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 The role of Suan Kaew monk as social entrepreneur:case study of Suan Kaew Temple 

Changwat Nonthaburi  to study the process of social enterprise. And the problems and 

obstacles in the implementation of the social enterprise. The in-depth interviews to Pra 

Payom Kanlayano, entrepreneur surrounding the temple. And consumers who purchased or 

donated goods. To analyze the data. Using a methodology called. Phenomenological 

approach. (Phenomenology Method) to describe and discuss the phenomenon. The role of 

the monk in the social entrepreneurship case study of  Suan Kaew temple in Nonthaburi. 

 Pra Prayom Kalayano founder of Suan Keaw Foundation to provide humanitarian 

relief, regardless of race, religion and nationality to the Suan Kaew Foundation. The six main 

objectives are: 1. To spread Buddhism. 2. Morally good to promote 3. Conservation. And promote the 

culture and traditions of Thailand. 4. Cooperation with other charitable organizations. For 

public use. 5. A process involved in politics in any way, and 6. Study. Education. By Wat Suan 

Kaew has been donated unused. To be sold at affordable prices. And profits to development 

the project of social enterprise. 

 The study found that The role of the monk in the social entrepreneurship of  

Suan Kaew temple Nonthaburi province is the leading business profit. However, the 

benefits to society as a whole benefits. This may take the form of employment. 

Productivity. To increase your chances. Environmental protection. Social entrepreneur 

aiming to combine business benefits with social assistance. By taking advantage of the 

social mission of the organization and contribute to the sustainable development of the 

society. 
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บทที ่1 

บทน ำ 
 

1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 การท าธุรกิจในปัจจุบนัจุดมุ่งหมายหน่ึงท่ีทุกองคก์รตอ้งการคือ ผลประกอบการ  ก าไร 
ความอยูร่อด  การเติบโตของธุรกิจและความเป็นผูน้ าทางธุรกิจ  แต่การจะบ่งบอกว่าบริษทัใดมีการ
ด าเนินงานท่ีดีนั้น  ตอ้งให้ความส าคญัในดา้นคุณภาพและภาพลกัษณ์ท่ีดีของตวัสินคา้เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการและความคาดหวงัของสังคมท่ีมีต่อองคก์ร  รวมถึงการสร้างความไวว้างใจซ่ึงเป็น
รากฐานส าคญัในการท าธุรกิจ องคก์รสามารถวางต าแหน่งทางการตลาดของผลิตภณัฑไ์ดอ้ย่าง
ตอ้งการ โดยมีกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นตวัช่วยสนับสนุนความน่าเช่ือถือมากข้ึน 
นอกจากนั้นภาพพจน์ขององคก์รท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมจะมีความแข็งแกร่ง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี
ลอกเลียนแบบไดย้ากเพราะตอ้งใชเ้วลาในการพฒันาข้ึนมา (พิพฒัน์   นนทนาธรณ์, 2553)  
 หนา้ท่ีทางสังคมของผูป้ระกอบการธุรกิจก็คือ  การน าทรัพยากรของโลกมาบริหารให้
เป็นสินคา้และบริการ  สนองต่อความตอ้งการของสังคมยุทธศาสตร์เป็นตวัก าหนดรางวลัท่ีเป็น
รูปแบบของก าไร  ธุรกิจจึงตอ้งศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคและก าหนดยทุธศาสตร์ท่ีน าสินคา้
ไปเสนอในดา้นของผูด้้อยโอกาส  ซ่ึงมีความหลากหลายจากเง่ือนไขของแต่ละสังคมท่ีต่างกัน
ออกไป  ผูป้ระกอบการสังคมจ าเป็นตอ้งมีความเพียรในการท าความเขา้ใจความซับซ้อนแลว้จึง
ก าหนดยุทธศาสตร์ในการให้ความช่วยเหลือ ยุทธศาสตร์จึงเป็นหัวใจของความส าเร็จสังคมหรือ
ธุรกิจ (ปรีดา เตียสุวรรณ,  2551) 
 พระสงฆ์ถือเป็นบุคลากรที่ส าคญัของสังคม และได้ท าหน้าที่ ในการสืบทอดอายุ
พระพุทธศาสนาให้ด ารงอยู่จนถึงปัจจุบนั  ทุกวนัน้ีพระสงฆไ์ม่ไดท้  าเฉพาะหนา้ท่ีในการสืบทอด
อายพุระพทุะศาสนาเท่านัน่  แต่ยงัไดท้  าหนา้ท่ีในการช่วยเหลือสงเคราะห์สงัคมในดา้นต่างๆดว้ยซ่ึง
มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีพระสงฆ์จะต้องปรับและเพิ่มบทบาทให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง
ทางดา้นเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  พระสงฆย์่อมไดร้ับ
ผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้จึงตอ้งปรับบทบาทและหนา้ท่ีของตนเอง
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน เพื่อการสงเคราะห์ของพระสงฆจ์ะด าเนินไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพและพระพุทธศาสนาจะอยูคู่่กบัสังคมไทยตลอดไปถือว่าเป็นการช่วยเหลือสังคมดว้ย
(พระมหาถนอมศกัด์ิ,  2546) 
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 วดัสวนแกว้ หรือเดิมช่ือ วดัแกว้ เป็นวดัร้างมา 80 ปี ภายหลงัหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ 
และพระภิกษุอีก 3-4 รูป ไดเ้ขา้มาพ านกัแต่พื้นท่ี ของวดัเตม็ไปดว้ยเรือกสวน หลวงพ่อไม่สามารถ
จะบูรณะไดเ้พราะขาดบุคลากรท่ีจะช่วยพฒันา พ.ศ. 2521 พระพยอมและเพื่อนพระภิกษุอีก 2 รูป 
ไดเ้ดินทางมากราบหลวงพ่อเทียน เพื่อขอท าโครงการ บวชเณรภาคฤดูร้อน เม่ือเสร็จแลว้ก็จะลา
กลบัสวนโมกข ์เม่ือหลวงพอ่เทียนไดอ้นุญาตใหพ้  านกัแลว้ ยงัไดช่้วยสนบัสนุนงานบวชเณรภาคฤดูร้อน
ดว้ยโดยช่วยเป็นพระพี่เล้ียงให ้
 พ.ศ. 2522 หลวงพ่อเทียนไดม้อบหมายใหพ้ระพยอมและเพื่อนภิกษุเป็นผูดู้แลรักษาวดั
ต่อไป ส่วนตวัหลวงพ่อเทียน กลบัจงัหวดัเลย ท่ีวดัแกว้น้ี พระพยอมไดพ้ฒันาพื้นท่ีของวดัและ
เตรียมจ าลองสวนโมกขพลารามใหเ้กิดข้ึนในเมือง ตามค าท่ีท่านพุทธทาสเคยปรารภเม่ือคราวท่ียงั
ศึกษาธรรมอยูท่ี่สวน โมกขท่านไดทุ่้มเทชีวิตใจเพื่อการบูรณะวดัอยา่งเตม็ท่ีและไดน้ าทรัพยส่์วนตวั
มาพฒันาวดัแกว้ ภายหลงัไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นวดั สวนแกว้ เม่ือพฒันาวดัจนเหมาะสมกบัสภาพ
ส่ิงแวดลอ้มของวดัแลว้จึงมุ่งเผยแพร่พุทธศาสนา อีกคร้ังหน่ึง พ.ศ. 2529 เป็นปีท่ีพระพยอมรับ
กิจนิมนตม์ากท าใหท้ราบถึงปัญหาต่าง ๆ ของคนระดบักลางลงมาซ่ึงตอ้งยอมรับว่า บุคคลเหล่าน้ี มี
พฤติกรรมท่ีหลงใหล ใฝ่ต ่าเร่ืองเพศ เร่ืองเหลา้ เมายา ไม่มีสมองท่ีจะคิดพฒันาใดๆ เท่าท่ีควรท าให้
พระพยอมตดัสินใจท่ีจะช่วยบุคคลเหล่าน้ี ให้มีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน พระพะยอมจึงไดร้วบรวม ทุน
ทรัพยส่์วนตวั ซ่ึง มีไม่มากนักน ามาใชพ้ฒันาบริเวณวดั และหาทุนซ้ือท่ีดินบริเวณใกลเ้คียงต่อ
ออกไปอีก เพื่อท าเป็นมูลนิธิสวนแกว้  
 ทั้งน้ี เพื่อความสะดวกในการบริหารงานช่วยสังคม ปัญหาของสังคมทุกวนัน้ี เป็น
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่ง ฐานะ อาชีพ ความรู้ และโอกาส ซ่ึงพระสงฆค์วรจะมีส่วนร่วมแกไ้ขปัญหา
น้ีดว้ย ดว้ยปณิธานท่ีจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย ์และเผยแพร่ ศีลธรรมค าสอนของพระพทุธเจา้ เพื่อให้
ประชาชนไดรู้้จกัการใช ้หลกัธรรม ในการด าเนินชีวิตและแกปั้ญหาดว้ยตนเอง ท่านจึงไดจ้ดัตั้ง
มูลนิธิสวนแก้ว ข้ึน ในปี พ.ศ. 2529 โดยมีวตัถุประสงคห์ลกั 6 ประการ คือ 1. เพื่อเผยแพร่
พระพุทธศาสนา   2.เพื่อส่งเสริมศีลธรรม จรรยาอนัดี   3.เพื่ออนุรักษ ์และส่งเสริมวฒันธรรมและ
ประเพณีไทย   4.เพื่อร่วมมือกบัองคก์ารการกุศลอ่ืนๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์   5.ไม่ด าเนินการ
เก่ียวขอ้งกบัการเมืองแต่อยา่งใด   และ 6.จดัการศึกษา และส่งเสริมการศึกษา 
 พระพยอม กลัยาโณ จดัตั้ง มูลนิธิสวนแกว้เพื่อช่วยเหลือ บรรเทาทุกข ์ให้แก่เพื่อน
มนุษยโ์ดยไม่ค านึงถึง เช้ือชาติ ศาสนา และสัญชาติ กิจกรรมของมูลนิธิสวนแกว้ มี 18 โครงการ 
รวมถึงการรับบริจาคส่ิงของท่ีไม่ใชแ้ลว้จากประชาชน  เพื่อให้ผูด้อ้ยโอกาสทางสังคมไดมี้โอกาส
ใชส้ร้อยสินคา้ในราคาย่อมเยาว ์  รายไดจ้ากมูลนิธิพระพยอมไดน้ าไปพฒันาวดั และโครงการ
ต่างๆของวดัเพื่อช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสใหมี้บทบาททางสังคมมากข้ึน  ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาเก่ียวกบั
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บทบาทของพระสงฆใ์นการเป็นผูป้ระกอบการสังคม เพราะ จากเดิมท่ีพระสงฆมี์บทบาทหลกัใน
การอบรม  สัง่สอน และเผยแพร่พระธรรม ใหแ้ก่ประชาชนดงัในพระวินยั   แต่ในปัจจุบนัพระสงฆ์
ไดมี้การเปล่ียนแปลงบทบาทมาเป็นผูป้ระกอบการสังคม  มิใช่มีเพียงแต่ในบริษทัหรือองคก์รต่างๆ     
แต่รวมไปถึงมูลนิธิซ่ึงมีพระสงฆเ์ป็นผูก้็ตั้ง และทราบถึงความหมายของผูป้ระกอบการสังคมยิ่งข้ึน  
เพื่อน าไปพฒันาการ การประกอบการในอนาคต 

 
2. วตัถุประสงค์กำรวจัิย 

2.1 เพื่อศึกษาบทบาทของพระสงฆใ์นการเป็นผูป้ระกอบการสงัคม กรณีศึกษา วดัสวนแกว้  
จงัหวดั นนทบุรี 

2.2 เพื่อศึกษากระบวนการด าเนินธุรกิจเพื่อสงัคม ของ วดัสวนแกว้  
2.3 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการธุรกิจเพื่อสงัคม ของ วดัสวนแกว้ 

 
3. ขอบเขตของกำรวจิัย 
 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาเ ก่ียวกับบทบาทของพระสงฆ์ในการเป็น
ผูป้ระกอบการสงัคม กรณีศึกษา วดัสวนแกว้ จงัหวดั นนทบุรี ผูว้ิจยัมีขอบเขตในการวิจยัดงัต่อไปน้ี 
 3.1 ขอบเขตเน้ือหา 
  การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมุ่งเนน้ท่ีจะศึกษาเก่ียวกับบทบาทของพระสงฆ์ในการเป็น
ผูป้ระกอบการสังคม กรณีศึกษา วดัสวนแกว้ จงัหวดั นนทบุรี เพื่อให้ทราบถึงกิจของพระสงฆใ์น
การท าธุรกิจเพื่อสงัคม 
 3.2 ขอบเขตประชากร 
  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ พระภิกษุสงฆท่ี์ประจ าอยูท่ี่วดั  ผูป้ระกอบการ
โดยรอบบริเวณวดั  และผูบ้ริโภคท่ีมาซ้ือสินคา้หรือบริจาคสินคา้ ท่ีวดัสวนแกว้  จงัหวดั นนทบุรี 
 3.3 ขอบเขตพื้นท่ี 
  ผูว้ิจยัศึกษาและเกบ็รวบรวมขอ้มูลในเขตพื้นท่ีเขตวดัสวนแกว้  
 3.4 ขอบเขตดา้นระยะเวลาและการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
  ระยะเวลาในการลงพื้นท่ีเพื่อเก็บขอ้มูลระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนธนัวาคม 
2555  โดยการสัมภาษณ์ จาก พระภิกษุสงฆ์ท่ีประจ าอยู่ท่ีวดั  ผูป้ระกอบการโดยรอบบริเวณวดั  
และผูบ้ริโภคท่ีมาซ้ือสินคา้หรือบริจาคสินคา้ ท่ีวดัสวนแกว้  จงัหวดั นนทบุรี  และน าขอ้มูลทั้งหมด
มาวิเคราะห์ 
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4. ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 4.1 ทราบถึงบทบาทของพระสงฆใ์นการเป็นผูป้ระกอบการสังคม กรณีศึกษา วดัสวนแกว้  
จงัหวดั นนทบุรี มีการท ากิจกรรมใดบา้งเพื่อสังคม  และมีการรับของบริจาคเพื่อน าส่ิงของไปขาย
เพื่อหารายไดเ้ขา้วดัมา จดัโครงการต่างๆในวดัอยา่งไร และในแต่ละโครงการมีแนวคิดแบบใดใน
การริเร่ิมโครงการเพื่อสงัคม 

 4.2 ทราบกระบวนการด าเนินธุรกิจเพื่อสังคม ของ วดัสวนแกว้ มีวิธีการด าเนินงาน
อยา่งไร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการเพื่อสงัคม  น าไปปรับใชใ้นธุรกิจ 
    4.3 ผลจากการศึกษาในคร้ังน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการสังคมอ่ืน  เพื่อเขา้ใจ
ถึงปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินการธุรกิจเพื่อสังคม ของ วดัสวนแกว้  เพื่อเป็นแนวทาง
ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจเพื่อสังคมในปัจจุบนั หรือผูท่ี้ตอ้งการประกอบธุรกิจเพื่อสังคม ให้พฒันา
ธุรกิจเพื่อสงัคมใหมี้ศกัยภาพมากข้ึน 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง 
 
 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาบทบาทของพระสงฆก์บัในการเป็นผูป้ระกอบการ
สงัคม กรณีศึกษา วดัสวนแกว้ จงัหวดั นนทบุรี โดยไดท้ าการทบทวนเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และ
งานวิจยัต่าง ๆ ดงัน้ี 
 1. ความเป็นมาและการด าเนินงานของวดัสวนแกว้ 
 2. แนวคิดผูป้ระกอบการสังคม 
 3. แนวคิดเร่ืองพระสงฆก์บัการพฒันา 
 4. แนวคิดการด าเนินธุรกิจขนาดยอ่ม 
 5. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
1.  ความเป็นมาและการด าเนินงานของวดัสวนแก้ว 
 วดัสวนแกว้ตั้งอยูต่  าบลบางเลน แต่เดิมวดัน้ีช่ือ "วดัแกว้" เป็นวดัร้างมา 80 ปี จนกระทัง่
หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ และพระภิกษุอีก 3-4 รูป ไดเ้ขา้มาพ านกัแต่พื้นท่ีของวดัเตม็ไปดว้ยสวนต่างๆ 
หลวงพ่อไม่สามารถจะบูรณะได ้เพราะขาดบุคลากร ท่ีจะช่วย พฒันา   เม่ือปี พ.ศ. 2521 พระพยอม 
กลัยาโณ และเพื่อนพระภิกษุอีก 2 รูปไดเ้ดินทางมาจากวดัสวนโมกขพลาราม เพื่อขอท าโครงการ
บวชเณร ภาคฤดูร้อนท่ีวดัแห่งน้ี   หลงัจากนั้นในปี พ.ศ. 2522 หลวงพ่อไดม้อบหมายใหพ้ระพยอม
และเพื่อนพระภิกษุ เป็นผูดู้แลรักษาวดัเน่ืองดว้ยหลวงพอ่ เทียนนั้นด าริจะเดินทางกลบัจงัหวดัเลย                  
 ต่อมาภายหลงัจึงไดเ้ปล่ียนช่ือวดัเป็น "วดัสวนแกว้" และไดจ้ดัตั้ง "มูลนิธิสวนแกว้" ข้ึน 
โดยมีวตัถุประสงคห์ลกั 6 ประการ คือ 1.เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา   2.เพื่อส่งเสริมศีลธรรม 
จรรยาอนัดี   3.เพื่ออนุรักษ ์และส่งเสริมวฒันธรรมและประเพณีไทย   4.เพื่อร่วมมือกบัองคก์ารการ
กศุลอ่ืน  ๆเพื่อสาธารณะประโยชน์   5.ไม่ด าเนินการเก่ียวขอ้งกบัการเมืองแต่อยา่งใด   และ 6.จดัการศึกษา 
และส่งเสริมการศึกษา โดยปัจจุบนัมูลนิธิวดัสวนแกว้ ไดจ้ดัท าโครงการ ทั้งหมด 18 โครงการเพื่อ
ช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม  ดงัน้ี 
 โครงการท่ี 1 : บวชเฌรภาคฤดูร้อน โครงการท่ี 2 : เขา้ค่ายอบรม โครงการท่ี 3 : ร่มโพธ์ิแกว้
โครงการท่ี 4 : เวทีบ าเพญ็ประโยชน์  โครงการท่ี 5 : ลอกคราบ โครงการท่ี 6 : กระบอกส ารอกกิเลส
โครงการท่ี 7 : ช่วยนอ้งทอ้งหิว  โครงการท่ี 8 : รณรงคผ์ูไ้ม่รู้หนงัสือฯ  โครงการท่ี 9 : สลบมาฟ้ืนไป    
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โครงการท่ี 10 : ท่ีพกัคนชรา  โครงการท่ี 11 : สะพานบุญ  โครงการท่ี 12 : ซุปเปอร์มาร์เก็ต ฯ
โครงการท่ี 13 : สวนแกว้เนอร์สเซอร่ี    โครงการท่ี 14 : เพื่อการเกษตรฯ    โครงการท่ี 15 : บ่อหมกั
ส่ิงปฏิกลูฯ โครงการท่ี 16 : บา้นทกัษะชีวิต   โครงการท่ี 17 : อนุรักษพ์นัธ์ุกรรมพืชและโครงการท่ี 
18 : คอนโดสุนขั (พระราชธรรมนิเทศ, 2554) 
 
2. แนวคดิผู้ประกอบการสังคม 
 ผูป้ระกอบการทางสงัคม (social entrepreneurship) เป็นค าๆ หน่ึงในหลายๆ ค าท่ีมีความ
เขา้ใจท่ีไม่ถูกตอ้งมากท่ีสุด ในแวดวงหน่วยงานที่ไม่หวงัผลก าไร ดูเหมือนว่าหลายคนมีการให้
ความหมายท่ีแตกต่างกนัออกไป บทความน้ีเป็นความพยายามของพวกเราท่ีจะท าให้ความหมายมี
ความชดัเจนมากข้ึน จากประสบการณ์ในเร่ืองน้ีกว่า 50 ปี โดยพวกเราหน่ึงในนั้นอยูใ่นต าแหน่ง
หัวหน้าในบริษทัท่ีปรึกษาระดบัชาติ และอีกหน่ึงนั้นเป็น CEO ท่ีสร้างรายไดป้ระมาณ 15 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกาจากการประกอบการทางสังคม 20 ปีท่ีแลว้ การประกอบการในความเห็น
ของการท ากิจกรรมท่ีไม่ไดห้วงัผลก าไร เป็นเร่ืองน่ารังเกียจส าหรับบุคคลในภาคส่วนน้ี แนวคิดท่ี
จะผสานพนัธกิจเพื่อสังคมกบัเร่ืองเงินส าหรับคนเหล่าน้ีเป็นเร่ืองท่ียอมรับไม่ได ้แต่ทุกวนัน้ี ค  าว่า 
“ผูป้ระกอบการทางสังคม”(social entrepreneurship) กลายเป็นค าท่ีกล่าวถึงโดยทัว่ไป  ส่ิงท่ีองคก์ร
ไม่แสวงผลก าไรก าลงัด าเนินกิจกรรมเพื่อการหารายได ้ไม่ใช่การกระท าของการประกอบการ การ
หารายไดเ้ขา้องคก์รนั้น อาจเป็นการกระท าท่ีดีและเป็นแผนงานท่ีมีชีวิตชีวา สร้างสรรคส่ิ์งใหม่และ
น่าแปลกใจ แต่มนัเป็นเพียง “ส่ิงประดิษฐ์ใหม่” (Innovative) ไม่ใช่ “การประกอบการ” 
(entrepreneurial)  (Jerr Boschee และ Jim McClurg, 2546) 
 ผูป้ระกอบการทางสังคม มีพื้นฐาน  คือ มุ่งเนน้ท าธุรกิจท่ีมีผลโดยตรงในการช่วยเหลือ
และสร้างสรรค์สังคม  เป็นความคิดท่ีเกิดจากประสบการณ์ของมนุษยใ์นรอบ 100 หรือ 200 
ปี ที่ผ่านมา พบเห็นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการเปล่ียนแปลงของโลก 
ทรัพยากรหมดไป ส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ ภยัพิบติัรุนแรง สรรพส่ิงท่ีมีชีวิตใกลสู้ญพนัธ์ุและมนุษยเ์รา
เร่ิมล าบากข้ึน  ขณะท่ีร่างกายกบัอ่อนแอและคงค่อยๆ ลม้ตายในอนาคต จากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
กระแสกระตุน้ให้ทุกๆ คนร่วมกนัแบกรับ ช่วยกนัเยียวยาฟ้ืนฟูสังคม ส่ิงแวดลอ้ม  โดย ผูป้ระกอบการ
สังคม  จะตอ้งด าเนินการและด ารงอยูใ่ห้ไดใ้นหลายๆ ดา้น  ความเขม้แขง็ ความยัง่ยืนและการสืบทอด
ขยายต่อใหเ้ติบโต   คุณสมบติัของนกัประกอบการทางสังคมเอง ตอ้งเป็นผูท่ี้กลา้ท าส่ิงใหม่   ความ
กลา้เส่ียงในการลงมือท า  ใหเ้ห็นผล  มองเห็นโอกาส มีความคิดสร้างสรรค ์โดยมีเป้าหมายรูปธรรม
อยูท่ี่การเปล่ียนแปลง พฒันาสังคม  เนน้แกไ้ขปัญหาความยากจน  การถูกละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน 
การใหโ้อกาสแก่คนชายขอบ หรือผูด้อ้ยโอกาสในสังคม การปกป้องฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
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ส่ิงแวดลอ้ม แมก้ระทัง่การริเร่ิมช้ีน า ให้สังคมกลา้คิดกลา้ท าส่ิงใหม่ (ทศวรรษของวงการธุรกิจ
กูโ้ลก, 2554 ) 
 จอนน์สัน (Johnson,  2000) ไดใ้ห้ค  าจ ากดัความของผูป้ระกอบการสังคมว่าเป็นการ
เกิดข้ึนใหม่ของการปฏิรูปเพื่อตอบสนองความตอ้งการของสังคม โดยให้ความส าคญักบัการแกปั้ญหา
และการปฏิรูปสังคม ผูป้ระกอบการสังคมท าให้การขอบเขตของส่วนกลางระหว่างเอกชนและ 
องค์กรที่ไม่มุ่งหวงัก าไรถูกท าลายลง รวมถึงเป็นการผสมผสานระหว่างการมุ่งหวงัก าไร
และไม่มุ่งหวงัก าไร  
 ดารท ์(Dart,  2004) ไดก้ล่าววา่ การเปล่ียนแปลงและการเปล่ียนรูปแบบของความเขา้ใจ
ในเร่ืองการไม่มุ่งหวงัก าไรเป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไดย้าก เช่น จากการไม่มุ่งหวงัก าไรเป็นลูกผสม
ระหว่างมุ่งหวงัและไม่มุ่งหวงัก าไร การเปล่ียนจากการให้ความส าคญักบัสังคมเพียงอยา่งเดียวเป็น
การใหค้วามส าคญักบัทั้งเงินและสงัคม  จากความเขา้ใจในในการบริการท่ีไม่แสวงหาผลประโยชน์
เป็นการด าเนินธุรกิจท่ีมีการวางแผนร่วมกนั รวมถึงหลกัและการออกแบบการด าเนินธุรกิจ การ
เปล่ียนแปลงจากการมีรายไดจ้ากเงินบริจาคมากท่ีสุด ไม่มีค่าสมาชิก และไม่ตอ้งช าระภาษี เป็นการ
มองรายไดแ้ละการลงทุนเป็นหลกั  
 การประกอบกิจการเพื่อสังคมเป็นการพฒันาต่อยอดจากความคิดความรับผดิชอบต่อ
สังคม  ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  โดยนอ้มเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ี
เนน้ความเอ้ือเฟ้ือต่อกนัของทุกภาคส่วนในสังคม มาใชเ้ป็นฐานการสร้างระบบเศรษฐกิจใหม่อยา่ง
เป็นรูปธรรม  เนน้ความร่วมมือและไม่เบียดเบียนกนัเพื่อความกา้วหนา้ของชาติหรือเรียกว่าระบบ
เศรษฐกิจพอเพียงขั้นกา้วหนา้ อนัน าไปสู่การพฒันาเศรษฐกิจท่ีย ัง่ยืนและมีความเท่าเทียมยติุธรรม  
(โกศล ดีศลีธรรม,  2554) 
 จากค าจ ากดัความขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่าผูป้ระกอบการสังคมคือ ผูป้ระกอบการท่ี
ประกอบธุรกิจท่ีมุ่งหวงัผลประโยชน์ แต่ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนเป็นผลประโยชน์คืนกลบัสู่สังคม
ทั้งหมด ซ่ึงอาจจะอยูใ่นรูปการจา้งงาน การเพิ่มผลผลิต การเพิ่มโอกาส การรักษาส่ิงแวดลอ้ม โดย
ผูป้ระกอบการสังคมจะตอ้งผสมผสานระหว่างธุรกิจท่ีมุ่งหวงัผลประโยชน์กบัการช่วยเหลือสังคม 
โดยยึดผลประโยชน์ของสังคมเป็นพนัธกิจหลกัขององคก์รและน าไปสู่การพฒันาผูป้ระกอบการ
สงัคมอยา่งย ัง่ยนื ทั้งน้ี  ผูว้ิจยัน าแนวคิดเพื่อวิเคราะห์บทบาทของพระสงฆใ์นการเป็นผูป้ระกอบการ
สังคม  และวิเคราะห์คุณลกัษณะท่ีเป็นคุณลกัษณะเด่นและมีส่วนช่วยผลกัดนัให้การด าเนินธุรกิจ
เพื่อสงัคมภายในวดัสวนแกว้  จงัหวดันนทบุรีประสบความส าเร็จ 
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3. แนวคดิเร่ืองพระสงฆ์กบัการพฒันา 
 เม่ือกล่าวถึงบทบาท (Role) ของพระสงฆใ์นสังคมไทยเราดว้ยแลว้เราจะเห็นไดช้ดัเจนมาก 
เพราะสงัคมไทย ตั้งแต่เกิดจนกระทัง่ถึงตายจะมีความเก่ียวขอ้งกบับทบาทของพระสงฆต์ลอด อยา่ง
งานแต่งงานตอ้งนิมนตพ์ระสงฆม์าในงานแต่งดว้ย พอเกิดตอ้งนิมนตพ์ระมาในงานวนัเกิด หรือใส่
บาตรท าบุญวนัเกิด เจบ็ป่วยไปหาพระท าบุญ และบางแห่งพระอาจเป็นหมอกลางบา้น เป็นเจา้ของ
ต าราหมอยาพื้นบา้น ตามภูมิปัญญาชาวบา้น บทบาทก็มีความชดัเจนมากข้ึน แต่อยา่งไรก็ตาม ท่ีจะ
กล่าวต่อไปน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอ (Suggestion) ไม่ใช่ค าตอบส าเร็จรูป แต่เป็นเพียงแนวคิดของบุคคล
หน่ึง ท่ีมีความสนใจในงานของพระสงฆ ์ในบทบาทของพระสงฆ ์และพยายามท่ีจะผลกัดนับทบาท
ของพระสงฆ ์ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสงัคม และใหส้งัคมมองเห็นประโยชน์นั้นเด่นชดัมากข้ึน 
 3.1 ประเดน็ทีค่วรพจิารณา เพือ่กระตุ้นเตือนจิตส านึกในการท างานพฒันา 

