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บทคัดย่อ

 การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตก๊าซหุงต้มของชุมชนศีรษะอโศก

จังหวดัศรสีะเกษ เป็นการศกึษาทีมุ่ง่ค้นหาค�าตอบว่า กระบวนการมส่ีวนร่วมในการก�าจดัขยะ

มูลฝอย มีรูปแบบอย่างไร เก็บข้อมูลโดยประยุกต์ใช้เทคนิคการสนทนากลุ่มเจาะจง การ

สัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบข้อสรุปที่ส�าคัญ 3 

ประการ คอื หนึง่ การสร้างความตระหนกัและทศันคตใิห้เหน็ว่า “ขยะคอืทอง” มคีวามเกีย่วข้อง

เชือ่มโยงกบัการมส่ีวนร่วมของชมุชนอย่างชดัเจน สอง เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมและพลังของศลี 

สมาธิ ปัญญาน�าไปสู่วิสัยทัศน์ “ขยะเป็นทองและเป็นธรรม” เป็นปัจจัยส�าคัญของการมีส่วน

ร่วมของชุมชน สาม ความยั่งยืนของการมีส่วนร่วมของชุมชนเกิดจากการ “ผุดบังเกิดของ

จิตส�านึกสาธารณะ” ภายใต้การครบบรรจบของ “ศีล สมาธิ ปัญญา” จากการวิเคราะห์จะเห็น

ว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนศีรษะอโศกจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผลของการสร้างการตระหนักรู้

ถึงปัญหาของขยะว่า เป็นทุกข์ร่วมกันของชุมชนท�าให้เกิดการเปลี่ยนทัศนคติต่อขยะว่า เป็น

สิ่งมีคุณค่าต่อการปฏิบัติธรรมตามหลัก ศีล สมาธิ ปัญญา มีผลส�าเร็จคือการ “ผุดบังเกิดของ

จติส�านกึสาธารณะ” ของชมุชนมากข้ึน ๆ  ตามล�าดับ ซ่ึงน�าไปสูก่ารมส่ีวนร่วมของชุมชนอย่าง

ยั่งยืนในอีกหลายประเด็นปัญหาในที่สุด 

ค�าส�าคัญ: ก๊าซชีวภาพ  ขยะมูลฝอย  จิตส�านึกสาธารณะ  การมีส่วนร่วมของชุมชน

Abstract

 Solid Waste Management Participation for Cooking Gas Production of Srisa 

Asoke Community in Si Sa Ket Province is aimed to study how the process of solid 

waste management participation is created. Data collected by applying the focus group 
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discussion, in-depth interview and participatory observation. The study revealed three 

significant conclusions : Firstly; The creation of awareness and attitude as that “garbage 

is gold” is related to community participation clearly. Secondly; The appropriate tech-

nology and the power of precept, meditation and wisdom has led to the vision as 

“Garbage is gold and Dharma” which is the important factor of community participation. 

Thirdly; The sustainable of community participation revealed and confirmed form 

“emergence of public consciousness” which happened under the convergence of 

precept, meditation and wisdom. The analysis assumed that community participation 

of Srisa Asoke Community, Si Sa Ket province is resulted from the awareness of 

garbage is a common problem leading a change of attitude that waste is a valuable 

practice of precept, meditation and wisdom. The success is the “emergence of public 

consciousness” of the community has gained more and more respectively, leading to 

sustainable community involvement in many issues finally.

Keywords: Biogas, solid waste, Public Consciousness, community participation

1. บทน�า

 การพัฒนาประเทศสู่ความเป็นสังคมทันสมัยเลียนแบบประเทศตะวันตก ท�าให้

ประชาชนส่วนใหญ่ละเลยวิถีชีวิตที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย ในปัจจุบันคนไทยท�างานเพื่อ

หาเงนิใช้จ่ายในการซือ้ความสะดวกสบายแบบใหม่ซึง่เกนิความจ�าเป็น กลายเป็นความฟุง้เฟ้อ

ฟุม่เฟือยการเปลีย่นค่านยิมจากความเป็นอยูแ่บบพอเพยีงสูส่งัคมกนิทิง้กนิขว้าง (Throw away 

society) ท�าให้เกิดปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและการขาดแคลนพลังงาน การพัฒนาตาม

ระบบทนุนยิม บรโิภคนิยม ท�าให้คนในสังคมต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาตจิ�านวนมาก การด�าเนนิ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ยืนอยู่บนพื้นฐานที่จะท�าให้ปัจเจกบุคคลและสังคมบรรลุซึ่งศานติสุข

จากการมชีวีติอยูใ่นโลกของวตัถภุายใต้เงือ่นไขของทรพัยากรทีจ่�ากัด (อภชัิย พันธเสน. 2547 

จึงเป็นไปได้ยาก ค่านิยมการสะสมเพื่อสร้างความร�่ารวยใด้กลายเป็นความหรูหรา ฟุ่มเฟือย

ซึ่งเป็นที่มาของการเกิดขยะจ�านวนมหาศาลและกลายเป็นปัญหาของสังคม การทิ้งภาระการ

จัดการขยะให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบท�าให้เกิดการเคลื่อนย้ายขยะไปทิ้งสร้าง

ความเดือดร้อนไปสู่อีกพื้นที่หนึ่ง จนเกิดการต่อต้านจากประชาชนในพื้นที่นั้น 

 ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมาปริมาณขยะมูลฝอยของประเทศไทยเพิ่มขึ้นทุกปี ในปี 2538 

มีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณวันละ 34,492 ตัน และเพิ่มขึ้นเป็นวันละ 39,211 ตัน ในปี 
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พ.ศ. 2548 โดยมีอัตราเพิ่มเฉล่ียประมาณ ร้อยละ 1.58 ต่อปี (กรมควบคุมมลพิษ, 2552)  

การจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทยมีอยู่ 3 รูปแบบคือฝังกลบกว่าร้อยละ 90 เผาร้อยละ 

3 และน�าไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ 7 (ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2552 ด้วยวิธีการเช่น

นีไ้ม่เพยีงแต่ท�าให้สญูเสยีงบประมาณจ�านวนมากเท่านัน้ หากแต่ยงัไม่สามารถแก้ปัญหาขยะ

ของชุมชนได้อย่างแท้จริง ดังจะเห็นได้จากปริมาณการทิ้งขยะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

ในขณะที่ขยะในหลุมฝังกลบส่งกลิ่นเน่าเหม็น มีน�้าขยะไหลออกมาเกิดเป็นมลพิษทางอากาศ

ในชุมชน น�้าขยะที่ซึมลงในพื้นดินส่งผลกระทบต่อน�้าใต้ดินซึ่งคนในชุมชนใช้บริโภค เป็นการ

ท�าลายสุขอนามัยของชุมชน ค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะตั้งแต่หย่อนขยะลงถังจนถึงน�าไปฝัง

มีราคาสูงขึ้น ส�าหรับค่าบริการจัดการขยะทั่วไปราคาจะไม่เท่ากันข้ึนอยู่ในแต่ละพ้ืนที่ เช่น 

ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่าจัดการขยะประมาณตันละ 700-800 บาท ส่วนเทศบาลหรืออบต.ทั่วๆ 

