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บทคัดย่อ 
 บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 กรณีศึกษาหลวงพ่อแดง นนฺทิโย วัดอินทาราม จ.สมุทรสงคราม 
ใช้การศึกษาเอกสาร งานวิจัย การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์จากพ้ืนที่ด าเนินงานในจังหวัด
สมุทรสงคราม และเรียบเรียงออกมาเป็นบทความการศึกษาเชิงพ้ืนที่  
 ผลกการศึกษาพบว่าพระสงฆ์ยังคงมีบทบาทส าคัญในการจัดการงานด้านสาธารณะสงเคราะห์ การให้
ความช่วยเหลือประชาชน ชุมชน และสังคม ภายใต้สถานการณ์ได้อย่างดี ด้วยเหตุผลว่าวัดมีทุนทางสังคม และ
มีศักยภาพภายใต้แนวคิดให้แบ่งปันช่วยเหลือ (ทาน) การเสียสละ (จาคะ)  การท าประโยชน์ต่อส่วนรวม ดัง
กรณีหลวงพ่อแดงได้จัดมอบหน้ากาก เจล จัดมอบเคร่ืองบริโภคอาหาร เคร่ืองยังชีพ ตั้งตู้เย็นปันสุข การจัดตั้ง
โรงทาน มอบทุนช่วยเหลือ แก่ประชาชน วัด พระสงฆ์หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษาทั้งในระดับพ้ืนที่คือ
วัดและชุมชน และภาพกว้างในระดับอ าเภอและจังหวัดสมุทรสงครามและระดับชาติอันหมายถึงการสนอง
นโยบายสมเด็จพระสังฆราชในการตั้งโรงทานเพ่ือช่วยประชาชน และจัดมอบส่ิงใช้ อาหาร ข้าวสาร ตู้พ่นยาฆ่า
เช้ือ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โรงพยาบาลอัมพวา เพ่ือสนับสนุนบริหารภายใต้
สถานการณ์โควิดให้ผ่านพ้นไปได้ ธรรมทาน เยียวยาใจ การพบปะ พูดคุย เยี่ยมบ้าน การบรรยายธรรม 
ออนไลน์ นับเป็นบทบาทหน่ึงของพระสงฆ์กับการท างานด้านสาธารณะสงเคราะห์ในประเทศไทย  
ค าส าคัญ ; บทบาทพระสงฆ์ด้านสาธารณะสงเคราะห์, หลวงพ่อแดง นนฺทิโย วัดอินทาราม,การแพร่ระบาด
ของไวรัส Covid 19 
 
Abstract 

This article aims to study the roles of monks in Samut Songkhram Province. Under the 
epidemic situation of the Covid 19 virus, a case study of Luang Por Daengnathiyo, Intharam 
Temple, Samut Songkhram Province Use the study of research papers, participatory 
observation And interviews from operating areas in Samut Songkhram Province And compiled 
into a spatial study article 

The study found that monks still play an important role in managing public welfare 
work. Helping people, communities, and society under good circumstances For the reason 
that the temple has social capital And have the potential under the concept of sharing, helping 
(alms), sacrifice (cāga), benefit to the general In the case of Reverend Father Daeng, the gel 



mask was given and food was given. Subsistence Set up the Pansuk refrigerator Establishment 
of a canteen Provide financial support to the people, temples, monks, government agencies 
Educational institutions at both the local level are temples and communities. And a broad 
perspective at the district and Samut Songkhram provinces, and at the national level, which 
means the response to the patriarch's policy to set up a alms-to-help people. And provide 
food use, rice, disinfectant spray cabinet For Mahachulalongkornrajavidyalaya University 
Amphawa Hospital In order to support the management under the circumstances of Kovid to 
pass, Dhamma Dana, healing, meeting, visiting home, online Dhamma Talk is one of the roles 
of monks and public work in Thailand. 

Keywords : The role of monks in public welfare, Luang Pho Daonnatio, Intharam 
Temple, The spread of the virus Covid 19 
 
1.บทน า 
 วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563 เป็นวันครบรอบพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลปัจจุบัน  ได้มีโอกาส
เดินทางไปยังวัดอินทาราม จ.สมุทรสงคราม อีกคร้ัง ซ่ึงนับเป็นการเดินทางในรอบหลาย ๆ คร้ัง ด้วยกิจกรรม 
ความสนใจเป็นการส่วนตัว และด้วยความที่รู้จักหลวงพ่อแดง นนฺทิโย เจ้าอาวาสและรองเจ้าคณะอ าเภออัมพ
วา มาเป็นเวลาหลายปี เม่ือทราบว่าท่านมีกิจกรรมในเชิงสังคม แจกเคร่ืองอุปโภค บริโภค ภายใต้สถานการณ์
โควิด 19 และวันฉัตรมงคล  พร้อมกับมีการชักชวนจากพระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ ให้ร่วมเดินทางภายใต้
กิจกรรม “พระสงฆ์อัมพวากับการสังเคราะห์ประชาชน” แต่เน่ืองด้วยต้องบรรยายใน รายวิชา การศึกษา
อิสระ ประเด็นศึกษา "ศาสตร์ : กระบวนการที่เป็นกิจกรรมของมนุษย์ที่ท าให้ได้ความรู้" (กจพ .ป.ตรี) ระหว่าง
เวลา 09.30-11.30 น. โดยโปรแกรม Zoom ID: 555 666 3678  ที่บรรยายหลักโดย ดร.ประสิทธ์ิ พุทธศาสน์
ศรัทธา  จึงใช้สถานการณ์จริงพ้ืนที่จริงในแบบอาณาบริเวณศึกษา (Area Studies) มาเป็นกรณีศึกษา พร้อม
สลับการบรรยายและจบด้วยการสัมภาษณ์หลวงพ่อแดง นนฺทิโย ต่อบทบาทของพระสงฆ์ในสถานการณ์โควิด 
19  ภายใต้การแสวงหาความรู้นอกพ้ืนที่  และการถอดความรู้ไปด้วย ผู้เขียนใช้วิธีข้ึนรถ ลงรถ เดินตาม ข้ึน
บ้านคน เดินไปในสวน รอดใต้ถุนบ้าน ตามทีมงานของหลวงพ่อแดง นนฺทิโย ไปยังบ้านประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
ที่เป็นผู้สูงอายุ เป็นผู้ป่วยติดเตียง มีรายได้น้อย ซ่ึงถือว่าเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตอย่างยากล าบากในสถานการณ์โควิด 19 
น้ี  ผู้เขียนเดินตามไป บรรยายไป ให้นิสิตระดับปริญญาตรีช้ันปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ในการเรียน
การสอนในภาคฤดูร้อนแบบออนไลน์ ประมาณ 20 กว่ารูปได้ ผสมการศึกษาภาระงานของคณะสงฆ์และหลวง
พ่อแดง นนฺทิโย ไปด้วย จึงเป็นที่มาของบทความและการแบ่งปันถอดความรู้จากพ้ืนที่จริงของพระสงฆ์กับ
บทบาทการท างานสงเคราะห์ประชาชน  พระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชน พระสงฆ์กับการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผ่านวิถีเกษตรวิถีธรรม ดังปรากฏข้อมูลในงานวิจัยเร่ือง “บทบาทการพัฒนาชุมชนของวัดอินทาราม อ าเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม” (พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ,2560:439-455 ) และงานวิจัยเร่ือง “การ
พัฒนาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ ในการพัฒนาชุมชนตามแนววิถีพุทธ ในจังหวัดสมุทรสงคราม” (พระ