3.1.1 พระสงฆ ์คือใคร   คือ  ผูซ่ึ้งสละแลว้ซ่ึงสภาวะความเป็นปัจเจกภาวะ แต่มีชีวิต
เพื่อสังฆภาวะ เพื่อชุมชน มีจิตวิญญาณเพื่อชุมชน ตอ้งมีความรู้สึกท่ีเป็นชุมชน (Community) เพราะ
ชีวิตตอ้งมีความเก่ียวขอ้ง มีการติดต่อส่ือสาร(Communication) กนัตลอดเวลา ยิง่ในสมยัโบราณ
ดว้ยแลว้ วดัหรือพระสงฆก์ลายเป็นศนูยก์ลางของชุมชนไปในครัวเรือน วดัเป็นศนูยก์ลางของการ
เรียนรู้ของชุมชน มีเร่ืองอะไรเกิดข้ึนกม็าประชุมกนัท่ีวดั มาร่วมกิจกรรมทางศาสนา เช่นมาท าบุญ
ใส่บาตรท่ีวดั ในวนัส าคญัทางศาสนา คือวนัวิสาขบูชา วนัมาฆบูชา วนัอาสาฬหบูชา วนัเขา้พรรษา
และวนัส าคญัอ่ืน ๆ และวนัท่ีมีการประชุมเร่ืองราวท่ีทางราชการให้ผูน้ าหมู่บา้นอย่างก านัน 
ผูใ้หญ่บา้น เม่ือไดรั้บเร่ืองราวข่าวสารจากทางราชการมากม็าประชุมกนัท่ีวดั 
   บทบาทเหล่านั้นยงัคงด ารงอยูห่รือไม่ ภาวะผูน้ าชุมชนของพระสงฆสู์ญหายไป
ไหน ? ประเดน็เหล่าน้ีลว้นแต่น่าศึกษาสืบคน้ทั้งส้ิน 

3.1.2 พระสงฆม์าจากไหน    มาจากลูกชาวบา้น ในประเดน็น้ีท่ีมาของพระสงฆจ์ะมี
ความเปล่ียนแปลงไปมาก เพราะสมยัก่อนผูท่ี้ไดโ้อกาสท่ีจะบวชเป็นพระเป็นเณรนั้น ตอ้งเป็นผูมี้
สถานภาพทางสงัคมมาก่อน อยา่งสมยัสุโขทยัเรืองอ านาจ เป็นตน้มา บุคคลผูม้าบวชนั้นตอ้งเป็นผูมี้
สถานภาพท่ีสูงของสังคมและเม่ือลาสึกขาออกไป ตอ้งไปเป็นนกัปกครอง นกับริหารบา้นเมือง แต่
ปัจจุบนัน้ีกลายเป็นผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม ดอ้ยโอกาสทางเศรษฐกิจและดอ้ยโอกาสทางการศึกษา 

3.1.3 ด ารงความเป็นอยูไ่ดอ้ยา่งไร    เรามีชีวิตความเป็นอยูเ่พราะอาศยัชาวบา้นเล้ียงชีพ 
ในประเดน็น้ีตอ้งส านึกตระหนกั เตือนตวัเราอยูเ่สมอวา่เราจะช่วยชาวบา้นเขาอยา่งไร ใหต้ระหนกั
ไวเ้พื่อเป็นฐานในการคิด 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

9 

 3.2 สภาวะชุมชนไทยในปัจจุบัน 
               หลงัจากเมืองไทยเราได้น าแนวคิดพฒันามาจากค าว่า (Development) ซ่ึงเป็น
ตะวนัตกมาใชเ้ป็นฐานในการพฒันา มีความยุง่ยาก สลบัซบัซอ้น (Complexity) ในดา้นของเง่ือนไข 
เหตุปัจจยั หากไม่มีการศึกษาเรียนรู้ใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจในเหตุปัจจยั ในเง่ือนไขใหรู้้เท่าทนัแลว้ 
คงยากท่ีแกปั้ญหาของสงัคมของชุมชน อยา่งท่ีเคยน าไปบรรยายในหลายๆ ท่ีว่าในสังคมเรามีปัญหา 
โดยไดก้ล่าวให้มีค  าพูดท่ีสัมผสั เพื่อให้จ  าง่าย แต่ไม่ไดห้มายถึงเรียงความส าคญัก่อนหลงั เช่น  
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษปัญหาเศรษฐกิจระบม ปัญหาสังคมล่มสลาย  ปัญหาการศึกษาสับสน
วุน่วาย ปัญหาการพฒันาท่ีเล่ือนลอย และปัญหาค่านิยมแบบรอคอยบริโภค เป็นตน้ 
               ปัญหาเหล่าน้ี เป็นปัญหาหลกัของสงัคมไทยเรา ท่ีรอคอยการแกไ้ขอยา่งถูกตอ้งและ
จริงจงั แมจ้ะแกไ้ขถูกตอ้ง แต่ถา้ขาดความจริงจงักแ็กไ้ขไม่ได ้และตอ้งแกไ้ขอยา่งต่อเน่ืองอยา่งเป็น
ระบบจึงจะสามารถจดัการแกไ้ขปัญหาเหล่าน้ีได ้ เพราะความเป็นโลกาภิวตัน์ (Globalization) และ
การรับเอากระแสโลกาภิวตัน์ท่ีขาดภูมิคุม้กนั ส่ิงท่ีพดัพาไหลบ่ามา คือ ข่าวสารขอ้มูล (Information) 
เม่ือประชาชนของเราท่ีบริโภคข่าวสารขอ้มูลท่ีขาดภูมิคุม้กนัท่ีดี คือขาดความรู้เท่าทนักบัข่าวสาร
ขอ้มูล เม่ือขาดความรู้เท่าทนั ก็กลายเป็นการหลงข่าวสารขอ้มูล ไม่ไดเ้สพข่าวสารขอ้มูลเพื่อการ
เรียนรู้ แต่เสพเพื่อเพิ่มความหลงความมวัเมา 
 3.3 บทบาทหลกัของพระสงฆ์ 
               หากจะมองจากบทบาทหลกัของพระสงฆ ์โดยท่ีเร่ิมจากบทบาทภายในของคณะสงฆ์
เอง แลว้ส่งผลต่อสังคม ต่อชุมชนในวงกวา้งมากยิง่ข้ึน อนัไดแ้ก่  ดา้นการปกครอง  ดา้นการศึกษา
และการศึกษาสงเคราะห์  ดา้นการเผยแผ ่ และดา้นสาธารณูปการและสาธารณะสงเคราะห์ 
  3.3.1 มองจากบทบาทดา้นการปกครอง 
   ในส่วนของบทบาทดา้นน้ีโดยมองจากการปกครองภายในของพระสงฆเ์อง 
เป็นการปกครองในเชิงของธรรมาภิบาล คือ   ดูแลกนัโดยธรรม ปกครองกนัแบบพ่อปกครองลูก 
อาจารยป์กครองศิษย ์ดงัปรากฏตวัอยา่งท่ีเป็นตน้แบบใหเ้ห็นชดัเจน คือ หนา้ท่ีของสัทธิวิหาริกท่ีจะ
พึงปฏิบติัต่อพระอุปัชฌาย ์และ หนา้ท่ีของพระอุปัชฌายจ์ะพึงปฏิบติัต่อสัทธิวิหาริก ตรัสสั่งใหพ้ระ
อุปัชฌายแ์ละสทัธิวิหาริก ตั้งจิตสนิทสนมในกนัและกนั ใหพ้ระอุปัชฌายส์ าคญัสัทธิวิหาริกฉนับุตร 
ให้สัทธิวิหาริกนบัถือพระอุปัชฌายฉ์ันบิดา เม่ือเป็นเช่นน้ี ต่างจะมีความเคารพเช่ือฟังกนัและกนั 
ยอ่มถึงซ่ึงความเจริญงอกงามในธรรม ตรัสสั่งใหพ้ระอุปัชฌายแ์ละสัทธิวิหาริกใหเ้อ้ือเฟ้ือประพฤติ
ชอบต่อกนั หนา้ท่ีของสัทธิวิหาริกจะพึงกระท าต่อพระอุปัชฌายเ์รียกว่า อุปัชฌายวตัร และหนา้ท่ี
ของพระอุปัชฌายจ์ะพึงปฏิบติัต่อสัทธิวิหาริก เรียกว่าสัทธิวิหาริกวตัรและอาจาริยวตัร หนา้ท่ีของ
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ศิษยท่ี์จะพึงปฏิบติัต่ออาจารย ์อนัเตวาสิกวตัรหนา้ท่ีของอาจารยจ์ะพึงปฏิบติัต่อศิษย ์ทั้งสองฝ่ายต่าง
กเ็อ้ืออาทรต่อกนั มีไมตรีจิตต่อกนั (สมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส:2534) 
  ประเด็นท่ีส าคญัของการปกครองของพระสงฆ์นั้ น จะตอ้งปกครองเพื่อให้เกิด
การศึกษาไดส้ะดวก ท่ีเรียกว่าสัปปายะ การปกครองท่ีดีท่ีเป็นไปตามพระธรรมวินยัตอ้งให้เกิด
ธรรมสัปปายะ คือให้สะดวกแก่การศึกษาธรรม ปฏิบตัิธรรม คือการปกครองตอ้งให้เอ้ือต่อ
การศึกษา ปกครองเพื่อใหเ้กิดการศึกษา เม่ือการศึกษาดี การศึกษาเป็นเคร่ืองมือสร้างสัมมาทิฏฐิให้
เกิดข้ึนไดแ้ลว้กจ็ะท าใหก้ารปกครองง่ายข้ึน สะดวกข้ึน บทบาทของพระสงฆใ์นดา้นการปกครองน้ี 
นอกจากจะมีความสงบสุข มีความสันติสุขในหมู่ของพระสงฆเ์องแลว้ ยงัสามารถเป็นตน้แบบของ
การปกครองไดเ้ป็นอยา่งดีดว้ย 
   3.3.2 บทบาทดา้นการศึกษาและการศึกษาสงเคราะห์  
   ในบทบาทดา้นการศึกษาน้ี หากจะมองบทบาทของพระสงฆ ์ โดยมองจาก
พื้นฐานอนัเป็นแก่นแทข้องค าสอนแลว้ ผูเ้ขา้สู่มรรคาแห่งสมณเพศ นัน่คือเขา้สู่สังคมสงฆ ์หมายถึง
เขา้สู่วิถีแห่งการศึกษาและแทจ้ริงแลว้วิถีชีวิตของชาวพุทธ ก็คือวิถีชีวิตของผูต้อ้งศึกษาทั้งส้ิน 
เพราะตราบใดท่ียงัไม่บรรลุมรรคผลส าเสร็จเป็นพระอรหนัต ์ นัน่หมายถึงยงัตอ้งเป็นผูท่ี้ตอ้งศึกษา 
ท่ีเรียกวา่ยงัเป็นพระเสขะบุคคล คือยงัตอ้งศึกษาอยูแ่ละส่ิงท่ีพระสงฆ ์ซ่ึงรวมไปถึงชาวพุทธทั้งหมด
ดว้ย ท่ีจะตอ้งศึกษา คือยดึเป็นหลกัสูตรท่ีตอ้งศึกษากเ็รียกวา่ไตรสิกขา ไดแ้ก่ 
  3.3.3 ศีลสิกขา 
               ในดา้นของศีลสิกขาคือตอ้งศึกษาในเร่ืองศีล อนัไดแ้ก่เจตนาท่ีจะงดเวน้ไม่ละเมิด
ขอ้หา้มดา้นกาย ดา้นวาจา ใหรั้กษาความเป็นปกติของความเป็นมนุษยผ์ูซ่ึ้งมีใจสูง หรืออาจกล่าวได้
วา่ในดา้นน้ีเป็นการพฒันาในเร่ืองของพฤติกรรมโดยมีส่วนส าคญัท่ีควรเนน้ คือ 
                3.3.3.1 พฤติกรรมท่ีมีความสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพหรือโลกแห่ง
วตัถุ หรืออาจกล่าววา่เป็นการรู้จกัใชอิ้นทรีย ์ คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ในการรับรู้โดยไม่เกิดผลเสีย
หรือเกิดโทษ แต่ใหเ้กิดผลดี ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการฝึกอินทรียใ์หมี้ประสิทธิ 
                ภาพในการใชง้าน ให้ตาดูเป็น ให้หูฟังเป็น ฯ อยูใ่นหลกัของอินทรีย์
สงัวร นัน่เอง 
                 การเสพ การบริโภคปัจจยั 4 การใชป้ระโยชน์จากวตัถุ จากอุปกรณ์
ต่างๆ รวมทั้งเทคโนโลยีดว้ย ปัญญาท่ีรู้เขา้ใจมุ่งคุณค่าท่ีแทจ้ริง ใหไ้ดคุ้ณภาพชีวิต ไม่หลงไปกบั
คุณค่าเทียมตามค่านิยมท่ีผดิ ๆ อนัเป็นค่านิยมท่ีฟุ้ งเฟ้อโกเ้ก๋ ท่ีท าใหบ้ริโภคมาก แต่เสียคุณภาพชีวิต 
เรียกง่ายๆ ว่า กินเป็น บริโภคเป็น ใชเ้ป็น เร่ิมดว้ยการกินพอดี อนัเป็นการปฏิบติัตามหลกัของโภช
เนมตัตญัญุตา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

11 

                3.3.3.2 พฤติกรรมท่ีสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มทางสังคมและโลกแห่งชีวิต เช่น 
การอยูร่่วมกนัในทางสงัคม โดยไม่เบียดเบียน ก่อความทุกขค์วามเดือดร้อน หรือก่อเวรภยั แต่รู้จกัมี
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนมนุษยอ์ยา่งช่วยเหลือเก้ือกลู ด ารงตนอยูใ่นกรอบของศีล ต าเนินชีวิตตาม
หลกัของศีลใหค้วามร่วมมือกบัการรักษากติกาของสังคม กฎเกณฑห์รือกฎหมาย ระเบียบแบบแผน 
หรือวินยัแม่บทของชุมชนหรือสังคมของตน และวฒันธรรม รวมทั้งส่ิงท่ีเรียกว่าจรรยาบรรณต่างๆ 
และรู้จกัแบ่งปัน การเผือ่แผแ่บ่งปันช่วยเหลือ ตามหลกัของการให้ทาน เพื่อช่วยเหลือปลดเปล้ือง
ความทุกขข์องเพื่อนมนุษย ์ให้ความสุข และส่งเสริมการสร้างสรรคส่ิ์งท่ีดีงาม ตลอดจนการประพฤติ
เก้ือกลูแก่ชีวิตอ่ืนๆ ทั้งสัตวม์นุษยแ์ละพืชพนัธ์ุ เช่น การร่วมสร้างเขตอภยัทาน นิวาปสถาน การปลูก
สวนป่า สร้างแหล่งตน้น ้า 
                3.3.3.3 พฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัการประกอบอาชีพ การเล้ียงชีพอย่างมี
ศิลปวิทยาในวิชาชีพท่ีฝึกไวอ้ยา่งดี มีความช านาญท่ีจะปฏิบติั  ให้ไดผ้ลดีและเป็นสัมมาอาชีพ ซ่ึง
เป็นลกัษณะท่ีส าคญั คือ ไม่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียน ไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ผูอ่ื้น หรือก่อผล
เสียหายแก่สังคม หากแต่เป็นเคร่ืองแกปั้ญหาของชีวิตและแกปั้ญหาของสังคม มีชีวิตท่ีเป็นไปเพื่อ
สร้างสรรค ์ท าให้เกิดประโยชน์เก้ือกูล ท่ีเอ้ือต่อการพฒันาชีวิตของตน ไม่ท าให้ชีวิตตกต ่า หรือ
ท าลายคุณค่าของความเป็นมนุษย ์หรือเส่ือมจากคุณความดีในภาวะแห่งตน 
   3.3.4 จิตสิกขา 
                ในดา้นของจิตสิกขาคือศึกษาในเร่ืองจิต เรียนรู้เร่ืองจิต ใหเ้ขา้ใจธรรมชาติ
ของจิต การท างานของจิต รู้วิธีการพฒันาจิต เพื่อให้สงบตั้งมัน่ เป็นสมาธิพร้อมท่ีจะท ากิจหนา้ท่ี
อยา่งมีประสิทธิภาพ ในดา้นการพฒันาจิต หรือท่ีเรียกวา่สมาธิ แยกไดด้งัน้ี 
                 3.3.4.1 ดา้นคุณภาพจิต ไดแ้ก่คุณธรรมความดีงามต่างๆ เช่น เมตตา กรุณา 
กตญัญูกตเวที คารวะ หิริโอตตปัปะ ฯ  ซ่ึงหล่อเล้ียงจิตใจให้เจริญงอกงาม และเป็นพื้นฐานของ
พฤติกรรมท่ีดีงาม 
                3.3.4.2 ดา้นสมรรถภาพจิต ไดแ้ก่ความสามารถของจิต ท่ีเขม้แขง็ มัน่คง
หรือความมีประสิทธิภาพของจิต เช่น มีฉนัทะ ความใฝ่รู้ใฝ่ดีงาม ใฝ่กระท า จิตมีความเพียร ความ
ขยนั ความอดทน มีความระลึกได ้ รู้ตวัทัว่พร้อมเท่าทนั ต่ืนตวัอยูเ่สมอ สามารถควบคุมตวัเองได ้มี
ความตั้งมัน่แน่วแน่ ใส สงบ เป็นสมาธิ รวมไปถึงความไม่ประมาท ท่ีจะท าใหก้า้วหนา้มัน่คงใน
พฤติกรรมท่ีดีงาม หรือตั้งมัน่ในความดีงามและพร้อมท่ีจะใชปั้ญญาในการใชชี้วิตและประกอบกิจ
หนา้ท่ี 
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                 3.3.4.3 ดา้นสุขภาพจิต ไดแ้ก่สภาพจิตท่ีปราศจากความขุน่มวัเศร้าหมอง 
เร่าร้อน หากแต่มีความสดช่ืน เอิบอ่ิม ร่าเริง เบิกบาน ผอ่นคลาย ผอ่งใส เป็นสุข ซ่ึงจะส่งผลต่อ
สุขภาพกาย และท าใหพ้ฤติกรรมท่ีดีงามมีความมัน่คง สอดคลอ้งกลมกลืน หรืออยูใ่นภาวะท่ีสมดุล 
   3.3.5  ปัญญาสิกขา 
                ในดา้นปัญญาสิกขาคือศึกษาในเร่ืองปัญญา พฒันาดา้นปัญญา ในการ
พฒันาดา้นปัญญาน้ีจะมีการพฒันาอยูห่ลายระดบั เช่น 
                 3.3.5.1 ความรู้ความเขา้ใจในส่ิงท่ีไดย้ินไดฟั้งมา หรือท่ีเล่าเรียนมาและ
รับการถ่ายทอดศิลปวิทยาการ ตลอดจนขอ้มูลข่าวสารต่างๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ 
               3.3.5.2 การรับรู้ประสบการณ์และเรียนรู้ส่ิงต่างๆ อยา่งถูกตอ้งตามเป็น
จริง ไม่บิดเบือน หรืออคติดว้ยความรัก ความชงั และเพราะความกลวั 
                3.3.5.3 การคิดพินิจพิจารณาวินิจฉัยอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยการใช้
ปัญญาท่ีบริสุทธ์ิอิสระไม่ถูกกิเลส เช่น ความอยากไดผ้ลประโยชน์ และความเกลียดชงัเขา้ครอบง า 
                3.3.5.4 การรู้จกัมอง รู้จกัคิด มีหลกัการคิด มีวิธีคิดท่ีจะเขา้ถึงความจริง 
และไดคุ้ณประโยชน์ มีโยนิโสมนสิการ อยา่งท่ีเรียกวา่มองเป็น คิดเป็น เช่น รู้จกัวิเคราะห์ แยกแยะ 
สืบสาวหาเหตุปัจจยัของส่ิงเกิดข้ึน ด ารงตั้งอยูแ่ละแปรเปล่ียนสภาวะไป 
                3.3.5.5 การรู้จกัจดัการ ด าเนินการ ท ากิจใหส้ าเร็จ ฉลาดในวิธีการท่ีจะ
น าไปสู่จุดหมาย 
               3.3.5.6 มีความสามารถในการแสวงหา เลือกคดัจดัสรรประมวลความรู้ 
คิดไดช้ดัเจน และสามารถน าความรู้ท่ีมีอยู่มาเช่ือมโยมสร้างเป็นเครือข่ายความรู้และสร้างเป็น
ความรู้ความคิดใหม่เพื่อใชใ้นการแกปั้ญหาและสร้างสรรค ์
              3.3.5.7 มีความรู้แจง้เขา้ถึงความจริงของโลกและชีวิต รู้เท่าทนักบัธรรมดา 
หรือกบัธรรมชาติทั้งหลาย ท่ีท าใหว้างใจถูกตอ้งต่อทุกส่ิงทุกอยา่ง สามารถแกปั้ญหาชีวิต ขจดัความ
ทุกข์ในจิตใจของตนเองได้ หลุดพน้จากความยึดติดในส่ิงทั้งหลาย จิตไม่ถูกบีบคั้นครอบง า
กระทบกระทัง่ดว้ยความผนัผวนปรวนแปรของส่ิงต่างๆ หลุดพน้เป็นอิสระ อยูเ่หนือกระแสโลก 

                 หากกล่าวโดยสรุปแลว้ ปัญญา 2 ดา้นท่ีส าคญั คือปัญญาเขา้ถึงความจริง
แห่งธรรมดาของธรรมชาติและปัญญาท่ีสามารถใช้ความรู้นั้ นจัดตั้ งวางระบบแบบแผนของ
การด าเนินชีวติไดแ้ละสงัคมของมนุษยไ์ดป้ระโยชน์สูงสุดจากความจริงนั้น (พระธรรมปิฎก, 2539) 
ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้  เห็นไดว้่า หน้าท่ีโดยตรงของการศึกษานั้นเป็นตวัแกปั้ญหา ถา้การศึกษา
ผดิพลาด กลายเป็นตวัก่อปัญหา ตอ้งมาแกไ้ขปัญหาท่ีตวัการศึกษา เพื่อใหไ้ดก้ารศึกษาท่ีถูกตอ้ง ให้
เป็นการศึกษาท่ีแทจ้ริงท่ีจะเป็นตวัแกปั้ญหา (พระธรรมปิฎก:2542) ยิง่ตอนน้ีทางกระทรวงศึกษาธิการ
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ไดม้อบหมายใหม้หาวิทยาลยัสงฆท์ั้งสองแห่งเป็นผูจ้ดัท าหลกัสูตรวิชาพระพทุธศาสนา เพื่อใชส้อน
วิชาพระพุทธศาสนา ในหลกัสูตรการศึกษาของชาติ  และจดัเน้ือหาวิชาพระพุทธศาสนาเขา้สอน
บูรณาการใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (8 กลุ่มวิชา) ในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือจาก ประถมศึกษา 
ป่ีท่ี ๑ ถึง มธัยมศึกษาปีท่ี ๖ เราเคยทว้งติงเขาพอเอาเขา้จริง ๆ เรามีความสามารถท าไดห้รือไม่ งานน้ี
ก าลงัทา้ทายมหาวิทยาลยัสงฆท์ั้งสองแห่ง อยูใ่นขณะน้ี 

   3.3.6 บทบาทของพระสงฆด์า้นการศึกษาสงเคราะห์ 

                ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบนัพระสงฆไ์ดท้  าหนา้ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ใน
ดา้นการศึกษา ทั้งส่วนท่ีจดัการศึกษาเองโดยตรงโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในส่วนท่ีทางรัฐบาลไม่สามารถ
จดัการศึกษาบริการไดท้ัว่ถึง อนัไดแ้ก่กลุ่มประชากรท่ีดอ้ยโอกาสทางสังคม ดอ้ยโอกาสทางดา้น
เศรษฐกิจ เป็นเหตุให้ดอ้ยโอกาสทางการศึกษา ก็ไดอ้าศยัพระสงฆใ์ห้การศึกษา ในขณะท่ีศึกษา
ก็ไม่ตอ้งใชง้บประมาณจากรัฐบาล แต่ใชทุ้นจากประชาชนโดยตรง ทั้งท่ีอยูอ่าศยั อาหารและในการ
ใชจ่้าย แมจ้ะมีส่วนหน่ึงท่ีเรียนจบแลว้ท่ีทางฝ่ายคณะสงฆย์งัไม่ไดใ้ชง้าน แลว้ท่านเหล่านั้นลาสมณเพศ
ออกไปก็ไปท างานใหท้างรัฐบาล โดยท่ีรัฐไม่ตอ้งลงทุน หากมองอยา่งน้ีแลว้จะเห็นไดว้่าคณะสงฆ์
ไดช่้วยเหลือสงเคราะห์รัฐบาลดว้ย ไม่เพียงแต่ไดช่้วยอนุเคราะห์กบัประชาชนกลุ่มท่ีดอ้ยโอกาส
เพียงฝ่ายเดียว แต่อยา่งไรก็ตามบทบาทของพระสงฆใ์นการศึกษาสงเคราะห์น้ี อาจมองไดท้ั้งท่ีเป็น
ระบบ คือจดัตั้งโรงเรียนมีการจดัการเรียนการสอน มีหลกัสูตรท่ีแน่นอน และอีกท่ีจดัอยา่งไม่เป็น
ระบบ อาจเป็นลกัษณะการใหทุ้นสนบัสนุนการศึกษา การใหทุ้นในสร้างอาคารเรียน ใหทุ้นซ้ือส่ือ
การเรียนการสอน อุปกรณ์ทางการศึกษา ให้ทุนการศึกษากบัครูเพื่อพฒันาครูในสาขาวิชาท่ีขาด
แคลน ใหทุ้นการศึกษาแก่เดก็ผูข้าดแคลนทุนทรัพย ์ฯลฯ 

   3.3.7 บทบาทดา้นการเผยแผ ่

                  บทบาทของพระสงฆ์ในดา้นการเผยแผ่ แทจ้ริงแลว้บทบาทดา้นน้ี 
พระสงฆทุ์กรูปไดรั้บมอบหมายจากองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้โดยตรง เพราะหนา้ท่ีของพุทธ
สาวก คือมีหนา้ท่ีศึกษาเรียนรู้ค  าสอนใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ แลว้ปฏิบติัตามพระธรรมค าสอนนั้น
แลว้ตอ้งสอนผูอ่ื้นใหป้ฏิบติัตามดว้ย น่ีจึงไดช่ื้อวา่พระสงฆส์าวก 

