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บทคัดย่อ 

บทความเรื่องนิเวศวิทยาเชิงพุทธสะท้อนผ่านวัตรปฏิบัติของหลวงปู่หงษ์ พรหมปญฺโญนี้มี
วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 3 ประเด็น คือ (1)น าเสนอแนวคิดนิเวศวิทยาในประพุทธศาสนา (2) น าเสนอ
ประวัติของหลวงปู่หงษ์ พรหมปญฺโญ และ (3) น าเสนอนิเวศวิทยาเชิงพุทธที่ปรากฏในวัตรปฏิบัติของหลวงปู่
หงษ์ พฺรหฺมปญฺโญ ซึ่งจากข้อมูลที่ศึกษาเชิงเอกสาร ท าให้เห็นเป็นเชิงประจักษ์ว่า หลวงปู่หงษ์ พรหมปญฺโญ 
ได้ใช้กุศโลบายในการสอนพุทธศาสนิกชนผ่านมิติของการอนุรักษ์ทรัยพากรทางธรรมชาติ โดยหลักธรรมท่ี
หลวงปู่หงษ์ พรหมปญฺโญ ได้น ามาใช้อันเป็นคุณธรรมเบื้องต้น ที่จะปลูกฝังจิตส านึกภายในให้กับสาธุชน
ประกอบด้วย (1) ใช้หลักเมตตาธรรม (2) ใช้ศีล 5 เป็นแกนกลางของค าสอนสั่งเพื่อรักษาระบบนิเวศ  
เพราะถึงแม้ท่านจะเป็นพระเกจิที่มีลูกศิษย์สร้างวัตถุมงคลไปให้ท่านปลุกเสก แต่ท่านก็สอนผู้ที่น าวัตถุมงคล
ของท่านไปบูชาว่า ให้มีศีล 5 ถ้าไม่มีศีล 5 แล้ว วัตถุมงคลของท่านจะไม่ขลังไม่ศักดิ์สิทธิ์ (3) แปลงป่าไม้
จากศาสนสถานให้เป็นธรรมอุปกรณ์ในการฝึกคน(4) ใช้หลักกตัญญูเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอนึ่ง วัตรปฏิบัติ
ของหลวงปู่หงษ์ พรหมปญฺโญ ด้านการดูแลระบบนิเวศดังปรากฏจากผลงานด้านการดูแลสัตว์ป่า,  
การอนุรักษ์ป่าไม้, การพัฒนาที่ดิน, การพัฒนาแหล่งน้ า เพื่อเป็นสมบัติไว้ให้กับลูกหลานได้สืบต่อ และการ
สร้างสัมมาชีพให้กับคนในชุมชน อันส่งผลให้เป็นการพัฒนาที่หยั่งยืนและเข้มแข็ งที่อยู่ภายใต้การน าของ
หลวงปู่หงษ์ พรหมปญฺโญ  
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Abstract 

The purposes of this article were (1) to present ecological concepts in Buddhism. 
(2) to present the history Ven. LuangPu Hong Brahmapañño, and (3) to explore the 
Buddhist ecology as reflected from the practicing of Ven. LuangPu Hong Brahmapañño. On 
this connection, from the documentary study,it was evident that Ven. LuangPu Hong 
Brahmapaññoused the Buddhist teachings through the dimension of conservation of 
natural resources. The principle whichVen. LuangPu Hong Brahmapañño used to be the 

 

 

basic virtue, the inner consciousness,the congregation which consisted of(1 ) using Loving 
kindness, (2)  using five precept to be the core of his teaching to preserve ecology. Even 
though he concerned with sacred objects, he had taught his followers to use the sacred 
objects in the right way; that was encouraging themselves with the five precept  
(3) changing the forest to be peaceful place for human training, (4) using the gratitude for 
sustainabledevelopment. In addition, the performance of Ven. LuangPu Hong 
Brahmapañño on ecological system management, as reflected in the work of wildlife cares, 
forest conservation, land development, water development. It was a property for children 
to inherit, and to make the right people in the community. The result was a sustainable 
and strong development under the leadership of Ven. LuangPu Hong Brahmapañño. 