ไปมค่ีาจดัการขยะ 300 บาทต่อตนั พืน้ทีใ่นกรงุเทพมหานครแต่ละจดุกไ็ม่เท่ากนับางเขตราคา

สูงกว่า 500-600 บาทต่อตัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2552) ถ้าคิดที่ค่าเฉลี่ยทั้งประเทศจะตก 

ตันละ 500-567 บาท 

 ความพยายามแก้ปัญหาเรือ่งขยะมลูฝอย มกีารรณรงค์ให้เกดิการมส่ีวนร่วมกนัอย่าง

แพร่หลายทั่วโลก แต่ละพื้นที่พยายามค้นคิดบริบทที่เหมาะสมกับค่านิยมของสังคมนั้น ๆ ซึ่ง

แตกต่างกันไปเพื่อน�าไปสู่การมีส่วนร่วม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

 1) ปัจจัยภายนอก โดยการใช้เงื่อนไขภายนอก เช่นผลตอบแทนที่จะได้รับ เป็นตัว

ผลกัดนัให้เกดิการมส่ีวนร่วมในการ จดัการขยะมลูฝอย เช่น ค�าแสดรสีอร์ท จงัหวัดกาญจนบุรี 

มีห้องพัก 120 ห้อง ซึ่งในแต่ละวันมีการผลิตอาหารเพื่อรองรับทั้งพนักงานและแขกที่เข้าพัก

กว่า 400 คน ท�าให้มีขยะอินทรีย์มากถึง 220-350 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งเป็นภาระที่ต้องเสียค่าใช้

จ่ายในการน�าขยะไปท้ิงเป็นจ�านวนเงินไม่น้อยต่อปี จึงได้สร้างระบบถังหมักก๊าซชีวภาพขึ้น 

จากการใช้งานสามารถก�าจัดขยะอินทรีย์ได้ทั้งหมดและน�าก๊าซชีวภาพไปใช้ในการหุงต้ม

ภายในโรงครวั ช่วยให้ประหยดัค่าใช้จ่ายด้านเชือ้เพลิงได้ถงึ 680 บาท/ วนั หรอื ปีละประมาณ 

250,000 บาท นอกจากนีก้ากทีเ่หลอืจากการหมกัยงักลายเป็นปุ๋ยอนิทรย์ีช้ันดีและน�าไปใช้ใน

แปลงเพาะปลูกพืชผัก และต้นไม้ในรีสอร์ทนี้ด้วย (Thai biogas, 2553)

 2) ปัจจัยภายใน โดยใช้คุณธรรมในจิตใจที่ประกอบด้วยจิตส�านึกแห่งการเสียสละ

เพื่อผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นปัจจัยส�าคัญของความร่วมมือในการจัดการขยะ

มูลฝอยโดยไม่ค�านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนส่วนใหญ่จะเกิดในองค์กรทางด้านศาสนาเช่น

 มลูนธิพิทุธฉอืจี ้แห่งไต้หวนั ได้ใช้พทุธปรชัญาว่าด้วยพรหมวหิาร 4 คือ เมตตา กรณุา 

มุทิตา และอุเบกขา มาเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของสมาชิกตามแนวทาง

ของพุทธมหายาน มีการสร้างศูนย์คัดแยกขยะหลายจุดที่กรุงไทเป โดยแต่ละจุดจะมีสมาชิก



วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1  มกราคม - มิถุนายน 2556

7

เสยีสละเวลาผลดัเปลีย่นหมนุเวยีนมาช่วยเป็นแรงงาน ในการคดัแยกขยะทีร่บัมาจากชาวบ้าน

ในเขตนัน้ มาแยกเป็นหมวดหมู ่จากนัน้น�าขยะทีแ่ยกไปขาย น�ารายได้เป็นทนุด�าเนนิงานทาง

ด้านสาธารณกุศลขององค์กร (สุวิดา แสงสีหนาท, 2549)

 ดงันัน้การแก้ปัญหาดังกล่าวจึงต้องท�าอย่างบรูณาการทัง้ทางวตัถ ุและจติส�านกึ โดย

การสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยมาผลิตก๊าซชีวภาพใช้ในการหุงต้ม โดย 

ผู้สร้างขยะทุกคนในสังคม ซึ่งแนวทางดังกล่าวมีค�าถามตามว่าจะท�ากันอย่างไร 

 1.1 การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนชาวอโศก 

 ความพยายามแก้ปัญหาเร่ืองขยะมูลฝอยและพลังงานทดแทนมกีารรณรงค์กันอย่าง

แพร่หลายทั่วประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มของชุมชนชาวอโศกซึ่งให้ความส�าคัญกับเรื่องนี้เป็น

อย่างมากจนกระทั่งจัดให้เป็นความส�าคัญอันดับต้นๆ ของแผนพัฒนาชุมชน โดยทั่วไปการ

เกิดชุมชนจะเกิดข้ึนโดยกลุม่ของเครอืญาตหิรอืพืน้ทีข่องการประกอบอาชพี โดยมวีถิชีวีติและ

ความเป็นอยู่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของสังคมเดิม แต่กลุ่มชุมชนชาวอโศกจะแตกต่างจากชุมชน

อื่นๆ คือเป็นชุมชนที่สร้างขึ้นโดยเจตนาซึ่ง สมบัติ จันทรวงค์ (2531) กล่าวว่า

 “ชุมชนที่สร้างขึ้นโดยเจตนา เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่ผู้คนจ�านวนมากได้ถอน

ตัวออกจากสภาพความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างหรูหรามั่นคงและฟุ่มเฟือย มาสร้างสังคมใหม่ที่มี

ความไม่แน่นอน เตม็ไปด้วยความล�าบากและความแร้นแค้นแทน เนือ่งจากความล้มเหลวของ

สังคมแห่งวัตถุที่ไม่สามารถสร้างความสุขให้แก่จิตใจได้ แบบแผนของชุมชนที่เกิดขึ้นใน

ลักษณะนี้มีอยู่มากมาย บางชุมชนยึดหลักการทางศาสนาเป็นหลักในการด�ารงชีวิต”

 จากการที่ชุมชนชาวอโศกเป็นชุมชนที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากชุมชนอื่นๆ ใน

ประเทศไทย คนในชมุชนส่วนใหญ่อพยพจากพืน้เพเดมิจากแทบทกุภาคของเมอืงไทย มาร่วม

กันอยู่สร้างชุมชนใหม่เพื่อเป็นที่ส�าหรับการปฏิบัติศาสนธรรมตามแนวทางสันติอโศก ชาว

ชุมชนจะถือศีลอย่างน้อยห้าข้อ ละอบายมุข และรับประทานอาหารมังสวิรัติ อาชีพส่วนใหญ่

ให้ความส�าคญักบัความจ�าเป็นพืน้ฐานท่ีเรยีบง่าย ซ่ึงเกีย่วข้องอยูส่ามอย่าง ทีเ่รยีกกนัตดิปาก

ในหมูช่าวอโศกว่า “สามอาชพีกูช้าติ” ได้แก่การท�ากสิกรรมไร้สารพษิ ไม่ใช้ปุย๋เคมแีละสารเคมี