ครูพิศิษฎ์ประชานาถ,2563 : 23-36) และบทความเร่ือง “บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชนต้นแบบวิถีพุทธ 
: กรณีศึกษาหลวงพ่อแดง วัดอินทาราม จ.สมุทรสงคราม” (พิเชฐ ทั่งโต และคณะ,2561 : 37-60)  เช่น การ
ปลูกส้มโอ ที่ได้ผลผลิตต่อผลต่อไร่ ในจ านวนที่มากและได้ผลิตผลที่สมราคา การปลูกล้ินจ่ี ที่ได้มาตรฐานการ
ปลูกและราคา ซ่ึงเป็นการเข้าไปส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนผ่าน “ท า” คือน าท า พาท า และส่งเสริมให้ท า
รวมทั้งจัดเทศกาลชิมส้มโอ เทศกาลล้ินจ่ีเมืองแม่กลอง นัยหน่ึงเป็นการเข้าไปส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคน
ภายใต้สถานการปกติ ทั้งหมดเป็นบทบาทที่ท่านท านับแต่อดีตเช่ือมจนถึงปัจจุบัน แต่เม่ือสถานการณ์ใน พ.ศ.
2563 ที่ทั่วโลกก าลังประสบภัยโรคละบาด ที่เรียกว่าโควิด 19 ท าให้พระสงฆ์ต้องมีภาระงานและเพ่ิมบทบาท
เข้ามาอีก คือการสนองนโยบายรัฐ สนองนโยบายคณะสงฆ์ในการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาวะวิกฤติการ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ให้ความช่วยเหลือสังคมส่วนรวมด้วยวิธีการต่าง ๆ  ในสถานการณ์น้ีทุกคนตก
เป็นผู้ประสบภัยจากโรคละบาดทั้งส้ินไม่จ ากัดว่าต้องเป็นใคร แต่เม่ือพระสงฆ์เอง มีทุนทางสังคม ทุนทางความ
เช่ือจึงได้เข้าไปมีบทบาทน า ในการช่วยเหลือสังคมและชุมชนมากข้ึน ภายใต้แนวคิดบ าเพ็ญประโยชน์ ท างาน
เพ่ือส่วนรวม บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ท างานเพ่ือบูชาพระพุทธเจ้า ให้เป็นแบบอย่างแก่ชุมชนและสังคม (สังคห
วัตถุ) ญาติโยมที่อุปถัมภ์วัดและพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเน่ืองยาวนาน การช่วยเหลือจึงคืนกลับและส่งคืน
เป็นความช่วยเหลือเพ่ือคนอ่ืนในสถานการณ์โควิด 19 ซ่ึงจะได้น ามาแบ่งปันและเขียนถึงเป็นล าดับไป  
 
2.บทบาทพระสงฆ์กับการสงเคราะห์ 
 แนวคิดเร่ืองพระสงฆ์กับชุมชน อาจมีประเด็นโต้แย้งว่า ไม่ใช่กิจสงฆ์ ซ่ึงหลายคร้ังและบ่อยคร้ังเป็น
แบบน้ัน ท าให้เห็นว่าแนวคิดดังกล่าวเกิดกระแสวิพากษ์ 2 แนว (1) เห็นด้วยว่าพระสงฆ์ควรมุ่งหน้าไปไป
นิพพานตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าวางไว้ (2) พระสงฆ์ไม่ควรทิ้งประชาชนและสังคมไว้ด้านหลัง  แต่เม่ือไปดู
หลักการอันเป็นแนวคิดในพระพุทธศาสนามีแนวคิด ค าว่า ทาน ที่แปลว่าการให้ แนวคิดเร่ือง จาคะ แนวคิด 
เร่ืองสังคหะวัตถุ แปลว่า พระพุทธศาสนาเปิดโอกาสให้เกิดการช่วยเหลือสังเคราะห์กันใน 2 สถานคือให้
หลักการแนวคิดที่เรียกว่า ธรรมทาน ให้แนวคิด แนวทาง หลักการด าเนินชีวิต ภายใต้สถานการณ์ Covid 19 
พระสงฆ์ จึงออกมาพูด มาให้ก าลังใจ ให้แนวคิด สอนพระพุทธศาสนา ให้คนใช้ขันติธรรม เพ่ือใช้ความอดทน
ผ่านวิกฤติ เหล่าน้ีไปด้วยกัน สอนให้เสียสละแบ่งปัน (ทาน-เมตตา-จาคะ) เพ่ือให้การช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
เข้าท านองช่วยกันดี ดีทุกคน หรือช่วยเหลือแบ่งปัน เพ่ือประโยชน์ของการอยู่ร่วมกัน เม่ือสืบค้นงานเก่ียวกับ
บทบาทพระสงฆ์กับการท างานด้านสาธารณะสงเคราะห์จะพบงานวิจัยจ านวนมาก อาทิ “โครงการศึกษาองค์
ความรู้ด้านสาธารณสงเคราะห์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา” (วุฒินันท์ กันทะเตียน,2563 : 65-74) “บทบาทของ
พระสงฆ์กับงานสาธารณสงเคราะห์” (พระครูอาทรกิจจาภิรักษ์  และคณะ,2562:4711-4719)  หรือใน
งานวิจัยเร่ือง “ บทบาทของพระสงฆ์ในการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ ด้านการสาธารณสงเคราะห์ ใน
อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (พระครูบูรพาวัชราภรณ์ (น้ าเพ็ชร มหาลาโภ),2559:15-29) ในงานวิจัยเร่ือง 
“บทบาทของพระสงฆ์ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านสาธารณสงเคราะห์ในอ าเภอแสวงหา จังหวัด
อ่างทอง” (พระครูวิสุทธ์ิพัฒนวิธาน (วิชัย อิสฺสโร),2559)  หรือในงานวิจัยเร่ือง “ศึกษาบทบาทพระสงฆ์ใน
การพัฒนาสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษาพระครูประภัศรธรรมวิธาน (ม่ิง ปภสฺสโร)” (สืบพงษ์ 

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/152954
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ธรรมชาติ, พระครูอรุณสิงหธรรม,2558 :89-100) จากงานวิจัยที่ส ารวจพบและยกมาสะท้อนให้เห็นได้ว่า
พระสงฆ์มีบทบาทมาตลอดนับแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบันตามหลักฐานที่ปรากฏในงานวิจัยสอดคล้องกับพุทธ
พจน์ประโยคที่ว่า “ภิกษุทั้งหลายจงจาริกไปเพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชนหมู่มาก...” (วิ.ม.ไทย)4/32/40-เร่ือง
ส่งพระอรหันต์ 60 รูป ไปประกาศศาสนา) หลักการน้ีคือบาทฐานในการท างานเพ่ือสังคมและส่วนรวมภายใต้
แนวคิดสาธารณะสงเคราะห์ และที่ส าคัญแนวคิดเร่ืองทาน การเสียสละ แบ่งปัน สังคหวัตถุ ล้วนเป็นฐานใน
การท างานเพ่ือสังคมส่วนรวมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ด้วยเช่นกัน  
 เม่ือศึกษาถึงสถานการณ์ไวรัส Covid 19 ในส่วนของประเทศไทยข้อมูลพบว่า ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 
2563 ยืนยันวา มีผู้ติดเช้ืออยู่ที่ 2,987 คน และรับการรักษาหายแล้ว 2,740 คน และมียอดเสียชีวิต จ านวน 
54 คน เป็นอับดับที่ 54 ของโลก (ไทยรัฐออนไลน์ 4 พฤษภาคม 2563) ในส่วนของทั่วโลกยอดผู้ติดเช้ือรวม 
3,422,608 คน ก าลังรักษา 2,094,032 คน รักษาหายแล้วอยู่ที่ 1,085,263 คน ยอดผู้เสียชีวิตรวมทั่วโลก 
243,313 คน ที่สถิติอัน 1-3 ของโลกอยู่ที่ สหรัฐอเมริกา ที่มียอดรวมจ านวน 1,177,784 และเสียชีวิตจ านวน 
68,442 คน ประเทศสเปนยอดผู้ติดเช้ือจ านวน 218,011 คน และเสียชีวิต 25,428 คน และอันดับ 3 อิตาลี 
ยอดผู้ติดเช้ือ 211,938 คน และเสียชีวิต 29,079 คน (ไทยรัฐออนไลน์ 4 พฤษภาคม 2563) โดยรวมจากสถิติ
และงานวิจัยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid 19 ยังไม่อยู่สถานการณ์ที่ปกติได้ ดังปรากฏข้อมูลใน
งานวิจัยเร่ือง “รายงานผู้ป่วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19): ผู้ป่วยรายแรกของประเทศไทยและ
นอกประเทศจีน” (อนุตรา รัตน์นราทร,2563: E11-E18) หรือในงานวิจัยนานาชาต ิ เช่นงานของ Shan-Lu Liu 
and Linda Saif (2020) เร่ือง Emerging Viruses without Borders: The Wuhan Coronavirus  ที่สะท้อน
ผลการศึกษาว่า  โคโรนาไวรัสที่เพ่ิงเกิดข้ึนในหวู่ฮั่นประเทศจีนอ้างว่าอย่างน้อยสองชีวิต ณ วันที่ 17 มกราคม
และติดเช้ือหลายร้อยถ้าไม่นับพันคน สถานการณ์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากนานาประเทศรวมถึงชุมชน
ไวรัสวิทยา  ในงานวิจัยของ Peng Shao (2020) เร่ือง Impact of city and residential unit lockdowns 
on prevention and control of COVID-19  ที่ ให้ผลการศึกษาผ่านการจัดการซ่ึง ใ ห้ผลลัพธ์ :  การ
ด าเนินการตามมาตรการเพ่ือล็อคเมืองน าไปสู่อัตราการตายที่สูงข้ึนในเมืองเหล่าน้ีเน่ืองจากความคล่องตัว
ลดลง ยิ่งไปกว่าน้ันการใช้ระบบล็อคเมืองพร้อมกับการเพ่ิมเตียงโรงพยาบาลท าให้การรักษาดีข้ึนและลดอัตรา
การเสียชีวิต รวมไปถึงในงานวิจัยของ Tian-Mu ChenJia RuiQiu-Peng WangLing Yin. (2020) เร่ือง A 
Mathematical model for simulating the phase-based transmissibility of a novel coronavirus  
ที่ศึกษาวิธีการการกระจายตัวของไวรัสผ่านแบบจ าลอง RP เพ่ือประเมินการส่งผ่านของ SARS-CoV-2 
ผลลัพธ์: ค่า R0 ประมาณ 2.30 รวมทั้งงานของ Jianhong Wu  Kathy Leung Gabriel M Leung (2020) 
เ ร่ื อ ง  Nowcasting and forecasting the potential domestic and international spread of the 
2019-nCoV outbreak originating in Wuhan, China: a modelling study  ที่ ใ ช้ แบบจ า ล อ ง ก า ร
เปรียบเทียบ meta-population ที่ไวต่อการสัมผัสถูกน ามาใช้เพ่ือจ าลองการแพร่ระบาดของโรคในเมือง
ใหญ่ ๆ ในจีน นอกจากน้ียังมีงานวิจัย Shi Zhao Qianyin Lin Jinjun Ran Maggie H Wang (2020) เร่ือง 
Preliminary estimation of the basic reproduction number of novel coronavirus (2019-nCoV) in 
China, from 2019 to 2020: A data-driven analysis in the early phase of the outbreak ง าน วิ จัย