Keywords: Buddhism, Ecology, Ven. LuangPu Hong Brahmapañño 
 
บทน า 
 พระพุทธศาสนามีหลักค าสอนที่มุ่งหวังความสงบสุข และประโยชน์ของสังคมเป็นที่ตั้ง ดังพุทธ
ประสงค์ที่ตรัสแด่พระธรรมทูตชุดแรกที่ออกไปเผยแผ่พุทธธรรมเป็นครั้งแรกว่า“...ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอ 
จงจาริกไป เพื่อประโยชน์สุขแก่ชนจ านวนมาก เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก เพื่อประโยชน์เก้ือกูลและความสุขแก่
ทวยเทพและมนุษย์...”1ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงมอบบทบาทที่ส าคัญในการเผยแผ่พุทธธรรมให้กับพระสงฆ์ 
เพื่อวางรากฐานแห่งธรรมทางจิตวิญญาณให้กับมวลหมู่มนุษย์ ซึ่งพระธรรมทูตชุดแรกที่ออกไปเผยแผ่พระ
สัทธรรมทุกรูปเป็นพระอรหันต์ ส่งผลให้ประสบความส าเร็จอย่างมากในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และเป็น
ที่ตั้งแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนอย่างรวดเร็ว กระทั่งได้มีผู้มีจิตศรัทธามาขอบวชเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย
ในพระพุทธศาสนาเป็นจ านวนมาก ซึ่ง “การเผยแผ่พระพุทธศาสนามีเป้าหมายหลักก็คือการสร้างสันติภาพ
ให้แก่ชาวโลก พระสงฆ์คือสื่อแห่งสันติภาพของโลกเพราะพระสงฆ์ (อริยสงฆ์) เป็นผู้สงบทั้งกาย วาจา และใจ 
เป็นแบบอย่างของผู้มีสันติปราศจากความเห็นแก่ตัว การท างานของพระสงฆ์เป็นการท างานเพื่อให้ มิใช่เพื่อ
เอา จึงไม่แฝงไว้ด้วยความขัดแย้ง”2 ในสภาพสังคมปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร หรือที่เรียกกันว่า  
ยุคดิจิตอล(Digital Age) ซึ่งในแต่ละช่วงเวลา มีคลื่นของข้อมูลข่าวสารที่ไหล่บ่าอย่างมหาศาล ผ่านช่อง
ทางการสื่อสารในทุกรูปแบบ ดังนั้น พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา จึงจ าเป็นต้องปรับรูปแบบการด าเนินชีวิต
ในสมณเพศ เพื่อให้อยู่ในสภาพสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และมีความจ าเป็นในการ
ปรับวิธีการใช้ชีวิตในรูปของสมณเพศที่มีกรอบของพระธรรมวินัยเป็นที่ตั้ง รวมทั้งวิธีการเผยแผ่หลักธรรม 
เพื่อให้เข้าไปในจิตใจของพุทธศาสนิกชน และเป็นผู้น าด้านจิตวิญญาณของคนในสังคม ในจ านวนพระสงฆ์
ผู้น าจิตวิญญาณในภาคอีสานใต้ของประเทศไทย ซึ่งเป็นพระมหาเถระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคม มีเมตตา
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มหานิยมสูง และเป็นพระนักพัฒนาโดยเฉพาะด้านการรักษาปา้ไม้ รวมทั้งระบบนิเวศวิทยาอ่ืน ๆ ในเขตพื้นที่
ภาคอีสานตอนใต้ที่มีผลงานเด่นชัด นั้นคือ พระครูประสาทพรหมคุณ หรือชื่อที่ชาวบ้านคุ้นเคยและเรียกติด
ปากว่า “หลวงปู่หงส์ พฺรหฺมปญฺโญ” แห่งวัดเพชรบุรี ต าบลทุ่งมน อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ หลวงปู่
หงษ์  พฺรหฺมปญฺโญ หรือ พระครูประสาทพรหมคุณ ตามราชทินนามที่ ได้รับพระราชทานจากองค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกเหนือจากความเด่นชัดและมีชื่อเสียงด้านวิทยาคม เมตตามหานิยม ดังที่
ปรากฏตามสื่อแขนงต่าง ๆ แล้วแต่อีกบทบาทหนึ่งที่บุคคลทั่วไปไม่ค่อยทราบ แต่เป็นวัตรปฏิบัติที่หลวงปู่
หงษ์ พฺรหฺมปญฺโญ ได้ประพฤติวัตรปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ตราบเท่าถึงวันที่สังขารไม่เอ้ืออ านวย 
คือ วัตรปฏิบัติด้านการดูแลระบบนิเวศวิทยาในหลายเขตพื้นที่ ที่องค์หลวงปู่ ได้น าพาศิษยานุศิษย์ลงมือท า
อย่างต่อเนื่อง กระทั่งปรากฏเป็นผลงานในเชิงประจักษ์ดังนั้น ในบทความนี้ ผู้เขียนจึงได้มุ่งประสงค์ในการ
น าเสนอวัตรปฏิบัติและปฏิปทาของหลวงปู่หงษ์ พฺรหฺมปญฺโญ ในด้านการดูแลรักษาระบบนิเวศ โดยการ
ประยุกต์ใช้หลักธรรมขั้นพื้นฐานทางพระพุทธศาสนามาเป็นแกนกลางในการสอนศิษยานุศิษย์ ให้ได้ยึดถือ
ปฏิบัติน้อมน าไปเพื่อเป็นเส้นน าสายตาในการด าเนินชีวิต ซึ่งรูปแบบค าสอนและวัตรปฏิบัติขององค์หลวงปู่
หงษ์ พฺรหฺมปญฺโญ นี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่มีความโดดเด่นในด้านของการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนโดยผ่าน
กระบวนทัศน์ทางพระพุทธศาสนา 
 
แนวคิดเรื่องนิเวศวิทยาในพระพุทธศาสนา 
 สมเด็จพระเท็นซิน กยัตโส ทะไลลามะองค์ที่ 14 แห่งธิเบต ได้กล่าวว่า“โลกเล็กเล็กทุกที ในขณะที่
ต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันมากขึ้น...ยิ่งกว่าที่ผ่านมาแล้ว ทุกวันนี้จะต้องอธิบายชีวิตในแง่ที่มีความรับผิดชอบ
ต่อจักรวาลมากขึ้น มิใช่แต่เพียงความรับผิดชอบระหว่างชาติต่อชาติ มนุษย์ต่อมนุษย์เท่านั้น แต่มนุษย์ต้อง
รับผิดชอบในรูปแบบอ่ืนๆ ด้วย”3จากพระด ารัสของท่านองค์ทะไลลามะ เราควรตระหนักถึงความสัมพันธ์
และการเกี่ยวข้องในทุกองคาพยพทุกด้าน ซึ่งพระพุทธศาสนานั่นเป็นศาสนาเพื่อธรรมชาติ และมีท่าทีและ
การกระท าที่ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติโดยมีรากฐานความเมตตา ดังปรากฏในพระด ารัสของท่านองค์
ทะไลลามะ และได้รับแรงบันดาลใจ และการสนับสนุนจากพระองค์ผู้ทรงเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณองค์ส าคัญ
ของชาวพุทธ  

พระพุทธศาสนานั้นมีหลักพุทธธรรม ซึ่งเป็นแก่นค าสอนของพระพุทธเจ้าที่ส าคัญๆ และจ าเป็นต่อ
การน ามาใช้ ในการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ  เช่น ดิน น้ า ป่าไม้  แร่ ธาตุ  น้ ามัน 4 นั่นคือ 
พระพุทธศาสนามีเนื้อหาและหลักการที่เก่ียวข้องกับเร่ืองนิเวศวิทยาที่แตกต่างจากการศึกษาทางนิเวศทั่วไป 
ซึ่งใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์อันมีลักษณะเป็นวัตถุวิสัย แต่ในทางพระพุทธศาสนานั้นกรอบการมองทาง
นิเวศวิทยามีมิติทั้งทางวัตถุวิสัยและจิตวิสัยในลักษณะที่เกี่ยวข้องกันตามกระบวนการของเหตุปัจจัย ดังที่

                                                           
3 ChatsumarnKablisingh et.al, Buddhism and Nature Conservation, (Bangkok: Thai Tibet 

Center, 2010), p.80. 
4 มานพ นักการเรียน , พระพุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อมศึกษา (Buddhism and Environmental 

Education), (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2546), หน้า 151. 

 

 

ใจความส าคัญของพระพุทธศาสนาที่มีปรากฏในวินัยปิฎกว่า “ธรรมเหล่าใด เกิดแต่เหตุ พระตถาคตตรัสเหตุ
แห่งธรรมเหล่านั้น และความดับแห่งธรรมเหล่านั้น พระมหาสมณะมีปกติตรัสอย่างนี้”5 

ดังนั้น แนวคิดเร่ืองนิเวศวิทยาในพระพุทธศาสนานั้น “ในโลกทัศน์ของพระพุทธศาสนามีลักษณะที่
เชื่อมโยงสรรพสิ่งในฐานะที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยต่อกันและกัน ผ่านแนวคิดการปฏิบัติความเป็นตัวตน โดยมอง
มนุษย์ไม่แปลกแยกจากโลกธรรมชาติ การมองโลกแบบองค์รวมและมนุษย์มิได้เป็นศูนย์กลางของโลก”6 
ดังนั้น ในทัศนะของพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้น “...มีแนวคิดจากภาวะที่ไร้อัตตา คือ สรรพสิ่งไม่มีแก่นสาร
ด้วยตัวเอง แต่อิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้น ขาดสิ่งหนึ่งอีกสิ่งก็ไม่สมบูรณ์ แนวคิดแบบเชื่อมโยงและสอด
ประสานแนวคิดด้วยหลักปฏิจจสมุปบาทให้เห็นกระบวนการสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบนิเวศอ่ืน ๆ ที่
เป็นองค์ประกอบ...”7 

