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บทคัดย่อ 

 หลวงพ่อแดง วัดอินทาราม เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ที่มีบทบาทของพระสงฆ์

นักพัฒนา ที่ด าเนินบทบาทประยุกต์ค าสอนทางพระพุทธศาสนา สู่กิจกรรมโครงการต่อชุมชน กลุ่ม

สัจจะสะสมความดี สะสมทรัพย์ กลุ่มสหกรณน์  าตาลปี๊บ ศูนยอ์นุรักษ์ปา่ชายเลนและหิงห้อย ลงแขก

ลงคลอง รักษ์สิ่งแวดล้อม ศูนยเ์ด็กก่อนวัยเรียน ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี จัดตั งศูนยบ์ าบัด

ยาเสพติดขึ นภายในวัด จัดตั งตลาดน  า ตลาดในวัดเพ่่อการคา้ลลิตลลทางการเกษตรในชุมน ฯ โดยมี

เป้าหมายเพ่่อการพัฒนการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ให้กับศาสนิกชนชาวพุทธในเขตชุมชน

วัดอินทาราม  รวมทั งน าค าสอนในทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาคน พัฒนาชุมชน 

และสังคมรอบข้างให้ได้รับประโยชน์ตามกรอบ “กนิ-อยู่-พอเพียง-สมดุล-ความสุข” ตามกรอบ

แห่งชุมชนต้นแบบวถิีพุทธ และตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา   

 บทความวิชาการมีวัตถุประสงค์เพ่่อศึกษาบาทบาทหลวงพ่อแดง วัดอินทาราม ในฐานะ

พระสงฆน์ักพัฒนา ใช้การศึกษาเอกสาร งานวจิัย และสัมภาษณ์สังเกต  น าเสนอเป็นบทความทาง

วชิาการ 

ค าส าคัญ : บทบาทพระสงฆ์,ชุมชนต้นแบบวถิีพุทธ,หลวงพ่อแดง วัดอินทาราม 

 

Abstract  

Luang Por Wat Intaram is a monk in Buddhism. The role of the Buddhist monk. The role 

of the application of Buddhist teachings. To project the community Good luck! The Mangrove 

Forest Conservation Center Preschool Center Establishment of drug treatment center within the 

temple. Established Floating Market with aims to develop education, economy, society and 

culture for Buddhists in Wat Intharam community. As well as bringing the teachings of Buddhism 

to apply to the development of the community and surrounding society to benefit from the 



framework. "Eat - Stay - Sufficient - Balance - Happiness" in the framework of the Buddhist 

community. And in principle, in Buddhism. 

The article is aimed at studying the Role of  Loung Por Dang Wat Intaram  for Develop 

his Communities as a Buddhist monk. Use study, research papers and interviews. 

Keywords : Role of Monks, Prototype community Buddhist Way, Luang Por Dang Wat Intharam 

บทน า  

 พระสงฆก์ับบทบาทในการพัฒนาชุมชน เป็นแนวคิดที่เน่่องด้วยจากพระสงฆ์เป็นลู้น าชุมชน 

และท าหน้าที่ในการเช่่อมประสานระหว่างหลักค าสอนทางในทางศาสนากับชุมชน ดังพุทธพจน์ที่

พระพุทธเจ้ามอบให้แก่สงฆ์สาวกในคราวไปประกาศประศาสนาครั้งแรกที่ว่า “ภิกษุทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อ
ประโยชน์แห่งมหาชนหมู่มาก” (วิ.มหา [ไทย] 4/32/40 : เรื่องส่งพระอรหันต์ 60 รูป ไปประกาศศาสนา) 
จึงเกิดค าถามต่อไปว่าแล้วพระสงฆ์จะท าประโยชน์ให้กับสังคมอย่างไร ก็มีหลักการเสริมต่อไปในเร่่องของ
การท าประโยชน์ด้วยหลักธรรม “ธรรมทาน” และหลักขอการสังเคราะห์เพ่่อการด าเนินชีวิตที่

เหมาะสม “สังคหวัตถุ” ด้วยเง่่อนไขทั งในส่วนหลักการและแนวปฏิบัติ จึงกระตุ้นและส่งเสริมให้

พระภิกษุในพระพุทธศาสนาได้มีบทบาทเพิ่มในการท างานเพ่่อสังคมในเชิงการการเป็นลู้น าชุมชน 

และเป็นพระสงฆน์ักพัฒนาจ านวนมาก ด้วยเหตุลลวา่พระสงฆเ์หล่านั นเป็นลู้มีภาพลักษณ์ของความ

เสียสละ การเป็นพระสงฆ์นักพัฒนาโดยประยุกต์หลักการด าเนินชีวิต ลสมลสานกับหลักค าสอน

ในทางพระพุทธศาสนาล้วนท าให้เกิดกระบวนการทางความเช่่อน าไปสู่การลงม่อปฏิบัติ ร่วมปฏิบัติ 