ของ  Said Nadeem ( Aydın Adnan Menderes University)  ( 2020)  เ ร่ื อ ง  Coronavirus Covid-19: 
Available Free Literature Provided by Various Companies ในผลการศึกษาของ European Centre 
for Disease Prevention and Control  (2020)  เร่ือง Novel coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
pandemic: increased transmission in the EU/EEA and the UK  งานวิจัยของ Shulin Liu, Zhi-gang 
Wang (Nankai University), Hai-Yan Xie, An-An Liu (2020) เร่ือง Single-Virus Tracking: From Imaging 
Methodologies to Virological Applications และงานของ Hui Luo, Qiao-ling Tang, Ya-xi Shang, 
Jian-Ping Liu ( 2020 )  ใน เ ร่ื อ ง  Can Chinese Medicine Be Used for Prevention of Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) ? A Review of Historical Classics, Research Evidence and Current 
Prevention Programs ในภาพรวมของานวิจัยที่สะท้อนผลเป็นภาวะของการศึกษาผลการด าเนินการเฝ้า
ระวังต่อผลการกระจายตัวของไวรัสในประเทศจีน อิตาลี และสหรัฐอเมริกา รวมทั้งการแสวงหาความรู้เป็น
มาตรการในการป้องกัน การสร้างแบบจ าลองเป็นความรู้เก่ียวกับมาตรการและการป้องกันการกระจายตัวของ
ไวรัส ซ่ึงทั้งหมดเป็นภาพรวมที่เกิดข้ึนในประชาคมโลกที่เกิดข้ึนจริงในปัจจุบัน ด้วยเหตุน้ีสถานการณ์ไวรัสจึง
ยังคงเป็นปรากฏการณ์ของโลก ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมและคาดเดาได้ ดังน้ันพระสงฆ์จึงยังต้องท าหน้าที่
และมีบทบาทต่อสังคมเพ่ิมเข้าไปอีก ซ่ึงในสถานการณ์ปกติท าและด าเนินการอยู่แล้ว แต่เม่ือมีภาวะฉุกเฉินเข้า
มาจึงต้องท าเพ่ิมข้ึน มากข้ึน ซ่ึงจะได้ศึกษาและน าเสนอล าดับต่อไป  
 
3.พระสงฆ์กับงานสาธารณะสงเคราะห์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid 19 
 ในยุคข้อมูลข่าวสารทางส่ือสาธารณะ TV หนังสือพิมพ์ และส่ือออนไลน์ชนิดอ่ืน ๆ ทั้ง Facebook 
Line YouTube จะเห็นการช่วยเหลือซ่ึงกันและกันของคนในสังคมไทย และสังคมภาพกว้าง และกลุ่มสมาชิก
ในสังคมและศาสนา ก็คือพระสงฆ์และชาวพุทธได้ออกมาให้ความช่วยเหลือกันในแนวทางและวิธีการต่าง ๆ 
การที่คณะสงฆ์มีภาระงานในหลายด้าน โดยหน่ึงในน้ันคือ งานสาธารณะสงเคราะห์เป็นการเข้าไปสงเคราะห์
ประชาชนโดยพระสงฆ์และวัดในพระพุทธศาสนา รวมทั้งการที่มหาเถรสมาคม และคณะสงฆ์ระดับบริหารได้มี
ค าส่ัง และมาตรการในการให้วัดในพระพุทธศาสนาได้เข้าไปมีบทบาท จึงท าให้เห็นพระสงฆ์ที่มีฐานของวัด
ตั้งอยู่ในชุมชนกว่า 4 หม่ืนวัด ทั่วประเทศ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการออกโรงทาน จัดท าอาหารแจก รับบริจาค
เพ่ือช่วยเหลือส่งต่อไปยังประชาชนในวงกว้าง จากภาพข่าวที่ปรากฏ สะท้อนให้เห็นได้ว่าพระสงฆ์ยังคงมี
บทบาทกับสังคม ชุมชน และประชาชนในสถานการณ์ที่ยากล าบากน้ีด้วยอย่างเข้มแข็งและชัดเจน ซ่ึงจ าแนก
ได้คือ   

1) บทบาทคณะสงฆ์ในระดับชาต ิการที่มหาเถรสมาคมได้ก าหนดให้พระสงฆ์ทั่วประเทศ ได้มีการตั้ง
โรงทานเพ่ือให้การช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ต่าง ๆ หรือมีกิจอันใดที่คณะสงฆ์วัด จะช่วยเหลือได้ให้
ด าเนินการช่วยเหลือ จึงเห็นบาทของวัดและพระสงฆ์ทั่วประเทศจัดตั้งโรงทานตามพระด าริของสมเด็จ
พระสังฆราช (ไทยรัฐออนไลน์ : 24 มีนาคม  2563) การให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานภาครัฐ และส่วนที่
เก่ียวข้องในการปิดวัด งดการท ากิจกรรมที่เก่ียวกับพิธีกรรมและวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา โดยมีเป้าหมาย
เพ่ือป้องกันมิใช่ประชาชนมาร่วมท ากิจกรรมอันจะเป็นสาเหตุหรือปัจจัยเส่ียงน าไปสู่การแพร่ระบาดของไวรัส



โควิด ร่วมทั้งช่วยเหลือในการส่ือสารประชาสัมพันธ์ และรณรงค์เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสในวงกว้าง
มากข้ึนด้วย ดังปรากฏเป็นข้อมูลทางส่ือสาธารณะที่ว่า  