                 การให้การอบรม การสอน การเผยแผ่เป็นหนา้ท่ีหลกัของพระสงฆ ์ 
ท่ีส าคญั ท่ีพระสงฆป์ฏิบติัมาเป็นปกติอยูแ่ลว้ ทั้งท่ีเรียกวา่การเทศน ์ แสดงธรรม หรือการปาฐกถา  
กต็าม ซ่ึงประชาชนทัว่ไปใหค้วามเคารพและสนใจท่ีจะฟังสาระท่ีพระสงฆเ์ป็นผูใ้หอ้ยูแ่ลว้ และ
นับเป็นการศึกษาท่ีเขา้ถึงประชาชนชาวบา้นไดอ้ย่างกวา้งขวาง ส่วนในเน้ือหาสาระท่ีพระสงฆ์
ให้แก่ประชาชนจะแตกต่างกนัตามโอกาสและวาระต่างๆ แต่ส่ิงท่ีเป็นธรรมะหรือค าสอนท่ีเป็น
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พระพุทธศาสนาท่ีนับไดว้่าเป็นสาระในพระพุทธศาสนานั้น เป็นเน้ือหาท่ีเป็นความจริงท่ีมีอยู่ท่ี
เกิดข้ึนเป็นปกติ เพราะแทท่ี้จริงแลว้ ค  าวา่ "ธรรม"นั้นกคื็อ "ธรรมชาติ"นัน่เอง (วนิยั วีระวฒันานนท,์ 
2538) 
                 บทบาทดา้นการเผยแผ่ท่ีเป็นปกติจนประชาชนมองเป็นวิถีชีวิตหรือ
เป็นกิจวตัรของพระสงฆ ์ ก็คือการแสดงธรรมในวนัพระ ในเทศกาลวนัส าคญั พระสงฆไ์ดโ้อกาส
ในการแสดงธรรมการเผยแผธ่รรมอยูเ่ป็นปกติ และในรูปแบบท่ีไม่เป็นรูปแบบ กล่าวคืออาจจะใช้
วิธีการพูดคุยสนทนาในโอกาสพบปะ จะเป็นการเผยแผ่โดยไม่เป็นกิจลกัษณะ แต่ก็แฝงดว้ยให้
ขอ้คิดทางธรรม หรือในโอกาสท่ีประชาชนมาท าบุญวนัเกิดแลว้ขอพรจากพระสงฆ์ มาถวาย
สังฆทานแลว้พระสงฆก์็ให้พร ในช่วงเวลาสั้นๆ เป็นการสอนโดยท่ีผูรั้บไม่รู้ว่าถูกสอน แต่ไดซึ้ม
ซบัเอาค าสอน เอาคติธรรม ไดเ้กิดการเรียนรู้พระธรรมค าสอน หากพระสงฆส์ านึกตระหนกัใน
บทบาทเหล่าน้ีอย่างจริงจงั พระสงฆ์จะมีโอกาสในการเผยแผ่ธรรมและไดเ้ขา้ถึงประชาชนโดย
ไม่ยากเลย และไม่ตอ้งรอเทศกาลส าคญัใดๆ ทั้งส้ิน ในความเห็นส่วนตวัแลว้รูปแบบโอกาสใด
ไม่ส าคญั แต่ประเด็นส าคญัอยูท่ี่ผูฟั้งเกิดการเรียนรู้(Learning) จุดท่ีตอ้งการคือใหผู้ฟั้งไดเ้กิดการ
เรียนรู้จะใหใ้ครเป็นศูนยก์ลางก็แลว้แต่อยากจะกล่าวดว้ยว่าขอให้การเรียนรู้เป็นศูนยก์ลาง (Learning 
Center) อนัเป็นจุดท่ีตอ้งการให้เกิดกบัผูฟั้ง ท่ีจะเป็นจุดเปล่ียนแห่งพฤติกรรมของคน ว่าจะ
เปล่ียนไปในทิศทางใด ใหเ้ขาเรียนรู้ในดา้นใด 
   3.3.8 บทบาทดา้นสาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห์ 
                  บทบาทดา้นน้ีของพระสงฆห์ากพูดไปแลว้นบัว่ามีความส าคญัไม่นอ้ย 
เพราะตอ้งค านึงถึงความเป็นเอกลกัษณ์แห่งความเป็นไทย ความเป็นพระพุทธศาสนาอยู่ในทีดว้ย 
เพราะสร้างวดั สร้างศาสนวตัถุตอ้งให้เป็นเอกลกัษณ์ท่ีด ารงไวซ่ึ้งความเป็นพุทธ  ค าว่าความเป็น
พทุธกบัความเป็นไทยนั้นหมายถึงส่ิงเดียวกนัเพราะความเป็นไทยมาจากรากฐานของความเป็นพทุธ 
มาจากรากฐานแห่งความคิดอนัเป็นพุทธ พระสงฆ์ตอ้งเป็นแบบอย่างในเชิงของการอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมไว ้เพราะวฒันธรรม คือวิถีชีวิตของปวงชนชาวไทย 
   3.3.9 ดา้นสาธารณสงเคราะห์ 
                   บทบาทของพระสงฆใ์นดา้นสาธารณสงเคราะห์ เรายงัเห็นไดช้ดัเจนว่า 
พระสงฆท่ี์มีบารมี มีเอกลาภมาก ๆ ท่านไม่ไดเ้ก็บไวเ้พียงตวัท่านเอง หากแต่ไดช่้วยสร้างโรงพยาบาล 
ท่ีวา่การอ าเภอ อนามยัต าบล ศาลาท่ีประชุม ศาลาพกัริมทาง ท าบ่อน ้า ท าสะพาน เป็นตน้ 
                   หากมองลึกลงไปถึงการพฒันาในดา้นจิตใจ พระสงฆไ์ดพ้ฒันาจิตใจ
ของคนในชุมชน จากคนท่ีติดยาเสพติดให้เลิก จากท่ีเคยติดเหลา้ใหเ้ลิกเหลา้ จากท่ีเคยติดการพนนั
ใหเ้ลิกจากการพนนั จากท่ีเคยลุ่มหลงในไสยศาสตร์ ท่ีเคยงมงายใหรู้้ใชส้ติปัญญา จากความเห็นผดิ
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(มิจฉาทิฐิ)ใหมี้ความเห็นท่ีถูกตอ้ง (สัมมาทิฐิ) พระสงฆพ์ฒันาจิตใจของคนในชุมชนใหข้ยนัหมัน่เพียร
ในการท ามาหาเล้ียงชีพ คือหาและสอนให้ขยนัเก็บออม ประหยดัใชจ่้ายอยา่งรู้คุณค่า ไม่ฟุ่ มเฟือย 
หรูหรา หลงตามค่านิยมท่ีผิด (ค่านิยมท่ีไม่น่านิยม) สอนใหค้นท่ีอยูส่ังคม แต่สอนใหรู้้จดัเลือกคบคน 
โดยใหเ้ลือกคบกบับณัฑิต ใหห้ลีกเวน้จากคนพาล และสอนใหว้างตนให้เหมาะสมกบัภาวะแห่งตน 
รู้จกัฐานะของตน 
    ท่ีกล่าวมาทั้ งหมดเป็นหลักการในบทบาทของพระสงฆ ์และเป็น
บทบาทจริงในทางปฏิบติั ท่ีพระสงฆท่ี์ถูกตอ้งตามพระธรรมวินยัพึงปฏิบติักนั โดยเฉพาะในดา้น
หลกั 4 ดา้นอนัไดแ้ก่ ดา้นการปกครอง ตอ้งปกครองโดยธรรม เป็นธรรมาภิบาล ปกครองเพื่อ
เก้ือหนุนใหเ้กิดการศึกษา ดา้นการศึกษาและการศึกษาสงเคราะห์ ทั้งท่ีพระสงฆก์นัเองสอนพระเณร
ดว้ยกนัเอง และสงเคราะห์กุลบุตร กุลธิดา เพื่อให้ไดรั้บการศึกษาท่ีถูกตอ้ง พร้อมทั้งวิชาความรู้ 
จรณะ ความประพฤติ การศึกษาท่ีสร้างวิธีคิดท่ีเป็นสัมมาทิฏฐิ การเรียนรู้คู่ความสุข (Learning And 
Happiness) บทบาทดา้นการเผยแผ ่ งานเผยแผเ่ป็นงานท่ีน าค  าสอนขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้
ออกเผยแผ่สู่ประชาชน เป็นภารกิจท่ีมีความส าคญั ในสมยัพุทธกาลพระพุทธองค ์ใชค้  าว่าไป
ประกาศพรหมจรรย ์ประกาศวิถีชีวิตอยา่งพรหม อนัเป็นชีวิตท่ีประเสริฐ นัน่หมายถึงพระสงฆต์อ้ง
เป็นแบบอยา่งท่ีดีของการด าเนินชีวิต สังคมสงฆต์อ้งเป็นสังคมล าลอง สังคมแบบอยา่งหรือสังคม
ตน้แบบของสงัคมชาวบา้นท่ีดี 
                   บทบาทดา้นสาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห์ อนัเป็นบทบาทหลกั
อีกดา้นหน่ึง ท่ีหมายถึงดา้นการก่อสร้าง การพฒันาศาสนวตัถุ โดยเร่ิมจากการสร้างศาสนวตัถุ
ภายในวดัของพระสงฆ์ สร้างเพื่อใหเ้ป็นท่ีสะดวกแก่การศึกษาธรรมปฏิบติัธรรม มิใช่เป็นการสร้าง
เพื่ออวดอา้งบารมี แข่งขนัความฟุ่ มเฟือยหรูหรา เอาบทบาททั้งหมดมาทุ่มเทกบับทบาทดา้นการ
ก่อสร้าง ประการต่อมาศิลปะท่ีสร้างควรมีเอกลกัษณ์ของความเป็นไทย ความเป็นพุทธให้ปรากฏ
เหลืออยูคู่่กบัสงัคมไทยเรา คือพอมองเห็นศาสนวตัถุแลว้ ใหเ้ป็นส่ิงแทนของความเป็นพระพทุธศาสนา
ไว ้ แต่เท่าท่ีเห็นศาสนวตัถุกลายเป็นส่ิงแทนสังคมบริโภคนิยม (Consumer Society) ไม่เหลือความ
เป็นสังคมพทุธ 
    นิธิ เอียวศรีวงศ ์ (2543) เห็นวา่พระสงฆมี์บทบาทส าคญัในการเขา้มา
ช่วยพฒันาสงัคม เช่น การรักษาผูป่้วยโรคเอดส์ การบ าบดัผูติ้ดยาเสพติด การพฒันาส่งเสริมอาชีพ 
และการสร้างส านึกความร่วมมือในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน   
    พินิจ ลาภธนานนท์ (2549) ไดร้ายงานผลการวิจยัเร่ือง กระบวนการ
เปล่ียนแปลงทางสงัคมกบัการปรับเปล่ียนบทบาทการพฒันาของพระสงฆน์กัพฒันาในภาคอีสานว่า 
การแสดงบทบาทในการพฒันาของพระสงฆถื์อว่าเป็นอีกกา้วหน่ึงของการสร้างเสริมความศรัทธา
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ของสถาบนัสงฆ ์ในกระแสสงัคมท่ีก าลงัเปล่ียนแปลง รวมทั้ง Sulak Sivaraksa (1984:103) ท่ีเห็นว่า
พระสงฆ์มีคุณลกัษณะท่ีส าคญัคือ ปฏิบติัธรรมพฒันาจิต และตอ้งเขา้ถึงประชาชนเพื่อเป็นการ
ถ่ายทอดคุณค่าทางจริยธรรมและจิตวิญญาณใหก้บัสงัคม 
    ในทรรศนะของพระสงฆเ์องท่ีเห็นวา่พระสงฆค์วรมีบทบาทในการพฒันา
ดา้นอ่ืนนอกจากศาสนพิธี คือกลุ่มพระนกัพฒันาต่าง ๆ เช่น กลุ่มพระนกัพฒันาในภาคอีสานและ
กลุ่มพระนกัอนุรักษ ์ท่ีเห็นว่าตนเองมีศกัยภาพเพียงพอในการเป็นผูน้ าชุมชนให้ด าเนินการพฒันา
ชุมชนของตนเองโดยไม่ตอ้งหวงัพึ่งพิงแต่ราชการ แนวคิดของพระสงฆท์ั้งสองกลุ่มเห็นว่า พระสงฆ์
ไม่ไดแ้ยกกบัชุมชน และโลกกบัธรรมมิไดแ้ยกจากกนั (พระไพศาล วิสาโล, 2546)  
    นอกจากนั้น Bennett (2521) ไดส้รุปไวใ้นงานวิจยัว่า วดัในประเทศไทยมี
บทบาทต่อชุมชนมายาวนานหลายร้อยปี ในดา้นการใหบ้ริการดา้นต่าง ๆ เช่น การศึกษาแก่เด็กชาย 
ใหค้  าปรึกษา ท าการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท การรักษาพยาบาล และเกบ็รักษาวฒันธรรม) 
    ในมุมมองของภาครัฐอนัไดแ้ก่ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้
ก าหนดนโยบายว่าบทบาทของพระสงฆ ์ควรสนบัสนุนการพฒันาให้ประชาชนมีเศรษฐกิจท่ีดีบน
พื้นฐานสังคมคุณธรรม หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงคือมีบทบาทอ่ืนนอกจากบทบาทดา้นศาสนพิธีได ้(พินิจ 
ลาภธนานนท,์ 2549) 
    จากท่ีไดก้ล่าวมาแนวคิดเร่ืองพระสงฆก์บัการพฒันาเป็นส าคญัเน่ืองจาก
ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ  การท่ีพระสงฆม์าเป็นผูป้ระกอบการสังคมท าให้
มีผูบ้ริโภคเป็นจ านวนมาก  ดว้ยช่ือเสียงและความศรัทธาในพระสงฆ์ท าให้มีความสามารถในการ
พฒันาชุมชนไดอ้ยา่งดี  
    กล่าวโดยสรุปแนวคิดเร่ืองพระสงฆ์นักพฒันาท่ีน ามาใช้ในการศึกษา
วิจยัคร้ังน้ี เพื่อน ามาวิเคราะห์การให้ความหมายและท่ีมาของความหมาย แนวคิด บทบาทของ
พระสงฆ์ในการเป็นผูป้ระกอบการสังคม กรณีศึกษา วดัสวนแกว้ จงัหวดั นนทบุรี การจากวิจยั
พบว่า โครงการเพื่อสังคม 18 โครงการในวดัสวนแกว้ มีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดเร่ืองพระสงฆ์
นกัพฒันา  ท าใหส้งัคมพฒันาไปไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 
4. แนวคดิการด าเนินธุรกจิขนาดย่อม 
 ธุรกิจขนาดยอ่ม หมายถึง ธุรกิจท่ีด าเนินการโดยบุคคล หรือ กลุ่มบุคคลโดยบริหารดว้ย
ตนเองโดยเงินทุนไม่มากนกั  ธุรกิจท่ีมีคนงานนอ้ยกว่า 500 คน เป็นธุรกิจท่ีเจา้ของมีอิสระในการ
บริหารงานดว้ยตนเองและไม่เป็นธุรกิจน า (Leading Business) ในธุรกิจประเภทเดียวกนั ส่วน
กระทรวงอุตสาหกรรม ใหค้วามหมายธุรกิจขนาดยอ่มว่า เป็นวิสาหกิจการผลิต หรือโรงงานท่ีมีทุน
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จดทะเบียนหรือลงทุนซ้ือเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ต่าง ๆ ต ่ากว่า 200 ลา้นบาท ถา้เป็นภาคบริการลงทุนต ่า
กว่า 200 ลา้นบาท ถา้เป็นภาคการคา้ส่งลงทุนต ่ากว่า 100 ลา้นบาท และถา้เป็นการคา้ปลีกลงทุนต ่า
กว่า 60 ลา้นบาท ถือเป็นธุรกิจขนาดยอ่ม ปัจจุบนั (2546) ประเทศไทยมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีจด
ทะเบียนกบักระทรวงอุตสาหกรรมอยูป่ระมาณ 135,000 โรงงาน ประมาณร้อยละ 95 หรือ ประมาณ 
128,250 โรงงาน เป็นธุรกิจขนาดยอ่ม และประมาณว่า ธุรกิจขนาดยอ่มมีมูลค่าการส่งออกประมาณ 
0.8 พนัลา้นบาท และมีการจา้งแรงงานกวา่ 4.0 ลา้นคน  
 4.1 ประเภทของธุรกจิขนาดย่อม  
  ธุรกิจขนาดยอ่มสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 
  4.1.1 ธุรกจิการผลติ (Manufactoring) เป็นอุตสาหกรรมการแปรรูปวตัถุดิบไปเป็น
สินคา้ ซ่ึงแบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ 

4.1.1.1 ธุรกิจการผลิตเก่ียวกบัการเกษตร เช่น การปลูกพืช เล้ียงสตัว ์ ท าสวน
ผลไม ้สวนผกั ฯลฯ 

4.1.1.2 ธุรกิจร้านอาหาร เช่น ร้านก๋วยเต๋ียว ร้านขา้วแกง ร้านอาหาร ร้าน
กาแฟ  ร้านเบเกอร่ี ภตัตาคาร ร้านฟาสตฟ์ู๊ ด ฯลฯ  

4.1.1.3 ธุรกิจโรงงาน เช่น โรงงานผลิตน ้ าด่ืม ผลิตปุ๋ย ผลิตเส้นก๋วยเต๋ียว ท า
ธูป โรงงานน ้าแขง็ โรงงานอาหารกระป๋อง ฯลฯ 

4.1.1.4 ธุรกิจหัตถกรรมและงานศิลปะใชฝี้มือ เช่น เคร่ืองป้ันดินเผา ดอกไม้
ประดิษฐ ์ของขวญั ของช าร่วย ท าป้ายโฆษณา ฯลฯ  

4.1.1.5 ธุรกิจอ่ืน ๆ เช่น ร้านขายตน้ไม ้ร้านถ่ายรูป ท าเหลก็ดดัและมุง้ลวด ท า
เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ  
  4.1.2 ธุรกจิค้าส่ง (Wholesale) เป็นธุรกิจการเป็นพอ่คา้คนกลาง ซ้ือสินคา้จากแหล่ง
ผลิตมาขายส่งใหก้บัผูข้ายสินคา้ เช่น คา้ส่งอะไหล่รถยนต ์คา้ส่งยา คา้ส่งเหลา้ คา้ส่งบุหร่ี ฯลฯ 
  4.1.3 ธุรกจิค้าปลกี (Retailing) เป็นธุรกิจซ้ือสินคา้ไปขายใหก้บัลูกคา้โดยตรง และ
เป็นธุรกิจท่ีมีจ านวนมากท่ีสุด ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 6 กลุ่ม คือ  

4.1.3.1 ร้านคา้ปลีกสายเดียว (Single-Line store) หมายถึงร้านคา้ปลีกท่ีขาย
สินคา้หลายประเภท แต่ต่างกมี็ความสมัพนัธ์กนั เช่น ร้านขายเคร่ืองประดบั ร้านขายรองเทา้ ร้าน
ขายน ้าหอม ฯลฯ 

4.1.3.2 ร้านคา้ปลีกเฉพาะอยา่ง (Specialty store) หมายถึง ร้านคา้ปลีกท่ีขาย
สินคา้ชนิดเดียว แต่อาจจะหลายแบบ (styles) เช่น ร้านขายเนคไท ร้านคา้รองเทา้กีฬา ร้านคา้
เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ 
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4.1.3.3 ร้านคา้ปลีกสินคา้เบด็เตลด็ (Variety store) หมายถึงร้านคา้ปลีกท่ีขาย
สินคา้มากมายหลายชนิด โดยแต่ละชนิดมีจ านวนนอ้ย เช่น ร้านขายของช า ร้านโชวห่์วย ฯลฯ 

4.1.3.4 หา้งสรรพสินคา้ (Department store) หมายถึง ร้านขายปลีกขนาดใหญ่ 
มีสินคา้มากมายหลายชนิด และมกัจะแบ่งเป็นแผนก เช่น หา้งสรรพสินคา้ ศูนยก์ารคา้ ฯลฯ 

4.1.3.5 ร้านคา้ท่ีจ  าหน่ายสินคา้ตามสะดวก (Convenience store) หมายถึง
ร้านคา้ท่ีขายสินคา้ หลายชนิด หลายประเภท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสินคา้ประเภทอาหาร เคร่ืองด่ืม และ
อาจจะมีอย่างอ่ืนดว้ย และให้ลูกคา้บริการตวัเอง เช่น ร้านสะดวกซ้ือ ร้านสรรพสินคา้ขนาดเล็ก 
(Minimart หรือ Ministore) 

4.1.3.6 E-Commerce, E-mail Business เป็นการขายสินคา้โดยผา่น Internet 
ซ่ึงท าไดห้ลายอยา่ง เช่น B2B (Business toBusiness) B2C (Business to Customer) C2B (Customer 
to Business) C2C (Customer to customer) ฯลฯ 
  4.1.4 ธุรกจิบริการ (Service) เป็นธุรกิจท่ีผลิตและขายบริการต่อเน่ืองกนั และธุรกิจ
ท่ีไม่มีการผลิตแต่เพยีงขายบริการ เช่น ร้านอาหาร ธุรกิจการเงิน ฯลฯ ซ่ึงอาจแบ่งไดเ้ป็น 10 กลุ่ม 
คือ 

4.1.4.1 ธุรกิจเก่ียวกบัการเงิน-การธนาคาร เช่น ธนาคาร บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์
บริษทัเครดิตฟองซิแอร์ โรงรับจ าน า ฯลฯ 

4.1.4.2 ธุรกิจเก่ียวกบัท่ีอยู่อาศยั ไดแ้ก่ หอพกั บา้นเช่า บา้นรับรอง โรงแรม 
รับสร้างบา้น ฯลฯ 

4.1.4.3 ธุรกิจเก่ียวกบัสุขภาพและพลานามยั เช่น โรงพยาบาล คลินิกแพทย ์
สถานท่ีออกก าลงักาย นวดแผนโบราน ฯลฯ 

4.1.4.4 ธุรกิจเก่ียวกบัการคมนาคมขนส่ง เช่น รถประจ าทาง รถแทก็ซ่ี รถบรรทุก 
รถไฟฟ้า รถใตดิ้น ฯลฯ 

4.1.4.5 ธุรกิจเก่ียวกบัความบนัเทิง เช่น สวนสนุก สวนสัตว ์โรงภาพยนตร์ 
ไนทค์ลบั คอ๊กเทลเลา้จน์ ดิสโกเ้ธค ฯลฯ 

4.1.4.6 ธุรกิจเก่ียวกบัการศึกษา เช่น โรงเรียน วิทยาลยั มหาวิทยาลยัสถาบนั 
การศึกษา ฯลฯ 

4.1.4.7 ธุรกิจเกี่ยวกบักีฬา เช่น สนามกอลฟ์ ยิงปืน ว่ายน ้ า สนามเทนนิส 
สนามมวย ธุรกิจกีฬาฟุตบอล ฯลฯ 

4.1.4.8 ธุรกิจเก่ียวกบัการติดต่อส่ือสารและบริการขอ้มูล เช่น ส านกังานนกัสืบ 
บริษทัรับจา้งโฆษณา หนงัสือพิมพ ์บริการ โทรศพัทท์างไกล ฯลฯ 
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4.1.4.9 ธุรกิจเก่ียวกบัการประกนัภยัและคลงัสินคา้ เช่น การให้เช่าห้องเยน็ 
เช่าโกดงั ประกนัชีวิต ประกนัภยั ประกนัวินาศภยั  

4.1.4.10 ธุรกิจเบด็เตลด็อ่ืน ๆ  เช่น ร้านตดัผม บริการก าจดัปลวก ซ่อมเคร่ืองยนต ์
ซ่อมเคร่ืองไฟฟ้า ฯลฯ  
  4.1.5 ธุรกจิเหมืองแร่ (Mining) เป็นธุรกิจเก่ียวกบัการขุดหาทรัพยากรธรรมชาติ
แหล่งแร่วตัถุดิบจากพื้นดิน ทั้งเป็นโลหะและอโลหะ เช่น พ่อพลอย พ่อเพชร ถ่านหิน น ้ ามนัดิบ 
ก๊าซธรรมชาติ หินปูน แร่เหลก็ แร่สงักะสี แร่ทองค า แร่เงิน ฯลฯ   
   โดยสรุปการการด าเนินธุรกิจขนาย่อมเป็นการด าเนินธุรกิจโดยบุคคล หรือ
กลุ่มคมบริหารดว้ยตนเองโดยเงินลงทุนไม่มากนกั บริหารงานดว้ยตนเอง มีมูลค่าการลงทุนต ่า 
   ผูว้ิจยัเห็นว่าเร่ืองแนวคิดการด าเนินธุรกิจขนาดยอ่มมีความสัมพนัธ์กบัการศึกษา
เร่ืองบทบาทของพระสงฆ์ในการเป็นผูป้ระกอบการสังคม กรณีศึกษาวดัสวนแกว้ จงัหวดันนทบุรี  
จากการศึกษาการด าเนินธุรกิจเพื่อสังคมในวดัสวนแกว้ วดัสวนแกว้เป็นองคก์รท่ีมีขนาดเลก็มีการ
บริหารงานโดยพระพยอมกลัยาโณ จึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดการด าเนินธุรกิจขนาดยอ่ม 
 
5. งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 วิเชียร ป้ันม่วง  ไดศึ้กษาทศันคติของชาวบา้นต่อการพฒันาหมู่บา้น  กรณีศึกษา การพฒันา
หมู่บา้นของท่านเจา้อาวาสวดัสระเหล่ียม  หมู่บา้นสระเหล่ียม  จงัหวดันครราชสีมา พบวา่ชาวบา้นมี
ทศันคติยอมรับการเป็นผูน้ าชุมชนของท่านอาจารย ์มหาบุญเรือง ตนติสาโร  เจา้อาวาสวดัสระเหล่ียม  
ใหค้วามเช่ือถือต่อเจา้อาวาสสูงมาก  และเห็นว่ากิจกรรมพฒันาหมู่บา้นท่ีเจา้อาวาสกระท าลงไปนั้น
จะเกิดผลดีและเป็นประโยชน์แก่หมู่บา้นในอนาคต  ชาวบา้นตอ้งการให้เจา้อาวาสกระท าเช่นนั้น
ตลอดไป และชาวบา้นก็ให้ความร่วมมือในการเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาเป็นอย่างดี  โดยเฉพาะใน
กลุ่มผูน้ าชาวบา้น  และปัจจยัท่ีชาวบา้นเขา้ไปมีส่วนร่วมในการพฒันาหมู่บา้นร่วมกบัเจา้อาวาส     
ก็เน่ืองมาจากชาวบา้นมีความศรัทธาต่อท่านเจา้อาวาสมาก  เพราะเหตุว่าท่านเจา้อาวาสมีการศึกษา
สูง  มีศีลาจารวตัรดี คือไม่กระท าพิธีไสยศ์าสตร์ใหเ้ลข  เล่นห่วยเป็นตน้  มีความคิด  พดูจริงท าจริง  
มีกิจกรรมพฒันา  ทั้งในดา้นวตัถุและจิตใจมากมาย (วิเชียร ป้ันม่วง, 2536) 
 สถาบนั ChangeFusion (2553) ไดศ้ึกษาเร่ือง “โครงการสร้างเสริมองคก์รธุรกิจเพื่อ
สังคม” ผลการวิจยัพบว่า มาตรการในการด าเนินงานปลูกฝังค่านิยมเร่ืองกิจการเพื่อสังคมไทยคือ 
การพฒันาเน้ือหาความรู้และส่ือการเรียนรู้ การพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน การจดัประกวด
แผนธุรกิจระดบัมหาวิทยาลยั การประกาศกิจการเพื่อสงัคมตน้แบบ และการใหร้างวลัประจ าปี และ
ยงัพบปัญหาของการพฒันาองคก์รธุรกิจเพื่อสังคมดงัน้ี ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัองคก์รธุรกิจเพื่อ
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สังคมยงัไม่แพร่หลาย ขาดการรวมกลุ่มขององคก์รธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย ขาดการเขา้ถึง
แหล่งเงินทุนและการสนบัสนุนดา้นการเงิน  ขาดผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น ตลาดรองรับสินคา้ของ
องคก์รธุรกิจเพื่อสงัคมค่อนขา้งจ ากดั  ไม่มีส่ิงจูงใจในการเป็นผูป้ระกอบการเพื่อสงัคมและแรงงาน 
 จากการศึกษาการใหค้วามหมายในการเป็นผูป้ระกอบการสังคมของมูลนิธิโรงพยาบาล
เจา้พระยาอภยัภูเบศรจาก การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกของบุคลากรมูลนิธิฯ และคนในชุมชนกลุ่ม
สมุนไพรบา้นดงบงั สรุปไดว้่าความหมายในการเป็นผูป้ระกอบการสังคมของมูลนิธิโรงพยาบาล
เจา้พระยาอภยัภูเบศร คือเป็นองคก์รท่ีก่อตั้งข้ึนเพื่อแกปั้ญหาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม เป็นการประกอบ
ธุรกิจท่ีมุ่งหวงัผลประโยชน์ แต่ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนเป็นผลประโยชน์ท่ีกลบัคืนสู่สังคม ไดแ้ก่ 
การส่งเสริมและพัฒนาสมุนไพรไทย ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรแบบเกษตรอินทรีย์ (ปิติ 
ลอ้มสมบูรณ์, 2554) 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สรุปไดว้่าผูป้ระกอบการสังคม
คือ ผูป้ระกอบการท่ีประกอบธุรกิจท่ีมุ่งหวงัผลประโยชน์ แต่ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนเป็นผลประโยชน์
คืนกลบัสู่สังคมทั้งหมด ซ่ึงอาจจะอยู่ในรูปการจา้งงาน การเพิ่มผลผลิต การเพิ่มโอกาส การรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม โดยผูป้ระกอบการสังคมจะตอ้งผสมผสานระหว่างธุรกิจท่ีมุ่งหวงัผลประโยชน์กบัการ
ช่วยเหลือสังคม โดยยึดผลประโยชน์ของสังคมเป็นพนัธกิจหลกัขององคก์รและน าไปสู่การพฒันา
ผูป้ระกอบการสงัคมอยา่งย ัง่ยนื  โดยบทบาทของพระสงฆใ์นการเป็นผูป้ระกอบการสังคมเน่ืองจาก
ประชาชนมีความศรัทธาในตวัพระสงฆ ์เม่ือพระสงฆม์าเป็นผูป้ระกอบการสังคม ท าให้ประชาชน
อยากอุดหนุนท าใหพ้ระสงฆ ์ สามารถน ารายไดไ้ปพฒันาโครงการเพื่อสงัคมไดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
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บทที่ 3 