 
ประวัติและผลงานโดยสังเขปของหลวงปู่หงษ์ พฺรหฺมปญฺโญ 
 (1) ชาติภูมิ:หลวงปู่หงษ์ พรหมปญฺโญ“เดิมชื่อ สุวรรณหงส์ นามสกุล จะมัวดี เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ 5 
มีนาคม 2460 ตรงกับวันแรม 7 ค่ า เดือน 4 ปีมะเมีย ณ บ้านทุ่งมน ต าบลทุ่งมน อ าเภอปราสาท จังหวัด
สุรินทร์ โยมบิดาชื่อโบก โยมมารดาชื่ออ่ืน นามสกุลจะมัวดี และท่านเป็นบุตรคนที่ 3 ในบรรดาพี่น้องร่วม
บิดามารดาเดียวกันซึ่งมีทั้งหมด 10 คน”8 
 (2) การศึกษา: ในประวัติด้านการศึกษาหลวงปู่หงษ์ พรหมปญฺโญ นั้น “ท่านได้ส าเร็จการศึกษา
ภาคบังคับ (ป.4) ในปี พ.ศ.2475 จากโรงเรียนประชาบาลวัดอุทุมพร อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ส่วน
การศึกษาทางธรรมนั้น ในปีพ.ศ.2482 สอบได้นักธรรมตรี ปีพ.ศ.2483 สอบได้นักธรรมโท และในปี2485 
สอบได้นักธรรมเอก”9 
 (3) บรรพชา-อุปสมบท:หลวงปู่หงษ์ พรหมปญฺโญ“ได้บรรพชาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2479 
ในขณะอายุ 18 ปี ณ วัดเพชรบุรี โดยมีพระอาจารย์แป้น วัดสว่างอารมณ์ ต าบลสวาย อ าเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ เป็นพระอุปัชฌาย์”10 และเมื่ออายุครบ 20 ปี จึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ “เมื่อวันที่ 14 
เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2481 ณ พัทธสีมาวัดเพชรบุรี ต าบลทุ่งมน อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยมีหลวง
ปู่แบน เป็นพระอุปัชฌาย์ หลวงปู่จิง เป็นพระกรรมวาจา และหลวงปู่แหงน เป็นพระอนุสาวนา ได้รับฉายาว่า 
“พฺรหฺมปญฺโญ” แปลว่า ผู้มีปัญญาประดุจพรหม”11 
                                                           

5 วิ.ม.(ไทย) 4/60/73. 
6 คณ าจารย์  มหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยลัย , พระพุทธศาสนากับนิ เวศวิทยา , 

(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2559), หน้า 99. 
7 เรื่องเดียวกัน, หน้า 80. 
8 อ้างใน พระครูสุวรรณจันทสรคุณ, “ศึกษาชีวิตและบทบาทการเผยแผ่ธรรมของพระครูประสาทพรหม

คุณ (หงส์ พฺรหฺมปญฺโญ) วัดเพชรบุรี อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต , 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2547), หน้า 23. 

9 เรื่องเดียวกัน, หน้า 24. 
10 เรื่องเดียวกัน. 
11 เรื่องเดียวกัน. 
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ใจความส าคัญของพระพุทธศาสนาที่มีปรากฏในวินัยปิฎกว่า “ธรรมเหล่าใด เกิดแต่เหตุ พระตถาคตตรัสเหตุ
แห่งธรรมเหล่านั้น และความดับแห่งธรรมเหล่านั้น พระมหาสมณะมีปกติตรัสอย่างนี้”5 

ดังนั้น แนวคิดเร่ืองนิเวศวิทยาในพระพุทธศาสนานั้น “ในโลกทัศน์ของพระพุทธศาสนามีลักษณะที่
เชื่อมโยงสรรพสิ่งในฐานะที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยต่อกันและกัน ผ่านแนวคิดการปฏิบัติความเป็นตัวตน โดยมอง
มนุษย์ไม่แปลกแยกจากโลกธรรมชาติ การมองโลกแบบองค์รวมและมนุษย์มิได้เป็นศูนย์กลางของโลก”6 
ดังนั้น ในทัศนะของพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้น “...มีแนวคิดจากภาวะที่ไร้อัตตา คือ สรรพสิ่งไม่มีแก่นสาร
ด้วยตัวเอง แต่อิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้น ขาดสิ่งหนึ่งอีกสิ่งก็ไม่สมบูรณ์ แนวคิดแบบเชื่อมโยงและสอด
ประสานแนวคิดด้วยหลักปฏิจจสมุปบาทให้เห็นกระบวนการสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบนิเวศอ่ืน ๆ ที่
เป็นองค์ประกอบ...”7 

 
ประวัติและผลงานโดยสังเขปของหลวงปู่หงษ์ พฺรหฺมปญฺโญ 
 (1) ชาติภูมิ:หลวงปู่หงษ์ พรหมปญฺโญ“เดิมชื่อ สุวรรณหงส์ นามสกุล จะมัวดี เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ 5 
มีนาคม 2460 ตรงกับวันแรม 7 ค่ า เดือน 4 ปีมะเมีย ณ บ้านทุ่งมน ต าบลทุ่งมน อ าเภอปราสาท จังหวัด
สุรินทร์ โยมบิดาชื่อโบก โยมมารดาชื่ออ่ืน นามสกุลจะมัวดี และท่านเป็นบุตรคนที่ 3 ในบรรดาพ่ีน้องร่วม
บิดามารดาเดียวกันซึ่งมีทั้งหมด 10 คน”8 
 (2) การศึกษา: ในประวัติด้านการศึกษาหลวงปู่หงษ์ พรหมปญฺโญ นั้น “ท่านได้ส าเร็จการศึกษา
ภาคบังคับ (ป.4) ในปี พ.ศ.2475 จากโรงเรียนประชาบาลวัดอุทุมพร อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ส่วน
การศึกษาทางธรรมนั้น ในปีพ.ศ.2482 สอบได้นักธรรมตรี ปีพ.ศ.2483 สอบได้นักธรรมโท และในปี2485 
สอบได้นักธรรมเอก”9 
 (3) บรรพชา-อุปสมบท:หลวงปู่หงษ์ พรหมปญฺโญ“ได้บรรพชาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2479 
ในขณะอายุ 18 ปี ณ วัดเพชรบุรี โดยมีพระอาจารย์แป้น วัดสว่างอารมณ์ ต าบลสวาย อ าเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ เป็นพระอุปัชฌาย์”10 และเมื่ออายุครบ 20 ปี จึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ “เมื่อวันที่ 14 
เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2481 ณ พัทธสีมาวัดเพชรบุรี ต าบลทุ่งมน อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยมีหลวง
ปู่แบน เป็นพระอุปัชฌาย์ หลวงปู่จิง เป็นพระกรรมวาจา และหลวงปู่แหงน เป็นพระอนุสาวนา ได้รับฉายาว่า 
“พฺรหฺมปญฺโญ” แปลว่า ผู้มีปัญญาประดุจพรหม”11 
                                                           

5 วิ.ม.(ไทย) 4/60/73. 
6 คณ าจารย์  มหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยลัย , พระพุทธศาสนากับ นิ เวศวิทยา , 

(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2559), หน้า 99. 
7 เรื่องเดียวกัน, หน้า 80. 
8 อ้างใน พระครูสุวรรณจันทสรคุณ, “ศึกษาชีวิตและบทบาทการเผยแผ่ธรรมของพระครูประสาทพรหม

คุณ (หงส์ พฺรหฺมปญฺโญ) วัดเพชรบุรี อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต , 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2547), หน้า 23. 