ดังกรณีพบและสัมภาษณ์หลวงพ่อพยอม กัลยาโณ แห่งวัดสวนแก้ว (สัมภาษณ์,28 พฤศจิกายน 

2560,วัดสวนแก้ว,จ.นนทบุรี) หร่อกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ จ.ตราด โดยอาจารย์สุบิน ปณีโต แห่งวัดไล่

ล้อม  ล้อม (สัมภาษณ์, เม่่อ 16 มิถุนายน 2555,วัดไล่ล้อม จ.ตราด) สะท้อนคดิคล้ายกันวา่พระสงฆ์

ต้องท าประโยชน์ให้สังคม ด้วยบทบาทดังกล่าวจึงมีพระสงฆ์จ านวนมากท างานเพ่่อสังคมและ

ส่วนรวมโดยมีเปา้หมายเพ่่อคุณภาพชีวิตของชุมชนและสิ่งแวดล้อมรอบชุมชนที่วัดตั งอยู่  หลวงพ่อ

แดง วัดอินทาราม ก็เป็นพระสงฆน์ักพัฒนาอีกรูปหนึ่งที่ด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนชาว

พุทธทั งใกล้ไกล ให้เกิดความสมดุล เหมาะสม ในการด าเนินชีวิต ทั งอาชีพ รายได้   โดยท่านกระท า

ตนเป็นพระสงฆ์ต้นแบบของชุมชน ภายใต้แนวคิดชุมชนเข้มแข็ง ศาสนาม่ันคง อยู่กันด้วยความ

เก่ อกูลโดยมีพระสงฆเ์ป็นต้นแบบ หลวงพ่อแดง วัดอินทาราม เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ได้

บวชปฏิบัติตนเอง พร้อมน าหลักธรรมค าสอนในทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้  และด าเนิน

กิจกรรมโครงการจ านวนมาก อาทิ ส่งเสริมอาชีพและรายได้ จัดการศึกษาพัฒนาคน โดยการจัดตั ง

กลุ่มสหกรณ์น  าตาลปี๊บ ศูนยเ์ด็กก่อนวัยเรียน ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี ฯ กลุ่มสัจจะสะสม

ทรัพย์ จัดตั งศูนยบ์ าบัดยาเสพตดิขึ นภายในวัด  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการรณรงคใ์ห้วัสดุธรรมชาติ 

ท าเขตอภัยทาน ให้ปลา  กิจกรรมลงแขกลงคลองรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดตั งศูนยอ์นุรักษ์ปา่ชายเลนและ



หิ่งห้อย  รวมไปถึงส่งเสริมวิถีประเพณีทาศาสนา ส่งเสริมประเพณีถวายสลากภัต การตักบาตร

น  าลึ ง การตักบาตรขา้วต้มมัด การเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกคาถาพัน  ซ่ึงกิจกรรมโครงการได้

สง่ลลต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ซ่ึงในบทความวชิาการนี จะได้ท าการคน้คว้าขอ้มูล น ามาเรียบ

เรียงเพ่่อสะท้อนให้เห็นบทบาทพระสงฆก์ับการพัฒนาชุมชน รวมทั งการประยุกต์หลักพุทธรรมเพ่่อ

ส่งเสริมให้ชุมชนเป็นคนดี มีคุณภาพชีวิตทั งกายและจิต รวมทั งอยู่ร่วมกันอย่างสันติในชุมชนและ

สังคม  

 

บทบาทพระสงฆ์ตามพระธรรมวินัยและต่อชุมชน   

 สังคมไทยพระสงฆเ์ป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับในฐานะที่เป็นศาสนาทายาท หร่อนักบวชใน

พระพุทธศาสนาที่มีต้นแบบในเร่่องของวัตรปฏิบัติ ล่านกรอบของศีล บุญ และกรอบความดีตาม

เกณฑ์และกติกาทางสังคม  นอกจากนี พระยังเป็นลู้มีบทบาทในการเป็นต้นแบบ เป็นลู้ชี น าให้

ประชาชน ชุมชนสังคมได้กระท าตามกรอบแห่งพระธรรมวนิัย  นอกจากนี ชาวบา้นยังให้ความเคารพ

นับถ่อและเช่่อฟังพระ โดยเคารพนับถ่อและเช่่อฟังนี เกิดจากความเล่่อมใสศรัทธาไปด้วย ความเต็ม

ใจและเต็มก าลัง (พระอนุชิต ชูเนียมม, 2550, หน้า 14) แต่ในสังคมไทยปัจจุบัน เน่่องจากมีสถาบัน

อ่่นๆเข้ามาท า หน้าที่แทนบทบาทต่าง ๆ ท าให้วัดและพระสงฆ์มีส่วนช่วยสังคมน้อยลง เช่น มี

โรงเรียนท าหน้าที่สอนกลุบุตรกลุธิดาแทน วัด มีโรงพยาบาลรักษาคนป่วยแทนวัด มีโรงมหรสพ ที่ให้

ความบันเทิงซ่ึงไม่จ ากัดฤดูแทนวัด สิ่งเหล่านี เริ่มท าให้คนห่าง วัดมากขึ น (ชัยมงคล ศรีทองแดง. 