วธีิด ำเนินกำรวจิัย 
 

 การศึกษาเร่ือง “บทบาทของพระสงฆ์ในการเป็นผูป้ระกอบการสังคม กรณีศึกษา 
วดัสวนแกว้ จงัหวดันนทบุรี” เป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method)  ดว้ย
วิธีวิทยาท่ีเรียกวา่  วิธีปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology  Method)  โดยอาศยัวิธีวิทยาปรากฏการณ์วิทยา 
(Phenomenology) เป็นการวิจยัท่ีอาศยัแนวความคิดและโลกทศัน์จากปรัชญาปรากฎการณ์วิทยาเป็น
เคร่ืองมือในการศึกษาปรากฎการณ์ และประสบการณ์ของมนุษย ์(Holloway, อา้งถึงใน ชาย โพธิสิตา,  
2552 : 190)  
 ชาย โพธิสิตา (2552 : 189-192) กล่าวว่าการวิจยัแนวปรากฏการณ์วิทยาคือการศึกษา
ปรากฎการณ์ในชีวิตท่ีบุคคลไดป้ระสบมา โดยมุ่งท าความเขา้ใจความหมายประสบการณ์ชีวิตท่ี
บุคคลประสบ ความหมายในปรากฏการณ์วิทยาหมายถึง ความหมายในทศันะของผูท่ี้ไดป้ระสบ
ปรากฎการณ์นั้น โดยปรัชญาปรากฎการณ์วิทยาของ Husserl (อา้งถึงใน ชาย โพธิสิตา, 2547 : 191) 
หมายถึงการศึกษาว่าคนเราบอกหรือบรรยายเก่ียวกบัปรากฎการณ์ต่างๆ ท่ีตนประสบไดอ้ย่างไร 
ขอ้สรุปเชิงปรัชญาในเร่ืองน้ีคือ คนเราจะเขา้ใจส่ิงส่ิงท่ีเราประสบไดด้ว้ยการวิเคราะห์การรับรู้และ
ความหมายของส่ิงท่ีเราประสบ ซ่ึงเป็นตวักระตุน้ความตระหนกัรู้ของเรา และประสบการณ์ชนิด
เดียวกนัยอ่ยมีแก่นแทอ้นัเดียวกนั แก่นแทเ้หล่าน้ีคือความหมายท่ีคนเราเขา้ใจร่วมกนัหรือเขา้ใจตรงกนั 
ในการวิเคราะห์ผูว้ิจยัเปรียบเทียบประสบการณ์ของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัหลายๆ คน เพื่อหาลกัษณะร่วมกนั
ของประสบการในเร่ืองเดียวกนัจากแต่ละคนโดยการวิจยัจะมุ่งพรรณนาส่ิงท่ีปรากฎ และท าความเขา้ใจ
วา่ส่ิงท่ีปรากฎนั้นมีความหมายอยา่งไรต่อผูท่ี้ไดป้ระสบมนัเป็นส าคญั 

 ในการวิจยัคร้ังน้ีใชว้ิธีวิจยัแนวปรากฏการณ์วิทยา เพื่อพรรณนาและท าความเขา้ใจ กบั
บทบาทของพระสงฆ์ในการเป็นผูป้ระกอบการสังคม กรณีศึกษา วดัสวนแกว้  จงัหวดั นนทบุรี
เพื่อใหง้านวิจยัคร้ังน้ีเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั จึงไดก้ าหนดระเบียบวิธีวิจยัซ่ึงประกอบดว้ย
ขั้นตอนของการด าเนินการวิจยัดงัน้ีคือ  1) พื้นท่ีศึกษา 2) ประชากรและผูใ้หข้อ้มูลหลกั 3) ขั้นตอน
การวิจยั 4) วิธีการวิจยั 5) การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 6) การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูล 7) การ
วิเคราะห์ขอ้มูลวิจยั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
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1. พืน้ทีศึ่กษำ 
 สถานท่ีศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี  คือ  วดัสวนแกว้  จงัหวดั นนทบุรี  เป็นสถานท่ีเผยแพร่
ธรรมโดยพระพิศาลธรรมพาที หรือ  พระพยอม กลัยาโณ เป็นพระสงฆ์นักพฒันา ท่านไดริ้เร่ิม
โครงการต่างๆ ของมูลนิธิสวนแกว้เพื่อพฒันาสังคม และคุณภาพชีวิตของผูด้อ้ยโอกาสในสังคมจน
ประสบความส าเร็จ เช่น โครงการร่มโพธ์ิแกว้ โครงการท่ีพกัคนชรา โครงการซุปเปอร์มาร์เก็ต 
ผูย้ากไร้ โครงการสวนแกว้เนอร์สเซอร่ี เป็นตน้ 
 
2. ประชำกรและผู้ให้ข้อมูลหลกั 
 ผูใ้ห้ขอ้มูลการวิจยัน้ี คือ พระพิศาลธรรมพาที หรือ พระพยอม กลัยาโณ  ผูคิ้ดริเร่ิมและ
ดูแลโครงการทั้งหมด ของวดัสวนแกว้ รวมไปถึง ผูป้ระกอบการโดยรอบบริเวณวดั  และผูบ้ริโภค
ท่ีมาซ้ือสินคา้หรือบริจาคสินคา้ ท่ีวดัสวนแกว้  จงัหวดั นนทบุรี 
 
3. ขั้นตอนกำรวจิัย 

3.1 คน้ควา้และรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับหัวขอ้ท่ีวิจยั เพื่อน าเสนอต่ออาจารยท่ี์
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

3.2 ก าหนดท่ีมาและความส าคญัของปัญหา วตัถุประสงค ์ค  าถามในการวิจยั ขอบเขต
การวิจยั และประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

3.3 ทบทวนวรรณกรรม แนวคิดส าคญัท่ีเก่ียวกบัหวัขอ้ท่ีท าวจิยั 
3.4 จดัท ากรอบแนวค าถามวจิยั ในการสมัภาษณ์กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัของการวิจยั 
3.5 เตรียมอุปกรณ์ต่างๆท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ เช่น เคร่ืองบันทึกเสียง สมุดบันทึก 

ปากกา 
3.6 สัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูล 
3.7 รวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ ตั้งสมมติฐาน และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลไป

พร้อมๆกบัการรวบรวมขอ้มูล กระบวนการเก็บขอ้มูลและปรับสมมติฐานจะด าเนินสลบักนัไป 
จนกระทัง่ถึงจุดอ่ิมตวั (Saturation) ทั้งในแง่ของขอ้มูล  มโนทศัน์และทฤษฎี 

3.8 สรุปบทบาทของพระสงฆก์นัการเป็นผูป้ระกอบการสงัคม 
3.9 จดัท ารูปเล่มวทิยานิพนธ์ 
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4. วิธีกำรวิจัย 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดว้ยวิธีการคน้หาขอ้มูล
จากเอกสาร บทความ งานวิจยั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้วจิยั และการสมัภาษณ์จากผูใ้หข้อ้มูลหลกั โดยมี
เคร่ืองมือในการวิจยัประกอบดว้ย 

4.1 ผูว้ิจยัเองนบัเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีสุด เพราะการวิจยัเชิงคุณภาพเป็นการสัมผสักบั
ผูใ้หข้อ้มูลโดยตรง ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงตอ้งเตรียมตวัใหพ้ร้อมก่อนลงพื้นท่ีเกบ็ขอ้มูล 

4.2 ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมท่ีเ ก่ียวข้องกับหัวข้อท่ีท าการวิจยั  เร่ืองแนวคิด
ผูป้ระกอบการสงัคม  แนวคิดพระสงฆก์บัการพฒันา  และแนวคิดการด าเนินธุรกิจขนาดยอ่ม 

4.3 ศึกษาคุณลกัษณะท่ีส าคญัของการเป็นนกัวิจยัคุณภาพ โดยการศึกษาคน้ควา้ระเบียบ
วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ  เอกสาร ต าราและงานวิจยัคุณภาพ พร้อมรับค าช้ีแนะแนวทางจากอาจารยท่ี์
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

4.4 เตรียมอุปกรณ์บนัทึกเสียง เพื่อใชบ้นัทึกขอ้มูลระหว่างการสัมภาษณ์แบบระดบัเชิงลึก 
ทั้งน้ีเพื่อตรวจสอบความคลาดเคล่ือนของขอ้มูล 

4.5 กรอบแนวค าถามในการสัมภาษณ์ เป็นค าถามแบบปลายเปิด เร่ิมจากค าถามในเร่ือง
ทัว่ๆไป แลว้เร่ิมเขา้สู่ประเดน็ท่ีสนใจการศึกษาเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลในเชิงลึกมากข้ึน 

4.6 เคร่ืองมือท่ีช่วยจดบนัทึก คือ สมุดจดบนัทึกและปากกา ส าหรับจดบนัทึกขอ้มูลจาก
การสัมภาษณ์ สภาพแวดลอ้ม บรรยากาศ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมผูใ้หข้อ้มูล 
 
5. กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การรวบรวมขอ้มูลเอกสารและการรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 5.1 ขอ้มูลทุติยภูมิ 
  การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาคน้ควา้จากหนังสือ  เอกสาร  งานวิจยั บทความ 
และต าราท่ีเก่ียวขอ้งกบั แนวคิดการประกอบธุรกิจเพื่อสังคม  แนวคิดพระสงฆ์กบัการพฒันา 
และการด าเนินธุรกิจขนาดยอ่ม 

5.2 ขอ้มูลปฐมภูมิ 
  ขอ้มูลหลกัมาจาก การเก็บขอ้มูลภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์เก็บขอ้มูลเก่ียวกบั
การด าเนินธุรกิจเพื่อสังคมโดยการสัมภาษณ์ บนัทึกเสียง จดบนัทึก   ลกัษณะการสัมภาษณ์ 
(Interview) ท่ีใชศึ้กษาน้ีผูว้ิจยัไดแ้บ่งเป็น 3 แบบดงัน้ี 
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5.2.1 สัมภาษณ์โดยไม่จ ากดัค าตอบ เป็นวิธีการสัมภาษณ์ในโดยให้ผูต้อบแสดง
ความคิดเห็นของตน ใชแ้บบสัมภาษณ์เก่ียวกบัการเป็นผูป้ระกอบการสังคม ของพระพยอม กลัยาโณ   
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) การศึกษาไดใ้ช ้ แบบสัมภาษณ์ แบบไม่มีโครงสร้าง 
(informal interview) ในการท าค  าตอบท่ีไม่ชดัเจนใหก้ระจ่างข้ึน  

5.2.2 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) ผูว้ิจยัจะเขา้ไปสังเกตการ  
การประกอบธุกิจเพื่อสังคมของวดัสวนแกว้  เพื่อให้ทราบขอ้มูลเชิงลึก และถูกตอ้งกว่าการ
สงัเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม 

5.2.3 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม(Non participant observation) เป็นการสังเกต
โดยผูว้ิจยัไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม  
 
6.  กำรตรวจสอบควำมน่ำเช่ือถือของข้อมูล 
 การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลการวิจยั เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือ โดยใชว้ิธีการ
ตรวจสอบภายนอกท่ีเรียกว่าตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (Triangulation) (Denzin, 1970) โดย
ผูว้ิจยัจะใชก้ารเปรียบเทียบจากมุมมอง 2 ดา้น คือ  การตรวจสอบสามเส้าดา้นขอ้มูล (data 
triangulation) โดยตรวจสอบขอ้มูลท่ีไดม้าจากแหล่งต่างๆ ว่าเหมือนกนัหรือไม่   ถา้ทุกแหล่งขอ้มูล
พบว่าไดข้อ้มูลมาเหมือนกนั แสดงว่าขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัไดม้ามีความถูกตอ้ง   และการตรวจสอบสาม
เส้าดา้นทฤษฎี (theory triangulation) โดยตรวจสอบว่าถา้มีการใชท้ฤษฎีท่ีหลากหลายแลว้ ขอ้มูลท่ี
ไดม้าเป็นไปในทิศทางเดียวกนัหรือไม่ ถา้ผูว้ิจยัพบว่าไม่ว่าจะน าทฤษฎีใดมาใช้ ไดข้อ้คน้พบท่ี
เหมือนกนัแสดงวา่ขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัไดม้ามีความถูกตอ้งแม่นตรงและน่าเช่ือถือ 
 
7. กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

 ในการศึกษาเร่ือง “บทบาทของพระสงฆใ์นการเป็นผูป้ระกอบการสังคม กรณีศึกษา 
วดัสวนแกว้ จงัหวดันนทบุรี” ไดใ้ชก้ารวิเคราะห์เชิงคุณภาพดว้ยการพรรณนาวิเคราะห์ จาก
การสมัภาษณ์ ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอนดงัน้ี 

 7.1 การลงรหสัขอ้มูล 
  เม่ือผูว้ิจยัสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัเสร็จแลว้ ผูว้ิจยัลงรหัสของขอ้มูลเพื่อมิให้
ปะปนกันเน่ืองจากมีผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัหลายคน ผูว้ิจัยใส่ตวัเลขล าดับท่ีของขอ้มูลและคนให้
สัมภาษณ์ ตามดว้ยช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
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 7.2 การพิมพบ์ทสัมภาษณ์ 
  ผูว้ิจยัถอดเทปบทสมัภาษณ์ของผูใ้หข้อ้มูลหลกัแบบค าต่อค า และน ามาพิมพเ์ป็น
บทสัมภาษณ์ ในส่วนของบทสัมภาษณ์มีรายละเอียดของผูใ้หข้อ้มูล วนั เดือน และปีท่ีสัมภาษณ์ 
ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัไดข้อ้มูลในลกัษณะท่ีเรียกว่า “ทะเลขอ้มูล” หมายความว่าขอ้มูลจากค าบอก
เล่ามีจ านวนมากและหลายเร่ืองอยูป่ะปนกนั ก่อนท่ีผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัน าบทสัมภาษณ์ท่ี
พิมพเ์สร็จแลว้มาตรวจสอบกบัขอ้มูลดิบจากเทปบนัทึกเสียงเพื่อยืนยนัความถูกตอ้งของเน้ือหา 
ผูว้ิจยัตอ้งปฏิบติัเช่นน้ีกบัผูใ้หข้อ้มูลหลกัทุกคน 
 7.3 การส ารวจภายในตวัเอง 
  การส ารวจภายในตวัเองของผูว้ิจยั เพื่อดูว่าตนเองมีอคติหรือมีขอ้สรุปท่ีคิดไวก่้อน
เก่ียวกบัปรากฎการณ์ท่ีศึกษานั้นหรือไม่ โดยผูว้ิจยัตอ้งขจดัอคติและความเอนเอียงออกไปก่อนเร่ิม
วิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อท าให้ผูว้ิจยัสามารถวิเคราะห์ปรากฎการณ์ดว้ยความคิดท่ีสด มีทศันะคติท่ีเปิด
กวา้ง เพื่อไดเ้ห็นปรากฎการณ์นั้นตามท่ีมนัเป็นอยา่งแทจ้ริง (ชาย โพธิสิตา,  2552 : 201) 
 7.4 การแตกขอ้มูล 
  ผูว้ิจยัแตกขอ้มูลท่ีศึกษาทั้งหมดออกเป็นส่วนยอ่ยๆ ตามความหมายท่ีปรากฎอยู่
ในแต่ละส่วน แลว้คดัแยกขอ้มูลออกเป็นเร่ืองๆ ต่อจากนั้นน าส่วนต่างๆ มาคดัรวมกนัเป็นกลุ่มๆ 
ตามความหมายท่ีเช่ือมโยงกนั โดยในแต่ละกลุ่มประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีเป็นเร่ืองเดียวกนัอย่าง
แทจ้ริง  
 7.5 การแสดงเน้ือเร่ืองท่ีศึกษาดว้ยค าบรรยาย 
  ผูว้ิจยัตอ้งให้ค  าบรรยาย แต่ละเร่ืองโดยเป็นขอ้ความท่ีสรุปและเรียบเรียงมาจาก
ประสบการณ์ของผูใ้หข้อ้มูลหลกัแต่ละคน  
 กล่าวโดยสรุปบทน้ีผูว้ิจยัให้รายละเอียดระเบียบวิธีวิจยั ในการเลือกเคร่ืองมือ ผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกัก าหนดลกัษณะประชากร เลือกพื้นท่ีเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล วิธีการตรวจสอบแนว
ค าถาม วิธีการสัมภาษณ์ เพื่อวางแผนลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูล รวมถึงวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การสมัภาษณ์ และการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูลท่ีน ามาวิเคราะห์ 
 ในบทต่อไปคือบทท่ี 4 ผูว้ิจยักล่าวถึงผลของการวิจยั ในเร่ือง บทบาทของพระสงฆ์
ในการเป็นผูป้ระกอบการสงัคม กรณีศึกษา วดัสวนแกว้ จงัหวดันนทบุรี 
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บทที่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การศึกษา เร่ือง “บทบาทของพระสงฆ์ในการเป็นผูป้ระกอบการสังคม กรณีศึกษา 
วดัสวนแกว้  จงัหวดั นนทบุรี” เป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method)  ดว้ย
วิธีวิทยาปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology  Methodology)  เป็นการวิจยัท่ีอาศยัแนวความคิดและ
โลกทศัน์จากปรัชญาปรากฎการณ์วิทยาเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาปรากฏการณ์ และประสบการณ์
ของมนุษย ์ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ไดแ้ก่ เอกสาร บทความ โดยวิธีสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-Depth Interview)  และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation)    
พระพิศาลธรรมพาที หรือ พระพยอม กัลยาโณ เป็นผูใ้ห้ขอ้มูลหลัก และเป็นผูคิ้ดริเร่ิม  ดูแล
โครงการทั้งหมด ของวดัสวนแกว้ รวมไปถึง ผูป้ระกอบการโดยรอบบริเวณวดั  และผูบ้ริโภคท่ีมา
ซ้ือสินคา้หรือบริจาคสินคา้ ท่ีวดัสวนแกว้  จงัหวดั นนทบุรี โดยมีผลการวิจยัท่ีไดจ้ากการศึกษาตาม
วตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
 1. บทบาทของพระสงฆ์ในการเป็นผูป้ระกอบการสังคม กรณีศึกษา วดัสวนแกว้  
จงัหวดันนทบุรี 
 2. กระบวนการด าเนินธุรกิจเพื่อสงัคม ของ วดัสวนแกว้  จงัหวดั นนทบุรี 
  3. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการธุรกิจเพื่อสงัคม ของ วดัสวนแกว้  จงัหวดั นนทบุรี 
 
1. บทบาทของพระสงฆ์ในการเป็นผู้ประกอบการสังคม กรณศึีกษา วดัสวนแก้ว  จังหวดั นนทบุรี 
 จากการศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการเป็นผูป้ระกอบการสังคม กรณีศึ กษา 
วดัสวนแกว้  จงัหวดั นนทบุรี   ผูป้ระกอบการสังคม คือ ผูป้ระกอบการท่ีประกอบธุรกิจท่ีมุ่งหวงั
ผลประโยชน์ แต่ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนเป็นผลประโยชน์คืนกลบัสู่สงัคมทั้งหมด อาจอยูใ่นรูปการจา้ง
งาน การเพิ่มผลผลิต การเพิ่มโอกาส การรักษาส่ิงแวดลอ้ม โดยผูป้ระกอบการสังคมตอ้งผสมผสาน
ระหว่างธุรกิจท่ีมุ่งหวงัผลประโยชน์กบัการช่วยเหลือสังคม ยดึผลประโยชน์ของสังคมเป็นพนัธกิจ
หลกัขององคก์รและน าไปสู่การพฒันาผูป้ระกอบการสังคมอยา่งย ัง่ยืน  โดยบทบาทของพระสงฆ์
ในการเป็นผูป้ระกอบการสังคม เกิดจากเดิมทีพระสงฆมี์บทบาทหลกัในการอบรม  สั่งสอน และ
เผยแพร่พระธรรม ให้แก่ประชาชนดงัในพระวินยั   แต่ในปัจจุบนัพระสงฆไ์ดมี้การเปล่ียนแปลง
บทบาทมาเป็นผูป้ระกอบการสังคม  มิใช่มีเพียงแต่ในบริษทัหรือองคก์รต่าง  ๆ    แต่รวมไปถึงมูลนิธิซ่ึง
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มีพระสงฆเ์ป็นผูก่้อตั้ง    และทราบถึงความหมายของผูป้ระกอบการสังคมยิ่งข้ึน  เพื่อน าไปพฒันา 
การประกอบการเพื่อสังคมอย่างย ัง่ยืน  โดยวดัสวนแกว้ ซ่ึงมี พระพยอม กลัยาโฌ เจา้อาวาสวดั 
และเป็นพระนกัปฎิบติัท่ีมีช่ือเสียง พระพยอม กลัยาโณ จดัตั้ง มูลนิธิสวนแกว้เพื่อช่วยเหลือ บรรเทาทุกข ์
ให้แก่เพื่อนมนุษยโ์ดยไม่ค านึงถึง เช้ือชาติ ศาสนา และสัญชาติ กิจกรรมของมูลนิธิสวนแกว้ มี  
18 โครงการ โดยโครงการทั้งหมดอยู่ภายใต ้ มีวตัถุประสงคห์ลกั 5 ประการ คือ 
 1. การเผยแพร่พระพทุธศาสนา   
 2. การส่งเสริมศีลธรรม จรรยาอนัดี    

 3. การอนุรักษ ์และส่งเสริมวฒันธรรมและประเพณีไทย    
 4. การร่วมมือกบัองคก์รการกศุลอ่ืนๆ เพื่อสาธารณะประโยชน ์   
 5. การจดัการศึกษา และส่งเสริมการศึกษา  