9 เรื่องเดียวกัน, หน้า 24. 
10 เรื่องเดียวกัน. 
11 เรื่องเดียวกัน. 
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 (4) การปกครอง: ในด้านการปกครองคณะสงฆ์ของหลวงปู่หงษ์ พรหมปญฺโญ สรุปได้ดังนี้ “พ.ศ.
2519 ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเจ้าคณะต าบลทุ่งมน พ.ศ.2525 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ พ.ศ.
2541 ได้แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสวัดทุ่งมนหรือวัดเพชรบุรี และพ.ศ.2543 ได้รับพระบัญชาแต่งตั้ง
ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะต าบลทุ่งมน”12 
 (5) สมณศักดิ์และเกียรติคุณที่ได้รับ: สืบเนื่องจากหลวงปู่หงษ์ พรหมปญฺโญ ได้ด ารงอยู่ในสมณ
เพศ และมีวัตรปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักพระวินัย และมีปฏิปทาเป็นที่น่าเลื่อมใส เป็นที่พึ่งของพุทธศาสนา
สนิกชนผู้เดินทางมาทั้ง 4 ทิศ กระทั่งเป็นเหตุให้พระคุณท่านได้รับการยกย่อง และเชิดชู ดังปรากฏจากสมณ
ศักดิ์และเกียรติคุณที่ได้รับ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ พ.ศ.2532 ได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์พระครู
สัญญาบัตรเจ้าคณะต าบลชั้นตรีในราชทินนามที่ “พระครูประสาทพรหมคุณ” พ.ศ.2535 ได้รับพระราชทาน
เลื่อนสมณศักดิ์จากพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะต าบลชั้นตรีเป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะต าบลชั้นโท พ.ศ.
2537 ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา พ.ศ.2540 ได้รับ
พระราชทานธงพิทักษ์ป่า จากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พ.ศ.2552 ได้รับปริญญาพุทธศาสนา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมสงเคราะห์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.2553 
ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 
 
นิเวศวิทยาเชิงพุทธที่ปรากฏในวัตรปฏิบัติของหลวงปู่หงษ์ พฺรหฺมปญฺโญ 
 หลวงปู่หงษ์ พรหมปญฺโญ เมื่อได้อุปสมบทในพระพุทธศาสนาแล้ว ท่านได้ “...เรียนกัมมัฏฐานจาก
พระอุปัชฌาย์ และได้ศึกษากัมมัฏฐานกับหลวงปู่ดิน วัดบ่อทอง หลวงปู่แจ้ม หลววปู่เทิ่ง วัดตลุง โดยได้
ศึกษาเกี่ยวกับสรรพศาสตร์วิชาต่าง ๆ จนครบวิชาแล้ว... ท่านจึงออกธุดงค์แสวงหาโมกขธรรม ณ ต่างแดน
ต่อไป”13จากข้อมูลที่ปรากฏพบว่า “หลวงปูหงส์ได้ธุดงค์ไปถึงอ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ และได้ขอ
ศึกษาสรรพวิชาจากครูอาจารย์ทั้งเป็นพระและฆราวาส จนเป็นที่พอใจแล้ว จึงขออนุญาตลากลับเพื่อธุดงค์สู่
พนมเปญ ประเทศกัมพูชาต่อไป”14ซึ่งผลจากการที่หลวงปู่หงส์ใคร่ในการด้านการปฏิบัติพระกัมมัฏฐานเป็น
อย่างมาก ส่งผลให้“ท่านมีปฏิปทามักน้อย สันโดษ มีความเมตตาต่อมนุษย์และสัตว์ดิรัจฉาน...เป็นพระ
นักพัฒนาสังคมทั้งด้านจิตใจและด้านวัตถุ ท่านเป็นพระที่อยู่ตามอัตภาพไม่ต้องใช้จ่ายอะไรมาก แต่ที่ต้อง
จ่าย คือ จ่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม...” วัตรปฏิบัติของหลวงปู่หงษ์ พรหมปญฺโญ ที่เกี่ยวข้องและ
ปรากฏเด่นชัดในด้านการดูแลรักษาระบบนิเวศ เช่น “การปลูกป่า การขุดสระ และการปล่อยชีวิตสัตว์ต่าง ๆ 
โดยเฉพาะบรรดางูทั้งหลาย เมื่อท่านเห็นใครจับมาท่านจะน าไปปล่อยในป่าเสมอ”ดังนั้น เพื่อให้ปฏิปทาของ
หลวงปู่หงษ์ พรหมปญฺโญ ในด้านการดูแลระบบนิเวศให้ปรากฏเด่นชัดขึ้น ผู้เขียนใคร่ขอน าเสนอแยกเป็น2 
ประเด็นหลักดังต่อไปนี้ 
 
                                                           

12 เรื่องเดียวกัน, หน้า 28. 
13 ยุทธนันต์ ประวงษ์, อิทธิ มงคล บารมี หลวงปู่หงส์ พฺรหฺมปญฺโญ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ไทย, 

2545), หน้า 3. 
14 เรื่องเดียวกัน, หน้า 8. 