ก�าจัดศัตรูพืช การท�าปุ๋ยสะอาดคือปุ๋ยที่ไม่เป็นพิษต่อคนและสิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่เป็นปุ๋ยที่

เกิดจากกระบวนการย่อยสลายของอินทรียวัตถุ และสุดท้ายคือการจัดการขยะหรือเรียกกัน

สั้นๆ ว่า “ขยะเอ๋ย” มีการจัดระบบสังคม ความเป็นอยู่ที่ชาวอโศกเรียกว่า ระบบสาธารณโภคี 

คือมีการกินใช้ร่วมกันอย่างเป็นกองกลางในลักษณะครอบครัวหน่วยใหญ่ (primary family 

unit) เป้าหมายของชุมชนคือการท�างานเสียสละให้กับชุมชนและสังคมบนพื้นฐานของการพึ่ง

ตนเอง บคุคลไม่มกีารถอืครองสมบตัเิป็นของส่วนตน มกีจิกรรมหลายอย่างทีใ่ช้เพือ่การพึง่พา

ตนเองของชาวชุมชนและคนชุมชนเป็นเจ้าของร่วมกันซ่ึงชาวอโศกจะเรียกว่าฐานงาน โดย
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คนในชุมชนสามารถเลือกท�างานได้ตามความถนัดและความสามารถ และแต่ละฐานงานจะ

พยามยามผลติวตัถดุบิเพ่ือสนองตอบความต้องการของฐานอ่ืนโดยไม่คดิมลูค่า และพยายาม

น�าขยะจากฐานงานอืน่กลบัมาใช้ประโยชน์ให้มปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะฐานโรงครวั นอกจาก

ใช้พลังงานจากไม้ฟืนและถ่านจากฐานพลังงานแล้วยังมีการซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้านอก

ชมุชนอกีด้วย จากการสอบถามผูร้บัผดิชอบฐานครวัพบว่ายงัต้องการความสะดวกและรวดเรว็

ในการติดไฟเพื่อปรุงอาหาร ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละประมาณ 1,980 บาท (ใบเพียร ชาว

หินฟ้า, 2552) 

 ปัญหาที่ส�าคัญคือขยะมูลฝอยท่ีเหลือท้ิงจากโรงครัวและศาลาส่วนกลางเป็นขยะ

อนิทรีย์ทีเ่กดิการเน่าเหม็นง่ายต้องมีการจดัการวนัต่อวนั แม้กระนัน้กย็งัมปัีญหาเรือ่งมลภาวะ 

เนื่องจากขยะที่เป็นเศษพืชผักถูกเทรวมกันกับเศษอาหารหรือที่เรียกว่าข้าวหมูจึงท�าให้ผู้

ปฏิบัติงานเกิดความรังเกียจ เมื่อสับบดรวมกันท�าให้เกิดความเลอะเทอะ กระบวนการก�าจัด

ขยะมูลฝอยจะมีผู้รับผิดชอบอย่างน้อย 2 คนช่วยกันขนใส่รถกระบะเป็นระยะทางประมาณ 1 

กิโลเมตร น�าไปฝังกลบเพือ่ท�าปุย๋หมกัท�าให้เปลอืงแรงงานและค่าใช้จ่ายในการขนย้ายบางครัง้

หากรถกระบะเกิดช�ารุด ขยะมูลฝอยเหล่านั้นจะถูกทิ้งไว้จนเน่าเหม็นกลายเป็นแหล่งเพาะ

แมลงวันซึ่งเป็นพาหะน�าโรคและสร้างความร�าคาญให้แก่คนในชุมชน

 ดังนั้นการน�าขยะมูลฝอยเหล่านั้นมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพน่าจะเป็นการแก้ปัญหาให้

กับชุมชนของชาวอโศกได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะชุมชนศีรษะอโศก ซึ่งตั้งอยู่หมู่ 15 

ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์  จ.ศรีสะเกษ เป็นหนึ่งในชุมชนของชาวอโศก ที่กระจายอยู่ทั่วทุก

ภาคของประเทศไทย และเนื่องจากเป็นชุมชนชนบทซึ่งมีการเพาะปลูกเป็นอาชีพหลัก และ

ปัจจัยส�าคัญในการผลิตคือปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งเกิดจากกระบวนการย่อยสลายของอินทรียวัตถุ อัน

เป็นของเสียจากระบบการผลิตก๊าซชีวภาพ

 1.2 กระบวนการเกิดก๊าซชีวภาพ

 ก๊าซชีวภาพเป็นก๊าซท่ีเกิดจากกระบวนการย่อยสลายอินทรียวัตถุทางชีวภาพแบบ

ไร้ออกซเิจนทีม่จีลุนิทรย์ีหลากหลายกลุ่มมาเปล่ียนอินทรียวัตถทุีม่โีครงสร้างโมเลกุลซบัซ้อน

ให้เป็นก๊าซชีวภาพซึ่งมีองค์ประกอบหลักได้แก่ก๊าซมีเทน (CH
4
) ประมาณร้อยละ 60-70 ก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ (CO
2
) ประมาณร้อยละ 28-38 ก๊าซอื่นๆ เช่นไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H

2
S) 

และไนโตรเจน (N
2
) เป็นต้นประมาณร้อยละ 2 ในกระบวนการย่อยสลายขั้นสุดท้ายจะได้ปุ๋ย

อินทรีย์ซึ่งเป็นกากของระบบก�าจัดขยะนั่นเอง

 เนื่องจากก๊าซชีวภาพมีก๊าซมีเทนเป็นส่วนประกอบหลัก ท�าให้มีคุณสมบัติจุดติดไฟ

ได้ดีจึงสามารถน�าไปใช้เป็นพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงอื่นๆ ได้ (ตารางที่ 1)
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 จากคุณสมบัติดังกล่าวจึงมีการน�าก๊าซชีวภาพไปประยุกต์ ใช้งานในรูปต่างๆ เช่น 

 (1) เผาเพือ่ใช้ประโยชน์จากความร้อนโดยตรง เช่น ใช้เป็นเชือ้เพลงิในการหงุต้ม การ

อบแห้ง และหม้อต้มไอน�้า (Steam Boiler) เพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น 

 (2) ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนเครื่องจักรสันดาปภายในต่างๆ เช่น เครื่องยนต์

เบนซินและเครื่องยนต์ดีเซล เป็นต้น

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบก๊าซชีวภาพ 1 ลบ.ม. กับเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ

ล�าดับ รายการ ค่าความร้อน

เทียบเท่า

หน่วย เทียบเป็น

มูลค่า(บาท)

1 ก๊าซหุงต้ม (LPG) 0.46 กก. 8.28

2 น�้ามันเบ็นซิน 0.67 ลิตร 29.11

3 น�้ามันดีเซล 0.60 ลิตร 19.21

4 น�้ามันเตา 0.55 ลิตร 8.25

5 ไม้ฟืน 1.50 กก. 1.80

6 ไฟฟ้า 1.20 ยูนิต 4.83

(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555 ; กรมธุรกิจพลังงาน, 2555)

 แม้ว่าขยะมูลฝอยจะสร้างปัญหาต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม แต่จุดเด่นที่ส�าคัญคือ

สามารถใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพซ่ึงสามารถใช้เป็นก๊าซหุงต้มทดแทน

ถ่าน ไม้ฟืน และก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (LPG: Liquefied Petroleum Gas) ทีม่แีนวโน้มขาดแคลน 

หากมีการจัดการที่เหมาะสมจะสามารถสร้างมูลค่าจากขยะได้

 1.3 วัตถุประสงค์

 เพือ่ศกึษาการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยเพือ่ผลติก๊าซหงุต้มของชุมชนศรีษะ

อโศก จังหวัดศรีสะเกษ โดยการบูรณาการการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR: Par-

ticipatory Action Research) กับหลักศีล สมาธิ ปัญญา 

 1.4 การบรูณาการศลี สมาธ ิปัญญา และการมส่ีวนร่วมของชมุชนในการจดัการ

ขยะมูลฝอย

 การมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นการแสดงออกถึงจิตส�านึกของบุคคลอันหลากหลายที่

มีต่อชุมชน ดังนั้นในการให้บุคคลเกิดความตระหนักถึงปัญหาของขยะมูลฝอยของสังคมร่วม
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กัน แล้วคิดหาเหตุของปัญหา วางแผนงาน ปฏิบัติการแก้ไขปัญหา รับประโยชน์และประเมิน

ผลร่วมกัน (Cohen and Uphoff, 1980) ภายใต้เป้าหมายที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ส่วนศีล 

สมาธิ ปัญญา มีความส�าคัญที่จะท�าให้บุคคลสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติได้อย่าง

ยั่งยืน ถาวร ดังนั้นหากสามารถบูรณาการเข้ากับการมีส่วนร่วมของชุมชน จะท�าให้เกิดกรอบ

ของศีล ซึ่งเป็นพันธสัญญาทางสังคมในการปฏิบัติละเว้นสิ่งไม่ดี ให้มีพฤติกรรมในทางที่ดี จน

เกิดความมั่นคง เป็นปกติ เกิดเป็นสมาธิ และหยั่งรู้ แยกแยะ ถึงความดี ความไม่ดีของ

พฤติกรรมแห่งตนได้ด้วยปัญญา โดยค�านึงถึงประโยชน์ของสาธารณะมากกว่าประโยชน์ของ

บุคคล จะมีความส�าคัญในการแก้ปัญหาขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 การศกึษานีไ้ด้บรูณาการการวิจัยเชงิปฏิบติัการแบบมส่ีวนร่วม (PAR: Participatory 

Action Research) และหลักปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อสร้างการตระหนักรู้ในปัญหาขยะ

มูลฝอย แล้วร่วมกันต้ังกฏเกณฑ์หรือพันธสัญญาในการแก้ปัญหาหรือ ศีล ปฏิบัติอย่าง

สม�่าเสมอตามกรอบของศีล จนมั่นคง เป็นสมาธิ ซึ่งจะท�าให้เกิดปัญญาในการเปลี่ยนทัศนคติ

เกีย่วกับขยะมลูฝอย จนเกดิการมส่ีวนร่วมของชมุชนในทกุระดบั ส่งผลให้เกดิการจดัการเรยีน

รู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยน�ามาผลิตก๊าซชีวภาพและน�าไปประยุกต์ใช้งานอย่างครบ

วงจร ชุมชนจะสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนตามแนว “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มีผลต่อ

การลดค่าใช้จ่ายในการก�าจดัขยะมลูฝอยและพลงังานในการหงุต้มนบัเป็นกลไกทีเ่ป็นรากฐาน

ส�าคญัอย่างหนึง่ ซึง่จะท�าให้เกดิการพฒันาอย่างสมดลุท้ังทางเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดล้อม

อย่างมีประสิทธิภาพ

2. วิธีด�าเนินการวิจัย

 2.1 แบบแผนการวิจัย 

 งานวจิยันีใ้ช้วธิกีารวจิยัเชงิคณุภาพ (Qualitative Research) ในรปูแบบของการศกึษา

เฉพาะกรณี โดยขอบเขตของการศึกษาจะเป็นการศึกษาเฉพาะชุมชนของผู้ปฏิบัติธรรมอันมี

อัตลักษณ์ต่างจากชุมชนทั่วไป ซึ่งชุมชนศีรษะอโศกจังหวัดศรีสะเกษ เป็นชุมชนที่สอดคล้อง

กบัวตัถปุระสงค์ของการวจิัย เพือ่คน้หาการมส่ีวนร่วมในการจดัการขยะมลูฝอยเพือ่ผลิตก๊าซ

หุงต้ม โดยการบูรณาการการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR: Participatory Action 

Research) กับหลักศีล สมาธิ ปัญญา ทั้งนี้เพื่อต้องการหาค�าอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยที่ท�าให้

บคุคลเกดิการตระหนกัรูแ้ละเข้ามามส่ีวนร่วมในการจดัการขยะมลูฝอย ซึง่มส่ีวนความสัมพนัธ์

ต่อการพัฒนาภายในจิตใจ ที่มีอิทธิพลส�าคัญในการสร้างความรับผิดชอบในปัญหาสังคมที่

หลากหลาย อันเป็นบทบาทที่สามารถวัดผลออกมาในรูปของดัชนีบ่งชี้การเกิดการมีส่วนร่วม
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การวิจัยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเอกสาร เพื่อสร้างกรอบแนวคิดในการบูรณาการ การวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและการปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติการ

ภาคสนามร่วมกับผู้เข้าร่วมวิจัย การเก็บข้อมูล การประเมินผลและการวิเคราะห์ข้อมูล ศึกษา

บริบทชุมชนที่ศึกษา ระบบการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะมูลฝอย 

 ข้ันตอนที ่2 ปฏบิติัการแบบมีส่วนร่วมภาคสนาม จะเป็นการศกึษาในรปูแบบของการ

มีส่วนร่วมตั้งแต่การร่วมคิด ร่วมวางแผน การมีส่วนร่วมในการสร้างถังหมักก๊าซชีวภาพ การ

จัดการขยะมูลฝอยมาผลิตก๊าซชีวภาพ และการประเมินผล

 ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการบูรณาการผลการศึกษาเอกสาร และผลการ

ปฏิบัติการร่วมกันตั้งแต่การระดมสมอง การวางแผนงาน การปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญา จนเกิด

การมส่ีวนร่วมในการปฏบิตักิารน�าขยะมลูฝอยมาผลติก๊าซชวีภาพ และการประเมนิผลร่วมกนั 

น�าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อตอบค�าถามการวิจัย

 2.2 ผู้ร่วมวิจัย

 ผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นประชากรในชุมชนศีรษะอโศกท้ังสิ้น จ�านวน ประมาณ 137 คน 

กลุ่มตัวอย่าง มีรายละเอียดดังนี้

 1) ชาวชุมชนที่มีส่วนร่วมในกระบวนการศีล สมาธิ ปัญญา จ�านวน 40 คน โดยเลือก

จากตัวแทนฐานงาน 20 คน ชาวชุมชน กรรมการชุมชน 10 คน และชาวชุมชนผู้สนใจ 10 คน 

 2) ตวัแทนชาวชมุชนผูใ้ห้ข้อมลูหลกั (Key Informants) จ�านวน 12 คน ในการสนทนา

กลุม่เจาะจง (focus group) โดยการเลือกแบบเจาะจงบคุคลทีม่คีณุสมบตัแิละประสบการณ์กบั

