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บทคัดย่อ
หลวงพ่ อแดง วัด อิ น ทาราม เป็น พระภิก ษุ ในพระพุทธศาสนา ที่มีบ ทบาทของพระสงฆ์
นักพัฒนา ที่ดาเนินบทบาทประยุกต์คาสอนทางพระพุทธศาสนา สู่กิจกรรมโครงการต่อชุมชน กลุ่ม
สัจจะสะสมความดี สะสมทรัพย์ กลุ่มสหกรณ์นาตาลปี๊บ ศูนย์อนุรักษ์ปา่ ชายเลนและหิงห้อย ลงแขก
ลงคลอง รักษ์สิ่งแวดล้อม ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี จัดตังศูนย์บาบัด
ยาเสพติดขึนภายในวัด จัดตังตลาดนา ตลาดในวัดเพ่่อการค้าลลิตลลทางการเกษตรในชุมน ฯ โดยมี
เป้าหมายเพ่่อการพัฒนการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ให้กับศาสนิกชนชาวพุทธในเขตชุมชน
วัดอินทาราม รวมทังนาคาสอนในทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาคน พัฒนาชุมชน
และสังคมรอบข้างให้ได้รับประโยชน์ตามกรอบ “กิน-อยู่-พอเพียง-สมดุล-ความสุข” ตามกรอบ
แห่งชุมชนต้นแบบวิถีพุทธ และตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา
บทความวิชาการมีวัตถุประสงค์เพ่่อศึกษาบาทบาทหลวงพ่อแดง วัด อิน ทาราม ในฐานะ
พระสงฆ์นักพัฒนา ใช้การศึกษาเอกสาร งานวิจัย และสัมภาษณ์สังเกต นาเสนอเป็นบทความทาง
วิชาการ
คาสาคัญ : บทบาทพระสงฆ์,ชุมชนต้นแบบวิถีพุทธ,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
บทนา
พระสงฆ์กับบทบาทในการพัฒนาชุมชน เป็นแนวคิดที่เน่่องด้วยจากพระสงฆ์เป็นลู้นาชุมชน
และทาหน้าที่ในการเช่่อมประสานระหว่างหลัก คาสอนทางในทางศาสนากับชุมชน ดังพุทธพจน์ที่
พระพุทธเจ้ามอบให้แก่สงฆ์สาวกในคราวไปประกาศประศาสนาครั้งแรกที่ว่า “ภิกษุทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อ
ประโยชน์แห่งมหาชนหมู่มาก” (วิ.มหา [ไทย] 4/32/40 : เรื่องส่งพระอรหันต์ 60 รูป ไปประกาศศาสนา)
จึงเกิดคาถามต่อไปว่าแล้วพระสงฆ์จะทาประโยชน์ให้กับสังคมอย่างไร ก็มีหลักการเสริมต่อไปในเร่่องของ
การทาประโยชน์ด้วยหลัก ธรรม “ธรรมทาน” และหลัก ขอการสัง เคราะห์เพ่่อการด าเนิน ชีวิต ที่
เหมาะสม “สังคหวัตถุ” ด้วยเง่่อนไขทังในส่วนหลักการและแนวปฏิบัติ จึงกระตุ้นและส่งเสริมให้
พระภิกษุในพระพุทธศาสนาได้มีบทบาทเพิ่มในการทางานเพ่่อสัง คมในเชิงการการเป็นลู้นาชุมชน
และเป็นพระสงฆ์นักพัฒนาจานวนมาก ด้วยเหตุลลว่าพระสงฆ์เหล่านันเป็นลู้มีภาพลักษณ์ของความ
เสียสละ การเป็น พระสงฆ์นักพัฒนาโดยประยุก ต์หลักการดาเนินชีวิต ลสมลสานกับหลักคาสอน
ในทางพระพุทธศาสนาล้วนทาให้เกิดกระบวนการทางความเช่่อนาไปสู่การลงม่อปฏิบัติ ร่วมปฏิบัติ
ดังกรณีพบและสัมภาษณ์หลวงพ่อพยอม กัลยาโณ แห่ง วัดสวนแก้ว (สัมภาษณ์,28 พฤศจิกายน
2560,วัดสวนแก้ว,จ.นนทบุรี) หร่อกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ จ.ตราด โดยอาจารย์สุบิน ปณีโต แห่งวัดไล่
ล้อม ล้อม (สัมภาษณ์, เม่่อ 16 มิถุนายน 2555,วัดไล่ล้อม จ.ตราด) สะท้อนคิดคล้ายกันว่าพระสงฆ์
ต้องทาประโยชน์ใ ห้ สัง คม ด้วยบทบาทดัง กล่าวจึง มีพระสงฆ์จ านวนมากทางานเพ่่อสัง คมและ
ส่วนรวมโดยมีเป้าหมายเพ่่อคุณภาพชีวิตของชุมชนและสิ่งแวดล้อมรอบชุมชนที่วัดตังอยู่ หลวงพ่อ
แดง วัดอินทาราม ก็เป็นพระสงฆ์นักพัฒนาอีกรูปหนึ่งที่ดาเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนชาว
พุทธทังใกล้ไกล ให้เกิดความสมดุล เหมาะสม ในการดาเนินชีวิต ทังอาชีพ รายได้ โดยท่านกระทา
ตนเป็นพระสงฆ์ต้น แบบของชุมชน ภายใต้แ นวคิด ชุมชนเข้มแข็ง ศาสนามั่น คง อยู่กัน ด้วยความ
เก่อกูลโดยมีพระสงฆ์เป็นต้นแบบ หลวงพ่อแดง วัดอินทาราม เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ได้
บวชปฏิบัติต นเอง พร้อมน าหลักธรรมคาสอนในทางพระพุทธศาสนามาประยุก ต์ใช้ และดาเนิน
กิจกรรมโครงการจานวนมาก อาทิ ส่งเสริมอาชีพและรายได้ จัดการศึกษาพัฒนาคน โดยการจัดตัง
กลุ่มสหกรณ์นาตาลปี๊บ ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี ฯ กลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย์ จัดตังศูนย์บาบัดยาเสพติดขึนภายในวัด อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการรณรงค์ให้วัสดุธรรมชาติ
ทาเขตอภัยทาน ให้ปลา กิจกรรมลงแขกลงคลองรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดตังศูนย์อนุรักษ์ปา่ ชายเลนและ

