส่ิงท่ีไร้ชีวิต เน้ือหาความคิดเร่ือง“สังคมแห่งมหรสพ”น้ี อยู่ใน

หนังสือ Society of the Spectacle และได้ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นภาพยนตร์น้ี ซ่ึงเดอบอร์ดเป็นผู ้

ก  ากับภาพยนตร์เร่ืองน้ีเอง ซ่ึงเป็นความตั้งใจของเดอบอร์ดท่ีท าให้ลักษณะของการขดัจงัหวะ

ดงักล่าวน้ีท าลายขนบของภาพยนตร์และสารคดี กล่าวคือ เดอบอร์ดก าลงัท าลายความสัมพนัธ์ของ

ภาพ เสียงพูด และค าบรรยาย(subtitle) และเขาไดท้  าให้การท าลายความสัมพนัธ์ท่ีไม่เป็นเอกภาพน้ี

เป็นถ้อยแถลงของการวิจารณ์ในตวัเอง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในภาพยนตร์ของเดอบอร์ดท าให้เกิดการ

ทบทวนถึงรูปแบบและสาระส าคญัของการด ารงอยู่ของผูค้นในสังคมสมยัใหม่นัน่เอง เม่ือผูช้มได้

ชมภาพยนตร์ช้ินน้ีจึงมีลกัษณะของการท าลายความสัมพนัธ์ของภาพ เสียงพดู และ text(ค าบรรยาย) 

ซ่ึงท าให้ผูแ้สดงในภาพยนตร์กลายเป็นผูแ้สดงท่ีไร้เสียง ไร้ตวัตน การตดัขาดความสัมพนัธ์ของภาพ 

เสียงพูด และ text(ค าบรรยาย)น้ีเป็นไปเพื่อท าให้ผูช้มหันกลบัมาพิจารณาความเป็น subject ของผู ้

แสดง ในฐานะมนุษยท่ี์ถูกกระท า มนุษยท่ี์ไม่อาจถ่ายทอดความทรงจ าและประสบการณ์ของตนต่อ

ใครได ้ ให้กลบัมาทบทวนความหมายของการด ารงอยูข่องพวกเขาเองดว้ย ภาพยนตร์ช้ินน้ีจึงเป็น

ตัวอย่างท่ีส าคัญของรูปแบบของการท าลายความสัมพันธ์ของการรับรู้ของผูช้ม เพื่อน าไปสู่

จุดมุ่งหมายตามท่ีศิลปินไดพ้ยายามสร้างข้ึนตามเน้ือหาทางสังคมท่ีหยบิยกมาน าเสนอ 

 

 



 

บทที ่3 
 

วธิีวทิยา 
 

บทท่ี3 น าเสนอวิธีวิทยา ซ่ึงรวมไปถึงกระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ จากการ

ทบทวนวรรณกรรมในบทท่ี 2 ขา้พเจา้ไดว้เิคราะห์ขอ้มูลเร่ืองแรงงานในระบบทุนนิยม จนเกิดความ

เขา้ใจในระดบัหน่ึง แต่ถึงอย่างไรข้าพเจา้ก็ยงัคงเป็นคนนอก ไม่มีความเขา้ใจในเร่ืองแรงงานท่ี

เกิดข้ึนภายในร้านคา้สะดวกซ้ือในทางปฏิบติั จึงไดอ้อกแบบวิธีการเรียนรู้ นัน่คือ การลงพื้นท่ีจริง

เพื่อท่ีจะกลายเป็นคนใน ขา้พเจา้จึงเลือกพื้นท่ีร้านคา้สะดวกซ้ือ นั้นก็คือ ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น (7-

Eleven) เพื่อเรียนรู้ ศึกษาและท าความเขา้ใจในเร่ืองแรงงานภายใตบ้ริบทของร้านคา้ขายปลีก  ท่ี

พฒันาตวัเองทนัต่อยุคสมยัและสังคมปัจจุบนัท่ีสัมพนัธ์กบัระบบทุนนิยมทั้งในสังคมเมืองและ

สังคมชนบท ดว้ยการคา้ปลีกท่ีจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีจ าเป็นต่อชีวิตประจ าวนั เน้นความ

สะดวกสบาย ความรวดเร็วให้ทนัต่อสภาพเวลาท่ีเร่งรีบ การบริการท่ีเสมือนลูกคา้คือพระเจา้ ท าเล

ท่ีตั้งตามหวัมุมในทุกๆพื้นท่ี เปิดให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง และดว้ยการลงทุนในการขยายสาขาท่ี

มีถึงประมาณ 10,000 สาขาในประเทศไทย การลงพื้นท่ีในร้านเซเวน่อีเลฟเวน่จึงเป็นขอ้มูลความรู้ท่ี

ส าคญัประการหน่ึงในวิทยานิพนธ์ชุดน้ี โดยความรู้ชุดน้ีเป็นทั้งแรงบนัดาลใจ เป็นทั้ งขอ้มูลเชิง

ประจกัษ์ เป็นทั้งตน้เร่ืองของสาระส าคญัในการพฒันาการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ การเขา้สู่

กระบวนการและขั้นตอนการสร้างสรรค์ทางศิลปะของวิทยานิพนธ์ชุดน้ีเป็นการสร้างสรรค์ท่ี

เช่ือมโยงและสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการต่อกัน ทั้ งแนวคิด เทคนิควิธีการ รวมไปถึงรูปแบบทาง

ทศันศิลป์  

โดยสรุปวธีิวทิยาแบ่งออกเป็น 

3.1 ลงพืน้ทีภ่าคสนาม 

3.2 การสังเคราะห์  

3.3 การสร้างสรรค์ผลงาน 
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3.1 ภาคสนาม 
ร้านค้าสะดวกซ้ือ(7-Eleven) รหัสร้าน 06296 เขตการไฟฟ้าบางขุนเทยีน 

ข้าพเจ้าจะอธิบายลักษณะการท างานท่ีข้าพเจ้าได้ลงพื้นท่ีอย่างภาพรวมทั้ งตอนท่ีเป็น

พนกังานเพียงเพื่อส ารวจหาความเป็นไปไดใ้นการลงพื้นท่ีเพื่อท าวิจยั และลงพื้นท่ีเพื่อเก็บขอ้มูล 

เพื่อให้ผูอ่้านได้เข้าใจลักษณะของการท างานและพฒันาการของเหตุการณ์ในการท างานต่างๆ 

จากนั้นขา้พเจา้ค่อยลงลึกทั้งในเร่ืองภาระงานต่างๆ ขั้นตอนการ รวมถึงภาพรวมขององคก์ร 

3.1.1การสมัครงาน 

 เยน็วนัหน่ึงหลงัจากกลบัจากการเรียน ขา้พเจา้ก็ตดัสินใจเขา้ไปถามพนกังานในร้านสะดวก

ซ้ือ ในสาขาท่ีใกลบ้า้นขา้พเจา้มากท่ีสุด วา่มีรับสมคัรพนกังานอยูห่รือไหม พนกังานกล่าววา่มีแบบ

พนงังานท างานประจ า แต่ถา้อยากคุยกบัผูจ้ดัการก็ได ้ผูจ้ดัการอยูพ่อดี ขา้พเจา้จึงไดคุ้ยกบัผูจ้ดัการ

ร้าน โดยผูจ้ดัการถามค าถามกบัขา้พเจา้เป็นขอ้ๆดว้ยปากเปล่า ยกตวัอยา่งเช่น 1.เรียนจบอะไร 2.เคย

ท างานอะไรมา 3. บา้นอยูไ่หน 4.ท าไมอยากมาท าท่ีน้ี(ร้านสะดวกซ้ือ) 5.อายุเท่าไร เป็นตน้ ซ่ึงเม่ือ

ถามตอบไดส้ักพกั ก็ถามดว้ยค าถามประมาณวา่ ไหวแน่นะ ท่ีน้ีท างานหนกัมากนะ ค่าแรงไม่มาก

นะ แต่ขา้พเจา้ก็ตอบกลบัไปในลกัษณะท่ีตอ้งการท างานน้ีมากๆ ไม่เก่ียงค่าแรง ไม่หว ัน่งานหนัก 

สุดทา้ยผูจ้ดัการไดข้อเบอร์โทรศพัทติ์ดต่อแลว้บอกวา่จะติดต่อกลบัมา  

 ผา่นไปประมาณเกือบอาทิตย ์ผูจ้ดัการท่ีเคยคุยดว้ยวนันั้นก็โทรติดต่อกลบัมาแจง้วา่ ตกลง

ว่ารับท างานแล้ว ให้เขา้มาลองท างาน แต่ยงัไม่ให้เป็นพนักงานประจ า ให้ท าแบบพนักงาน part-

timeไปก่อน โดยไดช้ั่วโมงละ 36 บาท ขา้พเจา้ตอบตกลงถึงแมจ้ะมีอาการว่าอยากขอเพิ่มเงินราย

ชัว่โมงมากกวา่นั้นอีกหน่อยก็ตาม ขา้พเจา้ถามวา่ตอ้งใชเ้อกสารอะไรติดไปส าหรับสมคัรงานบา้ง ผู ้

จกัการก็ตอบกลับมาว่าก็เอกสารสมคัรงานทัว่ๆไป มีส าเนาบตัรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ส าเนาวฒิุการศึกษา รูปถ่าย 2 รูป แต่เร่ืองวฒิุการศึกษาของขา้พเจา้ใหห้าวฒิุท่ีต ่ากวา่ ป.ตรีมาไดไ้หม

(ซ่ึงคือวฒิุ ป.ว.ช.) ขา้พเจา้เกิดความสงสัยวา่ท าไมไม่ใชว้ฒิุป.ตรี เพราะท่ีท างานในหลายๆท่ีมีเกณฑ์

รับวุฒิการศึกษาของคนท่ีจะเขา้ไปสมคัรงานด้วยซ ้ า เช่น ตอ้งไม่ต ่ากว่า ป.ตรี เป็นตน้ แต่ขา้พเจา้

ไม่ไดถ้ามกลบัไปวา่ท าไม ไดแ้ต่ตอบวา่ไดค้่ะ จากนั้นผูจ้ดัการก็บอกวา่ตอ้งใส่เส้ือผา้อยา่งไรในวนั

มาท างานวนัแรก ใส่เส้ืออะไรมาก่อนก็ได ้กางเกงสีด า ถุงเทา้สีด า รองเทา้สีด า ส่วนเส้ือฟอร์มให้มา

รับในวนัท างาน  
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 3.1.2 การท างาน 

 ตุลาคม-พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 

วนัแรก ขา้พเจา้ได้ท างาน 4 ชั่วโมง ในช่วงเช้า เร่ิม 8.00 น. ถึง 12.00 น. งานวนัแรกเป็น

การสอนโดยคราวๆวา่ พนกังานท่ีน้ีมีหนา้ท่ีตอ้งท าอะไรบา้ง ท่ีส าคญัท่ีสุดคือการบริการลูกคา้ การ

พดูจาให้ไพเราะกบัลูกคา้ ขา้พเจา้ไดเ้ร่ิมท าอะไรท่ีง่ายๆ เช่น การเติมของท่ีขาดในชั้นวางสินคา้ การ

จดัเรียงสินคา้  ช่วงยกสินคา้ลงมาจากสต๊อคชั้นบน กวาดและถู ภายในร้านและนอกร้าน เปล่ียนถุง

ขยะหน้าร้าน ส าหรับพนักงานใหม่จะไม่ถูกสอนให้ยืนท่ีเคาน์เตอร์ หรือ รับสินคา้ต่างๆท่ีมาส่ง

ภายในร้าน จะสอนเพียงหลกัการท างานคราวๆเท่านั้น และพนกังานก็ไม่สามารถรู้ไดว้า่เม่ือไรจะ

ไดรั้บการฝึกให้ท างานในภาระท่ีมาก ทุกอยา่งลว้นอยูใ่นการตดัสินใจของผูจ้ดัการร้าน ในส่วนของ

เพื่อนร่วมงาน มีเพียงการถามวา่ช่ืออะไร บา้นอยูไ่หน เคยเป็นท างานแบบน้ีมาก่อนหรือเปล่า และมี

การบอกเล่าเร่ืองการท างานเพียงเล็กนอ้ย  ยงัไม่มีการเขา้มาท าการรู้จกัแบบสนิทชิดเช้ือ 

ในวนัแรก ข้าพเจ้ามาถึงร้านก่อน 8.00 น . ประมาณ 15 นาที และกลับออกจากร้าน 

ประมาณ 13.30 น.  เท่ากบัวา่ วนัแรกขา้พเจา้ท างานทั้งหมด 5 ชัว่โมงคร่ึง อีกเร่ืองคือขา้พเจา้ไม่ได้

กรอกใบสมคัรงาน แค่ยืน่เอกสารใหท่ี้ตอ้งใชใ้นการสมคัรงานก็เสร็จขั้นตอนการสมคัรงานแลว้ 

อาทิตย์แรก ในวนัท่ี 2-3 ข้าพเจา้ยงัคงได้ท าในช่วงเช้า เหมือนวนัแรก และลกัษณะ

งานไม่ต่างกนัมากนกั  แต่มีเพื่อนร่วมงามเขา้มาคุยดว้ยมากข้ึน และคล่องมากกวา่เดิม พอเขา้วนัท่ี 4 

ขา้พเจา้ก็เร่ิมได้ท างานเต็มวนั ก็คือ ท างานครบ 8 ชัว่โมงต่อ 1 วนั ภาระงานท่ีไดรั้บก็มากข้ึนดว้ย 

ผูจ้ดัการเร่ิมให้เพื่อนร่วมงานเขา้มาสอนว่าในแต่ละวนัของแต่ละช่วงเวลาตอ้งท าอะไรบา้ง ดูแล

ส่วนไหน มีใครท ารอบเดียวกบัเราบา้ง แต่ในส่วนของภาระงานท่ีส าคญัๆเช่นเซ็นเอกสารรับสินคา้ 

สั่งสินคา้ หรือยืนหนา้เคาน์เตอร์ ขา้พเจา้ยงัไม่ไดรั้บภาระเหล่านั้นอยา่งเต็มตวั มีเพียงให้สังเกตจาก

เพื่อนร่วมงานวา่ตอ้งท าอยา่งไร เป็นไปในลกัษณะของการสอนปากเปล่า ยงัไม่ให้ปฏิบติัจริง  พอ

เขา้วนัท่ี 5-6 ขา้พเจา้ก็ไดรั้บภาระท างานเตม็วนัช่วงบ่าย คือ 13.30 – 22.30 น. การท างานของขา้พเจา้

เร่ิมคล่องข้ึน เขา้ใจเทคนิคมากข้ึน เพื่อนร่วมงานสนิทกนัมากข้ึน 
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เดือนแรก (ตุลาคม 2557) ขา้พเจา้ไดรั้บภาระงานในช่วงบ่าย(กะบ่าย)เป็นส่วนมาก 

มีบางวนัท่ีไดรั้บภาระงานในช่วงเช้า(กะเช้า) ยงัไม่ไดรั้บภาระงานในช่วงกลางคืน(กะดึก) ขา้พเจา้

ท างานอาทิตยล์ะ 6 วนั ไดห้ยุดท างาน 1 วนั วนัหยุดงานท่ีไดรั้บจะไม่เหมือนกนัในแต่ละสัปดาห์ 

พนักงานไม่สามารถขอวนัหยุดเองได้ ข้าพเจ้าเร่ิมได้ยืนคิดเงินให้กับลูกค้าหน้าเคาน์เตอร์ เร่ิม

ให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสแก่ลูกคา้ และสามารถเซ็นรับสินคา้ท่ีมาส่งภายในร้านไดแ้ลว้ กบัเพื่อน

ร่วมงานก็สนิทกนัมากข้ึนพูดจากหยอกลอ้กนัได ้และเร่ิมมีการชวนกนัไปกินขา้วพร้อมกนัในช่วง

พกั มีเพื่อร่วมงานคนหน่ึงกล่าวกบัขา้พเจา้วา่ ขา้พเจา้ไดรั้บภาระหนา้ท่ีต่างๆเร็วกวา่พวกเขาท่ีมาท า

รุ่นแรกๆมาก ส าหรับเขากวา่จะไดรั้บการสอนให้เรียนรู้เร่ืองต่างๆนานเป็นเดือนๆ ซ่ึงขา้พเจา้ก็ได้

แต่ตอบกลบัไปท านองวา่ เพราะไม่มีคนท า พี่เขาเลยตอ้งสอนงานให้เราหรือเปล่า ซ่ึงมนัเป็นเร่ือง

จริงท่ีว่า พนักงานในร้านเขา้ๆออกๆบ่อย ในท่ีน้ีหมายถึงมีคนเขา้มาสมคัรงานแต่ท างานไม่ก่ีวนัก็

ออก ท าได้ครบเดือนก็ออก ขา้พเจา้คิดว่าอาจเป็นเพราะเหตุน้ีขา้พเจา้จึงได้รับภาระงานท่ีไวกว่า

พนักงานรุ่นก่อนๆในการเรียนรู้งาน เพื่อให้สามารถท างานในหลายๆด้านได้ ทั้ งคิดเงิน ทั้งเติม

สินคา้ รับสินคา้ เป็นตน้ 

เงินเดือนเดือนแรกของขา้พเจา้ เม่ือเทียบกบัชัว่โมงจริงในการท างาน ผูจ้ดัการคิดชัว่โมงใน

การท างานนอ้ยกว่าเป็นสิบชัว่โมง  เน่ืองจากเป็นเดือนแรก ขา้พเจา้จึงไม่ไดส้อบถามวิธีการคิดเงิน

เป็นรายชัว่โมงกบัผูจ้ดัการ ไดเ้ก็บความสงสัยเอามาถามกบัเพื่อนร่วมงานท่ีท างานมานาน และได้

ค  าตอบวา่ ไม่วา่จะท านานก่ีชัว่โมง เขาก็จะคิดให้เพียง 8 ชัว่โมงเท่านั้น ดงันั้นอยา่ไปคิดมาก และวนั

หลงัก็พยายามรีบเคลียร์งานของตวัเองให้เสร็จไวๆ จะไดไ้ม่ตอ้งกลบัดึกมาก เพราะท ามากชัว่โมงก็

ไม่ไดเ้งินตามชั่วโมงหรอก ขา้พเจา้จึงถามกลบัว่าแลว้ยงัไงถึงจะเรียกว่าไดโ้อที เพื่อนร่วมงานจึง

ตอบวา่เม่ือผูจ้ดัการใหม้าท าก่อนเวลาหรือนานเกินเวลาและผูจ้ดัการตอ้งพูดวา่ จะคิดเงินเป็นโอทีให ้

เม่ือนั้นเราถึงจะไดโ้อที ค่าโอที ก็คือ ชัว่โมงละ 50 บาท เดือนแรกขา้พเจา้ไดแ้รงงานชัว่โมงละ 37 

บาท 

เดือนท่ีสอง (พฤศจิกายน 2557) เดือนน้ีขา้พเจา้ยงัคงไดรั้บภาระงานในช่วงบ่าย(กะบ่าย)

เป็นส่วนมาก และไดรั้บภาระงานในช่วงกลางคืน(กะดึก)  ขา้พเจา้ยงัท างานอาทิตยล์ะ 6 วนั ไดห้ยุด

ท างาน 1 วนัเหมือนเดิม วนัหยุดงานท่ีไดรั้บจะไม่เหมือนกนัในแต่ละสัปดาห์ เดือนน้ีขา้พเจา้ไดล้อง

ขอหยุดในวนัท่ีขา้พเจา้ตอ้งการหยดุได ้1 วนั การท างานต่างๆเร่ิมเขา้ท่ีเขา้ทาง ขา้พเจา้เร่ิมท างานได้

คล่องโดยท่ีไม่ตอ้งถามผูจ้ดัการร้านหรือพนกังานท่ีเป็นพนกังานก่อนหนา้มากนกั กบัเพื่อนร่วมงาน
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ก็สนิทสนมกนัมากข้ึน กินขา้วพร้อมกนั นดักลบับา้นพร้อมกนั กบัลูกคา้นั้น ลูกคา้ท่ีเขา้มาซ้ือของท่ี

ร้านก็เร่ิมจ าหน้าได้ ข้าพเจ้าเร่ิมจับจุดของลูกค้าเจ้าประจ าได้ว่าเข้ามาในร้านจะเลือกซ้ืออะไร 

แนะน าสินคา้โปรโมชัน่แบบไหนลูกคา้คนน้ีถึงจะซ้ือ 

เงินเดือน เดือนน้ี ผูจ้ดัการร้าน เพิ่มค่าแรงรายชั่วโมงเป็นชั่วโมงละ 39 บาท แต่ห้ามเอา

ค่าแรงงานน้ีไปบอกเพื่อนพนกังานดว้ยกนั เพราะผูจ้ดัการร้านบอกวา่ จริงๆแลว้เขาจะข้ึนค่าแรงงาน

ใหพ้นกังานปีละ 1 บาท 

 

 

มกราคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

เดือนท่ีสาม(มกราคม 2558)  ร้านปิดท าการเน่ืองจากร้านเดิมหมดสัญญาเช่าร้าน และไดย้า้ย

ร้านไปอีกท่ีหน่ึงท่ีอยูไ่ม่ไกลจากกนัมากนกั  เดือนน้ีขา้พเจา้ไดถู้กเรียกไปช่วยกนัจดัเรียงสินคา้ก่อน

เปิดร้านดว้ย ซ่ึงถือว่าเป็นการเร่ิมตน้ใหม่ของสาขาใหม่เลยทีเดียว ร้านมีขนาดใหญ่และกวา้งขวาง

ข้ึน มีชั้นวางเพิ่มมากข้ึน มีสินคา้เพิ่มมากข้ึน 

ในเดือนน้ีพนกังานประจ าของร้าน และพนกังาน part-time ท่ียงัไม่หนีหายไปไหนได้รับ

เงินเดือนเป็นจ านวนคร่ึงหน่ึงของจ านวนเตม็ท่ีควรไดใ้นเดือนน้ี 

เดือนท่ีส่ี(กุมภาพนัธ์ 2558)  ขา้พเจา้ไดเ้รียนรู้ลกัษณะของการท างานในร้านคา้สะดวกซ้ือท่ี

ครบเกือบรอบดา้น ผูจ้ดัการไดส่้งขา้พเจา้ไปอบรมส าหรับพนกังานใหม่ ไดรู้้ขั้นตอนการใหบ้ริการ 

การจดัเรียงสินคา้ การวางสินคา้ประเภทต่างๆ กฎระเบียนของพนกังานในขณะปฏิบติังาน ในขณะ

ท่ีปฏิบติัต่อลูกคา้  และการคิดค านวณรายไดข้องร้านต่อเดือน วา่ในแต่ละวนัยอดการขายไดเ้ท่าไร 

ในแต่ละเดือนมีการตดัจ่ายเท่าไร ออดิทแต่ละเดือนเท่าไรห้ามเกินเท่าไร รวมถึงไดรั้บภาระให้สั่ง

สินคา้เขา้ร้านดว้ย กบัเพื่อนร่วมงานมีความสนิทกนัมากข้ึน เร่ิมมีการพูดคุยข้ึนเร่ืองส่วนตวัมากข้ึน 

มีความสัมพนัธ์ต่อกนัดว้ยดี รวมถึงความสัมพนัธ์กบัผูจ้ดัการร้านดว้ย ท่ีสนิทกนัมากข้ึน เดือนน้ีมี

พนกังานใหม่เพิ่มข้ึนอีก 1 คน ผูจ้ดัการไดม้อบหมายให้ขา้พเจา้ไดส้อนงานเบ้ืองตน้ให้กบัพนกังาน

ใหม่คนน้ีดว้ย 
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ถึงแมจ้ะได้รับภาระงานมากข้ึน แต่ไม่มีผลต่อเงินรายชั่วโมงท่ีได้รับ ขา้พเจา้ยงัคงได้เงิน

รายชัว่โมงเท่าเดิม และท างานหนกัมากข้ึนกวา่เดิม  

เดือนท่ีห้า (มีนาคม 2558)   เร่ืองภาระการท างานเร่ิมคล่องตวัมากข้ึน ขา้พเจา้เร่ิมจบัเทคนิค

การท างานใหส้บายและรวดเร็วไดม้ากข้ึน  โดยรวมของการท างานไม่มีปัญหาอะไร แต่ขา้พเจา้เร่ิมมี

ปัญหากบัเพื่อนร่วมงาน ท่ีเร่ิมแบ่งกลุ่มระหวา่งพนกังานใหม่ พนกังานเก่า เร่ิมมีการพดูคุยท่ีประชด

ประชนัมากข้ึนกบัขา้พเจา้ในเร่ืองเป็นลูกรักของผูจ้ดัการ หรือคิดวา่ขา้พเจา้พยายามสร้างกลุ่มใหม่

โดยสอนพนักงานใหม่เอง ท าให้ขา้พเจา้เกิดสภาวะท่ีไม่สามารถเขา้ใจได้ว่าเกิดอะไรข้ึน  และท่ี

ส าคญัท่ีสุด อาการท่ีเปล่ียนแปลงไปจากท่ีรักใคร่กนัดีกลายเป็นเหมือนศตัรูท่ีเพื่อนร่วมงานแสดงต่อ

ขา้พเจา้นั้นรวดเร็วมาก ส่งผลต่อความรู้สึกของขา้พเจา้ในการมาท างานท่ีน้ียิง่ 

ขา้พเจา้ไดข้ึ้นเงินรายชัว่โมงจากชัว่โมงละ 39 บาท เป็นชัว่โมงละ 41 บาท และผูจ้ดัการร้าน

เร่ิมพูดชกัชวนให้เป็นพนกังานประจ า เปล่ียนจากการไดเ้งินเป็นรายชัว่โมงเป็นเงินเดือนแทน แต่

ขา้พเจา้ปฏิเสธ 

เดือนท่ีหก (เมษายน 2558) ส าหรับการท างานของข้าพเจ้าเป็นไปได้อย่างไม่ค่อย

ราบร่ืนนกั เน่ืองจากเม่ือมีปัญหากบัเพื่อนร่วมงาน งานท่ีเคยช่วยกนัท าก็กลายเป็นขา้พเจา้ท าแต่เพียง

ผูเ้ดียว ในเวลาท่ีผูจ้ดัการอยู่  ทุกคนดูจะช่วยเหลือและท างานในหน้าท่ีของตนเองไดดี้ แต่เวลาลบั

หลงัผูจ้ดัการกลายเป็นฝ่ายท่ีตอ้งท างานในหน้าท่ีต่างๆเองเพียงคนเดียว หากขา้พเจา้ไม่ท าก็จะมีผล

มาถึงเราเช่น ถ้าคิดเงินช้า ไม่สนใจลูกค้า ก็ท  าให้มีลูกคา้ต่อแถวรอคิดเงินยาวท าให้อาจเกิดการ

ร้องเรียนได้ หรือถ้าไม่จดัเรียงสินค้าให้เสร็จโดยเร็ว ก็จะยิ่งท าให้งานส่วนอ่ืนๆได้ลงมือท าช้า

ออกไป ซ่ึงจะส่งผลใหข้า้พเจา้เลิกงานชา้ไปอีก หรือถา้เราไม่สนใจขายสินคา้ก็ท  าให้ยอดขายสินคา้

ส่วนท่ีเหลือตกไปอยู่กับพนักงานช่วงต่อไปซ่ึงก็จะมีปัญหาตามมาได้อีก เร่ืองราวเหล่าน้ีท าให้