 

 

 ประเด็นที่ 1 หลักค าสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาที่หลวงปู่หงษ์ พรหมปญฺโญ ใช้ในการสอน  
ศิษยานุศิษย และพุทธศาสนิกชน 

(1) ใช้หลักเมตตาธรรมเพื่อค  าจุนโลก:หลักเมตตา หมายถึง ความรักใคร่ ปรารถนาดี อยากให้
มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมีความสุข พระพุทธศาสนาสอนเรื่องการเจริญเมตตา และกรุณาต่อสรรพสัตว์ ดังที่
ปรากฏอย่างชัดเจนในกรณียเมตตสูตร นอกจากนั้น นันทิวิสาลชาดก แสดงให้เห็นว่า บุคคลควรแสดงเมตตา
ต่อสัตว์ที่ตนน ามาฝึก เพื่อรับใช้มนุษย์จากนั้นท้าวสักกะก็มีเทวบัญชาให้เทพแห่งฝนบันดาลให้เกิดฝนตกไป
ทั่วทิศ ท่วมแคว้นโกศลทั้งหมด สระโบกขรณี ก็เต็มด้วยน้ าจดถึงแคร่บันใด15 อีกเร่ืองที่เป็นตัวอย่างประกอบ
หลักแห่งเมตตาธรรม อันเป็นหัวใจส าคัญของหลักพุทธรรม คือ เรื่องหงส์บาดเจ็บ ความว่า ค ราวหนึ่ง 
เจ้าชายสิทธัตถะมีพระญาติ คือ เจ้าชายเทวทัต ผู้เคยมีกรรมต่อกันในอดีตและมักอิจฉาพระองค์อยู่เสมอ  
เช้าวันหนึ่งในฤดูใบไม้ผลิ เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จลงไปเดินเล่นในสวนพฤกษชาติอันน่ารื่นรมย์ เจ้าชายเทวทัต
ก็เสด็จไปยิงนกที่ก าลังอพยพย้ายถิ่นฐานจากที่ราบในอินเดียสู่เทือกเขาหิมาลัย เจ้าชายเทวทัตทรงน้าวคันธนู
หมายเล็งไปที่หงส์ที่ก าลังบนิมาเป็นฝงูใหญ่ ลูกธนูถูกหงส์ตัวหนึ่งถลาลงมาแทบพระบาทของเจ้าชายสิทธัตถะ 
ด้วยพระทัยเมตตาในนกบาดเจ็บ ทรงประคองนกนั้นไว้กับอก ดึงลูกศรออก แล้วชโลมยาให้ เมื่อเจ้าชาย
เทวทัตมาทวงนกคืน เจ้าชายสิทธัตถะรับสั่งว่า “นกนี เป็นของเราโดยความชอบธรรมแห่งความเมตตา
กรุณา”16 เร่ืองราวในพุทธประวัติตอนนี้ เป็นที่รู้จักกันดีส าหรับชาวพุทธ ซึ่งเราจะท าความเข้าใจได้ว่า ชีวิต
เป็นสิทธิของผู้มีความเมตตากรุณา ผู้เป็นเจ้าของชีวิตคือผู้ให้ชีวิตและมิใช่ผู้พรากชีวิต พุทธศาสนาสอนเรื่อง
การให้ชีวิต และมิใช่ท าลายชีวิต ค าสอนนี้ เป็นค าสอนพื้นฐาน และเป็นกุญแจดอกส าคัญเพื่อการอนุรักษ์ชีวิต
ทั้งปวงในจักรวาล17 ปฏิปทาแห่งเมตาธรรมของหลวงปู่หงษ์ พฺรหฺมปญฺโญ นั้น พระครูวิกรมประชานุกูล  
ได้กล่าวเอาไว้ว่า“...วิธีการสอนของหลวงปู่คือการประพฤติปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่างท่านไม่ด่าใครให้เสียหาย 
รักษาวินัยและกิจวัตรอย่างเคร่งครัด มีความเมตตาต่อคนทั่วไป ท่านสอนลูกศิษย์ไม่ให้นอนตื่นสาย ให้ตื่นแต่
เช้า จะได้ท างานได้มาก ตัวหลวงปู่เองเป็นแบบอย่างในการสอนพระสอนโยมที่มาวัด...”18ดังค าสัมภาษณ์
ของอัครินทร์ อัครรัศมีวรกุลชาวจังหวัดปทุมธานีที่ได้สัมผัสความเมตตาของท่านได้กล่าวเอาไว้ว่า“หลวงปู่
ท่านเป็นพระสงฆ์ที่มีเมตตาอยู่เสมอ เมื่อมากราบขอพรจากท่าน จะได้พบใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส่ เห็นแล้ว
สบายใจ ท่านเป็นพระที่มีเมตตาจิตมากจริง ผมมาจากปทุมธานีเพื่อมากราบขอพรจากท่าน มาพบท่านแล้วมี
ความสุข”19 และนอกเหนือจากเมตตาธรรมที่หลวงปู่หงษ์ พฺรหฺมปญฺโญ ได้บ าเพ็ญมาตลอดแล้ว ท่านยังเป็น
เมตตาด้วยการเพื่อแผ่ด้านวัตถุทานให้กับองค์กรต่าง ๆเพื่อสาธารณประโยชน์เป็นจ านวนมาก ดังปรากฏจาก
บทสัมภาษณ์ของพระครูอนุสรณ์ปิยธรรม รองเจ้าคณะอ าเภอปราสาทที่กล่าวเอาไว้ว่า “ท่านมีเมตตาธรรม
สูง ท่านช่วยเหลือทั้งคณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ทั้งบริจาคโรงเรียน โรงพยาบาล ช่วยเหลือกิจการ
                                                           

15 อรรถกถาชาดก ภาค 2 (มัจฉชาดก 75) หน้าท่ี 121-122. 
16 Pupul Jaya Kar, The Buddha, (India: Bombay, 1982), p.2. 
17 ChatsumarnKablisingh et.al., Buddhism and Nature Conservation, (Bangkok: Thai 

Tibet Center, 2010), p.91. 
18 อ้างใน พระครูสุวรรณจันทรสาคุณ,อ้างแล้ว,หน้า 61. 
19 เรื่องเดียวกัน, หน้า 25. 
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 ประเด็นที่ 1 หลักค าสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาที่หลวงปู่หงษ์ พรหมปญฺโญ ใช้ในการสอน  
ศิษยานุศิษย และพุทธศาสนิกชน 