หิ่งห้อย รวมไปถึงส่งเสริมวิถีประเพณีทาศาสนา ส่งเสริมประเพณีถวายสลากภัต การตักบาตร
นาลึง การตักบาตรข้าวต้มมัด การเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกคาถาพัน ซึ่งกิจกรรมโครงการได้
ส่งลลต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งในบทความวิชาการนีจะได้ทาการค้นคว้าข้อมูล นามาเรียบ
เรียงเพ่่อสะท้อนให้เห็นบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชน รวมทังการประยุกต์หลักพุทธรรมเพ่่อ
ส่งเสริมให้ชุมชนเป็นคนดี มีคุณภาพชีวิตทังกายและจิต รวมทังอยู่ร่วมกันอย่างสันติในชุม ชนและ
สังคม
บทบาทพระสงฆ์ตามพระธรรมวินัยและต่อชุมชน
สังคมไทยพระสงฆ์เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับในฐานะที่เป็นศาสนาทายาท หร่อนักบวชใน
พระพุทธศาสนาที่มีต้นแบบในเร่่องของวัตรปฏิบัติ ล่านกรอบของศีล บุญ และกรอบความดีตาม
เกณฑ์แ ละกติก าทางสัง คม นอกจากนีพระยัง เป็น ลู้มีบทบาทในการเป็น ต้น แบบ เป็น ลู้ชีน าให้
ประชาชน ชุมชนสังคมได้กระทาตามกรอบแห่งพระธรรมวินัย นอกจากนีชาวบ้านยังให้ความเคารพ
นับถ่อและเช่่อฟังพระ โดยเคารพนับถ่อและเช่่อฟังนีเกิดจากความเล่่อมใสศรัทธาไปด้วย ความเต็ม
ใจและเต็มกาลัง (พระอนุชิต ชูเนียมม, 2550, หน้า 14) แต่ในสังคมไทยปัจจุบัน เน่่องจากมีสถาบัน
อ่่น ๆเข้ามาทา หน้าที่แ ทนบทบาทต่าง ๆ ทาให้วัด และพระสงฆ์มีส่วนช่วยสัง คมน้อยลง เช่น มี
โรงเรียนทาหน้าที่สอนกุลบุตรกุลธิดาแทน วัด มีโรงพยาบาลรักษาคนป่วยแทนวัด มีโรงมหรสพ ที่ให้
ความบันเทิงซึ่งไม่จากัดฤดูแทนวัด สิ่งเหล่านีเริ่มทาให้คนห่าง วัดมากขึน (ชัยมงคล ศรีทองแดง.
2552 : 4) แต่อีกนัยหนึ่งพระสงฆ์ก็ยังคงบทบาทและทาหน้าที่อย่างต่อเน่่องต่อสังคมและชุมชน ด้วย
บทบาทและสถานของพระภิก ษุยัง เป็น บริ บทร่วมของสัง คมไทย ดัง ปรากฏในงานวิ จั ยเร่่อ ง
“บทบาทพระสงฆ์ต่อการพัฒนาชุมชน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ของ รศ.พรชัย พันธุ์ธาดาพร
(2559,หน้า 612-619 ) หร่องานเร่่อง “บทบาทในการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ ตาบลเชิงดอย
อาเภอดอย สะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่” ของพระมหาธีราวุฒิ บุญมา (2554) หร่อในงานของพระมหา
พรประสงค์ พุทธจันทร์ (2552) เรื่อง “บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของ ชุมชน”
รวมถึงงานวิจัยของ พระมหาสมคิด สาระภา (2550) เรื่อง บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชน: ศึกษา
กรณีพระครูอุดมพัฒนากร(กร(สายเนตร) ยโสธโร) วัดอุตดมผลาราม บ้านขามเปี้ย ตาบลขามเปี้ย อาเภอ
ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ”พระมหาอนุชา สิริวณฺโณ (พละกุล) (2557,หน้า17-29) ในงานวิจัย
เรื่อง “การศึกษาพระสงฆ์กับการพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษาวัดเทพปูรณาราม ตา บลท่าพระ อา เภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น” ล้วนนาเสนอแนวคิด หลักการไว้คล้าย ๆ กัน ต่อประเด็นของบทบาทของพระสงฆ์ ไว้
คล้าย ๆ กันว่าพระสงฆ์ยังคงมีบทบาทต่อสังคม ซึ่งเมื่อนามาเทียบกับกรณีศึกษาในบทความนี้จะสามารถ
นามาวิเคราะห์ได้ว่า
1.บทบาทตามพระธรรมวินัย หมายถึง พระสงฆ์ในฐานะเป็นลู้นาชุมชน การเป็นพระสงฆ์
ต้องมีลักษณะเฉพาะตามพระธรรมวินัย หมายถึงในส่วนที่เป็นข้อปฏิบัติตามกรอบแห่งพระธรรมวินัย

พระพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่ส งฆ์สาวกใช้คาว่า “ตถาคตทรงเว้นขาด” ในสิ่งที่เป็นคาสั่ง
สอนและวินัยที่พระองค์บัญญัติ จึงเป็นที่มาของประโยคว่า “ยถา วาที ตถาการี–พูดสอนอย่างไรก็
ปฏิ บั ติ อ ย่ า งนั น” ซึ่ ง เป็ น แนวทางวั ต รปฏิ บั ติ ข องพระพุ ท ธเจ้ า หลวงพ่ อ แดง อุ ป สมบทใน
พระพุทธศาสนาตังแต่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2516 ย่อมเป็นเคร่่องย่นยันต่อความมุ่งมั่นและความทุ่มเท
ในพระพุทธศาสนาตลอดระยะเวลา 40 ปี และปฏิบัติ ต นตามพระธรรมวินัย เป็นแบบอย่างของ
พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาทังในส่วนวัตรปฏิบัตรและอาจาระ ดังเห็นได้ตลอดว่าท่านจะพาลูกวัดทา
กิจสงฆ์ในส่วนที่เน่่องด้วยพระธรรมวินัย และในสวนของวัตรที่เป็นอาจระ เช่น การทาวัตรสวดมนต์
ปฏิบัติธรรม และเป็นต้นแบบตามพระธรรมวินัย ดังกระบวนทัศน์ทางพระพุทธศาสนาที่ว่า “กระทา
ถึงที่สุดแห่งพระธรรมวินัย” ย่อมเป็นเคร่่องร้อยรัดรักษาท่านตามพระธรรมวินัย
2.บทบาทพระสงฆ์ในฐานะเป็นผู้นาชุมชน หมายถึง บทบาทที่พระสงฆ์เข้าไปมีบทบาท
ต่อสังคม “จาริกไปเพื่อประโยชน์ของชุมชน” ทังในฐานะเป็นบทบาทความสัมพันธ์ระหว่างตัวท่าน
เองกับชุมชน ล่านโครงการที่หลวงพ่อแดงได้คิดทาขึน เช่น กลุ่มสัจจะสะสมความดี สะสมทรัพย์
กลุ่มสหกรณ์นาตาลปี๊บ ศูนย์อนุรักษ์ปา่ ชายเลนและหิงห้อย ลงแขกลงคลอง รักษ์สิ่งแวดล้อม ศูนย์
เด็กก่อนวัยเรียน ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี จัดตังศูนย์บาบัดยาเสพติดขึนภายในวัด จัดตัง
ตลาดนา ตลาดในวัดเพ่่อการค้าลลิต ลลทางการเกษตรในชุมน เป็น ต้น ซึ่ง บทบาทนีคล้ายกับที่
ปรากฏในงานวิจัยเร่่อง “บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชน: กรณีศึกษาตาบลนายม อาเภอเม่อง
จังหวัดอานาจเจริญ (พระอธิการประวัติ กันหะคุณ,2550) หร่อวิจัยเร่่อง “บทบาทของพระสงฆ์ที่มี
ต่อการพัฒนาชุมชน ตามความคิดเห็นของพระสงฆ์กับลู้นาชุมชนใน จังหวัดอุตรดิตถ์ (พระอนุชิต ชู
เนียม.2550) หากพิจารณาสรุปประมวลพระสงฆ์ยังคงมีบทบาทโดยนาแนวคิดในเร่่องพุทธธรรม
หลักการทางพระพุทธศาสนาไปใช้ประยุกต์ร่วมกับชุมชนและสังคมล่านแนวคิดเร่่องสามัคคีธรรม
การอยูร่ ่วมกันอย่างสันติ การแบ่งกันกินแบ่งกันทา รวมทังเป็นลู้นา ทาประโยชน์กับชุมชนและสังคม
ในภาพกว้าง สอดคล้องกับบทบาทที่พระพุทธเจ้ามอบแก่สงฆ์สาวกในคราวประกาศพระศาสนาที่ว่า
“จาริกไปเพ่่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน” ในความเหม่อนและในความสอดคล้องดังกล่าวสะท้อนให้
เห็นว่าพระสงฆ์ยังคงมีบทบาทและความสาคัญต่อชุมชน
ในบทบาทความเป็น ลู้นาชุมชนหลวงพ่อแดง เม่่อบวชมาแล้วได้ศึก ษาปฏิบัติต นตามพระ
ธรรมวินัยและได้เป็นลู้นาในฐานะรักษาการเจ้าอาวาส และเจ้าอาวาสตังแต่ พ.ศ.2519 เป็นเจ้าคณะ
ตาบล (พ.ศ.2524) และเป็นพระครูสัญญาบัตร (พ.ศ.2526) เป็นพระอุปัชฌาย์ตามลาดับมา บทบาท
ในฐานะลู้นาชุมชนจึง ชัด เจนและมีพัฒนาการล่านกิจ กรรมโครงการต่าง ๆ ที่เกิด ขึนนัยหนึ่งเพ่่อ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน นัยหนึ่งเพ่่อเป็นการสะท้อนให้เห็นบทบาทของพระสงฆ์ที่ทาประโยชน์
เพ่่อชุมชนและสังคมในภาพรวม
3.บทบาทพระสงฆ์ในฐานะผูเ้ ป็นแบบอย่าง หมายถึง การที่หลวงพ่อแดงเป็นแบบอย่างใน
การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ รวมทังสร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึนในชุมชนของตนเอง เป็น

แบบอย่างในฐานะพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาจะพึงทาประโยชน์แก่วัด ชุมชน และสังคมส่วนรวม
รวมกระทาตนให้เป็นแบบอย่างของพระลู้เสียสละ (จาคะ) ด้วยการให้ทงความรู
ั
้ (ปัญญา) ภูมิปัญญา
และแนวทางในการด าเนิน ชีวิต (ธรรมทาน-ทาน) ส่งลลเป็น การขับเคล่่อนต่อภาพรวมของการ
บริหารชุมชน จัดการชุมชน ในฐานะเป็นลู้นาพาทา นาให้ดู และทาให้เป็นแบบอย่าง ก่อให้เกิดการ
ขับเคล่่อนและนาไปสู่การพัฒนาเพ่่อสังคมและจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติในองค์รวมได้
ประหนึ่งเป็นต้นแบบของลู้นาชุมชนวิถีพุทธต้นแบบ เพ่่อเป็นแบบอย่างแก่วัดในสังคมไทยที่มีกว่า 4
หม่่นวัดในการพัฒนาชุมชนใกล้วัดที่นัน ๆ ตังอยู่ได้
จากบทบาทที่ปรากฏสะท้อนให้เห็นว่าหลวงพ่อแดง วัดอินทารามเป็นพระสงฆ์นักพัฒนาที่
จะเป็นแบบอย่างทังในส่วนของบทบาทตามพระธรรมวินัย และบทบาทที่นอกเหน่อพระธรรมวินัยอยู่
ในส่วนของคุณธรรมของพระสงฆ์นักพัฒนา ลู้นาชุมชน และพระสงฆ์ที่จะเป็นแบบอย่างเพ่่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน ที่สามารถยกมาเป็นกรณีศึกษาและนาเสนอได้ในลาดับต่อไป
หลวงพ่อแดง วันอินทาราม ในการทาวัดให้มีบทบาทต่อชุมชน
วัดอินทาราม จ.สมุทรสงคราม เป็นวัดในพระพุทธศาสนา ตังอยูท่ ี่ตาบลเหม่องใหม่ เป็นวัดที่
มีประวัติวา่ สร้างตังแต่ ประมาณ พ.ศ. 2300 ช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยา แต่มาปฏิสังขรณ์ใหม่ในรัชกาล
ที่ 3 สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดได้แก่ พระพุทธรูป หลวงพ่อโตอายุกว่า 300 ปีพระอุโบสถสร้างด้วยหิน
อ่อนทังหลัง บานหน้าต่าง และบานประตูเป็น ไม้สักแกะสลักสุภาษิตสอนใจ หลวงพ่อแดง นนฺทิโย
(พระครูพิศิษฐ์ประชานาถ,พ.ศ.2493-) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ท่านได้ดาเนินกิจกรรมโครงการของวัด
ในหลายรูปแบบเพ่่อให้วัดเป็นศูนย์กลางชุมชนและมีส่วนต่อการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีงานวิจัยให้ข้อมูลไว้
ว่าท่านได้จัดวัดให้เป็นเป็นศูนย์ฟ้นื ฟูสภาพจิตใจที่ใช้สมุนไพรควบคู่กับการปฏิบัติธรรมรักษาลู้ ติดยา
เสพติดมีโครงการจัดทาพิพธิ ภัณฑ์เร่่องโบราณ (วินัย หมั่นคติธรรม 2554,หน้า 13) นอกจากนียังมี
บทบาทในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ซึ่งมีงานวิจัย เร่่อง “บทบาทการพัฒนาชุมชนของวัดอินทาราม
อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม” (พระครูพิศิษฏ์ประชานาถ (นนฺทิโย ประยูร),2560,หน้า 439455) ให้ข้อมูลว่า หลวงพ่อแดง วัดอินทาราม ได้เข้าไปดาเนินการและมีบทบาทในการพัฒนาในด้าน
ต่าง ๆ อาทิ 1) การพัฒนาสังคม โดยมีกิจกรรมการจัดตังศูนย์บาบัดยาเสพติดขึนภายในวัด เพ่่อ
เป็นการแก้พ่นฐานปัญหาของสังคม โดยใช้หลักธรรมและสมุนไพรในการรักษาลู้ท่ตี ิดยา 2) พัฒนา
การศึกษา โดยการจัดอบรมวิชานักธรรมและวิชาธรรมศึกษาก่อนสอบ ตามกรอบการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ การจัด สร้างศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด โดยมองว่า “เด็กค่ออนาคต
ของชาติ” ทีช่ ่วยอบรมบ่มนิสัยเด็กก่อนวัยเรียนเพ่่อปลูกฝังคุณธรรมและศีลธรรมแต่ยังเด็ก รวมไปถึง
สนับสนุนการสร้างห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี เพ่่ออนุรักษ์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็น
ศูนย์การเรียนรู้ภายในต าบล 3) พัฒนาระบบสาธารณะ ดังจะเห็น ได้จากมีการประสานพัฒนา
สังคมในด้านต่างๆ เช่น การสร้างสะพาน การสร้างถนนหลายสาย ทังเส้นทางหลัก และเส้นทางเข้า