การจัดการขยะมูลฝอยซึ่งเกี่ยวโยงกับฐานงานที่เกี่ยวข้อง

 3) ตัวแทนชาวชุมชนจ�านวน 6 คน เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

(in-depth interview) ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างเชิงทฤษฎี (theoretical sampling) 

 2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ เครื่องมือเพื่อสนับสนุนหรือชักน�าไป

สู่การมีส่วนร่วมและเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้

  2.3.1 เครื่องมือเพื่อสนับสนุนหรือชักน�าไปสู่การมีส่วนร่วม หรือเพื่อสร้างกิจกรรม

ให้เกิดการมีส่วนร่วมในภาคปฏิบัติ มีดังนี้

  (1) ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ เป็นเครื่องมือเพื่อน�าไปสู่การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ

การภาคสนาม เพื่อสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยเป็นก๊าซชีวภาพ เป็นระบบบ่อหมักก๊าซ

ชีวภาพระบบ Fixed Dome Hydraulic Pressure ที่พัฒนาขึ้นโดย Jianan Wang (2551)  

เป็นระบบที่ง่ายต่อการท�างานและบ�ารุงรักษา และมีอายุใช้งานกว่า 20 ปี เป็นบ่อขนาด  
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10 ลูกบาศก์เมตร สามารถขยายได้ง่าย จึงเหมาะกับชุมชนพื้นที่วิจัย (ภาพที่ 1)

 

 ภาพที่ 1 ลักษณะของบ่อหมักก๊าซชีวภาพ (W.J. and S Puxin, 2553)

 ระบบก๊าซชวีภาพของชมุชนศีรษะอโศกจะออกแบบเพือ่รองรบัปรมิาณขยะวนัละ 100 

กิโลกรัม ซึ่งจะมีขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร (ภาพที่ 2) 
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ภาพที่ 2 ระบบก๊าซชีวภาพที่ชุมชนศีรษะอโศก (W.J. and S Puxin, 2553)

  (2) กระบวนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและการปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญา เป็นเครื่อง

มอืเพ่ือให้เกิดการตระหนกัถงึสถานการณ์ปัญหาของชมุชน จากหลากหลายมมุมองและหลาก

หลายระดับของคนในชุมชน เพื่อน�าไปสู่การก�าหนดวิสัยทัศน์และแผนปฏิบัติงานร่วมกัน

  2.3.2 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังนี้

  (1) การสนทนากลุ่มเจาะจง (Focus group discussion) เหตุที่เลือกการสนทนา

กลุม่เพราะ “ต้องการข้อมูลท่ีถกูต้องตรงประเด็น ส�าหรับตอบค�าถามการวจิยัเรือ่งใดเรือ่งหนึง่

โดยเฉพาะ” (ชาย โพธสิติา, 2550) การสนทนากลุ่มเจาะจงในงานวจิยันี ้เพือ่กลัน่ความคดิเหน็ 

และหาความสมัพันธ์เชือ่มโยงของการมีส่วนร่วมในการน�าขยะมลูฝอยมาผลติเป็นก๊าซชวีภาพ 

โดยเลือกประชากรในชุมชนจากกลุ่มผู้เกี่ยวข้องดังกล่าว และเพื่อหาข้อมูลทั่วไป เก่ียวกับ

บทบาทหน้าที่และความร่วมมือระหว่างคนในชุมชน

  (2) การสัมภาษณ์แบบแบบเจาะลึก (In-depth Interview) เป็นการสัมภาษณ์ราย

บุคคล เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ในกรณีที่การสนทนากลุ่มท�าได้ไม่ครบประเด็น โดยเจาะลึกถึง

การทีท่�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมทีส่นบัสนนุการมส่ีวนร่วมในการจดัการขยะมลูฝอย 

โดยเลือกสัมภาษณ์ผู้ร่วมวิจัยกลุ่มเดิมบางคนและสมาชิกในชุมชนที่เจาะจง 
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 (3) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participatory Observation) ผู้วิจัยใช้การสังเกตแบบ

มีส่วนร่วม ในทกุกระบวนการ ขัน้ตอน และทกุโอกาสทีไ่ด้เข้าไปมส่ีวนร่วมในกิจกรรมกับผูเ้ข้า

ร่วมวิจัย เพื่อจะได้ข้อมูลที่เป็นธรรมชาติเชิงประจักษ์ 

 2.4 บริบทของชุมชนที่ศึกษา

 การวจิยัท�าในพืน้ทีช่มุชนศรีษะอโศก เพราะเป็นชมุชนของผูป้ฏบิตัธิรรม มอีตัลกัษณ์

เฉพาะ ต่างจากชุมชนไทยอื่นๆ ทั่วไป

 ชุมชนศีรษะอโศก มีจ�านวน 85 หลังคาเรือนประชากรรวมทั้งสิ้นประมาณ 137 คน 

ส่วนใหญ่เป็นหญิงร้อยละ 60 ชายร้อยละ 40 มีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไปร้อยละ 35 มีผู้สูงอายุ 60 

ปีขึ้นไปร้อยละ 15 มีเด็กอายุต�่ากว่า 15 ปีร้อยละ 22 ในแต่ละครอบครัวมีสมาชิกเฉลี่ย 3 คน 

มีระดับการศึกษาประถมศึกษาร้อยละ 36 มัธยมและอาชีวศึกษาร้อยละ 50 ปริญญาตรีขึ้นไป

ร้อยละ 14 ส่วนใหญ่มีพื้นฐานอาชีพเกษตรกรรม มีกิจกรรมหลายอย่างที่ใช้เพ่ือการพ่ึงพา

ตนเองของชาวชุมชนและคนชุมชนร่วมกันเป็นเจ้าของซ่ึงชาวศีรษะอโศกจะเรียกว่าฐานงาน

ซึ่งมีอยู่ 20 ฐานงาน 

 การปกครองของชมุชนศรีษะอโศก จะอยูร่่วมกนัในลกัษณะบ้าน วดั โรงเรยีน มสีมณะ 

(นกับวชชายชาวอโศก) และสิกขมาตุ (นกับวชหญงิ) เป็นผูบ้รหิารระดบัสงูสดุ มคีณะกรรมการ

ชมุชนและญาตธิรรมในชมุชน ผูใ้หญ่บ้านและสมาชกิองค์การบรหิารส่วนต�าบล (อบต.) มอีาสา

สมัครสาธารณสุข (อสม.) ซึ่งในการตัดสินใจด�าเนินกิจกรรมใดๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมของชุมชนโดยมติเสียงข้างมาก ชาวศีรษะอโศกผู้ที่ปฏิบัติธรรมสูงกว่าจะได้รับ

การเคารพและมีหน้าที่เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนให้แก่ผู้อยู่ในสถานภาพต�่ากว่า สมณะ

และสิกขมาตุซึ่งอยู่ในสถานะสูงสุดทั้งฝ่ายชายและหญิง จะเป็นแบบอย่างอันสูงสุดในการลด 