2552 : 4) แต่อีกนัยหนึ่งพระสงฆก์็ยังคงบทบาทและท าหน้าที่อยา่งต่อเน่่องต่อสังคมและชุมชน ด้วย

บทบาทและสถานของพระภิกษุยังเป็นบริบทร่วมของสังคมไทย   ดังปรากฏในงานวิจัยเร่่อง 

“บทบาทพระสงฆต์่อการพัฒนาชุมชน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ของ รศ.พรชัย พันธุ์ธาดาพร 

(2559,หน้า 612-619 ) หร่องานเร่่อง “บทบาทในการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ ต าบลเชิงดอย 

อ าเภอดอย สะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่” ของพระมหาธรีาวุฒิ บุญมา (2554) หร่อในงานของพระมหา

พรประสงค ์พุทธจันทร์ (2552) เรื่อง “บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของ ชุมชน” 
รวมถึงงานวิจัยของ พระมหาสมคิด สาระภา (2550) เรื่อง บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชน: ศึกษา
กรณีพระครูอุดมพัฒนากร(กร(สายเนตร) ยโสธโร) วัดอุตดมผลาราม บ้านขามเปี้ย ต าบลขามเปี้ย อ าเภอ
ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี”พระมหาอนุชา สิริวณฺโณ (พละกุล) (2557,หน้า17-29)  ในงานวิจัย
เรื่อง “การศึกษาพระสงฆ์กับการพัฒนาท้องถ่ิน : กรณีศึกษาวัดเทพปูรณาราม ต า บลท่าพระ อ า เภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น”  ล้วนน าเสนอแนวคิด หลักการไว้คล้าย ๆ กัน ต่อประเด็นของบทบาทของพระสงฆ์  ไว้
คล้าย ๆ กันว่าพระสงฆ์ยังคงมีบทบาทต่อสังคม ซึ่งเมื่อน ามาเทียบกับกรณีศึกษาในบทความนี้จะสามารถ
น ามาวิเคราะห์ได้ว่า      

 1.บทบาทตามพระธรรมวินัย  หมายถึง พระสงฆใ์นฐานะเป็นลู้น าชุมชน การเป็นพระสงฆ์

ต้องมีลักษณะเฉพาะตามพระธรรมวนิัย หมายถึงในส่วนที่เป็นขอ้ปฏิบัติตามกรอบแห่งพระธรรมวนิัย 



พระพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่สงฆ์สาวกใช้ค าว่า “ตถาคตทรงเว้นขาด” ในสิ่งที่เป็นค าสั่ง

สอนและวนิัยที่พระองคบ์ัญญัติ จึงเป็นที่มาของประโยคว่า “ยถา วาที ตถาการี–พูดสอนอย่างไรก็

ปฏิบัติอย่างนั น ” ซ่ึงเป็นแนวทางวัตรปฏิบัติ ของพระพุทธเจ้า หลวงพ่อแดง อุปสมบทใน

พระพุทธศาสนาตั งแต่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2516 ยอ่มเป็นเคร่่องยน่ยันต่อความมุ่งม่ันและความทุ่มเท

ในพระพุทธศาสนาตลอดระยะเวลา 40 ปี และปฏิบัติตนตามพระธรรมวินัย เป็นแบบอย่างของ

พระสงฆใ์นพระพุทธศาสนาทั งในส่วนวัตรปฏิบัตรและอาจาระ ดังเห็นได้ตลอดวา่ท่านจะพาลูกวัดท า

กิจสงฆใ์นส่วนที่เน่่องด้วยพระธรรมวนิัย และในสวนของวัตรที่เป็นอาจระ เช่น การท าวัตรสวดมนต์ 

ปฏิบัติธรรม และเป็นต้นแบบตามพระธรรมวนิัย ดังกระบวนทัศน์ทางพระพุทธศาสนาที่ว่า “กระท า

ถึงท่ีสุดแห่งพระธรรมวินัย” ยอ่มเป็นเคร่่องร้อยรัดรักษาท่านตามพระธรรมวนิัย 

 2.บทบาทพระสงฆ์ในฐานะเป็นผู้น าชุมชน หมายถึง  บทบาทที่พระสงฆ์เข้าไปมีบทบาท

ต่อสังคม “จารกิไปเพ่ือประโยชน์ของชุมชน” ทั งในฐานะเป็นบทบาทความสัมพันธ์ระหว่างตวัทา่น

เองกับชุมชน ล่านโครงการที่หลวงพ่อแดงได้คิดท าขึ น เช่น กลุ่มสัจจะสะสมความดี สะสมทรัพย ์

กลุ่มสหกรณ์น  าตาลปี๊บ ศูนยอ์นุรักษ์ปา่ชายเลนและหิงห้อย ลงแขกลงคลอง รักษ์สิ่งแวดล้อม ศูนย์

เด็กก่อนวัยเรียน ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี จัดตั งศูนย์บ าบัดยาเสพติดขึ นภายในวัด จัดตั ง

ตลาดน  า ตลาดในวัดเพ่่อการค้าลลิตลลทางการเกษตรในชุมน  เป็นต้น  ซ่ึงบทบาทนี คล้ายกับที่