หมู่บ้าน 4) การพัฒนาคุ ณภาพชีวิตผ่านระบบเศรษฐกิจชุมชน ในฐานะที่ท่านเป็น ลู้นาชุมชน
หลวงพ่อแดง วัดอินทาราม ได้พิเคราะห์แล้วพบว่า ชุมชนส่วนใหญ่มี อาชีพรับจ้างและทาสวน มี
รายได้น้อย ท่านจึงริเริ่มจัดตังสหกรณ์นาตาลปีบ จัดตังกลุ่มออมทรัพย์เพ่่อการลลิต และส่งเสริม
กิจกรรมร้านค้าในชุมชน และเปิดตลาดนาให้ชุมชน นาสินค้าทางการเกษตรมาจาหน่ายที่วัด รวมทัง
จัดงานเทศกาลส้มโอดี ลินจี่หวาน เพ่่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร โดยไม่ล่าน พ่อค้าคน
กลาง เป็นแนวคิดเกษตรกรพบลู้บริโภค ลลค่อชุมชนมีรายได้คุณภาพชีวิตดี มีความสุข 5) การ
พัฒนาวัฒนธรรม ชุมชนมีฐ านเกิดของวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี หลวงพ่อแดง ในฐานะเป็น
ลูกหลานบ้านนีและเห็นว่าประเพณีบางอย่างเล่อนหาย จึงควรอนุรักษ์ รักษาและส่บต่อเป็นสมบัติ
ของบรรพชน จึ ง ได้ ด าเนิน กิจ กรรมปลูก ฝั ง ส่ ง เสริมประเพณี วัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ เช่ น
ส่งเสริมประเพณีถวายสลากภัต การตักบาตรนาลึง การตักบาตรข้าวต้มมัด การเทศน์มหาชาติ
เวสสัน ดรชาดกคาถาพัน ในวันสารท ไทยทุกปี สนับสนุนการฝึกอบรมเยาวชนด้านการส่บสาน
ประเพณีและวัฒนธรรม และท้องถิ่น 6) การพัฒนาอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม หลวงพ่อแดง วัดอินทา
ราม ได้ประสานและดาเนินการร่วมกับชุมชนในการจัดตัง ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนและหิงห้อย เป็น
ลู้นาในการปลูกป่าชายเลน จัดสถานที่ชมหิงห้อย ทาเขตอภัยทาน ให้ปลาอาศัยอยู่ตาม ธรรมชาติ
(วังมัจฉาปลาตะเพียน) การส่งเสริมการใช้วัสดุธรรมชาติ และสนับสนุนโครงการลงแขกลงคลอง ต่อ
สิ่งแวดล้อม 7) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักศาสนา โดยการส่งเสริมให้ลูกหลานได้มา
บวชเรียน ศึกษาหาความรู้เพ่่อเป็นยอดคนและเป็นทรัพยากรมนุษย์ให้กับชุมชนและสังคมโดยรวม
โดยมุ่งหวังให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประยุกต์หลักการสู่ก ารปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายเพ่่อเป็น
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามบทบาทหน้าที่ของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา
จากข้อมูลอาจสรุปได้ว่าหลวงพ่อแดง วัดอินทาราม เป็นพระสงฆ์นักพัฒนาที่นาหลักการ
ทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาชุมชนโดยมุ่งเน้นไปที่ทาให้ทุกคนมีอาชีพ มีรายได้ มี
ความสุขต่อการดาเนินชีวิตอย่างเหมาะสมและก่อให้เกิดการพัฒนาจิต พัฒนาความคิด พัฒนาชีวิต
ตามกรอบของพระพุทธศาสนาดังปรากฏในกิจกรรมโครงการต่างๆที่ปรากฏที่วัดอินทาราม

