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บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึ กษาและเปิ ดเผยวิถีแห่ งการดารงชีวิต
ของคนคุย้ ขยะภายใต้คุณค่าของความเป็ นอื่น (2) เพื่อศึกษาและนาเสนอความรู ้ที่เกิดจากการต่อสูข้ องคนคุย้ ขยะสู่การ
สร้างอัตลักษณ์แห่งตัวตนใหม่ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการศึกษาเอกสาร การสังเกตแบบมีส่วนร่ วม การสัมภาษณ์เชิง
ลึกและการประชุมกลุ่ม ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญคือคนที่ เลี้ ยงชี พด้วยการคุย้ ขยะ ประชาชนทั่วไป ผูน้ าท้องถิ่ นและผูน้ า
องค์กร
ผลของการศึกษาเผยให้เห็นว่า ชีวติ และคุณค่าของความเป็ นอื่น ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างไร้เดียงสาหากแต่เกิดขึ้นจาก
ผลของการพัฒนาเศรษฐกิ จและการพัฒนาเมืองที่ผลิตคู่ตรงข้ามของการพัฒนา คือ คนคุย้ ขยะที่ ยากจน สกปรก ไร้
โอกาส และขาดทางเลือก เมื่อคนคุย้ ขยะไม่ใช่สิ่งที่ ความเป็ นเมืองและการพัฒนาต้องการ จึงกลายเป็ นบุคคลที่ตอ้ ง
เบียดขับ ไม่ควรเข้าใกล้ แสดงออกด้วยการเดียดฉันท์ ดูแคลน และปฏิบตั ิต่อพวกเขาประหนึ่ งสิ่ งมีชีวิตที่ไร้คุณค่า แต่
สาหรับคนคุย้ ขยะแล้ว การคุย้ ขยะคือทางเลือก คือโอกาสของความอยูร่ อด คือโอกาสที่จะอิ่มท้อง และความพยายาม
แสวงหาโอกาสในการทลายกรอบแห่ งกรงขังของวาทกรรมไปสู่ การสร้างชี วิตและอัตลักษณ์ แห่ งตัวตนใหม่ ด้วย
กระบวนการสารวจตนเอง การเข้าถึงระบบการศึกษา สร้างการยอมรับตามมาตรฐานที่สงั คมต้องการ ปั จจัยที่ส่งผลต่อ
ความสาเร็ จในการสร้างอัตลักษณ์ ใหม่ คื ออานาจในตนเอง ระเบี ยบวินัย ความคิ ด ความเชื่ อ เพื่อนและครอบครั ว
เหล่านี้เป็ นความสัมพันธ์เชิงอานาจที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็ จหรื อความล้มเหลวในการสร้างอัตลักษณ์ของคนคุย้ ขยะ
เจตคติที่ดีต่อตนเองและบุคคลอื่น คือเงื่อนไขสาคัญในการสร้างชีวิตที่ดี เพื่อทุกชีวิตจะสามารถดารงอยูร่ ่ วมกันได้ใน
สังคมอย่างมีศกั ดิ์ศรี ของความเป็ นคนที่เท่าเทียมกันตามฐานะแห่งตนที่ทุกคนต่างยอมรับ
คาสาคัญ : คนคุย้ ขยะ, ชีวติ ของความเป็ นอื่น, วาทกรรม, อัตลักษณ์แห่งตัวตนใหม่
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Abstract
This study is conducted with qualitative research methodology. The research aims (1) to study and show of
the life style of the scavenger under the value of the otherness of life. (2) To study and present the knowledge from
the fighting of the scavenger that pushes this one to build new own identity. Data are collected through existing
documents, participative observation, in-depth interviews and focus groups. Key informants for this study include
people who make a living as scavengers, ordinary people, local and organizational leaders.
The result of studying shows that the life and value of the otherness do not happen innocently as the city
and economic development also produces unpleasant results. That is the scavenger who is poor, dirty, lack of the
chance and alternatives. When the scavenger is a person whom the city does not need, that means others should not
stay close to this person. They show the attitude of dislike, looking down and treating this person as a useless
person. But for the scavenger, seeking for garbage is the best way of the person who has no choice. It is the chance
of survival, the chance to have enough to eat, and the chance to eliminate the discourse that lead to create the new
life and identities through the process of self-examination, reach to education system, create acceptances that is
recognized by society. Factors contributing to success in creating new identities include self-empowerment,
discipline, thoughts, determination, beliefs, friends and family. These are power of relations, leading to success or
failure in creating new identities for the scavengers. A good attitude to others and oneself is a conditional to make
the best life, due to all life will live together in society with honor of human and use the same standard to each life.
Keywords: scavenger, otherness of life, discourse, new identity
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1. บทนา
โลกาภิวตั น์และความทันสมัยของระบบการสื่ อสารด้วยเทคโนโลยีทาให้สภาพสังคมไทยต้องเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว การขยายตัวอย่างรวดเร็ วของเมืองและอุตสาหกรรม การผลิต การอพยพของกลุ่ม
แรงงาน การละทิ้งถิ่นฐาน ค่าครองชีพที่สูงขึ้น และค่านิ ยมของการบริ โภคที่เปลี่ยนไป ส่ งผลให้มนุษย์ในยุคสังคม
เศรษฐกิจและทุนมีการให้ความหมายและกาหนดคุณค่าของมนุษย์ที่ภาพสะท้อนทางวัตถุ ความทันสมัย และมูลค่า
ของการบริ โภคภายใต้วาทกรรมของการพัฒนาและบริ โภคนิ ยม ระบบของการลงทุ นถูกเน้นย้ าให้เป็ นเรื่ องของ
ผลผลิต ที่ มีประสิ ทธิ ภาพ สวยงาม รวดเร็ ว เพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านการบริ โภค และตอบสนองต่อการ
ยอมรับในภาพลักษณ์ของชี วิตที่ พฒั นาแล้วและชี วิตของความเป็ นเมือง ซึ่ งต้องมีวิถีของการดาเนิ นชี วิตด้วยความ
ทันสมัย สะดวก สบายและบริ โภคสิ่ งของหรื อสิ นค้าที่มีราคาแพง ซึ่ งแสดงออกอย่างชัดเจนถึงอานาจในการบริ โภค
และเมื่อมีคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ งที่ ไม่อาจเข้าถึงการบริ โภคได้ คนกลุ่มนั้นคือความแปลกแยก คือสิ่ งที่ ความเป็ นเมือง
ปฏิ เ สธและคนในสัง คมไม่ ส ามารถยอมรั บ และผลัก ดัน ให้อ อกไปจากคุ ณ ค่ า ของเมื อ งให้ก ลายเป็ นคนที่ ไ ม่ มี
ความหมาย กลายเป็ นคนไร้ความน่าเชื่อถือ เพราะคนผูน้ ้ นั ไม่มีลกั ษณะใดเลยที่เมืองต้องการ
วาทกรรมการพัฒนาเมือง จึง ทาให้เมืองกลายเป็ นพื้นที่เป้ าหมายให้คนจานวนมากต่างทยอยเดินเข้ามาใน
เมืองเพื่อการมีงานทาและเพื่อการมีชีวิตที่ดีกว่า สังคมเมืองจึงกลายเป็ นสังคมที่คนจานวนมากต้องการเข้ามาอาศัยอยู่
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์และเพื่อชีวติ ที่เชื่อว่าดีกว่า เมื่อคนจานวนมากเข้ามาอยูร่ วมกัน ย่อมส่ งผลต่อการบริ โภคใน
ปริ มาณที่มากขึ้น เศษสิ่ งเหลือใช้จากการบริ โภคที่เพิ่มจานวนมากขึ้นตามไปด้วยอย่างรวดเร็ ว ผูท้ าหน้าที่รับผิดชอบ
ไม่อาจจะรับมือกับการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วของสิ่ งเหลือใช้ที่ถูกทิ้งให้กลายเป็ นขยะ มากจนเกินกว่าความสามารถของ
การรับผิดชอบ จนก่อให้เกิดภาพแห่ งเรื่ องราวจากขยะ “ขยะ” สามารถบอกเรื่ องราวของผูค้ นและวิถีชีวิตได้ในระดับ
หนึ่ง
ในการศึกษาเรื่ องราวของสังคมนั้น พบว่า ขยะสามารถเปิ ดเผยคุณลักษณะแห่ งตัวตนของผูค้ นในสังคมได้
เป็ นอย่างดี ไม่วา่ จะเป็ นพฤติกรรมส่วนบุคคล รู ปแบบของการดาเนิ นชีวิต ความคิดความเชื่อ ผ่านพฤติกรรมของการ
บริ โภค ผลจากการดารงชีวิตประจาวันที่รีบเร่ งรวดเร็ วคือ “ขยะ” ผลผลิตที่ไม่ตอ้ งการ (Waste product) อันเกิดจาก
กระบวนการผลิตและการบริ โภคของคนในสังคม กระบวนการจัดการขยะภายใต้วาทกรรมและชุดความรู ้การนา
กลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เมื่อชุดความรู ้น้ ี เกิดขึ้นคนคุย้ ขยะจึงเผยตัวต่อสาธารณะ ในสถานะของผูท้ ี่เลี้ยงชีพด้วยการ