ปรากฏในงานวจิัยเร่่อง “บทบาทพระสงฆก์ับการพัฒนาชุมชน: กรณีศึกษาต าบลนายม อ าเภอเม่อง 

จังหวัดอ านาจเจริญ (พระอธิการประวัติ กันหะคุณ,2550) หร่อวิจัยเร่่อง “บทบาทของพระสงฆ์ที่มี

ต่อการพัฒนาชุมชน ตามความคดิเห็นของพระสงฆก์ับลู้น าชุมชนใน จังหวัดอุตรดิตถ์ (พระอนุชิต ชู

เนียม.2550) หากพิจารณาสรุปประมวลพระสงฆ์ยังคงมีบทบาทโดยน าแนวคิดในเร่่องพุทธธรรม 

หลักการทางพระพุทธศาสนาไปใช้ประยุกต์ร่วมกับชุมชนและสังคมล่านแนวคิดเร่่องสามัคคีธรรม 

การอยูร่่วมกันอยา่งสันติ การแบ่งกันกินแบ่งกันท า รวมทั งเป็นลู้น า ท าประโยชน์กับชุมชนและสังคม

ในภาพกวา้ง สอดคล้องกับบทบาทที่พระพุทธเจ้ามอบแก่สงฆส์าวกในคราวประกาศพระศาสนาที่ว่า 

“จาริกไปเพ่่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน” ในความเหม่อนและในความสอดคล้องดังกล่าวสะท้อนให้

เห็นวา่พระสงฆย์ังคงมีบทบาทและความส าคัญต่อชุมชน  

 ในบทบาทความเป็นลู้น าชุมชนหลวงพ่อแดง เม่่อบวชมาแล้วได้ศึกษาปฏิบัติตนตามพระ

ธรรมวนิัยและได้เป็นลู้น าในฐานะรักษาการเจ้าอาวาส และเจ้าอาวาสตั งแต่ พ.ศ.2519 เป็นเจ้าคณะ

ต าบล (พ.ศ.2524) และเป็นพระครูสัญญาบัตร (พ.ศ.2526) เป็นพระอุปัชฌายต์ามล าดับมา บทบาท

ในฐานะลู้น าชุมชนจึงชัดเจนและมีพัฒนาการล่านกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ที่เกิดขึ นนัยหนึ่งเพ่่อ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน นัยหนึ่งเพ่่อเป็นการสะท้อนให้เห็นบทบาทของพระสงฆท์ี่ท าประโยชน์

เพ่่อชุมชนและสังคมในภาพรวม  

 3.บทบาทพระสงฆ์ในฐานะผูเ้ป็นแบบอย่าง หมายถึง การที่หลวงพ่อแดงเป็นแบบอยา่งใน

การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ รวมทั งสร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ นในชุมชนของตนเอง เป็น



แบบอย่างในฐานะพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาจะพึงท าประโยชน์แก่วัด ชุมชน และสังคมส่วนรวม 

รวมกระท าตนให้เป็นแบบอยา่งของพระลู้เสียสละ (จาคะ) ด้วยการให้ทั งความรู้ (ปัญญา) ภูมิปัญญา

และแนวทางในการด าเนินชีวิต (ธรรมทาน-ทาน) ส่งลลเป็นการขับเคล่่อนต่อภาพรวมของการ

บริหารชุมชน จัดการชุมชน ในฐานะเป็นลู้น าพาท า น าให้ดู และท าให้เป็นแบบอย่าง ก่อให้เกิดการ

ขับเคล่่อนและน าไปสู่การพัฒนาเพ่่อสังคมและจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติในองค์รวมได้ 

ประหนึ่งเป็นต้นแบบของลู้น าชุมชนวิถีพุทธต้นแบบ เพ่่อเป็นแบบอย่างแก่วัดในสังคมไทยที่มีกว่า 4 

หม่่นวัดในการพัฒนาชุมชนใกล้วัดที่นั น ๆ ตั งอยู่ได้  

  จากบทบาทที่ปรากฏสะท้อนให้เห็นวา่หลวงพ่อแดง วัดอินทารามเป็นพระสงฆ์นักพัฒนาที่

จะเป็นแบบอยา่งทั งในส่วนของบทบาทตามพระธรรมวนิัย และบทบาทที่นอกเหน่อพระธรรมวินัยอยู่

ในส่วนของคุณธรรมของพระสงฆ์นักพัฒนา ลู้น าชุมชน และพระสงฆ์ที่จะเป็นแบบอย่างเพ่่อการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน ที่สามารถยกมาเป็นกรณีศึกษาและน าเสนอได้ในล าดับต่อไป 

 

หลวงพ่อแดง วนัอินทาราม ในการท าวดัให้มีบทบาทต่อชุมชน 

 วัดอินทาราม จ.สมุทรสงคราม เป็นวัดในพระพุทธศาสนา ตั งอยูท่ี่ต าบลเหมอ่งใหม่ เป็นวัดที่