ละ กิเลส การไม่มีทรัพย์สินส่วนตัวใดๆ

 2.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  2.5.1 เก็บข้อมูลจากการปฏิบัติการภาคสนามร่วมกัน ซึ่งเป็นข้อมูลของผลจาก

การน�าขยะมลูฝอยมาผลติก๊าซชวีภาพ แล้วน�าข้อมลูมาแสดงให้ทางชุมชนได้รบัทราบ เพ่ือน�า

ไปสู่การประเมินผลและปรับปรุงการมีส่วนร่วมของชุมชน ข้อมูลที่เก็บเช่นปริมาณขยะที่ใช้ 

ปริมาณก๊าซที่เกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการเป็นต้น แล้วน�ามาวิเคราะห์ถึงผลตอบแทน

จากการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปฏิบัติภาคสนาม

  2.5.2 เกบ็ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มเจาะจง (Focus Group) มกีารบนัทกึภาพและ

เสียง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน รวมทั้งข้อมูลที่เป็นบรรยากาศ อารมณ์ ความรู้สึกต่างๆ ที่ไม่

สามารถบันทึกด้วยเครื่องบันทึกเสียงเพียงอย่างเดียวได้

  2.5.3 เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) โดยจะใช้

แนวทางเช่นเดียวกับการเก็บข้อมูลจากการสนทนากลุ่มเจาะจง
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  2.5.4 เก็บข้อมูลจากการสังเกตการแบบมีส่วนร่วม โดยจะเก็บบรรยากาศ อารมณ์ 

พฤตกิรรมต่าง ๆ  ทีเ่กดิขึน้ในทุกโอกาสท่ีเข้าร่วมการด�าเนินกจิกรรมโดยการบนัทกึเป็นค�าพดู 

(text)

 2.6 วิเคราะห์ข้อมูล 

 จะเริม่จากการจัดระเบยีบข้อมูลในรูปของบนัทึกเป็นค�าพดู จากนัน้น�ามาถอดเทปและ

พิมพ์ค�าให้สัมภาษณ์แบบค�าต่อค�า การแสดงข้อมูล (Data Display) จะน�าเสนอข้อมูลในเชิง

พรรณาซึง่มาจากการเชือ่มโยงข้อมลูทีจ่ดัระเบยีบแล้วเข้าด้วยกันจากนัน้น�ามาหาข้อสรปุและ

สร้างความหมายให้ข้อมูลที่แสดงไว้แล้ว วิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย

 แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการพัฒนาจากข้อมูล (data) ไปสู่ข้อมูลสรุปเชิง

ทฤษฎี (Theoretical generalization) ซึ่งมีกระบวนการ คือ พัฒนาข้อมูล (data) ไปสู่มโนทัศน์ 

(concept) และจัดมโนทัศน์เข้าสู่หมวดหมู่ (categories) และพัฒนาหมวดหมู่ของมโนทัศน์ไป

สู่ข้อเสนอเชิงทฤษฎี (proposition) (Glaser and Strauss, 1967)

3. ผลการวิจัย

 ในการวิจัยครั้งนี้มีค�าถามการวิจัยที่ส�าคัญ อยู่ 3 ประการ คือ หนึ่ง การมีส่วนร่วมใน

การจัดการขยะมูลฝอยมาผลิตก๊าซชีวภาพของชุมชนศีรษะอโศกเป็นอย่างไร สอง ศีล สมาธิ 

ปัญญา มคีวามสอดคล้องกบัการมีส่วนร่วมของชมุชนอย่างไร สาม ความยัง่ยนืของการมส่ีวน

ร่วม เกิดขึ้นได้อย่างไร เพื่อตอบค�าถามดังกล่าวการวิจัยครั้งนี้ได้ด�าเนินการวิจัยตามระเบียบ

วิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยเสนอผลการวิจัย 3 ส่วน ดังนี้

 ส่วนที่ 1 การสร้างคุณค่าของขยะและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไข

ปัญหาขยะมูลฝอย

 กระบวนการสร้างการรับรู้สถานการณ์ปัญหาร่วมกนัของชุมชนถอืเป็นจดุส�าคัญของ

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนที่ส�าคัญยิ่ง ทั้งนี้เพราะชาวชุมชนทุกคนต่างแยกย้ายกัน

ท�างานตามฐานที่ตนเองถนัดหรือช�านาญ และฐานขยะถือเป็นฐานงานฐานหนึ่งซึ่งขยะก็เป็น

หนึง่ในฐานงานทีม่หีวัหน้าฐานงานรบัผดิชอบ ซึง่ไม่ต่างจากระบบการบรหิารชุมชนโดยทัว่ไป

ที่มีหน่วยงานก�าจัดขยะโดยเฉพาะ แต่ละคนจะทิ้งภาระในการจัดการขยะให้กับหน่วยงานดัง

กล่าว ซึง่มขีีดจ�ากัดในการจดัการขยะ ดงันัน้ การสร้างการรบัรูเ้พือ่ให้ทกุคนได้ตระหนกัถงึการ

ที่จะต้องมามีส่วนร่วมในการจัดการขยะนอกเหนือจากหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบจึงถือเป็น 

กระบวนการที่ส�าคัญที่น�าไปสู่การมีส่วนร่วม 

 จากการที่ชุมชนศีรษะอโศกเป็นชุมชนผู้ปฏิบัติธรรม มองทุกสรรพส่ิงในเชิงธรรมะ 

ขยะจงึถกูน�ามาใช้ในเชงิสญัญะว่าหมายถงึกเิลสในตวัมนษุย์ กิเลสคอืเหตุแห่งทกุข์ทีจ่ะต้องหา
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ทางดับ กิเลสจึงเป็นขยะส่วนตัว ที่แต่ละคนต้องฝึกฝนเพื่อการลด ละ และท�าให้หมดสิ้นไปใน

ท่ีสุด ดังนั้นการให้คุณค่าและความหมายของขยะว่าเป็นเส้นทางของการปฏิบัติเพื่อให้เกิด

มรรคผลทางธรรม การจัดการขยะเป็นการสร้างกศุล ชมุชนจึงให้คุณค่ากบัคนทีท่�างานขยะว่า

เป็นคนที่มีคุณค่าต่อชุมชน และคนที่ท�างานขยะเองก็เห็นคุณค่าในตนเองจากการท�างานขยะ 

ซ่ึงเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับชุมชนภายนอกที่เห็นว่าขยะเป็นปัญหาน่ารังเกียจ และเห็นว่าคนที่

ท�างานขยะเป็นคนที่ด้อยเกียรติจึงเป็นอาชีพที่ไม่มีใครอยากเลือกและอยากท�า 

 ดังนั้นชุมชนได้ร่วมกันก�าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับขยะไว้ ดังนี้ 

 1) ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบขยะ ทั้งของตนเอง ทั้งในระดับบ้าน ฐาน

งานและชุมชน คือขยะเศษอาหาร เศษผักและผลไม้ ที่รับประทานที่โรงครัวกลางของชุมชน 

 2) แนวคิดในการจัดการขยะเชิงเศรษฐศาสตร์ ซึ่งชาวชุมชนจะมีความเข้าใจเป็น 2 

นัยยะ คือมูลค่าและคุณค่า และให้ความส�าคัญของคุณค่ามากกว่ามูลค่า และแนวคิดจะเป็น

แบบองค์รวมทั้งระบบ จากข้อมูลปฏิบัติการภาคสนามน�ามาคิดมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์  