คุย้ ขยะขาย โดยเฉพาะขยะที่สามารถนาไปรี ไซเคิลได้ อันเป็ นวงจรชั้นล่างสุ ดของกระบวนการผลิตเพื่อการบริ โภค
และการบริ โภคกลับไปสู่การผลิตตามวัฏจักรของความทันสมัยและกระบวนการพัฒนา
เมื่อภาพของขยะเป็ นเพียงของเหลือใช้ไร้ค่า ชีวิตของคนที่ เลี้ยงชีพด้วยการคุย้ ขยะจึงถูกลดทอนคุณค่าใน
สังคมให้เป็ นได้แค่คนชั้นต่า เป็ นคนชายขอบของคนชั้นล่างที่ไม่เหลืออานาจใดๆเพื่อการต่อรองได้เลย คนคุย้ ขยะถูก
ทาให้เป็ นสิ่ งที่ไม่มีตวั ตน ไร้คุณค่า ไร้สิทธ์ ไร้เสี ยง และไม่เป็ นที่พึงประสงค์ อานาจของความรู ้ที่กระทาต่อคนคุย้
ขยะภายใต้วาทกรรมของการพัฒนา การจัดระเบียบเมือง หรื อข้อกาหนดว่าด้วยเรื่ องสุ ขภาพและความเสี่ ยง การอยู่
อย่างคนที่ไร้ชนชั้นต้องระมัดระวังที่จะไม่ไปสร้างความราคาญให้กบั คนอื่น ๆ เป็ นภาพที่น่าหดหู่ ใจ คนคุย้ ขยะที่อยู่
กับความสกปรก และยากจน จึงดาเนินชีวติ อยูไ่ ด้เพียงภายใต้อตั ลักษณ์ของความเป็ นอื่นที่ต่าต้อย และสังคมยังคอยจับ
จ้องตรวจตรา เพื่อครอบงา และควบคุม ผ่านระบบของความสัมพันธ์เชิงอานาจ ที่คนคุย้ ขยะต้องจานนอยูภ่ ายใต้กรอบ
แห่ งวาทกรรมนั้น ภาวะเช่นนี้ คนคุย้ ขยะจึงไร้อานาจ (powerlessness) ในการกาหนดวิถีชีวิตของตนเอง แต่ตอ้ ง
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ยอมรับคาสัง่ อันเป็ นหนทางบาบัดเยียวยาเพื่อให้พน้ จากความยากจน ดังนั้น บรรทัดฐานทางวัฒนธรรมที่ห่อหุ ้มห้อม
ล้อมคนคุย้ ขยะอยู่ จึงเป็ นสิ่ งที่คนคุย้ ขยะไม่ได้สร้างขึ้นด้วยตนเอง แต่เป็ นสิ่ งที่ไม่อาจกาหนด กากับ และมีส่วนร่ วม
ในการก่อรู ป ในการต่อรองกับบรรทัดฐานที่มีผลต่อวิถีชีวติ ของพวกเขาได้ เมื่อไม่มีส่วนในการก่อรู ปขึ้นด้วยตนเอง
บรรทัดฐานเหล่านี้ จึงกลายเป็ นสิ่ งที่ คนคุย้ ขยะไม่อาจควบคุม หรื อคาดเดาได้ ดังนั้นวิถีชีวิตจึ งถูกกาหนดชี้ นา ดัง
ร่ างกายที่ถูกจองจาและไร้ซ่ ึงความต้องการและความรู ้สึก ความยากจน และความไร้โอกาสของคนคุย้ ขยะ เป็ นผลผลิต
ของการพัฒนาที่ เป็ นผลพวงจากอุด มการณ์ ทุ นนิ ยม ที่ ส ร้ างอานาจ และความรู ้ ผลิ ต วาทกรรม ที่ ก ระท าการผ่า น
กระบวนการทางภาษาที่อธิ บายและสร้างเหตุผลชุดหนึ่ งที่เมื่อได้อธิ บายความหมายและคุณค่าของสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดแล้ว
จะทาให้สรรพสิ่ งนั้นๆ มีอตั ลักษณ์ตามที่ โครงสร้างทางสังคมกาหนดโดยสถาบันตามตาแหน่ งหน้าที่ ทางสังคมที่
บุคคลนั้นถูกกากับ วาทกรรมจึงมิใช่เพียงภาพความจริ งที่เห็น แต่วาทกรรมเป็ นเรื่ องการแสดงออกของความซับซ้อน
ของความสัมพันธ์เชิงอานาจ (power relations) ในส่ วนต่างๆ ของสังคม โดยการสะท้อนให้เห็นถึงภาคปฏิบตั ิการ
และตาแหน่งแห่ งที่ (subject position) ต่างๆ ที่ยึดโยงอยู่ อันเป็ นผลผลิตของความรู ้ผ่านภาษา (The production of
knowledge through language) ในภาคปฏิบตั ิการของสังคมโดยการให้ความหมาย (meaning) และความหมายนั้นมี
เหตุผลที่เป็ นอิทธิพลให้คนคิด พูด และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนได้ (Hall Stuart, Jessica Evans, Sean Nixon.,
2013) ความเป็ นอื่นของคนคุย้ ขยะเป็ นชุดความจริ งที่ถูกกาหนด/สร้างขึ้นอย่างลึกซึ้ ง ซับซ้อน และแยบยล อันเป็ น
สิ่ งที่เกี่ยวพันอย่างแนบแน่นกับเรื่ อง อานาจ ความรู ้ และภาคปฏิบตั ิการที่แนบเนี ยนเข้ามาจัดกระทา/สร้างร่ างกายของ
คนคุ ้ยขยะ ผ่า นกลไกทางสัง คมและการปฏิ บัติ ก ารต่ า งๆ ในชี วิตประจาวันให้มี อตั ลัก ษณ์ ข องความเป็ นอื่ น จน
แม้กระทัง่ คนคุย้ ขยะเองก็ไม่รู้สึกตัว ว่าตนเองได้ยอมรับและจานนต่อวาทกรรมที่สังคมได้กาหนดให้ไปแล้ว จะเห็น
ได้วา่ การกาหนดกฎเกณฑ์ จนนาไปสู่การเปรี ยบเทียบทางสังคม (Social Comparison) เป็ นขั้นตอนที่สร้างความหมาย
และคุณค่า เพื่อตอกย้ าความแตกต่างให้คนคุย้ ขยะ ตระหนักรู ้ต่อตัวตนของตนเองในฐานะของคนที่ มีอาชี พชั้นต่ า
ยากจน สกปรก ไร้ โ อกาส และเป็ นที่ น่ า รั ง เกี ย จในสั ง คมอยู่เ สมอเมื่ อ น าไปเปรี ย บเที ย บกับ คนทั่ว ไป (Colin
Cameron,2010) เมื่อความหมายและคุณค่าทางสังคมของคนคุย้ ขยะ ไม่ได้เกิดขึ้นจากข้อจากัดของตนเองเป็ นหลัก แต่
เกิดขึ้นจากการสร้างของวาทกรรม ที่ได้ตอกตรึ งให้สิ่งที่ สร้างขึ้นดารงอยูจ่ นเป็ นที่ยอมรับในวงกว้างผ่านภาคปฏิบตั ิ
การทางวาทกรรม ขณะเดียวกันก็ปิดกั้นไม่ให้อตั ลักษณ์แห่ งตัวตน (Self Identities) และความหมายอื่นๆ ได้เกิดขึ้น
(Alec Mc Houl, Wendy Grace, 2015)
ผูว้ จิ ยั มีความสนใจที่จะศึกษาเรื่ องราวชีวติ ของ “คนคุย้ ขยะ” ภายใต้วาทกรรมของความเป็ นอื่น คนคุย้ ขยะมี
วิถีของการดาเนิ นชีวิตอย่างไร และสาหรับคนคุย้ ขยะที่มีความปรารถนาที่จะผลิตสร้างตัวตนใหม่เขาเหล่านั้นมีกระ
บานการอย่างไร ในการก้าวข้ามชีวิตของความเป็ นอื่น และเขาต้องเผชิ ญกับสิ่ งใดบ้าง และบนวิถีของการเป็ นคนคุย้
ขยะ เขาได้เรี ยนรู ้ที่จะดารงอยูอ่ ย่างไรภายใต้อตั ลักษณ์ของความเป็ นอื่นนั้น
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
1) เพื่อศึกษาและเปิ ดเผยวิถีแห่งการดารงชีวติ ของคนคุย้ ขยะภายใต้คุณค่าของความเป็ นอื่น
2) เพื่อศึกษาและนาเสนอความรู ้ที่เกิดจากกระบวนการต่อสู ้ของคนคุย้ ขยะสู่ การสร้างอัตลักษณ์แห่ งตัวตน
ใหม่
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3. นิยามเชิงปฏิบตั กิ าร
ความเป็ นอื่น (the otherness) คือ กระบวนการทางสังคม ที่ใช้อานาจของชุดความรู ้สร้างวาทกรรมในอันที่
จะทาให้สรรพสิ่ งมีลกั ษณะที่แตกต่าง แปลกแยกออกไป เป็ นสิ่ งที่คนร่ วมสังคมมองว่าผิดปกติ คนคุย้ ขยะ ยอมจานน
ต่อคุณค่านั้นโดยไม่เคยตั้งคาถาม หรื อโต้แย้ง แต่จานนและยอมรับในคุณค่าของความเป็ นอื่น ซึ่ งเป็ นเครื่ องบ่งชี้ หรื อ
แสดงให้เห็นความแปลกแยก แตกต่าง หรื อไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขและความหมายของสังคม
อัตลักษณ์แห่ งตัวตน (Identity) คือ ความทรงจาที่ผ่านภาพสะท้อนของความเข้าใจ อันเกิดจากเรื่ องราวใน
ชีวิตของคนคุย้ ขยะ ผ่านเรื่ องเล่าจากวิถีชีวิตของคนคุย้ ขยะในการดารงไว้ซ่ ึ งความเฉพาะตัวของเรื่ องเล่าให้ดาเนิ น
ต่อไป อัตลักษณ์ตวั ตนนี้ไม่ได้หยุดนิ่ง แต่สามารถเคลื่อนไหว สร้างขึ้นมาใหม่และแปรเปลี่ยนไปตามบริ บท
วาทกรรม (Discourse) คือ การผลิตความหมายเกี่ยวกับความจริ งในเรื่ องต่างๆ ซึ่ งหมายรวมถึงการผลิตชุด
ของความรู ้ กฎเกณฑ์และข้อปฏิ บตั ิทางสังคม การมีสถาบันทางสังคมและปฏิ บตั ิ การทางสังคมที่ ต่อเนื่ องมาจาก
ความรู ้น้ นั ที่สาคัญคือ การเปลี่ยนแปลงให้คนนิยามตนเองตามความรู ้ที่ถูกผลิตออกมา
คนคุย้ ขยะ (Scavenger) คือผูท้ ี่ดารงชีวิตและหาเลี้ยงชีพด้วยการคุย้ ขยะ จากถังและกองขยะ เพื่อค้นหาสิ่ งที่
สามารถนาไปใช้ต่อได้ หรื อนาไปขายให้กบั ร้านรับซื้ อแลกเป็ นเงินมาใช้ในการดารงชีวิต เป็ นกลุ่มคนที่มีรายได้มา
เลี้ยงคนในครอบครัวด้วยการคุย้ ขยะ
4. การดาเนินการวิจยั
งานนี้เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ เป็ นการสื บค้นเพื่อสร้างองค์ความรู ้ที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางสังคมศาสตร์ และ
มานุษยวิทยาอย่างเป็ นระบบ เพื่ออธิ บายความหมายที่มีอยูใ่ นกลุ่ม “คนคุย้ ขยะ” งานชิ้นนี้ ให้ความสาคัญยิ่งกับบริ บท
ทั้งด้านสังคม กายภาพ และจิ ตใจ และเป็ นองค์ประกอบสาคัญในการนามาออกแบบการวิจยั เนื่ องจากสิ่ งเหล่านี้ มี
อิทธิพลสาคัญต่อมุมมอง ประสบการณ์ และการกระทาของ “กลุ่มคนคุย้ ขยะ” / “ชีวิตของความเป็ นอื่น” ผูว้ ิจยั ใช้วิธี