 1.1 การเผยแพร่พระพุทธศาสนา  โครงการเกีย่วกบัการเผยแพร่ศาสนา มีดงัน้ี  
  โครงการบวชเณรภาคฤดูร้อน  พระพยอมเร่ิมโครงการบวชเณรภาคฤดูร้อน เห็นว่า
เด็กมกัว่างเวน้จากการศึกษาในโรงเรียนระหว่างนั้นเด็กควรไดศึ้กษาและอยูใ่กลชิ้ดกบัพระพุทธศาสนา 
เป็นการลดภาระแก่พ่อแม่และเป็นการป้องกนัใหเ้ด็กห่างไกลอบายมุข โครงการน้ี จดัท าเฉพาะช่วง
ฤดูร้อน เป็นช่วงเวลาท่ีโรงเรียนปิดเทอม ท าใหเ้ด็กใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ ไดใ้กลชิ้ดกบัพระ  
ไดเ้รียนรู้จากพระธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธศาสนา   การอบรมสั่งสอนสามเณร แมเ้ป็นเพียง
ระยะเวลาอนัสั้น แต่ผลจากการบวชเณร ท าให้เด็กและเยาวชนหลายคนเปล่ียนแปลงความเป็นอยู่
ท่ีดีข้ึน เป็นการแบ่งเบาภาระของผูป้กครองไดอี้กระดบัหน่ึง เด็กท่ีผ่านการอบรมไป สามารถ
ช่วยเหลือตนเองไม่เป็นภาระแก่ผูป้กครองอีกต่อไป 
  โครงการเข้าค่ายอบรมจริยธรรม  โครงการเขา้ค่ายอบรมจริยธรรม เพื่อใหผู้ส้นใจ
และเยาวชนไดเ้รียนรู้พื้นฐานของพุทธศาสนาและกิริยามารยาท ประเพณี วฒันธรรม จากคณะ
วิทยากรท่ีทางวดัจดัมาใหก้ารเขา้ค่ายอบรมเดก็ จะน าเดก็เขา้ค่ายตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
แต่วดัสวนแกว้ จดัให้เยาวชนทัว่ไปเขา้วดัอบรมจริยธรรมฝึกให้เด็กมีความรับผิดชอบช่วยตวัเอง 
และเรียนรู้พื้นฐานของพุทธศาสนา  พระพยอมจะเป็นผูอ้บรมสั่งสอน ให้การด าเนินชีวิตประจ าวนั
เป็นหลกัและน าหลกัธรรมประกอบการสอน คือการพฒันาทางกาย  ให้เด็กได้ร่วมท างานกับ
ผูด้อ้ยโอกาสซ่ึงท าให้มองเห็นความเหน่ือยยาก ความอดทน  และการท างานท่ีตอ้งอาศยัความ
ขยนัหมัน่เพียรไม่ทอ้ถอยจึงจะลุล่วงความส าเร็จ  
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 1.2 การส่งเสริมศีลธรรม จรรยาอันดี  โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมศีลธรรม จรรยา
อันด ีมีดงัน้ี 
  โครงการร่มโพธ์ิแก้ว บุคคลทัว่ไปท่ีขาดท่ีพกั ประสบปัญหาต่าง ๆ นานา โดยเฉพาะ
ผูท่ี้ตกงานพระพยอม ใหค้วามเมตตา ใหท่ี้พกั อาหาร และฝึกอาชีพ เพื่อออกไปสู่สังคมภายนอกได้
อยา่งเขม้แขง็ โครงการน้ีเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษยอ์บรมปลูกฝังคุณภาพชีวิต สร้างจิตส านึกท่ีดี
แก่ผูเ้ขา้ร่วมพกัอาศยั ดว้ยหลกัธรรมในพระพุทธศาสนา ผูท่ี้ดอ้ยโอกาสมาจากภูมิล าเนาทัว่ไปมี
พื้นฐานชีวิตและจิตใจท่ีแตกต่างกนั จึงเป็นปัญหาในการปกครองอยา่งมาก   ฉะนั้นผูด้อ้ยโอกาสเคย
ท าความผดิพลาดมาแลว้ และไดรั้บการช่วยเหลือดว้ยค าสั่งสอนของพระพุทธศาสนา ท่ีพระพยอม
น ามาประยกุตใ์ห้ใชก้บัชีวิต ซ่ึงเป็นการสะทอ้นภาพท่ีเห็นไดส้ัมผสัไดด้ว้ยตนเอง จึงเป็นการให้
บทเรียนท่ีไดผ้ลคุม้ค่าแก่คนดอ้ยโอกาสทัว่ไป หลายชีวิตท่ีไดอ้อกไปจากโครงการ ประสบความสุข
ท่ีเหมาะสมกบัความเป็นอยู่ของแต่ละคน นับว่าพระพยอม คือ ผูใ้ห้ชีวิตใหม่ทางเลือกใหม่แก่
ผูด้อ้ยโอกาสไดอ้ยา่งสมบรูณ์  
  โครงการซุปเปอร์มาร์เก็ตผู้ยากไร้  การท างานทุกโครงการอย่างต่อเน่ือง ท าให้
สงัคมยอมรับและเช่ือมัน่ในผลงานของพระพยอม ดงันั้นจ านวนสังฆทาน และส่ิงของบริจาคต่าง ๆ 
ซ่ึงมีจ านวนมากมายจนเหลือพอท่ีจะเปิดโครงการซุปเปอร์มาเก็ตผูย้ากไร้ เป็นท่ีรวมสินคา้ราคาถูก 
ใหป้ระชาชนทัว่ไปไดจ้บัจ่ายซ้ือหา เป็นการลดค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งดี เพราะเป็นส่ิงของท่ีไดม้าจากการ
รับบริจาค ราคาขายจึงถูกมาก เป็นการสงเคราะห์คนในสังคมไดอ้ยา่งดี ดงันั้น  จากศรัทธาของญาติ
โยมท่ีมีจิตกศุลเขา้มาร่วมบริจาคปัจจยั และเคร่ืองอุปโภคบริโภคแก่มูลนิธิ พระพยอมไดจ้ดัแจกใหแ้ก่
ผูย้ากไร้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น มอบเป็นรางวลัแก่ผูท้  าความดี ใหเ้ป็นก าลงัใจแก่คนงานท่ีมีความขยนั 
และลด เลิก ละจากอบายมุข ดว้ยการจดัท าซุปเปอร์มาเก็ต ให้แก่ผูท่ี้มีรายไดน้อ้ย และกรรมกร
ทัว่ไปท่ียากจน โดยสามารถหาซ้ือไดใ้นราคาท่ีถูกกว่าทอ้งตลาด   แมจ้ะไม่มีเงินก็ซ้ือได ้ดว้ยการมา
ช่วยพฒันาวดัตามความสามารถ  การช่วยเหลือเช่นน้ี เป็นการสอนใหทุ้กคนเห็นคุณค่าของเงิน และ
ส่ิงของท่ีผูใ้จบุญบริจาคให ้หากไดรั้บการช่วยเหลือท่ีง่ายเกินไป ส่ิงนั้นจะดูดอ้ยค่า ไม่สมกบัน ้ าใจท่ี
ญาติโยมใหม้า ส่ิงของท่ีไดม้าโดยยากล าบาก ยอ่มท าใหเ้กิดความทะนุถนอมและมีค่า 
 1.3 การอนุรักษ์ และส่งเสริมวฒันธรรมและประเพณไีทย 
  โครงการที่พักคนชรา  คนชราท่ีถูกลูกหลานทอดทิ้ง พระพยอม กลัยาโณ ให้การ
เล้ียงดูอยา่งทัว่ถึง ผูสู้งอายท่ีุเดินทางมาขอความช่วยเหลือจากท่านไม่เคยไดรั้บการปฏิเสธ ท่านให้
การเล้ียงดูรักษาพยาบาลจนวาระสุดทา้ยของชีวิต เป็นโครงการบา้นพกัคนชรา ในปัจจุบนั ลูกหลาน
ต่างมีภาระตอ้งไปประกอบอาชีพเล้ียงครอบครัวท าใหไ้ม่มีเวลาดูแลพ่อแม่ ปู่ยา่ ตายาย เพราะผูใ้หญ่
มีโรคความเหงาเป็นศตัรูเป็นโรคร้ายคอยท าลายจิตใจร่างกายใหผ้กุร่อน ก่อนวยัเป็นโรคท่ีเกิดข้ึนได้
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กบัคนชราทุกระดบัฐานะ โครงการน้ีจึงตั้งข้ึนเพื่อเป็นสมาคม สโมสรไวแ้ลกเปล่ียนทศันะ เป็นท่ี
รวมเร่ืองอดีตท่ีคนชราน ามาเล่าให้ฟัง ทั้งยงัมีโอกาสช่วยกิจกรรมของวดั ซ่ึงถือว่าเป็นบุญกุศลท่ี
คนชราจะไดรั้บเป็นช่วงสุดทา้ย เป็นผลบุญท่ีจะท าใหจิ้ตใจสุดช่ืน   เม่ือสุขภาพจิตดี สุขภาพกายก็ดี
ตามท าใหมี้อายยุนืนาน เป็นหลกัชยัของลูกหลานต่อไป ฉะนั้นโครงการน้ีจึงเป็นศูนยร์วมคนชราทุก
ระดบั สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนชราว่า  “ถึงจะแก่ก็แก่อยา่งมีคุณภาพ”    การท่ีผูสู้งอายซ่ึุงถูก
ทอดท้ิง เม่ือไดเ้ขา้มาอยูใ่นโครงการน้ี ท าใหห้ลายคนมีสุขภาพกายสุขภาพใจดีข้ึน ต่างก็ใชค้วามรู้
ประสบการณ์มากมายมาช่วยแนะน าต่อให้กับผูท่ี้พกัอาศยัในมูลนิธิเป็นการศึกษาครบวงจรใน
ระบบครอบครัวจากผูสู้งอายสูุ่ลูกหลาน 
 1.4 การร่วมมือกบัองค์กรการกศุลอืน่ๆ เพือ่สาธารณะประโยชน์  
  โครงการสะพานบุญจากผู้เหลือเจือจุนผู้ขาด  บรรดาผูเ้ดือดร้อนท่ีพกัอยู่กบัมูลนิธิ
สวนแกว้ มีจ านวนสูงข้ึนท าให้สภาวะค่าใชจ้่ายไม่เพียงพอประกอบกบัการที่ท่านไปพบสุนขั
และมนุษยแ์ยง่ท้ึงเศษขยะในถงัขยะขา้งทาง ท าใหท่้านคิดเปิด “โครงการสะพานบุญจากผูเ้หลือเจือ
จานผูข้าด”  ท่านบอกวา่ เราจะเป็นถงัขยะเอง ส่ิงใดท่ีคนทัว่ไปไม่ตอ้งการใหน้ ามาท้ิงท่ีมูลนิธิ ซ่ึงจุดน้ี 
คือท่ีมาของค าว่า “พระผูเ้ล้ียงคนดว้ยขยะ” โครงการน้ีรับบริจาคส่ิงของเหลือใช ้ ท่ีเจา้ของไม่ตอ้งการ 
แต่ยงัสามารถน ามาดัดแปลงให้เป็นประโยชน์ได้อีก  ส่ิงของดังกล่าวแมจ้ะมีเพียงเลก็นอ้ย   เช่น  
กระเบ้ืองเพียง 1 แผ่นก็สามารถน ามาสะสมเพื่อใชป้ระโยชน์ต่อไป เป็นโครงการท่ีจะรวบรวม
น ้าใจและวสัดุเพื่อน าไปช่วยเหลือผูย้ากจนในรูปแบบของการให้ การขายใหร้าคาถูก ส าหรับผูท่ี้พอ
มีรายไดไ้ม่มากนกั   ส่ิงของท่ีไดรั้บบริจาค น ามาช่วยเหลือผูป้ระสบไฟไหม ้น ้ าท่วม หรืออุบติัภยัอ่ืน 
นอกจากนั้นยงัน าไปซ่อมแซมแกไ้ขเพิ่มเติมให้กบัหน่วยงานอ่ืนท่ีขาดทุนทรัพย ์ ส่ิงของบางอยา่ง
อาจไม่มีประโยชน์ในท่ีน้ีแต่กลบัเป็นประโยชน์อยา่งมากในท่ีอ่ืน ๆ 
  โครงการคอนโดสุนัข  ปัญหาสุนขัเร่ร่อน ท่ีมีอยู่ทัว่ไปในเขตเมือง  เป็นภาระอนั
หนกัหน่วง แต่พระอาจารยพ์ยอม กลัยาโณก็ยงัแสดงเจตน์จ  านงท่ีจะเขา้ไปช่วยเหลือทนัที ท่านจึง
จดัท่ีในบริเวณสวนและรีบสร้างเป็นท่ีอยู่ของสุนัขในระหว่างการก่อสร้างท่ียงัไม่เสร็จสมบูรณ์ 
บรรดาเจา้ของสุนขัต่างน าสุนขัของตนมาปล่อยไว ้ ให้เป็นภาระแก่มูลนิธิอย่างยิ่ง แต่ดว้ยความมี
เมตตาของพระอาจารยพ์ยอม กลัยาโณ ท าใหผู้ท่ี้รับดูแลสุนขั จ าเป็นตอ้งรับหนา้ท่ีดว้ยความอดทน 
เพราะสุนขับางตวัเป็นโรคเร้ือน และดุร้าย แต่เพื่อใหค้นในสังคมไดอ้ยูอ่ยา่งสงบ พระอาจารยพ์ยอม
จึงตอ้งท าต่อไปตามปณิธานของท่าน 
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 1.5 การจัดการศึกษา และส่งเสริมการศึกษา 
  โครงการรณรงค์ผู้ไม่รู้หนังสือให้มีโอกาสเรียน จ านวนเด็กก าพร้าในสังคม หรือ 
จ านวนเด็กจรจดัเพิ่มมากข้ึนท าใหพ้ระพยอม กลัยาโณ ตอ้งเขา้ไปช่วยเหลือ  ใหท่ี้พกั การศึกษา แก่
เด็กดงักล่าว การช่วยเหลือน้ี ท่านไดส่้งให้เรียนจนจบชั้นสูงสุด ตามก าลงัของเด็ก คือ โครงการ
รณรงคผ์ูไ้ม่รู้หนังสือให้มีโอกาสไดเ้รียน    เด็กเหล่าน้ี แมมิ้ใช่บุตรโดยสายเลือด แต่เด็กเหล่าน้ี
ไดรั้บความอบอุ่นจากพระพยอมอย่างทัว่ถึง แมเ้ป็นภาระท่ีหนกัแต่ท่านก็ให้ค  าตอบท่ีเป็นความ
ตั้งใจวา่ อาตมาไม่มีโอกาสไดเ้รียนก็ขอส่งเด็กเหล่าน้ีเรียนแทน ถึงไม่ไดผ้ลตามท่ีตั้งใจไวเ้พราะเด็ก
เหล่าน้ีมกัยา้ยไปตามพ่อแม่ แต่ก็ยงัดีท่ีสอนใหพ้ออ่านออก เขียนช่ือสกุลตวัเองได ้ ถา้เด็กตอ้งการ
เรียนต่อท่านก็ให้เรียนจนสุดความสามารถ ซ่ึงมีหลายคนไดเ้รียนถึงขั้นมหาวิทยาลยั  การรับดูแล
เด็กเหล่าน้ีแทนพ่อแม่  ท่านมิไดถื้อเป็นสิทธิครอบครองเด็กเม่ือจบการศึกษาแลว้ ท่านจะคืนเด็ก
ให้แก่พ่อแม่ท่ีแทจ้ริง ไม่มีการบงัคบัหรือเรียกร้องค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน  เป็นท่ีน่าภูมิใจว่า เด็ก
เหล่าน้ีเป็นเพียงลูกกรรมกร ลูกคนยากจนแต่เขาสามารถเรียนไดดี้กว่าเด็กท่ีมีทุกอย่างสมบูรณ์ 
เป็นโครงการท่ีท่านพอใจท่ีสุด เพราะท่านเลง็เห็นการณ์ไกลว่าใหมี้การศึกษาในวยัน้ี เพื่อตดัปัญหา
สังคม และเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตเขา้ต ารา “ไมอ้่อนดดัง่าย ไมแ้ก่ดดัยาก”  โครงการน้ี
ประสบความส าเร็จ เพราะมีเด็กท่ีดอ้ยโอกาสจากทุกภาคเขา้มาพึ่งใบบุญของพระพยอมเป็นจ านวน
มากและยงัเป็นท่ียอมรับของบรรดาผูป้กครองทัว่ไป ได้ส่งบุตรหลานเขา้มาอบรมบ่มนิสัยใน
โครงการน้ีดว้ย  
  ผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภคภายในวดัสวนแกว้ ไดท้ราบถึงบทบาทของพระสงฆใ์น
การเป็นผูป้ระกอบการสังคม กรณีศึกษาวดัสวนแกว้ จงัหวดันนทบุรี ว่าปกติบทบาทของพระสงฆ์
เป็นผูเ้ผยแพร่ศาสนา ใชห้ลกัค าสอนในศาสนาสอนให้พุทธศาสนิกชนเป็นคนดี  แต่ในปัจจุบนั
บทบาทของพระสงฆไ์ดเ้ปลี่ยนแปลงไป เน่ืองจากปัญหาในสังคมปัจจุบนัมีเพิ่มมากข้ึน ท าให้
พระพยอม กลัยาโณ  จดัตั้งมูลนิธิสวนแกว้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนใหพ้น้ทุกข ์โดยมีการรับบริจาค
ส่ิงของเหลือใชต่้าง  เพื่อน ามาจ าหน่ายในราคาย่อมเยา เพื่อให้คนท่ีมีรายไดน้อ้ยสามารถจบัจ่ายใช้
สอยได ้ และรายไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้ทางมูลนิธิไดน้ ามาพื้นท่ีพฒันาวดั และพฒันาโครงการ
ของมูลนิธิทั้งหมด 18 โครงการ  เพื่อช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสใหมี้บทบาททางสงัคมมากข้ึน  
  ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการสัมภาษณ์จากผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภคภายในวดัสวนแกว้ 
สามารถน ามาอา้งอิงใหต้รงกบัประเดน็น้ีคือ 
  “ผมคิดว่าโครงการเพื่อสังคม วดัสวนแก้วจัดมีประโยชน์ต่อสังคมอย่างมาก
อยา่งเช่นโครงการช่วยนอ้งทอ้งหิว หรือโครงการสลบมาฟ้ืนไปท าใหค้นยากไร้ไดมี้อาชีพ มีชีวิต
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ความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน และโครงการคอนโดสุนขั เป็นโครงการช่วยเหลือสุนขัจรจดัไดมี้ท่ีอยู่ ”(เด๋อ 
(นามสมมติ), 2555) 
  “ฉนัคิดว่าการท่ีพระพยอมมาท าธุรกิจเพื่อสังคมมีประโยนช์ และตรงกบัความ
ตอ้งการของสังคมในปัจจุบนั การท่ีคนมาบริจาคของให้วดัเยอะเพราะศรัทธาในตวัพระพยอม”
(กอ้ย (นามสมมติ), 2555) 
  “ผมคิดว่าการท่ีพระมาประกอบธุกิจเพื่อสังคม  ส่งผมดีกบัชุมชนวดัสวนแกว้มาก 
ท าใหเ้ด็กได้มีการศึกษา ท าให้คนมีงานท าและมีรายได้มาหาเล้ียงครอบครัว”(ยม (นามสมมติ), 
2555) 
  “ผมคิดวา่การท่ีวดัท าโครงการต่างๆข้ึมมา  ช่วยแกปั้ญหาสงัคมไปไดใ้นหลายๆดา้น
เลยนะ  เดก็ในชุมชนมีความใฝ่เรียน ใฝ่รู้  คนในชุมชนมีอาชีพ”(เก๊ียะ (นามสมมติ), 2555) 
  “ฉันขายของในวดัสวนแกว้มานาน  เห็นตั้งแต่ยงัไม่มีอะไรเลย  แต่ทุกวนัน้ีมีคน
ศรัทธามากข้ึน ท าใหว้ดัรายไดดี้ข้ึน จากการขายของบริจาคไดจ้  านวนมาก  แต่กย็งัท าโครงการต่างๆ
เพื่อช่วยเหลือสงัคมควบคู่ไปดว้ย ”(ออ๊ด(นามสมมติ), 2555) 
 
2. กระบวนการด าเนินธุรกจิเพือ่สังคม ของ วดัสวนแก้ว  
 จากการศึกษากระบวนการด าเนินธุรกิจเพื่อสังคม ของ วดัสวนแกว้  โดย พระพยอม 
กัลยาโณ (พระพิศาลธรรมวาที)  เร่ิมตน้มาจากในปี พ.ศ. 2529 เป็นปีท่ีพระพยอม กลัยาโณ รับกิจนิมนต์
มากท าให้ทราบถึงปัญหาต่างๆ ของคนระดบักลางลงมา ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ีมีพฤติกรรมท่ีหลงใหล  
ใฝ่ต ่าเร่ืองทางเพศ เร่ืองเหลา้เมายา ไม่มีสมองคิดพฒันาเท่าท่ีควร  ท าให้ท่านตดัสินใจช่วยเหลือ
บุคคลเหล่าน้ีให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนท่านจึงรวบรวมทุนทรัพยส่์วนตวั น ามาใชพ้ฒันาบริเวณวดั 
และหาทุนซ้ือพื้นท่ีดินใกลเ้คียงเพื่อจดัตั้งมูลนิธิสวนแกว้  เพื่อสะดวกในการบริการงานช่วยเหลือ
สงัคม  ซ่ึงปัญหาในสงัคมทุกวนัน้ีเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่างฐานะ  อาชีพ  ความรู้  และโอกาส ซ่ึง
พระสงฆค์วรมีส่วนร่วมแกไ้ขปัญหาน้ีดว้ยปณิธานท่ีจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษยแ์ละเผยแพร่  ศีลธรรม
ตามค าสอนของพระพุทธเจา้ เพื่อให้ประชาชนได้รู้จกัการใช้หลกัธรรมในการด าเนินชีวิตและ
แกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง จึงไดจ้ดัตั้งมูลนิธิสวนแกว้ข้ึนในปี พ.ศ. 2529 โดยมูลนิธิสวนแกว้มี
กระบวนการด าเนินธุรกิจดงัน้ี 
 2.1 รูปแบบของการประกอบการเพือ่สังคม   
  มูลนิธิสวนแกว้ อยูภ่ายใตก้ารดูแลของ พระพยอม กลัยาโณ  มีแนวคิดเก่ียวกบั การ
ท่ีพุทธศาสนิกชนมีจิตศรัทธา  มาท าบุญท่ีวดั วดัส่วนใหญ่น ารายไดจ้ากการบริจาค เพื่อสร้างโบสถ ์
สร้างวิหาร สร้างเจดีย ์ขนาดใหญ่ หรือสร้างห้องน ้ าติดเคร่ืองปรับอากาศ เพื่อช่ือเสียงของวดั  แต่
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พระพยอม กลัยาโณ เลือกน าเงินบริจาคหรือของเหลือใช ้ มาสร้างโครงการเพื่อสังคม โดยผูบ้ริจาคเงิน
หรือส่ิงของ ได้ภูมิใจว่า “ท าบุญโดยไม่เสียเปล่า”  โดยส่ิงของที่รับบริจาค  จากศรัทธาของ
ประชาชนท่ีมีกุศลเขา้ร่วมบริจาคปัจจยั และเคร่ืองอุปโภค บริโภค แก่มูลนิธิ ท าใหมี้ส่ิงของมากข้ึน  
พระพยอมไดจ้ดัแจกให้แก่ผูย้ากไร้ต่างๆ และท าใหเ้กิดโครงการอ่ืนๆ ตามมาอีกมาก เช่น โครงการ
ซูเปอร์มาร์เกต็ผูย้ากไร้ โดยการน าเส้ือผา้และส่ิงของเบด็เตลด็ท่ีไดรั้บบริจาคมาขายใหแ้ก่ผูย้ากไร้ใน
ราคาถูก และโครงการเพื่อการเกษตรและส่ิงแวดลอ้มท่ีมุ่งเนน้ไปท่ีการผลิตปุ๋ยน ้ าชีวภาพจากขยะ
เศษอาหารจากโรงครัวและพืชผกัใบไมจ้ากสวนภายในวดั จากจุดน้ีเองท าให้มูลนิธิสวนแกว้สามารถ
ขยายการรับบริจาคไดม้ากและเป็นรูปธรรมยิง่ข้ึน 
 2.2 การเร่ิมด าเนินกจิการเพือ่สังคม   
  พระพยอม กลัยาโณ มีความตั้งใจช่วยเหลือบุคคลท่ีดอ้ยโอกาสในสังคมรวมทั้ง
ผูป้ระสบภยั นกัเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย ์คนชรา เป็นตน้ โดยการให้อาชีพใหม่และท่ีพกัอาศยัแก่
พวกเขาเหล่านั้น จึงจัดตั้ งมูลนิธิสวนแก้วข้ึน เพื่อจัดท าโครงการท่ีช่วยเหลือสังคมต่างๆ แต่มี
โครงการหน่ึงท่ีมีส่วนช่วยใหก้ารลดปริมาณขยะ มูลฝอย และช่วยใหผู้ย้ากไร้ไดมี้ลู่ทางท ามาหากิน 
นั้นคือ โครงการสะพานบุญจากผูเ้หลือเจือจานผูข้าด สาเหตุท่ีไดเ้กิดโครงการน้ีข้ึนมา พระพยอมได้
เทศนาโดยสรุปวา่  
  วนัหน่ึงท่านไปธุระพร้อมลูกศิษย ์ระหว่างนัง่คอยลูกศิษยบ์นรถ เผอิญบา้นตรงขา้ม
เป็นบา้นเศรษฐีแลว้มองเห็นเขาหยบิถุงขยะเทลงถงัหนา้บา้น และมีเด็ก 2 - 3 คน รถคนจน รถซาเลง้
ปร่ีเขา้ไปเข่ียคุย้ เลือกเอาของเก่าท่ียงัใชไ้ดจ้ากถงัท่ีมีขยะปนเป้ือน ใส่ในรถเขน็ก่อนน าไปขาย จาก
วนันั้นได้จุดประกายแนวคิดท่ีว่าจะท าอย่างไรให้เด็กเหล่าน้ีได้ขยะท่ีไม่เปรอะเป้ือนผนวกกบั
ความคิดท่ีว่า มนุษยห์าความสุขท่ีเป็นกากมากกว่าท่ีเป็นทิพยย์ิ่งความสุขท่ีเป็นกากมากกากของ
ความสุขก็มาก ถา้เอากากของความสุขมาท าให้มนัเป็นประโยชน์อีกทีจะไดไ้หม ดงันั้น ในปี2536 
มูลนิธิสวนแกว้ จึงไดริ้เร่ิมโครงการท่ี “รับบริจาคส่ิงของหรือของเหลือใชท่ี้เจา้ของไม่ตอ้งการแลว้ 
หรือของท่ีท้ิงแลว้แต่ยงัสามารถน ามาดดัแปลงให้เป็นประโยชน์ไดอี้ก ให้แก่ผูย้ากไร้ คนตกงาน 
ภายในวดัสวนแกว้ น าไปขายเพื่อยงัชีพหรือใชป้ระโยชน์อย่างอ่ืนต่อไป” (พระพยอม  กลัป์ยาโณ, 
2555) 
 2.3 การเตรียมพืน้ที่ 
  การท่ีมีส่ิงของมาบริจาคจ านวนมากท าให้มูลนิธิสวนแกว้  มีสินคา้ท่ีหลากหลาย 
และสามารถจดัจ าหน่ายสินคา้ในราคาย่อมเยา ท าให้มีประชาชนสนใจเป็นจ านวนมาและการ
อุดหนุนสินคา้ของมูลนิธิเปรียบเสมือนไดท้ าบุญดว้ย โดยรายไดท้ั้งหมด มูลนิธิไดน้ ามาจดัเพื่อขยาย
พื้นท่ีเพื่อสงัคมภายในบริเวณวดั 
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  โดยมีการน ารายไดม้าสร้างอาคารซุปเปอร์มาเก็ตคนยากไร้เพื่อจดัจ าหน่ายสินคา้ท่ี
รับบริจาคมา  สร้างอาคารคดัแยกขยะขนาดใหญ่เพื่อจ าแนกของบริจาค และยงัสร้างท่ีอยู่อาศยั
ส าหรับผูสู้งอายุท่ีไม่มีแหล่งพกัพิง หรือถูกทอดท้ิง ในโครงการท่ีพกัคนชรา  สร้างอาคารส าหรับ
สุนขัจรจดัใน โครงการคอนโดสุนขั และสร้างเนอเซอร่ีเพื่อรับเล้ียงเดก็อ่อน ท่ีผูป้กครองตอ้งท างาน
ไม่มีเวลาดูเลในโครงการสวนแกว้เนอเซอร่ี 
 2.4 บุคคลากร  

  บุคลากรภายในวดัสวนแกว้มาจากผูท่ี้มีความศรัทธา ในพระพยอม กลัยาโณ ซ่ึงเป็น
พระนกัปฏิบติั มีความนบัถือจึงมาช่วยงานในโครงการต่างๆของวดัสวนแกว้ บุคลากรอีกส่วนหน่ึง
มาจากบุคคลท่ีไดรั้บการช่วยเหลือจากพระพยอม กลัยาโณ ในโครงการต่างๆ เช่น โครงการสลบมา
ฟ้ืนไป คือ ผูท่ี้ถูกไฟไหมบ้า้น น ้ าท่วม ถูกไล่ท่ี ไม่มีท่ีพกัอาศยัพระพยอม กลัยาโณ จึงอนุเคราะห์
ดว้ยอาหาร ท่ีพกั เคร่ืองใชท่ี้จ าเป็นพร้อมธรรมะท่ีอบอุ่นแก่ผูป้ระสบเคราะห์กรรม จนกว่าจะมีก าลงั
กาย ก าลงัใจพร้อมท่ีจะออกไปต่อสู้กบัการท ามาหากินของการด าเนินชีวิตต่อไปชัว่โมง  ระหว่าง
พกัฟ้ืนใจ ท่านจะจดัหางานอดิเรกเสริมให้เป็นรายไดก่้อนออกจากโครงการภายหลงัท่ีไดรั้บการฟ้ืนฟู
จิตใจ มีหลายครอบครัวไม่ประสงคอ์อกไปจากมูลนิธิ พระพยอมยงัไดใ้หก้ารอุปถมัภต่์อ โดยการ
ท างานเพื่อวดัสวนแกว้เป็นส่ิงตอบแทน 
 2.5 เงินทุน 
  เน่ืองจากพระพยอม กลัยาโณ เป็นพระนกัปฎิบติัท่ีมีช่ือเสียง จึงมีผูเ้ล่ือมไสย และ
ศรัทธาเป็นจ านวนมาก   รายไดส่้วนใหญ่จึงมาจากผูท่ี้มาท าบุญบริจาคส่ิงของ  มูลนิธิจดัจ าหน่าย
ของท่ีไดรั้บบริจาค เพื่อหารายไดเ้ขา้วดั 
 2.6 วธีิการจ าหน่าย  
  รถรับบริจาคส่ิงของออกไปตามชุมชนต่างๆ โดยมีแนวคิดวา่ “คุณไม่ใชเ้ราขอ” และ
น าของบริจาคมาจดัจ าหน่ายเพื่อหารายไดเ้ขา้วดั และพฒันาโครงการอื่น เพื่อช่วยเหลือผูย้ากไร้
ต่อไป  เม่ือไดสิ้นคา้มามูลนิธิน ามาคดัแยกประเภทก่อน  และจ าหน่ายในซุปเปอร์มาเก็ตผูย้ากไร้ ใน
ราคายอ่มเยาว ์ ผูซ้ื้อสินคา้จะไดใ้บเสร็จรับเงินเป็นใบอนุโมทนาบุญ เสมือนการซ้ือสินคา้ท่ีวดัเป็น
การท าบุญไปในตวั  ทั้งน้ีรายไดจ้ากการขายสินคา้ทั้งหมดมูลนิธิสวนแกว้น าไปพฒันาโครงการทั้ง 
18 โครงการ  เพื่อช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส 
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 2.7 รายรับ   
  รายไดห้ลกัของวดัสวนแกว้มาจากการด าเนินโครงการสะพานบุญจากผูเ้หลือเจือ
จานผูข้าด และจากศรัทธาของประชาชนท่ีมีกุศลเขา้ร่วมบริจาคปัจจยั และเคร่ืองอุปโภค บริโภค 
แก่มูลนิธิ ท าให้มีส่ิงของจ านวนมาก ซ่ึงพระพยอมไดจ้ดัแจกให้แก่ผูย้ากไร้ต่างๆ และท าให้เกิด
โครงการอ่ืนๆ ตามมาอีกมาก เช่น   “โครงการซูเปอร์มาร์เก็ตผูย้ากไร้”  โดยการน าเส้ือผา้และ
ส่ิงของเบ็ดเตล็ดท่ีไดรั้บบริจาคมาขายให้แก่ผูย้ากไร้ในราคาถูก และ “โครงการเพื่อการเกษตร
และส่ิงแวดลอ้ม”ท่ีมุ่งเนน้ไปท่ีการผลิตปุ๋ยน ้ าชีวภาพจากขยะเศษอาหารจากโรงครัวและพืชผกั
ใบไมจ้ากสวนภายในวดั จากโครงการน้ีท าใหมู้ลนิธิสวนแกว้สามารถขยายการรับบริจาคไดม้าก
และเป็นรูปธรรมยิ่งข้ึน ก่อใหเ้กิด แผนกการรับส่ิงของบริจาคท่ีเป็นระบบชดัเจน  การรับบริจาค
ของของมูลนิธิวดัสวนแกว้นั้น  ไดช่้วยเหลือผูย้ากไร้ ผูด้อ้ยโอกาส คนตกงาน ไดม้ากกว่า 2,000 ชีวิต 
ใหมี้อาชีพ มีท่ีพกัอาศยั และท่ีพึ่งทางใจสามารถใชชี้วิตอยูใ่นสงัคมไดโ้ดยไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น 
 กระบวนการด าเนินงานในมูลนิธิสวนแกว้ สรุปไดด้งัน้ี 
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ภาพท่ี 1 กระบวนการด าเนินธุรกิจเพื่อสงัคมของวดัสวนแกว้  จงัหวดันนทบุรี 



 36 

  ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภค ในวดัสวนแกว้ สามารถ
น ามาอา้งอิงใหต้รงกบัประเดน็น้ีคือ 
  “หลวงพอ่ท่านรับบริจาคทุกอยา่ง แมค้นอ่ืนจะมองวา่บางอยา่งเป็นเหมือนขยะ มีคน
มาบริจาคท่ีวดั แต่ถา้ของเยอะๆเน๊ียะ ก็จะโทรให้รถของมูลนิธิไปขนส่ิงของท่ีบา้น ของท่ีคนมา
บริจาค มีทุกอย่าง เศษไม ้เศษอิฐ หิน ดิน ทราย และเศษอุปกรณ์ท่ีเป็นวสัดุก่อสร้างทุกชนิด เพื่อ
น ามาต่อเติมส่วนท่ีขาดของอาคารสถานท่ีภายในวดั แต่ทุกวนัน้ีของบริจาคลน้วดั เลยน ามาจ าหน่าย
ในราคาถูก คนไม่ค่อยมีเงินเขากซ้ื็อได”้(สมบติั (นามสมมติ), 2555) 
  “หลวงพี่หาเงินเขา้วดัจากการขายขยะ จนใครๆ เรียกว่า มหาบุรุษกองขยะ”(แดง 
(นามสมมติ),  2555) 
  “หลวงพ่อท่านขายขยะได ้ท่านก็ช่วยเหลือคนแก่ท่ีไม่มีคนดูแลให้อาหาร ให้ท่ีพกั”
(มาศ (นามสมมติ), 2555) 
 