เพื่อใช้เป็นแนวทางประเมินผลร่วมกัน (ตารางที่ 2) ส่วนคุณค่าคือประโยชน์ที่เป็นองค์ความรู้

เพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 2 แนวคิดการจัดการเชิงเศรษฐศาสตร์แบบองค์รวม

 3) ใช้ระบบจติส�านึกสาธารณะ ในการก�าจัดขยะของชมุชนเกดิจากจติส�านกึของชมุชน

ต่อประเทศในเรื่องการพึ่งพาตนเองด้านปุ๋ย พลังงาน ดังนั้นการพัฒนาพลังงานทดแทน  

จึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชุมชนศีรษะอโศกก�าหนดบทบาทของตนเองไว้ ในการสร้างประโยชน์ให้

แก่ผู้อื่น

รายละเอียด มูลค่า(บาท)

1. รายได้จากการลดค่าแรงในการจัดการขยะ 1 คน/วัน 45

2. รายได้จากการลดค่าโสหุ้ยในการขนขยะต่อวัน 8

3. รายได้จากการทดแทนก๊าซหุงต้ม/วัน 88.60

รวมเป็นเงินรายได้ 141.60

 รายจ่ายค่าไฟฟ้าในการเดินเครื่องต่อวัน 11.97

 ชุมชนลดค่าใช้จ่าย (141.60-11.97) 129.63
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 ดังนั้นแนวทางในการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนศีรษะอโศก คือ 

การสร้างความตระหนักในปัญหาและการเปลี่ยนทัศนคติให้เห็นว่าขยะมีคุณค่าทั้งประโยชน์

ต่อชุมชนและสังคม ทั้งประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมช�าระจิตใจตัวเอง

 ส่วนที่ 2 เทคโนโลยีที่เหมาะสม การมีส่วนร่วมของชุมชน และการปฏิบัติตาม

ศีล สมาธิ ปัญญา : เงื่อนไขและความส�าเร็จในการจัดการขยะของชุมชน

 ปัจจยัของความส�าเร็จในการจัดการขยะมูลฝอย ตามความหมายชาวของชุมชน เกิด

จาก 3 ส่วนที่ส�าคัญ คือ

 ประการแรก ผลลัพธ์ที่ได้จากระบบโดยตรง คือ ระบบก�าจัดขยะของชุมชนก่อให้เกิด

ก๊าซชีวภาพที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้ม และกากเป็นปุ๋ย แม้ว่าผลลัพธ์ดังกล่าว ยังไม่

สามารถทดแทนก๊าซหุงต้มที่ต้องซnhอจากตลาดทั้งหมดก็ตาม แต่ชาวชุมชนถือว่าเป็นระบบ

การจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าระบบเดิม เกิดการให้คุณค่า “ขยะคือทอง” 

 ประการที่สอง คุณค่าที่มีต่อสาธารณะ ความส�าเร็จที่ชุมชนประเมินร่วมกัน คือ องค์

ความรู้ทีเ่กดิข้ึนบนฐานทรพัยากรทีอ่ยูใ่นท้องถิน่ใกล้ตัว เป็นการเปลีย่นสิง่ไร้คุณค่าให้มคุีณค่า 

ซึง่เป็นฐานของการพฒันาในอนาคตและมคีณุประโยชน์ต่อมวลมนษุย์ เป็นคณุค่าทีช่มุชนมอง

เห็นในการสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่ให้แก่สาธารณะ 

 ประการทีส่าม คณุค่าต่อการปฏบิตัธิรรม จากการเป็นชุมชนผูใ้ฝ่ธรรม การก�าจดัขยะ

ถือเป็นการสร้างมรรคผลให้กับบุคคล ศีล สมาธิ ปัญญา คือหลักปฏิบัติโดยมีขยะเป็นสื่อเพื่อ

การเข้าถึงธรรม “ศีลขยะ” คือพันธสัญญาของพันธกิจที่บุคคลตั้งขึ้นเฉพาะตนเพื่อน�าไปสู่การ

จดัการขยะ ท�าจนเกดิความแน่วแน่ มัน่คง จนเป็น สมาธ ิซึง่จะเกิดปัญญา เหน็ความน่ารงัเกียจ 

หรืออัตตา ตัวตน ที่ได้ลดลงจากการถือ “ศีลขยะ” คุณค่าของขยะจึงถูกยกระดับสู่ “ขยะเป็น

ธรรม”

 ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เป็นจุดเริ่มต้นของการบูรณาการการมี

ส่วนร่วมและพลังทางศีลธรรม คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งเป็นพื้นฐานของชุมชน น�าไปสู่วิสัย

ทัศน์ “ขยะเป็นทองและเป็นธรรม”

 ส่วนที่ 3 จิตส�านึกสาธารณะในชุมชนผู้ปฏิบัติธรรม : การก่อเกิด การต่อรอง 

และความยั่งยืน

 จากการศึกษาพบว่าแรงจูงใจในธรรม ของชาวศีรษะอโศกในเรื่องขยะที่งานวิจัยใช้

เป็นสือ่ (Subject) เกิดข้ึนได้จากการตระหนักถงึปัญหาขยะร่วมกัน เป็นกระบวนการทางพทุธิ

ปัญญา “เหน็ขยะเหน็ทุกข์ เหน็ขยะเหน็ธรรม” ในสังคมหรอืชมุชนทัว่ไปจะใช้ผลประโยชน์หรอื

สิ่งล่อใจภายนอก คือการท�าให้เกิดกิเลสเสียก่อนจึงจะเกิดการมีส่วนร่วม จึงเกิดเป็น “ร่วมคิด 

ร่วมท�า ร่วมรับผลประโยชน์” ไม่ว่าจะเป็นเพื่อทรัพย์สิน หรือสร้างภาพลักษณ์ให้ตนเอง หรือ
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แม้แต่มาตรการจูงใจด้วยภาษีเพื่อกระตุ้นให้บุคคลเข้ามามีส่วนร่วม แต่การมีส่วนร่วมของ

ชุมชนศีรษะอโศกเกิดจากกระบวนการทางพุทธิปัญญา ซึ่งเป็นผลจากการพิเคราะห์พิจารณ์

ว่า อะไรเป็นคุณ อะไรเป็นโทษ และอะไรเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง โดยมี ศีล สมาธิ ปัญญา 

เป็นหัวใจของการปฏิบัติของปัจเจกบุคคล ท�าให้กิเลสความเห็นแก่ตัวถูกเผาด้วยก�าลังของ

พุทธิปัญญา โดยมี “ศีล” เป็นเครื่องล่อให้กิเลสปรากฏ 

 ประสบการณ์ของชาวศรีษะอโศกในช่วงต้นของการถอื “ศลี” พบว่ากิเลสทีป่รากฏอาจ

ท�าให้บุคคลไม่สามารถเอาชนะได้ทั้งหมด อาจจะท�าได้บ้าง พลั้งเผลอบ้าง ผิดพลาดบ้าง เกิด