วิทยาซึ่ งอยู่ภายใต้กระบวนทัศน์หลังสมัยใหม่ โดยใช้วิธีการศึ กษาอัตชี วประวัติ (autobiography) ผ่านเรื่ องเล่า
ประสบการณ์ ชี วิต (life experience) โดยประเด็ น ส าคัญ จะอยู่ที่ ค วามพยายามที่ จ ะเข้า ไปศึ ก ษาเรื่ อ งเล่ า จาก
ประสบการณ์ชีวติ ของบุคคลที่ถูกบรรทัดฐานทางสังคม ได้กาหนดนิยามความหมายให้เป็ นบุคคลที่มีคุณค่าในเชิงลบ
ผิดปกติ เบี่ยงเบน แปลกแยก แตกต่าง หรื อไม่เป็ นที่ปรารถนา เพื่อจะกระทาให้บุคคลที่ไร้สิทธิ์ ไร้เสี ยง เหล่านั้น ได้มี
พื้ น ที่ ใ นการบอกเล่ า เรื่ อ งของตนเอง เพื่ อ ปฏิ เ สธเรื่ อ งราวที่ เ กิ ด จาการกระท าของเรื่ อ งเล่ า กระแสหลัก (Grand
Narrative) เพื่อสร้างความหมายใหม่ให้กบั ตนเอง ตัวตนของผูเ้ ล่าเรื่ องจึงไม่ได้ดารงอยูก่ ่อนเพื่อรอการค้นพบจากผู ้
ศึกษา จะเข้าไปพบเห็น และเรี ยนรู ้ แต่ตวั ตนสามารถเกิดขึ้น เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา ไม่วา่ จะก่อนหน้า ระหว่าง หรื อ
หลังการสัมภาษณ์ (Yow, Valerie Raleigh, 2014) ดังนั้นตัวตน จึ งเป็ นผลผลิตของกระบวนการประกอบสร้างทาง
สัง คมและการตี ความของมนุ ษย์ จึ ง เป็ นกระบวนการที่ เลื่ อนไหล ไม่ ห ยุด นิ่ งตายตัว แต่ สามารถเปลี่ ยนไปตาม
สถานการณ์ ภายใต้สิ่งแวดล้อมและปริ บททางประวัติ ศาสตร์ ของแต่ละช่ ว งเวลา จากสถานการณ์ ห นึ่ ง ไปสู่ อี ก
สถานการณ์หนึ่ง เป็ นการเรี ยนรู ้กระบวนการและปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สังคมตามสภาพจริ ง การศึกษาวิจยั จึง
มุ่งเน้นการสังเกตพฤติกรรมของผูม้ ีส่วนร่ วมวิจยั ผ่านการตีความ (Interpretation) การหาความหมาย (meaning) ของ
พฤติกรรม ปรากฏการณ์ หรื อสถานการณ์ของสิ่ งที่กาลังศึ กษา คือ “ชี วิตของคนคุย้ ขยะ” ซึ่ งดาเนิ นไปภายใต้สภาพ
ธรรมชาติ (natural settings) ที่มีลกั ษณะเป็ นพลวัต (dynamic) ไม่อยูน่ ิ่ง สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุปัจจัย
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4.1 เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจยั (The researcher) ทาหน้าที่ เป็ นผูส้ ังเกต (observer) ผูส้ ัมภาษณ์ (interviewer) โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้นไปพร้อมๆ กับการวิเคราะห์ และกลัน่ กรองข้อมูล ด้วยวิธีการดังนี้
1) สังเกตแบบมี ส่วนร่ วม (Participant Observation) คือการที่ ผูศ้ ึ กษาเอาตัวเองเข้าไปเกี่ ยวข้องและมี
ปฏิสมั พันธ์โดยตรงกับกลุ่มคนคุย้ ขยะในฐานะคนคุย้ ขยะด้วยกัน ได้สัมผัสโดยตรงและใกล้ชิดกับสิ่ งที่เกิดขึ้นในวิถี
การดารงชีวติ ของคนคุย้ ขยะ ได้เห็นปรากฏการณ์จริ ง ได้รับรู ้อารมณ์ ความรู ้สึกที่เกิดขึ้นระหว่างคนคุย้ ขยะด้วยกันเอง
และความสัมพันธ์ที่มีต่อบุคคลอื่นในสังคม ซึ่งวิธีการแบบนี้สามารถให้ขอ้ มูลที่ตรงกับความเป็ นจริ งมากกว่าข้อมูลที่
ได้จากการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม และการสัมภาษณ์ (ชาย โพธิสิตา, 2554, น. 302,304-305)
2) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) มีลกั ษณะเป็ นการสนทนากันตามปกติ ในฐานะคนคุย้
ขยะด้วยกัน ผูศ้ ึกษาจึงปล่อยให้การพูดคุยและการเล่าเรื่ องเป็ นไปตามธรรมชาติในลักษณะของการสนทนาระหว่าง
เพื่อน (Friendship) ร่ วมอาชีพ ที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตซึ่ งกันและกัน บางครั้งมีการสนทนากลุ่มในแบบของ
เพื่อนร่ วมอาชีพ เพื่อเปิ ดโอกาสให้มีการพูดคุย ในประเด็นที่หลายคนอาจไม่อยากพูด แต่การกระตุน้ จากกลุ่มจะทาให้
เรื่ องราวเหล่านี้ ถูกหยิบยกขึ้ นมาเป็ นข้อถกเถี ยงและ เป็ นข้อมูลที่ มีคุณค่าต่อการศึ กษาในครั้ งนี้ ซึ่ งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ (Sarah J. Tracy, S.J., Pamela Lutgen-Sandvik, Jess K. Alberts, 2006) ที่กล่าวไว้วา่ การสนทนากลุ่ม ยัง
ช่วยเปิ ดโอกาสให้มีการพูดคุยและข้อถกเถียง ในประเด็นที่หลายคนอาจไม่อยากพูดถึง
4.2 สนามวิจยั
ผูว้ จิ ยั เลือกจังหวัดเชียงใหม่ นครราชสี มา บุรีรัมย์ สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ระยอง กรุ งเทพมหานคร ปทุมธานี
สมุทรปราการ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และสงขลาเป็ นพื้นที่จงั หวัดตัวแทนของแต่ละภาคเนื่ องจากผูศ้ ึกษามีความเชื่อมัน่
ในความหลากหลายทางพื้นที่ อนั จะนามาซึ่ งความจริ งทางข้อมูลภายใต้บริ บททางสังคมที่ แตกต่างกัน ในบริ บทที่
แตกต่างกันทาให้สามารถมองเห็นปรากฏการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับวิถีชีวติ ของคนคุย้ ขยะได้อย่างครอบคลุมและชัดเจน
ในการเข้าสู่ พ้ืนที่ การวิจยั ผูว้ ิจยั สร้างตนเองให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของชีวิตคนคุย้ ขยะ ผูว้ ิจยั คือคนคุย้ ขยะคน
หนึ่ ง จะเตรี ยมถุงกระสอบเดิ นไปตามถังขยะเทศบาลในพื้นที่ รื้ อค้นบ้าง เพื่อรอคอยคนที่ ผูศ้ ึ กษาอยากจะเจอและ
พูดคุยด้วย การเข้าสู่สนามวิจยั ในบางพื้นที่ ผูศ้ ึกษาต้องอาศัยเครื อข่ายของคนที่รู้จกั เปิ ดเผยตัวตน และแจ้งจุดประสงค์
ของการเข้ามาในพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยและสะดวกในการทางาน ผูศ้ ึกษาได้ใช้วิธีการ Snow ball โดยได้รับการ
ช่วยเหลือและฝากฝัง หลายทอด หลายต่อ จนผูศ้ ึกษาสามารถเข้าไปถึงครอบครัวคนคุย้ ขยะในพื้นที่ ตามฐานะเพื่อน
ร่ วมอาชีพได้อย่างปลอดภัย
4.3 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
การเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักของงานวิจยั นี้ เป็ นไปตามการเลือกเชิงทฤษฎี (Theoretical sampling) ซึ่ งทาให้
ได้กลุ่มตัวอย่างดังนี้
4.3.1 กลุ่ ม คนคุ ้ย ขยะในจัง หวัด เชี ย งใหม่ นครราชสี ม า บุ รี รั ม ย์ สระแก้ว ฉะเชิ ง เทรา ระยอง
กรุ งเทพมหานคร ปทุมธานี สมุทรปราการ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และสงขลา จานวนรวม 39 คน
4.3.2 กลุ่มประชาชนและบุ คคลทัว่ ไปที่ พบเห็ นการคุ ย้ ขยะในจังหวัด เชี ยงใหม่ นครราชสี มา บุรีรัมย์
สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ระยอง กรุ งเทพมหานคร ปทุมธานี สมุทรปราการ ชุมพร สุ ราษฎร์ ธานี และสงขลา จานวนรวม
42 คน
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4.3.3 กลุ่มคนคุย้ ขยะที่สามารถสร้างอัตลักษณ์แห่งตัวตนใหม่ได้สาเร็ จ จานวน 5 คน
4.3.4 กลุ่มผูน้ าท้องถิ่น จานวนรวม 15 คน
4.3.5 กลุ่มเจ้าหน้าที่ภาครัฐ/เอกชน/ผูน้ าองค์กร จานวนรวม 5 คน
รวมผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักทั้งสิ้นจานวน 106 คน
4.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล (Data analysis) วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั เชิงคุณภาพ อาศัยวิธีการวิเคราะห์
ปรากฏการณ์ ซึ่ งสอดคล้องกับกระบวนทรรศน์ของการศึ กษาและมโนทัศน์หรื อทฤษฎี ที่ได้คน้ คว้าไว้ ด้วยการให้
ความสนใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยพิจารณาปฏิบตั ิสมั พันธ์ทางสังคมเป็ นประจานั้นเกิดขึ้นอย่างไร เป็ นการไปทา
ความเข้าใจถึงมุมมองของบุคคล ว่ามีการมองโลกอย่างไรไม่ใช่เพียงแค่การดูว่าคนทาพฤติกรรมอย่างไร (David
Silverman, 2003, p.359) ผูศ้ ึกษาทาหน้าที่เพื่อการรับรู ้ การทาความเข้าใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและตีความ ผ่าน
เรื่ องเล่าจากประสบการณ์จะถูกหล่อหลอมและขีดวงภายใต้บริ บทสังคม วัฒนธรรม
4.5 การยืนยันข้อมูล (Conformability) เพื่อให้การศึกษาในครั้งนี้เป็ นที่ยอมรับและมีความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ผูศ้ ึกษาจึงได้ดาเนินการในประเด็นที่เกี่ยวข้องดังนี้