(1) ใช้หลักเมตตาธรรมเพื่อค  าจุนโลก:หลักเมตตา หมายถึง ความรักใคร่ ปรารถนาดี อยากให้
มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมีความสุข พระพุทธศาสนาสอนเรื่องการเจริญเมตตา และกรุณาต่อสรรพสัตว์ ดังที่
ปรากฏอย่างชัดเจนในกรณียเมตตสูตร นอกจากนั้น นันทิวิสาลชาดก แสดงให้เห็นว่า บุคคลควรแสดงเมตตา
ต่อสัตว์ที่ตนน ามาฝึก เพื่อรับใช้มนุษย์จากนั้นท้าวสักกะก็มีเทวบัญชาให้เทพแห่งฝนบันดาลให้เกิดฝนตกไป
ทั่วทิศ ท่วมแคว้นโกศลทั้งหมด สระโบกขรณี ก็เต็มด้วยน้ าจดถึงแคร่บันใด15 อีกเร่ืองที่เป็นตัวอย่างประกอบ
หลักแห่งเมตตาธรรม อันเป็นหัวใจส าคัญของหลักพุทธรรม คือ เรื่องหงส์บาดเจ็บ ความว่า ค ราวหนึ่ง 
เจ้าชายสิทธัตถะมีพระญาติ คือ เจ้าชายเทวทัต ผู้เคยมีกรรมต่อกันในอดีตและมักอิจฉาพระองค์อยู่เสมอ  
เช้าวันหนึ่งในฤดูใบไม้ผลิ เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จลงไปเดินเล่นในสวนพฤกษชาติอันน่ารื่นรมย์ เจ้าชายเทวทัต
ก็เสด็จไปยิงนกที่ก าลังอพยพย้ายถิ่นฐานจากที่ราบในอินเดียสู่เทือกเขาหิมาลัย เจ้าชายเทวทัตทรงน้าวคันธนู
หมายเล็งไปที่หงส์ที่ก าลังบนิมาเป็นฝงูใหญ่ ลูกธนูถูกหงส์ตัวหนึ่งถลาลงมาแทบพระบาทของเจ้าชายสิทธัตถะ 
ด้วยพระทัยเมตตาในนกบาดเจ็บ ทรงประคองนกนั้นไว้กับอก ดึงลูกศรออก แล้วชโลมยาให้ เมื่อเจ้าชาย
เทวทัตมาทวงนกคืน เจ้าชายสิทธัตถะรับสั่งว่า “นกนี เป็นของเราโดยความชอบธรรมแห่งความเมตตา
กรุณา”16 เร่ืองราวในพุทธประวัติตอนนี้ เป็นที่รู้จักกันดีส าหรับชาวพุทธ ซึ่งเราจะท าความเข้าใจได้ว่า ชีวิต
เป็นสิทธิของผู้มีความเมตตากรุณา ผู้เป็นเจ้าของชีวิตคือผู้ให้ชีวิตและมิใช่ผู้พรากชีวิต พุทธศาสนาสอนเรื่อง
การให้ชีวิต และมิใช่ท าลายชีวิต ค าสอนนี้ เป็นค าสอนพื้นฐาน และเป็นกุญแจดอกส าคัญเพื่อการอนุรักษ์ชีวิต
ทั้งปวงในจักรวาล17 ปฏิปทาแห่งเมตาธรรมของหลวงปู่หงษ์ พฺรหฺมปญฺโญ นั้น พระครูวิกรมประชานุกูล  
ได้กล่าวเอาไว้ว่า“...วิธีการสอนของหลวงปู่คือการประพฤติปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่างท่านไม่ด่าใครให้เสียหาย 
รักษาวินัยและกิจวัตรอย่างเคร่งครัด มีความเมตตาต่อคนทั่วไป ท่านสอนลูกศิษย์ไม่ให้นอนตื่นสาย ให้ตื่นแต่
เช้า จะได้ท างานได้มาก ตัวหลวงปู่เองเป็นแบบอย่างในการสอนพระสอนโยมที่มาวัด...”18ดังค าสัมภาษณ์
ของอัครินทร์ อัครรัศมีวรกุลชาวจังหวัดปทุมธานีที่ได้สัมผัสความเมตตาของท่านได้กล่าวเอาไว้ว่า“หลวงปู่
ท่านเป็นพระสงฆ์ที่มีเมตตาอยู่เสมอ เมื่อมากราบขอพรจากท่าน จะได้พบใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส่ เห็นแล้ว
สบายใจ ท่านเป็นพระที่มีเมตตาจิตมากจริง ผมมาจากปทุมธานีเพื่อมากราบขอพรจากท่าน มาพบท่านแล้วมี
ความสุข”19 และนอกเหนือจากเมตตาธรรมที่หลวงปู่หงษ์ พฺรหฺมปญฺโญ ได้บ าเพ็ญมาตลอดแล้ว ท่านยังเป็น
เมตตาด้วยการเพื่อแผ่ด้านวัตถุทานให้กับองค์กรต่าง ๆเพื่อสาธารณประโยชน์เป็นจ านวนมาก ดังปรากฏจาก
บทสัมภาษณ์ของพระครูอนุสรณ์ปิยธรรม รองเจ้าคณะอ าเภอปราสาทที่กล่าวเอาไว้ว่า “ท่านมีเมตตาธรรม
สูง ท่านช่วยเหลือทั้งคณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ทั้งบริจาคโรงเรียน โรงพยาบาล ช่วยเหลือกิจการ
                                                           

15 อรรถกถาชาดก ภาค 2 (มัจฉชาดก 75) หน้าท่ี 121-122. 
16 Pupul Jaya Kar, The Buddha, (India: Bombay, 1982), p.2. 
17 ChatsumarnKablisingh et.al., Buddhism and Nature Conservation, (Bangkok: Thai 