ขา้พเจา้ต้องขอเขา้พบผูจ้ดัการ เพื่อแจง้เร่ืองราวเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึน เม่ือผูจ้ดัการทราบก็ได้

ด าเนินการเรียกพนกังานแต่ละคนเขา้ไปคุยท่ีละคนโดยไม่ให้แต่ละคนรู้ตวั และตกัเตือนในแต่ละ

ส่วนท่ีท าให้เกิดผลเสียต่อการท างาน การเรียกพนกังานเขา้พูดคุยนั้นขา้พเจา้ไปทราบก่อนล่วงหน้า 

จนพบว่ามีพนักงานลาออกในเวลาใกล้เคียงกนัถึง 3 คน จึงสอบถามกบัผูจ้ดัการว่าเกิดอะไรข้ึน 

ผูจ้ดัการไดเ้ล่าให้ขา้พเจา้ฟังว่าผูจ้ดัการได้เรียกพบเองคนแรกมีอาการกา้วร้าว ไม่พอใจท่ีเรียกมา

พดูคุยในเร่ืองการท างานและกิริยามารยาท จึงขอลาออกเอง ส่วนอีกสองคนนั้นลาออกตามเพื่อน ซ่ึง

ส่งผลให้เกิดช่วงขาดพนักงานในการท างาน ถึงขนาดเหลือพนักงานในกะเพียงคนเดียว นัน่ก็คือ
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ขา้พเจา้ท่ีท าร่วมกบัผูจ้ดัการร้าน เหตุการณ์ยงัไม่จบเพียงเท่านั้น พนักงานท่ีลาออกไปยงักลบัมา

ก่อกวนภายในร้านอีกหลายคร้ัง โดนตั้งใจใหข้า้พเจา้เป็นพนกังานท่ีใหบ้ริการและคิดเงิน มีการโยน

สินคา้ และขู่จะโทรร้องเรียนกบัทางส านกังานใหญ่ จนสุดทา้ยผูจ้ดัการตอ้งเรียกขา้พเจา้เขา้ไปคุย

แล้วแจ้งกับข้าพเจ้าในท านองท่ีว่า ตัวเขาเข้าใจว่าเกิดอะไรข้ึนและตัวข้าพเจ้าไม่ใช่ฝ่ายผิดเลย 

เพียงแต่ผูจ้ดัการร้านไม่อยากให้เกิดการร้องเรียนไปถึงส านกังานใหญ่ ดงันั้นจึงอยากให้ขา้พเจา้มา

ท างานในบางวนั หรือในวนัท่ีมีคนขาดจริงๆ หรือก็คือเลิกจา้งขา้พเจา้นั้นเอง 

ขา้พเจา้ได้เงินรายชั่วโมงละ 41 บาท เดือนน้ีได้ค่าขยนัเพิ่มอีก 500 บาท นอกเหนือจาก

เงินเดือน 

เดือนเจด็ (พฤษภาคม 2558) ขา้พเจา้ได้มาท างานเป็นบางวนัตามวนัท่ีคนขาดจริงๆ 

จนผา่นไปไดส้องสัปดาห์ ขา้พเจา้ก็ขอเขา้พบกบัผูจ้ดัการร้านและขอลาออกจากงานเอง ขา้พเจา้ได้

ค่าแรงชัว่โมงละ 41 บาทเช่นเดิม ผูจ้ดัการร้านใหเ้งินเพิ่มอีก 500 บาท บอกกบัขา้พเจา้วา่ ค่าท างานดี 

3.1.1 มาตรฐานพนักงานร้าน 

1.)จุดเด่นของเรา 

- สินคา้และบริการหลากหลาย  - บริการรวดเร็วเป็นกนัเอง 
- ราคาสมเหตุสมผล   - สะดวกทุกท่ีทุกเวลา 
- การส่งเสริมการขายท่ีน่าสนใจ - ร้านสะอาด สวา่ง เยน็สบาย 
2.)การแต่งกายของพนักงาน 

ผู้หญิง 

- แต่งทรงผมให้เรียบร้อย หากผมยาวให้รวบหรือมดัผมไปไวด้้านหลังให้เรียบร้อย 
ไม่ใช่ก๊ิบท่ีมีสีสันจนเกินไป 

- สามารถแต่งหนา้ ทาริมฝีปากได ้แต่ไม่ควรฉูดฉาดจนเกินไป  
- ใส่เส้ือฟอร์มทุกคร้ังท่ีเขา้ปฏิบติังาน พร้อมติดป้ายช่ือพนกังานใหเ้รียบร้อย 
- ใส่กางเกงผา้สีด า  
- ถุงเทา้สีด า 
- รองเทา้สีด า 
- ไม่อนุญาตใหท้าสีเล็บไปวา่กรณีใดๆ 
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ผู้ชาย 

- จดัแต่งทรงผมใหเ้รียบร้อย ไม่ไวผ้มยาว 
- ใส่เส้ือฟอร์มทุกคร้ังท่ีเขา้ปฏิบติังาน พร้อมติดป้ายช่ือพนกังานใหเ้รียบร้อย 
- ใส่กางเกงผา้สีด า  
- ถุงเทา้สีด า 
- รองเทา้สีด า 
 

 

3.)การบริการ  

Friendly Service (บริการท่ีเป็นมิตร) เป็นส่ิงท่ีพนกังานควรค านึงในการใหบ้ริการ คือ 

1. การทกัทายลูกคา้ 
2. กิริยาสุภาพ 
3. การเอาใจใส่ 
4. ความกระตือรือร้น 
5. ความรับผดิชอบ  
ค ากล่าวพืน้ฐานส าหรับพนักงานร้าน 

1. สวสัดีครับ/ค่ะ 
2. รับ…(สินคา้)…เพิ่มไหมครับ/ค่ะ 
3. กรุณารอสักครู่ ครับ/ค่ะ 
4. ขอโทษครับ/ค่ะ ท่ีท าใหเ้สียเวลา 
5. ขอบคุณครับ/ค่ะ โอกาสหนา้เชิญใหม่ ครับ/ค่ะ 
ขั้นตอนหลกัการบริการต้องปฏิบัติ 

1. Plus Sale (การแนะน าและขายสินคา้เพิ่มเติมของพนกังาน) 
2. คิดราคาสินคา้ทั้งหมด,ขานยอดเงินรวมถูกตอ้ง 
3. ขานรับเงินหรือถา้ลุกคา้ใชบ้ตัรแนะน าใหลู้กคา้แตะบตัร 
4. ขานเงินทอน(กรณีใชบ้ตัรตอ้งแจง้ยอดคงเหลือ) 
5. ส่งมอบสินคา้และเงินทอนพร้อมใบเสร็จ 
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6. การกล่าวค าขอบคุณและกล่าวค าเชิญชวน 
4.)ลกัษณะของสินค้า 

สินคา้ภายในร้านแบ่งออกเป็น  2 ประเภทดว้ยกนั คือ 

1. สินคา้ประเภท ของกิน เช่น อาหารพร้อมทาน(Fresh) เคร่ืองด่ืม(Re-Fresh) อาหารแปร
รูป (Process Food) 

2. สินคา้ประเภท ของใช ้เช่น สินคา้อุปโภค(Non Food) หนงัสือ ส่ือบนัเทิง หนงัสือพิมพ ์
สินคา้พิเศษ 

 
 

5.)ลกัษณะงาน 

แคชเชียร์ 

หนา้ท่ีหลกั     

1. บริการลูกคา้ : พนกังานท่ีไดรั้บหน้าท่ีแคชเชียร์ มีหน้าท่ีคอยตอบค าถามดา้น
บริการและสินคา้ต่างๆภายในร้าน เช่น ดา้นการบริการดา้นเคาน์เตอร์เซอร์วิส 
ต่างๆ หรือสินคา้เฉพาะท่ีลูกคา้ตอ้งการวา่มีขายไหม เป็นตน้  

2. คิดราคาสินคา้ : การคิดราคาสินคา้ ตอ้งท าตอ้งความรวดเร็วและถูกตอ้ง พร้อม
กบัน าสินคา้ใส่ถุงครบตามรายการท่ีลูกคา้ซ้ือ เพราะถา้พนกังานใส่สินคา้ไป
ครบแต่คิดเงินเต็มจ านวน อาจท าให้เกิดเร่ืองราวระหว่างลูกคา้ได ้เช่น ลูกคา้
อาจคิดว่าพนกังานจงใจไม่ใส่สินคา้นั้นๆแลว้คิดเงิน หรืออาจคิดวา่พนกังาน
ในร้านโกงดว้ยการน าสินคา้นั้นเอามาเป็นของตน เป็นตน้ 

3. เก็บรักษาเงิน : พนกังานท่ีท าหนา้ท่ีแคชเชียร์ตอ้งตรวจสอบจ านวนเงินท่ีไดรั้บ
จากลูกคา้ และจ านวนเงินทอนท่ีจะมอบให้กบัลูกคา้อยา่งถูกตอ้ง ไม่ขาด ไม่
เกิน  หากเงินในแคชเชียร์เคร่ืองไหนพบว่ามีจ านวนเงินขาดไปเกิน 20 บาท 
พนกังานคนนั้นก็ตอ้งรับผดิชอบตามจ านวนท่ีขาดไป หรือในร้านท่ีขา้พเจา้ลง
พื้นท่ี กรณีท่ีเงินในเคร่ืองขาดไป แกไ้ขดว้ยการหารจ านวนพนกังานทั้งหมด
ในกะนั้นเพื่อช่วยกนัจ่ายเงินส่วนต่าง ในบางคร้ังท่ีมียอดขาดในจ านวนท่ีสูง
กว่าปกติ ก็จะเกิดความรู้สึกว่า เราไม่ได้ไปยืนคิดเงิน ทอนเงินกบัลูกคา้เลย 
ท าไมตอ้งมาเสียเงินดว้ย 
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4. บ ารุงรักษาเคร่ืองคิดเงิน : เวลาปิดเคร่ืองคิดเงิน อย่ากระแทก เพราะจะท าให้
เคร่ืองคิดเงินช ารุด และจะส่งผลในช่วงเวลาท่ีลูกคา้เยอะ แต่มีเคร่ืองคิดเงินไม่
เพียงพอ 

5. รับ-ส่งมอบผลดั : พนกังานท่ีท าหนา้ท่ีแคชเชียร์ในแต่ละกะ เม่ือหมดเวลาของ
กะนั้นๆ ตอ้งท าการผิดผลดั(กะ)ของตนเอง การปิดผลดั คือการสรุปยอดของ
การขายสินคา้ทั้งหมด รวมไปถึง การคียข์อ้มูลในระบบ การสั่งสินคา้และรับ
สินคา้ในแต่ละผลดั 

 
 

หนา้ท่ีรอง 

1. ท าความสะอาดบริเวณเคาน์เตอร์แคชเชียร์และบริเวณใกลเ้คียง 
2. เติมสินคา้และดูแลสินคา้บริเวณเคาน์เตอร์แคชเชียร์ 
3. บนัทึกขอ้มูลสินคา้ควบคุมพิเศษ เช่น เหลา้ บุหร่ี 
       กฎระเบียบแคชเชียร์ 

1. บริการลูกคา้ดว้ยรอยยิม้และความสุภาพ รวดเร็ว 
2. คิดราคาสินคา้ ตอ้งบนัทึกลงเคร่ือง POS(เคร่ืองคิดเงิน) ตามจริงทุกคร้ัง 
3. ล้ินชกัเคร่ือง POS ตอ้งปิดตลอดเวลาเม่ือไม่มีการขาย (ไม่ควรกดปุ่มหรือปิด

ล้ินชกัแรงๆ) 
4. เม่ือรับธนบตัร 1,000 บาท ตอ้งดรอป (การดรอปคือการเอาธนบตัร 1,000บาท

ท่ีไดรั้บเขา้ตูเ้ซฟขา้งใตเ้คร่ืองคิดเงินในกรณีท่ีเงินในเคร่ืองคิดเงินเพียงพอต่อ
การทอนเงิน แต่ถา้ในกรณีท่ีเงินในเคร่ืองไม่พอในการทอน เราตอ้งน าเงินท่ี
ไดแ้ลกเงินการตูเ้ซฟส าหรับดรอปแทน ) ทนัที (กรณีลูกคา้รอคิวมากใหเ้คลียร์
ลูกคา้ใหห้มดแลว้รีบดรอปทนัที) 

5. ใหใ้บเสร็จแก่ลูกคา้ทุกคร้ัง 
6. หา้มลดราคาสินคา้ปกติหรือขายเงินเช่ือ 
7. ให้ผูช่้วยผูจ้ดัการร้านหรือผูจ้ดัการร้านตรวจค้นตวัก่อนเขา้-ออกจากเคร่ือง 

POS ทุกคร้ัง 
8. เม่ือคิดเงินผิด ตอ้งแจง้ให้ผูช่้วยผูจ้ดัการร้านหรือผูจ้ดัการร้านทราบทนัทีเพื่อ

ด าเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
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9. ปฏิบติัตามขั้นตอนการส่งมอบผลดัและรับผลดัอยา่งถูกตอ้ง 
10. เงินสดขาด-เกินในเคร่ืองคิดเงินตอ้งไม่เกิน 20 บาท/ผลดั/เคร่ือง 
11. เงินในเคร่ืองตอ้งไม่เกิน 2,000 บาทต่อเคร่ือง 
12. ตอ้งมีเหรียญครบทุกชนิด 
13. หา้มวางธนบตัรไวน้อกเคร่ือง 
การจัดการสินค้า 

1. ส่ังสินค้า 
สินคา้ท่ีพนกังานสามารถรับผดิชอบได ้เป็นสินคา้ท่ีสามารถเก็บไวไ้ดน้าน ไม่

เสียง่าย ไดแ้ก่ บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป บุหร่ีไทย เคร่ืองปรุงรสและอาการกระป๋อง 

บุหร่ีต่างประเทศ เคร่ืองชงด่ืม ของใช้ส่วนตัว ขนมขบเค้ียว ของใช้ใน

ครัวเรือน ลูกอมและขนมหวาน ทิชชู/ผา้อนามยั 

2. รับและจัดเกบ็สินค้า 
การตรวจรับสินค้า : พนักงานท่ีตรวจรับสินค้า ต้องตรวจรับร่วมกับผูช่้วย

ผูจ้ดัการร้านทุกคร้ัง โดยตรวจสอบ ชนิด จ านวน และขนาดบรรจุให้ตรงกบั

ใบส่งสินคา้ 

การจัดเกบ็สินค้า 

2.1 สินค้าท่ีไม่ต้องควบคุมอุณหภูมิ 
- จดัเก็บสินคา้ท่ีอุณหภูมิห้องตามพื้นท่ีท่ีก าหนดให้ ไดแ้ก่ สต๊อกสินคา้
และชั้นวาง 

- จดัเก็บโดยยดึหลกั FIFO (มาก่อนขายก่อน) 
- ไม่วางสินคา้สัมผสัพื้นโดยตรง 
- ไม่วางซอ้นทบักนัเกินท่ีก าหนด ( ไม่เกิน 6 ลงั หรือ 3 แพค็) 

2.2 สินค้ากลุ่มแช่เยน็ / แช่แขง็ 
- เก็บในอุปกรณ์รักษาอุณหภูมิทนัทีหลงัการตรวจนบั 
- ไม่จดัเก็บสินคา้เกินขอบเขตพื้นท่ีท่ีก าหนดของอุปกรณ์ (Load Line) 
- ไม่แช่สินคา้ในน ้าแขง็ วางนอกตู ้อุณหภูมิ 
- จดัเก็บโดยยดึหลกั FIFO (มาก่อนขายก่อน)  
- ไม่วางสินคา้ไวก้บัพื้น 
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3. การเติมและจัดเรียงสินค้า 
ขั้นตอนการเติมสินค้า : การเติมสินคา้ส่วนใหญ่เป็นพนกังานในกะบ่าย และ

กะดึก โดยกะบ่ายเติมทั้งหมด 2 คร้ัง คือช่วงบ่ายหลงัจากท่ีมีสินคา้เขา้มาส่งของและจดัเรียงสินคา้ท่ี

น ามาส่งเสร็จแลว้ และในช่วงค ่าก่อนพนกังานกะบ่ายเลิกงาน ส าหรับกะดึก เติมสินคา้ อีก 1 คร้ัง

ในช่วงเชา้เพื่อใหสิ้นคา้พร้อมจ าหน่ายแก่ลูกคา้ในช่วงกลางวนัก่อนพนกังานรอบดึกกลบับา้น 

3.1 ส ารวจและบนัทึกจ านวนสินคา้ 
เม่ือถึงเวลาตอ้งเติมสินคา้ ขา้พเจา้ตอ้งเดินส ารวจสินคา้ทั้งหมดก่อน 1 คร้ัง 

โดยระหว่างท่ีเดินส ารวจก็ต้องดูว่าสินค้าตวัไหนขาดเยอะมากกว่าปกติ จากนั้นทดไว ้เม่ือเดิน

ส ารวจแลว้ก็ใชโ้ทรศพัท์มือถือของขา้พเจา้เองถ่ายสินคา้ท่ีขาดทั้งหมดตามรายการในชั้นวางสินคา้ 

โดยจะตอ้งถ่ายภาพให้เห็นจ านวนท่ีขาดหายไปดว้ยเพื่อให้สามารถหยิบจ านวนสินคา้ลงมาเติมได้

อยา่งถูกตอ้งหรือใกลเ้คียงมากท่ีสุด 

3.2 น าสินคา้มาจากสตอ๊ก 
เม่ือขา้พเจา้ถ่ายภาพสินคา้ไดค้รบแลว้ ตอ้งไปหาสินคา้จากสต๊อกท่ีชั้น 2 

ของร้าน โดยการหยิบสินคา้ตามรายการท่ีไดถ่้ายไว ้ลงในกล่องใส่สินคา้ หรือเรียกอีกอยา่งวา่ เบรค 

(สีเทา)  ซ่ึงมีขอ้ควรระวงัคือการหยิบสินคา้หลายๆอยา่งมารวมไวใ้นลงัเบรค อาจท าให้สินคา้เกิด

การเสียหาย หากเกิดการเสียหายขณะท่ีเราปฏิบติังาน เราจะตอ้งจ่ายค่าเสียหายในราคาเตม็ของราคา

สินคา้นั้นๆ ท าให้การเลือกหยิบสินคา้ลงลงัเบรคจ าตอ้งแยกประเภทสินคา้ท่ีมีน ้ าหนกัเบาอยูก่บัท่ีมี

น ้ าหนกัเบา เช่น สินคา้ท่ีเป็นซองขนมขบเค้ียว กบัพวกอาหารก่ึงส าเร็จรูปต่างๆ ไวร้วมกนัได ้ส่วน

สินคา้ท่ีมีน ้ าหนกัมากก็จะวางไวด้า้นล่าง แลว้น าสินคา้ท่ีมีน ้ าหนกัเบาวางไวด้า้นบนได ้เช่น วางถุง

ขา้วสารท่ีตอ้งเติมไวด้า้นล่างตามดว้ยสินคา้อาหารก่ึงส าเร็จรูป หรือ สินคา้พร้อมชงก่ึงส าเร็จรูป เป็น

ตน้ และท่ีส าคญัอีกเร่ืองคือ การหยิบสิคา้ท่ีเป็นผา้อนามยั หรือ ผลิตภณัฑ์ท าความสะอาด รวมกนั

กบัสินคา้ท่ีเป็นอาหารลงในเบรคเดียวกนัไม่ได ้เพราะเวลาน าสินคา้ลงไปเติมหากลูกคา้มาเห็น อาจ

ไม่เหมาะสม เพราะลูกคา้บางคนถือเร่ืองของต ่า เช่นผา้อนามยั กบัสินคา้ท่ีเป็นของกิน(ถึงแมจ้ะมี

ซองอยูก่็ตาม)ไม่ควรอยูร่วมกนั เป็นตน้ และการแบ่งน ้าหนกัของสินคา้ท่ีใส่ลงในลงัเบรคยงัมีผลต่อ

การลากลงัเบรคลงทางบนัไดด้ว้ย ไม่ควรใส่สินคา้ลงในลงัเบรคลน้จนเกินไป และไม่ควรใส่จนมี

น ้าหนกัมากเกินไปดว้ย เพราะทางลงบนัไดมีความชนัและแรงโนม้ถ่วงท าใหมี้ความเร็วมากกวา่ทาง

ขนานปกติ 
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3.3 ท าความสะอาดสินคา้และชั้นวาง 
ก่อนท่ีเราจะน าสินคา้เติมในส่วนท่ีขาด เราตอ้งท าความสะอาดสินคา้และ

ชั้นวางอยูเ่สมอ เพื่อความสวยงามและไม่เกิดความสกปรกเวลาลุกคา้หยิบสินคา้ อาจใชไ้มข้นไก่ปัด

ฝุ่ นออก แลว้น ้าผา้ชุบน ้าหมาดๆมาเช็ดท าความสะอาด รอใหพ้ื้นแหง้จึงน าสินคา้มาจดัเรียงได ้

 

3.4 จดัเรียงสินคา้บนชั้นวาง 
การจดัเรียงสินคา้ นั้น ตอ้งตรวจดูวนัหมดอายุของสินคา้ดว้ย สินคา้ท่ีใกล้

หมดอาย ุจดัเรียงไวด้า้นหนา้ ส่วนสินคา้ท่ีน าลงมาเติม(มกัจะเป็นสินคา้ใหม่)จะถูกจดัเรียงไวด้า้นใน 

เป็นดงัน้ีแลว้ การจดัเรียงสินคา้ จึงตอ้งมีการน าสินคา้ท่ีมีอยู่เดิมในชั้นวางออกมาให้หมดเสียก่อน 

จากนั้นจึงน าสินคา้ท่ีน ามาเติมวางเขา้ไปด้านในสุด(ตอ้งดูวนัหมดอายุด้วย ในกรณีท่ีวนัหมดอายุ

เท่ากัน ก็ให้เอาสินค้าท่ีน าลงมาเติมไวด้้านในก่อนเสมอ) จนครบจึงสามารถน าสินค้าท่ีมีวาง

จ าหน่ายอยูก่่อนวางลงไปในดา้นหนา้ พนกังานในหนา้จะเขา้ใจวธีิการจดัเรียงสินคา้เช่นน้ีวา่ FIFO  

การจัดเรียงสินค้ายงัมีอีกวิธีการหน่ึง แต่เป็นวิธรการจัดเรียงสินค้าตาม

หมวดหมู่ของประเภทสินคา้ เวลาเราน าสินคา้มาเติมไม่จ  าเป็นตอ้งค านึงถึงลกัษณะน้ีเท่าไรแต่จะ

ส าคญัในส่วนการจดัเรียงสินคา้ตามประเภทท่ีถูกตอ้งและจ านวนช่องวางสินคา้แต่ละประเภท แต่ละ

ชั้น นั้นก็คือ การจดัเรียงสินคา้แบบ Plan-O-Gram คือการเรียงสินคา้ตามป้ายราคา ซ่ึงในป้ายราคาจะ

มีการแจง้รายละเอียดสินค้าทั้งหมด ตั้ งแต่ช่ือสินคา้ ขนาดบรรจุ รหัสสินค้า จ  านวนวนัของอายุ

สินคา้ ราคาของสินคา้ อนัดบัของสินคา้ แต่จะมี 2 ส่วนท่ีเราสามารถดูและเขา้ใจไดว้า่สินคา้ตวัน้ีวาง

อยู่ตรงไหน คือส่วนท่ีแจง้ ชั้นวางท่ี/สินคา้ตวัท่ี/จ านวน ในชั้นวาง กบัอีกส่วนท่ีแจง้ว่าสินคา้ตวัน้ี

วางไดอี้กช่อง ในทุกๆเดือนพนกังานจะตอ้งส ารวจการจดัเรียงแบบ Plan-O-Gram ใหม่ เน่ืองจากใน

ทุกๆเดือนจะมีสินคา้ใหม่ประเภทต่างๆเขา้มาเพื่อจ าหน่ายหลายรายการ พนักงานจ าเป็นต้องใส่

สินคา้เหล่านั้นลงในระบบเพื่อใหส้ะดวกในการสั่งสินคา้และการค านวณยอดขายดว้ย 

 

 

 

4. ขายสินค้า Food 
4.1 สุขลกัษณะพนักงานทีเ่ตรียมอาหารและเคร่ืองดื่ม 
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- เส้ือผา้สะอาด 
- ลา้งมือทุกคร้ังก่อนหยบิจบัอาหาร 
- ไม่แคะ แกะ เกา หรือใชมื้อสัมผสัส่วนต่างๆของร่างกาย 
- ไม่ทาเล็บ 
- รวบผมใหเ้รียบร้อย 
- ไม่ รับประทานอาหาร ด่ืมน ้ า ไอ จาม พูดคุย หรือหวีผมขณะ

ปฏิบติังานเก่ียวกบัอาหาร 
 

4.2 ขั้นตอนการล้างมือ 
มี 7 ขั้นตอนด้วยกนั พนักงานทุกคนจ าเป็นตอ้งจดจ าทุกขั้นตอนและวิธี

ปฏิบติัจริง เพราะวา่หากมีเจา้หนา้ท่ี มาตรวจสอบแลว้พนกังานคนไหนท าไม่ได ้คะแนนร้านจะถูก

ตดั 

- ลา้งมือใหเ้ปียก 
- กดน ้ายาลา้งมือและฟอกใหเ้กิดฟอง 

4.2.1 ฝ่ามือถูกนั 
4.2.2 ถูหลงัมือและซอกน้ิว 
4.2.3 ถูฝ่ามือและซอกน้ิว 
4.2.4 หลงัมือถูฝ่ามือ 
4.2.5 ถูหวัแม่มือโดยรอบ 
4.2.6 ปลายน้ิวถูขวางฝ่ามือ 
4.2.7 ถูรอบขอ้มือ 

- แลว้ลา้งออกดว้ยน ้าสะอาดจนแน่ใจวา่ไม่มีน ้ายาเหลืออยู ่
- เช็ดใหแ้หง้ดว้ยผา้เช็ดมือสีฟ้าหรือกระดาษเช็ดอุปกรณ์ 

4.3 การจัดท าบ่งช้ี 
การท าบ่งช้ีมีความส าคัญอย่างมากเพราะเป็นเหมือนป้ายบอกเวลา

หมดอายุของสินคา้ FOOD ท่ีมีเวลาจ ากดัในการขายเช่น ขนมจีบ ซาลาเปา หากมีการตรวจสอบ

สินคา้ประเภทน้ีข้ึนมา ปรากฏวา่ยงัมีการวางสินคา้ท่ีตวับ่งช้ีหมดเวลา คะแนนของร้านก็จะถูกหัก 

และจะถูกต าหนิได ้
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ขนมจีบ : ขนมจีบมีตวับ่งช้ีอยูท่ี่ 7 ชัว่โมง โดยเขียนลงบนแผน่ขอ้บ่งช้ีท่ี

เป็นสต๊ิกเกอร์ ติดไวบ้ริเวณดา้มไมข้นมจีบ วนั/เดือนท่ีวางสินคา้ กบัวนั/เดือนท่ีหมดเวลาของขนม

จีบลงไป ส่วนช่วงเวลาท่ีวางสินคา้ ให้ขีดขวางชั่วโมงของเวลาท่ีวาง และเขียนจ านวนนาทีไวใ้น