4.5.1 การควบคุมคุณภาพของข้อมูล (Data Quality Control) ผูศ้ ึกษาใช้วิธี การเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลตามทฤษฏี
ประสบการณ์ และความสามารถของผูส้ ัมภาษณ์ ความสามารถในการบันทึ กและวิเคราะห์ ขอ้ มูล สิ่ งที่ ผูศ้ ึ กษา
ระมัดระวังมากคือการหลีกเลี่ยงอคติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.5.2 ความเชื่อถือได้ (Credibility ผูศ้ ึกษาใช้วิธีการเขียนแบบเรื่ องเล่า Narrative ซึ่ งต้องการส่ งต่อถึง
เรื่ องราวแห่ งการดารงชี วิตและตัวตนของคนคุ ย้ ขยะ ความเชื่ อถื อได้ของข้อมูลผูศ้ ึ กษาใช้วิธีการยืดเวลาการมี
สัมพันธภาพกับกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในการวิจยั (Prolonged engagement) การใช้การสังเกตอย่างต่อเนื่ องยาวนาน
(Persistent observation) การวิเคราะห์ ทบทวนแบบแผนที่ แตกต่างออกไป (Negative case analysis) ผูศ้ ึ กษาให้
ความสาคัญกับการตรวจสอบข้อมูล และการบันทึ กสิ่ งที่ ผูศ้ ึ กษาใช้เพื่อยืนยันความสม่ าเสมอของการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การบันทึกสิ่ งที่ผศู ้ ึกษาได้กระทาเพื่อยืนยันการควบคุมอคติความลาเอียง โดยการยืนยันข้อมูลร่ วมกับผูใ้ ห้ขอ้ มูล
หลักที่มีความเป็ นไปได้ และมีความพร้อมสาหรับการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ
4.5.3 การตรวจสอบผลการศึ กษาและการตี ความ (Member checking) การตีความเป็ นวิธีการทาความ
เข้าใจ”การดารงอยู”่ (Existence) และ”การเป็ นอยู”่ (Being) เป็ นภาวะที่ผทู ้ ี่ตีความหมายเผชิญกับโลกแห่ งความเป็ น
จริ งที่เขาต้องการตีความ ผูต้ ีความไม่ได้เฝ้ ามองสิ่ งที่จะตีความอย่างมีระยะห่ างไกล แต่จะต้องคลุกคลีอย่างคุน้ เคยใน
โลกที่เขาจะตีความ การตีความเป็ นการค้นพบตนเองในโลกที่มีบุคคลอื่นร่ วมด้วย และการเปิ ดโอกาสให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูล
(บางกรณี )ได้ตรวจสอบ (Member checking)ข้อมูลย้อนกลับ ด้วยการนาเนื้ อหาของการพูดคุย/สนทนาและข้อค้นพบ
มาเรี ยบเรี ยงเป็ นข้อความเพื่อบอกเล่าเรื่ องราวที่เกิดขึ้น หลังจากนั้นนาข้อความนั้นกลับไปให้เจ้าของเรื่ องเล่า เจ้าของ
ความคิ ดเห็ น ได้ตรวจสอบว่าเป็ นไปตามเป็ นจริ ง และต้องการแสดงความคิ ด เห็ นต้องการปรั บแก้หรื อเพิ่มเติ ม
ประเด็นใดหรื อไม่
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5. ผลการวิจยั
5.1 วาทกรรมการพัฒนาที่เป็ นผลมาจากอุดมการณ์ทุนนิยม
อุ ด มการณ์ ทุ น นิ ย ม (capitalism) เป็ นระบบเศรษฐกิ จ ซึ่ ง เอกชนเป็ นผูค้ วบคุ ม และถื อ ครองด้านการค้า
อุตสาหกรรมและวิถีการผลิต โดยมีเป้ าหมายเพื่อ มุ่งหวังทากาไรในเศรษฐกิจแบบตลาด คุณลักษณะสาคัญของทุน
นิ ยมคือ การสะสมทุน การแข่งขันในตลาดแรงงาน โดยมีความเชื่อว่าระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิ ยมจะสามารถทาให้
เกิ ดความเจริ ญทางเศรษฐกิ จ เกิ ดการลงทุน เกิ ดการเพิ่มรายได้ และเกิ ดการจ้างงานด้วยการแบ่งงานกันทา ภายใต้
กรอบแนวคิดของการพัฒนา ส่ วนการพัฒนา (Development) เป็ นคาที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องของการเปลี่ยนแปลง ความ
ทันสมัย (Modernization) หรื อความเจริ ญเติบโต (Growth)การพัฒนาเป็ นรู ปแบบอย่างหนึ่ งของการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม (Social change) ส่ วนความทันสมัยก็เป็ นกรณี เฉพาะอันหนึ่ งของการพัฒนา สาหรั บ ทางด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรม (Industrialization) เป็ นมิติหนึ่งของการพัฒนา ความเป็ นเมือง ภายใต้วาทกรรมของพัฒนาที่น่าเชื่อถือคือ
การพัฒนาระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเมืองให้เมืองเป็ นเมืองที่ทนั สมัย มีความสะดวกสบายด้วยระบบการขนส่ ง
การอุปโภคและบริ โภคที่ทนั สมัยและสะดวกสบาย แรงดึงดูดสาคัญของการรวมตัวของเมืองคือ เรื่ องของเศรษฐกิจที่
เป็ นแรงดึ งดูดทาให้ผูค้ นจากหลากหลายที่ เข้ามาอาศัยอยู่ในเมือง เพื่อประกอบกิจ ทางาน ฯลฯ และทาให้เกิ ดการ
ขยายตัวของความเป็ นเมื อง การตัด สิ นใจย้ายถิ่ นของแต่ละคนและครั วเรื อนในลัก ษณะของภาพรวมว่าเป็ นการ
ตัดสิ นใจโดยคาดว่าจะได้รับรายได้มากที่สุดและเป็ นการลดความเสี่ ยงให้มีนอ้ ยที่สุด โดยเฉพาะความเสี่ ยงที่เกิดจาก
ความล้มเหลวของรายได้ และอัตราการจ้างงาน จึงผลักดันให้ครัวเรื อนจัดการความเสี่ ยงโดยการส่ งแรงงานที่ลน้ เกิน
ในครัวเรื อนออกไปหางานด้วยการย้ายถิ่นไปหางานในเขตเมืองหรื ออุตสาหกรรม
วาทกรรมของการพัฒนามีอานาจพอที่จะทาให้คนส่วนใหญ่จึงละทิ้งถิ่นฐาน ละทิ้งวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรม
ไปสู่เมืองและความเป็ นอุตสาหกรรมการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตที่ไม่ใช่เพื่อการบริ โภคอีกต่อไปแต่เพื่อการค้า จาก
วิถีการผลิตเป็ นแบบอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีอย่างง่ายๆ ไปสู่เทคโนโลยีที่ซบั ซ้อนมากขึ้น เมื่อเมืองถูกกาหนดให้
เป็ นแหล่งของความเจริ ญ เมืองจึงเป็ นศูนย์รวมของประชากรที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ ว อุดมการณ์ทุนนิ ยมได้ฝังราก
ลงไปบนรู ปแบบของการดารงอยู่ คนได้ถูกอุดมการณ์ทุนนิ ยมที่เน้นให้ผูค้ นมีความพอใจในการบริ โภคสู งสุ ด ด้วย
การสร้างสิ่ งที่จะมากระตุน้ ความต้องการของประชาชนให้บริ โภคมากๆ อย่างฟุ่ มเฟื อยจนเกินความจาเป็ น การตลาด
ถูกนามาใช้ในการผลิตสิ นค้าในปริ มาณมากๆ เพื่อเป็ นการประหยัดต้นทุน และผูซ้ ้ือสามารถซื้ อได้ในราคาถูก ในโลก
ของการแข่งขันทางธุรกิจได้นากลยุทธ์ทางการตลาด มาใช้ในการกระตุน้ การใช้สินค้าและบริ การ โดยการโฆษณาผ่าน
ทางวิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซด์ ป้ ายโฆษณาขนาดใหญ่ แจกใบปลิว หรื อแจกเป็ นของแถม ของทดลองใช้ ในขณะเดียวกัน
ประชาชนได้เห็นสิ นค้าเกิดใหม่ข้ ึนทุกวัน ก่อให้เกิดความรู ้สึกขึ้นในใจว่า ของใหม่คือของดี ส่วนขยะ มีนยั ยะหมายถึง
ของเก่า ล้าสมัย ของเหลือ ของเสี ย ใช้การไม่ได้ ไม่สวย หรื อของไม่ดี ผลที่ตามมาก็คือ เป็ นการทาให้สินค้าหมดคุณค่า
และกลายเป็ นขยะภายในเวลาอันรวดเร็ ว และขยะคือความเป็ นอื่นในสังคมที่ไม่เป็ นที่ตอ้ งการ เป็ นสิ่ งที่แตกต่างจาก
ชีวติ ที่สะอาดทันสมัย ดังนั้นวิถีของคนคุย้ ขยะจึงถูกตราคุณค่าเพียงความเป็ นอื่นในสังคมเท่านั้น
5.2 ขยะ: ผลพวงของการบริ โภคและการพัฒนา
ขยะมูล ฝอยมี จ านวนเพิ่มมากขึ้ น ทุ กวันตามจ านวนประชากร กองขยะมูลฝอยเป็ นแหล่งสะสมสิ่ ง
สกปรก นอกจากจะส่ งกลิ่นเหม็น ทาให้อากาศเป็ นพิษ ยังเป็ นที่อาศัยของสัตว์นาโรค เช่น หนู แมลงวัน แมลงสาบ
และยุง ตลอดจนสิ่ งมีชีวิตที่ มองไม่เห็ น คือ เชื้ อโรคต่างๆ กองขยะมูลฝอยที่ ถูกทิ้งไว้นานๆ จะเกิ ดการเน่ าเสี ยและ
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กลายเป็ นสิ่ งปฏิกลู ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนผูท้ ี่อยูบ่ ริ เวณข้างเคียง เศษชิ้นส่วนของขยะมูลฝอยบางชนิดมีน้ าหนักเบา ก็จะ
ฟุ้ งกระจายไปในอากาศตามแรงลม ส่ งกลิ่นเหม็น สร้างความราคาญ และฝุ่ นที่เกิดจากเศษขยะทาให้คุณภาพอากาศ
เสี ยไปด้วย การกาจัดขยะของประเทศไทยที่มีการเก็บขนและนาไปจัดการแบบถูกต้องและถูกนากลับไปใช้ประโยชน์
มีปริ มาณเท่าๆกันกับการกาจัดแบบไม่ถูกต้อง จากเหตุผลดังกล่าวจึงทาให้เกิดปริ มาณขยะมูลฝอยสะสมตกค้างเพิ่ม
สูงขึ้นเรื่ อยๆ