Tibet Center, 2010), p.91. 
18 อ้างใน พระครูสุวรรณจันทรสาคุณ,อ้างแล้ว,หน้า 61. 
19 เรื่องเดียวกัน, หน้า 25. 
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คณะสงฆ์ไว้เป็นจ านวนมาก”20ดังนั้นหลวงปู่หงษ์ พฺรหฺมปญฺโญ  ท่านจึงเป็นพระมหาเถราจารย์ ผู้เป็นที่พึ่ง
ของพุทธศาสนิกชน ท่านจึงเป็นผู้อยู่ให้เห็น เย็นให้ได้สัมผัส 
 (2) ใช้ศีล 5 เป็นแกนกลางของค าสอนสั่งเพื่อรักษาระบบนิเวศ 
 ศีล 5 เป็นหลักค าสอนขั้นพื้นฐานของพระพุทธศาสนา หลวงปู่หงษ์ พฺรหฺมปญฺโญ  ได้ใช้ศีล 5 มา
เป็นแกนกลางในค าสอน เพื่อรักษาระบบนิเวศ ดังปรากฏจากค าบอกเล่าของพระถวิล อภิวฒฺฑโณว่า “...เมื่อ
มีผู้มาบูชาเช่าวัตถุมงคลของท่าน ๆ ก็จะสอนให้น าศีล 5 ไปประพฤติปฏิบัติก่อน ถ้าไม่มีศีล 5 แม้มีวัตถุมงคล
ของท่านอยู่กับตัว วัตถุมงคลของท่านก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์ เทวดาจะไม่คุ้มครอบคนที่ไม่มีศีล 5...”21 ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับค าเผือด จะมัวมี ญาติของหลวงปู่หงษ์ ที่ได้ให้ความเห็นเอาไว้ว่า “คนทั่วไปอาจคิดว่าหลวงปู่
สอนให้ลูกศิษย์ติดวัตถุมงคลจากหลวงปู่ ๆ จะสอนให้เขารักษาศีล 5 เป็นคนดี มีใจเมตตา ขยันในการท างาน
เสียก่อน หลวงปู่บอกว่าคนไม่ดี ไม่มีศีล ไม่ขยัน ถึงได้วัตถุมงคลของหลวงปู่ไปก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์”22ในประเด็นนี้ 
พิน บุญสวัสดิ์ ซึ่งเป็นศิษย์ที่มีจิตศรัทธาในองค์หลวงปู่หงส์ ได้ เดินทางมากราบนมัสการหลวงปู่หงษ์ ก็ได้
กล่าวไว้เช่นกันว่า “...หลวงปู่ตั้ง กองทัพศีล 5 คือ สอนให้ฆราวาสทุกคนที่มาหาท่านเป็นลูกศิษย์ท่าน มารับ
พร รับวัตถุมงคลจากท่านให้มีศีล 5 ก่อน เพราะถ้ามีศีล 5 แล้ว เทวดาจะคุ้มครอง วัตถุมงคลของท่านก็จะ
ศักดิ์สิทธิ์...”23 ดังนั้นแล้ว การข้อมูลเชิงประจักษ์ผ่านค าพูดของตัวบุคคลซึ่งเป็นลูกศิษย์ท่าน ทั้งใกล้และไกล 
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ย่อมเป็นสิ่งสะท้อนได้เป็นอย่างดีว่า หลวงปู่พงษ์ พฺรหฺมปญฺโญ นั้น ท่านได้
เอาศีล 5 ในพระพุทธศาสนามาเป็นแกนกลางในการสั่งสอนพุทธศาสนิกชน โดยท่านได้ใช้วัตถุมงคล ซึ่งเป็น
สังฆานุสสติ เป็นธรรมอุปกรณ์ในการสอนธรรมให้บุคคลที่แตกต่างกัน แต่มีพื้นฐานคือความศรัทธาในองค์
หลวงปู่หงษ์ ให้เข้าถึงแก่นธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างง่าย ๆ ก็คือหลักศีล 5 นั่นเอง 
 (3) แปลงป่าไม้จากศาสนสถานให้เป็นธรรมอุปกรณ์ในการฝึกคน:จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าป่า
ไม้กับพระพุทธศาสนามีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในป่า เผยแผ่พระ
ธรรมค าสั่งสอนในป้าช้า ป่าไม้จึงเป็นอุปกรณ์ในการสอนธรรม “หลวงปู่หงษ์พรหมปญฺโญ ได้ออกธุดงค์เพื่อ
ฝึกจิตหาความสงบเพื่อขจัดกิเลสในป่าเขาล าเนาไพร ท่านได้รับความซาบซึ้งในการอยู่ป่าและความเข้าถึง
ประโยชน์ของป่าไม้ท่านจึงน าพาลูกศิษย์ที่เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์อนุรักษ์ป่าไม้”24 สมดังที่พระพุทธองค์
ทรงตรัสไว้ในวนโรปสูตร25 ว่า “ชนเหล่าใดปลูกสวน อันน่ารื่นรม ปลูกป่า สร้างสะพาน ขุดสระน้ า บ่อน้ า 
และที่พักอาศัยบุญย่อมเจริญแก่ชนเหล่านั้น ทั้งกลางวันและกลางคืน ตลอดกาลทุกเมื่อ ชนเหล่านั้นด ารงอยู่
ในธรรม สมบูรณ์ด้วนศีล ย่อมไปสวรรค์แน่นอน” จากพระสูตรนี้เป็นธรรมค าสั่งสอนที่ท าให้เกิดการอนุรักษ์
ป่าไม้อย่างกว้างขวาง เพราะผู้ปลูกป่านอกจากได้รับผลโดยตรงอย่างแน่นอนแล้วยังได้รับบุญกุศลอีกด้วย 

                                                           
20 เรื่องเดียวกัน, หน้า 25-26. 
21 เรื่องเดียวกัน, หน้า 60. 
22 เรื่องเดียวกัน, หน้า 61. 
23 เรื่องเดียวกัน, หน้า 65-66. 
24 เรื่องเดียวกัน, หน้า 77. 
25 ส .ส. (ไทย) 15/47/61. 

 

 

ดังนั้น ป่าเป็นสถานที่เหมาะแก่การบ าเพ็ญเพียรเพื่อบรรลุธรรมชั้นสูงส าหรับผู้ต้องการหลุดพ้น ไม่ต้องเวียน
ว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารอีกต่อไป  
 (4) ใช้หลักกตัญญูเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน:ตามคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนา เชื่อกันว่า “ต้นไม้
แต่ละต้นเป็นที่อยู่หรือเป็นวิมานของรุกขเทวดา โดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่ที่เรียกว่า ต้นไม้เจ้าไพร (เจ้าป่า) เมื่อ
ประชาชนเข้าไปตัดหรือท าลายต้นไม้ เท่ากับเป็นการท าลายที่อยู่ของรุกขเทวดา ซึ่งรุกข เทวดาอาจลงโทษ
โดยการดลบันดาลให้เกิดภัยพิบัตินานัปการ แก่ผู้ตัดไม้ ดังนั้น การมีความเคารพต่อรุกขเทวดา ท าให้
ประชาชนไม่กล้าเข้าไปตัดต้นไม้ เป็นการป้องกันต้นไม้ ป่าไม้ไม่ให้ถูกท าลายสรุปท้ายบท 26ในมิตินี้ หลวงปู่
หงษ์ พรหมปญฺโญ ได้สอนพุทธศาสนิกชนให้กตัญญูและเคารพต่อทุกสรรพสิ่งที่มีคุณต่อตนเอง ดังที่ทองย้อย 
จงมีเจริญ ได้กล่าวเอาไว้ว่า“...หลวงปู่สอนให้มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา ครูอาจารย์ และผู้มี
พระคุณทั้งหลาย ท่านบอกว่าคนที่มีความกตัญญูกตเวทีที่ท าอะไรก็ประสบความส าเร็จ เทวดาและครู
อาจารย์ผู้มีพระคุณจะรักษา...”27และเสกสรร พรหมนุช ก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นนี้เอาไว้ว่า “...หลวง
ปู่ท่านมีความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ของท่านอยู่เสมอ ทุกปีท่านจะให้การจัดงานเพื่อไหว้ครู ร าลึกถึงครู
อาจารย์ของท่านอยู่เสมอ ท่านบอกว่าลูกศิษย์ของท่านต้องมีศีล 5 มีความกตัญญูกตเวทีแล้ว เวลาประสบ
ความยากล าบากด้วยเรื่องอะไรครูอาจารย์ของท่านจะคุ้มครองรักษาให้อยู่ดี..”28 จากวัตรปฏิบัติของท่านที่
เด่นชัดในด้านกตัญญูของหลวงปู่หงษ์ พฺรหฺมปญฺโญ ส่งผลให้ศิษยานุศิษย์ ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ได้น้อม
น าไปเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต เพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัว สิ่งแวดล้อม สังคม และประเทศชาติสืบ
ถัดไป 
  