ช่องฝ่ังบนท่ีขีดขวางของชัว่โมงนั้นไว ้และนับจากชั้ วโมงนั้นไปอีก 7 ชัว่โมง ให้ขีดขวางในช่อง

ชัว่โมงตามนั้น แลว้ใส่จ านวนนาทีในช่องฝ่ังล่างของชัว่โมงท่ีหมดเวลาวางสินคา้ 

ซาลาเปา : เม่ือน าซาลาเปามาวาง ให้นบับวกไปก่อนคร่ึงชัว่โมง จากนั้น

เร่ิมนับจากชั่วโมงและนาทีนั้ นไปอีก 5 ชั่วโมง ก็จะได้เวลาท่ีหมดการวางสินค้า ข้อบ่งช้ีของ

ซาลาเปาแตกต่างจากขนมจีบ เป็นเป็นกระดาษท่ีรองซาลาเปาอยูด่า้นล่าง และไม่สามารถเขียนลงไป

ได ้จึงใช้วิธีจ้ิมลงบนกระดาษรองให้เกิดเป็นรูต้ืนๆดว้ยเหล็กท่ีใช้ส าหรับจ้ิมโดยเฉพาะ ก่อนจะน า

เหล็กจ้ิมลงไปตอ้งจุม้ลงไปในน ้าร้อนก่อน และไม่ควรจ้ิมใหเ้กิดเป็นรู้ลึกจนโดนไส้ในของซาลาเปา 

เพราะท าใหไ้ส้ของซาลาเปาไหลออกมาได ้

5. ตัดจ่าย 
คือการจดบนัทึกรายการสินคา้ในร้านท่ีลูกคา้ไม่ไดซ้ื้อตามจริง(ในความเขา้ใจ

ของผูเ้ขียน) เพื่อบนัทึกยอดสินคา้ท่ีไม่ได้จ  าหน่าย รายการตดัจ่ายสามารถท าได้หลายกรณี เช่น 

สินคา้ FOODท่ี ใกล้หมดอายุแล้ว จะถูกน ามาขายคร่ึงราคาจากราคาจริง เพื่อระบายสินคา้ท่ีใกล้

หมดอายุออก และเพื่อความสะดวกและตอ้งการขายสินคา้ออกให้ไดเ้ร็ว และมากท่ีสุด จึงใชว้ธีิจบัคู่

สินคา้ท่ีมีราคาเท่ากนั หรือ ราคาต่างกนั 2 ช้ิน และคิดเงินกบัลูกคา้เพียงสินคา้ช้ินเดียวช้ินใดช้ินหน่ึง

ในราคาท่ีเท่ากนั หรือคิดเงินกบัลูกคา้ในช้ินท่ีมีราคาสูงกวา่ ส่วนสินคา้อีกหน่ึงช้ินท่ีไม่ไดคิ้ดเงินกบั

ลูกคา้จะถูกจดบนัทึกไว ้ในรายการตดัจ่าย  สินคา้ FOOD ในท่ีน้ี รวม สินคา้ท่ีเป็น นม อาหารพร้อม

ทาน ไส้กรอก และขนมปังพร้อมทาน 2. ในกรณีท่ีเจอสินคา้เสียหาย เช่น ขนมขบเค้ียวท่ีซองไม่

สมบูรณ์ ขวดน ้ าด่ืนร่ัว เป็นตน้ แลว้หาพนกังานหรือคนท าสินคา้เสียหายไม่ได ้ก็จะถูกจดบนัทึกลง

ไปในรายการตดัจ่าย 3. สินคา้ตูฮ้อทฟู้ ดต่างๆ ขนมจีบ ซาลาเปา หรือไส้กรอกท่ีวางขายนานเกิน

ระยะเวลาของการท าบ่งช้ีของรายการสินคา้ซ่ึงเม่ือเกินระยะเวลาท่ีก าหนดตอ้งทิ้งรายการสินคา้นั้นๆ 

และจะถูกน ามาจดบนัทึกรายการสินคา้ในรายการตดัจ่าย 
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6. กะท างาน 

กะเช้า (6.30- 17.00) 

พนกังานท่ีอยูก่ะเชา้มีหนา้ท่ีส าคญั คือหนา้ท่ีแคชเชียร์เพื่อคิดเงินให้ลูกคา้เป็น

หลกั เม่ือมาถึงร้านตอ้งกินขา้วเชา้ใหเ้รียบร้อยก่อนรับผลดั ในร้านท่ีขา้พเจา้ท างาน จะมีพนกังานกะ

เชา้เพียงคนเดียวเป็นส่วนใหญ่ โดยมีผูช่้วยผูจ้ดัการท่ีเป็นกะดึก อยูรั่บผลดัจนกวา่ผูจ้ดัการร้านจะเขา้

ร้านในเวลาประมาณ 10.00น. ในกรณีท่ีเป็นวนัหยุดของผูช่้วยผูจ้ดัการก็จะมีพนกังานกะเช้า 2 คน 

โดยอีก 1 คนเป็นผูช่้วยผูจ้ดัการร้านหรือ พนักงานท่ีท างานมาระยะหน่ึงแลว้ท่ีสามารถรับผิดชอบ

สถานการณ์ในร้านไดใ้นช่วงท่ีผูช่้วยผูจ้ดัการร้านไม่อยู่ร้าน จนถึงเวลาท่ีพนักงานกะบ่ายเขา้งาน

ในช่วง 13.00-13.30 น. พนักงานกะเช้าจึงไปทานขา้วกลางวนัได้ หรือในกรณีท่ีคนไม่เยอะมาก 

สามารถไปกินก่อนท่ีพนกังานกะบ่ายมาถึงร้านได ้เม่ือถึงเวลาบ่ายโมงโดยประมาณจะมีขนมปังมา

ส่งซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของพนกังานกะเชา้ท่ีตอ้งรับสินคา้ ตรวจสินคา้วา่มีจ  านวนตรงกบัยอดท่ีสั่งหรือไม่ 

และจดัเรียงสินคา้ แต่ก่อนท่ีจะจดัเรียงสินคา้ พนกังานตอ้งตรวจสอบวนัหมดอายุของสินคา้ขนมปัง 

วา่มีรายการไหนบา้งใกลจ้ะหมดอายุ เช่น วนัน้ีเป็นวนัท่ี 18 สิงหาคม 2558 หากมีสินคา้รายการไหน

มีหมดอายุในวนัท่ี 19 สิงหาคม 2558 ตอ้งเก็บสินคา้ขนมปังรายการนั้นๆลงจากชั้นวางสินคา้ เป็น

ตน้ เพื่อน ามาจบัคู่กบัสินคา้ขนมปังท่ีมีราคาใกลเ้คียงกนั หรือเท่ากนั แลว้จ าหน่ายในราคาเพียงช้ิน

เดียวหรือช้ินท่ีมีราคาสูงกว่าในกรณีท่ีจบัคู่สินคา้ขนมปังไม่เท่ากนั ส่วนอีกช้ินท่ีไม่ได้คิดเงินกบั

ลูกคา้จะตอ้งไปสู่ระบบตดัจ่าย เม่ือท าในส่วนน้ีเรียบร้อยจึงจดัเรียงสินคา้ขนมปังท่ีน ามาส่งใหม่ข้ึน

ในชั้นวางสินคา้ เช่นเดียวกนัในลกัษณะน้ี พนกังานกะเช้าตอ้งตรวจสอบสินคา้อ่ืนๆดว้ย เช่น นม

ขวด อาการพร้อมทานต่างๆ ท่ีอยูใ่นตูโ้อเพน่ไทป์ ตรวจดูสินคา้ท่ีใกลห้มดอายุเพื่อน ามาจ าหน่ายใน

ราคาคร่ึงเดียว และเขา้สู่ระบบตดัจ่ายส าหรับรายการสินคา้ท่ีไม่ไดคิ้ดตามราคาจริง จากนั้นพนกังาน

กะเช้าก็ตอ้งคอยเชียร์สินคา้ประเภทใกลห้มดอายุเหล่าน้ีแก่ลูกคา้เพื่อจ าหน่ายออกให้ไดม้ากท่ีสุด

เพื่อไม่ใหก้ลบัมาสู่ระบบจดัจ่ายอีก  

พนกังานกะเช้าอาจตอ้งช่วยพนกังานกะบ่ายเติมสินคา้ท่ีน าส่งในร้านกรณีท่ี

ลูกคา้น้อยหรือจ านวนพนักงานไม่เพียงพอ ในบางวนั จนกว่าพนกังานกะบ่ายจะเสร็จส้ินการเติม

ของท่ีน าส่งในร้าน และมีพนกังานรับผลดัเผื่อท าหน้าท่ีแคชเชียร์แทนพนกังานกะเชา้ พนกังานกะ

เช้าคนนั้นจึงสามารถกลบับา้นได้ ซ่ึงในบางวนัอาจได้กลบัเร็ว คือ ก่อน 17.00น. หรือได้กลบัช้า

เพราะพนกังานไม่เพียงพอในการปฏิบติัหน้าท่ีในร้าน หรือลูกคา้เยอะมาก ก็เป็นพิเศษ พนกังานกะ
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เชา้อาจไดเ้ลิกงานเกือบ 18.00น. หรือเลยเวลานั้นไปอีกก็มี แต่ช่วงเวลาท่ีเลยมาน้ี พนกังานจะไม่ได้

รับแรงงานเป็นโอที แต่เป็นไปโดยความสมคัรใจ 

กะบ่าย (13.30 – 22.30น.) 

พนกังานกะบ่ายมีหนา้ท่ีท่ีส าคญัคือการรับสินคา้ท่ีน าส่งร้านในแต่ละวนั และ

เติมสินคา้ภายในร้าน คือ 1.เติมสินค้าด้านนอกส่วนของสินคา้ในร้านท่ีอยู่บนชั้นวาง กบั 2. เติม

สินคา้ท่ีอยูใ่นตูว้อลท์ท่ีเป็นสินคา้น ้ าด่ืม พนกังานกะบ่ายตอ้งเขา้งานในเวลาก่อน 13.30น. หากเลย

จากน้ีถือว่าเขา้งานสาย โดยปกติสินคา้น าส่งจะมาถึงร้านในช่วงเวลาประมาณ 14.00-15.00น. เม่ือ

พนักงานกะบ่ายมาถึงแล้วแต่สินคา้น าส่งยงัไม่มา ก็สามารถตรวจสอบสินคา้ท่ีขาดแลว้ข้ึนไปน า

สินค้าท่ีขาดจากสต๊อกลงมาเติมในชั้นวางสินค้าก่อนได้ หากวนันั้ นมีสินค้าน าส่งเข้ามาพอดี 

พนักงานกะบ่ายท่ีเป็นผูช่้วยผูจ้ดัการร้านต้องเข้าตรวจสอบจ านวนสินค้าท่ีได้รับให้ตรงกบัยอด

สินคา้ท่ีสั่งวา่ถูกตอ้งตามจ านวนหรือไม่ และลงมือเติมสินคา้เหล่านั้นข้ึนชั้นวางสินคา้กบัพนกังาน 

ในส่วนน้ีกินเวลาตามจ านวนสินคา้ท่ีไดส้ั่งไปในแต่ละวนั ซ่ึงโดยประมาณการก็จะเสร็จส้ินในช่วง

ก่อนท่ีพนกังานกะเชา้จะเลิกงาน หากวนันั้นพนกังานกะบ่ายมี 3 คน 1คนจะท าหนา้ท่ีเป็นแคชเชียร์

เพื่อคอยช่วยคิดเงินกบัลูกคา้แทนแคชเชียร์กะเช้าในช่วงท่ีแคชเชียร์กะเช้าตอ้งตรวจสอบและเติม

สินคา้ขนมปัง ส่วนอีก 2 คนจะตอ้งแบ่งกนัเติมสินคา้ ซ่ึงมีการเติมสินคา้ในตูว้อลทแ์ละตรวจสอบ

สินคา้น าส่งภายในร้านและจดัวางสินคา้ เม่ืองานในส่วนน้ีเรียบร้อยแลว้ก็พอดีกบัท่ีพนกังานกะเชา้

ใกลเ้ลิกงาน ซ่ึงมกัตรงกบัช่วงท่ีพนกังานกะบ่ายมกัขอตวักินขา้ว บางคร้ังจึงตอ้งแบ่งช่วงเวลากนัไป

กินขา้วเพื่อให้พนกังานกะเช้าไดเ้ลิกงานตรงเวลา และเพื่อให้มีพนกังานเพียงพอส าหรับดูแลลูกคา้

ดว้ย ต่อไปเป็นการเติม “นมและFOOD” การเติม “นมและFOOD”ในท่ีน้ีคือการเติมนมขวดและ

อาหารพร้อมทานในตูโ้อเพ่นไทป์ทั้งหมด นมและสินคา้อาหารพร้อมทาน หรือสินคา้ท่ีมีอายุเพียง 

5-7 วนั จะถูกจดัเก็บไวใ้นตูว้อลท ์พนกังานกะบ่ายตอ้งเขา้ไปเอาสินคา้เหล่านั้นออกมาจากตูว้อลทท่ี์

อยูด่า้นในร้าน การจดัเรียงสินคา้ก็เป็นไปตามกฎระเบียบการจดัวางสินคา้ แบบ FIFO คือสินคา้เก่า

ขายก่อน หรือสินคา้ท่ีใกลห้มดอายอุยูด่า้นหนา้สินคา้ท่ียงัมีเวลาอีกหลายวนัก่อนหมดอายจุะอยูด่า้น

ในของชั้นวางสินคา้ แต่มีความยากกวา่การเติมสินคา้ภายในร้านปกติ เพราะตูโ้อเพ่นไทป์มีอุณหภูมิ

อยูท่ี่  2-6 องศา การเติมสินคา้ตอ้งอยูใ่กลตู้ท่ี้มีอุณหภูมิเยน็เป็นเวลานานไม่ต ่ากวา่ชัว่โมง พนกังาน

บางรายถึงกบัปลายน้ิวแตก และมีพื้นท่ีนอ้ยและแคบกวา่ชั้นวางดา้นนอก รวมไปถึงสินคา้มีแพค็เก็ต

ท่ีเบาะบางกวา่ต่อการเสียหาย พนกังานท่ีปฏิบติัหน้าท่ีตอ้งให้ความระมดัระวงัเป็นพิเศษ ประกอบ
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กบัในช่วงเวลาท่ีเติมมกัเป็นช่วงเยน็ท่ีมีการเลือกซ้ือสินคา้ของลูกคา้จ านวนมากกวา่ช่วงเช้า ท าให้

พนกังานตอ้งเพิ่มความเร็วในการเติมสินคา้พร้อมกบัตรวจสอบวนัหมดอายุของสินคา้ในการจดัเรียง

ดว้ย 

 เม่ือถึงช่วงเวลาหัวค ่ าหรือประมาณ 19.00-21.00น. พนักงานกะบ่ายท่ี

ไดรั้บมอบหนา้ท่ีให้สั่งสินคา้ก็จะตอ้งไปตรวจสอบสินคา้ และคียข์อ้มูลในการสั่งซ้ือสินคา้ในแต่ละ

รายการ โดยพนกังานท่ีไดน้บัหนา้ท่ีน้ีจ  าเป็นตอ้งเขา้ไปตรวจสอบจ านวนในรายการสินคา้ท่ีตนเอง

ไดรั้บมอบหมายในระบบขอ้มูลของร้านท่ีมีการคาดคะเนจากปริมาณการขายในแต่ละวนั แต่การ

คาดคะเนในระบบกับแผนการจ าหน่ายสินค้าภายในร้านมีความยืดหยุ่นต่างกัน เป็นต้นว่าการ

จ าหน่ายสินค้าชนิดนั้นได้รับความนิยมมากแค่ไหนและรายการสินค้านั้นอยู่ในช่วงโปรโมชั่น

หรือไม่ เช่น น ้ ายาปรับผา้นุ่มยี่ห้อหน่ึงอาจอยู่ในช่วงลดราคาการจ าหน่ายอาจมีมากกว่าสินคา้ท่ี

ไม่ไดร่้วมรายการ เป็นตน้ การคาดคะเนสินคา้ในระบบอาจไม่ถูกตอ้งตามสถานการณ์นั้นๆ เพราะ

ในระบบไม่ไดร้ะบุรายการท่ีโปรโมทในแต่ละเดือน พนกังานจึงจ าเป็นตอ้งเขา้ตรวจสอบจ านวน

สินค้าตามความเหมาะสม แต่ต้องระวงัไม่ให้สินค้าขาดเม่ือลูกค้าต้องการ และต้องไม่เยอะ

จนเกินไปท าใหสิ้นคา้คา้งอยูใ่นสตอ๊ค  

 เม่ือใกล้ถึงเวลาเลิกงาน 21.00-21.30 น. พนักงานจะแบ่งหน้าท่ีกันเติม

สินคา้อีกคร้ัง พนกังานท่ีเติมสินคา้ในตูว้อลท์เม่ือช่วงบ่ายจะตอ้งคอยรับสินคา้ท่ีเป็น นมขวดและ

อาหารพร้อมทานต่างๆท่ีอยูใ่นตูโ้อเพ่นไทป์ หากสินคา้น าส่งเขา้ร้านภายในเวลาท่ีกะบ่ายยงัไม่เลิก

งานพนักงานกะบ่ายมีหน้าท่ีตรวจสอบจ านวนสินคา้รายการเหล่านั้นและตอ้งช่วยจดัเรียงสินคา้

จนกว่าจะเสร็จจึงสามาเลิกงานได ้แต่ในช่วงระยะหลงัท่ีขา้พเจา้ไดท้  า พนกังานกะบ่ายท่ีเติมสินคา้

ดา้นนอกจะเป็นคนตรวจสอบและจดัเรียงสินคา้ในรายการนมและอาหารพร้อมทาน ท าให้เขา้ใจได้

วา่การท าหน้าท่ีของแต่ละคนในร้านแห่งน้ีข้ึนอยูก่บัสถานการณ์นั้นๆ ไม่ไดจ้ดัอยา่งเป็นระบบมาก

นกัวา่หนา้ท่ีน้ีเป็นของใครในการท างานของแต่ละกะ 

ผูช่้วยผูจ้ดัการร้านท่ีท างานกะบ่าย ตอ้งอยูรั่บผลดักบัผูช่้วยผูจ้ดัการร้านของ

กะดึกดว้ย หากผูช่้วยผูจ้ดัการร้านกะดึกเขา้สาย ผูช่้วยผูจ้ดัการร้านกะบ่ายจ าเป็นตอ้งรอจนกวา่ผูช่้วย

ผูจ้ดัการร้านกะดึกจะมา  โดยมากพนกังานกะบ่ายจะไดเ้ลิกงานประมาณ 23.00-23.30น. และไม่ได้

รับค่าล่วงเวลาแต่อยา่งใด 
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กะดึก (22.00-8.30น.) 

พนักงานกะดึกจะมีด้วยกัน 2 คน คือพนักงานร้านกับผูช่้วยผูจ้ ัดการร้าน 

พนกังานร้านตอ้งเขา้งานก่อนเวลา 22.00น. เพื่อรับผลดัจากผลดับ่าย  พนกังานกะดึกเม่ือมาถึงตอ้ง

ยนืท าหนา้ท่ีแคชเชียร์ คิดเงินใหลู้กคา้ เพื่อช่วยพนกังานกะบ่ายตอนคียข์อ้มูลปิดผลดั และเคลียร์งาน

ของตวัเอง เม่ือพนกังานกะบ่ายเลิกงานแลว้ พนกังานกะดึกมีหนา้ท่ีเก็บลา้งท าความสะอาด อุปกรณ์

ต่างๆ เช่น ไมโครเวฟ เคร่ืองยา่งไส้กรอก ตูอุ่้นไอน ้ า/ตูฮ้อทฟู้ ด เคร่ืองท าแซนวิช เป็นตน้ พนกังาน

กะดึกเม่ือท าความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆเรียบร้อยแลว้จะตอ้งท าหนา้ท่ีแคชเชียร์เพื่อให้ผูช่้วยผูจ้ดัการ

ร้าน ตรวจสอบสินคา้และคียข์อ้มูลทั้งหมดของวนัหรือท่ีเรียกวา่ ตอ้งท าการ Online ขอ้มูลการขาย/

ส่งเอกสาร และเตรียมน าเงินฝากธนาคาร ในระหวา่งน้ีอาจมีขอ้มูลจากส านกังานใหญ่เร่ืองการติด

ป้ายราคาสินคา้ ท่ีตอ้งปรับเปล่ียนราคา โดยมากขั้นตอนน้ีจะท าการเปล่ียนป้ายราคาในช่วงกลางคืน

ทุกๆกลางสัปดาห์ (ไม่วนัพุธก็วนัพฤหสับดี) หลงัจากนั้นผูช่้วยผูจ้ดัการร้านจะไปท าหน้าท่ีลา้งท า

ความสะอาดเคร่ืองจ่ายเคร่ืองด่ืมเย็น เม่ือเสร็จแล้วจะตอ้งชงเคร่ืองด่ืมเย็นใหม่ทั้ งหมดคือ กาแฟ

เซเวน่ โอวลัติน ชานมเยน็เซเวน่ เป็นตน้ พร้อมท าบ่งช้ีดว้ย 

ดว้ยจ านวนลูกคา้ท่ีนอ้ยกวา่กะเชา้และกะบ่ายท าให้การท างานเป็นไปอยา่งไม่

ค่อยมีสภาวะกดดันมาก ลูกค้าจะกลับมาเยอะอีกคร้ังในช่วง 5.00-7.30 น. เป็นช่วงท่ีลูกคา้ก าลัง

ออกไปท างาน ไปโรงงานเรียน พนกังานร้านตอ้งกวาดและถูพื้นร้านให้สะอาดเรียบร้อยก่อนจะถึง

ช่วงเวลาดังกล่าว ช่วงเช้าจะมีน าส่งสินค้าท่ีเป็นหนังสือพิมพ์ พนักงานกะดึกต้องตรวจสอบ

หนงัสือพิมพท่ี์เป็นของเม่ือวานเก็บในล้ินชกัเพื่อส่งคืนและท าตดัจ่าย และตรวจสอบจ านวนรายการ

หนงัสือพิมพ์ให้ถูกตอ้งตรงจ านวนท่ีสั่ง จากนั้นน าหนงัสือพิมพไ์ปจดัวางในชั้นวางหนงัสือพิมพ ์

พนกังานร้านกะดึกยงัมีหน้าท่ีน าสินคา้ข้ึนเคร่ืองย่างไส้กรอก และตูอุ่้นไอน ้ า/ตูฮ้อทฟู้ ด พร้อมท า

บ่งช้ีกบัรายการสินคา้นั้นๆดว้ย และเม่ือกะเชา้เขา้ท างาน พนกังานร้านกะดึกตอ้งกวาดและถูพื้นร้าน

อีกคร้ัง ก่อนเลิกงานทุกคร้ัง 
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ตารางท่ี 1  ภาพแผนผงัโครงสร้างองคก์รและภายในร้าน 
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3.2 พฒันาการงานสร้างสรรค์ก่อนวทิยานิพนธ์ 
3.2.1  ผลงานท่ี1 
ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ชุดน้ีเป็นท่ีมาของสาระส าคญัของวทิยานิพนธ์ ดงัน้ี 

เยน็วนัหน่ึงในขณะท่ีขา้พเจา้กลบัจากมหาวิทยาลยัดว้ยรถประจ าทางนั้น ไดเ้กิดความรู้สึก

ตั้งค  าถามกบัตวัขา้พเจา้ต่อการเขา้ศึกษาในระดบัปริญญาโท ท่ีในความเป็นจริงแลว้อาจไม่ส าคญัต่อ

ขา้พเจา้ทั้งในเร่ืองการด ารงชีวิต หรือกระบวนการในการท างานศิลปะ แลว้ท าไมขา้พเจา้ถึงตอ้งน า

ตวัเองเขา้มาอยู่ในระบบการศึกษาศิลปะ ท่ีมีทั้งความกดดนั ทั้งระบบการให้คะแนน ให้เกรด รวม

ไปถึงตอ้งสร้างสรรค์งานตามความเหมาะสมของระบบการศึกษา ไม่ว่าความรู้สึกของขา้พเจา้ใน

ตอนนั้นจะถูกหรือจะผดิ แต่ความรู้สึกท่ีเกิดค าถามนั้นเหมือนดงัพายท่ีุกระโชกและพดัเอาหวัใจของ

ขา้พเจา้ด าด่ิงไปสู่ความหดหู่ ความไม่เขา้ใจ จนเกิดความรู้สึกต ่าตอ้ยดอ้ยค่าในตวัตนของขา้พเจา้เอง 

และในตอนนั้นเองท่ีขา้พเจา้เกิดความสงสัยในตวัตนวา่ท าไมและอะไรถึงไดท้  าให้ขา้พเจา้รู้สึกลด

คุณค่าของตวัขา้พเจา้เองขนาดน้ี ทั้งท่ีตั้งแต่ขา้พเจา้มีชีวติอยูบ่นโลกใบน้ี ขา้พเจา้ไม่เคยรู้สึกวา่ตวัเอง

เหมือนมนุษยท่ี์ไม่มีคุณค่าเท่าน้ีมาก่อน 

สภาวะทางความรู้สึกและอารมณ์ในตอนนั้นเอง ท่ีท าให้ขา้พเจา้เกิดจุดประกายความคิด

ข้ึนมาไดว้่า ศิลปะอย่างไรเล่าท่ีจะช่วยเราบรรเทาอารมณ์และความรู้สึกเหล่าน้ีได ้สภาวะท่ีเกิดข้ึน

เหล่าน้ีมีประเด็นท่ีน่าสนใจมาก เพราะไม่วา่ขา้พเจา้จะท างานศิลปะ หรือพนกังานตามห้างร้าน ต่าง

ก็ตอ้งใชแ้รงงานของตวัเองเพื่อให้ไดม้าซ่ึงค่าแรงในการด ารงชีวติ การสืบคน้ขอ้มูลในดา้นต่างๆจึง

เกิดข้ึน ไม่วา่จะคน้หาขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต หนงัสือ หรือเขา้ปรึกษากบัคณาจารยท์างดา้นสังคม

และมานุษยวิทยา รวมไปถึงผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นศิลปะอีกดว้ย ท าให้ขา้พเจา้ไดท้ราบถึงชุดความรู้

เร่ืองการลดคุณค่าความเป็นมนุษย ์ซ่ึงมีตน้เน้ือหาทางความคิดจากการวิจารณ์ระบบนายทุนของ

คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx, 1818-1883)โดยมาร์กซ์ไดอ้ธิบายวา่ มนุษยเ์ราเองท่ีท าให้ตวัเองกลายเป็น

ส่ิงลดคุณค่าความเป็นมนุษยผ์า่นระบบของกลุ่มคนท่ีเป็นเจา้ของปัจจยัต่างๆในการผลิต ท าใหม้นุษย์

ไม่ไดท้  างานของตวัเองแต่ท างานให้ผูอ่ื้น งานกลายเป็นส่ิงท่ีถูกบงัคบัดว้ยเหตุผลของการด ารงชีวิต 

แทนท่ีงานจะเป็นกิจกรรมท่ีอิสระ เป็นงานท่ีมนุษยพ์ึ่งใจจะท าดว้ยตวัเอง เป็นเป้าหมายในชีวิตของ

มนุษยเ์อง ดงันั้นงานจึงกลายเป็นส่ิงท่ีจ  าตอ้งท าเพื่อให้มีกินมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นงานท่ีถูกบงัคบัหรือ 