การเทกองบนพื้น (open dumping) เป็ นวิธีการกาจัดขยะมูลฝอยอย่างง่ายที่สุดและเสี ยค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด
กล่าวคือ ขยะที่เก็บรวบรวมจากชุมชนจะถูกขนส่ งไปยังสถานที่ ทิ้งขยะซึ่ งอาจมีสภาพเป็ นที่ ราบทัว่ ไปหรื ออาจเป็ น
พื้นที่ ที่มีลกั ษณะเป็ นหลุมเป็ นบ่ อ ขยะที่ ขนส่ งมาจากที่ ต่างๆจะถูกนามาเทลงบนพื้นดิ น โดยมิได้ดาเนิ นการใดๆ
ทั้งสิ้น ซึ่งเมื่อขยะมีจานวนเพิ่มมากขึ้นก็จะกลายเป็ นภูเขาขยะที่สร้างปัญหาในหลายๆ ด้าน ทั้งเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อ
โรคและพาหะนาโรคต่างๆ และทาให้เกิดน้ าเสี ยจากกองขยะซึ่งอาจปนเปื้ อนลงแหล่งน้ าใกล้เคียงหรื อแหล่งน้ าใต้ดิน
วิธีน้ ี จึงไม่ถือว่าเป็ นการกาจัดขยะที่ ถูกสุ ขลักษณะและควรต้องหลีกเลี่ ยงการดาเนิ นการ เนื่ องจากเป็ นการทาลาย
ทัศนียภาพของพื้นที่ และที่สาคัญ คือ ทาให้เกิดความเดือดร้อนราคาญต่อประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นบริ เวณโดยรอบพื้นที่
ทิ้งขยะดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม พบว่า ในปั จจุบนั นี้ ท้องถิ่นหลายแห่งทัว่ ประเทศยังมีการกาจัดขยะด้วยวิธีเทกองบน
พื้นอยู่ เนื่ องจากท้องถิ่นเหล่านั้นไม่มีสถานที่ทิ้งขยะเป็ นของตนเองรวมทั้งยังขาดแคลนงบประมาณที่จะใช้ก่อสร้าง
สถานที่ฝังกลบขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาลได้นอกจากการนาขยะมาเทกองบนพื้นโดยไม่ได้จดั การใดๆ ดังกล่าวแล้ว
ในบางครั้งพบว่ากองขยะที่ ใหญ่ข้ ึนเรื่ อยๆ จะถูกเผาทิ้ง เรี ยกว่า “การเผาในที่โล่ง (open burning)” ซึ่ งยิ่งทาให้เกิ ด
ปั ญหามลพิษต่อสิ่ งแวดล้อมมากขึ้น เพราะควันไฟและเศษขี้เถ้าจากการเผาขยะจะสร้างมลพิษทางอากาศ นับเป็ น
อันตรายต่อสุขภาพอนามัยด้วยฝุ่ นละอองที่ฟงกระจายไปทั
ุ้
ว่ การเผาขยะอิเล็กทรอนิกส์ทาให้เกิดการแพร่ กระจายของ
โลหะหนัก ไม่ ว่า จะเป็ น ตะกั่ว แคดเมี ย ม และ สารปรอท เข้า สู่ บ รรยากาศ และกลายเป็ นเถ้าถ่ า น สารปรอทที่
แพร่ กระจายเข้าสู่ บรรยากาศจะสะสมอยู่ในห่ วงโซ่อาหารโดยเฉพาะในตัวปลา ซึ่ งเป็ นช่องทางสาคัญที่เผยแพร่ สาร
ปรอทไปสู่คน และเป็ นที่น่าห่วงใยก็คือสภาพการณ์ส่วนใหญ่ของประเทศไทยใช้วิธีเทกองลงบนพื้น ซึ่ งสื บเนื่ องจาก
การจัดการที่ไม่เป็ นระบบทาให้กองขยะมีท้ งั ขยะที่ติดเชื้อที่มีการลักลอบทิ้ง ขยะอาหาร (Food Waste) ที่มีท้ งั ที่ยงั พอ
กินได้ และเน่าเสี ยแล้ว กองขยะจึงกลายเป็ น “แหล่ง” ของขยะเปี ยกปนกับขยะแห้ง ขยะที่ไม่ยอ่ ยสลาย หรื อย่อยสลาย
ยาก เช่น โลหะ แก้ว พลาสติก โฟมทิ้งปะปนอยูก่ บั ขยะที่ย่อยสลายได้ เช่น เศษผัก ผลไม้ ใบตอง หรื อเศษกระดาษ
และที่สาคัญไปกว่านั้นคือ แก้วแตก เศษ เหล็ก สังกะสี เข็ม ตะปู กระป๋ อง ขยะที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
5.3 การดารงชีวติ คนคุย้ ขยะภายใต้ความเป็ นอื่น
เมื่อเป็ นเช่นนี้คนคุย้ ขยะจึงเผยร่ างขึ้นเพื่อเย้ยหยันความหมายของเมือง ด้วยภาพของความสกปรก ความ
ด้อยพัฒนา ไม่ทนั สมัย ไม่มีประสิ ทธิภาพและไร้ระเบียบ คนคุย้ ขยะจึงเป็ นสิ่ งที่ดอ้ ยค่าในการรับรู ้ของรัฐ เพราะมโน
ทัศน์ของความเป็ นเมืองยังให้คุณค่า กับประสิ ทธิภาพการผลิตตามอุดมการณ์ทุนนิ ยมปรากฏเป็ นรู ปธรรม ด้วยการจัด
ระเบี ยบความสัมพันธ์ทางการผลิตและการผลิตซ้ าความสัมพันธ์ท้ งั กาลังแรงงานและความสัมพันธ์ทางสังคม อัน
น าไปสู่ ก ารจัด ระเบี ย บในพื้ น ที่ ท างกายภาพของเมื อ ง โดยกระบวนการก าหนดพื้ น ที่ ท างกายภาพที่ เ หมาะสม
เช่นเดียวกับเมืองในประเทศที่พฒั นาแล้ว ขณะเดียวกันการจัดระเบียบในพื้นที่ทางกายภาพของเมืองจาเป็ นต้องผลิต
การห้าม การปิ ดบัง เบียดขับ และกดทับ สิ่ งที่มิใช่เป้ าหมายและนิ ยามของการพัฒนาออกไปจากพื้นที่เมือง ด้วยการ
ออกกฎหมาย และข้อกาหนดต่างๆ ในการผลักใส และขับไล่ ซึ่งผลของกระบวนการกาหนดและจัดระเบียบพื้นที่ทาง
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กายภาพจะทาให้พ้ืนที่ช้ ีนา (Dominant spaces) ปรากฏขึ้นมา เพื่อกดขี่พ้ืนที่อื่นให้เป็ นพื้นที่ชายขอบต่อไป เมื่อมีการ
ปรากฏตัวของความด้อยพัฒนา ความไม่เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย และความยากจน การต่อสู ้ดิ้นรนเพื่อการยังชีพ ของคน
กลุ่มหนึ่ง ที่ใช้ชุดความรู ้เล็กๆที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ ในการดารงอยูแ่ ละเมื่อระบบทุนนั้น มีเป้ าหมายของการผลิต
ที่มีมาตรฐาน รวดเร็ ว ผ่านกระบวนการตรวจสอบและการยอมรับโดยชุดอานาจของความรู ้กระแสหลัก การเผยตัว
ของสิ่ งที่ไม่ใช่ชุดความรู ้ที่อยูภ่ ายใต้วาทกรรมหลัก (Dominant discourse) และไม่ได้เป็ นความรู ้ที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วย
เทคนิควิทยาของอานาจ เป็ นความรู ้ที่มีความสัมพันธ์กบั อานาจในเวลาเดียวกัน ทั้งความรู ้และอานาจต่างมีเงื่อนไขที่
จะก่อให้เกิ ดสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งให้แก่อีกฝ่ ายหนึ่ ง โดยอานาจต้องการความรู ้ในการสนับสนุนอานาจ และความรู ้ตอ้ งการ
อานาจในการขยายอาณาเขตของความรู ้ เพื่อการยอมรับความรู ้ ชุดนั้นอย่างชอบธรรมและมีระบอบของความคิ ด
(Regime of thought) ที่กดทับความขัดแย้งและการต่อสู ้ดิ้นรนของความรู ้ที่แตกต่างจากความรู ้ประเภทนี้ ว่าเป็ น
ความรู ้ที่ขาดคุณสมบัติอนั เหมาะสม เนื่องจากเป็ นความรู ้ที่เกิดจากประสบการณ์ของบุคคลหรื อชุมชน เป็ นความรู ้ที่ดู
ว่า ไร้ เ ดี ย งสา และเป็ นความรู ้ ที่ ก ระจัด กระจายไร้ ร ะเบี ย บและต้อ งกลายเป็ นความรู ้ ที่ ถู ก ปิ ดกั้น (Subjugated
knowledge) ให้กลายเป็ นความรู ้ที่ไม่ได้รับการยอมรับ จนทาให้เกิดการจานนและยอมรับการจัดระเบียบทางกายภาพ
ในพื้นที่ ขณะเดียวกันการจัดระเบียบในพื้นที่ ได้นาไปสู่ การปฏิ เสธการดารงอยู่ของคนคุย้ ขยะ จนต้องเบี ยดขับไปสู่
ความเป็ นชายขอบของสังคมเมือง
พ่อทร คนคุย้ ขยะที่พบในพื้นที่จงั หวัดฉะเชิงเทรา ได้เล่าเรื่ องราวในชีวติ ของตนเองว่า
..ผมเป็ นคนร้อยเอ็ด ที่บา้ นยากจนมาก ทานาแค่ปีละครั้งไม่พอกินหรอกครับ จึงตัดสิ นใจ เข้าเมือง
ไปทางานก่อสร้าง แต่ผรู ้ ับเหมาไม่ค่อยยอมจ่ายค่าแรง ลูกเมีย ต้องกินต้องใช้ เห็นเขาเดินคุย้ ตามถัง
ขยะเก็บของที่พอขายได้ ก็ลองเดินกับเขาบ้าง พอได้ค่ากับข้าว แต่ก็ไม่แน่นอนอะไร เพราะเราต้อง
ทางานด้วย แต่เมื่อทางานแล้วไม่ได้ค่าแรง ครั้นจะไปทาอย่างอื่นทุนรอนเราก็ไม่มี ความรู ้ก็ไม่มี
เหมือนคนอื่นเขา ไปรื้ อถังขยะยังพอได้ค่ากับข้าว ก็เลยไปทาแบบจริ งจังเหมือนคนอื่น และก็ทามา
เรื่ อยๆ.....(พ่อทร, สัมภาษณ์ 2559)
คนคุย้ ขยะเริ่ มต้นชีวติ เหมือนเช่นคนอื่นๆ ที่มีชีวติ อยูท่ ุกซอกส่วนในแต่ละภาคของประเทศไทย จากชาวนา
จากกรรมกรก่อสร้าง รับจ้างทัว่ ไป จากคนที่ พยายามจะค้าขาย จากลูกจ้างในโรงงาน แต่เพราะความด้อยโอกาสทาง
การศึ กษา ที่ ส่งผลกระทบต่อการดารงชี พชี วิตเมื่อยามที่ ระบบเศรษฐกิ จและการพัฒนาประเทศที่ เปลี่ยนไปแต่เขา
เหล่านั้น แต่เพื่อการอยูร่ อดเมื่อไม่มีทางให้เลือกมากนัก จาต้องเลือกกับสิ่ งที่มีอยู่ ทุกวัน ที่กม้ หน้าก้มตาอยูก่ บั กองขยะ
ยอมอยู่กบั สิ่ งเหล่านี้ โดยปราศจากเสี ยงบ่น กองขยะที่ สกปรกและน่ ารังเกี ยจจนต้องเมินหน้าหนี สาหรับคนทัว่ ไป
แต่สถานที่แห่ งนี้ กลายเป็ นแหล่งของทรัพยากรที่ทาให้คนอีกจานวนหนึ่ งสามารถดารงชีวิตอยูไ่ ด้เมื่อความเป็ นเมือง
ไม่ใช่ความจริ ง การเดินทางย้ายถิ่นจากสังคมชนบทเข้ามาสู่สงั คมเมืองเพื่อคาตอบทางเศรษฐกิจ เพื่อโอกาสของการมี