มีประวัติวา่สร้างตั งแต่ ประมาณ พ.ศ. 2300  ช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยา แต่มาปฏิสังขรณ์ใหมใ่นรัชกาล

ที ่3 สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดได้แก่ พระพุทธรูป หลวงพ่อโตอายุกว่า 300 ปีพระอุโบสถสร้างด้วยหิน

อ่อนทั งหลัง บานหน้าต่าง และบานประตูเป็น ไม้สักแกะสลักสุภาษิตสอนใจ หลวงพ่อแดง นนฺทิโย 

(พระครูพิศิษฐ์ประชานาถ,พ.ศ.2493-) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ท่านได้ด าเนินกิจกรรมโครงการของวัด

ในหลายรูปแบบเพ่่อให้วัดเป็นศูนยก์ลางชุมชนและมีส่วนต่อการพัฒนาชุมชน ซ่ึงมงีานวจิัยให้ข้อมูลไว้

วา่ท่านได้จัดวัดให้เป็นเป็นศูนยฟ์ื้นฟูสภาพจิตใจที่ใช้สมุนไพรควบคู่กับการปฏิบัติธรรมรักษาลู้ ติดยา

เสพติดมีโครงการจัดท าพพิธิภัณฑ์เร่่องโบราณ (วนิัย หม่ันคติธรรม 2554,หน้า 13) นอกจากนี ยังมี

บทบาทในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ซ่ึงมีงานวิจัยเร่่อง “บทบาทการพัฒนาชุมชนของวัดอินทาราม 

อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม” (พระครูพิศิษฏ์ประชานาถ (นนฺทิโย ประยูร),2560,หน้า 439-

455) ให้ข้อมูลวา่ หลวงพ่อแดง วัดอินทาราม ได้เข้าไปด าเนินการและมีบทบาทในการพัฒนาในด้าน

ต่าง ๆ อาทิ  1) การพัฒนาสังคม โดยมีกิจกรรมการจัดตั งศูนย์บ าบัดยาเสพติดขึ นภายในวัด เพ่่อ 

เป็นการแก้พ่ นฐานปัญหาของสังคม โดยใช้หลักธรรมและสมุนไพรในการรักษาลู้ที่ติดยา  2) พัฒนา

การศึกษา โดยการจัดอบรมวิชานักธรรมและวิชาธรรมศึกษาก่อนสอบ ตามกรอบการศึกษาพระ

ปริยัติธรรมของคณะสงฆ ์การจัด สร้างศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด โดยมองว่า “เด็กค่ออนาคต

ของชาติ” ทีช่่วยอบรมบ่มนิสัยเด็กก่อนวัยเรยีนเพ่่อปลกูฝังคุณธรรมและศีลธรรมแต่ยังเด็ก รวมไปถึง

สนับสนุนการสร้างห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี เพ่่ออนุรักษ์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็น  

ศูนย์การเรียนรู้ภายในต าบล 3) พัฒนาระบบสาธารณะ ดังจะเห็นได้จากมีการประสานพัฒนา

สังคมในด้านต่างๆ เช่น การสร้างสะพาน การสร้างถนนหลายสาย ทั งเส้นทางหลัก และเส้นทางเข้า



หมู่บ้าน 4) การพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านระบบเศรษฐกิจชุมชน ในฐานะที่ท่านเป็นลู้น าชุมชน 

หลวงพ่อแดง วัดอินทาราม ได้พิเคราะห์แล้วพบว่า ชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างและท าสวน มี

รายได้น้อย  ท่านจึงริเริ่มจัดตั งสหกรณ์น  าตาลปีบ จัดตั งกลุ่มออมทรัพย์เพ่่อการลลิต และส่งเสริม

กิจกรรมร้านคา้ในชุมชน และเปิดตลาดน  าให้ชุมชน น าสินค้าทางการเกษตรมาจ าหน่ายที่วัด รวมทั ง

จัดงานเทศกาลส้มโอดี ลิ นจี่หวาน เพ่่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร โดยไม่ล่าน พ่อค้าคน

กลาง เป็นแนวคิดเกษตรกรพบลู้บริโภค ลลค่อชุมชนมีรายได้คุณภาพชีวิตดี มีความสุข 5 ) การ

พัฒนาวัฒนธรรม ชุมชนมีฐานเกิดของวิถีชีวิตวัฒนธรรม ประเพณี หลวงพ่อแดง ในฐานะเป็น

ลูกหลานบ้านนี และเห็นวา่ประเพณีบางอย่างเล่อนหาย จึงควรอนุรักษ์ รักษาและส่บต่อเป็นสมบัติ

ของบรรพชน จึงได้ ด าเนินกิจกรรมปลูกฝัง ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น 

ส่งเสริมประเพณีถวายสลากภัต การตักบาตรน  าลึ ง การตักบาตรข้าวต้มมัด การเทศน์มหาชาติ

เวสสันดรชาดกคาถาพันในวันสารท ไทยทุกปี สนับสนุนการฝึกอบรมเยาวชนด้านการส่บสาน

ประเพณีและวัฒนธรรม และท้องถิ่น 6) การพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หลวงพ่อแดง วัดอินทา