ภาพประกอบ 1 หลวงพ่อแดง อินทาราม กับบทบาทในการพัฒนาชุมชนตามแนวพุทธ อนุรักษ์ปา่ ชายเลน เลียง
หิ่งห้อย สงเคราะห์ลู้ยากไร้ ส่งเสริมประเพณีวิถีทางศาสนา
(ภาพ : Facebook ศิษย์วัดอินทาราม,เข้าถึงเม่่อ 18 ธันวาคม 2560)

บทบาทหลวงพ่อแดง วัดอินทาราม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตามแนวพุทธ
จากบทบาทของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่กระทาตนให้เป็นแบบอย่าง ตามวัตรปฏิบัติ
พระธรรมวินัย ยังกระทาตนให้เป็นแบบอย่างในด้านคุณภาพชีวิตจากรายได้ จากประสบการณ์ที่พบ
และรู้จัก หลวงพ่อแดง วัดอินทาราม ท่านจะนาลลไม้โดยเฉพาะส้มโอ มาฝากคณาจารย์และลอง
เพ่่อนในหลายคราวและหลายโอกาส และสิ่งที่ทา่ นเล่าขานอย่างต่อเน่่อง ค่อการพัฒนาชุมชน ให้คน
ในชุมชนปลูกพ่ชโดยเฉพาะส้มโอตามแนวพุทธเกษตร เนื้อที่ 1 ไร่ สามารถปลุกส้มโอได้ 40 ต้น ตก
กิโลกรัม 70-80 บาท เกษตรกรในชุม ชนมีร ายได้ จากผลผลิตของส้ม โอ้เฉลี่ย ปีล ะ 100,000 บาทต่อไร่
รวมทั้งจัดตั้งตลาดในวัด/ตลาดน้าวัดอินทาราม วัดโดยไม่มีการเก็บค่าเช่าร้านแต่อย่างไร เปิดให้ขายกันอย่าง
เสรี และได้วางกฎระเบียบอย่างชัดเจน โดยการขายต้องมีคุณธรรมโดยไม่ เอาเปรียบผู้ซื้อ และราคาต้อง
ยุติธรรม จัดงานวันส้มโอขาวใหญ่อัมพวาและจัดให้มีการประกวดส้มโอ เพื่อให้เกิดกิจกรรมการซื้อขายส้มโอ
ขาวใหญ่อัมพวาขึ้น ตั้งเป็นสหกรณ์การเกษตรวัดอินทาราม เพื่อส่งเสริมการค้าชุมชนขายโดยไม่ผ่านพ่อค้า
คนกลาง ผู้ผลิตพบผู้บริภาคโดยตรง นับ เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ต้นสาเหตุซึ่งสามารถนาไปเป็นตัวอย่างให้
หมู่บ้านอื่นๆ สามารถนาไปปฏิบัติได้ ทังเน้นการปลูกพ่ชแบบไม่เบียดเบียนไม่ไช้ปุ๋ยเคมี ใช้ปุ๋ยชีวภาพที่
ลลิตเอง ใช้เองในชุมชน ทาให้ลลิตลลออกมา รสชาติส้มโออร่อยหวาน รวมไปถึงเม่่อนาไปจาหน่าย
ได้ลลลลิตในราคาที่สูงกว่าส้มโอสายพันธุ์อ่น เป็นต้น สามารถแก้ไขปัญหาราคาส้มโอตกต่าได้แ ละยัง
สามารถยกฐานะไปสู่ตลาดโลก ส่งไปขายต่างประเทศ นอกจากนีเม่่อไปสังเกตและพบท่านที่วัดท่านก็จะ
เล่าถึงกิจกรรมด้วยความ “อิ่มเอม” แต่สิ่งที่ทาแล้วเล็งเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมใน
ภาพกว้ าง ซึ่ ง ก่ อให้ เ กิด แนวคิ ด และแนวทางที่เป็ น ประโยชน์ ต่อ สัง คมและส่ วนรวม จนกระทั่ ง
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 ดัง จะเห็ น ได้จ ากการน าหลัก คาสอนทางพระพุทธศาสนา เช่ น เร่่องความ