งานทา และโอกาสของการรับค่าตอบแทนจากการทางานที่สูงไม่ใช่ความจริ งของสังคม สิ่ งที่ชุดความรู ้ของความเป็ น
เมืองไม่ได้บอก คือการจ้างงานที่มีอยูจ่ ากัด การจ้างงานที่ตอ้ งการแรงงานมีฝีมือ มีความรู ้ และมีทกั ษะในการทางานสูง
ค่าครองชี พที่ สูง ความผันผวนของระบบเศรษฐกิ จ สิ่ งที่ คนกลุ่มหนึ่ งได้รับคื อการหางานทาไม่ได้ ไม่มีคุณสมบัติ
ตามที่เหมาะสมตามลักษณะของงาน การตกงาน การเลิกจ้าง ทางานแล้วไม่ได้รับค่าตอบแทนจากวิกฤติทางเศรษฐกิจ
ซึ่ง สังคมเมืองไม่ใช่สถานที่สาหรับใครก็ได้ หากแต่เป็ นสังคมที่คดั สรร ด้วยกระบวนการคัดกรองของสังคม
5.4 คนคุย้ ขยะ ชีวติ ภายใต้วาทกรรมความเป็ นอื่น
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เมื่อรัฐกาหนดใช้นโยบายของการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม ส่ งเสริ มให้เกิดการลงทุนและการค้าเสรี
และผลิตพื้นที่ทางกายภาพให้กลายเป็ นเมือง และสร้างความหมายของเมือง ให้กลายเป็ นแหล่งของการผลิตและการ
แข่ ง ขัน ไม่ ป รากฏภาพของการสร้ า งความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งผูค้ นในการรั บ รู ้ แต่ เ มื อ งคื อ ความทัน สมัย หรู ห รา
การบริ โภค และความสวยงาม การใช้ชีวิตของการบริ โภคความหรู และฟุ่ มเฟื อย จึงกลายเป็ นผลผลิตที่เป็ นที่ยอมรับ
ในสังคมพื้นที่เมืองผลิตชุดความรู ้ของความทันสมัย หรู หรา คนคุย้ ขยะที่เดินไปตามถนน ตรอก ซอก ซอย รอบ ๆ เขต
เมื อง รื้ อค้น คุ ย้ เขี่ ย ตามถังขยะ หรื อกองขยะ มองหาเศษสิ่ งเหลื อใช้ที่ถูกนามาทิ้ ง แล้วนาไปแลกเปลี่ ยนเป็ นเงิ น
เพื่ อ การเลี้ ย งชี พ การปรากฏตัว พร้ อ มเครื่ อ งแต่ ง กายที่ ส กปรกมอมแมมนั่ง กิ น อาหารบนทางเท้า ใต้ส ะพาน
จึงกลายเป็ นความผิดปกติ และไม่เป็ นที่ยอมรับ และไม่ถูกนับให้เป็ นส่ วนของสังคม เพราะนัน่ คือความด้อยพัฒนา
จึ งไม่สามารถเข้ามาเป็ นส่ วนของความเป็ นเมืองได้ จึ งถูกพิจารณาและกาหนดคุ ณค่า ให้เป็ นเพียงสิ่ งที่ ไร้ค่า ไม่มี
ความหมาย ไม่คู่ควรกับความเป็ นเมือง คนเหล่านี้จึงถึงเบียดขับออกจากพื้นที่ ที่ตนเคยอยูไ่ ปสู่ ความเป็ นชายขอบของ
สังคม ซึ่งแน่นอนว่าหากคนคุย้ ขยะคนใดคนหนึ่ง มีความพร้อม และมีตน้ ทุนที่เหมาะสมในการก้าวเดินไปสู่ ถนนแห่ ง
การแข่งขัน คนเหล่านี้ ก็คงไม่เลือกที่ จะเดิ นเข้าสู ้เส้นทางของการเป็ นคนคุย้ ขยะ อาชี พที่ สังคมกาหนดคุณค่าและ
อัตลักษณ์ของความเป็ นอื่นให้อย่างไม่อาจจะปฏิเสธได้ อาชีพที่ตอ้ งคลุกคลี อยูก่ บั เชื้อโรคและความเน่าเหม็นจากของ
เสี ย อันตรายจากขวดแตกและของมีคม ที่แฝงอยูภ่ ายใต้กองขยะขนาดมหึ มาเพื่อรื้ อค้นหาสิ่ งที่มีค่านาไปขายแลกเงิน
หรื อสิ่ งอื่นใดที่ยงั สามารถนาไปกินประทังความหิ ว แต่จะด้วยมุมมองใดก็ตามแต่ นัน่ คือเหตุผลที่เกิดจากคนภายนอก
ไม่ใช่จากเจ้าของประสบการณ์ สาหรับเจ้าของประสบการณ์แล้ว ไม่ได้มองว่า นี่คือความด้อยโอกาส เขาไม่เคยเห็นว่า
อาชีพของเขาคืออาชีพที่ไร้ทางเลือกแต่เขากลับมองตรงกันว่า มันคือโอกาสของความอยูร่ อด มันคือโอกาสที่ จะอิ่ม
ท้อ ง มัน คื อ อี ก ทางเลื อ กหนึ่ งของชี วิต ในยุค ที่ ทุ ก คนในสัง คมต้อ งปากกัด ตี น ถี บ เพื่ อ ความอยู่ร อดของคนใน
ครอบครัว ที่ สังคมควรให้คุณค่าในฐานะของความพยายามเพื่อการดารงอยู่ แทนคุณค่าของความน่ ากลัว และน่ า
รังเกียจ พี่ไชย คนคุย้ ขยะที่พบในพื้นที่จงั หวัดสมุทรปราการได้เล่าเรื่ องราวชีวติ ในการเป็ นคนคุย้ ขยะของตนเองว่า
… เก็บขยะเก็บได้ทุกวัน ก็ได้ทุกวัน ร้อย สองร้อย สามร้อย ไม่แน่นอนบางทีเห็นเด็กๆ เก็บของ
จาก ถังขยะ มากิน ของมันยังกินได้ ไม่เคยเป็ นอะไร เพราะถ้าเสี ยแล้วก็ไม่ให้เขาเอามากิน. (พี่ไชย,
สัมภาษณ์ 2558).
อย่างไรก็ตามคนคุย้ ขยะไม่ได้สามารถไปคุย้ ขยะที่กองขยะกองมหึ มาได้อย่างเป็ นเอกเทศ เมื่อมีนายทุนที่มี
เงินหนามาประมูลกองขยะเพื่อทาธุ รกิจ โดยจ้างคนให้มาคัดสรรสิ่ งที่ยงั มีประโยชน์และขายได้ คนคุย้ ขยะจึงต้อง
เปลี่ยนแหล่งของการหารายได้โดยการเดินไปตามถนนเพื่อคุย้ ขยะจากถังของเทศบาล ซึ่ งในประเด็นนี้ พ่อรอด คนคุย้
ขยะที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยูใ่ นพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เล่าประสบการณ์ชีวติ ในเรื่ องนี้วา่
...แต่ตอนนี้ บ่อขยะเขาปิ ดแล้ว ห้ามคนเข้าไป เขาจัดให้คนของเขามาเก็บ มาคัด แยกเอง เราไม่มี
สิ ทธิ์ เพราะเขาประมูลแล้ว เราก็ตอ้ งเดิ นเก็บของตามทางให้ไกลออกไปอีก บางครั้งก็นอนข้าง
นอกเลย เพราะมันไกล อีกวันค่อยเดินกลับมา (พ่อรอด, สัมภาษณ์ 2558)
ความเป็ นอื่นที่ สังคมเมืองได้กระทาต่อคนคุย้ ขยะ มาจากทัศนะที่มีต่อขยะเช่นกัน ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ เล่า
เรื่ องราวจากประสบการณ์วา่ ช่วงชีวิตหนึ่ งของการเป็ นคนคุย้ ขยะ ความเจ็บปวดที่สุด คือเมื่อเวลาที่แม่มีบาดแผลจาก
กองขยะ เราไม่มีเงินมากพอสาหรับการไปหาหมอ แต่ในขณะเดียวกันเรายังต้องออกไปรื้ อหาของตามกองขยะ เพราะ
ที่น้ นั มีอาหาร ที่นนั่ มีความอยูร่ อด การเก็บอาหารที่พอจะกินได้จากกองขยะมากินถือเป็ นเรื่ องปกติ
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…เคยมีคนที่เขาแบ่งปั นอาหารให้ผม จะด้วยเพราะอะไรผมก็ไม่ทราบ แต่เขาให้อาหารผมแบบ พี่
เคยเห็นคนให้อาหารหมาข้างทางไหม นัน่ แหละคือวิธีการที่เขาให้อาหารผม..
...ถังขยะที่หลายคนมองว่า ไร้ค่าและสกปรก แต่สาหรับผมและแม่มนั คือทองคา เราค้นพบทองคา
ที่อยู่ในนั้น แม้กว่าจะได้มา มือของเราต้องเปื้ อนสิ่ งที่สกปรก โดนของมีคมบาดครั้งแล้วครั้งเล่า
แต่มนั ก็คุม้ ค่าเสมอ.. การที่เราเลือกวิธีเลี้ยงชีพด้วยการคุย้ ขยะ ไม่มีตน้ ทุนก็จริ งอยูแ่ ต่ เป็ นงานหนัก
และเหนื่ อยมาก เราต้องต่อสู ้กบั แดด ที่ ร้อนระอุ ต่อสู ้กบั กลิ่นเหม็นที่ หลีกเลี่ยงไม่ได้ ยังจะการ
บาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการคุย้ เขี่ยขยะ ร้อนก็ยงั พอทนได้ แต่ในยามหน้าฝน สู ้ไม่ไหวจริ ง ทุกอย่าง
เละเทะเข้าหากันหมด นอกจากสิ่ งเหล่านี้ แล้ว เราไม่อาจจะคาดเดารายได้ของเราในแต่ละวัน
เพราะเราไม่รู้ ว่าเมื่ อ เราออกไป เราจะเจอกับอะไรบ้า ง.. ไม่ใ ช่ แ ค่ ขยะ แต่ ค นที่ อยู่ใ นสังคมก็
ประณามหยามหมิ่นเรา ด้วยคุณค่ามนุษย์เพียงแค่คนคุย้ ขยะ...
....เรากลัวเศษแก้ว เรากลัวขวดแตกที่ จะทาให้เราบาดเจ็บ เพราะการที่ เราบาดเจ็บ จะทาให้เรา
ออกไปคุย้ ขยะไม่ได้ นัน่ แหละคือสิ่ งที่เราหวาดกลัว แต่จะให้กลัวอย่างไร สุ ดท้ายแล้วเราก็เจอกับ
มันจนได้ ขวดที่แตกเป็ นปากฉลาม เสี ยบเข้าตรงส้นเท้าของแม่ แผลยาว และลึกจนมองเห็นเนื้ อ
ข้างใน แม่ส่งเสี ยงร้องด้วยความเจ็บปวด ผมตกใจกับเลือดที่ไหลทะลักออกมา แต่แม่มีสติ แม่ฉีก
เสื้ อ เอามาเป็ นผ้าพันแผลไว้ แม่ให้ผมประคองเดิ นกะเผลก ไปที่ รถเข็น บ่ ายวันนั้นอากาศร้อน
แสนร้อน ผมใช้รถเข็นคันเก่า เข็นแม่ที่มีเลือดไหลเป็ นทางกลับบ้าน และเราก็ไม่ได้ไปหาหมอ
เพราะเรารู ้ ว่าเราไม่มีเงิ น เรารั กษาด้วยการใช้แอลกอฮอล์ลา้ งแผล ปล่อยให้แผลหายเองตาม
ธรรมชาติ แม่โชคดี แผลแม่ไม่อกั เสบ หรื อลุกลาม ซึ่ งต่างจากผม เมื่อครั้งที่ ผม เดิ นไปบนกอง
ขยะ แล้วไปเหยียบเศษเหล็ก มันกระดก แล้ว ตีใส่ หน้าแข้ง จนเป็ นแผล พอมีเลือดออกนิ ดหน่อย
ผมกลับบ้านแล้วอาบน้ า ฟอกสบู่ คิดว่าเพียงพอ แต่ไม่ใช่ แผล เริ่ มอักเสบเป็ นหนอง ติดเชื้อลุกลาม
เป็ นแผลใหญ่และผมปล่อยไว้จนเชื้อโรคกัดกินจนถึงกระดูก ที่สุด ก็ตอ้ งให้หมอขูดเนื้ อที่เน่าเสี ย
ออก กว่าจะหายต้องรักษานานถึง สามเดือน หลังจากนั้นไม่นาน เมื่อผม เดินไปบนกองขยะ ด้วย
การสวมเพียงรองเท้าแตะ ผมเดินเหยียบลงบนสังกะสี เก่าที่ถูกนามาทิ้ง ไม่คิดว่าจะมีอะไร แต่ผม