งานท่ีไดรั้บค่าจา้งในระบบนายทุน ในสภาพเช่นน้ีตามเป็น “แรงงานท่ีลดคุณค่าความเป็นมนุษย”์ 
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 ดงัขอ้มูลกล่าวมาขา้งตน้ กระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะจึงไดเ้ร่ิมข้ึน โดยเร่ิมจากท่ี

ขา้พเจา้ได้สมคัรเขา้ไปเป็นพนกังานร้านคา้สะดวกซ้ือท่ีอยู่ใกล้ๆ บา้น นั้นคือ ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น  

(7-Eleven) เพื่อให้ตวัขา้พเจา้ไดมี้ประสบการณ์เชิงประจกัษ ์ในการศึกษาระบบทุนนิยมขนาดยอ่ม

และการเผชิญหนา้ต่อการใชแ้รงงาน เป็นขอ้มูลในการสร้างสรรคผ์ลงานโดยตรง 

แนวคิดในการสร้างสรรค์  

ขา้พเจา้ตอ้งการสะทอ้นสภาวะอารมณ์ ความรู้สึก ท่ีมีต่อการเขา้ไปเผชิญหน้ากบัสภาพ

แรงงานในร้านคา้สะดวกซ้ือดว้ยเง่ือนไขท่ีมีความแตกต่างทางชนชั้นท่ีสังคมก าหนดข้ึน ผ่านการ

สร้างสรรคท์างศิลปะ ท่ีจะสามารถท าให้เกิดการคิดทบทวน และตระหนกัรู้ถึงเร่ืองราวแรงงานใน

พื้นท่ีเล็กใกล้ๆบา้น ท่ีสามารถส่ือสารภาพรวมของความเป็นอยู่ในสังคมปัจจุบนั ท่ีต่างตอ้งอยู่ใน

เง่ือนไขของระบบทุนนิยมท่ีในบางคร้ังเราเองก็ไม่ไดใ้ส่ใจหรือท าเป็นมองไม่เห็นส่ิงต่างๆเหล่าน้ี 

ผลงานชุดน้ีประกอบไปดว้ยผลงานศิลปะท่ีสร้างสรรคข้ึ์นโดยแบ่งเป็น 2 ชุดดว้ยกนั คือ 

ชุดท่ี 1 เป็นผลงานศิลปะท่ีสร้างสรรค์ข้ึนจากเอกสารส าเนาท่ีใช้แนบส าหรับสมคัรงาน 

น ามาขยายขนาดและเคลือบ/ทาบทบั เพื่อกลบขอ้มูลในเอกสารส าเนาให้หลงเหลือเพียงขอ้มูลท่ี

ส าคัญในเอกสารนั้ น ทั้ งหมด 4 ช้ิน คือ ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาวุฒิ

การศึกษา และ ส าเนาผลงานเรียน และอีก 1 ช้ินเป็นรูปถ่ายติดบตัรหน้าตรง ท่ีท าการเคลือบ/ทาบ

ทบัใหเ้หลือเพียงลกัษณะของระเบียบความเรียบร้อยในการถ่ายภาพติดบตัรเท่านั้น 

 

 

ภาพท่ี 7  ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ชุดท่ี 1 
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ภาพที่ 8 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ผลงานที่ 1 
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ชุดท่ี 2 แบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ 

1. ผลงาน 2 มิติท่ีใช้วสัดุท่ีไดต้อนขณะท างาน เช่น ใบเสร็จในการ
ซ้ือของกินตอนพกัเบรก ตารางการท างาน ภาพถ่ายสินคา้ในการจดัเรียง เป็นตน้ 
ท่ีผสมเข้ากับสภาวะทางความรู้สึกต่างๆของข้าพเจ้าท่ีได้สัมพันธ์อยู่ใน
สภาพแวดลอ้มเหล่านั้นเช่น การจดบนัทึกประจ าวนั การน าช้ินส่วนของสินคา้ท่ี
ไดบ้ริโภคมาตดัปะในเกิดภาพใหม่ เป็นตน้ 

2. ผลงาน 2 มิติท่ีสร้างสรรค์ข้ึนจากบทสนทนาระหว่างความคิด
ของขา้พเจา้กบัเพื่อนร่วมงาน  

3. ผลงานท่ีสามารถเคล่ือนท่ีได้ โดยสร้างผลงานท่ีเป็นสต๊ิกเกอร์ 
ขนาดดา้นกวา้ง 4 เซนติเมตร ดา้นยาว 10 เซนติเมตร จดัท าข้ึน 100 ช้ิน เพื่อแจก
ให้กบับุคคลทัว่ไปท่ีสนใจ ดว้ยประโยคท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจากบทสนทนา
ระหวา่งบิดากบัขา้พเจา้ “ท างานเหน่ือยไหม” 

โดยขอ้มูลของผลงานทั้งหมดรวบรวมจดัเก็บและเผยแพร่ใน www.0629609.com  

 

 

 

ภาพท่ี 9 ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ผลงานท่ี1 

http://www.0629609.com/
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ภาพที่ 10  ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ผลงานที่1 
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ภาพท่ี 11แบบสต๊ิกเกอร์ “ท างานเหน่ือยไหม” พร้อมใส่ wwwดา้นล่างเพื่อสามารถช้ีน าใหเ้ขา้ไปดู

ผลงานต่อ 

 
 

 

ภาพท่ี 12  สต๊ิกเกอร์ท่ีถูกน าไปติดตามท่ีต่างๆ 
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ภาพท่ี 13  การน าเสนอผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ผลงานท่ี 1 
3.2.2 ผลงานท่ี 2 
จากผลงานท่ีไดส้ร้างสรรคข้ึ์นในการเสนอโครงการคร้ังท่ี 1 ท  าให้เกิดเป็นการสร้างสรรค์

ผลงานให้กลายเป็นผลงานศิลปะภาพเคล่ือนไหว โดยในผลงานชุดน้ียงัคงใชก้ารลงปฏิบติังานเป็น

พนกังานเซเวน่อีเลฟเว่นเหมือนเดิม แต่แนวคิดนั้นไดถู้กน ากลบัมาทบทวนใหม่ให้ขา้พเจา้ตอ้งหา

จุดส าคญัท่ีขา้พเจา้รู้สึกในระหวา่งการลงพื้นท่ีคร้ังน้ี โดยขา้พเจา้เลือกเนน้ลกัษณะของการปฏิบติัต่อ

กนัทั้งผูจ้ดัการร้านกบัพนกังาน พนักงานดว้ยกนั พนกังานกบัลูกคา้ และลูกคา้กบัลูกคา้ดว้ยกนั ท่ี

เหล่ือมล ้ ากันไม่ว่าจะทศันคติ การกระท า หรือสภาพแวดล้อมก็ตาม ท่ีข้าพเจา้มองเห็นว่าความ

เหล่ือมล ้ าในพื้นท่ีของร้านคา้สะดวกซ้ือเล็กๆเหล่าน้ีเป็นภาพสะท้อนปัญหาความเหล่ือมล ้ าทาง

สังคมไดไ้ม่ทางใดก็ทางหน่ึง  

ผลงานภาพเคล่ือนไหวมีทั้งหมด 3 ช้ิน แบ่งเน้ือหาตามกะเวลาของการท างานคือ 

In the Morning  มีเน้ือหาท่ีแสดงความรู้สึกท่ีขา้พเจา้มีต่อกะเช้า (7.00 – 17.00 น.) ท่ีน่าเบ่ือ

เพราะตอ้งต่ืนเช้า ทั้งการท างานและการกินอาหาร แต่ตอ้งฝืนตวัเองให้ลุกจากเตียงเพื่อไปท างาน 

ตอ้งเลือกกินอาหารในร้านท่ีชอบท่ีสุดภายในร้าน และเป็นกะท่ีตอ้งยนืหนา้เคาเตอร์นานท่ีสุด 

 In the Afternoon มีเน้ือหาส าคญัเป็นการท างานของขา้พเจา้เองในช่วงเวลาของการท างาน

กะบ่าย (13.00 – 22.00 น.) ท่ีการท างานส่วนใหญ่ของกะบ่ายเป็นการรับของเติมของภายในร้าน 
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In the Night  มีเน้ือหาส าคญัคือมุมมองชีวิตของขา้พเจา้ต่อการท างานกะดึก ท่ีตอ้งเปล่ียน

สภาพการนอนจากนอนตอนกลางคืนเป็นนอนตอนกลางวนั และท่ีส าคญัการเปล่ียนช่วงเวลาการ

นอนนั้นก็ไม่สม ่าเสมอเพราะตอ้งข้ึนอยู่กบัพลดัของกะท่ีได้รับจากผูจ้ดัการร้านอีกดว้ย ช่วงเวลา

ท างานก็คือ21.00 – 7.30 น. 

เทคนิคการถ่ายภาพเคล่ือนไหว ดว้ยลกัษณะการท างานท่ีไม่สามารถน ากลอ้งเขา้ไปถ่ายได้

โดยตรง ท าให้ตอ้งหาวิธีการในการน าขอ้มูลออกมาโดยส่วนหน่ึงของผลงานขา้พเจา้จึงใช้กล้อง

กระดุมในการถ่าย และบางส่วนท่ีมีลกัษณะของการถ่ายท่ีไม่ตั้งใจ เพื่อให้ผลงานมีลกัษณะท่ีวกวน 

ซ ้ าซาก และเคล่ือนไหวตลอดเวลา 

เทคนิคการตัดต่อ  ในผลงานภาพเคล่ือนไหว In the Afternoon เป็นผลงานท่ีข้าพเจ้า

สร้างสรรค์ข้ึนช้ินแรก โดยใช้ภาพจากกลอ้งกระดุมเป็นส่วนใหญ่ดงันั้นลกัษณะการตดัต่อจึงกระ

กอบไปด้วย ภาพ เสียงและขอ้ความ ซ่ึงภาพกบัเสียงนั้นสัมพนัธ์กัน แต่ข้อความเป็นข้อความท่ี

ขา้พเจา้เขียนข้ึนจากประสบการณ์ส่วนตวัท่ีพบเจอในการท างาน ส่วนผลงาน In the Morning และ 

In the Night นั้น การตดัต่อผลงานมีความซบัซ้อนมากยิ่งข้ึน คือ ภาพ เสียงและขอ้ความนั้น ขา้พเจา้

พยายามจะท าให้สามส่วนน้ีมาจากหลายๆความสัมพนัธ์แต่จะมีเน้ือหาบางส่วนบางตอนท่ีเช่ือมโยง

ถึงกนัเป็นเน้ือเร่ืองเดียวกนั เช่น ขอ้ความใน In the Night ท่ีบทความบางส่วนใส่ลงไปจากหนงัสือ

วิชาการท่ีว่าด้วยเร่ืองของการลดคุณค่าของมนุษย์ เป็นต้น และให้มีลักษณะการตดัต่อให้ทั้ ง 3 

องค์ประกอบมีความเหล่ือมล ้ากนั ไม่ตรงทั้งภาพ ทั้งเสียง ทั้งการอ่าน แต่สุดทา้ย หรือในบางส่วน

จะมาบรรจบพบกนั จนกลายเป็นส่วนหน่ึงของกนัละกนั เพื่อท่ีจะน าไปสู่การสะทอ้นสภาวะการ

เหล่ือมล ้าทางสังคมได ้
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ภาพท่ี 14  ภาพน่ิงผลงานภาพเคล่ือนไหวช่วงก่อนท าวทิยานิพนธ์ กะเชา้( In the Morning )  
 

 

 

ภาพท่ี 15  ภาพน่ิงผลงานภาพเคล่ือนไหวช่วงก่อนท าวทิยานิพนธ์ กะบ่าย (In the Afternoon) 
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ภาพท่ี 16  ภาพน่ิงผลงานภาพเคล่ือนไหวช่วงก่อนท าวทิยานิพนธ์ กะดึก ( In the Night)   
 

3.3 ผลงานวทิยานิพนธ์ 
 ผลงานในช่วงวิทยานิพนธ์นั้น เป็นผลงานท่ีเกิดจากการทบทวนผลงานท่ีน าเสนอหวัขอ้ใน

คร้ังท่ี 2 และไดน้ ามาสู่การพฒันาทั้งเน้ือหา และเทคนิควิธีการสร้างสรรค์เชิงปฏิบติัทางทศันศิลป์ 

เพื่อให้ผลงานวิทยานิพนธ์นั้ นไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีข้าพเจ้าตั้ งใจจะน าเสนอผ่านกระบวนการ

สร้างสรรคท์างศิลปะ 

 ดว้ยเน้ือหาของพื้นท่ีท่ีไดล้งพื้นท่ีนั้นมีประเด็นท่ีน่าสนใจหลายประเด็นดว้ยกนั การพฒันา

เน้ือหามาสู่วิทยานิพนธ์นั้นไดข้อ้สรุปของสาระส าคญัเพื่อน าเสนอมุมมองคุณค่าของแรงงานใน

ระบบทุนนิยม ผ่านการเปรียบเทียบกันระหว่างแรงงานของพนักงานในร้านค้าสะดวกซ้ือ และ 

แรงงานทางศิลปะท่ีขา้พเจา้เป็นอยู ่ดว้ยความสัมพนัธ์ระหวา่ง มนุษย ์และ แรงงานในระบบทุนนิยม

ทีแยกขาดกนัไม่ได้เหล่าน้ี จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผลงานศิลปะชุดน้ีจะสามารถท าให้เกิดการ

พยายามท าความเขา้ใจในเร่ืองแรงงานทั้งสอง ลกัษณะท่ีมีขอ้จ ากดัและเง่ือนไขต่างๆมากมายเพื่อ

การอยูร่่วมกนัในสังคมของเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั 
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 ขั้นตอนการสร้างสรรค์เป็นออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1. การเตรียมการก่อนการสร้างสรรค ์

(Per-production) คือการเขียนโครงเร่ือง โดยอ้างอิงจากประสบการณ์การเป็นพนักงานร้านค้า

สะดวกซ้ือ และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในเวลาเดียวกนั และการเขียน storyboard  2.การถ่ายท า 

(Production) คือขั้นตอนการถ่ายภาพเคล่ือนไหว และ 3.ขั้นตอนหลงัการถ่ายท า (Post-production) 

คือการตดัต่อ ใส่เสียงและใส่ภาษาบรรยาย  

3.3.1 การเตรียมการก่อนการสร้างสรรค์ (Per-production) 
การเขียนโครงเร่ือง จากการได้สังเกตลกัษณะจากการท างานในร้านคา้สะดวกซ้ือท่ีเป็น

ช่วงเวลาท่ีมีรายละเอียดของการท างานท่ีแตกต่างกนั ท าใหข้า้พเจา้ไดน้ าช่วงเวลาของการท างานนั้น

มาแบ่งเป็นลกัษณะโครงเร่ืองของเน้ือหาในการสร้างสรรคผ์ลงานภาพเคล่ือนไหว คือ กะเชา้(6.30 – 

17.00น.) กะบ่าย(13.00-22.00น.) กะดึก(21.00-8.00น.) และพกัเบรก(วนัหยุด) โดยในแต่ละกะจะ

เป็นการเล่าเร่ืองความสัมพนัธ์ต่างๆ ดงัน้ี 

กะเชา้ : เน้ือหาท่ีเป็นสาระของชีวิตพนกังานร้านคา้สะดวกซ้ือ ท่ีขา้พเจา้คาดวา่จะ

เป็นลกัษณะของสภาพแวดลอ้มท่ีพนกังานคนๆนั้นมีความสัมพนัธ์ดว้ยในแต่ละวนัตงัแต่ต่ืนนอน

จนเขา้ท างาน 

กะบ่าย : เน้ือหาท่ีเป็นสาระของชีวิตอีกดา้นหน่ึงของพนกังานเซเวน่ ในส่วนน้ีเป็น

ด้านของนักศึกษาศิลปะและศิลปิน โดยมีลักษณะของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะข้ึนภายใต้

กฎเกณฑค์่าแรงแบบพนกังานร้านคา้สะดวกซ้ือ 

กะดึก : เน้ือหาท่ีเป็นสาระของบริบทลูกคา้และบริเวณโดยรอบของร้านคา้สะดวก

ซ้ือ 

พกัเบรค : เน้ือหาของสภาวะทางความรู้สึกของพนกังานในวนัหยุด ท่ีไดอ้อกไป

ท่องเท่ียวพกัผอ่น ใชเ้งิน จากนั้นก็ตอ้งกลบัมาท างานหาเงินเพื่อออกไปท่องเท่ียวเหมือนเดิม 

โดยโครงสร้างของภาพเคล่ือนไหวแต่ละเร่ืองมีองค์ประกอบท่ีส าคญั 3 ประการ 

คือ 

Image : ตวัแทนของการมองเห็นความจริงต่างๆในสังคมอยูร่ายลอ้มบริเวณร้าน7-

Eleven ท่ีสะทอ้นเร่ืองราวออกมาเป็นภาพ 
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Text : ตัวแทนความรู้/สาระของความเป็นมนุษย์ในแง่มุมต่างๆของนักคิด

นักวิชาการ การอ่านภาษาอ่านท่ีสะท้อนให้เห็นมุมมองของกลุ่มคนท่ีอยู่ในระดับชนชั้ นท่ีมี

การศึกษา 

Voice : ตวัแทนของกลุ่มคนในพื้นท่ีร้าน7-Eleven การบอกเล่าเร่ืองราวท่ีเป็นจริง

ในชีวติ ในลกัษณะของบทสนทนา การพดูคุย การแสดงความคิดเห็น หรือถามตอบ เป็นตน้ 

ซ่ึง 3 องค์ประกอบน้ีสามารถสลบัสับเปล่ียนกนัไดต้ามความเหมาะสมของแต่ละ

ผลงาน 
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ตารางท่ี 2  ตารางโครงสร้างของผลงานวดีิโอ 1 
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ตารางท่ี 3  ตารางโครงสร้างของผลงานวดีิโอ2 
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ตารางท่ี 4  ตารางโครงสร้างของผลงานวดีิโอ3 
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บทสัมภาษณ์ 
เน่ืองจากในวีดีโอกะดึกเป็นเน้ือหาท่ีเก่ียวข้องกับผูค้นท่ีเข้าใช้บริการในร้านค้า

สะดวกซ้ือ และเสียงบทสัมภาษณ์ของลูกคา้นั้นเป็นเสียงท่ีใชใ้ส่ในวีดีโอ ดงันั้นจึงมีความ

จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งมีการเตรียมการก่อนออกไปลงพื้นท่ีเพื่อขอสัมภาษณ์จริง โดยขา้พเจา้

ได้จดัเรียงค าถามเป็นขอ้ๆไว ้โดยเริมจากการแนะน าตวั จนเขา้สู่ค  าถามท่ีเขา้ประเด็นท่ี

เก่ียวขอ้งกบัร้านคา้สะดวกซ้ือท่ีมีลกัษณะค าถามเป็นปลายเปิด เพื่อใหก้ารพดูคุยมีลกัษณะท่ี

ไม่เป็นทางการมากนกั และการโตต้อบไปมาท่ียืดหยุน่ของขา้พเจา้และผูใ้ห้สัมภาษณ์ โดย

ข้าพเจ้าหวงัว่าลักษณะของการพูดคุยนั้ นจะได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีและได้รับ

มุมมองท่ีเก่ียวขอ้งกบัร้านคา้สะดวกซ้ือท่ีหลากหลาย 

ตวัอยา่ง ค าถามท่ีใชส้ัมภาษณ์ 

1.รบกวนช่วยแนะน าตวัดว้ยค่ะ 

2.โดยปกติเขา้ใชบ้ริการร้านคา้สะดวกซ้ือบ่อยแค่ไหนค่ะ 

3.เคยเจอเหตุการณ์ประหลาดๆหรือผดิปกติในร้านคา้สะดวกซ้ือไหมค่ะ 

4.คิดเห็นอยา่งไรกบัร้านคา้สะดวกซ้ือในปัจจุบนั 

  เขียน storyboard 
เพื่อให้การถ่ายท าภาพเคล่ือนไหวเป็นไปอยา่งมีจุดมุ่งหมายท่ีมองเห็นภาพ ขา้พเจา้

จึงไดส้ร้าง storyboard ตามเน้ือหาท่ีส าคญั 3 ประการ คือ  

ภาพ ในผลงานภาพเคล่ือนไหวจะมีลกัษณะของการด าเนินเร่ืองแบบเรียงล าดบัจาก

หน่ึงไปสอง เช่นภาพตั้งแต่ต่ืนนอนไปจนเขา้ท างาน เป็นตน้ แต่ภาพในช่วงเวลานั้นๆเป็นภาพท่ี

เกิดข้ึนในหลายสถานท่ี ท่ีสัมพนัธ์ต่อกนั เช่น ภาพในช่วงเวลาเชา้ของพนกังานท่ีก าลงัเตรียมตวัไป

ท างาน เวลาเดียวกนับริเวณหน้าเซเว่นผูค้นก าลงัเตรียมตวัใส่บาตร และเวลาเดียวกนัพระอาทิตย์

ก าลงัข้ึน เป็นตน้ ซ่ึงภาพอาจมีการตดัต่อให้เหล่ือมซ้อนกนัตลอดช่วงเวลาหน่ึง หรือ ค่อยๆเหล่ือ

ซ้อนกันแล้วค่อยๆหายเหล่ือมซ้อนกันจนเหลือภาพใดภาพหน่ึงเพื่อเล่าเร่ืองต่อไป โดยใน

ภาพเคล่ือนไหวทั้ง 4 ช่วงเวลานั้น เล่าเร่ืองผา่นตวัละครส าคญัท่ีเป็นผูห้ญิง 2 คน คือ หน่ึงพนกังาน

สาว7-Eleven ท่ีเป็นพนกังานประจ า และสองพนกังานสาว7-Elevenท่ีเป็นพนกังานPart-Time 
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เสียง ในผลงานภาพเคล่ือนไหวทั้ง 4 ช่วงเวลานั้น จะประกอบไปด้วยเสียงของ

บรรยากาศของพื้นท่ีจริงท่ีไดไ้ปถ่ายท า เสียงจากบทสัมภาษณ์ และเสียงจากการอดัเสียง การใส่เสียง

ในภาพเคล่ือนไหวนั้นเสียงแต่ละประเภทจะถูกตดัใส่รวมกนักบัภาพท่ีสอดคลอ้งกนัในบางช่วงของ

เน้ือหา เช่น เสียงในพื้นท่ีจริงท่ีติดมากบัภาพ เป็นตน้ และเสียงท่ีไม่สอดคลอ้งกนักบัภาพ เช่น เสียง

เล่าเร่ืองความรู้สึกการท างานของพนกังานท่ีเป็นภาษาอีสาน เป็นตน้ ท่ีตดัใส่รวมกบัเน้ือหาท่ีไม่มี

นักแสดงเป็นคนอีสาน เป็นต้น  โดยเสียงแต่ละเสียงท่ีถูกตดัใส่ในผลงานจะถูกลดทอนเสียงท่ี

แตกต่างกนั เช่น ลด/ตดัเสียงของบรรยากาศในพื้นท่ีลงเพื่อขบัเสียงบทสัมภาษณ์หรือ ตดัใส่เสียงเล่า

เร่ืองและเสียงบรรยากาศใหมี้ความส าคญัพอๆกนัในบางช่วงเวลา เป็นตน้ 

ตัวอักษร  เน้ือหาของตวัอกัษรท่ีปรากฏในภาพเคล่ือนไหวทั้ง 4 ช่วงเวลานั้น จะ

เป็นตวัอกัษรท่ีน ามาจากเน้ือหาทางวชิาการ 2 ช่วงเวลาคือช่วงเวลาแรก และช่วงเวลาสุดทา้ย เพื่อให้

ตวัอกัษรเล่าความส าคญัของเน้ือหาแบบเปิดเร่ืองและสรุปเร่ือง 1 ช่วงเวลา คือตวัอกัษรบทเล่าเร่ือง

การท างานกะบ่ายของขา้พเจา้ในฐานะของบุคคลท่ีไดเ้ขา้ไปใชแ้รงงานในร้านคา้สะดวกซ้ือ และ 1 

ช่วงเวลา คือตวัอกัษรท่ีเกิดจากการส่งรายละเอียดการขายสินคา้โปรโมชัน่ในแต่ละวนัของร้าน7-

Elevenของแต่ละสาขาท่ีส่งให้ผูจ้ดัการสาขาในแต่ละวนั พร้อมทั้งรายงานความเรียบร้อยของแต่ละ

สาขาดว้ย ซ่ึงตวัอกัษรจะปรากฏข้ึนเป็นบางช่วงบางตอนในผลงาน หรือปรากฏในผลงานตั้งแต่ตน้

จนจบในลกัษณะวิง่เล่ือนไปตลอด โดยไม่สอดคลอ้งกบัภาพและเสียง 
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กะเชา้

 

ภาพท่ี 17  ภาพStory Board Scenes 1-3 กะเชา้ 
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ภาพท่ี 18  ภาพStory Board. Scenes 4-6 กะเชา้ 
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ภาพท่ี 19  ภาพStory Board. Scenes7-9 กะเช้า 
 



  81 

 

ภาพท่ี 20  ภาพStory Board. Scenes 10-12 กะเชา้ 



  82 

 

ภาพท่ี 21  ภาพStory Board .Scenes 13-15 กะเชา้ 
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ภาพท่ี 22  ภาพStory Board. Scenes16-18กะเชา้ 
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ภาพท่ี 23  ภาพStory Board. Scenes 19-21 กะเชา้ 
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ภาพท่ี 24  ภาพStory Board. Scenes 22-23 กะเชา้ 
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กะบ่าย

 

ภาพท่ี 25  ภาพStory Board. Scenes 1-3 กะบ่าย 
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ภาพท่ี 26  ภาพStory Board . Scenes 4-6 กะบ่าย 
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ภาพท่ี 27  ภาพStory Board. Scenes 7-9 กะบ่าย 
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ภาพท่ี 28  ภาพStory Board. Scenes10-12 กะบ่าย 
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ภาพท่ี 29  ภาพStory Board. Scenes13-15 กะบ่าย 
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ภาพท่ี 30  ภาพStory Board . Scenes16-18 กะบ่าย 
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ภาพท่ี 31  ภาพStory Board . Scenes19-21 กะบ่าย 
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ภาพท่ี 32  ภาพStory Board . Scenes22-24 กะบ่าย 
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ภาพท่ี 33  ภาพStory Board . Scenes 25-26 กะบ่าย 
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พกัเบรก

 

ภาพท่ี 34  ภาพStory Board . Scenes 1-3 พกัเบรก 
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ภาพท่ี 35  ภาพStory Board . Scenes 4-6  พกัเบรก 
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ภาพท่ี 36  ภาพStory Board . Scenes 7-9 พกัเบรก 
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ภาพท่ี 37  ภาพStory Board . Scenes 10-12 พกัเบรก 
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ภาพท่ี 38  ภาพStory Board. Scenes 13-15 พกัเบรก 
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ภาพท่ี 39  ภาพStory Board . Scenes 16-18 พกัเบรก 
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ภาพท่ี 40  ภาพStory Board . Scenes 19-21 พกัเบรก 
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ภาพท่ี 41  ภาพStory Board . Scenes  22-24พกัเบรก 
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ภาพท่ี 42  ภาพStory Board . Scenes 25-27พกัเบรก 
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ภาพท่ี 43  ภาพStory Board . Scenes 28-30 พกัเบรก 
 



  105 

 