3.ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการธุรกจิเพือ่สังคม ของ วดัสวนแก้ว 
 จากศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการธุรกิจเพื่อสังคม ของ วดัสวนแกว้ ใน
การเป็นผูป้ระกอบการสังคมของวดัสวนแกว้  เกิดอุปสรรคและปัญหาในการด าเนินงาน ซ่ึงเป็นส่ิง
ท่ีทา้ทายกบัผูป้ระกอบการสงัคมท่ีตอ้งแกปั้ญหาใหส้ าเร็จลุล่วงตามจุดมุ่งหมายขององคก์รนั้นๆ การ
ท าโครงการเพื่อสงัคมของมูธิสวนแกว้เร่ิมตน้จากปัญหาสกั 4 ขอ้ ดงัน้ี 
 3.1 ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม (ขยะ) 
 3.2 ปัญหาเดก็ 
 3.3 ปัญหาผูสู้งอาย ุ
 3.4 ปัญหาท่ีดิท ากิน 
 3.1 ปัญหาส่ิงแวดล้อม (ขยะ) 
  การคิดท าเร่ืองขยะ มีแรงบนัดาลใจมาจาก “วนัหน่ึงนัง่รถผา่นหนา้บา้นเศรษฐี  เห็น
เดก็เขา้ไปแยง่ขยะ อยูห่นา้บา้นของเศรษฐี  เผอิญคนใชไ้ดห้ยบิถุงขยะมาเทหนา้บา้น รถซาเลง้ปร่ีเขา้
ไปเข่ียคุย้ เลือกเอาของเก่าท่ียงัใชไ้ดจ้ากถงัท่ีมีขยะปนเป้ือน ใส่ในรถเขน็ก่อนท่ีจะน าไปขาย ” จุด
ประกรายว่า ถา้มีการคดัแยกขยะ  หรือศูนยร์วมขยะ(Distribution centers recycling)  คงดี  วดัควร
จะเป็นศูนยร์วม  ในตอนแรกขอให้ผูม้าท าบุญน าส่ิงของเหลือใช้มาบริจาค ในตอนแรกท าเพื่อ  
สร้างงานให้คนไดมี้งานท า  แทนท่ีไปคุย้เข่ียขยะ เร่ิมแรกพวกซาเลง้มาเลือกดูไป ต่อมาแยง่กนั  จึง
จดัตั้งผุจ้ดัการบริหารให้มนัดี  แยกเป็นฝ่ายเป็นแผนก  มีแผนกรับสินคา้  ซ่อมแซม  รีไซเคิล
(Recycle) รียสู(Reuse) ซ่อมใหม่ ขายใหม่ ใชใ้หม่ เม่ือไดรั้บความสนใจเพิ่มข้ึน จึงขยายใหเ้ป็นท่ี
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เป็นทาง เป็นแหล่ง เป็นโรงงาน เป็นอาคารข้ึนมา  ปัญหาในตอนแรกคือเร่ืองท่ีดิน  ไม่มีท่ีดินจะวาง
ขยะเม่ือเอามาวางใกลว้ดักถู็กวา่ “วดัรก” “วดัขยะ” เม่ือมีรายไดจ้ากการขายขยะ จึงซ้ือท่ีดิน เพื่อขยะ 
ท าใหมี้พื้นท่ีท้ิงขยะท่ีจะท าปุ๋ย แยกเป็นสดัส่วน  ในท่ีสุดขยะไดส้ร้างงานใหก้บัเด็ก และสร้างอาชีพ
ใหก้บัผูใ้หญ่ 
 3.2 ปัญหาเด็ก 
  ปัจจุบนัเด็กถูกละเลย ดา้นการอบรบสั่งสอน วดัสวนแกว้มีโครงการให้เด็กหา
รายไดเ้พิ่มประสบการณ์ท างานในช่วงปิดเทอม โดยมาคดัแยกขยะ ปลูกตน้ไม ้ และขายของ ฝึกให้
เดก็หารายได ้เพื่อไม่ใหอ้อกนอกลู่ทางไปยุง่เก่ียวกบัยาเสพติด หรือไปหาเร่ืองใหเ้สียรายได ้
 3.3ปัญหาผู้สูงอายุ 
  งบประมาณในการดูแลคนแก่ขาดแคลน  เพราะอตัราของคนหนุ่มสาววยัท างานลด
นอ้ยลง  เน่ืองจากมีการคุมก าเนิด  ส่วนคนแก่มีเงินจ ากดั  และการดูแลคนแก่แบบไม่รู้  
 3.4 ปัญหาทีด่ินท ามาหากนิ 
  ประชาชนเป็นทุกขม์ากในเร่ือง ไม่มีท่ีท ามาหากิน  ไม่มีท่ีอยูอ่าศยั ทางวดัสวนแกว้ 
ได้แก้ไขปัญหาโดยท าโฉนดชุมชน ท าธนาคารท่ีดิน  ไวร้องรับผูไ้ม่มีท่ีท ามาหากินมาอยู่อาศยั 
สามารถปลูกสร้างบา้นได ้
  เน่ืองจากการประกอบการสงัคมนั้นเป็นการด าเนินธุรกิจท่ีมุ่งหวงัก าไรแต่ก าไรและ
ผลประโยชน์ทั้งหมดกลบัคืนสู่สังคม จึงท าให้การแกปั้ญหานั้นซบัซอ้นและด าเนินการไดย้ากกว่า
การด าเนินธุรกิจทัว่ไป ที่มิไดพ้ิจารณาถึงผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และมุ่งหวงัเพียง
ผลตอบแทนดา้นเดียว ดงันั้นการแกปั้ญหาของการประกอบการสังคม  ตอ้งอาศยัภาวะความเป็น
ผูน้ า ความเสียสละผลประโยชน์ส่วนตน และความมุ่งมัน่ของบุคลากรทุกระดบั ภายใตข้อ้จ ากดัของ
เงินทุนและทรัพยากรขององคก์รท่ีมีอยูจ่  ากดั 
  ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการสัมภาษณ์พระพยอม กลัยาโณ เจา้อาวาส วดัสวนแกว้ สามารถ
น ามาอา้งอิงใหต้รงกบัประเดน็น้ีคือ 
   “ถา้ท างานกบัคน ไม่ตอ้งห่วง  ดีกมี็แยก่มี็ ถา้เจอประเภท 3 ข้ีดว้ยนะ ข้ีเกียจ ข้ีขโยม 
ข้ีเหลา้ ถา้คน 3 ข้ี มาให้ช่วยเหลือ มาแลว้ก็ตอ้งสร้างปัญหา ถา้คนขยนัมา คนไม่รักไม่ขโมยมา คน
ไม่กินเหลา้เมายามา  ไดดี้ไปหลายคนแลว้ มีอาชีพ ไปซ้ือท่ีปลูกบา้น ส่งลูกเรียนหนังสือจนจบ มี
หลายราย  แต่คน 3 ข้ี มีติดคุกบา้ง หายไปบา้ง ก็ช่วยอะไรไม่ได ้จนต่อไป”(พระพยอม กลัป์ยาโณ, 
2555)  
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   “ปัญหาจากขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนก็จะมากข้ึนเป็นเงาตามตวั รวมทั้งขยะมูลฝอยท่ี
เกิดจากบุคคลภายนอกท่ีเขา้มาท ากิจกรรมภายในวดัดว้ย ดงันั้น จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีวดัจะตอ้งมีระบบ
การจดัการขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพ รู้จกัการแยกแยะว่าส่ิงไหนควรจะน ามาใชป้ระโยชน์ และ
ส่ิงไหนควรจะตอ้งน าไปก าจดัโดยวิธีการท่ีเหมาะสม เพื่อป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและ
การคงอยูอ่ยา่งย ัง่ยนืของวดัสวนแกว้เพื่อเป็นท่ีพึ่งของสังคมไทยตลอดไป” (พระพยอม กลัป์ยาโณ, 
2555) 
  ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภค ในวดัสวนแกว้ สามารถ
น ามาอา้งอิงใหต้รงกบัประเดน็น้ีคือ 
  “ปัญหาของการท าธุรกิจเพื่อสังคมเหรอ ผมว่าโครงการคอนโดสุนัขนะ สุนขั
ส่งเสียงร้องในตอนกลางคืนรบกวนคนท่ีอยูอ่าศยัรอบๆวดัมาก และกล่ินจากคอนโดสุนขัก็ส่งกล่ิน
รบกวนในชุมชนมา อยากหลวงพอ่แกไ้ขส่ิงน้ี”(เซต (นามสมมติ),  2555) 
  “ผมว่าโครงการคอนโดสุนัขน่าจะมีการปรับปรุงเร่ืองกลิ่นและเสียงนะ เพราะ
ในเวลากลางคืนเสียงดงัรบกวนชุมชนเป้นอยา่งมาก”(นอ้ย (นามสมมติ),  2555) 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาเร่ือง “บทบาทของพระสงฆ์ในการเป็นผูป้ระกอบการสังคม กรณีศึกษา 
วดัสวนแกว้ จงัหวดันนทบุรี” เป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method)  
ด้วยวิธีวิทยาท่ีเรียกว่า  วิธีปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology  Method)  โดยอาศยัวิธีวิทยา
ปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology) เป็นการวิจยัท่ีอาศยัแนวความคิดและโลกทศัน์จากปรัชญา
ปรากฎการณ์วิทยาเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาปรากฎการณ์ และประสบการณ์ของมนุษยใ์นการเรียนรู้ 
และท าความเขา้ใจถึงบทบาทของพระสงฆ์ในการเป็นผูป้ระกอบการสังคม ทั้งน้ีผูว้ิจยัใชแ้นวคิด
ผูป้ระกอบการสังคม  แนวคิดเร่ืองพระสงฆก์บัการพฒันา  แนวคิดการด าเนินธุรกิจขนาดยอ่ม  และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นแนวทางเพื่อการก าหนดกรอบในการศึกษาวิจยั 
 ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และวิธีการ
เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง แบ่งผูใ้หข้อ้มูลหลกัออกเป็น 2 กลุ่มหลกั คือ 
ผูใ้หข้อ้มูลหลกั ตือ พระพิศาลธรรมพาธี หรือพระพยอม กลัยาโณ ผูจ้ดัตั้งมูลนิธิสวนแกว้ และริเร่ิม
โครงการเพื่อสังคมอีก 18 โครงการ และกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลซ่ึงแบ่งเป็นผูป้ระกอบการในวดัสวนแกว้ 
10 คน  และผูบ้ริโภคท่ีมาซ้ือสินคา้ภายในวดัสวนแกว้10 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย 
สมุดบนัทึกขอ้มูลในภาคสนาม เคร่ืองบนัทึกเสียงในการสัมภาษณ์ กลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล และ 
ตวัผูว้ิจยัซ่ึงถือวา่เป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูล 
 
1. สรุปการผลการวจัิย 
 การศึกษาเร่ือง “บทบาทของพระสงฆใ์นการเป็นผูป้ระกอบการสังคม กรณีศึกษาวดัสวน
แกว้  จงัหวดั นนทบุรี” สามารถสรุปเชิงทฤษฏีจากผลการศึกษาตามวตัถุประสงคก์ารวิจยัไดด้งัน้ี 
 1.1 เพื่อศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการเป็นผู้ประกอบการสังคม กรณีศึกษา วัดสวนแก้ว  
จังหวดั นนทบุรี 

  จากการวิจยัพบว่า บทบาทของพระสงฆใ์นการเป็นผูป้ระกอบการสังคม บทบาท
ของพระสงฆ ์ บทบาท (Role) ของพระสงฆใ์นสังคมไทย  เห็นไดช้ดัเจนมาก เพราะสังคมไทย 
ตั้งแต่เกิดจนกระทัง่ถึงตายจะมีความเก่ียวขอ้งกบับทบาทของพระสงฆต์ลอด อยา่งงานแต่งงานตอ้ง
นิมนตพ์ระสงฆม์าในงานแต่งดว้ย พอเกิดตอ้งนิมนตพ์ระมาในงานวนัเกิด หรือใส่บาตรท าบุญวนัเกิด 
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เจบ็ป่วยไปหาพระท าบุญ และบางแห่งพระอาจเป็นหมอกลางบา้น เป็นเจา้ของต าราหมอยาพื้นบา้น 
ตามภูมิปัญญาชาวบา้น บทบาทกมี็ความชดัเจนมากข้ึน แต่อยา่งไรกต็าม ท่ีจะกล่าวต่อไปน้ีเป็นเพียง
ขอ้เสนอ (Suggestion) ไม่ใช่ค าตอบส าเร็จรูป แต่เป็นเพียงแนวคิดของบุคคลหน่ึง ท่ีมีความสนใจใน
งานของพระสงฆ ์ในบทบาทของพระสงฆ์ และพยายามท่ีจะผลกัดนับทบาทของพระสงฆ ์ให้เป็น
ประโยชน์ต่อสงัคม และใหส้งัคมมองเห็นประโยชน์นั้นเด่นชดัมากข้ึน   

  บทบาทใหม่ของพระสงฆใ์นการเป็นผูป้ระกอบการสังคมท่ีผูจ้ยัน าเสนอเน่ืองจาก  
พระพยอม กลัยาโณ เป็นพระนกัปฏิบติั มีผูเ้ส่ือมไสย ศรัทธาอยา่งมาก มาเปิดมูลนิธิสวนแกว้เพื่อท า
โครงการเพื่อสังคม  โดยวดัสวนแกว้ มีช่ือเสียงมาก ท าให้มีประชาชนมาบริจาคเงิน  และส่ิงของ
เหลือใช ้  เน่ืองดว้ยมีผูบ้ริจากส่ิงของและเงินเป็นจ านวนมาก พระพยอมจึงน าส่ิงของบริจาคเหล่านั้น 
มาจ าหน่ายในราคายอ่มเยาว ์ เพื่อใหค้นท่ีมีรายไดน้อ้ยสามารถซ้ือได ้ และรายไดท่ี้เหลือจากการขาย
ส่ิงของบริจาค  พระพยอมน ารายไดม้าท าโครงการเพื่อสังคม 18 โครงการ ภายใตว้ตัถุประสงคห์ลกั 
ของวดั 6 ประการ คือ 1.เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา   2.เพื่อส่งเสริมศีลธรรม จรรยาอนัดี   3.เพื่อ
อนุรักษ์ และส่งเสริมวฒันธรรมและประเพณีไทย   4.เพื่อร่วมมือกบัองคก์ารการกุศลอ่ืนๆ เพื่อ
สาธารณะประโยชน์   5.ไม่ด าเนินการเก่ียวขอ้งกบัการเมืองแต่อยา่งใด   และ 6.จดัการศึกษา และ
ส่งเสริมการศึกษา โดยปัจจุบนัมูลนิธิสวนแกว้ ไดจ้ดัท าโครงการเพื่อช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสทาง
สงัคม  ดงัน้ี 

  โครงการท่ี 1 : บวชเฌรภาคฤดูร้อน โครงการท่ี 2 : เขา้ค่ายอบรม โครงการท่ี 3: ร่มโพธ์ิแกว้
โครงการท่ี 4 : เวทีบ าเพญ็ประโยชน์ โครงการท่ี 5 : ลอกคราบ โครงการท่ี 6 : กระบอกส ารอกกิเลส
โครงการท่ี 7 : ช่วยนอ้งทอ้งหิว  โครงการท่ี 8 : รณรงคผ์ูไ้ม่รู้หนงัสือฯ โครงการท่ี 9: สลบมาฟ้ืนไป    
โครงการท่ี 10 : ท่ีพกัคนชรา  โครงการท่ี 11 : สะพานบุญ  โครงการท่ี 12 : ซุปเปอร์มาร์เก็ต ฯ
โครงการท่ี 13 : สวนแกว้เนอร์สเซอร่ี    โครงการท่ี 14 : เพื่อการเกษตรฯ    โครงการท่ี 15 : บ่อหมกั
ส่ิงปฏิกลูฯ  ครงการท่ี 16 : บา้นทกัษะชีวิต  โครงการท่ี 17 : อนุรักษพ์นัธ์ุกรรมพืชและโครงการท่ี 
18 : คอนโดสุนขั (มูลนิธิสวนแกว้, 2554)   

  โครงการของมูลนิธิสวนแกว้ทุกโครงการ เกิดจากการริเร่ิมโครงการ รับบริจาคส่ิงของ
หรือของเหลือใชท่ี้เจา้ของไม่ตอ้งการแลว้ หรือของท่ีทิ้งแลว้แต่ยงัสามารถน ามาดดัแปลงใหเ้ป็น
ประโยชน์ไดอี้ก ใหแ้ก่ผูย้ากไร้ คนตกงาน ภายในวดัสวนแกว้ น าไปขายเพื่อยงัชีพหรือใชป้ระโยชน์
อย่างอ่ืนต่อไป  เป็นการประกอบธุรกิจเพื่อช่วยเหลือสังคม โดยผลประโยชน์ของสังคมเป็นหลกั  
และน าไปสู่การพฒันาผูป้ระกอบการสงัคมอยา่งย ัง่ยนื   
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 1.2 เพือ่ศึกษากระบวนการด าเนินธุรกจิเพือ่สังคม ของ วดัสวนแก้ว  
  พระพยอม กลัยาโณมีความต้องการที่ ช่วยเหลือบุคคลที่ด้อยโอกาสในสังคม

รวมทั้ งผูป้ระสบภัย นักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ คนชรา ฯลฯ โดยการให้อาชีพใหม่และ
ท่ีพกัอาศยัแก่พวกเขาเหล่านั้น ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมามูลนิธิสวนแกว้ไดจ้ดัท าโครงการท่ีช่วยเหลือ
สังคมต่างๆ แต่มีโครงการเพื่อสังคม โครงการหน่ึงท่ีมีส่วนช่วยให้การลดปริมาณขยะมูลฝอย และ
ช่วยให้ผูย้ากไร้ ไดมี้ลู่ทางท ามาหากิน นั้นคือ “โครงการสะพานบุญจากผูเ้หลือเจือจานผูข้าด”  ได้
ริเร่ิมโครงการท่ี รับบริจาคส่ิงของหรือของเหลือใชท่ี้เจา้ของไม่ตอ้งการแลว้ หรือของท่ีทิ้งแลว้แต่
ยงัสามารถน ามาดดัแปลงใหเ้ป็นประโยชน์ไดอี้ก 

 1.3 เพือ่ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการธุรกจิเพือ่สังคม ของ วดัสวนแก้ว 
  ผลการวิจยัเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจเพื่อสังคม ของวดัสวนแกว้ 

เกิดอุปสรรคและปัญหาในการด าเนินงาน และเป็นส่ิงท่ีทา้ทายกบัผูป้ระกอบการสังคมท่ีจะตอ้ง
แกปั้ญหาให้ส าเร็จลุล่วงตามจุดมุ่งหมายขององคก์รนั้นๆ เน่ืองจากการประกอบการสังคมนั้นเป็น
การด าเนินธุรกิจท่ีมุ่งหวงัก าไรแต่เป็นก าไรและผลประโยชน์ทั้ งหมดกลบัคืนสู่สังคม จึงท าให้
การแกปั้ญหานั้นซบัซอ้นและท าไดย้ากกวา่การด าเนินธุรกิจทัว่ไป ท่ีไม่ไดพ้ิจารณาถึงผลกระทบต่อ
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม และมุ่งหวงัเพียงผลตอบแทนดา้นเดียว ดงันั้นการแกปั้ญหาของการ
ประกอบการสังคม  ตอ้งอาศยัภาวะความเป็นผูน้ า ความเสียสละผลประโยชน์ส่วนตน และความ
มุ่งมัน่ของบุคลากรทุกระดบั ภายใตข้อ้จ ากดัของเงินทุนและทรัพยากรขององคก์ร 

 
2. อภิปรายผลการวิจัย 
 2.1 บทบาทของพระสงฆ์ในการเป็นผู้ประกอบการสังคม กรณศึีกษา วดัสวนแก้ว จังหวัด 
นนทบุรี 
  จากการศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการเป็นผูป้ระกอบการสังคม กรณีศึกษา 
วดัสวนแกว้  จงัหวดั นนทบุรี  พบว่า ผูป้ระกอบการสังคม คือ ผูป้ระกอบการที่ประกอบธุรกิจ  
ท่ีมุ่งหวงัผลประโยชน์ แต่ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนเป็นผลประโยชน์คืนกลบัสู่สังคมทั้งหมด ซ่ึง
อาจจะอยู่ในรูปการจา้งงาน การเพิ่มผลผลิต การเพิ่มโอกาส การรักษาส่ิงแวดลอ้ม โดยผูป้ระกอบการ
สังคมจะตอ้งผสมผสานระหว่างธุรกิจท่ีมุ่งหวงัผลประโยชน์กบัการช่วยเหลือสังคม โดยยึดผลประโยชน์
ของสงัคมเป็นพนัธกิจหลกัขององคก์รและน าไปสู่การพฒันาผูป้ระกอบการสังคมอยา่งย ัง่ยนื  โดย
บทบาทของพระสงฆใ์นการเป็นผูป้ระกอบการสังคมเน่ืองจากประชาชนมีความศรัทธาในตวัพระสงฆ ์
เม่ือพระสงฆม์าเป็นผูป้ระกอบการสังคม ท าใหป้ระชาชนอยากอุดหนุนท าใหพ้ระสงฆ ์ สามารถน า
รายไดไ้ปพฒันาโครงการเพื่อสงัคมไดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
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 2.2 กระบวนการด าเนินธุรกจิเพือ่สังคม ของ วดัสวนแก้ว  
  พระพยอมจดัตั้งมูลนิธิวดัสวนแกว้เพื่อรับบริจาคส่ิงของเหลือใชห้รือบางคนอาจ

เรียกวา่ “ขยะ”  ขยะส าหรับบางคนอาจจะเป็นส่ิงมีค่าต่อผูอ่ื้น  จากการรับบริจาคขยะ ไดมี้คนน าขยะ
มาบริจาคมากมาย เม่ือขยะมีจ านวนมากข้ึน และมีหลายประเภท ทางมูลนิธิจึงท าการคดัแยกส่ิงของ
ต่างๆออกเป้นหมวดหมู่เพื่อน าจดัจ าหน่ายในโครงการซุปเปอร์มาเก็ตคนยากไร้ รายไดส่้วนใหญ่
ของวดัจึงมาจากการขายขยะหรือส่ิงของบริจาค  โครงการน้ีท าให้วดัสวนแกว้มีรายไดม้าพฒันา
โครงการเพื่อสังคมอ่ืนๆต่อไป   และท าให้คนดอ้ยโอกาสไดมี้อาชีพ เพื่อหารายไดเ้ล้ียงครอบครัว  
และสามารถซ้ือสินคา้ท่ีจ าเป็นไดใ้นราคาท่ีต ่ากวา่ทอ้งตลาด 
 2.3 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการธุรกจิเพือ่สังคม ของ วดัสวนแก้ว 
  ผลการวิจยัเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจเพื่อสังคม ของวดัสวนแกว้ 
เกิดอุปสรรคและปัญหาในการด าเนินงาน  
  ปัญหาท่ีเกิดกับมูลนิธิสวนแก้วคือการบริหารจดัการคน เน่ืองจากวดัสวนแก้ว
ช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสเป็นจ านวนมาก ทั้งผูพ้น้โทษ ผูท่ี้เลิกจากยาเสพติด เป็นตน้ โดยการให้ท่ีพกัพิง 
อาหาร และอาชีพ  แต่เม่ือคนมาอยูร่วมกนัเป้นจ านวนมากยอ่มเกิดปัญหามากมายตามมา  ท าใหพ้ระพยอม 
ตอ้งเทศนาสัง่สอนเพื่อขดัเกลาจิตใจเพื่อใหอ้ยูร่่วมกบัคนในสงัคมได ้
  อุปสรรคในการด าเนินงาน  เน่ืองจากการรับบริจาคของเหลือใชเ้ขา้มามาก ขยะมูลฝอยท่ี
เกิดข้ึนก็จะมากข้ึนเป็นเงาตามตวั รวมทั้งขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากบุคคลภายนอกท่ีเขา้มาท ากิจกรรม
ภายในวดัดว้ย ดงันั้น จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีวดัจะตอ้งมีระบบการจดัการขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพ รู้จกั
การแยกแยะว่าส่ิงไหนควรจะน ามาใชป้ระโยชน์ และส่ิงไหนควรจะตอ้งน าไปก าจดัโดยวิธีการท่ี
เหมาะสม เพื่อป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและการคงอยูอ่ยา่งย ัง่ยืนของวดัสวนแกว้เพื่อเป็นท่ี
พึ่งของสงัคมไทย 
 
3. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 3.1 การด าเนินโครงการเพื่อสังคมของมูลนิธิสวนแกว้ โดยวดัแกว้ จงัหวดันนทบุรี มี
การท าโครงการเพื่อสังคมทั้งหมด 18 โครงการ แต่พื้นท่ีและรายไดข้องวดัไม่เพียงพอต่อความ
ตอ้งการ ของผูท่ี้มาขอความช่วยเหลือ ควรมีการประชาสัมพนัธ์โครงการเพื่อสังคมของวดัมากข้ึน 
เม่ือมีการประสัมพนัธ์ ท าให้คนรู้จกัโครงการเพื่อสังคมมาข้ึน  ท าให้คนดอ้ยโอกาส มีโอกาสท่ี
จะไดรั้บความช่วยเหลืออยา่งทัว่ถึง 
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 3.2 การด าเนินโครงการเพื่อสังคมของวัดสวนแก้ว รัฐบาลควรสนับสนุนโครงการ
เหล่าน้ีเพื่อใหเ้ยาวชนไดรั้บโอกาสในการเรียนหนงัสือ คนไม่มีงานท าไดมี้อาชีพเพื่อหารายไดเ้ล้ียง
ครอบครัว ท าใหปั้ญหาสังคมลดนอ้ยลง 
 
4. ข้อเสนอแนะเพือ่การวิจัยคร้ังต่อไป 
 4.1 ควรท าวิจยัศึกษาเจาะลึกกบัโครงการของวดัสวนแกว้ในจงัหวดัอ่ืนซ่ึงมีถึง 9 สาขา  
เพื่อทราบถึงโครงการเพื่อสังคมในแต่ละจงัหวดัมีความแตกต่างกนัอยา่งไร  
 4.2 ควรศึกษาเก่ียวกับบุคคลท่ีได้รับความช่วยเหลือจากโครงการเพื่อสังคม ว่ามี
เปล่ียนในดา้นใดบา้ง 
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รายละเอยีดการด าเนินงานของมูลนิธิวดัสวนแก้ว   จังหวดันนทบุรี 
 
โครงการที ่1 : บวชเณรภาคฤดูร้อน 
 โครงการน้ีเร่ิมข้ึนในปี 2521 พระพยอมเร่ิมโครงการบวชเณรภาคฤดูร้อน เพราะท่าน
เห็นวา่เดก็ ๆ จะวา่งเวน้จากการศึกษาในโรงเรียนระหวา่งนั้นเดก็ควรจะไดศึ้กษาและอยูใ่กลชิ้ดกบั
พระพทุธศาสนา เป็นการลดภาระแก่พอ่แม่และเป็นการป้องกนัใหเ้ดก็ห่างไกลอบายมุข โครงการน้ี 
จดัท าเฉพาะช่วงฤดูร้อน  
 ซ่ึงโรงเรียนปิดเทอม ท าให้เด็กใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไดใ้กลชิ้ดกบัพระศาสนา 
เป็นการอบรมบ่มนิสยัใหรู้้จกัวา่ส่ิงใดชัว่ ส่ิงใดถูกตอ้ง รู้จกัควบคุมจิตใจ อารมณ์ใหม้ัน่คงหนกัแน่น
ไม่วู่วาม ใจร้อน ซ่ึงเป็นตน้เหตุของการทะเลาะเบาะแวง้ และน าไปสู่คดีอาชญากรรมต่างๆ ท าให้
เด็ก ๆ รู้จกัพิจารณาปัญหาท่ีเกิดข้ึนดว้ยตนเองดว้ยปัญญาตามท่ีไดเ้รียนรู้จากพระธรรมค าสั่งสอน
ของพระพุทธศาสนา สามเณรท่ีบวชในโครงการน้ี จะไดค้วามรู้พิเศษใหม่ ๆ พร้อมทั้งความ
สนุกสนานจากการสอนท่ีพระพยอมใชห้ลกัในการเทศน์ให้ผูฟั้งไม่เบ่ือ การน าบทเรียนค าสอนมา
อา้งอิงประกอบกบัการยกประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตจริง จะสะทอ้นภาพให้เด็กมองเห็นอยา่ง
ชดัเจน 
 การอบรมสั่งสอนสามเณร แมจ้ะเป็นเพียงระยะเวลาอนัสั้น แต่ผลจากการบวชเณร ท าให้
เดก็และเยาวชนหลายคนเปล่ียนแปลงความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน เป็นการแบ่งเบาภาระของผูป้กครองไดอี้ก
ระดบัหน่ึง จากการท่ีผูป้กครองตอ้งคอยดูแลทุกเร่ือง ปรากฏว่าเด็กท่ีผ่านการอบรมไป สามารถ
ช่วยเหลือตนเองไม่เป็นภาระแก่ผูป้กครองอีกต่อไป 
 