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงติดตาม
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซ่ึงทวีความรุนแรงข้ึนอย่างกว้างขวาง ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัย การประกอบอาชีพ การด าเนินชีวิตประจ าวัน และฐานะทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความ
ยากล าบากในหมู่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย หรือตกอยู่ในภาวะที่ต้องปรับรูปแบบการด ารงชีวิตอย่าง
กะทันหัน พร้อมทั้งมีพระด าริว่า วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนคู่กับสังคมไทยมานับแต่โบราณตราบจน
ปัจจุบัน วัดไม่เพียงแต่เป็นที่พ านักของพระภิกษุสามเณร แต่ยังเป็นสถานสาธารณสงเคราะห์ของ
ชุมชนด้วย จึงสมควรที่จะให้วัดที่ มีศักยภาพเพียงพอที่จะอนุเคราะห์ประชาชนผู้ประสบความ
ยากล าบาก ด าเนินภารกิจตามบทบาทหน้าที่ที่ด ารงอยู่นับแต่อดีตกาล การน้ี สมเด็จพระสังฆราช มี
พระบัญชาโปรดให้ ผอ.ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พิจารณาส่ังการส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ให้ประสานงานกับวัดทั่วราชอาณาจักรซ่ึงมีศักยภาพเพียงพอ จัดตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้
ประสบความยากล าบากในสถานการณ์โรคระบาด ทั้งน้ี มิใช่การบังคับ แต่เป็นการก าหนดแนวทาง
ประสานความร่วมมือ โดยให้ค านึงถึงความพร้อมของแต่ละวัด ประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในชุมชนน้ันๆเป็นส าคัญ (ไทยรัฐออนไลน์ : 24 มีนาคม  2563) 
2) บทบาทพระคณะสงฆ์ในระดับจังหวัดและพ้ืนที่ หมายถึง คณะสงฆ์ที่มีวัดเป็นฐานในแต่ละชุมชน

กระจายทั่วประเทศกว่า 4 หม่ืนวัดทั่วประเทศกระจายอยู่ในแต่ละชุมชน เม่ือคณะสงฆ์ระดับบริหารได้เสนอให้
มีการเป็นหน่วยงานสนองงานเชิงพ้ืนที่ ในระดับจังหวัดก็ท างานในพ้ืนที่ของตนเอง กรณีของการปิดพ้ืนที่ อัน
เป็นส่วนหน่ึงของการป้องกัน การห้ามเดินทางข้ามจังหวัด ท าให้อาชีพบางอาชีพขาดรายได้ ประสบความ
ยากล าบาก วัดจึงเข้าไปอ านวยการ และให้ความช่วยเหลือ การตั้งโรงทาน การจัดมอบเคร่ืองอุปโภคบริโภค 
อาหาร น้ าดื่ม หน้ากาก เจลล้างมือ เป็นต้น ดังปรากฏข้อมูลที่ว่า   

โรงทานตามพระด าริ "สมเด็จพระสังฆราช" ช่วยผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19  ต้น (ไทยรัฐ
ออนไลน์ : 24 มีนาคม 2563) โดยขณะน้ีมีวัดที่ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 แล้ว มากกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ 
เช่น วัดยานนาวา, วัดอรุณราชวราราม, วัดระฆังโฆสิตาราม, วัดลาดปลาเค้า, วัดบ าเพ็ญเหนือ, วัด
สะพาน, วัดนิมมานรด,ี วัดบางนาใน, วัดบางบอน, วัดนายโรง, วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่, วัดพระธาตุ
ศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่ วัดไร่ขิง จ.นครปฐม, วัดสว่างอารมณ์ จ.นครปฐม, วัดสามัคคีบรรพต จ.ชลบุรี
, วัดคุณหญิงส้มจีน จ.ปทุมธานี, วัดทรงเสวย จ.ชัยนาท, วัดเขาพระทอง จ.นครศรีธรรมราช, วัดมงคล
วนาราม จ.สระบุรี, วัดจ าศีล จ.สระบุรี เป็นต้น (ไทยรัฐออนไลน์ : 24 มีนาคม 2563) “วัดนายโรง” 
ตั้งโรงทานแจกอาหาร-หน้ากากผ้าไทยรัฐฉบับพิมพ์ 4 เมษายน 2563) นอกจากน้ียังมีภาพข่าวที่ว่า 
“คณะสงฆ์ปทุมฯต้ังโรงทานทุกอ าเภอ” (ไทยรัฐออนไลน์ : 1 พฤษภาคม 2563) 

 จากภาพรวมวัดและคณะสงฆ์ในทุกระดับช้ันต้ังแต่ระดับปกครอง มหาเถรสมาคม ระดับจังหวัดและ
อ าเภอและต าบล และวัด ซ่ึงส่วนใหญ่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน มากน้อยเป็นไป



ตามก าลังศรัทธาและก าลังของพ้ืนที่ของมวลชน ได้สละเงิน ก าลังแรง สถานที่ ในการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนทั่วทั้งประเทศ ดังปรากฏทางส่ือสารธารณะ ส่ือออนไลน์ในภาพกว้าง ซ่ึงนับเป็นบทบาทของพระสงฆ์
ต่อสังคม บทบาทของพระสงฆ์ตามพระธรรมวินัยด้วย  

4.บทบาทของหลวงพ่อแดง นนฺทิโย วัดอินทาราม จ.สมุทรสงคราม กับงานสาธารณสงเคราะห์ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid 19 
 ถามว่าท าไมต้องเขียนถึงวัดอินทาราม จ.สมุทรสงคราม ด้วยผู้เขียนเดินทางมาร่วมงานและสังเกตการ
บทบาทของพระสงฆ์ที่วัดกับการท างานเชิงชุมชนพ้ืนที่ ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่าพระสงฆ์ยังคงมีบทบาทในการ
ท างานเชิงพ้ืนที่ การที่วัดกระจายอยู่ประเทศไทยกว่า 4 หม่ืนวัด และวัดท างานเชิงชุมชนแบบน้ีในระดับพ้ืนที่
ทุกวัด ถ้าเกิดวัดท างานกับชุมชน 1 พันคนโดยประมาณ ก็แปลว่าวัดท างานให้กับชุมชนและคนกว่า 40 ล้านคน
ทั่วประเทศ ก็แปลว่าหน่วยของวัดมีบทบาทต่อการสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนได้ เม่ือมาเห็นอะไร เห็นหลวง
พ่อแดง  หรือพระครูพิศิษฐ์ประชานาถ ที่ศึกษาระดับปริญญาเอก และสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ส าเร็จ
การศึกษาแล้ว และอีกต าแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดอินทาราม รวมทั้งเป็นรองเจ้าคณะอ าเภอ ได้สนองนโยบาย
คณะสงฆ์ด้วยการท างานเชิงรุก เพราะจากการเก็บข้อมูลเชิงพ้ืนที่ หลวงพ่อแดง ท างานเชิงชุมชนอย่างได้ผล   
ด้วยแนวคิด พระสงฆ์ที่ท างานเพ่ือชุมชน สังคม และท างานให้กับพระพุทธศาสนา ส่ิงที่ท่านท าปรากฏใน
งานวิจัยเร่ือง “การพัฒนาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ ในการพัฒนาชุมชนตามแนววิถีพุทธ ในจังหวัด
สมุทรสงคราม” (พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ,2563 : 23-36) ซ่ึงเป็นข้อมูลที่ท าจริงในพ้ืนที่เขตปกครองคณะสงฆ์ 
และในเขตจังหวัดของท่าน โดยน าส่ิงที่ท าอยู่มาเป็นส่วนหน่ึงของการท าวิจัย โดยงานสะท้อนให้เห็นว่า ท าจริง 
ขับเคล่ือนจริงภายใต้แนวคิด “มีส่วนร่วม-สามัคคีธรรม” เป็นค าตอบของการท าวิจัย ทั้งงานวิจัยมีภาพข่าวว่า

ท่านน้ าทูลเกล้าถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารีด้วย ดังน้ันเร่ืองการท างานดังปรากฏที่ยกมา เล่ามา ที่ผ่านมา จึงยืนยันได้ว่าท่านท างานจริง เพ่ือ