ภาพท่ี 44  ภาพStory Board . Scenes 31 พกัเบรก 
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3.3.2 การถ่ายท า (Production) 
หลงัจากท่ีขา้พเจา้ไดมี้การเขียนโครงเร่ืองของภาพเคล่ือนไหวแต่ละช้ินแลว้ เม่ือถึง

ขั้นตอนการถ่ายท าภาพเคล่ือนไหวนั้น การลงพื้นท่ีจริงในการถ่ายท าแต่ละช้ินงานนั้นจึงเป็นเร่ือง

ส าคญั รวมไปถึงตวัละครท่ีจะแสดงในผลงานแต่ละช้ินงานดว้ยดงันั้นขา้พเจา้จะอธิบายลกัษณะการ

ถ่ายท าผลงานโดยแบ่งเป็น 2 หวัขอ้ใหญ่ดงัน้ี 

1.  สถานทีใ่นการถ่ายท า 

กะเช้า ดว้ยเน้ือหาของกะเช้าท่ีจะถ่ายทอดชีวิตของพนกังานการตั้งแต่ต่ืนจนเขา้

งาน ช่วงเวลาในการถ่ายท าจึงเป็นช่วงเวลาเดียวกนัตั้งแต่ก่อนฟ้าสว่างจนเขา้ท างาน ท าให้สถานท่ี

ส าคญัของผลงานกะเชา้เป็นพื้นท่ีในห้องพกัของพนกังานท่ีมีลกัษณะชีวิตความเป็นอยูท่ี่ไม่ยากจน

เกินไปและไม่หรูหราจนไป ด้วยเหตุผลท่ีว่าถึงแมว้่าพนักงานร้านคา้สะดวกซ้ือนั้นจะถูกก าหนด

ดว้ยวุฒิการศึกษา และท างานดา้นบริการแต่ก็ไม่ไดห้มายถึงวา่พนกังานทุกคนจะตอ้งเป็นยากจน ไม่

มีทางเลือก หรืออยู่ในสลมั ขา้พเจา้อยากให้ภาพท่ีออกมาเป็นท่ีพกัอาศยัท่ีผิดไปจากความคิดเดิม

ของเราท่ีมีต่อสภาพความเป็นอยู่ของพนักงานเซเว่น ส่วนสถานท่ีต่อมาคือบริเวณหน้าร้านเซเว่น

แถวบา้นของขา้พเจา้เองท่ีจะมีกิจกรรมยามเช้าของผูค้นท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณนั้น เช่นการตกับาตร การ

จบัจ่ายอาหาร เป็นตน้ และดา้นหนา้ร้านเซเวน่ท่ีขา้พเจา้ไดล้งพื้นท่ี 

กะบ่าย ดว้ยกะน้ีเป็นการน าเสนอมุมมองอีกดา้นหน่ึงของพนกังานเซเว่นท่ีเป็น

ตวัของขา้พเจา้เอง ดว้ยความคิดท่ีวา่ในชีวิตของพนกังานเซเว่นน่าจะมีอีกมุมหน่ึงท่ีนอกเหนือจาก

การท างานท่ีเป็นความชอบ งานอดิเรก หรือความถนดัอีกรูปแบบหน่ึงของชีวติท่ีพนกังานคนนั้นๆมี 

ในส่วนของข้าพเจ้านั้ นรูปแบบชีวิตอีกรูปแบบหน่ึงคือการท างานศิลปะและเป็นศิลปิน ท าให้

ขา้พเจา้นั้นตอ้งการถ่ายทอดความส าคญัของรูปแบบชีวิตอีกดา้นของพนกังานท่ีสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและ

กนั โดยในเน้ือหาของผลงานเป็นการตั้งค  าถามถึงค่าแรงท่ีไดรั้บจากการสร้างสรรคผ์ลงานหรือเรียก

อีกอย่างว่าการตั้งราคาของผลงานศิลปะช้ินนั้นๆของศิลปิน ท่ีไม่เคยมีกฎเกณฑ์หรือมาตรฐาน ท่ี

เหมือนกนักบัการคิดค่าแรงของพนกังานเซเว่น ในแง่ของการให้คุณค่าต่อผลงานศิลปะแต่ละช้ิน

จากการใชแ้รงงาน ดงันั้นสถานท่ีส าคญัของผลงานกะบ่ายจึงเป็นสถานท่ีท่ีใชใ้นการปฏิบติัการทาง

ทศันศิลป์ โดยขา้พเจา้เร่ืองพื้นท่ีการท างานศิลปะในมหาวิทยาลยัท่ีขา้พเจา้ศึกษาในระดบัปริญญา

โท คือ มหาวทิยาลยัศิลปากร วงัสนามจนัทร์  
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ภาพท่ี 45 ภาพพื้นท่ีในหอ้งภาพพิมพ ์
กะดึก ผลงานช้ินน้ีเป็นการน าเสนอเร่ืองราวความสัมพนัธ์ของผูท่ี้รายลอ้มร้านคา้

และผูท่ี้ใชบ้ริการเป็นหลกั ช่วงเวลาท่ีก าหนดในการถ่ายท าจึงเป็นช่วงเวลากลางคืน เร่ิมตั้งแต่ 19.00

น.เป็นต้นไป โดยขา้พเจา้วางแผนสถานท่ีในการไปถ่ายท าจากเส้นทางท่ีขา้พเจา้ตอ้งเดินทางอยู่

ประจ าและเส้นทางอ่ืนๆในกรุงเทพโดยจะเป็นสถานท่ีท่ีมีคนพลุกพล่าน คือ  BTSวงเวยีนใหญ่ ลาด

หญ้า วงเวียนใหญ่ ส่ีแยกบ้านแขก ปากคลองตลาด เยาวราช วงเวียน22 อโศก พร้อมพงษ์ นานา 

พระรามสอง การลงพื้นท่ีในการถ่ายท านั้นขา้พเจา้เลือกพื้นท่ีท่ีมีเซเวน่ตั้งอยูเ่ป็นหลกั เพราะบริเวณ

ท่ีเซเวน่ตั้งอยูน่ั้นก็คือแหล่งชุมชนการคา้ และมีผูค้นมากมายในตวัของพื้นท่ีอยูแ่ลว้ 
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ภาพท่ี 46 ภาพถ่ายพื้นท่ีหนา้เซเวน่ 
 

 

ภาพท่ี 47 ภาพถ่ายพื้นท่ีหนา้เซเวน่ 
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พกัเบรก เป็นผลงานท่ีสะท้อนช่วงเวลาของวนัหยุด โดยข้าพเจ้าเลือกแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีเป็นทะเลท่ีใกลก้บักรุงเทพโดยเลือกทะเลชะอ าและทะเลหวัหินเป็นสถานท่ีถ่ายท าหลกั 

ซ่ึงจะรวมถึงสถานท่ีท่องเท่ียวใกลเ้คียง เช่นตลาดโตรุ่้งท่ีหัวหินดว้ย และอีกพื้นท่ีหน่ึงท่ีส าคญัคือ 

พื้นท่ีของห้องพกั ขา้พเจา้ตอ้งการให้เป็นวนัหยุดของพนกังานเซเวน่ท่ีนานๆจะไดห้ยุดพกัมาเท่ียว

ทะเล จึงอยากไดห้้องท่ีมีสภาพไม่เก่า ไม่หรูหรา แต่เป็นห้องท่ีมีวิวติดทะเลหรือเป็นห้องท่ีมีกระจก

ใหญ่ๆท่ีสามารถมองเห็นวิวภายนอกท่ีไม่ใช่วิวในเมืองได้ชัดเจนท่ีมีราคามาตรฐานท่ีพนักงาน

สามารถจ่ายได ้โดยก าหนดราคาห้องพกัต่อคืนไวท่ี้ 800-1,000บาท ในการหาท่ีพกัในเว็บ Agoda 

และ ท่ีเป็นเวบ็หาท่ีพกัท่ีมีราคาไม่แพง 

 

 

 

ภาพท่ี 48 ภาพถ่ายหอ้งพกั(ผลงานพกัเบรก) 
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ภาพท่ี 49 ภาพถ่ายหอ้งพกั(ผลงานพกัเบรก) 



  111 

2.  การสัมภาษณ์ 

การสัมภาษณ์ผูค้นท่ีเขา้ใชบ้ริการร้านคา้สะดวกซ้ือ(ลูกคา้) นั้น ขา้พเจา้เลือกท่ีจะ

สัมภาษณ์บุคคลทัว่ไป ท่ีเดินผา่นไปผา่นมาหนา้เซเวน่ทั้งหนา้เซเวน่ท่ีขา้พเจา้เคยท างานอยูแ่ละหนา้

เซเวน่ท่ีอ่ืนๆดว้ย ทั้งผูห้ญิงและผูช้าย  

ตวัอยา่งบทสัมภาษณ์ท่ีได ้

Q : ช่วยแนะน าตวัดว้ยค่ะ 

A: ช่ือส้มค่ะ อาย ุ30ค่ะ ท างานเป็นพนกังานบริษทัแลว้ค่ะ 

Q: คุณส้มเคยเขา้ร้านสะดวกซ้ือไหมค่ะ 

A: เคยค่ะ  

Q: เขา้ร้านไหนบา้ง 

A: ก็มีทั้ง ..หมายถึงช่ือร้านใช่ไหม ก็มีเซเวน่ 108 แฟมมิล่ีมาร์ท 

Q: อยา่ง 3 ร้านน้ีท่ีคุณส้มยกตวัอยา่งมา เขา้ร้านไหนบ่อยสุด 

A: ก็ส่วนใหญ่เซเวน่  

Q: บ่อยแค่ไหนค่ะ 

A: ก็สองสามวนัที 

Q: ส่วนใหญ่น่ีเขา้ไปใช้บริการน่ี ใช้บริการอะไรบา้ง ซ้ือของหรือว่าเคาร์เตอร์

เซอร์วติหรือ? 

A: ซ้ือของ ส่วนใหญ่จะเป็นซ้ือของ ซ้ือของกิน 

Q: ท าไมถึงเลือกเขา้เซเวน่ 

A: ก็สะดวก ระหวา่งทางเดินเจอก็เขา้ 

Q: หมายถึงวา่เซเวน่เจอมากกวา่ร้านอ่ืน 

A: ใช่ 
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Q: คุณส้มเคยเจอเหตุการณ์อะไรในเซเวน่ไหม 

A: เหตุการณ์ยงัไงค่ะ? หมายถึง? 

Q: เหตุการณ์แบบแปลกๆ ท่ีเคยเจอในเซเว่นก็ได ้หรือว่าเหตุการณ์ท่ีเกิดกบัตวั

คุณส้มเอง 

A: หมายถึงแบบไม่ปกติ 

Q: อืม 

A: ไม่มีนะ ส่วนใหญ่ก็เลือกของเฉยๆ แลว้ก็มีคนโน้นคนน่ีเขา้มามากกว่า ไม่มี

อะไรแบบแปลกๆก็เพราะวา่ไม่ค่อยไดอ้ยูเ่ซเวน่นาน 

Q: แลว้เคยเจอแบบบริการ เหตุการณ์อะไรท่ีเก่ียวกบัพนกังานท่ีใหบ้ริการไหม 

A: ไม่นะ 

Q: ปกติ? 

A: ก็ปกติ ก็ส่วนใหญ่ ถา้เกิดเจอแบบไม่ปกติก็อยา่งมากก็แค่แบบเขาเรียกวา่อะไร 

เวลาจดัของก็วางของเกล่ือนอะไรแบบน้ี วางเต็มทาง แทนท่ีจะให้ลูกคา้ไดเ้ขา้ไปเลือกไดอ้ะไรอยา่ง

น้ี แต่ดว้ยส่วนตวัไม่ซีเรียส ก็เอ่อถา้เขาจดัของอยูแ่ลว้เราก็ไม่ไดเ้ขา้ไปวุน่วายอะไร วา่เฮย้แวกหน่อย 

แต่ถา้เราจ าเป็นตอ้งใชข้องจริง เราก็รบกวนให้เขาหยิบของมาใหเ้ราก็ได ้วา่โดยส่วนตวัไม่ไดซี้เรียส

วา่เฮย้คุณตอ้งเคลีย คือมนัเป็นจงัหวะท่ีเขาตอ้งวางของดว้ยหรือเปล่า เขาอาจจะแบบก็วุน่วาย ก็ตอ้ง

มีของเขา้มาเติม ก็ไม่ซีเรียสท่ีมีของวางเกล่ือน ก็มองวา่เขาเติมของก็แค่น้ีแหละ ท่ีมีความรู้สึกวา่ไม่ 

ส่วนใหญ่จะเป็นเคสท่ีท าให้เรารู้สึกวา่ไม่สะดวกในการท่ีจะเลือกซ้ือของมากกวา่ ส่วนใหญ่จะเป็น

อยา่งน้ี ก็ไม่เจอพฤติกรรมอะไรแปลกๆ หรือไม่เคยเจอเคสท่ีท าใหรู้้สึกไม่ดี 

Q: ก็ค  าถามสุดท้ายนะคะ คุณส้มคิดยงัไงกับร้านค้าสะดวกซ้ืออย่างเซเว่นใน

สังคมปัจจุบนั 

A: เซเวน่ท าใหเ้รารู้สึกเป็นทาสของการตลาด 

Q: ยงัไงอ่ะ 
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A: แสตมป์เซเว่นอะไรอย่างง้ี เอาจริงๆบางคร้ังเราเข้าเซเว่นเพื่อเพราะความ

สะดวก เราเดินผา่นแลว้เราตอ้งการของหรือมีเหตุจ าเป็นก็ร้านมนัก็บอกอยูแ่ลว้วา่สะดวกซ้ือ แต่มนั

ก็ท าใหมี้เหตุจูงใจท่ีใหเ้ราตอ้งเขา้เซเวน่บ่อยๆอะไรแบบน้ี 

Q: ชอบโปรโมชัน่ของเขาอยา่งน้ีหรอ? 

A: ประมาณนั้น แต่ก็ไม่ไดบ้่อยแต่ก็แบบมิราคุมะคราวก่อนแกว้น่ารักมากเลย ก็

แบบก็อยากได ้มนัก็ตอ้งท าตามโปรโมชัน่ของเขา อนันั้นแกว้มิราคุมะเหมือนจะตอ้งซ้ืออะไรสัก

อย่าง ซ้ือน ้ ามัง่จ  าไม่ได้แล้ว ก็ได้แก้วมิราคุมะมาใบนึง เพราะว่าความอยากได้ เขาท าให้เรารู้สึก

เหมือนเป็นทาสการตลาดมากกวา่ 

Q: แต่ก็ไม่แง่ลบ 

A: ไม่เชิง ไม่เชิงแบบแย ่อะไรแบบน้ี แต่ก็แบบ… 

Q: อีกแลว้ 

A: เอ่อ 

Q: มาอีกแลว้โปรโมชัน่ 

A: เอ่อ อีกแลว้ อย่างแสตมป์หมดปุบก็มีสิทธ์ิแลกซ้ืออะไรอย่างน้ี ซ่ึงสิทธ์ิแลก

ซ้ือถามวา่ อ่อ เราจะใชสิ้ทธ์ิแลกซ้ืออยา่งง้ี เราซ้ืออนัน้ีอยูแ่ลว้ขนม2ห่อไดสิ้ทธ์ิแลกซ้ือ 1 อนั แลว้ท า

ให้เราไดซ้ื้อสินคา้อีกอยา่งในราคาถูกลง มนัก็เป็นการตลาดแบบหน่ึงท่ีเขาท าให้เราตอ้งซ้ือของมาก

ข้ึน นั้นแหละ ทาสของการตลาดเขา้ไปมนัก็มีโน้นนิดน่ีหน่อย ท าให้เราตอ้งซ้ือเพิ่มมากข้ึนกว่า

ความตอ้งการของเรา แต่ก็ไม่ไดรู้้สึกแยอ่ะไรถึงขนาดนั้น 

Q: ค่ะ โอเคค่า ขอบคุณค่า 

A: ค่า 
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3.3.3 ขั้นตอนหลงัการถ่ายท า(Post-production) 
1. การตัดต่อ  

การตดัต่อวีดิโอของวิทยานิพนธ์ในคร้ังน้ีนั้น ในแต่ละผลงานทั้ง 4 ช้ิน ไดต้ดัต่อ

ตามโครงสร้างของเน้ือหาท่ีไดร่้างไว ้ 

 

ภาพท่ี 50 ภาพตวัอยา่งการเรียงล าดบัภาพของเน้ือหาวดีีโอกะเชา้ 
2.  เสียงและข้อความ 

กะเช้า:เสียง ผลงานวีดีโอช้ินน้ีมีการใส่เสียงเล่าเร่ืองการท างานกะเช้าในร้านค้า

สะดวกซ้ือท่ีนอกเหนือจากเสียงท่ีติดมากบัภาพ เสียงเล่าเร่ืองการท างานกะเชา้ในร้านสะดวกซ้ือนั้น

เป็นเสียงของผูห้ญิงท่ีพูดดว้ยส าเนียงอีสานนั้นใส่ควบคู่ไปกบัเสียงท่ีติดมากบัภาพ โดยแบ่งเสียงใส่

ในผลงานเป็นช่วงๆ ให้เสียงเร่ิมและจบพอๆกนักบัภาพท่ีปรากฏในผลงาน และช่วงไหนท่ีเสียงเล่า

เร่ืองข้ึนเสียงท่ีติดมากบัภาพจะเบาลง ช่วงไหนท่ีไม่มีเสียงเล่าเร่ืองเสียงท่ีติดมากบัภาพก็จะดงัข้ึน 

โดยก าหนดใหเ้สียงเล่าเร่ืองนั้นดงัชดัมากกวา่เสียงท่ีติดมากบัภาพ 

กะเช้า:ข้อความ ข้อความใส่เม่ือการตัดต่อภาพและเสียงเสร็จส้ินแล้ว การใส่

ข้อความเป็นขั้นตอนสุดท้าย โดยผลงานกะเช้านั้ นข้อความเป็นข้อความท่ีมี เน้ือหาก่ึงทาง
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ประวติัศาสตร์ศิลป์ ก่ึงทางดา้นสังคมวิทยาแรงงาน ท่ีมีเน้ือหาส าคญัในการอธิบายความหมายของ

การสร้างคุณค่าในความเป็นมนุษยโ์ดยเอาการสร้างสรรคข์องมนุษยน์ั้นเป็นการเปรียบเทียบ อนัมี

เน้ือหาท่ีอ้างอิงจากบทความ “เราทุกคนคือศิลปิน” : ทุนนิยมความรับรู้และสังคมวิทยาว่าด้วย

แรงงานวตัถุ โดย เก่งกิจ กิติเรียงลาภ ซ่ึงขอ้ความในกะเช้านั้นมีจุดประสงค์อีกดา้นเพื่อเปิดเน้ือหา

เขา้สู่การท าความเขา้ใจเร่ืองการให้คุณค่าแรงงานของพนักงานร้านค้าสะดวกซ้ือท่ีเทียงเคียงกับ

แรงงานของศิลปิน 

กะบ่าย:เสียง เสียงในผลงานกะบ่ายน้ี เป็นเสียงการท างานกะบ่ายของขา้พเจา้ตอน

ท่ีลงพื้นท่ีเป็นพนกังานเซเว่น จากกลอ้งกระดุมท่ีขา้พเจา้ไดถ่้ายไว ้แต่น าเฉพาะเสียงมาใช้ในผลง

งานน้ี โดยตดัเสียงท่ีติดมากบัภาพออกทั้งหมด  

กะบ่าย:ขอ้ความ ขอ้ความท่ีใส่ในวีดีโอของกะบ่ายนั้น เป็นขอ้ความความรู้สึกของ

ขา้พเจา้ในตอนแรกๆของการท างานเป็นพนกังานเซเวน่ การใส่ขอ้ความนั้นมีการใส่ให้สอดคลอ้ง

การภาพท่ีปรากฏอยูใ่นวีดีโอ ยกตวัอย่าง ขอ้ความแรกท่ีข้ึน “สวสัดีค่ะ” นั้นขา้พเจา้ใส่ขอ้ความให้

อยูเ่กือบชิดขอบพื้นสีด าของประตู แลว้ค่อยๆหายไปตามภาพท่ีค่อยเล่ือนไปทางช่องหน้าต่าง เป็น

ตน้ 

 

ภาพท่ี 51 ภาพถ่ายตวัอยา่งการใส่ขอ้ความ 
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กะดึก:เสียง เสียงในกะดึกนั้นเป็นเสียงสัมภาษณ์ผูค้นท่ีเขา้ใชบ้ริการร้านคา้สะดวก

ซ้ือ เน่ืองจากขา้พเจา้ขอสัมภาษณ์ไวห้ลายคนจึงตอ้งคดัเน้ือหาการโตต้อบของบทสัมภาษณ์ท่ีได้

เหลือเพียง 5 คน โดยเสียงท่ีใส่ลงไปนั้นไดต้ดัเสียงค าถามของขา้พเจา้ออก เหลือเพียงค าตอบเท่านั้น 

ซ่ึงเผลงานกะดึกนั้นยงัคงเสียงท่ีติดมากบัภาพไว ้แต่เสียงค าตอบของลูกคา้ท่ีใส่ลงไปดงักว่า และ

ด้วยเน้ือหาของผลงานเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับลูกค้า ท่ีส าหรับข้าพเจ้านั้ นต้องการให้ผลงานมี

ความรู้สึกท่ีวุน่วาย เร่ืองมากอยูด่ว้ยนั้นจึงให้เสียงท่ีติดมากบัภาพนั้นไม่ไห้เบาจนเกินไป การจะฟัง

เสียงของลูกคา้ใหเ้ขา้ใจตั้งแต่คร้ังแรกตอ้งตั้งใจฟังมากกวา่ปกติ  

กะดึก:ขอ้ความ ขอ้ความท่ีปรากฏในกะดึกนั้นเป็นขอ้ความท่ีขา้พเจา้น ามาจากไลน์

กลุ่มของร้านเซเว่นต่างๆในเขตเดียวกนักบัFC (FCคือช่ือเรียกผูจ้ดัการสาขาเซเว่นแต่ละเขต เขต

หน่ึงจะรับผิดชอบร้านส่ีถึงห้าร้านเป็นต้น) โดยไม่ได้แต่งเติม แก้ไขใดใด เป็นการพูดคุยและ

รายงานสินคา้โปรโมชัน่ในแต่ละวนัท่ีพนกังานกะดึกของแต่ละร้านตอ้งส่งรายงานFCทุกวนั วิ่งอยู่

ดา้นล่างของวดีีโออยูต่ลอดเวลาตั้งแต่เร่ิมจนจบ 

พกัเบรก:เสียง เสียงท่ีใส่ในผลงานพกัเบรกมีทั้งหมด 3  เสียง คือเสียงดนตรี เสียง

บทสนทนา และเสียงคล่ืนทะเลซ่ึงใส่สลบักนักบัเสียงท่ีติดมากกบัภาพ เสียงดนตรีนั้นใส่ตั้งแต่เร่ิม

เร่ืองพร้อมกบัเสียงคล่ืนทะเล และหายไป เป็นช่วงๆ โดยใส่เสียงบทสนทนาในช่วงท่ีภาพเดินเท่ียว

ในตลาดโตรุ่้งข้ึน และตอนทา้ยของผลงานก่อนจบ เสียงดนตรีท่ีใส่เขา้ไปนั้น ขา้พเจา้ตั้งใจใหเ้สียงท่ี

ไดย้นินั้นมีความรู้สึกเหงา เศร้า  

พกัเบรก:ขอ้ความ ขอ้ความของพกัเบรกนั้นเป็นของความทางวิชาการท่ีมีเน้ือหา

ในเชิงสรุปเพื่อใหผู้ช้มเกิดความเขา้ใจในเร่ืองแรงงานของผลงานทั้งหมดท่ีน าเสนอ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
บทที่4 

บทวเิคราะห์ 
 

 4.1 บทวเิคราะห์ทางกายภาพ 
 ผลงานวิทยานิพนธ์ : ศิลปิน แรงงาน สะดวกซ้ือ  (Artist Labour Convenience 

Store) ของขา้พเจา้นั้น เป็นผลงานวีดิทศัน์ (Video Installation) ทั้งหมดจ านวน 4 ช้ิน คือ 1. กะเช้า 

2. กะบ่าย 3. กะดึก 4. พกัเบรก ซ่ึงประกอบไปดว้ยองค์ประกอบหลกัท่ีส าคญั 3 องค์ประกอบ คือ 

ภาพ เสียง และข้อความ/ตวัอกัษร ด้วยเพราะผลงานเป็นการบนัทึกเร่ืองราวของชีวิตแรงงานใน

ร้านค้าสะดวกซ้ือจากการลงพื้นท่ีจริง ภาษาภาพท่ีปรากฏจึงมีความส าคญั รวมไปถึงเสียง และ

ขอ้ความ/ตวัอกัษร ก็ส าคญัไม่แพก้นัเพื่อท่ีจะน าผูช้มไปสู่สาระท่ีส าคญัของผลงานได ้ผลงานชุดน้ี

ในขั้นตอนการถ่ายท านั้นมีลกัษณะท่ียืดหยุน่เน่ืองจากการบนัทึกขอ้มูลนั้นมีทั้งท่ีเป็นเร่ืองราวท่ีเกิด

จากสภาพแวดลอ้มจริง กล่าวคือ ภาพท่ีขา้พเจา้คาดหมายวา่จะสามารถบนัทึกไดใ้นระหวา่งการถ่าย

ท านั้นไม่ได้สมหวงัทุกคร้ังท่ีถ่ายท า และในทางกลบักนัภาพท่ีไม่คิดว่าจะไดบ้นัทึกใส่ในผลงาน

กลบัสามารถถ่ายท าไวไ้ด ้เช่น ภาพขณะท่ีร้านคา้สะดวกซ้ือก าลงัปิดไฟทีละดวงในเวลาท่ีใกลส้วา่ง

ของกะดึก หรือ ภาพของพนกังานท่ีก าลงัน าถุงขยะท่ีไดภ้ายในร้านออกมาทิ้งขา้งถนน เป็นตน้ และ

ส่วนของผลงานท่ีเป็นการสร้างตวัละครท่ีเป็นพนกังานร้านคา้สะดวกซ้ือข้ึนนั้น ขา้พเจา้มีเพียงบท

แสดงท่ีแจง้เพียงวา่ขา้พเจา้ตอ้งการเห็นอะไรบา้งในการเขา้ฉากแต่ละคร้ัง และให้นกัแสดงสามารถ

แสดงตามลกัษณะท่ีตวันกัแสดงเป็น เช่น ในผลงานกะเชา้ท่ีเป็นภาพของหญิงสาวตั้งแต่ต่ืนนอน จน

เดินทางไปท างานนั้น บทแสดงเป็นเพียงตวัหนงัสือท่ีว่าตอ้งการให้หญิงสาวคนน้ีท าท่าต่ืนนอนท่ี

ต่ืนเพราะไดย้ินเสียงนาฬิกาปลุก ซ่ึงตวันกัแสดงเองไดใ้ช้โทรศพัท์เป็นนาฬิกาปลุกให้ต่ืนนอนทุก

เช้า ซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีขา้พเจา้ตอ้งการพอดีโดยท่ีขา้พเจา้ไม่ตอ้งบอกกบัตวันักแสดงว่าควรจะใช้