ราม ได้ประสานและด าเนินการร่วมกับชุมชนในการจัดตั ง ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนและหิงห้อย เป็น

ลู้น าในการปลูกป่าชายเลน จัดสถานที่ชมหิงห้อย ท าเขตอภัยทาน ให้ปลาอาศัยอยู่ตาม ธรรมชาติ 

(วังมัจฉาปลาตะเพยีน) การส่งเสริมการใช้วัสดุธรรมชาติ และสนับสนุนโครงการลงแขกลงคลอง ต่อ

สิ่งแวดล้อม 7) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักศาสนา โดยการส่งเสริมให้ลูกหลานได้มา

บวชเรียน ศึกษาหาความรู้เพ่่อเป็นยอดคนและเป็นทรัพยากรมนุษย์ให้กับชุมชนและสังคมโดยรวม  

โดยมุ่งหวังให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประยุกต์หลักการสู่การปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายเพ่่อเป็น

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามบทบาทหน้าที่ของพระสงฆใ์นพระพุทธศาสนา   

 จากข้อมูลอาจสรุปได้ว่าหลวงพ่อแดง วัดอินทาราม เป็นพระสงฆ์นักพัฒนาที่น าหลักการ

ทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาชุมชนโดยมุ่งเนน้ไปที่ท าให้ทุกคนมอีาชีพ มีรายได้ มี

ความสุขต่อการด าเนินชีวิตอยา่งเหมาะสมและก่อให้เกิดการพัฒนาจิต พัฒนาความคิด พัฒนาชีวิต

ตามกรอบของพระพุทธศาสนาดังปรากฏในกิจกรรมโครงการต่างๆที่ปรากฏที่วัดอินทาราม  

  



  
ภาพประกอบ 1 หลวงพ่อแดง อินทาราม กับบทบาทในการพัฒนาชุมชนตามแนวพุทธ อนุรักษ์ปา่ชายเลน เลี ยง

หิ่งห้อย สงเคราะห์ลู้ยากไร้ ส่งเสริมประเพณวีิถีทางศาสนา  

(ภาพ : Facebook ศิษย์วัดอินทาราม,เข้าถึงเม่่อ 18 ธันวาคม 2560) 

 

บทบาทหลวงพ่อแดง วดัอินทาราม ในการพัฒนาคณุภาพชีวิตามแนวพุทธ 

จากบทบาทของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่กระท าตนให้เป็นแบบอย่าง ตามวัตรปฏิบัติ

พระธรรมวนิัย ยังกระท าตนให้เป็นแบบอยา่งในด้านคุณภาพชีวิตจากรายได้ จากประสบการณ์ที่พบ

และรู้จักหลวงพ่อแดง วัดอินทาราม ท่านจะน าลลไม้โดยเฉพาะส้มโอ มาฝากคณาจารย์และลอง

เพ่่อนในหลายคราวและหลายโอกาส และสิ่งที่ทา่นเล่าขานอยา่งต่อเน่่อง คอ่การพัฒนาชุมชน ให้คน

ในชุมชนปลูกพ่ชโดยเฉพาะส้มโอตามแนวพุทธเกษตร เนื้อที่ 1 ไร่ สามารถปลุกส้มโอได้ 40 ต้น ตก
กิโลกรัม 70-80 บาท เกษตรกรในชุมชนมีรายได้ จากผลผลิตของส้มโอ้เฉลี่ยปีละ 100,000 บาทต่อไร่ 
รวมทั้งจัดต้ังตลาดในวัด/ตลาดน้ าวัดอินทาราม วัดโดยไม่มีการเก็บค่าเช่าร้านแต่อย่างไร เปิดให้ขายกันอย่าง
เสรีและได้วางกฎระเบียบอย่างชัดเจน โดยการขายต้องมีคุณธรรมโดยไม่เอาเปรียบผู้ซื้อและราคาต้อง
ยุติธรรม จัดงานวันส้มโอขาวใหญ่อัมพวาและจัดใหม้ีการประกวดส้มโอ เพื่อให้เกิดกิจกรรมการซื้อขายส้มโอ
ขาวใหญ่อัมพวาข้ึน  ตั้งเป็นสหกรณ์การเกษตรวัดอินทาราม เพื่อส่งเสริมการค้าชุมชนขายโดยไม่ผ่านพ่อค้า
คนกลาง ผู้ผลิตพบผู้บริภาคโดยตรง  นับเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ต้นสาเหตุซึ่งสามารถน าไปเป็นตัวอย่างให้
หมู่บ้านอื่นๆ สามารถน าไปปฏิบัติได ้ทั งเน้นการปลูกพช่แบบไม่เบยีดเบียนไม่ไช้ปุ๋ยเคมี ใช้ปุ๋ยชีวภาพที่

ลลิตเอง ใช้เองในชุมชน ท าให้ลลิตลลออกมา รสชาติส้มโออร่อยหวาน รวมไปถึงเม่่อน าไปจ าหน่าย