สังคมและส่วนรวมจริง เพ่ือพระพุทธศาสนาจริง  แล้วในสถานการณ์โควิด 19 ซ่ึงเกิดข้ึนมาตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.
2562 (2019) เน่ืองมาจนกระทั่งปัจจุบันท่านท าอะไร  จากการติดตามข้อมูล และทวนสอบข้อมูลทั้งเอกสาร 
ภาพข่าว และการลงพ้ืนที่จริง สัมภาษณ์เก็บข้อมูล ถอดบทเรียนเชิงพ้ืนที่ จะพบว่าหลวงพ่อแดง นนฺทิโย เป็น
ตัวแทนของวัดและคณะสงฆ์ ที่สะท้อนว่าวัดและคณะสงฆ์มีประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติ
ตามแนวคิดทางพระพุทธศาสนาในฐานะที่ความหิวเป็นโรค ความทุกข์เป็นสภาพที่ทนได้ยาก และท่านก็บ าบัด
โรคแห่งความหิว ทุกข์ทางกายภาพ ให้เบาบางภายใต้สถานการณ์การแพร่ของไวรัสโควิด 19 ได้ ในสถานการณ์
และบาทบาทที่แตกต่างกัน ซ่ึงสามารถน ามาจ าแนกอธิบายเป็นล าดับได้ คือ   
 1.บทบาทในระดับวัดบทบาทในระดับชุมชน การที่หลวงพ่อแดง นนฺทิโย ในนามวัดอินทารามได้เข้า
ไปช่วยเหลือประชาชนชาวบ้านในเขตชมชนของตัวเอง เหมือนในวันน้ี (4 พฤษภาคม 2563) คณะผู้เขียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมและสังเกตการณ์พบว่า ได้มีการคัดกรองในกาช่วยเหลือที่เน้นเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นผู้ป่วยติดเตียง 
และไม่สามารถช่วยเหลือ หรือมีภาวะยากล าบากในการช่วยเหลือตนเอง จึงได้มีการเข้าไปช่วยเหลือ และให้
ความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้หรือประสบกับความยากล าบากเหล่าอย่างเช่นในวันน้ี ท่านได้มอบส่ิงของและกล่าว



ให้ก าลังใจแก่ผู้ที่จัดมอบส่ิงของให้ว่า “..ยาย เราจะสู้โควิดไปด้วยกัน..” (หลวงพ่อแดง นนฺทิโย,4 พฤษภาคม 
2563,สัมภาษณ์) ภายใต้แนวคิดที่ว่า "ญาติโยมเล้ียงพระมานานแสนนาน ถึงวาระที่พระจะต้องเปิดโรงทาน
เล้ียงโยมบ้าง บ้านต้องอยู่ได้ วัดต้องอยู่ดี ยุคโควิด 19”  เม่ือไม่สามารถลงพ้ืนที่ได้ก็มอบหมายบุคคลที่เก่ียวข้อง 
พระสงฆ์ ผู้ น าชุมชนเป็นผู้ด าเนินการภายใต้การสนับสนุนของวัดอินทาราม เช่น  ลงพ้ืนที่ ที่ชาวบ้านเขาจน
จริงๆ ไม่สามารถออกไปไหนได้  โดยมอบหมายคณะสงฆ์ภายในวัด พร้อมผู้น าชุมชน และท้องถ่ิน  นายศราวิช 
ด้วงสีทอง ปลัดอาวุโส นายญาวัชร์ วรรณสกุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 นาย นิพนธ์ เงินคงพันธ์ ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านต าบลคลองเหมืองใหม่  อสม. รวมพลังบวร ต้านโควิดน าข้าวสาร อาหารแห้ง 
น้ าดื่ม นม ลงพ้ืนที่ เเจกประชาชนภายในสวน หมู่1 ต าบลเหมืองใหม่ จ.สมุทรสงคราม เป็นต้น (Facebook : 
วัดอินทาราม 6 พฤษภาคม 2563) ดังน้ันจากข้อมูลที่พบจะเห็นว่าการจัดมอบส่ิงของให้แก่ผู้สูงอายุเหล่าน้ี
สะท้อนแนวคิดในเร่ืองการช่วยเหลือ ที่จะส่งเสริมการบันเท่าความยากล าบากในเบ้ืองต้น ที่เป็นระดับบุคล 
ด้วยส่ิงของส่ิงใช้ อาหารอุปโภคบริโภค เคร่ืองยังชีพเบ้ืองต้น มีการช่วยเหลือสงเคราะห์พระสงฆ์และวัดในเขต
ปกครอง เพ่ือให้วัดเหล่าน้ันไปช่วยเหลือและสงเคราะห์ประชาชนในเขตวัดอีกช้ันหน่ึง  

 
ภาพที่ 1 บทบาทของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม กรณีหลวงพ่อแดง วัดอินทารามกับการสังเคราะห์ชุมชน

ในสถานการณ์โควิด 19 (ภาพ : วัดอินทาราม 4 พฤษภาคม 2563) 
 จากภาพ 1 คณะผู้เขียนได้เก็บข้อมูลและตามสังเกตการณ์ลงพ้ืนที่ในการช่วยเหลือประชาชน จัดมอบ
เคร่ืองอุปโภคบริโภคแก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ที่ได้รับความยากล าบากในสถานการณ์โควิด 19 น้ี เป็นการ
เป็นการสะท้อนภาพลักษณ์พระสงฆ์กับการท างานสงเคราะห์ช่วยเหลือ นับเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของ
พระสงฆ์และพระพุทธศาสนาตามที่ท่านให้ข้อมูลไว้ว่า  

วัดมีที่ เราจึงลงมือท า แล้วทุนทั้งหลายก็จะตามมา วัดไม่มีสตางค์ แต่พอลงมือท า 
ประกาศว่าจะท าโรงทานช่วยชาวบ้าน ข้าวสารก็ตามมา ไหลมาไม่ขาดสายต่อเน่ือง วัดอินทา
รามท ามากว่า 40 วันแล้ว ทุนยังไหลมาอย่างต่อเน่ือง ถ้าไม่ท า ทุนก็ไม่ไหลมา ทุนก็ไม่ว่ิงมา 
เราต้องมีความอดทนต่อความล าบาก ทนต่อความเจ็บใจ ทนต่อความตรากตร า ใครว่า



อย่างไรก็ยิ้มไว้ ก่อน ต้องมีทีม ปัจจุบันน้ีพระสงฆ์ต้องท างานเป็นทีม อาตมาเป็นรองเจ้าคณะ
อ าเภอ ก็จาริกไปเยี่ยมทุกวัดที่ตั้งโรงทาน ไปให้ก าลังใจเขา  

     พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ,(4 พฤษภาคม 2563).สัมภาษณ์. 
 

 2.บทบาทในระดับเขตปกครอง/จังหวัดสมุทรสงคราม คือการให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุน
สงเคราะห์ทั้งในส่วนงบสนับสนุน หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และอ่ืน ๆ ที่จะเป็นการช่วยเหลืออ านวยความ
สะดวกสนับสนุนให้เกิดขับเคล่ือนในทางการจัดการ เช่น (1) มอบหน้ากากอนามัย เจล ให้กับโรงพยาบาล
นภาลัย  (2) โรงพยาบาลอัมพวา  (3) โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า  (4) เรียนจ ากลางสมุทรสงคราม  

(5) การจัดมอบเคร่ือง อุโมงค์ฆ่าเช้ือ covid-19 แก่โรงพยาบาลอัมพวา (5) สถานีต ารวจอัมพวา และหน่วย

ราชการอ่ืน ๆ อีกจ านวนมาก ทั้งหมดเป็นการเข้าไปมีบทบาทในฐานะที่เป็นพระสงฆ์ในเขตอ าเภอ ในเขต

จังหวัดสงครามที่จะแสดงออก และเข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือบริหารสังคมในด้านสาธารณะ

สงเคราะห์ ที่อาจเป็นภาพลักษณ์เชิงปัจเจก แต่อีกนัยหน่ึงเป็นตัวแทนของพระสงฆ์ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม 

ซ่ึงส่วนใหญ่ก็ด าเนินกิจกรรมโครงการให้แก่วัดและพระสงฆ์ในเขตอยู่แล้ว แต่ความชัดเจนเป็นไปเพ่ือส่วนรวม

และสังคมในภาพกว้างดังทัศนะที่ท่านสะท้อนคิดว่า  

ค าปรารภของพระเทพเวที รก.เจ้าคณะภาค 6 โควิด 19 เป็นช่วงที่เปิดโอกาส

ให้สังฆะได้แสดงศักยภาพ ถ้าพระสงฆ์วัดใดรูปใด ยิ่งเป็นเจ้าอาวาส น่ิงเฉย เมินเฉย เป็นจ่า

เฉย ไม่ได้ คณะสงฆ์สมุทรสงคราม โดยเจ้าคณะจังหวัด ร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้า

คณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล เจ้าอาวาส และวัด โดยท่านด าริว่าทางบ้านเมืองมี 1 ต าบล 1 