นาฬิกาในโทรศัพท์ปลุก และยงัตรงกับยุคสมัยในปัจจุบัน ท่ีคนส่วนใหญ่ก็ใช้โทรศัพท์ท า

ประโยชน์แก่ตนเองท่ีมากกวา่การใชส่ื้อสารทางไกล เป็นตน้ อีกทั้งสภาพแวดลอ้มของฉากท่ีถ่ายท า

ในผลงานนั้น แสงท่ีเห็นในผลงานคือแสงธรรมชาติตามช่วงเวลาจริงของเวลานั้นๆ ความยืดหยุน่ใน

การถ่ายท าผลงานในชุดน้ีจึงเป็นลกัษณะท่ีส าคญัท่ีท าให้ผลงานมีความเป็นธรรมชาติ ไม่แข็งท่ือ ท่ี

ในขณะเดียวกนัก็ให้ความรู้สึกท่ีดูวุ่นวาย และตอ้งใช้ความตั้งใจในการรับชมเน่ืองจากผลงานยงั

ประกอบไปดว้ยส่ือท่ีเป็นเสียงและขอ้ความ/ตวัอกัษร 
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ภาพ  ภาพโดยทัว่ไปในผลงานมกัจะน าเสนอความสมบูรณ์แบบ เช่น ภาพตอ้งมีสีสันสวยงาม มี

ความชดัเจน เป็นตน้ แต่ภาพในผลงานชุดน้ี เป็นภาพท่ีไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัความสมบูรณ์แบบ

ในลกัษณะดงักล่าว แต่เป็นภาพท่ีในบางช่วงไม่ชดัเจน มีลกัษณะแกวง่ท่ีเกิดจากการถ่ายท าท่ีไม่ได้

ใชข้าตั้งกลอ้ง หรือแสงในภาพท่ีมืดหรือสวา่งจา้จนเกินไป หรือการน าภาพท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนั

ค่อยๆทบัซอ้นกนัและค่อยๆคล่ีคลา้ยภาพออกจากกนั เป็นตน้ และภาพของผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดน้ี 

เป็นภาพท่ีถ่ายท าตามช่วงเวลาจริงตามช่ือของผลงานแต่ละช้ิน 

กะเช้า ลกัษณะของภาพในผลงานกะเช้านั้นประกอบไปด้วย ภาพระยะใกล้(Close Up 

Shot) ภาพระยะปานกลาง(Medium Shot) และภาพระยะไกล(Long Shot) ดงัน้ี ภาพระยะใกล(้Close 

Up Shot) ของกะเชา้เป็นภาพท่ีแสดงหนา้จอโทรศพัท์ตอนท่ีนาฬิกาปลุกดงั และหน้าของพนกังาน

หญิงสาวตอนต่ืนนอน ภาพระยะปานกลาง(Medium Shot) เป็นระยะภาพท่ีปรากฏในผลงานกะเช้า

มากท่ีสุดซ่ึงเป็นภาพระยะน้ีเป็นภาพภายในหอ้งพกัของพนกังานหญิงสาว ส่วนภาพระยะไกล(Long 

Shot) เป็นภาพท่ีแสดงสภาพส่ิงแวดล้อมบริเวณร้านค้าสะดวกซ้ือ เพื่อให้เห็นบรรยากาศของ

ส่ิงแวดลอ้มและวถีิชีวติความเป็นอยูข่องผูค้นท่ีอยูร่ายลอ้มพื้นท่ีของร้านคา้สะดวก 

 

ภาพท่ี 52 ภาพระยะใกล(้Close Up Shot)ของกะเชา้ 
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ภาพท่ี 53 ภาพตวัอยา่งภาพระยะไกล(Long Shot)ของกะเชา้ 
ภาพส่วนใหญ่ของผลงงานกะเช้าเป็นภาพเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนภายในห้องพกัของ

พนกังานหญิงสาว ท่ีมีความเป็นธรรมชาติของขา้วของเคร่ืองใชท่ี้จดัวางตามท่ีผูอ้ยูอ่าศยัใช้

งานจริง ภาพของห้องพกัไม่ไดบ้่งบอกถึงสถานะทางการเงินท่ียากจนหรือร ่ ารวย แต่เป็น

ลกัษณะกลางๆ ตามสภาพความเป็นจริงท่ีพนกังานร้านคา้สะดวกซ้ือคนหน่ึงสามารถซ้ือหา

มาได ้โดยอา้งอิงจากการซกัถามขอ้มูลของเพื่อนร่วมงานตอนท่ีขา้พเจา้ลงพื้นท่ีจริงบวกเขา้

กบัความเป็นไปไดข้องสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนัท่ีผูค้นสามารถจบัจ่ายซ้ือสินคา้ท่ีตนเอง

ตอ้งการดว้ยบตัรกดเงินสด หรือบตัรทางการเงินท่ีสามารถผ่อนสินคา้โดยไม่ตอ้งจ่ายเงิน

เป็นก้อน เช่น เคร่ืองนอนท่ีดีส าหรับพกัผ่อน โซฟาธรรมดาส าหรับนั่งพกั ตูเ้ส้ือผา้ไมอ้ดั 

ราวตากผา้อลูมิเนียมท่ีมีเส้ือผา้ตากแขวนขา้มคืน ห้องน ้ าท่ีตกแต่งตามห้องชุด ด่ืมน ้ าขวด 

ถุงขยะท่ีใชถุ้งพลาสติกท่ีไดจ้ากการซ้ือของ ประตูตูเ้ยน็ท่ีมีกระดาษติดเตม็ไปหมด ขา้วของ

ท่ีวางไม่เป็นท่ีไม่เป็นทาง ไม่เป็นระเบียบ แต่ยงัพอรู้วา่บริเวณไหนส่ิงของแบบไหนวางอยู ่

เป็นต้น ซ่ึงภาพในห้องพกัจะถูกสลบัเปล่ียนเป็นภาพระยะใกล้และภาพระยะไกลของ

สภาพแวดลอ้มรอบๆบริเวณร้านคา้สะดวกซ้ือ 

กะบ่าย ลักษณะของภาพในผลงานกะบ่ายนั้นประกอบไปด้วย ภาพระยะใกล้

(Close Up Shot) ภาพระยะปานกลาง(Medium Shot) และภาพระยะไกล(Long Shot) ดงัน้ี 

ส าหรับภาพท่ีมีภาพระยะใกล้(Close Up Shot)นั้ นเป็นภาพท่ีข้าพเจ้าต้องการให้เห็น
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รายละเอียดของวสัดุและพื้นผิวท่ีใชป้ระกอบในฉาก เช่น หลอกสีต่างๆ ป้ายโฆษณาร้านคา้

สะดวกซ้ือ เป็นต้น ภาพระยะปานกลาง(Medium Shot)เป็นลักษณะภาพส่วนใหญ่ของ

ผลงานช้ินน้ีเป็นภาพการปฏิบติังานท่ีตอ้งการให้ผูช้มเห็นวา่ตวัละครก าลงัท าอะไรอยูแ่ละ

ฉากเป็นพื้นท่ีภายในห้องท่ีมีบริเวณไม่ใหญ่มากนกั เช่น ภาพขณะก าลงัระบายสีลงบนวสัดุ 

ภาพขณะท่ีก าลงัปะกระดาษ เป็นตน้ ส่วนภาพระยะไกล(Long Shot) นั้น เป็นภาพท่ีแสดง

บรรยากาศภายในห้องปฏิบัติการทางศิลปะท่ีตัวละครก าลังระบายสีลงในวสัดุ และ

บรรยากาศภายนอกหอ้งปฏิบติัการท่ียงัคงอยูใ่นบริเวณของอาคาร เช่น ภาพพนกังานร้านคา้

สะดวกซ้ือเดินไปท่ีระเบียงโล่งของตวัอาคาร เป็นตน้ 

 

 

ภาพท่ี 54 ภาพตวัอยา่งภาพระยะใกล(้Close Up Shot)ของกะบ่าย 
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ภาพท่ี 55 ภาพตวัอยา่งภาพระยะใกล(้Close Up Shot)ของกะบ่าย 

 

ภาพท่ี 56ภาพตวัอยา่งภาพระยะปานกลาง(Medium Shot)ของกะบ่าย 
 



  122 

 

ภาพท่ี 57 ภาพตวัอยา่งภาพระยะปานกลาง(Medium Shot)ของกะบ่าย 

 

ภาพท่ี 58 ภาพตวัอยา่งภาพระยะไกล(Long Shot)ของกะบ่าย 
ภาพในผลงานกะบ่ายเป็นภาพของหญิงสาวในชุดพนกังานร้านคา้สะดวกซ้ือก าลงั

ท าการระบายสีลงบนวสัดุท่ีเป็นป้ายโฆษณาท่ีติดทั้งภายในและภายนอกร้านคา้สะดวกซ้ือ 

ในห้องปฏิบติัการทางศิลปะ โดยเร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนการเก็บผลงาน และมี

การจบัเวลาในการท าผลงานศิลปะดว้ย  ภาพบรรยากาศในห้องมีแท่นพิมพ ์โต๊ะตวัใหญ่ 

เกา้อ้ี และอุปกรณ์ในการท าภาพพิมพบ์างส่วนประกอบฉาก  ในขณะท่ีภาพของผูห้ญิงใน
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ชุดเคร่ืองแบบพนกังานร้านคา้สะดวกซ้ือก าลงัระบายสี ภาพของนาฬิกาจบัเวลาและตวัเลข

ของเวลาท่ีก าลงัผ่านไปคอยปรากฏให้เห็นอยู่เป็นระยะๆ ด าเนินไป เหมือนกบัว่าเวลาใน

การระบายสีก าลงัแข่งกบัเวลาท่ีเดินไป แต่การเล่าเร่ืองของภาพก็มีความตั้งใจปล่อยภาพให้

เล่าเร่ืองโดยไม่รีบเปล่ียนภาพ 

ภาพในห้องท่ีแสงธรรมชาติสามารถเขา้มาได้น้อย ท าให้สีในภาพของผลงานมี

ความหม่นคลอบคลุมสีเกือบทั้งหมดในผลงาน ส่งเสริมให้ความรู้สึกของภาพมีความน่ิง

มากข้ึนภาพท่ีมีบรรยากาศท่ีมีสีสันสดใส โดยรวมสีของภาพทั้งหมดไม่ไดแ้สดงความช้า

หรือน่ิงไดม้ากเท่าท่ีควร 

 และภาพท่ีปรากฏนั้นมีลกัษณะคลา้ยของความเป็นโรงงาน เช่น ลกัษณะของการ

ติดหลอดไฟบนเพดาน ช่องระบายอากาศท่ีมีเกือบทั้งหมดของผนังห้องแต่ไม่มีหน้าต่าง 

ช่องพดัลมดูดอากาศขนาดใหญ่ หรือแม้แต่ห้องล้างอุปกรณ์ท่ีอยู่ในบริเวณเดียวกนัท่ีใช้

กระจกเป็นผนงักนัเพื่อท่ีจะสามารถมองเห็นการท างานภายในห้องลา้งอุปกรณ์ได ้เป็นตน้ 

ท าใหล้กัษณะของการท างานของหญิงสาวในเคร่ืองแบบพนกังานร้านคา้สะดวกซ้ือนั้นราว

กบัวา่ก าลงัท างานอยูใ่นอาคารท่ีเป็นโรงงาน 

กะดึก ลกัษณะของภาพในผลงานกะดึกนั้นประกอบไปดว้ย ภาพระยะปานกลาง

(Medium Shot) และภาพระยะไกล(Long Shot) ดังน้ี ภาพของส่ิงแวดล้อมรอบๆร้านค้า

สะดวกซ้ือท่ีประกอบไดด้ว้ยอาคารบา้นเรือน ถนนรถยนต ์ผูค้นท่ีเดินไปมาในบริเวณนั้น

ไม่ว่าจะเห็นป้านร้านค้าสะดวกซ้ือหรือไม่ก็ตามเป็นภาพระยะไกล(Long Shot) และใน

ระยะปานกลาง(Medium Shot) นั้นเป็นภาพพนักงานอยู่ในรถไฟฟ้าเพื่อเดินทางกลบับา้น 

และภาพภายในร้านคา้สะดวกซ้ือ 
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ภาพท่ี 59 ภาพตวัอยา่งภาพระยะใกล(้Close Up Shot)ของกะดึก 

 

ภาพท่ี 60 ภาพตวัอยา่งภาพระยะปานกลาง(Medium Shot)ของกะดึก 
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ภาพท่ี 61 ภาพตวัอยา่งภาพระยะไกล(Long Shot)ของกะดึก 
กะดึก เป็นผลงานท่ีแสดงภาพของสภาพส่ิงแวดล้อมโดยรอบของร้านคา้สะดวก

ซ้ือ แสดงภาพวีถีชีวิตของผูค้นในช่วงเวลาตั้งแต่สองทุ่ม เป็นภาพแสดงในพื้นท่ีต่างๆเช่น 

วงเวียนใหญ่ ปากคลองตลาด ซอยนานา พร้อมพงษ์ อโศก เป็นตน้ ท่ีมีร้านร้านคา้สะดวก

ซ้ืออยู่ใกล้ๆบริเวณเหล่านั้น ท่ีเป็นช่วงเวลาท่ีผูค้นอยู่ในระหว่างเดินทางกลับบ้าน อยู่

ในช่วงการจบัจ่ายซ้ือของหลงัเลิกงาน ในทางกลบักนัในช่วงแรกของผลงานท่ีเป็นภาพ

พนักงานร้านคา้สะดวกซ้ือก าลงัเขา้ท างาน เป็นการพยายามแสดงให้เห็นถึงช่วงเวลาการ

ท างานท่ีแตกต่างไปจากผูค้นส่วนใหญ่ในสังคม  

ภาพอีกส่วนหน่ึงของผลงานกะดึกคือภาพส่วนทา้ยท่ีเป็นช่วงเวลาตอนเช้า ท่ีเป็น

ภาพของพนกังานหญิงสาวเลิกงานแลว้เดินข้ึนสะพานเพื่อกลบับา้น แต่มีผูช้ายอีกคนมายืน

คอยรับเพื่อกลบับา้นพร้อมกนัและยงัมีผูค้นท่ีใส่เส้ือผา้ท่ีเป็นชุดเคร่ืองแบบท างานเดินข้ึน

สะพานลอยมามีลกัษณะเป็นการเดินไปท างาน ภาพในส่วนน้ีมีลกัษณะของการน าเสนอ

เวลาของการท างานท่ีไม่เคยหยุด เวลาการท างานกะดึกของพนกังานร้านคา้สะดวกซ้ือคนน้ี

เพิ่งเสร็จส้ินลงแต่ก็มีพนกังานคนอ่ืนเขา้มาท างานในช่วงเวลาต่อไป และในเวลาท่ีพนกังาน
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กะดึกเลิกงานก็เป็นเวลาเดียวกบัเวลาของการเร่ิมตน้ท างานของผูค้นคนอ่ืนๆในสังคมดว้ย

เช่นกนั 

พกัเบรก   ลกัษณะของภาพในผลงานพกัเบรกนั้นประกอบไปดว้ย ภาพระยะใกล้

(Close Up Shot) ภาพระยะปานกลาง(Medium Shot) และภาพระยะไกล(Long Shot) ดงัน้ี 

ภาพระยะใกล้(Close Up Shot)ของผลงงานเป็นภาพแสดงรายละเอียดของอาหารท่ีหญิง

สาวพนักงานร้านค้าสะดวกซ้ือซ้ือรับประทานเม่ือมาถึงริมทะเล ภาพระยะปานกลาง

(Medium Shot)เป็นภาพท่ีแสดงภาพของพนกังานหญิงสาวท่ีไปเท่ียวทะเลคร่ึงตวัและเห็น

สถานท่ีบางส่วน และภาพระยะไกล(Long Shot)ซ่ึงแสดงภาพบรรยากาศโดยรวมของทะเล

และภาพของพนักงานหญิงสาวกับบรรยากาศทะเลในมุมมองของการเท่ียวพกัผ่อนใน

วนัหยดุ 

 

ภาพท่ี 62 ภาพตวัอยา่งภาพระยะใกล(้Close Up Shot)ของพกัเบรก 
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ภาพท่ี 63 ภาพตวัอยา่งภาพระยะปานกลาง(Medium Shot)ของพกัเบรก 
 

 

ภาพท่ี 64 ภาพตวัอยา่งภาพระยะไกล(Long Shot)ของพกัเบรก 
ภาพของผลงานพกัเบรกเป็นภาพท่ีแสดงความน่ิงมากกว่าผลงานทั้ง 3 ช้ิน(กะเช้า 

กะบ่าย กะดึก) เป็นภาพท่ีพยายามให้ความรู้สึกท่ีผอ่นคลายมากกวา่ ไม่มีลกัษณะการซ้อน

ภาพ ภาพเล่าเร่ืองเรียงล าดบัไม่กระโดดขา้มไปขา้มมา แต่ภาพท่ีเรียงล าดบันั้นจะแสดงภาพ

ของพนกังานท่ีมาท่องเท่ียวกบับรรยากาศของสภาพแวดลอ้มของพื้นท่ีอ่ืนดว้ย ยกตวัอยา่ง
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เช่น ฉากท่ีพนกังานร้านคา้สะดวกซ้ือเขา้เช็คอินท่ีห้องพกัแลว้นัง่ลงบนเตียงแลว้หันไปท่ี

หนา้ต่าง ภาพก็จะแสดงภาพทิวทศัน์ดา้นนอกท่ีพนกังานหญิงสาวคนนั้นเห็นดว้ย หรือภาพ

ก่อนท่ีพนกังานจะไปเดินเท่ียวท่ีตลาดโตรุ่้งก็จะแสดงภาพทะเลตอนหวัค ่าดว้ย เป็นตน้ 

เสียง เสียงในผลงานวิทยานิพนธ์ในชุดน้ีเป็นเสียงท่ีเกิดจากการสัมภาษณ์ เสียงบรรยายความรู้สึก

ของการท างาน  เสียงท่ีเป็นบทสนทนาและเสียงท่ีติดมากบัภาพ โดยมีรายละเอียดตั้งน้ี 

กะเชา้ เสียงในกะเช้าประกอบด้วยเสียง 2 เสียง คือ เสียงบรรยายความรู้สึกใน

การท างาน และเสียงท่ีติดมากบัภาพ โดยเสียงท่ีเป็นเสียงบรรยายความรู้สึกในการท างาน

กะเชา้นั้นมีลกัษณะของเสียงท่ีเป็นส าเนียงอีสาน เสียงของการเล่ามีความชา้กวา่การพูดเล่า

เร่ืองปกติ  ส่วนเสียงท่ีติดมากบัภาพนั้นเป็นเสียงของสภาพแวดลอ้มในตอนเช้าของท่ีพกั

ของพนักงาน เช่นเสียงไก่ขนั เสียงผูค้นก าลงัใส่บาตร เสียงรถขบับนถนน เป็นตน้ และ

เสียงของการกระท าท่ีเกิดข้ึนในผลงานเช่นเสียงอาบน ้ า เสียงแปรงฟัน เสียงเดินเป็นตน้ ซ่ึง

เสียงท่ีติดมากบัภาพนั้นถูกลดให้เบาลงในตอนท่ีเสียงบรรยายความรู้สึกดงัข้ึน และเสียงท่ี

ติดมากบัภาพจะดงัปกติเม่ือเสียงบรรยายความรู้สึกจบลง 

กะบ่าย เสียงในกะบ่ายเป็นเสียงท างานกะบ่าย ตั้งแต่เปิดประตูบา้นออกไปท างาน

ท่ีร้านคา้สะดวกซ้ือ เขา้ร้าน จดัของ จนเดินกลบับา้นของขา้พเจา้เองตอนท่ีลงพื้นท่ีในการ

เก็บขอ้มูล แต่เสียงในการท างานไม่ไดใ้ช้ทั้งหมด เลือกเสียงบางช่วงในการท างานเท่านั้น

และตอนทา้ยของผลงานจึงใช้เสียงเดินทางกลบัเขา้บา้น ลกัษณะของเสียงจึงมีโทรเสียงท่ี

ไม่เท่ากนั มีเสียงดงัและเสียงเบา เช่น เสียงของการจดัเรียงสินคา้ท่ีดงัคลา้ยเสียงแกว้กระทบ

กนั เสียงเคร่ืองท าความเยน็ในหอ้งแช่เคร่ืองด่ืม เสียงพดูคุยกบัลูกคา้ เสียงการเดิน เป็นตน้ 

กะดึก เสียงในกะดึกประกอบด้วยเสียง 3  เสียง คือ เสียงสัมภาษณ์ เสียงบท

สนทนา และเสียงท่ีติดมากบัภาพ เสียงบทสัมภาษณ์นั้นเป็นเสียงท่ีด าเนินไปเกือบตลอดทั้ง

ผลงาน เป็นลกัษณะเสียงท่ีเป็นเสียงตอบค าถาม ไม่มีเสียงค าถาม และเป็นเสียงของผูห้ญิง

ทั้งหมด ในส่วนทา้ยของกะดึกจึงเป็นบทสนทนาของพนักงานหญิงสาวกบัเสียงผูช้ายท่ี

พดูคุยกนัถึงเร่ืองการเลิกงานท่ีชา้กวา่ทุกวนัขณะท่ีพนกังานหญิงสาวก าลงัเดินทางกลบับา้น 

บนสะพานลอย ส่วนเสียงท่ีติดมากบัภาพนั้นยงัคงไวเ้หมือนเดิมแต่ลดเสียงให้เบาลงและ

เบากวา่เสียงบทสัมภาษณ์และบทสนทนา หากถึงช่วงซอ้นเสียง 
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พกัเบรก   เสียงในพกัเบรกประกอบด้วยเสียง 4 เสียง คือ เสียงดนตรี เสียงคล่ืน

ทะเล เสียงบทสนทนา และเสียงท่ีติดมากบัภาพ เสียงดนตรีท่ีดงัข้ึนเป็นเสียงตวัโน๊ตท่ีเล่น

เป็นจงัหวะท่ีสั้นยาวไม่เท่ากนัโดยการกดตวัโน๊ตเอง โดยเสียงจะดงัข้ึนในบางช่วงบางตอน

เท่านั้น ไม่ไดด้งัข้ึนตลอดทั้งผลงาน เสียงคล่ืนทะเลและเสียงท่ีติดมากบัภาพนั้นมีลกัษณะ

ของเสียงท่ีท าหนา้ท่ีช่วยเหลือซ่ึงกนัและซ่ึงกนั โดยเสียงของคล่ืนทะเลใส่เพิ่มเขา้มาเพื่อให้

เสียงท่ีติดมากบัภาพนั้นมีเสียงคล่ืนทะเลท่ีชดัเจนมากยิ่งข้ึน ส่วนบทสนทนานั้นเป็นเสียง

ของหญิงสาวพนกังานพดูคุยกบัเสียงผูช้ายเสียงส่วนน้ีข้ึนในผลงานช่วงท่ีภาพของพนกังาน

หญิงสาวเดินท่องเท่ียวในตลาดโตรุ่้ง เสียงมีการตดัให้แต่ละประโยคมีช่วงห่างนานมากข้ึน

กวา่บทสนทนาโตต้อบทัว่ไป  

ข้อความ/ตัวอักษร  ข้อความ/ตวัอกัษร ท่ีปรากฏในผลงานในชุดน้ีเป็นข้อความท่ีมีลักษณะเป็น

ประโยค เรียงเป็นแถวยาวและทิ้งไวพ้อให้อ่านไดค้รบประโยคจากนั้นจึงเปล่ียนเป็นประโยคใหม่  

โดยแต่ละประโยคท่ีข้ึนในผลงานนั้น มีการแบ่งเป็นกลุ่มๆ เพื่อท่ีจะสามารถทิ้งช่วงเวลาในการ

เร่ิมตน้ประโยคของกลุ่มใหม่ให้นานข้ึนกวา่ช่วงของประโยคแต่ละประโยค โดยการหายไปของแต่

ละประโยคเป็นการตดัหายไปไม่ใช่ลกัษณะท่ีค่อยๆหายไป และมีขอ้ความ/อกัษรท่ีมีลกัษณะท่ีเป็น

ประโยควิง่ต่อกนัไปเร่ือยๆ ตั้งแต่ตน้จนจบ 

กะเชา้ ในผลงานกะเชา้นั้นลกัษณะของขอ้ความท่ีปรากฏเป็นประโยคท่ีเรียงเป็น

แถวยาวและทิ้งไวใ้ห้ผูช้มอ่านไดค้รบประโยคจากนั้นจึงเปล่ียนเป็นประโยคใหม่  โดยแต่

ละประโยคท่ีข้ึนในผลงานนั้น มีการแบ่งเป็นกลุ่มๆ เพื่อท่ีจะสามารถทิ้งช่วงเวลาในการ

เร่ิมตน้ประโยคของกลุ่มใหม่ใหน้านข้ึนกวา่ช่วงของประโยคแต่ละประโยค 

กะบ่าย  ในผลงานกะบ่ายเป็นลกัษณะของประโยคท่ีถึงทีละประโยค มีทั้งประโยค

ท่ีสั้นและยาว สลบักนัไปมา ตลอดทั้งผลงาน 

กะดึก ลกัษณะของประโยคท่ีปรากฏข้ึนในผลงานกะดึกนั้นมีประโยคท่ีเรียงต่อ

กนัและวิ่งจากทางฝ่ังขวาเล่ือนไปฝ่ังซ้ายของการมองผลงาน คล้ายการวิ่งตวัหนังสือใน

รายการข่าว ประโยคท่ีวิง่นั้นจะเร่ิมวิง่ตั้งแต่ตน้เร่ืองจนจบผลงาน 
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พกัเบรก  ลกัษณะของประโยคในผลงานพกัเบรกมีความคลา้ยกบัการวางประโยค

ในกะเช้า แต่ประโยคท่ีปรากฏในผลงานพกัเบรกนั้นจะมีน้อยกว่าและสามารถอ่านได้

กระชบัมากกวา่กะเชา้ 

สรุป องคป์ระกอบ 3 ส่วน คือ ภาพ เสียง และขอ้ความ/ตวัอกัษร ของแต่ละผลงาน กะเชา้ กะบ่าย 

กะดึก พกัเบรก ได้ท างานร่วมกันส่งผลท่ีเก้ือหนุนซ่ึงกนัและกนัท าให้ผลงานแต่ละช้ินน าเสนอ

หมายความเฉพาะของแต่ละผลงานไดส้มบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

  กะเชา้ ดว้ยกะเช้าท าหน้าท่ีน าเสนอเร่ืองราวของพนักงานร้านคา้สะดวกซ้ือ ซ่ึง

ในผลงานภาพแสดงให้เห็นถึงเร่ืองราวชีวิตความเป็นอยู่ สภาพท่ีพกัอาศยัของพนักงาน เสียงท า

หนา้ท่ีบอกเล่าความรู้สึกของลกัษณะการท างานภายในร้านคา้สะดวกซ้ือท่ีสัมพนัธ์กบัการด ารงชีวิต 

และขอ้ความท่ีช่วยน าพาให้เราเขา้ใจถึงความส าคญัของความคิดสร้างสรรคท่ี์มนุษยทุ์กคนสามารถ

มีกนัไดทุ้กคนทุกเวลา ช่วยใหเ้ราเขา้ใจความหมายของคุณค่าของแรงงานท่ีสร้างสรรคข้ึ์น  

  กะบ่าย ดว้ยกะบ่ายท าหน้าท่ีเสนอเร่ืองราวของดา้นหน่ึงของชีวิตพนกังานร้านคา้

สะดวกซ้ือ หรือก็คือความเป็นศิลปินท่ีในผลงานใชต้วัขา้พเจา้เองในการแสดงท าท่าทางระบายสีลง