ได้ลลลลิตในราคาที่สูงกว่าส้มโอสายพันธุ์อ่่น เป็นต้น สามารถแก้ไขปัญหาราคาส้มโอตกต่ าได้และยัง
สามารถยกฐานะไปสู่ตลาดโลก ส่งไปขายต่างประเทศ นอกจากนี เม่่อไปสังเกตและพบทา่นที่วัดท่านก็จะ

เล่าถึงกิจกรรมด้วยความ “อ่ิมเอม” แต่สิ่งที่ท าแล้วเล็งเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมใน

ภาพกว้าง ซ่ึงก่อให้เกิดแนวคิดและแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม จนกระทั่ง

กลายเป็นลลดีต่อชุมชนและสังคมส่วนรวมไปในตัวด้วย (สัมภาษณ์,หลวงพ่อแดง วัดอินทาราม, เม่่อ 

10 พฤศจิกายน 2560)   
 



  
ภาพประกอบ 2 ผู้เขียนในนามคณะนักวิจัยร่วมสัมภาษณ์เก็บข้อมูลหลวงพ่อแดง วัดอินทาราม จ.สมุทรสงคราม  

กับบทบาทในการพัฒนาชุมชน (ภาพ : คณะนักวิจัย,18 ตุลาคม 2560) 

 

 ภาพรวมล่านกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของหลวงพ่อแดง วัดอินทาราม ท่านพยายามมุ่งเน้น

การพัฒนาคุณภาพชีวิต ล่านอาชีพ ล่านรายได้ รวมไปถึงการส่งเสริมโดยใช้ระบบคิด หร่อโลกทัศน์

ทางพระพุทธศาสนา ดังจะเห็นได้จากการน าหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา เช่น เร่่องความ

สามัคคี ความพอเพียง ความสมดุล ซ่ึงไม่ได้ออกมาเป็นค าสอนเสียทีเดียว แต่ออกมาเป็น

กระบวนการของการท างาน ที่ลสมลสานระหว่างหลักการ (ค าสอน) สู่หลักปฏิบัติ เป็นภาระงาน 

ชิ นงาน และกิจกรรมโครงการต่างๆ  ดังกรณีการส่งเสริมให้เกษตรกรท าอาชีพบนพ่ นฐานของอาชีพ

เดิม ซ่ึงท าเกษตรอยา่งไรเสียก็คงไมร่วย แต่ทา่นส่งเสริมให้ใช้กระบวนการทางปัญญา คิดไตร่ตรอง

วา่ท าในเน่ อที่เทา่กัน แต่สามารถท าให้คนเห็นวา่สามารถเพิ่มลลลลิตต่อไร่ ต่อหน่วย ท าให้มีรายได้ที่

ดีขึ น เป็นการสอนให้ชาวบา้นใช้กระบวนการคดิอยา่งเป็นเหตุเป็นลล (ปัญญา-โยนิโสมนสิการ) รวม

ไปถึงการท าให้เกิดกระบวนการลงม่อท าล่านการไตร่ตรองจากปัญญานั น ส่งลลเป็นความสุขจาก

อาชีพ และรายได้ (บุญ-สมดุล-คุณภาพชีวิต-สัมมชีวิตา) กระบวนการเหล่านี เกิดขึ นล่านบทบาท

ของหลวงพ่อแดง วัดอินทาราม ท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และการด าเนินชีวิตภายใต้ความเป็นไป

ได้  

  



  
ภาพประกอบ 3 หลวงพ่อแดง วัดอินทาราม กับบทบาทในการพัฒนาชุมชนตามแนวพุทธ ตลาดวิถีพุทธ ตลาดน  า 

ลงแขกลงคลอง เน้นสามัคคีพัฒนาชุมชน เด่อนละ 1 ครั ง ส่งเสริมประเพณวีิถีทางศาสนา  

(ภาพ : Facebook ศิษย์วัดอินทาราม,เข้าถึงเม่่อ 18 ธันวาคม 2560) 

 

ผลต่อคุณภาพชีวิตต่อการจัดการชุมชนตามแนวพุทธ  

 จากการที่เคยลงพ่ นที่ชุมชนและชาวบ้านในเขตรอบวัด ได้ข้อมูลว่าชุมชนและชาวบ้านมี

ดรรชนีมวลความสุขเพ่ิมขึ น  จากการสอบถามแม่ค้าซ่ึงเป็นลู้สูงอายุในชุมชน ในบริเวณตลาดซ่ึงให้

ขอ้มูลวา่ “หลวงพ่อให้มาขาย” (สัมภาษณ์ A,เม่่อ 16 ตุลาคม 2560 วัดอินทาราม)  เม่่อสอบถาม

ขอขอ้มูลจากแม่ค้า และเป็นการส่งเสริมให้ลู้สูงอายุมีรายได้จากสินค้าทางการเกษตรในชุมชน เม่่อ

พิจารณาจากสภาพทางภายภาพ และคุณภาพชีวิต รวมทั งการที่หลวงพ่อแดง วัดอินทาราม 

ประชากรต่อหัวมีรายได้เพิ่มมากขึ น สถานที่ถูกออกแบบให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิง

อนุรักษ์ รวมไปถึงท าให้เกิดการสะพัดของราย ซ่ึงส่งลลให้ประชากรรวมมีรายได้ต่อหัวต่อคน เพิ่ม

มากขึ น  

บาทบาทการพัฒนา กิจกรรมโครงการ หลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนา 

(1) การพัฒนาวัฒนธรรม  

(2) การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตล่านระบบเศรษฐกิจ  

(3) พัฒนาระบบ

สาธารณะ  

(4) พัฒนาการศึกษา  

(5) การพัฒนาสังคม 

(6) การพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ 

1.กลุ่มสัจจะสะสมความดี 

2.กลุ่มสหกรณ์น  าตาลป๊ีบ 

3.ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนและหิงห้อย 

4.ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน 

5.ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี ฯ 

7.กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 

8.จัดตั งศูนย์บ าบัดยาเสพติดขึ นภายในวัด  

9.ท าเขตอภัยทาน ให้ปลา 

10.ส่งเสริมการใช้วัสดุธรรมชาติ  

11.ส่งเสริมประเพณีถวายสลากภัต การตัก

บาตรน  าลึ ง การตักบาตรข้าวต้มมัด การ

เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกคาถาพัน 

12.จัดตั งสหกรณ์น  าตาลปีบ  

13.จัดตั งกลุ่มออมทรัพย์เพ่่อการลลิต  

14.ส่งเสริมกิจกรรมร้านค้าในชุมชน/เปิด

ตลาดน  าให้ชุมชน (ท่ีวัด) 

15.จัดงานเทศกาลส้มโอดี ลิ นจี่หวาน 

1.หลักสามัคคีธรรม (หลักธรรม

ส าหรับหมู่คณะ)  

2.ทศพิธราชธรรม (ธรรมของ

ลู้น า) 

3.หลักปัญญา รู้คิด รู้ท า รู้แก้ รู้

น าไปใช้  (ธรรมส าหรับพัฒนา

ตน) 

4.หลักศีล ทาน ภาวนา (รู้หลัก รู้

ท า รู้แบ่งปัน สงเคราะห์ 

5.สังเคราะห์แบ่งปัน ให้โอกาส 

(สังคหวัตถุ) 

6.หลักจาคะ/เสียสละ/แบ่งปัน 

7.หลักการไม่เบียดเบยีน 

9.หลักมัชฌิมาปฏิปทา 



16.ลงแขกลงคลอง รักษ์ส่ิงแวดล้อม 

17.จัดตั้งสหกรณ์น้้ำตำลปบี
ประกันรำคำน้ำ้ตำลตกต ำ้ 
18.กลุ่มออมทรัพย์ (พ.ศ.๒๕๒๖) 
มีทุน 3 ล้านบาท 

19.จัดตั้งกลุ่มจักสำน
ก้ำนมะพรำ้วแปรรูป 
 

ฯลฯ 

ตาราง 1 กรอบการพัฒนาของหลวงพ่อแดง วัดอินทาราม จ.สมุทรสงคราม  

กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพุทธภายใต้ภาระงานและบทบาทที่ด าเนินอยู่ 

บทสรุป  

 บทบาทของหลวงพ่อแดง วัดอินทาราม ในฐานะที่เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาได้กระท า

ตนให้เป็นแบบอยา่งตามวัตรปฏิบัติที่ดีงามของพระพุทธศาสนา และน าความเคารพเล่่อมใสนั นมา

พัฒนางาน มาพัฒนาชุมชนให้เป็นที่พ่ึง “สรณะ” แก่ชุมชนที่วัดอินทาราม ตั งอยู่ ร่วมทั งเล่่อแล่เป็น

แบบอย่างรูปแบบให้กับวัดชิดใกล้ โดยมีพระสงฆ์เป็นลู้น า หากเทียบเคียงกับวัดทั่วประเทศที่มีอยู่

จ านวนมาก โดยการรณรงค์ให้วัดทั่วประเทศมาด าเนินกิจกรรมชุมชนเพ่่อพลิกฟื้นให้วัดกลับมามี

บาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาความคิดและพัฒนาสังคมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐตาม

บทบาทหน้าที่ที่เหมาะสม จะท าให้เห็นว่าเป็นกลไกร่วมของระบบชุมชนและสังคม ร่วมทั งจะเป็น 

“นาถะ-ท่ีพึง” ตามช่่อสมณศักดิ์ของท่านในช่่อ “พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ” ที่แปลว่าเป็นที่พึ่งของ

ประชาชนทั งในเชิงหลักค าสอนในทางพระพุทธศาสนา และวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์ต้นแบบในชุมชน

และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตอ่สังคมสว่นรวมในการเป็นลู้น า พาน า น าพัฒนา เป็นต้นแบบ ต้นอยา่ง

ให้กับชุมชนได้เป็นที่พึ่งอาศัยแก่สังคมและชุมชนในภาพกว้าง  ทั งในส่วนของหลักการตามแนวคิด

ทางพระพุทธศาสนา และคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมได้ด้วย  
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