ผลิตภัณฑ์ สมุทรสงครามเราจึงด าริจัดตั้ง 1 ต าบล 1 โรงทาน ปัจจุบันสมุทรสงคราม มี 23 

โรงทาน ที่จะเปิดช่วยเหลือคนยากไร้ คนตกงาน คนไม่มีอาหาร จากต าบล 23 ต าบล คนตก

งาน คนไม่มีข้าวสารอาหารแห้ง วัดคณะสงฆ์มหานิกาย 19 วัด และคณะสงฆ์วัดธรรมยุติกาย 

1 แห่ง รวมทั้งเจ้าอาวาสในเขตสมุทรสงครามอีก 1 วัด ถึงเวลาแล้วที่พระสงฆ์จะน่ิงนอนใจ

อยู่ไม่ได้ ชาวบ้านเล้ียงเรามานาตราบเท่านาน เป็นเวลาร้อยปี ถึงเวลาแล้วที่พระสงฆ์จะต้อง

คิดที่ช่วยโยม จะต้องเล้ียงโยม ให้อยู่ดีมีสุข ม่ังมีศรีสุข จังหวัดสมุทรสงคราม โดยเจ้าคณะ

จังหวัด เจ้าคณะอ าเภอ เจ้าอาวาส พระสงฆ์ และวัด ร่วมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมมือร่วม

ใจ ในนามบ้าน วัด โรงเรียน บวร ราชการ จับมือก้าวผ่านโควิดไปด้วยกัน  

     พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ,(4 พฤษภาคม 2563).สัมภาษณ์. 



 
ภาพที่ 2 หลวงพ่อแดง วัดอินทารามกับการสังเคราะห์ชุมชนในสถานการณ์โควิด 19 มอบตู้ปลอดเช้ือ
หน่วยงานราชการโรงพยาบาลอัมพวามูลค่ากว่า 2 หม่ืนบาท (ภาพ : วัดอินทาราม 18 เมษายน 2563) 

 
 3.บทบาทในภาพกว้าง/หน่วยงานรัฐ/มหาวิทยาลัย/และประเทศชาติ หมายถึง บทบาทหลวงพ่อ
แดง นนฺทิโย ในฐานะตัวแทนของพระสงฆ์ชาวพุทธจังหวัดสมุทรครามได้แสดงออกและมีส่วนร่วมกับชุมชน 
โดยการสนองด าริสมเด็จพระสังฆราช ในการจัดตั้งโรงทานที่วัดอินทาราม และน าผลการด าเนินงานกราบเรียน
ทราบ ทั้งเข้ารับมอบเคร่ืองอุปโภคบริโภค น ามาจัดมอบให้แก่วัด คณะสงฆ์ในเขตจังหวัดสมุทรสงครามเพ่ือให้
ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในชุมชน เช่นเคร่ืองอุปโภคบริโภค ข้าวสาร และจัดสนับสนุนทุนบางส่วนแก่วัด
ต่าง ๆ เพ่ือให้การช่วยเหลือชุมชนที่วัดตั้งอยู่ มีการจัดมอบเคร่ืองมือทางการแพทย์ หรือเคร่ืองมือที่จะช่วย
ป้องกันการขยายตัวการแพร่เช้ือแก่ภาครัฐ เช่น มอบตู้ปลอดเช้ือแก่โรงพยาบาลอัมพวา มูลค่ารวม 2.8 หม่ืน
บาท ที่จะคอยคัดกรองและผู้มาใช้บริการภายในโรงพยาบาลด้วยเป็นที่สาธารณะและต้องรองรับคนหมู่มาก 
มอบตู้ปลอดเช้ือมูลค่า 2.8 หม่ืน ให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือคัดกรองบุคลากร หรือ
บุคคลที่ต้องเก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัย รวมทั้งนิสิตที่ใช้ชีวิต ฉัน พักภายในมหาวิทยาลัยจ านวนหลายร้อยรูป 
ไปจนถึงหลายพันรูปในสถานการณ์ปกติ สนับสนุนเครือข่ายคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานีจัดตั้งโรงทาน 
เครือข่ายนักวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์จัดตั้งโรงทาน เป็นต้น รวมไปถึงการสนับสนุนชุดเวชภัณฑ์ 
เช่น หน้ากากอนามัย เจล แอลกอฮอร์ ล้างมือเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของการบรรเทาแก่หน่วยงานราชการการดังที่
ยกมาเป็นต้น เป็นต้น  

ให้ข้อคิดเห็น [R1]:  



 
ภาพที่ 3 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานส่ิงของพร้อม
ปัจจัยแก่วัดอินทาราม โดยมอบให้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเป็นผู้มอบส่ิงของ
พร้อมปัจจัยเพ่ือน าไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โคโรน่า 2019 
(COVID-19)  (ภาพ : วัดอินทาราม, 29 เมษายน 2563)      

สมเด็จพระสังฆราชมอบข้าวสารมา 100 ถุง ก็น าไปจัดแจกต่อให้กับวัดที่ตั้งโรงทาน 
แล้วก็บอกว่ามาให้ก าลัง น่าดีใจ ไปบางวัด พอประกาศออกไป มีข้าวสารกว่า 1 พันถุงมารอ
ไว้แล้ว ถ้าคิดถุงละ 100 บาท ก็ 1 แสนแล้ว เพราะฉะน้ันมีที่ มีทุน มีทีม มีความอดทน มีท า 
(ลงมือท าจริง/ธรรม) พระสงฆ์ต้องท างานเป็นทีม ข้าเก่งคนเดียว ข้ายิ่งใหญ่คนเดียว ข้าดังคน
เดียว ต้องท างานเป็นทีม ต้องแบ่งงานกันท า ต้องใช้คนให้ถูกกับงานด้วย 

     พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ,(4 พฤษภาคม 2563).สัมภาษณ์. 
 

 
ภาพที่ 4 หลวงพ่อแดง วัดอินทารามกับการสาธารณะสังเคราะห์ในสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 จัดมอบข้าวสาร 

เงินและตู้ปลอดเช้ือแก่มหาวิทยาลัยสงฆ์  (ภาพ : วัดอินทาราม, 4 พฤษภาคม 2563) 
 จากภาพ 3-4 สะท้อนบทบาทของหลวงพ่อแดงต่อการท างานเพ่ือสังคมส่วนร่วมในภาพกว้าง ที่
นอกเหนือจากพ้ืนที่ของท่านเอง คือจังหวัดสมุทรสงคราม มีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งโรงทานใน
เขตจังหวัดสุรินทร์ หวัดหวัดอุบลราชธานี ผ่านเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหลวงพ่อแดง วัดอินทาราม การจัดมอบ
เคร่ืองฉีดพ่นยาฆ่าเช้ือไวรัส เคร่ืองอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหาร และงบประมาณสนับสนุนกิจการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา รับเคร่ืองอุปโภคบริโภคในนามสมเด็ จ
พระสังฆราชและน าไปจัดมอบให้แก่วัดในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นต้น  
 



 4. บทบาทในยุทธศาสตร์เชิงระบบ ความม่ันคงของอาหาร คือความอยู่รอดของสถานการณ์หลังโค
วิด มีค าท านายและการสร้างปรากฏการณ์แนวสังคม Normal Life หลังสถานการณ์ปกติ จะเกิดปรากฏการณ์
ใหม่ภายใต้วิถีเดิม  ท่านได้เสนอแนวทางภายใต้กรอบงานของวัด คือการปลูกผัก ท่านให้แนวคิดว่าข้าวสารมี 
แต่กับข้าวไม่มี จะท าอย่างไร จึงส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ สร้างความม่ันคงของห่วงโซ่อาหาร โดยใช้วัด
อินทาราม เป็นแปลงเกษตรสาธิต เพ่ือทดลองและสร้างเครือข่ายความม่ันคงทางอาหารเพ่ือเป็นแก้ไข
สถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ในขณะน้ีดังบทสะท้อนคิดของท่านว่า 

นับจากน้ีอีก 2-3 เดือน เราจะต้องอดทนต่อความล าบาก โควิดหายไป โคอดจะมา
แทนที่ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ าเภอ เจ้าอาวาส พระสงฆ์ และ
วัด ร่วมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมมือร่วมใจ ในนามบ้าน วัด โรงเรียน บวร ราชการ จับมือ
ก้าวผ่านโควิดไปแล้ว ตอนน้ีเราด าเนินการปลูกผัก วัดที่มีที่ดินจะปลูกผัก เอาผักไปไหน คือ
เอาไปแจก เพราะอีกสองสามเดือนข้างหน้า โควิดจะหายจางไปจากประเทศไทย แต่โคอด จะ
ตามมา คนจะตกงานเป็นล้าน ๆ จะไปไหน ต้องมาวัด วัดจะท าอย่างไร ข้าวสารมี กับข้าวไม่มี 
ก็ไปไม่ได้ เรามีผัก เรามีน้ าพริก ปลาร้า จ้ิมกันไปได้ ก็ไปได้ สมุทรสงคราม เราไปก้าวถึงระดับ
ที่ 2 แล้ว นายอารมณ์ ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ยังมาศึกษางานของ
วัดอินทาราม และเอางานปลูกผักพลอดสารพิษ พุทธเกษตร และน าไปเป็นต้นแบบปลูกผักที่
พุทธมณฑลด้วย 

     พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ,(4 พฤษภาคม 2563).สัมภาษณ์. 