สามั ค คี ความพอเพี ย ง ความสมดุ ล ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ อ อกมาเป็ น ค าสอนเสี ย ที เ ดี ย ว แต่ อ อกมาเป็ น
กระบวนการของการทางาน ที่ลสมลสานระหว่างหลักการ (คาสอน) สู่หลักปฏิบัติ เป็น ภาระงาน
ชินงาน และกิจกรรมโครงการต่างๆ ดังกรณีการส่งเสริมให้เกษตรกรทาอาชีพบนพ่นฐานของอาชีพ
เดิม ซึ่งทาเกษตรอย่างไรเสียก็คงไม่รวย แต่ทา่ นส่งเสริมให้ใช้กระบวนการทางปัญญา คิดไตร่ตรอง
ว่าทาในเน่อที่เท่ากัน แต่สามารถทาให้คนเห็นว่าสามารถเพิ่มลลลลิตต่อไร่ ต่อหน่วย ทาให้มีรายได้ที่
ดีขึน เป็นการสอนให้ชาวบ้านใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นลล (ปัญญา-โยนิโสมนสิการ) รวม
ไปถึงการทาให้เกิดกระบวนการลงม่อทาล่านการไตร่ตรองจากปัญญานัน ส่งลลเป็นความสุขจาก
อาชีพ และรายได้ (บุญ-สมดุล-คุณภาพชีวิต-สัมมชีวิตา) กระบวนการเหล่านีเกิดขึนล่านบทบาท
ของหลวงพ่อแดง วัดอินทาราม ทาให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และการดาเนินชีวิตภายใต้ความเป็นไป
ได้

ภาพประกอบ 3 หลวงพ่อแดง วัดอินทาราม กับบทบาทในการพัฒนาชุมชนตามแนวพุทธ ตลาดวิถีพุทธ ตลาดนา
ลงแขกลงคลอง เน้นสามัคคีพัฒนาชุมชน เด่อนละ 1 ครัง ส่งเสริมประเพณีวิถีทางศาสนา
(ภาพ : Facebook ศิษย์วัดอินทาราม,เข้าถึงเม่่อ 18 ธันวาคม 2560)

ผลต่อคุณภาพชีวิตต่อการจัดการชุมชนตามแนวพุทธ
จากการที่เคยลงพ่นที่ชุมชนและชาวบ้านในเขตรอบวัด ได้ข้อมูล ว่าชุมชนและชาวบ้านมี
ดรรชนีมวลความสุขเพิ่มขึน จากการสอบถามแม่ค้าซึ่งเป็นลู้สูงอายุในชุมชน ในบริเวณตลาดซึ่งให้
ข้อมูลว่า “หลวงพ่อให้มาขาย” (สัมภาษณ์ A,เม่อ่ 16 ตุลาคม 2560 วัดอินทาราม) เม่่อสอบถาม
ขอข้อมูลจากแม่ค้า และเป็นการส่งเสริมให้ลู้สูงอายุมีรายได้จากสินค้าทางการเกษตรในชุมชน เม่่อ
พิจ ารณาจากสภาพทางภายภาพ และคุณ ภาพชีวิ ต รวมทั งการที่ ห ลวงพ่อ แดง วั ด อิ น ทาราม
ประชากรต่อหั วมีรายได้เพิ่มมากขึน สถานที่ถูกออกแบบให้เป็น สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิง
อนุรักษ์ รวมไปถึงทาให้เกิดการสะพัดของราย ซึ่งส่งลลให้ประชากรรวมมีรายได้ต่อหัวต่อคน เพิ่ม
มากขึน
บาทบาทการพัฒนา
(1) การพัฒนาวัฒนธรรม
(2) การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตล่านระบบเศรษฐกิจ
(3) พัฒนาระบบ
สาธารณะ
(4) พัฒนาการศึกษา
(5) การพัฒนาสังคม
(6) การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