โครงการที ่2 : เข้าค่ายอบรมฯ 
 ปี 2530  เม่ือเด็กชายสามารถเขา้โครงการบวชเณรภาคฤดูร้อน ส่วนเด็กหญิงหรือบุคคล
ทัว่ไป ท่ีมีความสนใจท่ีจะศึกษาพระธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจา้พระพยอมจึงเปิด โครงการ 
เขา้ค่ายอบรมจริยธรรม เพื่อให้ผูส้นใจและเยาวชนไดเ้รียนรู้พื้นฐานของพุทธศาสนาและกิริยามารยาท 
ประเพณี วฒันธรรม จากคณะวิทยากรท่ีทางวดัจดัมาใหก้ารเขา้ค่ายอบรมเด็ก จะน าเด็กเขา้ค่ายตาม
หลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ แต่วดัสวนแกว้ จดัใหเ้ยาวชนทัว่ไปเขา้วดัอบรมจริยธรรมฝึกให้
เดก็มีความรับผดิชอบช่วยตวัเอง และเรียนรู้พื้นฐานของพทุธศาสนา 
 พระพยอมจะเป็นผูอ้บรมสั่งสอน ใหก้ารด าเนินชีวิตประจ าวนัเป็นหลกัและน าหลกัธรรม
ประกอบการสอน คือการพฒันาทางกาย ให้เด็กได้ร่วมท างานกับผูด้้อยโอกาสซ่ึงท าใหม้องเห็น
ความเหน่ือยยาก ความอดทน และการท างานท่ีตอ้งอาศยัความขยนัหมัน่เพียรไม่ทอ้ถอยจึงจะลุล่วง
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ความส าเร็จ ซ่ึงพระพยอมใชว้ิธีการสอนจากชีวิตจริงท่ีมองไดส้ัมผสัได้ จะท าใหผู้เ้ขา้รับการอบรม
มองเห็นความแตกต่าง และน ามาเปรียบเทียบดว้ยตนเองเป็นการใหท้างเลือกแก่ผูเ้ขา้รับการอบรม
น าไปพิจารณาดว้ยปัญญาการพฒันาทางใจ ระหว่างท่ีมีการร่วมงานกบัผูด้อ้ยโอกาส จะท าให้
มองเห็นขอ้ไดเ้ปรียบเสียเปรียบของสังคมอย่างชดัเจนพระพยอมจะสอดแทรกการสอนให้เด็กมี
คุณธรรม มีน ้ าใจ รู้จกัเสียสละ ช่วยเหลือบ าเพญ็ประโยชน์แก่เพื่อนมนุษยท์ัว่ไปหลงัจากจบการอบรม 
ท าใหห้ลายคนมองเห็นทางเลือกท่ีดีกวา่เดิมเป็นการใหโ้อกาส และบทเรียนท่ีมีคุณค่าแก่คนทัว่ไป 
 
โครงการที ่3 : ร่มโพธ์ิแก้ว 
 ปี 2530 ในปีเดียวกนั บรรดาบุคคลทัว่ไปที่ขาดที่พกั ประสบปัญหาต่าง ๆ นานา 
โดยเฉพาะผูท่ี้ตกงานพระพยอม ยงัให้ความเมตตา โอบอุม้ให้ท่ีพกั อาหาร และฝึกอาชีพ ให้ออก
ไปสู่สังคมภายนอกไดอ้ยา่งเขม้แขง็ คือ โครงการร่มโพธ์ิแกว้   โครงการน้ีเป็นการช่วยเหลือเพื่อน
มนุษยอ์บรมปลูกฝังคุณภาพชีวิต  สร้างจิตส านึกท่ีดีแก่ผูเ้ขา้ร่วมพกัอาศยั ด้วยหลกัธรรมใน
พระพทุธศาสนา ผูท่ี้ดอ้ยโอกาสจะมาจากภูมิล าเนาทัว่ไป จึงเป็นปัญหาในการปกครองอยา่งมาก  
 พื้นฐานชีวิตและจิตใจท่ีแตกต่าง ดงักล่าว  พระพยอมเป็นผูอ้บรมสั่งสอน ท่านยึด
หลกัการสอนจากปัญหาชีวิตของแต่ละคน หากจะน าบทเรียนดา้นวิชาการมาใชจ้ะไม่เกิดผลเท่าท่ีควร 
เน่ืองจากส่วนใหญ่ผูด้อ้ยโอกาสจะมีการศึกษานอ้ย บางคนไม่ไดรั้บการศึกษาเลย 
 ดงันั้นปัญหาของตนเองจะท าใหก้ารสอนสะดวกและสามารถเห็นผลอยา่งชดัเจนการน า
ปัญหามาเป็นบทเรียน เป็นการสอนท่ีไดผ้ลเพราะพระพยอม จะช้ีชดัลงไปว่า ถา้ไม่ปฏิบติัตามจะ
ไดรั้บผลเสียอยา่งไร หากเช่ือฟังน าค  าสั่งสอนนั้นไปใช ้จะบงัเกิดผลดีอยา่งไร   ฉะนั้นผูด้อ้ยโอกาส
เคยท าความผิดพลาดมาแลว้ และไดรั้บการช่วยเหลือดว้ยค าสั่งสอนของพระพุทธศาสนา ท่ีพระพยอม
น ามาประยกุตใ์ห้ใชก้บัชีวิต ซ่ึงเป็นการสะทอ้นภาพท่ีเห็นไดส้ัมผสัไดด้ว้ยตนเอง จึงเป็นการให้
บทเรียนท่ีไดผ้ลคุม้ค่าแก่คนดอ้ยโอกาสทัว่ไป หลายชีวิตท่ีไดอ้อกไปจากโครงการ ประสบความสุข
ท่ีเหมาะสมกบัความเป็นอยู่ของแต่ละคน นับว่าพระพยอม คือ ผูใ้ห้ชีวิตใหม่ทางเลือกใหม่แก่
ผูด้อ้ยโอกาสไดอ้ยา่งสมบรูณ์ 
 
โครงการที ่4 : เวทบี าเพญ็ประโยชน์  
 ปี 2531 ผูเ้ดือดร้อนประสบปัญหาในสังคม มีจ านวนเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วพระพยอมจึงได ้
จดัการฝึกอาชีพใหแ้ก่ผูท่ี้เขา้มาพกัอาศยัใหมี้ความรู้เพิ่มข้ึน เป็นการพฒันาตนไม่เป็นภาระแก่สังคม
อีกต่อไป   ทั้งยงัเป็นการเพิ่มรายไดเ้พิ่มคุณภาพชีวิตใหเ้ป็นท่ียอมรับของคนทัว่ไป  
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 การพฒันาคุณภาพชีวิตของผูด้ ้อยโอกาสได้รับการสนับสนุนจากผูมี้จิตศรัทธามอบ
ความรู้ดา้นวิชาชีพระยะสั้นเป็นวิทยาทานให้จนสามารถออกไปประกอบอาชีพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ปรับชีวิตใหมี้ความเหมาะสมแก่ตนเองไดต้ลอดไป พระพยอมจะใชว้ิธีการมอบความรู้ต่าง ๆ ดว้ย
การสอดแทรกเขา้ไปในชีวิตประจ าวนัผูท่ี้ไดรั้บการสอนไม่สามารถทราบไดว้่าการท างานแต่ละวนันั้น 
เป็นการอบรมหลกัสูตรวิชาชีพให้  ผูท่ี้ไดรั้บการอบรมจ านวนหน่ึง ไดอ้อกจากโครงการน้ีไป และ
น าความรู้ท่ีได ้ประกอบอาชีพเล้ียงดูครอบครัวไดอ้ยา่งดี 
 
โครงการที ่5 : ลอกคราบ 
 ปี 2532  ในสภาวะสังคมท่ีมีผูติ้ดยาเสพติดเพิ่มจ านวนข้ึน พระพยอม กลัยาโณ เขา้
ช่วยเหลือโดยร่วมกบัหน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้งใหท่ี้พกั อาหาร และธรรมะแก่ผูต้อ้งการเลิกยาเสพติดเป็น
การช่วยเหลือมนุษยไ์ดอ้ย่างมากมาย  ซ่ึงมีผูท่ี้พน้จากโรคร้ายน้ี ไดอ้อกไปประกอบสัมมาชีพเป็น
พลงัท่ีดีของสงัคมต่อไปเป็นโครงการลอกคราบท่ีท่านบอกวา่เป็นการใชห้ลกัธรรม ขดูเกลาโรคร้าย 
 พระพยอมใชค้วามเพียรพยายามอย่างสูง ท่ีจะอบรมบ่มนิสัยให้แก่ผูป้ระสบเคราะห์
กรรม ผูมี้ปัญหาบางกลุ่มจะไม่ไดรั้บการช่วยเหลือจากสังคม เน่ืองจากเป็นปัญหาท่ีร้ายแรง เป็นภยั
แก่คนทัว่ไป 
 แต่พระพยอม ยงัคงใหค้วามเมตตาแก่บุคคลเหล่าน้ีดว้ยความเมตตาแมบ้างคร้ังจะใหก้าร
ช่วยเหลือไม่ได ้ แต่อยา่งนอ้ยท่ีสุดเร่ืองท่ีพกั อาหาร ท่านจะตอ้งหยบิยื่นใหทุ้กคน  ผูติ้ดยา ติดสุรา 
ติดบุหร่ี เป็นบุคคลท่ีสังคมรังเกียจชีวิตของเขาเหล่าน้ีพระพยอมตอ้งใชค้วามอดทน ท่ีจะใหเ้ขาลด
เลิกส่ิงเสพติดบางรายท่ีเลิกไดก้็ไม่ช่วยชีวิตใหดี้ข้ึนไดเ้น่ืองจากสุขภาพสมองเส่ือมสมรรถภาพ เป็น
ภาระใหพ้ระพยอมตอ้งใหค้วามอุปการะต่อไปจนหมดอาย ุ สภาพเส่ือมสมรรถภาพของผูติ้ดยาเสพติด    
ท่ีสามารถเลิกไดท่้านก็ยงัไม่ลม้เลิกความตั้งใจท่ีจะใหค้วามหวงัแก่พวกเขาแมร่้างกายจะพิการ หาก
มีส่วนใดท่ีพอจะใชก้ารไดท่้านจะพยายามให้งานท าตามสภาพร่างกายเป็นการฝึกให้ออกก าลงักาย 
และฟ้ืนฟรู่างกายดว้ยเป็นความเมตตากรุณาท่ี พระพยอมมีแก่กลุ่มผูติ้ดยาเสพติดยากท่ีผูใ้ดจะเปรียบได ้

 
โครงการที ่6 : กระบอกส ารอกกเิลส 
 ปี 2532  ในปีเดียวกนั อนัเป็นการต่อเน่ืองจากโครงการลอกคราบ เม่ือผูติ้ดยาเลิกเสพได ้
พระพยอมไดว้างแผนใหผู้ติ้ดยา เก็บออมทรัพยท่ี์จะน าไปใชใ้นทางท่ีผดิ โดยใหน้ าเงินท่ีจะไปซ้ือ
เหลา้ ยา บุหร่ี เก็บเขา้กระบอกไมไ้ผ ่ ท่ีท่านน าแจกแก่คนทัว่ไป เป็นการออมทรัพย ์เม่ือกระบอก
เต็มยงัสามารถน าไปใชก้บัตนเอง หรือน าไปท าบุญแก่ผูเ้ดือดร้อนทัว่ไป คือ โครงการกระบอก
ส ารอกกิเลส  
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 โดยเจตนาของโครงการน้ี พระพยอม ไดว้างแผนสกดักั้น กลุ่มคนท่ีมกัจะหลงใหลไป
ในทางท่ีผดิติดอบายมุข เม่ือท่านไดใ้หก้ารอนุเคราะห์เร่ืองท่ีพกั อาหาร และสวสัดิการท่ีจ าเป็นแก่
กลุ่มผูป้ระสบเคราะห์กรรม บุคคลดงักล่าวก็ยงัไดรั้บเงินส าหรับเป็นค่าใชจ่้ายส่วนตวั และเป็น
ก าลงัใจท่ีท่านมอบให้ แต่เน่ืองจากพวกเขายงัคงมีความตอ้งการแบบเดิม ท่านจึงจดัการให้มี
โครงการกระบอกส ารอกกิเลส ไวป้้องกนัการใชจ่้ายดา้นน้ีไว ้ 
 โครงการน้ีสามารถท าใหผู้ด้อ้ยโอกาสเก็บออมทรัพยไ์วไ้ดส่้วนหน่ึง เม่ือเงินออมสะสม
เป็นจ านวนมาก ท าใหเ้กิดความรู้สึกท่ีดีแก่พวกเขาเหล่าน้ี เป็นการสอนใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนระหว่าง
การใชเ้งินแบบสุรุ่ยสุร่ายฟุ่ มเฟือย กบัการเก็บประหยดัไวค้ร้ังละเลก็คร้ังละนอ้ย ท าใหโ้ครงการน้ี
บรรลุจุดประสงคไ์ดอ้ยา่งดีเยีย่ม   บรรดาหา้งร้านบริษทัตลอดทั้งผูมี้จิตศรัทธาทัว่ไป ไดเ้ห็นประโยชน์
ของโครงการน้ี จึงไดร่้วมใจน ากระบอกไมไ้ผ ่ไปไวใ้นสถานท่ีของตน ท าให้ผูใ้จบุญไดมี้โอกาส
ท าบุญดว้ยวนัละเลก็ละนอ้ย เม่ือกระบอกเตม็จึงน ามามอบแก่มูลนิธิต่อไป รายไดส่้วนหน่ึงท่ีผูใ้จ
บุญร่วมศรัทธา เป็นการช่วยเหลือค่าใชจ่้ายของมูลนิธิไดอ้ยา่งมาก ทั้งยงัท าให้ผูเ้ก็บออมมีความ
ประหยดัและเก็บออมไดทุ้กวนั เม่ืออยากจะท าบุญวนัละเล็กละนอ้ยก็สามารถท าไดท้นัทีท่ีบา้น 
เป็นการส ารอกความเห็นแก่ตวัของตนเองออก ใหชี้วิตเราเบาสบาย พอส ารอกความเห็นแก่ตวัได้
เตม็กระบอกแลว้ จะน ามาบริจาคท่ีวดั หรือจะท าท่ีไหนก็ได ้ไม่มีการผกูมดัใด ๆ ตามวตัถุประสงค์
ดงัน้ี  

1. เพื่อสกดัมิจฉาชีพท่ีปลอมเป็นพระ ชี ออกเร่ียไรเงินชาวบา้น  
2. เพื่อรวบรวมบุญ ท่ีกระจายเป็นเบ้ียหวัแตกใหเ้ป็นกอบเป็นก าท่ีไดจ้ากการสะสม  
3. เพื่อช่วยสงเคราะห์สงัคมต่าง ๆ ในกรณีเร่งด่วนเฉพาะกาล เช่น ค่าอาหารกลางวนั

แก่เดก็นกัเรียนผูป้ระสบภยัจากอุบติัเหตุเลก็ ๆ นอ้ย ๆ  
4. เพื่อประโยชนข์องผูส้ะสมเอง ในเวลาเกิดขดัสนกน็ าเงินน้ีช่วยตนเองไดท้นัที  

 โครงการน้ีมิใช่เป็นการเร่ียไร หากแต่เป็นการสอนใหรู้้จกัเก็บออมทรัพย ์ท่ีหามาได ้อนั
จะเป็นทางท่ีช่วยตนเองและผูอ่ื้น ซ่ึงเป็นวิธีท่ีแยบยล กินใจไดอ้ยา่งลึกซ้ึง ท่ีพระพยอม ไดคิ้ดข้ึนมา
อยา่งไดส้าระ เป็นจิตศิลปะแขนงหน่ึงท่ีควรศึกษา 

 
โครงการที ่7 : ช่วยน้องท้องหิว 
 ปี 2534  ในช่วงปิดเทอม นักเรียนในโรงเรียน ตามต่างจงัหวดัท่ียากจน จะเขา้มา
หาทุนการศึกษาในมูลนิธิสวนแกว้ ท่านไดจ้ดัหางาน ท่ีเหมาะสมใหเ้ด็กนกัเรียนท า และติดต่อหา
สถานท่ีน าสินคา้ไปจ าหน่ายซ่ึงเด็กนกัเรียนเหล่าน้ีจะไดรั้บทุนการศึกษากลบัไปศึกษาต่อ เป็นการ
ผ่อนปรนภาระของพ่อแม่ไดอ้ย่างมาก คือ โครงการเพื่อน้องทอ้งหิว พระพยอม ไดใ้ห้โรงเรียนต่าง ๆ        
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ส่งเดก็นกัเรียนท่ียากจนประสงคจ์ะหารายไดพ้ิเศษเป็นทุนการศึกษาในวนัหยดุ โดยท่านจดัใหเ้ด็ก
บ าเพญ็ประโยชน์ภายในวดั ออกทุนใหข้ายของเป็นการสอนใหเ้ด็กรู้จกัท างานหาเงิน ใหรู้้จกัคุณค่า
และความเหน่ือยยากในการท่ีจะไดเ้งินมาเป็นพื้น ฐานนิสัยในการประหยดั  
 โครงการน้ีไดส่้งเสริมใหเ้ดก็ไดง้านท าท่ีดี มีความกา้วหนา้ในอนาคตหลายคนแลว้ ทั้งน้ี
จากการสนบัสนุนของห้างร้านบริษทัท่ีเด็กเหล่าน้ีไปท างานดว้ย ซ่ึงทางบริษทัไดม้องเห็นความมี
มานะ อดทน ขยนัซ่ือสตัยท่ี์เด็กเหล่าน้ีไดป้ฏิบติัตามท่ีไดรั้บการอบรมมา  เด็กหลายคนจึงไดรั้บการ
อุปการะใหไ้ดเ้ล่าเรียนต่อในกรุงเทพมหานครจนจบมหาวิทยาลยั จากนายจา้งท่ีมีเมตตา การท างาน
ของเดก็นกัเรียนในขณะท่ีอยูใ่นมูลนิธิ พระพยอมไดม้อบหมายงานท่ีเหมาะสมกบัวยั พร้อมทั้งสอน
ใหเ้ดก็มีความรับผดิชอบท่ีดี มีความขยนัอดทน และท างานเป็นกลุ่มได ้นบัว่าเป็นการปูพื้นฐานการ
ท างานท่ีดีแก่เดก็นกัเรียนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 
โครงการที ่8 : รณรงค์ผู้ไม่รู้หนังสือฯ  
 ปี 2535  จ  านวนเด็กก าพร้าในสังคม หรือ จ านวนเด็กจรจดัเพิ่มมากข้ึนท าใหพ้ระพยอม 
กลัยาโณ ตอ้งเขา้ไปช่วยเหลือโอบอุม้ใหท่ี้พกั การศึกษา แก่เด็กดงักล่าว ซ่ึงการช่วยเหลือน้ี ท่านได้
ส่งใหเ้รียนจนจบชั้นสูงสุด ตามก าลงัของเดก็ คือ โครงการรณรงคผ์ูไ้ม่รู้หนงัสือใหมี้โอกาสไดเ้รียน    
เด็กเหล่าน้ี แมมิ้ใช่บุตรโดยสายเลือด แต่เด็กเหล่าน้ีไดรั้บความอบอุ่นจากพระพยอมอยา่งทัว่ถึง แม้
จะเป็นภาระท่ีหนกัแต่ท่านก็ให้ค  าตอบท่ีเป็นความตั้งใจว่า อาตมาไม่มีโอกาสไดเ้รียนก็ขอส่งเด็ก
เหล่าน้ีเรียนแทน ถึงจะไม่ไดผ้ลตามท่ีตั้งใจไวเ้พราะเด็กเหล่าน้ีมกัยา้ยไปตามพ่อแม่ แต่ก็ยงัดีท่ีสอน
ใหพ้ออ่านออก เขียนช่ือสกลุตวัเองได ้ถา้เดก็ตอ้งการเรียนต่อท่านก็ใหเ้รียนจนสุดความสามารถ ซ่ึง
มีหลายคนไดเ้รียนถึงขั้นมหาวิทยาลยั 
 การรับดูแลเดก็เหล่าน้ีแทนพอ่แม่ ในกรณีท่ีพอ่แม่จะตอ้งออกไปท างานไกล ๆ ท่านมิได้
ถือเป็นสิทธิท่ีจะครอบครองเดก็เม่ือจบการศึกษาแลว้ ท่านกจ็ะคืนเดก็ใหแ้ก่พอ่แม่ท่ีแทจ้ริง ไม่มีการ
บงัคบัหรือเรียกร้องค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน  เป็นท่ีน่าภูมิใจว่า เด็กเหล่าน้ีเป็นเพียงลูกกรรมกร ลูกคน
ยากจนแต่เขาสามารถเรียนไดดี้กว่าเด็กท่ีมีทุกอยา่งสมบูรณ์ เป็นโครงการท่ีท่านพอใจท่ีสุด เพราะ
ท่านเลง็เห็นการณ์ไกลว่าให้มีการศึกษาในวยัน้ี เพื่อตดัปัญหาสังคม และเพื่อความเจริญรุ่งเรืองใน
อนาคตเขา้ต ารา“ไมอ่้อนดดัง่าย ไมแ้ก่ดดัยาก” 
 โครงการน้ีประสบความส าเร็จ เพราะมีเดก็ท่ีดอ้ยโอกาสจากทุกภาคเขา้มาพึ่งใบบุญของ
พระพยอมเป็นจ านวนมากและยงัเป็นท่ียอมรับของบรรดาผูป้กครองทัว่ไป ไดส่้งบุตรหลานเขา้มา
อบรมบ่มนิสยัในโครงการน้ีดว้ย  
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โครงการที ่9 : สลบมาฟ้ืนไป 
 ปี 2535 ในปีเดียวกนั อุบติัภยัต่าง ๆ ทวีจ  านวนมากข้ึน ผูท่ี้ถูกไฟไหมบ้า้น น ้ าท่วม ถูก
ไล่ท่ี ไม่มีท่ีพกัอาศยัท่านจึงเปิด โครงการสลบมา พื้นไป โดยร่วมกบักรมประชาสงเคราะห์ใหก้าร
อนุเคราะห์แก่คนเดือดร้อนทัว่ไป  มีจุดมุ่งหมายของโครงการน้ี เพื่อสงเคราะห์คนท่ีถูกไฟไหมน้ ้ าท่วม 
โดยร่วมมือกบักรมประชาสงเคราะห์จดัตั้งเป็นบา้นพกัฉุกเฉินท่ีผูป้ระสบเคราะห์กรรมสามารถขอ
ความช่วยเหลือไดต้ลอด  ๒๔ ชัว่โมงซ่ึงพระพยอม จะอนุเคราะห์ดว้ยอาหาร ที่พกั เคร่ืองใชท่ี้
จ าเป็นพร้อมธรรมะท่ีอบอุ่นแก่ผูป้ระสบเคราะห์กรรม จนกว่าจะมีก าลงักาย ก าลงัใจพร้อมท่ีจะ
ออกไปต่อสู้กบัการท ามาหากินของการด าเนินชีวิตต่อไปชัว่โมง  ระหว่างพกัฟ้ืนใจ ท่านจะจดัหา
งานอดิเรกเสริมใหเ้ป็นรายไดก่้อนท่ีจะออกจากโครงการภายหลงัท่ีไดรั้บการฟ้ืนฟูจิตใจ มีหลายครอบครัว
ไม่ประสงคจ์ะออกไปจากมูลนิธิ พระพยอมยงัไดใ้หก้ารอุปถมัภต่์อ  
 โดยใหเ้ขา้ไปอยู่ในโครงการร่มโพธ์ิแกว้ ซ่ึงทุกคนจะตอ้งลดเลิกอบายมุขและท างาน 
ส่วนผูมี้บุตรหลาน ท่านก็ส่งเขา้ไปศึกษาต่อในโรงเรียนท่ีอยูใ่กลเ้คียงมูลนิธิ เป็นการอนุเคราะห์ทั้ง
ครอบครัว ใหมี้การด าเนินชีวิตตามหลกัธรรมค าสัง่สอนของพระพทุธองคต์ลอดไป 

 
โครงการที ่10 : ที่พกัคนชรา 
 ปี 2535  แมแ้ต่คนชราท่ีถูกลูกหลานทอดท้ิง พระพยอม กลัยาโณ ยงัใหก้ารเล้ียงดูอยา่ง
ทัว่หนา้ ผูสู้งอายท่ีุเดินทางมาขอความช่วยเหลือจากท่านไม่เคยไดรั้บการปฏิเสธ ท่านใหก้ารเล้ียงดู
รักษาพยาบาลจนวาระสุดทา้ยของชีวิต เป็นโครงการบา้นพกัคนชรา 
 ปัจจุบนัน้ี ลูกหลานต่างมีภาระตอ้งไปประกอบอาชีพเล้ียงครอบครัวท าใหไ้ม่มีเวลาดูแล
พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย เพราะผูใ้หญ่วนัน้ีจะมีโรคความเหงาเป็นศตัรูเป็นโรคร้ายคอยท าลายจิตใจ
ร่างกายใหผ้ ุ กร่อน ก่อนวยัเป็นโรคท่ีเกิดข้ึนไดก้บัคนชราทุกระดบัฐานะ โครงการน้ีจึงตั้งข้ึนเพื่อ
เป็นสมาคม สโมสรไวแ้ลกเปล่ียนทศันะ เป็นท่ีรวมเร่ืองอดีตท่ีคนชราน ามาเล่าใหฟั้ง ทั้งยงัมีโอกาส
ช่วยกิจกรรมของวดั ซ่ึงถือว่าเป็นบุญกุศลท่ีคนชราจะไดรั้บเป็นช่วงสุดทา้ย เป็นผลบุญท่ีจะท าให้
จิตใจสุดช่ืน เม่ือสุขภาพจิตดี สุขภาพกายก็ดีตามท าให้มีอายุยืนนาน เป็นหลกัชัยของลูกหลาน
ต่อไป ฉะนั้นโครงการน้ีจึงเป็นศูนยร์วมคนชราทุกระดบั สร้างความภาคภูมิใจใหแ้ก่คนชราว่า  “ถึง
จะแก่กแ็ก่อยา่งมีคุณภาพ”  
 การท่ีผูสู้งอายซ่ึุงถูกทอดท้ิง เม่ือไดเ้ขา้มาอยูใ่นโครงการน้ี ท าใหห้ลายคนมีสุขภาพกาย
สุขภาพใจดีข้ึน ต่างก็ใชค้วามรู้ประสบการณ์มากมายมาช่วยแนะน าต่อใหก้บัผูท่ี้พกัอาศยัในมูลนิธิ
เป็นการศึกษาครบวงจรในระบบครอบครัวจากผูสู้งอายสูุ่ลูกหลาน  เม่ือสุขภาพจิตดี สุขภาพกายก็ดี
ตามท าใหมี้อายยุนืนาน เป็นหลกัชยัของลูกหลานต่อไป  
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 การท่ีผูสู้งอายซ่ึุงถูกทอดท้ิง เม่ือไดเ้ขา้มาอยูใ่นโครงการน้ี ท าใหห้ลายคนมีสุขภาพกาย
สุขภาพใจดีข้ึน ต่างกใ็ชค้วามรู้ประสบการณ์มากมายมาช่วยแนะน าต่อใหก้บัผูท่ี้พกัอาศยัในมูลนิธิ
เป็นการศึกษาครบวงจรในระบบครอบครัวจากผูสู้งอายสูุ่ลูกหลาน 

 
โครงการที ่11 : สะพานบุญฯ 
 ปี 2536 บรรดาผูเ้ดือดร้อนท่ีพกัอยู่กบัมูลนิธิสวนแกว้ มีจ านวนสูงข้ึนท าให้สภาวะ
ค่าใชจ่้ายไม่เพียงพอประกอบกบัการท่ีท่านไปพบสุนขัและมนุษยแ์ยง่ท้ึงเศษขยะในถงัขยะขา้งทาง 
ท าใหท่้านคิดเปิด “โครงการสะพานบุญจากผูเ้หลือเจือจานผูข้าด” 
 ท่านบอกว่า เราจะเป็นถงัขยะเอง ส่ิงใดท่ีคนทัว่ไปไม่ตอ้งการใหน้ ามาท้ิงท่ีมูลนิธิ ซ่ึงจุดน้ี 
คือท่ีมาของค าว่า “พระผูเ้ล้ียงคนดว้ยขยะ” โครงการน้ีรับบริจาคส่ิงของเหลือใช ้ ท่ีเจา้ของไม่
ตอ้งการ แต่ยงัสามารถน ามาดดัแปลงใหเ้ป็นประโยชน์ไดอี้ก ส่ิงของดงักล่าวแมจ้ะมีเพียงเลก็นอ้ย   
เช่น  กระเบ้ืองเพียง 1 แผน่ก็สามารถน ามาสะสมเพื่อใชป้ระโยชน์ต่อไป  เป็นโครงการท่ีจะรวบรวม
น ้าใจและวสัดุเพื่อน าไปช่วยเหลือผูย้ากจนในรูปแบบของการให ้การขายใหร้าคาถูก ส าหรับผูท่ี้พอ
มีรายไดไ้ม่มากนกั ส่ิงของท่ีไดรั้บบริจาค น ามาช่วยเหลือผูป้ระสบไฟไหม ้น ้ าท่วม หรืออุบติัภยัอ่ืน 
นอกจากนั้นยงัน าไปซ่อมแซมแกไ้ขเพิ่มเติมให้กบัหน่วยงานอ่ืนท่ีขาดทุนทรัพย ์ส่ิงของบางอย่าง
อาจจะไม่มีประโยชน์ในท่ีน้ีแต่กลบัเป็นประโยชน์อยา่งมากในท่ีอ่ืน ๆ 