 
ภาพที่ 5 การท าสวนพุทธเกษตรเพ่ือรองรับสถานการณ์โควิด 19 ภายใต้แนวคิด “ความม่ันคงของอาหาร” 

ภายในวัดอินทาราม (ภาพ : วัดอินทาราม, 18 เมษายน 2563) 
 จากภาพที่ 5 บทบาทของหลวงพ่อแดง นนฺทิโย วัดอินทาราม ได้มีการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว
ภายใต้แนวคิดพุทธเกษตร ที่เน้นการปลูกผักปลอดสาร เพ่ือเป็นแหล่งผลิตอาหารส ารอง หรือสร้างความม่ันคง
ทางอาหารให้เกิดข้ึนแก่ชุมชนและสังคมในสถานการณ์ที่ยากล าบากน้ี  เพ่ือรองรับความเส่ียงหากสถานการณ์
ยังไม่คล่ีคลายวัดและชุมชนก็ยังเป็นแหล่งผลิตอาหารเล้ียงตัวเองได้ รวมทั้งอาจส่งต่อไปสู่ชุมชนในภาพกว้างได้  



 
ภาพที่ 6 คณะนักวิจัย/ผู้เขียน สะท้อนคิด เก็บข้อมูล ถอดบทเรียน บทบาทพระสงฆ์ กับการสาธารณะ

สงเคราะห์ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 กรณีหลวงพ่อแดง นนฺทิโย (ภาพ วัดอินทาราม,4 พฤษภาคม 2563) 
 จากภาพที่ 6 คณะผู้วิจัย/ผู้เขียน ได้ลงพ้ืนที่จริง สังเกตการณ์และสัมภาษณ์บทบาทของพระสงฆ์
จังหวัดสมุทรสงคราม กรณีหลวงพ่อแดง นนฺทิโย ภายใต้แนวปฏิบัติและกิจกรรมด้านสาธารณะสงเคราะห์ เม่ือ
สัมภาษณ์ชาวบ้านที่ได้รับการช่วยเหลือเป็นเคร่ืองอุปโภคบริโภค ต่อบทบาทของวัดและพระสงฆ์ ซ่ึงทั้งหมด
สะท้อนคิดไว้คล้าย ๆ กันว่าพระสงฆ์ยังคงมีบทบาทส าคัญและการให้ความส าคัญต่อการท างานเพ่ือสังคม
ส่วนรวม ดังทีช่าวบ้านไดส้ะท้อนคิด เป็นข้อมูลถึงบทบาทของหลวงพ่อว่า  

“....หลวงพ่อแดง นนฺทิโย ถึงสถานการณ์โควิด ไม่โควิด  หลวงพ่อก็ช่วยเหลือประชาชนและ
ให้ความส าคัญกับการเข้าไปมีบทบาทร่วมกับชุมชนอย่างตลอดเน่ืองตลอดเวลาที่ผ่านมา ยิ่งตอนโควิด 
หลวงพ่อจะลงพบปะประชาชนตรวจเยี่ยมอย่างต่อเน่ืองและให้ความช่วยเหลืออย่างไม่จ ากัดเวลา ทั้ง
เงินทองส่ิงของ ข้าวปลาอาหารอีกเป็นจ านวนมาก...” 

ชาวบ้านต าบลเมืองใหม่ A, (4 พฤษภาคม 2563).สัมภาษณ์. 
 “....การที่หลวงพ่อเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือชาวบ้าน ทั้งใกล้ที่อยู่รอบ ๆ วัด ที่เป็นคนแก่ 

คนป่วย คนไข้ติดเตียง เป็นการเสริมสร้างก าลังใจ และให้ความช่วยเหลือในยามทุกยากล าบากเป็น
การแบ่งเบาครอบครัว เหมือนเป็นพ่อพระในชุมชนของพวกเรา และได้ยินว่าท่านไปช่วยที่อ่ืน ๆ ด้วย
หลายที่ทั้งตั้งโรงทานในวัดสาขาของท่าน เดินเยี่ยมโรงทานที่อ่ืน ๆ การร่วมกับหน่วยราชการอ่ืน ๆ ท า
ให้งานมีความก้าวหน้าและเห็นบทบาทของคณะสงฆ์วัดอินทาราม น าโดยหลวงพ่อแดง มีความส าคัญ
และให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ดี...” 

ชาวบ้านต าบลเมืองใหม่ B, (4 พฤษภาคม 2563).สัมภาษณ์. 
 จากภาพรวมที่เข้าร่วมกิจกรรมกับทางวัดอินทารามท าให้เห็นได้ว่า หลวงพ่อแดง นนฺทิโย มีส่วน
สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และให้ความช่วยเหลือประชาชนในทั้งในระดับบุคคล องค์กร หน่วยงาน 
และประสานภาคีเครือข่ายให้เกิดการช่วยเหลือโดยมีเป้าประสงค์เป็นการให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือใน
สถานการณ์ที่ยากล าบากในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 ดุจมีหน้าที่บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขประชาชนร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องด้วย  
 5. บาทบาททางด้านจิตวิญญาณ การสร้างขวัญก าลังใจ ในความหมายน้ี โดยปกติพระสงฆ์จะท า
หน้าที่ในการให้ 2 ส่วนคือ วัตถุทาน คือจะท าหน้าที่ในการให้ (ทาน) เป็นส่ิงของ ส่ิงใช้ เคร่ืองอุปโภค บริโภค
คือการยังชีพดังที่ยกมาในตอนต้น กับอีกส่วนหน่ึงคือการให้ ธรรมะ ที่เรียกว่า “ธรรมทาน” คือการให้ความรู้ 



ความเข้าใจ สติปัญญา การปรับตัวภายใต้สถานการณ์โควิด 19 ทั้งความรู้ในการปฏิบัติตนป้องกันโรคภัยด้วย 
กรณีหลวงพ่อแดง นนฺทิโย ในฐานะที่เป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่ท าหน้าที่ เป็นผู้น าทางจิตวิญญาณ 
ส่งเสริม “เยียวยา” ให้ก าลังใจ ตามแนวคิด “ธรรมทาน” ด้วย คือการให้แนวคิด สอน ให้ก าลังก าใจ เยี่ยมบ้าน 
พบปะ พูดคุย ที่นอกเหนือจากการให้เคร่ืองยังชีพ (วัตถุทาน) คือให้ธรรมทาน ค าสอน ความคิด สู่การสร้าง
ขวัญและก าลังใจ ซ่ึงในปรากฏในกิจกรรมที่ท่านท าด้วย เช่นเม่ือไปสังเกตด้วยตัวผู้เขียนเอง ประโยคที่ได้ยิน
ผ่านหูเช่น “ยายเราจะสู้โควิดไปด้วยกัน” เป็นการสอนเร่ืองความอดทนในสถานการณ์ที่ยากล าบากน้ี การ
แจกวัตถุมงคล ผู้มากราบนมัสการที่วัด เป็นการเสริมแรง สร้างขวัญก าลังใจ การจัดสวดมนต์ออนไลน์ ผ่าน 
Facebook Live หรือ ไลน์ หรือการส่ือสาร ข้อคิด ค าคม เป็นธรรมะให้ก าลังใจในสถานการณ์ไม่ปกติน้ี การ
จัดธรรมบรรยายออนไลน์ที่เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองจนกระทั่งปัจจุบัน ทั้งหมดเป็นการเสริมสร้างก าลังจิต และ
ก าลังความคิดให้กับชาวพุทธภายใต้สถานการณ์โควิด 19 ซ่ึงเป็นบทบาททางด้านจิตวิญญาณ การสร้างขวัญ
ก าลังใจ ตามหลักคิดในเร่ืองของธรรมทานในพระพุทธศาสนา    
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 7 สรุปภาพรวมบทบาทพระสงฆ์กับงานสาธารณสงเคราะห์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid 19 : 