รู ้สึกขาชา จนก้าวเท้าเดินไม่ได้ แผ่นสังกะสี มนั ตัดเข้าที่ขอ้ เท้าของผมจนเส้นเอ็นขาด (กุลชาติ จุล
เพ็ญ, 2558)
5.5 กระบวนการสร้างตัวตนใหม่ของคนคุย้ ขยะ
คนคุย้ ขยะมักจะถูกปรามาสจากคนในสังคมว่าเมื่อเป็ นคนยากจนแล้ว ก็มกั จะเป็ นคนขี้ขโมยด้วย เด็กๆที่
อยูใ่ นครอบครัวของคนคุย้ ขยะก็หนีไม่พน้ จากป้ ายกากับ (labeling) นี้ แต่คนคุย้ ขยะที่ผวู ้ จิ ยั ศึกษาผ่านงานนี้ หลายคน
สามารถก้าวข้ามผ่าน และเคลื่อนย้ายสถานะทางสังคมจากการเป็ นคนคุย้ ขยะมาเป็ นคนที่อยูใ่ นสังคมเมืองทัว่ ไปด้วย
การมีงานทา มีเงินเดือน เพียงพอต่อการบริ โภค การสร้างอัตลักษณ์ใหม่ให้ตนเองเพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานที่สังคม
ต้องการจึ งเป็ นสิ่ งที่ สามารถเกิ ดขึ้ นได้ แม้ว่าในความเป็ นจริ งการสร้างอัตลักษณ์แห่ งตัวตนของคนคุย้ ขยะ (Self
Identities) ไม่ใช่เรื่ องราวที่สามารถเกิดขึ้นกับคนคุย้ ขยะทุกคน เพราะนอกจากข้อจากัดของคนคุย้ ขยะแต่ละคนแล้ว
การที่คนคุย้ ขยะถูกพันธนาการให้ตก อยูภ่ ายใต้การบงการของอานาจและวาทกรรมที่มาจัดกระทาต่อร่ างกายมนุษย์
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ตรึ งไว้กบั ชุดความรู ้ที่วา่ คนคุย้ ขยะคือคนที่ไร้ความสามารถ ไม่มีโอกาสและทางเลือกในการดาเนิ นชีวิตเมื่อเป็ นเช่นนี้
คนคุย้ ขยะจึงเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ในการสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่เพื่อปฏิเสธคุณค่าของความเป็ นอื่นที่สังคมได้ตอก
ตรึ งไว้ ให้หลุดพ้นจากการเป็ นบุคคลที่สังคมรังเกียจ มาสู่ การเป็ นบุคคลที่สังคมยอมรับและยกย่อง ก้าวข้ามชีวิตของ
การเป็ นอื่นของคนคุย้ ขยะ ไปสู่ชีวติ อีกแบบหนึ่งที่สามารถผลิตและออกแบบด้วยตัวเองภายใต้แรงปรารถนาและความ
ต้องการจะเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทิศทางที่เชื่อว่าดีกว่า นั้น เกิดขึ้นและเป็ นไปตามอานาจของความรู ้ ความเชื่อ และ
ค่านิ ยมในสังคมที่ แตกต่างกัน และผูศ้ ึ กษาพบว่ากระบวนการที่คนคุย้ ขยะใช้ในการสร้างอัตลักษณ์ให้กบั ตนเอง คือ
1) กระบวนการสารวจตรวจสอบตนเอง เกี่ยวกับความคิดความเชื่ อของตนเองที่ยึดโยงหรื อตกอยู่ในวังวนของคาว่า
มาตรฐานที่ สังคมต้องการ และ 2) การทาความเข้าใจกับความสัมพันธ์ระหว่างความคิดความต้องการของตนเองกับ
ความไม่สมบูรณ์ หรื อความพร้อมด้านต้นทุนที่ขาดหายไปของตนเอง การสารวจตรวจสอบตัวเองจาเป็ นต้องทาอย่าง
รอบด้านเกี่ยวกับความคิด ความเชื่อของตนเองในการตอบสนองต่อความจริ งเหล่านั้น
5. การอภิปรายผล
ในสังคมของคนที่ ยากจน มีคนยากจนที่ ทามาหาเลี้ยงชี พด้วยวิธีอื่น แต่กบั อาชี พคนคุย้ ขยะที่ ไม่จดั อยู่ใน
อาชีพของสังคมทันสมัยหรื อวัฒนธรรมบริ โภคนิ ยม สังคมกลับตัดสิ นคนคุย้ ขยะด้วยอานาจของความรู ้ที่ถูกสร้างขึ้น
สนับสนุนความรู ้ชุดเดิมว่าคนคุย้ ขยะคือภาพของความไม่น่าไว้วางใจ ภาพของขโมย ทั้งยังประกอบสร้างความรู ้ชุด
อื่นๆ ขึ้นมา เพื่อตอกย้ า ยกชู และตอกตรึ งคนคุย้ ขยะไว้อย่างไร้โอกาสในการตอบโต้หรื ออธิ บายด้วยความหมายใด
หรื อเปลี่ยนแปลงสิ่ งที่ถูกกล่าวถึง ภาคปฏิบตั ิของวาทกรรม และอานาจจัดกระทาต่อร่ างที่เปล่าเปลือยของคุย้ ขยะอย่าง
ไม่เคยมีผใู ้ ดตั้งคาถามที่ทาให้ชุดความรู ้แห่งการกดทับดารงอยูอ่ ย่างเข้มแข็งด้วยกระบวนการและเครื อข่ายทางอานาจ
ในสังคม (Stuart Elden, 2017) ความรุ นแรงของวาทกรรมที่ปฏิบตั ิการในการหยิบยืน่ ชีวติ ของความเป็ นอื่น ชีวติ ที่ไร้
สิ ทธ์ไร้เสี ยงในสังคม เป็ นความรุ นแรงที่กระทาต่อคนคุย้ ขยะ ผ่านวาทกรรมในฐานะที่เป็ นผูก้ ระทา และภาคปฏิบตั ิ
การบังคับ ยัดเยียด ความเชื่อ ว่านัน่ คือความจริ งที่สงั คมต้องยอมรับว่าสิ่ งนั้นคือความเป็ นจริ ง และในภาคปฏิบตั ิการนี้
เองที่วาทกรรมได้สร้างเหตุการณ์และกฎเกณฑ์ต่างๆขึ้นมาบังคับใช้กบั คนคุย้ ขยะ (A.M.Sheridan Smith, 2010) ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ นภางค์ คงเศรษฐกุล ที่ได้กล่าวไว้วา่ คนเก็บขยะถูกนิ ยามให้มีฐานะเป็ นหนึ่ งในกลุ่ม
คนจนที่ถูกจัดระเบียบไว้ ณ ชายขอบของสังคม เนื่ องจากคนเก็บขยะ คือคนจนที่เป็ นสิ่ งแปลกปลอมในวิถีเศรษฐกิจ
ทุนนิ ยม เพราะพื้นฐานทางปรัชญาของทุนนิ ยม ที่ ไม่ได้ปรากฏภาพของคนจนในระบบทุนนิ ยมเสรี และอุดมการณ์
พัฒนา คนเก็บขยะจึงเป็ นเพียงความบังเอิญหรื อเป็ นข้อบกพร่ องของเอกบุคคล จึงเป็ นคนแปลกหน้า เป็ นคนนอก ที่
ถือเป็ นส่วนเกินของสังคม เป็ นข้อบกพร่ องที่สงั คมทุนนิยมจะต้องขจัดออกไป (นภางค์ คงเศรษฐกลุ 2549, น.157)
วาทกรรมการศึกษา เป็ นวาทกรรมที่ ผลิตชุดความรู ้และมีอานาจต่อความคิดความเชื่อของคนในสังคมมา
ตั้งแต่อดี ตว่าการศึ กษาจะนามาซึ่ งชี วิตที่ ดี หน้าที่ การงานที่ ดี เมื่อคนในสังคมถูกอานาจทางการศึ กษาครอบงาและ
สร้างความเชื่อได้วา่ การศึกษาเป็ นเพียงทางเลือกเดียวที่จะทาให้คนก้าวข้ามความยากจนและก้าวข้ามความไร้เกียรติ
ไปสู่การยอมรับและการมีตวั ตนในสังคม ด้วยความรู ้ชุดนี้ทาให้คนคุย้ ขยะตกลงไปในอานาจความรู ้และวาทกรรมทาง
การศึกษา โดยไม่สงสัยและตั้งคาถามใดๆ เมื่อต้องเข้าสู่ระบบการศึกษา สิ่ งที่คนคุย้ ขยะทุกคนจะต้องเจอเหมือนกัน จะ
ต่างกันก็ตรงที่น้ าหนัก ของสิ่ งที่กดทับลงมาบนจิตใจที่เข้มแข็งหรื อใจที่อ่อนไหว นัน่ ก็คือความยากลาบากอย่างแสน
สาหัสที่จะต้องต่อสูอ้ ดทนเพื่อการไปให้ถึงเป้ าหมาย และคงเป็ นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทาให้หลายคนเลือกที่จะออกจากการ
แข่งขันเพราะไม่อาจจะทนต่อแรงเสี ยดทานเหล่านั้นได้ สถาบันการศึกษาไม่ใช่พ้ืนที่ปลอดภัยกระบวนการเหล่านี้ จึง
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เป็ นสิ่ งที่ทุกคนเต็มใจกระทา และมุ่งมัน่ ฝ่ าฟันไปเพื่อสิ่ งที่เรี ยกว่าความสาเร็ จ ซึ่งไม่ใช่จะได้มาอย่างง่ายดาย และเป็ นที่
ยอมรับโดยทัว่ ไปว่าความยากจนกับภาระของค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นในระบบการศึ กษา เป็ นปั ญหาสาคัญในการปิ ดกั้น
และผลักใสคนจานวนหนึ่งให้หลุดพ้นออกไปจากการศึกษาในระบบโรงเรี ยน ที่กว่าจะสาเร็ จการศึกษาได้ตอ้ งแลกมา
ด้วยเงินจานวนมากครอบครัวจึ งมีภาระในการสร้างรายได้ที่มากขึ้นเพื่อให้เพียงพอสาหรับเป็ นค่าใช้จ่ายในการเล่า
เรี ยนของสมาชิกในครอบครัว คนคุย้ ขยะจึงต้องต่อสู่ฟันฝ่ า กูเ้ หนี้ยมื สิ นเพื่อที่จะเข้าถึงระบบการศึกษา ยอมทุ่มเทกาลัง
กาย กาลังใจ กาลังทรัพย์เพื่อให้ได้มาซึ่ งการการันตีดา้ นคุณวุฒิ โดยไม่คานึ งว่าต้องแลกมาด้วยสิ่ งใด หรื อจะต้อง
สู ญเสี ยอะไรบ้าง การเรี ยนในระดับที่ สูงขึ้นทาให้ การเบี ยดขับทางสังคม หายไป เหลือไว้ก็เพียงแต่แรงกดดันของ
ค่าใช้จ่ายจานวนมากที่ทา้ ทายความสามารถในการเอาตัวรอด สิ่ งที่ลูกคนคุย้ ขยะหลายคนเลือกทา คือการสร้างความ
โดดเด่นให้กบั ตัวเอง ด้วยการเรี ยน และการเป็ นนักกีฬาของโรงเรี ยน เพื่อสร้างชื่อเสี ยงและการยอมรับ และสามารถ
สร้างพื้นที่ยืนในสังคมให้ตวั เองได้มากขึ้น มัน่ ใจยิ่งขึ้น สามารถอยูร่ ่ วมกับคนอื่นในสังคมอย่างมีความสุ ขมากขึ้น
(Lai Dong Jin.,2554)
เรื่ องเล่าของเด็กหนุ่มจากกองขยะคนหนึ่ งที่เล่าให้ฟังว่า สิ่ งที่เป็ นความน่ากลัวพอๆกับการไม่มีขา้ วกินของ
เขาในช่วงวัยเรี ยนคือการที่เพื่อนๆและครู ถามเกี่ยวกับครอบครัว เขาไม่เคยต้องการที่จะพูดถึง เขาอับอายเกินกว่าจะให้
ใครๆมารับรู ้วา่ เขาคือเด็กที่เกิดและเติบโตมาในครอบครัวที่ใช้ชีวิตอยูก่ บั กองขยะ และเร่ ร่อนขอทาน มันเป็ นความ