บนวตัถุท่ีเป็นป้ายโฆษณาของร้านคา้สะดวกซ้ือ ดว้ยท่าทีตั้งใจปนไปกบัเสียงขอบรรยากาศของการ

ท างานกะบ่าย และข้อความท่ีอธิบายและความรู้สึกท่ีเก่ียวกับการท างานของกะบ่าย ยิ่งท าให้

ความหมายท่ีวา่ ไม่วา่เวลาไหนก็ตามหนา้ท่ีการท างานไม่เคยหยดุน่ิง ไม่เคยแยกเวลาท างานกบัเวลา

ท่ีไม่ไดท้  างานออกจากกนัได ้และในส่วนทา้ยท่ีขอ้ความปรากฏเป็นประโยคท่ีวา่ ท างาน 4 ชัว่โมง

คิดเป็นเงิน 160 บาท นั้น ก็ยิ่งเปิดเผยถึงค่าตอบแทนของแรงงานนั้นท่ีดูจะไม่สมเหตุสมผลกับ

แรงงานท่ีท าใหก้บัองคก์ร 

  กะดึก ด้วยกะดึกมีจุดมุ่งหมายท่ีจะน าเสนอเร่ืองราวส่ิงแวดล้อมโดยรอบของ

ร้านคา้สะดวกซ้ือ ซ่ึงรวมไปถึงชีวิตของผูค้นโดยรอบหรือก็คือลูกคา้ท่ีเขา้ใชบ้ริการร้านคา้สะดวก

ซ้ือดว้ย ดว้ยภาพท่ีน าเสนอเร่ืองราวช่วงเวลากลางคืนตามช่วงเวลาของการท างานกะดึก ท าให้เรา

สามารถเห็นเร่ืองราวของบริเวณโดยรอบของร้านคา้สะดวกซ้ือของสาขาต่างๆ ชีวิตของผูค้นในยาม

ค ่าคืน พนกังานร้านคา้สะดวกซ้ือท่ีก าลงักลบับา้น เม่ือไดร้วมกบัเสียงสัมภาษณ์ของลูกคา้ท าใหภ้าพ

ท่ีเราเห็นนั้นเหมือนกบัไดย้นิเสียงในใจของผูค้นท่ีเขา้ใชบ้ริการร้านคา้สะดวกซ้ือไปพร้อมๆกนัดว้ย 

ซ่ึงขอ้ความท่ีวิ่งตั้งแต่เร่ิมผลงานท่ีเราเห็นดว้ยนั้นยิง่ท  าให้เรารับรู้ถึงขอ้มูลอะไรสักอยา่งท่ีคิดวา่ตอ้ง

เก่ียวขอ้งกบัการท างานของพนกังานในกะดึกแน่ๆ ขอ้ความท่ีไม่ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลอยา่งตรงไปตรงมา
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ว่าคืออะไรท าให้ผู ้ชมเกิดการคาดเดาข้อมูล ชวนให้เกิดการขบคิดพิจารณามากยิ่งข้ึน ทั้ ง 3 

องคป์ระกอบช่วยเหลือกนัและกนัเพื่อใหเ้กิดการสร้างสาระส าคญัของเน้ือหาท่ีครบถว้น 

  พกัเบรก ด้วยพักเบรกเป็นผลงานหน่ึงในวิทยานิพนธ์ท่ีน าเสนอเร่ืองราวของ

วนัหยุด ช่วงเวลาพกัผอ่นของพนกังานร้านคา้สะดวกซ้ือทั้ง 2 คน ท าให้ภาพในผลงานให้ความรู้สึก

น่ิง สงบ ไม่วุน่วายมากเท่ากบัผลงานช้ินอ่ืนในชุด ภาพแสดงบรรยากาศการท่องเท่ียวทะเล การนัง่

กินส้มต า อาหารทะเลริมหาด การเดินทาง ท่ีพกั แหล่งท่องเท่ียวใกลเ้คียงซ่ึงเม่ือรวมกบัเสียงทั้งเสียง

ท่ีเป็นเสียงธรรมชาติจากเสียงคล่ืนทะเล เสียงบรรยากาศโดยรอบของทะเล และเสียงจงัหวะดนตรี 

ยิง่ท  าใหช่้วยชวนใหมี้ความผอ่นคลาย ใหเ้กิดสภาวะอารมณ์ท่ีแตกต่างจากผลงาน กะเชา้ กะบ่าย กะ

ดึก ดัง่ท่ีขา้พเจา้ตั้งใจไว ้โดยท่ีตวัขอ้ความก็ยงัช่วยให้ขอ้มูลเชิงสังคมศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงาน

ในยุคปัจจุบนัท่ีระบบทุนนิยมไดป้รับตวัให้เขา้กบัการด าเนินชีวิตหรือชีวิตของผูค้นไดถู้กปรับให้

เข้าไปอยู่ในกลไกของระบบทุนนิยมอย่างไร ซ่ึงท าให้เน้ือหาของการพกัผ่อน หรือช่วงเวลาใน

วันหยุดของพนักงานร้านค้าสะดวกซ้ือทั้ ง 2 คนมีนัยยะท่ีมากกว่าว ันหยุดธรรมดาทั่วไป 

องคป์ระกอบทั้ง 3 อยา่งเม่ือรวมกนัเป็นเน้ือเดียวแลว้ช่วยเน้นสร้างสาระส าคญัของความหมายของ

แรงงานในยุคปัจจุบนัท่ีไม่ว่าจะเป็นแรงงานประเภทไหน แรงงานของสาชาอาชีพอะไร เราต่างอยู่

ในวงจร ตั้งหน้าตั้งตาท างานให้ไดเ้งินมาเพื่อเก็บเงินเพื่อใช้จ่าย แลว้ออกไปพกัผ่อนทดแทนความ

เหน่ือยลา้จากงาน พกัผอ่นเพื่อเอาแรงใจกลบัคืนมา แลว้เราก็วนกลบัไปท างานเช่นเดิมต่อไป 

 

4.2  บทวเิคราะห์ทางเนือ้หา  
 

เน้ือหาของผลงานวิทยานิพนธ์ ศิลปิน แรงงาน สะดวกซ้ือ  (Artist Labour Convenience 

Store) ของขา้พเจา้นั้น เป็นการสะทอ้นเร่ืองราวของการให้คุณค่าแรงงานระหว่างแรงงานร้านคา้

สะดวกซ้ือและแรงงานของศิลปิน ท่ีต่างต้องเผชิญกับเง่ือนไขต่างๆเช่นเทคโนโลยี ตลาด และ

การเงิน เป็นตน้ ในสังคม โดยผลงานวีดิโอ(Video Installation) แต่ละผลงานนั้นคือ 1.กะเช้า 2.กะ

บ่าย 3.กะดึก 4.พกัเบรก ท่ีส่ือสารดว้ยเน้ือหา ดงัน้ี 
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4.2.1 แรงงานพนักงานร้านค้าสะดวกซ้ือและแรงงานศิลปิน 

เน้ือหาท่ีส าคญัของผลงานในชุดน้ีคือตวัละครท่ีแสดงเป็นแรงงานพนกังานหญิงสาวร้านคา้

สะดวกซ้ือ และตวัละครท่ีแสดงเป็นแรงงานศิลปิน ในส่วนของตวัละครท่ีแสดงเป็นแรงงานศิลปิน

นั้น ยงัเปรียบตวัละครเป็นพนกังานร้านคา้สะดวกซ้ือท่ีท างานในลกัษณะของการท างานไม่ประจ า

ไดอี้กดว้ย สองตวัละครหลกัน้ีท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนเล่าเร่ืองราวของแรงงานพนกังานร้านคา้สะดวก

ซ้ือและแรงงานศิลปิน 

แรงงานพนักงานหญิงสาวร้านค้าสะดวกซ้ือ  ลกัษณะของแรงงานพนกังานร้านคา้สะดวก

ซ้ือในผลงานชุดน้ีนั้น มีเน้ือหาท่ีแสดงถึงสภาพส่ิงแวดลอ้ม ชีวิตความเป็นอยู ่และลกัษณะทศันคติ

ของพนกังานร้านคา้สะดวกซ้ือ ท่ีนอกเหนือจากการน าเสนอแต่เร่ืองแรงงาน เช่น ในผลงานกะเชา้ท่ี

มีการน าเสนอภาพของพนักงานร้านคา้สะดวกซ้ือตั้งแต่ต่ืนนอน เขา้ไปอาบน ้ า แปรงฟัน เดินไปดู

ตารางงาน เก็บเส้ือผา้จนเดินทางไปท างาน ภาพของพนกังานก าลงัเดินขา้มสะพานลอยไปเขา้ท างาน

ท่ีร้านและภาพท่ีแฟนหนุ่มของพนกังานมารอรับกลบับา้นหลงัเลิกงานบนข้ึนสะพานลอยในกะดึก 

ขอ้ความจากไลน์ท่ีเป็นบทสนทนาแจง้ยอดสินคา้ระหว่างผูจ้ดัการสาขากบัพนกังานร้านในกะดึก 

หรือภาพการไปท่องเท่ียวทะเลของพนกังานร้านคา้สะดวกซ้ือในผลงานพกัเบรก เป็นตน้ เพื่อส่ือ

สาระส าคญัท่ีวา่ แรงงานท่ีเกิดข้ึนของพนกังานร้านคา้สะดวกซ้ือหน่ึงคนนั้น ประกอบไปดว้ยปัจจยั

ต่างๆเพื่อท่ีจะท างานท่ีไดรั้บส าเร็จตามหนา้ท่ี กล่าวคือ ปัจจุบนัน้ีแรงงานของพนกังานไม่ไดท้  าตาม

ค าสั่งขององคก์รอยา่งตรงไปตรงมา แต่มีการปรับรูปแบบของการใชชี้วิตแรงงานให้สอดคลอ้งกบั

การท างานท่ีตนไดรั้บดว้ย 

แรงงานศิลปิน   เน้ือหาของผลงานวีดิโอกะบ่าย เป็นการน าเสนอเร่ืองราวของการใช้

แรงงานของศิลปินโดยในผลงานตวัขา้พเจา้เองแสดงเป็นตวัละครแรงงานศิลปิน ดว้ยเหตุผลท่ีว่า 

ประการแรกขา้พเจา้เป็นคนท างานศิลปะอยูเ่ป็นทุนแลว้ และดว้ยตวัขา้พเจา้เองท่ีท าวจิยัในเร่ืองน้ี มี

ความรู้สึกท่ีปะทะกบัเร่ืองราวแรงงานดว้ยตวัเอง ดงันั้นการใชต้วัเองในการแสดงเป็นแรงงานศิลปิน

นั้นน่าจะเขา้ใจเน้ือหาท่ีตอ้งการส่ือสารมากกว่าใช้นกัแสดงคนอ่ืนถึงแมว้่านักแสดงจะเลือกคนท่ี

เป็นศิลปินจริงๆเช่นกนัก็ตาม โดยแรงงานศิลปินในผลงานเปรียบดงัคนท างานท่ีใชแ้รงงานท่ีไดรั้บ

ค่าตอบแทนเหมือนกบัแรงงานอาชีพอ่ืนท่ีสามารถค านวณค่าแรงในการท างานไดต้ามความเป็นจริง

ของเวลา ท่ีแตกต่างไปจากการคิดค่าแรงของแรงงานศิลปินท่ีไม่มีก าหนดกฎเกณฑ์ท่ีแน่นอนในการ

คิดค่าแรงของตัวเองของศิลปินได้ เพื่อท าให้เราเห็นค่าแรงท่ีแตกต่างกันเม่ือเปรียบเทียบกับ
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ค่าแรงงานของศิลปินท่ีคิดกนัตามท่ีศิลปินก าหนดข้ึนเองเม่ือสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะเสร็จในแต่ละ

ช้ิน  

ค่าแรงของศิลปินถูกก าหนดตามการคิดค านวณแบบค่าแรงของพนกังานร้านคา้สะดวกซ้ือ

โดยอา้งอิงจากค่าแรงท่ีขา้พเจา้ไดรั้บมากท่ีสุดตอนลงพื้นท่ีคือ ชัว่โมงละ 40 บาท จึงแสดงให้เห็นวา่

ผลงานศิลปะท่ีเม่ือถูกก าหนดใหมี้เง่ือนไขของค่าแรงงานท่ีไดรั้บเท่าค่าแรงงานของพนกังานร้านคา้

สะดวกซ้ือเป็นรายชัว่โมงนั้น เม่ือถูกคิดค านวณราคาแรงงานของศิลปินแลว้นั้น (ทั้งหมด 4 ชัว่โมง 

ชัว่โมงละ 40 บาท เป็นเงิน 160 บาท) ราคาของผลงานศิลปะท่ีเห็นในผลงานกะบ่ายจึงมีมูลค่าและ

คุณค่าท่ีเปล่ียนไปจากความหมายเดิมของราคาผลงานศิลปะ 

4.2.2  เวลาในระบบทุนนิยมและปัจจัยแวดล้อม 
 

“เวลา” ท่ีปรากฏในผลงานวทิยานิพนธ์ในชุดน้ี เป็นการน าเสนอในลกัษณะภาพแทนของกระบวนการท างานของ

แรงงานในระบบทุนนิยมและปัจจยัส่ิงแวดลอ้มท่ีสมัพนัธ์ต่อกนัโดยมีเทคโนโลย ีตลาด และการเงิน ซ่ึงเป็นปัจจยั
ส าคญัในการเช่ือมโยงความสมัพนัธ์เหล่าน้ี 

ประการแรก การแบ่งผลงงานออกเป็นตามช่วงเวลาต่างๆตลอด 24 ชัว่โมง คือ กะเช้า กะ

บ่าย กะดึก และพกัเบรก นั้นเพื่อให้ผลงานน าเสนอเร่ืองราวของ “เวลา” ในระบบทุนนิยมปัจจุบนั 

ของแรงงานพนกังานร้านคา้สะดวกซ้ือและแรงงานศิลปิน ซ่ึงเป็นการอธิบายระบบการท างานของ

พนกังานร้านคา้สะดวกซ้ือและศิลปินท่ีมีเทคโนโลยแีละการตลาด คลายกบัการก ากบัหนา้ท่ีการงาน 

เพื่อตอบสนอง “เวลา” ของสังคม กล่าวคือ ร้านคา้สะดวกซ้ือนั้นเป็นท่ีรู้กนัโดยทัว่ไป วา่เม่ือเราเขา้

มาร้านร้านสะดวกซ้ือส่ิงท่ีเราจะไดย้ินเป็นประโยคแรกคือค ากล่าวทกัทาย(สวสัดีครับ/สวสัดีค่ะ)

จากนั้นจะเป็นการเช้ือเชิญใหซ้ื้อสินคา้ทั้งที เช่น รับสินคา้อะไรดีค่ะ ตอนน้ีเรามีโปรโมชนั….อยูน่ะ

คะ เป็นตน้ ยงัมีป้ายโฆษณาสินคา้ท่ีสามารถเห็นไดท้ั้งในระยะใกล้และระยะไกล คือการติดป้าย

โฆษณาตามชั้นวางของและติดห้อยจากเพดานร้าน เป็นตน้ ยงัมีการจดัรายการโปรโมชนัไม่วา่จะ

เป็นการแจกแสตมป์(รายการแจกแสตมป์คือการซ้ือสินคา้ตามยอดรวมเท่าท่ีร้านก าหนดหรือซ้ือ

สินคา้เฉพาะรายการก็จะได้รับแสตมป์ท่ีสามารถน าแสตมป์มาใช้แทนเงินสดหรือสะสมมาแลก

ของ) โปรโมชนัแลกซ้ือ(คือการท่ีลูกคา้ซ้ือสินคา้ไดย้อดรวมตามท่ีทางร้านก าหนดถึงจะมีสิทธ์ิแลก

ซ้ือสินคา้ในรายการท่ีลดราคาพิเศษได)้ หรือการจดัโปรโมชนัสุดคุม้(คือการจดัลดราคาของสินคา้

ตั้งแต่รายการละ 5 10 15 บาท ลดเลยโดยไม่ตอ้งใชแ้สตมป์หรือตอ้งซ้ือสินคา้ตามยอดถึงจะแลกได)้ 
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ทั้งหมดน้ีท าให้ลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้บริการซ้ือสินคา้ท่ีตอ้งการขายได ้และส่ิงกล่าวมาน้ีคือหน้าท่ีการ

งานท่ีพนกังานร้านคา้ตอ้งท าเป็นประจ า แรงงานของพนกังานสลับผลดัเปล่ียนกนัท างานอยูทุ่กวนั

ตลอดเวลา 24 ชัว่โมง ตาม กะ เวลาต่างๆท่ีถูกจดัข้ึนตามการท างาน และปรากฏช่วงเวลา ของ กะ

ต่างๆในผลงานดว้ยเช่นกนั 

ขณะเดียวกนัในส่วนของแรงงานศิลปินนั้น ถึงแมว้า่ศิลปินไม่ไดเ้ขา้ท างานตามกะเวลาท่ี

เฉพาะเจาะจงเหมือนพนกังานร้านคา้สะดวกซ้ือ แต่แรงงานของศิลปินนั้น มีเวลาในการท างานท่ีไม่

สามารถก าหนดไดว้่าจะเร่ิมท างานตอนไหนและจะเสร็จเม่ือไร ท าให้การท างานของศิลปินอยู่ใน

ช่วงเวลาท่ีเรียกไดว้า่ ตลอด 24 ชัว่โมงเช่นกนั เช่น ศิลปินบางคนเร่ิมท างานตั้งแต่ช่วงเยน็ถึงช่วงเชา้ 

เขา้นอน ต่ืนข้ึนมาไม่ว่าจะก่ีโมงก็ลุกมาท างานศิลปะต่อ หรือ ในช่วงเวลาท่ีไม่ไดท้  างานศิลปะใน

หอ้งปฏิบติัการทางศิลปะ แต่ก็ออกไปตามสถานท่ีต่างๆเพื่อคุยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัศิลปะหรือตอ้งไป

ร่วมกิจกรรมเปิดนิทรรศการศิลปะ เป็นตน้ และดว้ยเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั การมี Wifi แรงงานศิลปิน

ท่ีอาจแค่ท างานศิลปะในห้องปฏิบติัการอยา่งเดียว เขยบิออกมาสู่พื้นท่ีสาธารณะในการท างาน เช่น 

การหาขอ้มูลเชิงเอกสารประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานศิลปะในหอศิลป์ หรือการวาดภาพร่าง

ผลงานในหอ้งสมุด ตามร้านกาแฟ เป็นตน้ 

ดงันั้นการเป็นผลงานตามช่วงเวลา กะเชา้ กะบ่าย กะดึก พกัเบรก ท่ีอา้งอิงจากลกัษณะของ

ระบบการท างานของร้านคา้สะดวกซ้ือ ยงัมีความหมายท่ีรวมไปถึงลกัษณะการท างานของศิลปินท่ี

มีความคลา้ยคลึงกนัดว้ย ถึงแมว้า่การท างานของศิลปินนั้นไม่สามารถระบุเป็นช่วงเวลาท่ีแน่นอน

ในการท างานได้อย่างแรงงานของพนักงานร้านค้าสะดวกซ้ือ แต่ช่วงเวลาท่ีท างานศิลปะอยู่

ตลอดเวลาของศิลปินนั้นไม่ไดมี้ความแตกต่างไปจากระบบการท างานของร้านคา้สะดวกซ้ือเลย  

ประการท่ีสอง ผลงานพกัเบรก เป็นผลงานท่ีสร้างสรรค์ข้ึนด้วยความตั้งใจของขา้พเจ้า 

เพื่อท่ีจะน าเสนอเร่ืองราวของ “เวลา” แรงงานท่ีหมุนวนซ ้ าไปซ ้ ามา โดยมี “การเงิน” เข้ามา

เช่ือมโยงความสัมพันธ์ท่ีท าให้ราวกลับว่า เวลา ท่ีเกิดข้ึนของวงจรการท างานน้ีไม่เคยจบส้ิน 

กล่าวคือ มนุษยท์  างาน  ใชแ้รงงานของเราไม่วา่จะแรงงานทางร่างกาย หรือแรงงานทางความคิด เรา

ไดรั้บผลตอบแทนเป็นเงิน แลว้เราก็ใชเ้งินเพื่อการด าเนินชีวิต การด าเนินชีวติของมนุษยย์งัประกอบ

ไปด้วยเร่ืองการใช้จ่ายหลายต่อหลายอย่าง ไม่ว่าจะค่าเดินทาง การกินอยู่ประจ าวนั ค่าขนม ค่า

พกัผอ่น เงินอดออม เป็นตน้ และในท่ีสุดเงินท่ีเรามีก็ค่อยๆหมดไป จากนั้นเราก็ตอ้งหาเงินดว้ยการ

ท างานใชแ้รงงานของเราเช่นเดิม ไม่วา่จะเป็นลกัษณะงานประจ าหรือไม่ประจ าก็ตาม 
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พกัเบรก จึงเป็นผลงานท่ีเนน้ให้ผูช้มรับรู้เก่ียวกบัความรู้สึกในการพกัผอ่นของแรงงานทั้ง

แรงงานของพนกังานร้านคา้สะดวกซ้ือและแรงงานของศิลปินท่ีเกิดข้ึนในผลงาน ดว้ยความรู้สึกอีก

ดา้นหน่ึงท่ีไม่ใช่ความสนุกร่าเริง หรือเป็นการพกัผอ่นท่ีมีแต่เสียงหวัเราะอยา่งเดียว แต่การพกัผอ่น

คร้ังน้ีคือการเติมเต็มช่วงเวลาท่ีแรงงานรู้สึกขาดหายไปในระหวา่งการท างาน เช่น ความตึงเครียด 

การท่ีจะตอ้งพบปะผูค้นมากหน้าหลายตา การบริการท่ีตอ้งคอยเอาใจลูกคา้ ความรู้สึกท่ีไม่เป็นตวั

ของตวัเอง เป็นตน้ ความน่ิงท่ีเกิดข้ึนในผลงาน เช่น ลกัษณะของการทิ้งภาพให้ด าเนินไปดว้ยเสียง

ของทะเล การให้ผูช้มเห็นภาพทะเลในระยะไกลจนเห็นตวัพนกังานร้านคา้สะดวกซ้ือเหลือตวันิด

เดียว เป็นตน้ จึงเป็นความรู้สึกคลา้ยการไดท้บทวนเร่ืองราวการท างานและชีวิต ก่อนท่ีจะกลบัไป

ท างานใชแ้รงงานเหมือนทุกๆวนั ผลงานพกัเบรกคลา้ยบทสรุปของผลงานทั้งหมดในวิทยานิพนธ์

ชุดน้ี ท่ีอาจท าให้ผูช้มเขา้ใจความหมายของ “เวลา” การพกัผ่อนในอีกแง่มุมหน่ึงของแรงงาน ท่ี

ไม่ใช่เพียงแค่การพกัผอ่นแต่การพกัผอ่นของแรงงานนั้นคือ “ช่วงของเวลา” ท่ียงัคงตอ้งด าเนินตาม

ร่องรอยเวลาในระบบทุนนิยมท่ีวนเวยีนเช่นน้ีต่อไป 

4.4.3 การให้คุณค่าแรงงานพนักงานร้านค้าสะดวกซ้ือและแรงงานศิลปิน 
สาระส าคัญของผลงานวิทยานิพนธ์  : ศิลปิน  แรงงาน สะดวกซ้ือ  (Artist Labour 

Convenience Store) อีกประเด็นหน่ึงท่ีขา้พเจา้ตอ้งการน าเสนอนั้นก็คือ การให้คุณค่าของแรงงาน

พนกังานร้านคา้สะดวกซ้ือและแรงงานศิลปิน ดว้ยลกัษณะการเปรียบเทียบระหวา่งการท างานของ

พนกังานร้านคา้สะดวกซ้ือและการท างานของศิลปินนั้นช่วยให้ผูช้มเห็นท่ีมาของความส าคญัและ

เร่ืองราวของแรงงาน ซ่ึงน าไปสู่เน้ือหาของการใหคุ้ณค่าของแรงงาน การใหค้วามส าคญัของการให้

คุณค่าของแรงงานนั้น ย่อมท าให้เห็นถึงการให้คุณค่าซ่ึงกนัและกนัของเพื่อนมนุษยท่ี์ตอ้งอยู่อาศยั

ในระบบทุนนิยมปัจจุบนั 

เน้ือหาของการให้คุณค่าของแรงงานทั้งแรงงานพนักงานร้านคา้สะดวกซ้ือและแรงงาน

ศิลปินในผลงานชุดน้ีนั้น ปรากฏออกมาด้วยการน าเสนอเร่ืองราวของการท างานของพนักงาน

ร้านคา้สะดวกซ้ือและการน าเสนอเร่ืองราวการท างานของศิลปิน ซ่ึงราวไปถึงเร่ืองราวของสภาพ

ส่ิงแวดล้อมความเป็นอยู่ของแรงงาน บริเวณพื้ น ท่ีการท างานคือร้านค้าสะดวกซ้ือและ

หอ้งปฏิบติัการทางศิลปะของพนกังานร้านคา้สะดวกซ้ือและศิลปิน 

และการน าเสนอขอ้มูลของการใชท้กัษะ ความรู้ และความคิดสร้างสรรคใ์นการท างานของ

แรงงาน เช่น องค์ประกอบของขอ้ความในผลงานกะเช้า ท่ีขา้พเจา้น าขอ้มูลวิชาการในเร่ืองของ
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ความคิดสร้างสรรคข์องมนุษย ์หรือองค์ประกอบของขอ้ความในผลงานพกัเบรก ท่ีน าเสนอขอ้มูล

ของการเปล่ียนแปลงไปในระบบทุนนิยมท่ีแรงงานได้พฒันาตวัของเขาเองอย่างไรตามสังคมท่ี

เปล่ียนแปลงไปเช่นนั้น เป็นตน้ เพื่อส่ือสารนยัยะแก่ผูรั้บชมว่าทั้งแรงงานพนกังานร้านคา้สะดวก

ซ้ือและแรงงานศิลปินนั้ น ต่างต้องใช้ส่วนประกอบต่างๆทั้ งแรงงาน ความคิด ความรู้ ทักษะ 

ความคิดสร้างสรรค์ ในการท างานของตน เช่นพนกังานร้านคา้สะดวกซ้ือตอ้งใช้ไหวพริบในการ

ชักชวนลูกคา้ในการซ้ือสินคา้ ในส่วนของเสียงในผลงานกะบ่าย หรือ ศิลปินท่ีนอกจากตอ้งใช้

ความคิดสร้างสรรค์แล้วยงัตอ้งท างานแข่งกบัเวลาด้วยเช่นกนัในภาพของผลงานกะบ่าย เป็นตน้ 

เพื่อให้ผลของงานออกมาส าเร็จ สมบูรณ์ และทั้งหมดท่ีกล่าวมาคือการท่ีขา้พเจา้ไดใ้ห้ความส าคญั

ของแรงงานหรือการน าเสนอของคุณค่าของแรงงานในผลงาน 



 

 

บทที ่5 
บทสรุป 

 ศิลปิน แรงงาน สะดวกซ้ือ เป็นผลงานวทิยานิพนธ์ท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสรรคผ์ลงานวีดิ