กิจกรรมโครงการ

หลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนา
1.กลุ่มสัจจะสะสมความดี
1.หลักสามัคคีธรรม (หลักธรรม
2.กลุ่มสหกรณ์นาตาลปี๊บ
สาหรับหมู่คณะ)
3.ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนและหิงห้อย
2.ทศพิธราชธรรม (ธรรมของ
4.ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน
ลู้นา)
5.ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี ฯ
3.หลักปัญญา รู้คิด รู้ทา รู้แก้ รู้
7.กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
8.จัดตังศูนย์บาบัดยาเสพติดขึนภายในวัด นาไปใช้ (ธรรมสาหรับพัฒนา
9.ทาเขตอภัยทาน ให้ปลา
ตน)
10.ส่งเสริมการใช้วัสดุธรรมชาติ
4.หลักศีล ทาน ภาวนา (รู้หลัก รู้
11.ส่งเสริมประเพณีถวายสลากภัต การตัก
ทา รู้แบ่งปัน สงเคราะห์
บาตรนาลึง การตักบาตรข้าวต้มมัด การ
5.สังเคราะห์แบ่งปัน ให้โอกาส
เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกคาถาพัน
(สังคหวัตถุ)
12.จัดตังสหกรณ์นาตาลปีบ
6.หลักจาคะ/เสียสละ/แบ่งปัน
13.จัดตังกลุ่มออมทรัพย์เพ่่อการลลิต
14.ส่งเสริมกิจกรรมร้านค้าในชุมชน/เปิด
7.หลักการไม่เบียดเบียน
ตลาดนาให้ชุมชน (ที่วัด)
9.หลักมัชฌิมาปฏิปทา
15.จัดงานเทศกาลส้มโอดี ลินจี่หวาน

16.ลงแขกลงคลอง รักษ์สิ่งแวดล้อม

ฯลฯ

17.จัดตั้งสหกรณ์น้ำตำลปีบ

ประกันรำคำน้ำ้ ตำลตกตำ้
18.กลุ่มออมทรัพย์ (พ.ศ.๒๕๒๖)
มีทุน 3 ล้านบาท
19.จัดตั้งกลุ่มจักสำน
ก้ำนมะพร้ำวแปรรูป
ตาราง 1 กรอบการพัฒนาของหลวงพ่อแดง วัดอินทาราม จ.สมุทรสงคราม
กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพุทธภายใต้ภาระงานและบทบาทที่ดาเนินอยู่

บทสรุป
บทบาทของหลวงพ่อแดง วัดอินทาราม ในฐานะที่เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาได้กระทา
ตนให้เป็นแบบอย่างตามวัตรปฏิบัติที่ดีงามของพระพุทธศาสนา และนาความเคารพเล่่อมใสนันมา
พัฒนางาน มาพัฒนาชุมชนให้เป็นที่พึ่ง “สรณะ” แก่ชุมชนที่วัดอินทาราม ตังอยู่ ร่วมทังเล่่อแล่เป็น
แบบอย่างรูปแบบให้กับวัดชิดใกล้ โดยมีพระสงฆ์เป็นลู้นา หากเทียบเคียงกับวัดทั่วประเทศที่มีอยู่
จานวนมาก โดยการรณรงค์ให้ วัดทั่วประเทศมาดาเนินกิจกรรมชุมชนเพ่่อพลิกฟื้นให้วัดกลับมามี
บาทในการพัฒนาคุณ ภาพชีวิต พัฒนาความคิด และพั ฒนาสัง คมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ตาม
บทบาทหน้าที่ที่เหมาะสม จะทาให้เห็นว่าเป็น กลไกร่วมของระบบชุมชนและสังคม ร่วมทังจะเป็น
“นาถะ-ที่พึง” ตามช่่อสมณศักดิ์ของท่านในช่่อ “พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ” ที่แปลว่าเป็นที่พ่ึงของ
ประชาชนทังในเชิงหลักคาสอนในทางพระพุทธศาสนา และวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์ต้นแบบในชุมชน
และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตอ่ สังคมส่วนรวมในการเป็นลู้นา พานา นาพัฒนา เป็นต้นแบบ ต้นอย่าง
ให้กับชุมชนได้เป็นที่พ่ึงอาศัยแก่สังคมและชุมชนในภาพกว้าง ทังในส่วนของหลักการตามแนวคิด
ทางพระพุทธศาสนา และคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมได้ด้วย
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