ทุกข์ทรมานอย่างมากกับการต้องซ่อนเร้นและปิ ดบังตัวเอง และสาหรับบางคนนอกจากไม่มีบา้ นที่น่าภาคภูมิใจแล้วยัง
ต้องเจ็บปวดกับการดารงชีวติ ให้รอด ไม่มีรายได้มากพอสาหรับการเป็ นอยูแ่ ละค่าใช้จ่ายในการเรี ยน เพราะการศึกษา
สามารถขจัดความเขลาและความกลัวได้อย่างน่าอัศจรรย์ (Malala Yousafzai, Christina Lamb, 2556) นี่คือเหตุผลเดียว
ที่ทาให้คนคุย้ ขยะหลายต่อหลายคนยอมทาทุกอย่างเพื่อนาตนเองไปสู่ เป้ าหมาย ยอมจานนต่ออานาจและวาทกรรม
ทางการศึกษา ปล่อยให้ร่างกายของตนตกอยูภ่ ายใต้บงการของอานาจอีกครั้ง โดยไม่เคยตั้งคาถามเลยว่าแท้ที่จริ งแล้ว
การสาเร็ จการศึกษาคือคาตอบสุดท้ายของการมีชีวติ อยูห่ รื อไม่
การสร้ างตัวตนนั้นคื อการเลื อกที่ จะเป็ นในแบบที่ ตนเองอยากเป็ น หรื อเลื อกที่ จ ะเป็ นในแบบที่ สังคม
ต้องการ หรื อทั้งสองประการ ซึ่งสอดคล้องกับบทความ Subject and Power ฟูโกต์ได้เสนอแนวคิดที่จะใช้ในการสร้าง
ตัวตน ว่าเป็ นกระบวนการที่คนใช้ในการตรวจสอบตัวเอง เพื่อการสร้างตัวตน บนพื้นฐานความเชื่อของบุคคลว่า สิ่ ง
นั้นเป็ นสิ่ งที่ดี เป็ นสิ่ งที่ถูกต้อง และเป็ นสิ่ งที่คนควรจะทา เพื่อการยอมรับสถานะในทางสังคม (James D. Faubion,
2020) พิจารณาว่าตนเองเป็ นใครและสิ่ งที่ กาลังเผชิ ญอยู่คืออะไร และตนเอง พอใจกับสิ่ งที่ กาลังเผชิ ญอยู่หรื อไม่
เพราะเมื่อเลือกที่จะทา เขาต้องรับผิดชอบต่อการกระทาของตนเอง การสร้างอัตลักษณ์ใหม่เพื่อก้าวข้ามชีวิตของความ
เป็ นอื่นด้วยการใช้การศึกษานาพาไปสู่ การผลิตตัวตนในรู ปแบบที่ตนเองต้องการภายใต้เงื่อนไขและวาทกรรมทาง
สังคมที่กาหนดคุณค่าของคนด้วยคาว่ามาตรฐานดังที่ ฟูโกต์กล่าวว่าที่ใดมีอานาจที่นนั่ ย่อมมีการสร้างอานาจใหม่เพื่อ
การต่อรอง เมื่ออานาจได้กระทาต่อร่ างกายจนร่ างกายนั้นถูกบงการและครอบงาโดย อานาจของความรู ้ผา่ นภาคปฏิบตั ิ
การของวาทกรรม และฟูโกต์ได้ตีแผ่ออกมาให้เห็นว่า แท้จริ งแล้ว วาทกรรมก็เป็ นเพียงสิ่ งที่อา้ งอิงมาจากความรู ้ และ
ความรู ้ก็เป็ นเพียงผลผลิตของวาทกรรมซึ่ งไม่มีความรู ้ใดที่ เป็ นจริ ง เพราะความรู ้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
ความรู ้จึงไม่มีแหล่งก่อเกิดที่ชดั เจน เป็ นเพียงการแย่งชิงพื้นที่ ถ้าฝ่ ายใดชนะ ก็จะเป็ นฝ่ ายได้ครอบครองพื้นที่ ความรู ้
นั้นก็จะถูกยอมรับว่าเป็ นจริ ง อานาจที่ฟงกระจาย
ุ้
เป็ นสาเหตุของการผลิความรู ้ใหม่ได้ตลอดเวลา วาทกรรมจึงเป็ นได้
เพียงการก่อรู ปของชุดความรู ้ มีความเป็ นอิสระ และมีอานาจในการบงการ และจัดกระทาต่อร่ างกายของมนุษย์ที่เชื่อ
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ในวาทกรรมนั้น จะถูกบงการจนร่ างกายเป็ นเพียงร่ างกายที่เชื่องเชื่อและตกอยูใ่ ต้บงการของวาทกรรม ที่สุดแล้ววาท
กรรม ก็เป็ นเพียง กรอบทางความคิดที่เปลี่ยนแปลงได้ (Alan Sheridan,2012)
การศึกษาครั้งนี้ได้เผยให้เห็นว่าความรู ้เกี่ยวกับคนคุย้ ขยะในวันนี้ได้เปลี่ยนไปแล้วคือ
ประการแรก คนคุย้ ขยะคือคนที่พยายามจะมีชีวติ อยูด่ ว้ ยการพึ่งพาตนเอง ไม่ทาตัวให้ตกเป็ นภาระของสังคม
ด้วยการพยายามยามหาสิ่ งของเหลื อทิ้งจากคนอื่นเป็ นแห่ งทรัพยากรในการประกอบอาชี พ ด้วยการรื้ อค้น คุย้ เขี่ ย
เสาะหาสิ่ งที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง
ประการที่สอง อาชีพคุย้ ขยะเป็ นอาชีพที่ ตอ้ งใช้ทกั ษะเฉพาะในการคุย้ ขยะ ที่ตอ้ งอาศัยการเรี ยนรู ้และการ
บอกต่อองค์ความรู ้ที่จาเป็ นให้สามารถคุย้ ขยะได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ไม่ใช้ใครก็ไปคุย้ ขยะได้ เพราะคนคุย้ ขยะนั้น
ต้องเรี ยนรู ้ วิธี การรั บมื อกับกลิ่ นที่ ไม่พึงประสงค์ ต้องเรี ยนรู ้ วิธีในการค้นหา เรี ยนรู ้จักวิธีในการรั กษาตนเองให้
ปลอดภัยจากของมีคมหรื อสิ่ งอื่นๆ ที่อาจจะเป็ นอันตราย แม้แต่การเดินบนกองขยะก็ตอ้ งเรี ยนรู ้ ฝึ กหัด ที่จะทรงตัว
และก้าวเดินอย่างปลอดภัยไม่หกล้ม
ประการที่สาม คนคุย้ ขยะต้องมีวนิ ยั ต้องรับผิดชอบและตรงต่อเวลา เพราะไม่เช่นนั้นแล้ว ก็จะพลาดโอกาส
ที่จะได้คน้ พบสิ่ งที่ดีจากกองขยะ ประการที่ สี่ คนคุย้ ขยะให้ความสาคัญกับความสะอาดภายในบ้านเรื อน พวกเขาจะ
ไม่นาสิ่ งที่ไม่สะอาด หรื อสิ่ งที่อาจจะมีเชื้อโรคเข้ามาในบ้าน และ
ประการสุดท้าย คนคุย้ ขยะคือกลุ่มคนที่มีความตระหนักรู ้ในตนเอง มีความกระตือรื อร้นที่จะมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีกว่า บนความเชื่อที่วา่ ความจนและการเป็ นคนคุย้ ขยะ ไม่ใช่มรดกตกทอดและไม่ใช่สิ่งที่มีอยูใ่ นพันธุกรรมคนคุย้
ขยะจานวนมากที่พยายามสร้างตัวตนใหม่ ด้วยการส่ งลูกหลาน ส่ งตัวเองเข้ารับการศึกษาอยูใ่ นสถาบันการศึกษาทัว่
ประเทศ หลายคนที่จบการศึกษาในระดับสูงสุด บางคนก็มีชื่อเสี ยงและได้รับการยอมรับในระดับประเทศ คนคุย้ ขยะ
ในวันนี้ จึงไม่ใช่คนคุย้ ขยะที่ น่ารังเกียจหากแต่เป็ นคนคุย้ ขยะที่ตอ้ งการโอกาสและต้องการพื้นที่ ทางสังคมเพื่อการ
ดารงอยูอ่ ย่างมีศกั ดิ์ศรี ตามสิ ทธิที่ตนเองพึงจะได้รับในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของสังคม
7. ข้ อเสนอแนะ
งานชิ้นนี้เปิ ดเผยให้เห็นถึงมุมมองที่มีต่อแนวคิดเกี่ยวกับ กระบวนการสร้าง/ผลิตอัตลักษณ์แห่งตัวตนของคน
คุย้ ขยะ ซึ่งดูเสมือนเป็ นปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นอย่างดาดๆและไม่ถูกให้ความหมายตามแบบของสังคมเมือง
แต่ขอ้ ที่คน้ พบในครั้งนี้ เป็ นแนวคิดทางวิชาการที่ไม่ได้จากัดการนาไปใช้แค่เพียงกับกลุ่มคนคุย้ ขยะเท่านั้น แต่ทว่าผู ้
ศึกษาค้นคว้าอยากท้าทายให้นาความรู ้และประสบการณ์แห่ งการดารงชีวิตและกระบวนการสร้างตัวตนไปใช้กบั คน
กลุ่มอื่นๆในสังคม ที่มีความปรารถนาจะก้าวข้ามอานาจของชุดความรู ้ และวาทกรรมที่กดทับ ตอกตรึ ง ให้จานนอยู่
กับความรู ้และคุณค่าที่สงั คมกาหนดให้ เพื่อใช้ในการเปิ ดเผยและผลิตตัวตนตามที่อยากจะเป็ น การกาหนดคุณค่าให้
ตัวเอง และสร้างที่ ยืนให้กบั ตนเองในสังคม โดยไม่ตอ้ งรอการช่วยเหลือจากใคร เพื่อให้ตนเองเป็ นที่ ยอมรับ และ
สามารถดารงอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีศกั ดิ์ศรี ไม่วา่ จะเป็ นกลุ่มผูใ้ ช้ยาเสพติด กลุ่มเด็กด้อยโอกาสในสลัม กลุ่มคนไร้บา้ น
และกลุ่มอื่นๆ
8. บทสรุป
จากการศึ กษาเรื่ อ งคนคุ ย้ ขยะชี วิต ของความเป็ นอื่ น มี นัยที่ ส าคัญต่อ การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์และ
ประเทศชาติเป็ นอย่างมาก เพราะการพัฒนาประเทศอย่างสมบูรณ์น้ นั จะต้องไม่ทิ้งใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ งไว้ขา้ งหลัง
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และปล่อยให้คนกลุ่มนั้นถูกฝั งกลบอยูใ่ นซอกหลืบแห่ งการเมินเฉยจนกลายเป็ นปั ญหาสังคม การพัฒนาจึ งควรให้
ความสาคัญกับบุคคลทุกกลุ่ม ก้าวข้ามและขจัดปั ญหาความด้อยโอกาสไปด้วยกัน เพราะการแก้ปัญหาซึ่ งครอบคลุม
ถึงปั ญหาความยากจน การมีงานทา รวมถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีน้ นั จาเป็ นต้องอาศัยความร่ วมมือจากทุกฝ่ าย เพราะ
ไม่ มี ปั ญ หาใดปั ญ หาหนึ่ ง จะสามารถแก้ไขได้ด้ว ยบุ ค คลเพี ย งคนเดี ย ว ดัง นั้น การหัน กลับ มาทบทวนและให้
ความสาคัญกับเรื่ องราวเหล่านี้ จึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งในการสร้างความเข้าใจใหม่ สร้างและยอมรับความรู ้ชุดใหม่
อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินชีวติ ร่ วมกันอย่างมีความสุข และมีศกั ดิ์ศรี ของคนทุกกลุ่มในสังคม
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