กรณีศึกษาบทบาทของหลวงพ่อแดง นนฺทิโย วัดอินทาราม จ.สมุทรสงคราม 

 
จากภาพที่ 7  เป็นภาพรวมสะท้อนบทบาทของหลวงพ่อแดง นนฺทิโย ท าให้เห็นว่าท่านด าเนินกิจกรรม

งานคณะสงฆ์ในงานของสาธารณสงเคราะห์ภายใต้สถานการณ์โควิดที่เร่ิมตั้งแต่ระดับวัด ระดับชุมชน และ
ขยายไปในวงกว้างทั้งระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด และระดับชาติ อันหมายถึงความเก่ียวเน่ืองกับหน่วยการ

บทบาทต่อวัดและ
ชุมชน

• ต้ังโรงทาน/แจก
เ ค ร่ือ งอุป โภ ค
บริโภค ถุงยังชีพ 
งบยังชีพ 

บทบาทต่อคณะ
สงฆ์และส่วนรวม

• สนองพระด า ริ
ส ม เ ด็ จ
พระสังฆราช น า
เค ร่ือ งอุป โภ ค 
บ ริ โ ภ ค  ง บ
สนับสนุนเพื่อให้
วั ด ช่ ว ย เ ห ลื อ
ชุมชนต่อเน่ือง

บทบาทเชิง
วิสัยทัศน์รองรับ
อนาคต
หลัง Covid

• สวนพุทธเกษตร
ความมั่นคงของ
อาหารในที่ ดิน
แ ป ล ง เ ก ษ ต ร
สาธิตวัดอินทา
ราม  และวัดใน
เ ข ต จั ง ห วั ด
สมุทรสงคราม

บทบาทต่อสังคม
ประเทศชาติ

• สนับสนุนหน่วย
ร า ช ก า ร 
ส ถ า น ศึ ก ษ า 
มห า วิ ท ย า ลั ย
ส ง ฆ์ 
โ ร ง พ ย า บ า ล 
เพื่ อช่ วย เหลื อ
คนในกลุ่มใหญ่ 
ผ่ า น ก า ร
ส นับส นุนและ
อุปถัมภ์ 

พระสงฆ์กับงานสาธารณสงเคราะห์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid 
19 : กรณีศึกษาบทบาทของหลวงพ่อแดง นนฺทิโย วัดอินทาราม จ.สมุทรสงคราม 



บริหารกิจการคณะสงฆ์คือการเข้าไปสนองนโยบายและรายงานผลการด าเนินการต่อสมเด็จพระสังฆราช และ
การให้ความช่วยเหลือต่อหน่วยราชการ โรงพยาบาล สถานีต ารวจ สถานศึกษา และสถาบันการศึกษาของคณะ
สงฆ์ไทย คือมหาวิทยาลัยสงฆ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยาด้วย เป็นต้น 

 
5.สรุป  
 จากภาพรวมสะท้อนให้เห็นว่าพระสงฆ์ได้เข้าไปมีบทบาทต่อสังคมและชุมชนในภาพกว้าง โดยเฉพาะ
บทบาทด้านสาธารณสังเคราะห์ ที่เน้นให้การช่วยเหลือสังคมในรูปแบบของวัตถุทาน การจัดโรงทาน ให้ส่ิงของ
ยังชีพ ให้ความช่วยเหลือในเบ้ืองต้นเพ่ือเป็นการยังชีพ และให้มีชีวิตที่ก้าวเดินไปข้างหน้าทั้งอาหารปรุงสุก 
เคร่ืองยังชีพ เงินยังชีพ และส่ิงใช้ที่จ าเป็นส าหรับการยังชีพ (ระยะต้น) การช่วยเหลือหน่วยงานรัฐ 
สถาบันการศึกษาด้วยเป็นสถานที่ตั้ งต้นเ พ่ือการดูแลคนหมู่มาก เช่น โรงพยาบาล สถานีต ารวจ 
สถาบันการศึกษา รวมทั้งยุทธศาสตร์เชิงอนาคต มีการเข้าไปส่งเสริมอาชีพ ปลูกผักสวนครัว ต้านภัยโควิด เป็น
กิจกรรมโครงการที่มุ่งส่งเสริมการผลิตอาหารเพ่ือการยังชีพหากสถานการณ์ยังไม่คล่ีคลาย  การส่งเสริม
ทางด้านจิตวิญญาณ (ธรรมทาน) เป็นขวัญก าลังใจ ปรับตัว ต่อสู้กับภาวะความทุกข์ยากที่เกิดข้ึนอยู่ได้ให้ จากบ
ริบที่ยกมาอาจเป็นเพียงพ้ืนที่หน่ึงในหลาย ๆ พ้ืนที่ หลายจังหวัดของคณะสงฆ์ในประเทศไทย ที่ท างานใน
บริบทที่แตกต่างกัน แต่เป็นการท างานเพ่ือสังคม ส่วนรวมประเทศชาติเพ่ือสงเคราะห์ประชาชนในสถานการณ์
ที่ไม่ปกติ การเขียนบทความน้ีเพ่ือสะท้อนว่าพระสงฆ์ยังคงท างาน และมีบทบาทต่อสังคมในการช่วยเหลือ
ชุมชน สังคม ได้แม้ในยามยาก หรือในหลาย ๆ สถานการณ์  ข้อความและภาพในบทความน้ี จึงเป็นภาพแทน
คณะสงฆ์ในองค์รวม ภาพจ าว่าพระสงฆ์ท าอะไร และภาพที่จะส่งเสริมความเข้าใจต่อบทบาทพระสงฆ์ รวมทั้ง
ให้เป็นแบบอย่างแก่คณะสงฆ์วัดอ่ืน ๆ จังหวัดและพ้ืนที่ อ่ืน ๆ ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญในการเป็น
ตัวแทนของพระพุทธศาสนาในการช่วยเหลือ ท างานเพ่ือสังคม ในภาพกว้าง และด้านอ่ืน ๆ ต่อไป   
 

 
6.กิตติกรรมขอบคุณ 
 กราบขอบพระคุณหลวงพ่อแดง นนฺทิโย (พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ,ดร.) หลวงพ่ีเอกลักษ์ อชิโต,ดร. 
เลขานุการรองเจ้าคณะอ าเภอ ที่จัดกิจกรรมเชิงสาธารณะสงเคราะห์ พร้อมชักชวนให้ครูอาจารย์ มีพระมหา
กฤษฎา กิตติโสภโณ, ดร.ประสิทธ์ิ พุทธศาสน์ศรัทธา ทั้งการลงพ้ืนที่จริงและออนไลน์ในกิจกรรมสาธารณะ
สงเคราะห์วัดอินทารามและถวายภัตตาหารเพล พร้อมจัดหาเรือร่องแม่น้ าแม่กลองไปศึกษาวิถีชีวิตริมน้ าและ
ไปเยี่ยมนมัสการ พระครูปราโมทย์ปัญญาวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดปราโมทย์ และเจ้าคณะอ าเภอบางคณฑี นิสิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ 9 พร้อมคณะผู้ร่วมเดินทางพระอาจารย์หมี (พระครูสังฆรักษ์ปัญญาพล 
ปญฺญาพโล,ดร.) เจ้าอาวาสวัดอโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา หลวงพ่ีโน้ต และหลวงพ่ีคมสันต ์ (พระคมสันต์ ฐิต
เมธโส,ผศ./อาจารย์ประจ าภาคเศรษฐศาสตร์) ที่ร่วมภารกิจศึกษาเชิงพ้ืนที่ในบทบาทพระสงฆ์กับการศึกษาเชิง
พ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงครามในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563 ครบรอบปีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
รัชกาลปัจจุบัน  
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