การต่อรองกับกิเลสในจิตใจของบุคคล ซึ่งชาวชุมชนเรียกว่าเป็น “สภาวะธรรม” แต่ก็มีปัญญา

รู้ตนเองว่าต้องปรับปรุงแก้ไข เมื่อท�าบ่อยขึ้นในที่สุดก็จะมั่นคง แน่วแน่ หมดการต่อรอง เป็น

สมาธิ นั่นคือความเห็นแก่ตัวของบุคคลดับลงด้วยพุทธิปัญญาหรือการหยั่งรู้ จิตใหม่ที่เห็นแก่

ผู้อื่นหรือสาธารณะจะ “ผุดบังเกิดขึ้น” แทนที่และเพิ่มมากขึ้นตามล�าดับ เข้าสู่ความเป็นบุคคล

สาธารณะ ท�าประโยชน์เพื่อสาธารณะไม่ใช่ เพื่อประโยชน์ส่วนตนอีกต่อไป จิตส�านึกจะแปร

เปลี่ยนเป็นจิตส�านึกสาธารณะ พร้อมที่จะให้ความร่วมมือช่วยเหลือเป็น “ทาน” ในส่ิงที่เป็น

ประโยชน์ต่อสาธารณะ เป็นการมีส่วนร่วมในลักษณะ “ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมทาน” 

 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมจะเกิดความยั่งยืนเมื่อบุคคลเกิดการ “ผุดบังเกิด

ของจิตส�านึกสาธารณะ” ขึ้น ซึ่งจะปรากฏเมื่อเกิดการครบบรรจบของ “ศีล สมาธิ ปัญญา” ซึ่ง

น�าไปสู่พลังทางศีลธรรมของชุมชนจนกลายเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนในที่สุด

4. สรุป วิเคราะห์และเสนอแนะ

 จากการวิจัยการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตก๊าซหุงต้มของชุมชน

ศีรษะอโศก จังหวัดศรีสะเกษ สรุปผลการวิจัยได้ 3 ประการดังนี้

 ประการที่หนึ่ง การสร้างความตระหนักและทัศนคติให้เห็นว่า “ขยะคือทอง” มีความ

เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างชัดเจน 

 ประการที่สอง เทคโนโลยีที่เหมาะสมและพลังของศีล สมาธิ ปัญญา น�าไปสู่วิสัยทัศน์ 

“ขยะเป็นทองและเป็นธรรม” เป็นปัจจัยส�าคัญของการมีส่วนร่วม

 ประการที่สาม ความยั่งยืนของการมีส่วนร่วมเกิดจากการ “ผุดบังเกิดของจิตส�านึก

สาธารณะ” ภายใต้การครบบรรจบของ “ศีล สมาธิ ปัญญา” 

 จากการวิเคราะห์จะเห็นว่าการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตก๊าซหุง

ต้มของชุมชนศีรษะอโศกจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผลของการสร้างการตระหนักรู้ถึงปัญหาของ

ขยะว่าเป็นทุกข์ร่วมกันของชุมชนท�าให้เกิดการเปลี่ยนทัศนคติว่าขยะเป็นส่ิงมีคุณค่าต่อการ

ปฏบิตัธิรรมตามหลกั ศีล สมาธ ิปัญญา มีผลส�าเรจ็คอื การ “ผดุบงัเกดิของจติส�านกึสาธารณะ”
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ภายใต้การครบบรรจบของ “ศีล สมาธ ิปัญญา” ของชมุชนมากขึน้ ๆ  ตามล�าดบั และกลายเป็น

พลังทางศีลธรรมของชุมชน น�าไปสู่การมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืนในอีกหลายประเด็น

ปัญหาในที่สุด

ข้อเสนอแนะ

 1) ควรน�าผลการวิจัยน้ี ไปประยุกต์ใช้ในกลุ่มเป้าหมายและบริบททางสังคมอื่นๆ 

การน�าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ จ�าเป็นจะต้องค�านึงถึงบริบทของสังคมและชุมชนเป็นอันดับ

แรก เพราะผลการวิจัยน้ีด�าเนินในชมุชนศีรษะอโศกซ่ึงมีอัตลกัษณ์เฉพาะของชุมชนคือชุมชน

ผู้ปฏิบัติธรรม มี ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นปัจจัยท�าให้เกิดจิตส�านึกสาธารณะที่สูงขึ้น กลุ่มคนใด

หรือชุมชนใดที่ไม่มีคุณลักษณะเบื้องต้นนี้อาจมีความยากท่ีจะท�าให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่าง

แท้จริง นอกจากนั้นยังขึ้นอยู่กับประเด็นปัญหาท่ีจะน�ามาเป็นเงื่อนไขในการสร้างการมีส่วน

ร่วมด้วย

 2) การบูรณาการศีล สมาธิ ปัญญา น่าจะมีการบูรณาการเรื่องศีล สมาธิ ปัญญา ใน

ระบบการเรยีน การสอนในทกุระดบัและในทกุกระบวนการพฒันาสงัคมขององค์กรต่างๆ อย่าง

เป็นรูปธรรม

 3) บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่องกรณีศึกษากระบวนการสร้างจิตส�านึก

สาธารณะในการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพของชุมชนศีรษะอโศก

5. กิตติกรรมประกาศ

 ความส�าเรจ็ของบทความนีเ้กดิขึน้อย่างมคีณุปูการจากท่านทัง้หลายทีไ่ด้ทุม่เทให้ค�า

ปรึกษาแนะน�าตั้งแต่เริ่มการศึกษาคือท่านอาจารย์ ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.วันเพ็ญ ตีระจินดา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล 

 นอกจากคณาจารย์ดังกล่าว ผู้วิจัยขอขอบคุณญาติธรรมชาวชุมชนศีรษะอโศกโดย

เฉพาะอย่างยิ่งท่านสมณะผืนฟ้า อนุตตโร สมณะแก่นหล้า ป้านางศรัทธาธรรม อาจารย์ขวัญ

ดิน สิงห์ค�า นางสาวอุ่นเอื้อ สิงห์ค�า นางใบเพียร ชาวหินฟ้า นายวิทยา ก้อนสุวรรณ นายฟ้า

พุทธ ตะวันตระกูล นางสาวแซมดาว นาวาบุญนิยม นายผาภู อัปมะทัง นายแก่งแก่น นิลนนท์ 

นางสุชาดา เริงฤทธิ์ ที่ให้ความร่วมมือให้ความช่วยเหลือทั้งแรงกายและให้ก�าลังใจในทุกขั้น

ตอนทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ ดร.สมหมาย วันสอน ดร.พรเพ็ญ ศาสตริยาภรณ์ 

แห่งมูลนิธิบัณฑิตคืนถิ่น

 ผู้วิจัยขอขอบคุณเพื่อนๆ บัณฑิตศึกษาร่วมคณะที่ให้ความสุข ความมีชีวิตชีวา และ

ให้ก�าลังใจตลอดเวลา ซึ่งจะคงอยู่ในจิตใจของผู้วิจัยตลอดไปและขออภัยท่านที่เคารพนับถือ

อีกหลายท่านที่ไม่ได้ประกาศเกียรติคุณมา ณ ที่นี้
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