ทัศน์(Video Installation) ในฐานะส่ือกลาง ท่ีส่งเสริมการตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการให้

คุณค่าของแรงงาน ระหว่างแรงงานพนักงานร้านค้าสะดวกซ้ือและศิลปิน เพื่อเปิดมุมมอง และ

แลกเปล่ียนทศันคติท่ีดีต่อกนั โดยน าเสนอเร่ืองราวของแรงงาน ระหวา่งแรงงานศิลปินและแรงงาน

ร้านคา้สะดวกซ้ือ ท่ีอยู่ภายใตก้ลไกทาง “เวลา” ของสังคมในระบบทุนนิยมปัจจุบนั โดยเน้ือหา

ประกอบไปดว้ยขอ้มูลของธุรกิจคา้ปลีก การเปรียบเทียบแรงงานของร้านคา้สะดวกซ้ือ กบัแรงงาน

ของศิลปิน ระบบทุนนิยมความรับรู้ แรงงานอวตัถุ ท าให้เขา้ใจถึงท่ีมาของลกัษณะแรงงานร้านคา้

สะดวกซ้ือในระบบทุนนิยมปัจจุบนัหรือทุนนิยมความรับรู้ ปัจจยัต่างๆท่ีท าให้เกิดลกัษณะของ

แรงงานอวตัถุในปัจจุบนั คุณค่าของแรงงานเม่ือเทียบกบัค่าแรง หรือแมแ้ต่ร่องรอยของความรู้สึกท่ี

เกิดข้ึนของแรงงานไม่วา่จะเป็นแรงงานของพนกังานร้านคา้สะดวกซ้ือหรือแรงงานของศิลปิน ซ่ึง

ทั้งหมดน้ีไดถู้กน าเสนอผา่นเร่ืองของ “เวลา” ในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะชุดน้ี 

ในสังคมทุนนิยมปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากทุนนิยมเดิมดว้ยศกัยภาพท่ีเพิ่มมากข้ึนของ

มนุษย ์ท่ีมาจากปัจจยัต่างๆมากมาย แต่ส่ิงหน่ึงท่ีอาจเป็นตวัแทนของลกัษณะการเปล่ียนแปลของ

ระบบทุนนิยมนั้นก็คือ “เวลา” 

ผลลพัธ์จากผลงงานวิทยานิพนธ์ในทา้ยท่ีสุดนั้น “เวลา” ท่ีเกิดข้ึนในผลงานส าหรับขา้พเจา้

นั้น ตอบโจทย์ความสัมพนัธ์ของแรงงานในระบบทุนนิยมความรับรู้ ช่วงเวลาของการท างาน

สามารถบ่งบอกความเปล่ียนแปลงของแรงงาน รวมไปถึงการให้มูลค่าและคุณค่า ไม่วา่แรงงานนั้น

จะเป็นแรงงานของพนกังานร้านคา้สะดวกซ้ือ หรือแรงงานของศิลปิน การน าเสนอการเปรียบเทียบ

ของแรงงานใน 2 ลกัษณะของแรงงานพนกังานร้านคา้สะดวกซ้ือ และแรงงานของศิลปินนั้น เป็น

เพียงการยกตวัอยา่งของประเภทแรงงานท่ีมีในสังคม แรงงานท่ีดูเหมือนมีความแตกต่างกนัในเร่ือง

ของมูลค่าและการให้คุณค่าของแรงงาน แต่ในทา้ยท่ีสุดแรงงานประเภทต่างๆก็หนีไม่พน้เง่ือนไข

ทางเวลาในระบบทุนนิยมของสังคมปัจจุบนัไปได ้ 
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อภิปรายผล 
 

ผลงานวีดิทศัน์(Video Installation)  ศิลปิน แรงงาน สะดวกซ้ือ ได้รับความคิดเห็นจาก

คณะกรรมการผูต้รวจวิทยานิพนธ์หลงัจากการอธิปรายดงัน้ี ภาพเน้ือหาของเร่ืองราวแรงงานนั้น 

โดยส่วนมากแลว้มกัหยิบยกประเด็นท่ีพูดถึงแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น แรงงานของช่าง

เยบ็ผา้ แรงงานในกระบวนการผลิตของสด เป็นตน้ แต่แรงงานของพนกังานร้านคา้สะดวกซ้ือกบั

แรงงานของศิลปินเป็นส่ิงท่ีแทบไม่เคยเห็นหรือนึกถึงมาก่อน แรงงานของพนกังานร้านคา้สะดวก

ซ้ือนั้นเป็นแรงงานท่ีเราเห็นและสัมผสัอยูทุ่กวนั แต่อาจจะไม่เคยน าเร่ืองราวของแรงงานมานึกถึง

อยา่งจริงจงัยิ่งในดา้นของศิลปะดว้ยแลว้ การน าเสนอเร่ืองน้ียิง่นอ้ยมาก ส่วนแรงงานของศิลปินนั้น

เป็นส่ิงท่ีแทบ “ไม่เคยเห็น” เลยเพราะโดยปกติมกัจะเห็นแต่ผลส าเร็จเป็นผลงานของศิลปินเท่านั้น 

หรือแทบไม่เคยรู้สึกว่าการท างานศิลปะของศิลปินคือการใช้แรงงานเช่นเดียวกบัแรงงานประเภท

อ่ืนๆ ซ่ึงการน าประเด็นแรงงานของพนกังานร้านคา้สะดวกซ้ือและแรงงานของศิลปินมาเป็นเน้ือหา

หลกัจึงมีความน่าสนใจในตวัของตวัเอง ท่ีเม่ือผ่านการน าเสนอดา้นทศันศิลป์ยิ่งท าให้ยิ่งเป็นส่ิงท่ี

น่าสนใจ เป็นความรับรู้ใหม่ และท าใหต้อ้งน าส่ิงท่ีไดรั้บชมในผลงานกลบัมาขบคิดพิจารณาใหม่ 

การน าเสนอเร่ืองของ “เวลาในระบบทุนนิยม” ของผลงานสามารถน าเสนอได้ค่อนขา้ง

ชดัเจน กล่าวคือการท าให้ผลงานแต่ละช้ินมีลกัษณะเฉพาะของ “เวลา” ในการท างาน โดยการแยก

ผลงานออกตามช่วงเวลาทั้งหมด 4 ช้ินคือ กะเชา้ กะบ่าย กะดึก และ พกัเบรก นั้นเป็นลกัษณะของ

การแบ่งเวลาในการท างานของแรงงานท่ีดูเหมือนว่าเคร่งครัดแต่ไม่มีรูปแบบตายตวั ยืดหยุ่นและ

หมุนวนอยูต่ลอดเวลา เพราะในแรงงานของพนกังานร้านคา้สะดวกซ้ือ การท างานในแต่ละวนัถูก

ก าหนดและสลบัสับเปล่ียนไปโดยผูจ้ดัการร้าน พนกังานไม่สามารถก าหนดเวลาในการท างานของ

ตวัเองไดโ้ดยตรง และหากพนกังานตอ้งการจะสลบัเปล่ียนเวลาในการท างานก็สามารถท าไดโ้ดย

ความสมคัรใจของเพื่อนร่วมงานท่ีจะแลกช่วงเวลาในการท างานต่อกนั ซ่ึงเป็นลกัษณะเดียวกนักบั

เวลาในการท างานของศิลปินท่ีไม่สามารถก าหนดช่วงเวลาท่ีเหมือนกนัในทุกๆวนัได ้ความสามารถ

ในการแยก “เวลา” ในลกัษณะน้ีท าให้ลกัษณะของ “เวลา” ท่ีเหล่ือมซ้อนกนัมีความชดัเจนในการ

อธิบายเร่ืองราวการท างานของแรงงาน ซ่ึงในผลงานยงัสามารถท าให้เกิดการน าเสนอเร่ืองราวชีวิต

ในแง่มุมต่างๆของผูค้นดว้ยท่ีไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่การท างานของแรงงานเท่านั้น 
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การน าเสนอขอผลงานเป็นการใช้องค์ประกอบ 3 อย่างทางภาพยนตร์ คือ ภาพ เสียง และ 

ขอ้ความ(text) ซ่ึงในภาพยนตร์ปกติทัว่ไป ภาพ เสียงและขอ้ความ(text) จะมีความสัมพนัธ์ต่อกนั

เพื่อน าผูช้มไปสู่จุดมุ่งหมายของเร่ือง แต่ในผลงานแต่ละช้ินของชุดน้ี องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนท า

หน้าท่ีอย่างไม่สัมพนัธ์กนัโดยตรง ในส่วนน้ีท าให้ผูช้มตอ้งต่ืนตวั และใช้แรงงานสมองมากกว่า

ปกติในการรับชม ซ่ึงในบางมุมมองของคณะกรรมการเห็นวา่องคป์ระกอบท่ีไม่สัมพนัธ์กนัโดยตรง

น้ีไดก้ลายเป็นภาระของผูช้มท่ีตอ้งท าความเขา้ใจเป้าหมายของผลงาน  

กะเช้า เป็นการใชอ้งคป์ระกอบทั้ง 3 ไดดี้ เพราะเสียงและขอ้ความ(text)ของผลงานช้ินน้ี

ท าหนา้ท่ีในตวัของมนัไดน่้าใจกล่าวคือ เสียงบรรยายในกะเชา้นั้นบางช่วงคนพดูก็พูดเป็นพนกังาน

ร้านคา้สะดวกซ้ือท่ีบรรยายลกัษณะการท างาน บางช่วงก็เหมือนกบัว่าตวัเองเป็นศิลปิน ทั้งยงัใช้

เสียงของผูห้ญิงส าเนียงอีสานไม่ไดเ้ป็นส าเนียงภาคกลางตามความคุน้เคยทัว่ไปอีกด้วย ส าหรับ

ขอ้ความนั้นเป็นขอ้มูลท่ีบอกวา่คนธรรมดาก็สามารถเป็นศิลปินได ้ดว้ยขอ้มูลท่ีมีลกัษณะเป็นภาษา

วิชาการอธิบายเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ ซ่ึงเม่ือรวมกบัส่วนของภาพในกะเช้านั้นท่ีเป็นการจบั

ภาพพนักงานท่ีต่ืนนอนตอนเช้าไปท างาน ภาพในผลงานช้ินน้ีเม่ือเทียบกับองค์ประกอบทั้ง 2 

ขา้งตน้แล้ว หน้าท่ีของภาพมีความส าคญัน้อยท่ีสุด แต่ไม่ได้แปลว่าภาษาภาพของกะเช้าจะไม่มี

ความส าคัญ ซ่ึงท้ายท่ีสุดแล้วทั้ ง 3 องค์ประกอบท าหน้าท่ีน าเสนอเร่ืองราวได้หลากหลายและ

น่าสนใจ  

กะบ่าย ภาพในกะบ่ายนั้นเป็นภาพท่ีมีลกัษณะของการ perform ของศิลปิน ท่ีแสดงการ

ท างานแบบใช้แรงงาน มีเวลาเป็นตวัก าหนดระยะเวลาท่ีเอามาคิดค่าแรงของศิลปิน โดยสวมเส้ือ

ของพนกังานร้าน 7-eleven ไปดว้ย การ perform ท่ีมีความตรงไปตรงมาท าให้ภาพมีความน่าสนใจ

กว่า ภาพ ของวิดีโออีก 3 ช้ิน แต่ดว้ยลกัษณะการ perform น้ีอีกเช่นกนัท่ีท าให้ภาพของ กะบ่าย ดู

แตกต่างแยกออกจากลักษณะ “ภาพ” ของผลงานอีก 3 ช้ิน ซ่ึงท าให้ภาพของกะบ่ ายเป็น

องคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีสุด องคป์ระกอบท่ีเป็นขอ้ความ(text) ท่ีเป็นบทสัมภาษณ์พนกังาน ส่วนน้ีได้

ให้ขอ้มูลท่ีคนทัว่ไปไม่เคยได้รับรู้ในการท างานภายในร้านคา้สะดวกซ้ือ และเสียงท่ีแสดงหน้าท่ี

ของมนัไดไ้ม่เด่นชดัมากเม่ือเทียบกบัองคป์ระกอบ 2 ส่วนท่ีกล่าวมาเพราะเสียงในผลงานช้ินน้ีเป็น

เสียงบรรยากาศภายในร้านคา้สะดวกซ้ือ แต่ทั้ง 3 องคป์ระกอบน้ีเม่ือแสดงตวัรวมกนันั้นสามารถ

แสดงเน้ือหาไดพ้อดีกนั 
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กะดึก ผลงานกะดึกนั้นเป็นผลงานท่ีมีส่วนช่วยเติมเต็มให้วิดีโอชุดน้ีครบสมบูรณ์ รอบ

ดา้น หลายแง่มุม กล่าวคือ ภาพในผลงานเป็นบรรยากาศโดยรอบของร้านคา้สะดวกซ้ือ ท่ีร้านคา้

สะดวกซ้ือนั้นมีท าเลท่ีตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชน ซ่ึงท าให้ภาพไดแ้สดงให้เห็นถึงชีวิตผูค้นในยามค ่าคืน 

ยิง่ช่วงทา้ยของผลงานท่ีเป็นภาพเร่ืองราวของพนกังานหญิงสาวเดินข้ึนบนสะพานลอยหลงัเลิกงาน

แลว้มีแฟนหนุ่มมายืนรอรับ ตรงน้ีแสดงแง่มุมทางอารมณ์ ความรู้สึกในชีวติของผูค้นทัว่ไปท่ีเกิดข้ึน

จริงในสังคม ส าหรับเสียงท่ีเป็นบทสัมภาษณ์ลูกคา้นั้นมีความน่าสนใจแต่ด้วยท่ีผูช้มนั้นก็อยู่ใน

ฐานะลูกค้าด้วยเช่นกัน ท าให้ข้อมูลท่ีได้รับจากเสียงจึงเป็นข้อมูลทั่วๆไปท่ีลูกค้าในแต่ละคน

สามารถมีประสบการณ์ร่วมได้ ส่วนข้อความ(text)นั้นมีความน่าสนใจในตวัของมนัเองอยู่มาก

เน่ืองจากลกัษณะการปรากฏในผลงานไม่เหมือนกบัผลงานช้ินอ่ืนท่ีปรากฏข้ึนแลว้หายไป แต่ในกะ

ดึกนั้นขอ้ความ(text)กลบัเป็นตวัวิ่งตลอดทั้งเร่ือง ยงัรวมไปถึงเน้ือหาท่ีไม่แน่ใจวา่คืออะไร ตอ้งการ

ให้ข้อมูลอะไร แต่ถ้าได้รับชมกะเช้าและกะบ่ายมาก่อน อาจพอจะเดาทางเน้ือหาของข้อความ

(text)ได้อยู่ว่าน่าจะมีส่วนเก่ียวข้องกับข้อมูลร้านคา้สะดวกซ้ือ โดยรวมแล้วผลงาน กะดึก หาก

เปรียบเทียบกนักบัผลงานทั้งหมด กะดึก มีความน่าสนใจนอ้ยท่ีสุด 

พกัเบรก   ในผลงานช้ินน้ีเสียงดนตรีท่ีน ามาใช้ประกอบช่วงสร้างบรรยากาศทางอารมณ์

และความรู้สึกอยูม่ากท่ีเดียว และเสียงพูดคุยของพนกังานกบัแฟนนั้นก็ช่วยให้เขา้ใจเน้ือหาว่าการ

ไปทะเลนั้นเป็นเหมือนการไปรับ พลังและเช้ือเพลิง อย่างหน่ึงท่ีจะช่วยให้หล่อเล้ียงชีวิตของ

แรงงานและศิลปินให้กลบัมาท างานในชีวิตประจ าวนัต่อไป  ซ่ึงภาพในผลงานก็คือการไปเท่ียว

ทะเลและเดินทางกลับเข้าเมืองเพื่อท างานเหมือนเป็นวงจรชีวิตของแรงงาน โดยมีข้อความ

(text)แสดงส่ิ งส าคัญ คือการพูดถึงประเด็น เก่ียวกับการใช้แรงงาน ท่ี เป ล่ียนแปลงไปใน

ประวติัศาสตร์ช่วง 100 ปี ท่ีผ่านมา ซ่ึงช่วยขยายความเขา้ใจ “เวลา” ของแรงงานพนักงานร้านคา้

สะดวกซ้ือ และแรงงานศิลปินท่ีเกิดข้ึนในผลงงานชุดน้ี 

อยา่งไรก็ดีคณะกรรมการผูต้รวจศิลปะนิพนธ์ไดใ้หค้วามคิดเห็นทิ้งทา้ยวา่ องคป์ระกอบทั้ง 

3 ส่วน คือ ภาพ เสียง และขอ้ความ(text) มีส่วนช่วยให้ผลงานนั้นสามารถส่ือสารกบัผูช้มไดห้ลาย

แง่มุม แต่ก็มีลกัษณะท่ีท าให้ผูช้มเกิดความสับสน ไม่เขา้ใจเน้ือหาของผลงานได้ตั้งแต่คร้ังแรกท่ี

รับชม จนเหมือนกบัวา่ผูช้มตอ้งใชส้มาธิ หรือแรงงานทางสมองมากกวา่ปกติ เพื่อเสพความงามทั้ง

ด้านเน้ือหาและทางกายภาพได้อย่างครบถ้วน และผลงานทั้งหมด 4 ช้ินของชุดน้ีนั้ น ข้อความ

(text)ใน กะเชา้ ให้ขอ้มูลมากจนเกินไป ผูช้มมีอาการท่ีอ่านไม่ทนัและความรู้สึกเกินความพอดี กะ
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บ่าย ใหค้วามรู้สึกแยกต่างไปจากวดีีโออีก 3 ช้ิน กะดึก ให้ความรู้สึกเติมเต็มและเหมือนเป็นบทสรุป

ของเน้ือหาทั้งหมดยิ่งช่วงทา้ยฉากบนสะพายลอยของผลงานกะดึก ส่วนพกัเบรกเป็นส่วนท่ีช่วย

เสริมเน้ือหาให้แข็งแรงและรอบดา้นมากยิ่งข้ึน โดยรวมทั้งหมดแล้วแมว้่าผลงงานแต่ละช้ินจะมี

องคป์ระกอบและการให้ขอ้มูลทางเน้ือหาท่ีไม่ไดร้าบเรียบเหมือนภาพยนตร์ทัว่ไป แต่น้ีคือส่ิงท่ีท า

ใหผ้ลงานแต่ละช้ินมีจุดเด่นและความน่าสนใจ ท่ีช่วยส่งเสริมซ่ึงกนัละกนั ชวนใหน่้าติดตาม 

 

ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
 
 ปัญหาท่ีขา้พเจา้พบในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินน้ี คือ ร้านค้าสะดวกซ้ือท่ี

ขา้พเจา้ได้ลงพื้นท่ีนั้นเป็นร้านท่ีห้ามพนักงานใช้โทรศพัท์มือถือโดยไม่จ  าเป็น การใช้โทรศพัท์

ถ่ายภาพภายในร้านเป็นส่ิงท่ีผูจ้ดัการร้านสามารถตรวจสอบได ้และดว้ยกฎของทางองคก์รท่ีไม่ให้

ใช้กลอ้งภายในร้านไม่ว่าจะการถ่ายภาพเคล่ือนไหวหรือถ่ายภาพน่ิงก็ตาม ซ่ึงท าให้การเก็บขอ้มูล

ทางกายภาพท่ีเป็นภาษาภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวท่ีเกิดข้ึนภายในร้านในขณะท่ีขา้พเจา้ลงพื้นท่ี

นั้นเป็นเร่ืองท่ียากล าบาก และมีความเส่ียงทางดา้นกฎหมาย ถึงแมว้า่หลกัการและเหตุผลของการจะ

น าภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวออกมานั้นจะเพื่อการศึกษาทางศิลปะก็ตาม ท าให้ไม่สามารถใช้

ภาพเคล่ือนไหวและภาพน่ิงภายในร้านไดท้ั้งหมด แต่ในความคิดเห็นของขา้พเจา้นั้นผลงานชุดน้ี

สามารถน าเสนอขอ้มูลจากประสบการณ์ต่างๆท่ีขา้พเจา้ไดเ้จอออกมาในรูปแบบของส่ือประเภทอ่ืน

ทดแทนได้ และด้วยลักษณะของผลงานท่ีแสดงเน้ือหาท่ี มีความรู้สึกร่วมของข้าพเจ้าต่อ

ประสบการณ์ในการน าเสนอการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะทางทศันศิลป์ดว้ยแลว้ ท าให้ลกัษณะจาก

น าภาพเคล่ือนไหวและภาพน่ิงท่ีมีความเส่ียงขา้งตน้และตอ้งใช้ความรวดเร็วในการลงมือบนัทึก

ขอ้มูล เป็นส่ิงท่ีขา้พเจา้เองไม่ถนดั ไม่มีความช านาญ และไม่ใช่บุคลิกภาพส่วนตวัของขา้พเจา้เลย 

ดงันั้นผลงานชุดน้ีจึงเป็นการสร้างสรรค์ข้ึนตามขอ้จ ากดัท่ีมีและตามความสามารถของผูส้ร้างเพื่อ

ลดความตึงเครียดของความรู้สึกท่ีมีต่อขอ้จ ากดัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ 



 

รายการอา้งอิง  
 

รายการอ้างองิ 
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ประวติัผูเ้ขียน  
 

ประวตัิผู้เขยีน 
 

ช่ือ-สกุล คหฐั ศุจิพิศุทธ์ิ 
วนั เดือน ปี เกดิ 18 สิงหาคม 2528 
สถานทีเ่กดิ กรุงเทพฯ 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาภาพพิมพ ์ คณะวจิิตรศิลป์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

ปริญญาศิลปมหาบณัฑิต สาขาส่ือผสม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 104 หมู 10 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 
ผลงานตีพมิพ์ ประวติัการแสดงผลงาน  

นิทรรศการเด่ียว  
2557  
•  “ The Second…” ณ Pongnoi Community Art Space เชียงใหม่  
2556  
•  “My Pointed Oval” ณ Soul Space, Yoga Studio and Art Gallery (สี
ลม19) กรุงเทพ  
•  “ Nothing” ณ หลงัแรก Bar Restaurant Gallery กรุงเทพ  
 
นิทรรศการกลุ่ม  
2557  
•  การแสดงนิทรรศการ “Pick Art Exhibtion of Alumni of Faculty of 
Finearts (batch 22) of CMU” ณ ศูนยศิ์ลปะบา้นตึก เชียงใหม่  
•  การแสดงนิทรรศการ “6 thoughts 6 hours” ณ Yet Space กรุงเทพ  
2556  
•  การแสดงนิทรรศการ “Dialogue on the promise: Thailand – 
Singapore” ณ หอนิทรรศการศิลปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
•  “SPOT ART 2013” SOUTHEAST ASIA’S ONLY 
INTERNATIONAL, JURIED ARTS FESTIVAL OF ARTISTS UNDER 
30 YEARS OLD ณ ประเทศสิงคโปร์  
•  การแสดงนิทรรศการ “#check_ststus”ไม่ตอ้งLikeกรุณาโพสวา่
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รับทราบ ณ หอศิลป์ตาดู ไทยยานยนต,์ กรุงเทพ  
•  “Colors of the Heart” ณ Camilliam Home Lat Krabang กรุงเทพ  
•  การแสดงนิทรรศการ “จิตรกรรมร าลึก3” ณ หอศิลป์เซเวน่รังสรรค,์ 
กรุงเทพ  
•  การแสดงนิทรรศการ “SPATIAL EXPERIMENT” A Project by 
Henry Tan. Curated by Brian Curtin ณ H project space H gallery, 
กรุงเทพ  
2555  
•  การแสดงนิทรรศการ “HUMAN RING GIANT” โดยกลุ่ม คน-
แหวน-ยกัษ ์ณ 3rd world café , นครราชสีมา  
•  ร่วมส่งผลงานแสดงนิทรรศการ “80 Years 2475 : Don’t talk the 
Truth of an Uncertainly Dream” , Gallery VER กรุงเทพ  
•  ร่วมส่งผลงานแสดงนิทรรศการ “A4 Art show 2012” ณ NHD Art 
Gallery เชียงใหม่  
2554  
•  การแสดงนิทรรศการ “อิด-สตรี” อตัวสิัย สุนทรียภาพของศิลปิน
หญิงรุ่นใหม่ท่ีออกมาจากพื้นฐานของจิตใจ โดย 8 ศิลปินหญิง ณ ธีโอลี-ดี 
วอลค์ ออฟ อาร์ต สเปซ กรุงเทพฯ  
•  การแสดงนิทรรศการ “30x30 Contemporary Art Charity’s 
Exhibition” ชมรมศิษยเ์ก่า คณะวจิิตรศิลป์ มหาลยัเชียงใหม่ ณ 
wannakudta แกลลอร่ี กรุงเทพฯ  
2552  
•  การแสดงนิทรรศการ “Ending and Beginning” ของนกัศึกษา
ปริญญาตรี คณะวจิิตรศิลป์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ณ หอศิลปวฒันธรรม
เชียงใหม่ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
2551  
•  การแสดงนิทรรศการ “ครบรอบ25ปี คณะวจิิตรศิลป์” ของคณาจารย ์
นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า ณ หอนิทรรศการศิลปวฒันธรรม 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
2550  
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•  การแสดงนิทรรศการ “THE TOWER OF BABEL PROJECT ART 
EXHIBITION” โมเดลไอเดียผลงานศิลปะ ณ โถงทางเดินชั้น 2 มีเดียอาร์ต
แอนดีไซน์ ศูนยศิ์ลปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ 
•  การแสดงนิทรรศการ “อ๊ิง เช็ด Etching” ของนกัศึกษาภาพพิมพ ์
etching ณ หอ้งปฏิบติังานภาพพิมพก์ดักรด คณะวจิิตรศิลป์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
2549  
•  การแสดงนิทรรศการ “The Iowa Biennia Exhibition of 
contemporary Miniature Print”   รัฐโอไอวา สหรัฐอเมริกา  
•  การแสดงนิทรรศกา “อคัรศิลปิน” ของคณาจารยแ์ละนกัศึกษา คณะ
วจิิตรศิลป์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ณ หอนิทรรศการศิลปวฒันธรรม 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
•  การแสดงนิทรรศการ “Craft Art Exhibition ceramic and jewelry” ณ 
หอ้งนิทรรศการ คณะวจิิตรศิลป์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ 
•  การแสดงผลงาน “กรีน&บูล ศิลปะกบัสภาพแวดลอ้ม” ณ บริเวณอ่าง
แกว้ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
•  การแสดงนิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัฯ คร้ังท่ี1 โดยชมรมเส้นสีและพูก่นั ณ ศูนยก์ารคา้ เซ็นทรัลแอร์
พอร์ต เชียงใหม่  
2548  
•  การแสดงนิทรรศการศิลปะภาพพิมพร่์วมสมยั ไทย-ออสเตรเลีย ณ 
หอนิทรรศการ ศิลปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
•  การแสดงนิทรรศการศิลปะภาพพิมพร่์วมสมยั ไทย-ออสเตรเลีย ณ 
College of fine art, The University of New south wale ซิดนีย ์ประเทศ
ออสเตรเลีย  
•  การแสดงนิทรรศการ “Craft Art Exhibition ceramic and fashion” ณ 
หอ้งนิทรรศการ คณะวจิิตรศิลป์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ 
•  การแสดงนิทรรศการ “one by one” ณ หอศิลปวฒันธรรมเมือง
เชียงใหม่   
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