 
โครงการที ่12 : ซุปเปอร์มาร์เกต็ ฯ 
 ปี 2537 การท างานทุกโครงการอยา่งต่อเน่ือง ท าใหส้ังคมยอมรับและเช่ือมัน่ในผลงาน
ของพระพยอม ดงันั้นจ านวนสังฆทาน และส่ิงของบริจาคต่าง ๆ ซ่ึงมีจ  านวนมากมายจนเหลือ
พอท่ีจะเปิดโครงการซุปเปอร์มาเก็ตผูย้ากไร้ เป็นท่ีรวมสินคา้ราคาถูก ใหป้ระชาชนทัว่ไปไดจ้บัจ่าย
ซ้ือหา เป็นการลดค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งดี เพราะเป็นส่ิงของท่ีไดม้าจากการรับบริจาค ราคาขายจึงถูกมาก 
เป็นการสงเคราะห์คนในสังคมไดอ้ยา่งดี ดงันั้น โครงการซุปเปอร์มาเก็ตผูย้ากไร้จึงเร่ิมข้ึนตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2537 จนถึงปัจจุบนั   จากศรัทธาของญาติโยมท่ีมีจิตกุศลเขา้มาร่วมบริจาคปัจจยั และเคร่ือง
อุปโภคบริโภคแก่มูลนิธิ พระพยอมไดจ้ดัแจกใหแ้ก่ผูย้ากไร้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น มอบเป็นรางวลั
แก่ผูท้  าความดี ใหเ้ป็นก าลงัใจแก่คนงานท่ีมีความขยนั และลด เลิก ละจากอบายมุข ดว้ยการจดัท า
ซุปเปอร์มาเก็ต ใหแ้ก่ผูท่ี้มีรายไดน้อ้ย และกรรมกรทัว่ไปท่ียากจน โดยสามารถหาซ้ือไดใ้นราคาท่ี
ถูกกวา่ทอ้งตลาด 
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 แมจ้ะไม่มีเงินกซ้ื็อได ้ดว้ยการมาช่วยพฒันาวดัตามความสามารถ ท่านกจ็ะใหจ้บัจ่ายซ้ือ
ส่ิงของตามตอ้งการ การช่วยเหลือเช่นน้ี เป็นการสอนใหทุ้กคนเห็นคุณค่าของเงิน และส่ิงของท่ีผูใ้จ
บุญบริจาคให ้หากไดรั้บการช่วยเหลือท่ีง่ายเกินไป ส่ิงนั้นจะดูดอ้ยค่า ไม่สมกบัน ้ าใจท่ีญาติโยมให้
มา ส่ิงของท่ีไดม้าโดยยากล าบาก ยอ่มท าใหเ้กิดความทะนุถนอมและมีค่า 
 
โครงการที ่13 : สวนแก้วเนอร์สเซอร่ี  
 ปี 2538   ผูท่ี้เดือดร้อน ยากไร้ ท่ีเขา้มาขอความช่วยเหลือจากพระพยอม กลัยาโณ มีทุกสภาพ 
นบัตั้งแต่คนจรจดั คนถูกครอบครัวทอดท้ิง คนมีปัญหาดา้นจิต ซ่ึงลว้นแต่สร้างภาระใหท่้านอยา่งยิง่ 
แต่พระพยอมก็คงให้ความเมตตาอยา่งต่อเน่ือง จ านวนเด็กท่ีก าพร้าพ่อ ก าพร้าแม่หรือสตรีท่ีถูกทอดท้ิง
จากสามี มีบุตรเกิดมา  
 ท าให้พระพยอมตอ้งเปิด “โครงการสวนแกว้เนอร์สเซอร่ี” ข้ึนมาอยา่งเร่งด่วน เพื่อ
ช่วยเหลือเล้ียงดูเด็กก าพร้า ซ่ึงหมายถึงการเล้ียงดู ใหก้ารรักษาพยาบาล และส่งใหเ้รียนต่อเม่ือถึงวยั
อนัควร สมาชิกของโครงการต่าง ๆ ไดเ้พิ่มจ านวนข้ึนอย่างรวดเร็ว ซ่ึงมีทั้งเด็กและผูใ้หญ่ทุกเพศ  
ทุกวยั หลายคนสามารถไดง้านท าท่ีดีพอเล้ียงดูครอบครัวได ้ก็จะแยกตวัออกไป  ส่วนผูท่ี้ไม่สามารถจะ
แยกไปได ้ มกัจะเป็นผูห้ญิงแม่ลูกอ่อนหรือมีลูกหลายคน ซ่ึงไม่มีนายจา้งผูใ้ดตอ้งการ จึงตกเป็น
ภาระของมูลนิธิท่ีตอ้งให้การอุปการะพระพยอมจึงจดัตั้งศูนยรั์บเล้ียงเด็กข้ึน มีครูพี่เล้ียงคอยดูแล
อยา่งใกลชิ้ด ทุกเชา้พี่เล้ียงจะรับเด็กมาจากแม่ จนถึงเวลาเลิกงาน ผูเ้ป็นแม่ก็จะมารับเด็ก ท าใหก้าร
ท างานของแม่สะดวกข้ึน และท างานไดเ้ตม็ท่ี 
 อาหารสามม้ือพร้อมทั้งนมอย่างดีท่ีท่านไดม้อบให้เด็กเหล่าน้ี ท าให้เด็กมีพลานามยั
สมบูรณ์กว่าอยูก่บัมารดาท่ีไม่มีเวลาเล้ียงดู เม่ือถึงเวลาการฉีดวคัซีนก็จะน าแพทยม์าตรวจสุขภาพ
ใหเ้ดก็ ทั้งน้ียงัมีบุคคลภายนอกน าลูกหลานมาฝากเล้ียงดว้ยอีกหลายราย ฉะนั้น ค่าใชจ่้ายจึงค่อนขา้ง
สูง เพราะบรรดาพอ่แม่ของเดก็มีฐานะยากจน จึงเป็นการยากท่ีจะเกบ็เงินค่าเล้ียงดูได ้
 แต่ปัญหาน้ีมิไดเ้ป็นอุปสรรคมากมาย พระพยอมไดเ้ล็งเห็นว่าการลงทุนคร้ังน้ีไดผ้ล
คุม้ค่า เพราะเป็นการวางรากฐานคุณภาพชีวิตให้แก่เด็กแต่เยาวว์ยั ซ่ึงเป็นการลดปัญหาสังคมใน
อนาคตไดม้าก เม่ือถึงเวลาเขา้เกณฑท่์านยงัส่งใหเ้ด็ก ๆ ไดศึ้กษาต่อในชั้นประถมศึกษาต่อไป เป็น
วงจรยอ้นกลบัไปยงัโครงการรณรงคผ์ูไ้ม่รู้หนงัสือใหมี้โอกาสไดเ้รียน ตามเป้าหมาย โครงการน้ีเร่ิม
เปิดด าเนินการเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2538 
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โครงการที ่14 : เพือ่การเกษตรฯ  
 ปี 2540   สภาพบรรยากาศทัว่ไปในสังคมเมือง เร่ิมมีมลพิษท่ีเป็นภยัต่อสุขภาพชาวโลก
มากเทคโนโลยีมีวิวฒันาการข้ึนเท่าใดส่ิงแวดลอ้มยิ่งทรุดโทรมลงเท่านั้น หากเราทั้งหลายไม่รีบ
รักษาดุลยภาพของธรรมชาติให้สู่สภาพเดิม ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีดีจะจากไปอยา่งไม่มีวนั
เรียกกลบัคืนมาได ้   ทรัพยากรธรรมชาติดา้นพืชสวนท่ีบรรพบุรุษไทยไดรั้กษาไว ้เป็นมรดกตกทอดถึง
คนรุ่นใหม่ ก าลงัถูกรุกราน จากสภาวการณ์ของโลกปัจจุบนั เม่ือมองในภาพรวมหลายคนคิดว่า
พืชผลไทยของเรายงัสมบูรณ์ ซ่ึงเป็นการมองแบบภาพลวงตา ถา้เรายงัหลงระเริงอยูเ่ช่นน้ี จะท าให้
ทรัพยากรธรรมชาติ สูญสลายไปอยา่งน่าเสียดาย 
 นอกเหนือผลไมใ้นเรือกสวนท่ามกลางอากาศบริสุทธ์ิ ยงัเป็นการบริหารสุขภาพดว้ย
การเดินออกก าลงั ชมสวน ชมปลาหลากสีหลายพนัธ์ุในร่องสวน เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวพกัผอ่นของ
คนกรุงและชานเมือง เพราะบรรยากาศดงักล่าวสามารถเช่ือมโยงอดีตใหส้มัพนัธ์กบัปัจจุบนั 
 หากท่านคือ ผูใ้ห้, ผูบ้ริโภค, และนกัท่องเท่ียว ความพึงพอใจอนัไดจ้ากการศึกษาหา
ความรู้ และการไดส้ัมผสักบัความงดงาม ตามธรรมชาติ เป็นการอนุรักษส์ภาพสวนจนสามารถเก็บ
ความรู้สึกท่ีดีไวไ้ด ้ในเวลาเดียวกนั บรรดาพืชผกัผลไมแ้ละเศษอาหารท่ีเหลือใชใ้นโครงการต่าง ๆ 
ไดร้วบรวมมาท าปุ๋ยน ้าชีวภาพ ซ่ึงน าผลิตผลนั้นกลบัมาใชใ้นการเกษตรไดอี้ก นบัวา่เป็นวงจรท่ีควร
จะเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการรักษาส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งดีเยี่ยม โครงการน้ีจึงเป็นศูนยก์ลางการศึกษา
ดา้นพืชพนัธ์ุไม ้เพื่อประโยชน์สุขของบุคคลทัว่ไป 
 
โครงการที ่15 : บ่อหมักส่ิงปฏิกลูฯ  
 เร่ือง การก าจดัของเสียส่ิงขบัถ่ายจากคนให้ถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาลโดยท าเป็นปุ๋ย
หมกัส าหรับใชก้บัพืชและตน้ไม ้สนองพระราชด าริฯ โดย จงัหวดันนทบุรี 
 ความเป็นมาของโครงการ 
           เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2544 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ไดท้รงมีกระแสพระราชด ารัส
แก่คณะบุคคลต่าง  ๆ ท่ีเขา้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เน่ืองในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา โดยตอนหน่ึง
ของกระแสพระราชด ารัส ไดท้รงรับสั่งถึงโครงการพระราชด าริ ซ่ึงน าส่ิงปฏิกูลจากคนมาท าเป็น
ปุ๋ยหมกัท่ีสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ได ้

 “เม่ือ 20 กว่าปี เคยไดคิ้ดถึงว่าส่ิงโสโครกท่ีลงมาจากบา้นแลว้ เขาใหท้างเทศบาลมาดู 
มาสูบไปท้ิงในท่ีสมควร เป็นเร่ืองส าคญัเม่ือ 20 ปีไดคิ้ดดูว่า ท่ีเจา้หนา้ท่ีไปดูดส่ิงโสโครกจากบา้น 
เขาเอาไปไวท่ี้ไหน กไ็ปสืบดูเขาบอกว่าสูบไปท้ิงในท่ีท่ีเหมาะสมท่ีว่าเหมาะสม ก็ไม่รู้ว่าท่ีไหนตาม
รถท่ีเขาเอาส่ิงโสโครกนั้น ตามรถไปแล่นๆ กลางคืนไม่ค่อยเห็น ไปจอดท่ีคลอง หรือท่ีแม่น ้ าจอด

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

57 

ซกัพกั ปล่อยลงคลอง ลงแม่น ้ าเสร็จแลว้ในรถนั้นก็ไม่มีส่ิงโสโครกแลว้เป็นส าเร็จประโยชน์เรียบร้อย 
สะดวกดีไม่ตอ้งไปไกล ไปดูดท่ีบา้นอีกแห่ง” 

 เกิดจากเหตุอยา่งน้ีจึงเกิดความคิดว่า หากหาท่ีแห่งหน่ึงนอกเมืองแลว้ไปท าถงั เอาส่ิงโสโครก
ปล่อยใส่ถงัหมกัไป 10 วนั ส่ิงโสโครกก็หายโสโครก มีเช้ือโรค 10 วนัก็หมดไป ถา้ให้ดีเอาเป็น 
28 วนั ให้มนัหมดไป พวกเช้ือท่ีร้ายแรง เวลานั้นยงัมีอยู่ ก็ไม่ตอ้งบอกช่ือ คนรังเกียจเป็นพวก
เช้ือโรคต่างๆ ชนิดหมด ไม่มี แมแ้ต่กล่ินก็หมด ไปใส่อยา่งนั้นเสร็จแลว้ เอามาตาก วตัถุนั้นใชเ้ป็น
ปุ๋ย เป็นประโยชน์ ส่วนเป็นของแขง็และเป็นน ้ า น ้ าก็เป็นปุ๋ย ท่ีไม่เหมน็ของแขง็เป็นปุ๋ยท่ีไม่เหมน็ 
เอาไปใชแ้ลว้ท าหลายถงัก็เอาส่ิงโสโครกมาใส่อีก เอาของโสโครก ของปฏิกลูมาใชเ้ป็นประโยชน์
ส าหรับการเกษตรใชไ้ด้ ไดป้รึกษากบัผูท่ี้รู้ และไดท้ าโครงการหน่ึงท่ีนนทบุรี 20 กว่าปี เขาก็
รายงานไดผ้ลดี มาเม่ือ 2 - 3 เดือนก็คิดอย่างน้ี ถามว่าเด๋ียวน้ีเป็นอย่างไร เขาบอกว่ายงัมี นนทบุรี
ไม่มีแลว้ เมืองมนัขยายไปนนทบุรี เป็นท่ีมีคนไปอยูอ่าศยั ไม่ไดเ้ป็นท่ีส าหรับการเกษตร แต่เขาไป
ท าจงัหวดัอ่ืนๆ ท าไปท ามาก็เจอว่าท่ีหวัหินก็มี ใหค้นไปดูท่ีหวัหิน ปรากฏว่าท่ีหวัหินไม่เคยส าเร็จ 
ไม่ดี เพราะท าแลว้มีคนมาสร้างบา้นอยู่รอบ  นานๆ ไป คนท่ีสร้างบา้นอยูร่อบเป็นใหญ่ บอกว่า
ท าไมเอาส่ิงปฏิกลูมาท้ิงไวต้รงน้ี มนัเหมน็ มนัแยย่งัดีไม่เดินขบวนมาหา รัฐมนตรี แต่ว่านวนแลว้ 
เขาบอกว่าอยู่ไม่ได ้แต่ก่อนไม่มีใครอยู่ท่ีนัน่แต่เขามาสร้างบา้นอาศยัรอบโครงการปฏิกูล ตกลง
โครงการปฏิกลูตอนนั้นลงทุน 2 ลา้นบาท ราไม่ไดล้งทุน เขาลงทุนเอง พวกเทศบาลหวัหิน แต่มีท่ี
อ่ืนยงัพอใชไ้ด ้

 โครงการแบบน้ี โครงการส่วนมาก ท่านทั้งหลายคงไม่เคยไดย้นิ ว่ามีโครงการน้ีท าข้ึน 
ส่ิงปฏิกลูมาเป็นส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ แต่วา่ตอ้งท าเหมือนกนั เวลาน้ีมีปัญหาท่ีในกรุงเทพฯ เคยพดูแลว้ว่า
ในกรุงเทพฯ เอาของมาจากต่างจงัหวดั ท่ีเขาปลูกต่างจงัหวดั ปลูกแลว้มาบริโภค ขอโทษ ถ่ายออกๆ 
ไปไวท่ี้ไหนก็ยงัมีปัญหา จะท าปัญหาอยา่งน้ีเทศบาลเป็นทุกข ์ก็ตอ้งพยายามท่ีจะพิจารณาว่า จะท า
อะไรต่อไป 
 การด าเนินงานเพือ่สนองพระราชด าริฯ ของจังหวดันนทบุรี 

 จากกระแสพระราชด ารัสขา้งตน้ และดว้ยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นลน้เกลา้ลน้
กระหม่อม นายสาโรช คชัมาตย  ์ ผูว้่าราชการจงัหวดันนทบุรี (ในขณะนั้น) ไดน้อ้มน าเอาแนว
พระราชด าริฯ ดงักล่าวมาด าเนินการอีกคร้ังหน่ึงเพื่อสนองพระราชด าริฯ ให้เป็นไปตามพระราช
ประสงค ์ รวมทั้งเพื่อให้จงัหวดันนทบุรีมีการก าจดัส่ิงปฏิกูล อนัเกิดจากบา้นเรือนราษฎรเป็นไป
อยา่งถูกสุขลกัษณะและถูกตอ้งตรงตามหลกัวิชาการ 
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 นายสาโรช คชัมาตย ์จึงไดน้ าเร่ืองไปนมสัการหารือ กบัพระอาจารยพ์ยอม กลัยาโณ 
เจา้อาวาสวดัสวนแกว้ ต าบลบางเลน อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี ซ่ึงจงัหวดัไดรั้บความเมตตา
จาก พระอาจารยพ์ยอม ให้ใชท่ี้ดินบริเวณวดัสวนแกว้ จ านวนประมาณ 4 ไร่ ส าหรับเป็นพื้นท่ี
ก่อสร้างบ่อหมกัส่ิงปฏิกลูขนาด 15 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั 

 การก่อสร้างบ่อหมกัส่ิงปฏิกลูตามแนวโครงการพระราชด าริฯท่ีบริเวณวดัสวนแกว้ ได้
เร่ิมด าเนินการมา ตั้งแต่วนัท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2545 ดว้ยความร่วมมือจากส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาค
ท่ี 6 (ศูนยอ์นามยัและส่ิงแวดลอ้มเขต 1 – ในขณะนั้น)  
 
โครงการที ่16 : บ้านทกัษะชีวติ  
 ความเป็นมา  เด็กเร่ร่อนเกิดจากปัญหาของสังคมหลายประการ เช่น ความลม้เหลวของ
สถาบนัครอบครัว ความตอ้งการอิสระของตวัเด็กเอง ปัญหาการคบเพื่อน ความยากจน และแรงงาน
ยา้ยถ่ิน ผลของการเร่ร่อน ท าให้เด็กตอ้งออกจากระบบการศึกษา มีปัญหายาเสพติด อาชญากรรม 
การล่อลวงทางเพศ การติดเช้ือโดยเฉพาะโรคภูมิคุม้กนับกพร่อง บา้นเมืองขาดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และขอ้ส าคญัท่ีสุด คือ สูญเสียก าลงัของชาติในอนาคต 
 นอกจากน้ีในปัจจุบนั ยงัไม่มีหน่วยงาน องคก์รใด ๆ ในประเทศไทย ท่ีมีตวัเลข สถิติ 
ขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกับเด็กเร่ร่อน (โดยเฉพาะเยาวชนไทย)ท่ีแน่นอนโดยครบถว้น ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ซ่ึงเป็นผลใหก้ารแกไ้ขปัญหาเดก็เร่ร่อนในเชิงบูรณาการ ยงัไม่ประสบผลส าเร็จ 
 มูลนิธิรัฐบุรุษ โดยค าแนะน าของ ฯพณฯ ท่านเปรม ติณสูลานนท ์ประธานกิตติมศกัด์ิ 
และประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ นายแพทยป์ระสพ รัตนากร ไดจ้ดัท าเป็นโครงการทดลองข้ึน ท่ีวดัสวนแกว้ 
เป็นศูนยพ์ฒันาเดก็ และไดป้ระสานงานกบัคณะกรรมการของ “ มูลนิธิสวนแกว้ ” เพื่อสนบัสนุนส่ิง
ท่ีขาดอยู่ คือ หอพกัอาคารเรียนเด็กชาย เด็กหญิง   เพื่อให้เป็นโครงการต่อเน่ืองในการพฒันา
เยาวชนเหล่าน้ี ใหก้ลบัเขา้สู่สังคมอยา่งมีคุณภาพ ซ่ึงวดัสวนแกว้ ไดส้นบัสนุนในการกินอยู ่ มีงาน
ท าในวดั มีรายได ้มีโรงเรียนใกลเ้คียง ให้การศึกษาและมีอาสาสมคัรช่วยเป็นพี่เล้ียง ให้เด็กได้
ปรึกษา และเรียนรู้อยา่งอบอุ่น     ท่ีส าคญัท่ีสุดคือ มีการสอนและอบรมธรรมะ เพื่อใหเ้ด็กไดย้ดึมัน่
ในศีลธรรม และคุณความดี 
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โครงการที ่17 : อนุรักษ์พนัธ์ุกรรมพชื 
 โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯปี พ.ศ. 2545  
 แนวทางและระยะเวลาในการด าเนินงาน  

1. เกบ็รวบรวมพนัธุกรรมพืช ของจงัหวดันนทบุรี เช่น ไมผ้ล ไมด้อก ไมป้ระดบั สมุนไพร 
พนัธ์ุไมโ้บราณ พนัธ์ุไมห้ายาก  

2. เร่ิมตั้งแต่ ปี ๒๕๔๕ และใหมี้การด าเนินการโดยต่อเน่ือง  
 หน่วยงานรับผดิชอบ  

1. ส านกังานจงัหวดันนทบุรี ส านกังานเกษตรนนทบุรี  
2. อ าเภอทุกอ าเภอ  
3. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกแห่งในจงัหวดันนทบุรี  
4. วดัสวนแกว้  

 กจิกรรมปลูกรักษาพนัธุกรรมพชื  
1. เกษตรจงัหวดั ร่วมกบั ป่าไมจ้งัหวดั ท าการปลูกรักษาและรวบรวมไว ้ ในบริเวณ

วดัสวนแกว้  
2. วดัสวนแกว้ เป็นผูดู้และทะนุบ ารุง พนัธ์ุไมท่ี้ปลูก  
3. พนัธ์ุไมใ้นลกัษณะ เมล็ด เน้ือเยื่อ จงัหวดันนทบุรี จะด าเนินการจดัส่งใหก้บั 

ธนาคารพืชพรรณโครงการอนุรักษพ์นัธ์ุกรรมพืช ในสวนจิตรลดา เพื่อด าเนินการจดัการจดัเกบ็
ตามวิธีการท่ีถูกตอ้งต่อไป  
 กจิกรรมการแสดงนิทรรศการ การอนุรักษ์พนัธุกรรมพชื  

1. เป็นการเผยแพร่ความรู้ในการด าเนินโครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช อนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ  

2. ด าเนินกิจกรรมโดยปรับปรุงอาคารของวดัสวนแกว้ ส าหรับเป็นสถานท่ีจดัแสดง
นิทรรศการ และส านกังานโครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช  

3. จดัการ การศึกษาพนัธุกรรมพืช ท่ีเก็บรวบรวมไว ้และปลูกรักษาไวใ้นพื้นท่ีปลูกรักษา
พนัธุกรรมพืช บริเวณวดัสวนแกว้  

4. เพื่อเผยแพร่ความรู้ และส่งเสริมการท่องเท่ียวในเชิงอนุรักษ ์ 
 หน่วยงานรับผดิชอบ  

1. คณะกรรมการโครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช จงัหวดันนทบุรี  
2. ส านกังานเกษตรจงัหวดันนทบุรี  
3. ส านกังานป่าไมจ้งัหวดันนทบุรี  
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4. ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดันนทบุรี  
5. ส านกังานโยธาธิการจงัหวดันนทบุรี 

 
โครงการที ่18 : คอนโดสุนัข  
 ปี 2546 อนัเน่ืองมาจากการประชุมเอเปก ของภาครัฐเม่ือปี 2546 ท่ีให้มีการพฒันา
ปรับปรุงกรุงเทพมหานครให้มีความพร้อมในการตอ้นรับคณะผูม้าประชุม เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง  
ไดอ้อกท าการตรวจดูแลตามสถานท่ีชุมชนต่าง ๆ ปัญหาหน่ึงท่ีเกิดข้ึนและจ าเป็นตอ้งรีบแกไ้ขอยา่ง
เร่งด่วน นัน่คือ ปัญหาสุนขัเร่ร่อน ท่ีมีอยูท่ ัว่ไปในเขตเมือง     แมจ้ะเป็นภาระอนัหนกัหน่วง แต่พระ
อาจารยพ์ยอม กลัยาโณก็ยงัแสดงเจตน์จ  านงท่ีจะเขา้ไปช่วยเหลือทนัที ท่านจึงจดัท่ีในบริเวณสวน
และรีบสร้างเป็นท่ีอยูข่องสุนขัในระหว่างการก่อสร้างท่ียงัไม่เสร็จสมบูรณ์ บรรดาเจา้ของสุนขัต่าง
น าสุนขัของตนมาปล่อยไว ้ให้เป็นภาระแก่มูลนิธิอย่างยิ่ง   แต่ดว้ยความมีเมตตาของพระอาจารย์
พยอม กลัยาโณ ท าใหผู้ท่ี้รับดูแลสุนขั จ าเป็นตอ้งรับหนา้ท่ีดว้ยความอดทน เพราะสุนขับางตวัเป็น
โรคเร้ือน และดุร้าย แต่เพื่อให้คนในสังคมไดอ้ยูอ่ยา่งสงบ พระอาจารยพ์ยอมจึงตอ้งท าต่อไปตาม
ปณิธานของท่าน 
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ค าถามในการวจิัย  ที่ใช้ในการการสัมภาษณ์ 
 
ส่วนที่ 1  แนวค าถามสัมภาษณ์ (พระราชธรรมนิเทศ หรือ พระพยอม กลัยาโณ)  
 1. ค  ำถำมเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ห้สัมภำษณ์ ไดแ้ก่ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง 
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน และ หนำ้ท่ีรับผดิชอบ 
 2. ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัวดัสวนแกว้ ในกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อสงัคม 

2.1 วดัคิดวำ่ “กำรด ำเนินธุรกิจเพื่อสงัคม” คืออะไร 
2.2 นโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจเพือ่สงัคม ของวดัสวนแกว้คืออะไร 
2.3  แนวควำมคิดเร่ืองกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อสงัคมของวดัสวนแกว้ เร่ิมตน้จำกอะไร 
2.4  จุดมุ่งหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อสงัคมของวดัสวนแกว้ คืออะไร 
2.5  ขั้นตอน กระบวนกำร ในกำรเตรียมงำน เป็นอยำ่งไร 
2.6  โครงกำรเพื่อสงัคมของวดัสวนแกว้ ประชำสมัพนัธ์อยำ่งไร 
2.7  คิดวำ่องคก์รจดัโครงกำรควำมรับผดิชอบต่อสงัคมแลว้องคก์รจะไดอ้ะไร 
2.8  ท่ำนคิดวำ่องคก์รธุรกิจตอ้งท ำอยำ่งไรท่ีจะตอบแทนสงัคม 
2.9  ท่ำนคิดวำ่ชุมชนจะไดป้ระโยชน์อะไรจำกโครงกำรของวดัสวนแกว้ 
2.10 ท่ำนคิดวำ่วดัสวนแกว้จะไดป้ระโยชน์ไหมจำกโครงกำร ถำ้ไดคื้อ ถำ้ไม่ไดเ้พรำะ 

 3. ค  ำถำมเก่ียวกบัปัญหำและอุปสรรค กำรด ำเนินธุรกิจเพื่อสงัคม ของ วดัสวนแกว้ 
 
ส่วนที่ 2  แนวค าถามสัมภาษณ์ (ผู้ซ้ือ ผู้ค้าขายสินค้าในวดัสวนแก้ว) 

 1. ค  ำถำมเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้หส้มัภำษณ์  
1.1  ช่ือคุณช่ืออะไรค่ะ 
1.2  อำยเุท่ำไรค่ะ 
1.3  ปัจจุบนัท่ำนประกอบอำชีพอะไรค่ะ 
1.4 อยูท่ี่ชุมชนน้ีมำก่ีปีค่ะ 

2. ค ำถำมในกำรวิจยั 
2.1 ท่ำนรู้จกัโครงกำรเพื่อสงัคมในวดัสวนแกว้หรือไม่ 
2.2 ถำ้ท่ำนรู้จกั ท่ำนรู้จกัจำกแหล่งใด ส่ือใด 
2.3 ท่ำนคิดวำ่อะไรคือเหตุผล ท่ีวดัสวนแกว้จดัโครงกำรเพือ่สงัคม 
2.4 โครงกำรเพื่อสงัคมท่ีจดัข้ึนส่งผลอยำ่งไร 
2.5 โครงกำรท่ีจดัข้ึนตรงกบัควำมตอ้งกำรของชุมชนหรือไม่ 
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2.6 ท่ำนคิดวำ่กำรท่ีวดัสวนแกว้จดัโครงกำรเพือ่สงัคม เพื่ออะไร1 
2.7 ท่ำนคิดวำ่วดัสวนแกว้จะไดอ้ะไรจำกกำรจดัโครงกำรเพือ่สงัคม 
2.8 ก่อนท่ีวดัสวนแกว้จดัโครงกำรเพื่อสงัคม มีควำมรู้สึกต่อวดัสวนแกว้อยำ่งไร 
2.9 หลงัท่ีวดัสวนแกว้จดัโครงกำรเพื่อสงัคม มีควำมรู้สึกต่อวดัสวนแกว้อยำ่งไร 
2.10 โครงกำรท่ีจดัข้ึนท่ำน ถำ้ชอบ เพรำะอะไร ถำ้ไม่ชอบ เพรำะอะไร 
2.11 ท่ำนมีควำมคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะท่ีจะปรับปรุบโครงกำร หรือไม่ถำ้มีคือ 
2.12 ท่ำนคิดวำ่วดัสวนแกว้ควรจดัโครงช่วยสงัคมหรือไม่ ถำ้ใช่เพรำะ หรือไม่ใช่เพรำะ 
2.13  ท่ำนคิดวำ่วดัสวนแกว้จดัโครงกำรเพื่อสงัคมแลว้ต่ำงไดอ้ะไร 
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