 ประเด็นที่ 2 วัตรปฏิบัติของหลวงปู่หงษ์ พรหมปญฺโญด้านการดูแลระบบนิเวศ 

(1) ด้านสัตว์ป่า: ด้านผลงานและปฏิปทาวัตรปฏิบัติของหลวงปู่หงษ์ พรหมปญฺโญ คือการเอาสัตว์
ป่ามีพิษ คือ งู เช่น งูเห่า งูจงอาง เป็นต้น มาช่วยเป็นรั้วทางธรรมชาติในการช่วยดูแลรักษาพื้นป่าและท่าน
จะรับซื้องูที่ชาวบ้านจับได้ แล้วให้ลูกศิษย์น าไปปล่อยในเขตพื้นที่ป่าสาธารณะที่องค์หลวงปู่น าพาชาวบ้าน
ร่วมกันพัฒนาและอนุรักษ์ ดังที่“หลวงปู่บอกว่า งูอาศัยอยู่ในป่า หากไม่ท าร้ายป่า งูก็ไม่ท าร้ายคน”29ดังนั้น 
นับว่าเป็นอุบายที่มองเห็นการเชื่อมโยงแบบอิงอาศัยซ่ึงกันและกันของธรรมชาติ ที่เป็นไปตามระบบนิเวศ  
ที่หลวงปู่หงษ์ พรหมปญฺโญ ได้ใช้เป็นกุศโลบายที่ช่วยทั้งการอนุรักษ์สัตว์ป่า และอนุรักษ์ป่าไม้ไปด้วยซึ่ ง
นับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน (Local Wisdom) ที่มีต้นความคิดจากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาคือ
หลักปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง 

(2) ด้านป่าไม้และที่ดิน:สืบเนื่องจากหลวงปู่หงษ์ พรหมปญฺโญได้กลับมาจ าพรรษาที่วัดบ้านเกิดใน
ปี พ.ศ.2517 คือวัดเพชรบุรี และประจวบเหมาะกับ “...ทางการไทยได้ประกาศให้พื้นที่บริเวณต าบลทุ่งมน 

                                                           
26 มานพ นักการเรียน. อ้างแล้ว, หน้า 158. 
27 พระครูสุวรรณจันทสรคุณ, อ้างแล้ว,หน้า 71. 
28 เรื่องเดียวกัน, หน้า 71. 
29 เรื่องเดียวกัน, หน้า 78. 
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ดังนั้น ป่าเป็นสถานที่เหมาะแก่การบ าเพ็ญเพียรเพื่อบรรลุธรรมชั้นสูงส าหรับผู้ต้องการหลุดพ้น ไม่ต้องเวียน
ว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารอีกต่อไป  
 (4) ใช้หลักกตัญญูเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน:ตามคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนา เชื่อกันว่า “ต้นไม้
แต่ละต้นเป็นที่อยู่หรือเป็นวิมานของรุกขเทวดา โดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่ที่เรียกว่า ต้นไม้เจ้าไพร (เจ้าป่า) เมื่อ
ประชาชนเข้าไปตัดหรือท าลายต้นไม้ เท่ากับเป็นการท าลายที่อยู่ของรุกขเทวดา ซึ่งรุกข เทวดาอาจลงโทษ
โดยการดลบันดาลให้เกิดภัยพิบัตินานัปการ แก่ผู้ตัดไม้ ดังนั้น การมีความเคารพต่อรุกขเทวดา ท าให้
ประชาชนไม่กล้าเข้าไปตัดต้นไม้ เป็นการป้องกันต้นไม้ ป่าไม้ไม่ให้ถูกท าลายสรุปท้ายบท 26ในมิตินี้ หลวงปู่
หงษ์ พรหมปญฺโญ ได้สอนพุทธศาสนิกชนให้กตัญญูและเคารพต่อทุกสรรพสิ่งที่มีคุณต่อตนเอง ดังที่ทองย้อย 
จงมีเจริญ ได้กล่าวเอาไว้ว่า“...หลวงปู่สอนให้มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา ครูอาจารย์ และผู้มี
พระคุณทั้งหลาย ท่านบอกว่าคนที่มีความกตัญญูกตเวทีที่ท าอะไรก็ประสบความส าเร็จ เทวดาและครู
อาจารย์ผู้มีพระคุณจะรักษา...”27และเสกสรร พรหมนุช ก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นนี้เอาไว้ว่า “...หลวง
ปู่ท่านมีความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ของท่านอยู่เสมอ ทุกปีท่านจะให้การจัดงานเพื่อไหว้ครู ร าลึกถึงครู
อาจารย์ของท่านอยู่เสมอ ท่านบอกว่าลูกศิษย์ของท่านต้องมีศีล 5 มีความกตัญญูกตเวทีแล้ว เวลาประสบ
ความยากล าบากด้วยเรื่องอะไรครูอาจารย์ของท่านจะคุ้มครองรักษาให้อยู่ดี..”28 จากวัตรปฏิบัติของท่านที่
เด่นชัดในด้านกตัญญูของหลวงปู่หงษ์ พฺรหฺมปญฺโญ ส่งผลให้ศิษยานุศิษย์ ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ได้น้อม
น าไปเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต เพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัว สิ่งแวดล้อม สังคม และประเทศชาติสืบ
ถัดไป 
  
 ประเด็นที่ 2 วัตรปฏิบัติของหลวงปู่หงษ์ พรหมปญฺโญด้านการดูแลระบบนิเวศ 

(1) ด้านสัตว์ป่า: ด้านผลงานและปฏิปทาวัตรปฏิบัติของหลวงปู่หงษ์ พรหมปญฺโญ คือการเอาสัตว์
ป่ามีพิษ คือ งู เช่น งูเห่า งูจงอาง เป็นต้น มาช่วยเป็นรั้วทางธรรมชาติในการช่วยดูแลรักษาพื้นป่าและท่าน
จะรับซื้องูที่ชาวบ้านจับได้ แล้วให้ลูกศิษย์น าไปปล่อยในเขตพื้นที่ป่าสาธารณะที่องค์หลวงปู่น าพาชาวบ้าน
ร่วมกันพัฒนาและอนุรักษ์ ดังที่“หลวงปู่บอกว่า งูอาศัยอยู่ในป่า หากไม่ท าร้ายป่า งูก็ไม่ท าร้ายคน”29ดังนั้น 
นับว่าเป็นอุบายที่มองเห็นการเชื่อมโยงแบบอิงอาศัยซึ่งกันและกันของธรรมชาติ ที่เป็นไปตามระบบนิเวศ  
ที่หลวงปู่หงษ์ พรหมปญฺโญ ได้ใช้เป็นกุศโลบายที่ช่วยทั้งการอนุรักษ์สัตว์ป่า และอนุรักษ์ป่าไม้ไปด้วยซึ่ ง
นับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน (Local Wisdom) ที่มีต้นความคิดจากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาคือ
หลักปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง 

(2) ด้านป่าไม้และที่ดิน:สืบเนื่องจากหลวงปู่หงษ์ พรหมปญฺโญได้กลับมาจ าพรรษาที่วัดบ้านเกิดใน
ปี พ.ศ.2517 คือวัดเพชรบุรี และประจวบเหมาะกับ “...ทางการไทยได้ประกาศให้พื้นที่บริเวณต าบลทุ่งมน 

                                                           
26 มานพ นักการเรียน. อ้างแล้ว, หน้า 158. 
27 พระครูสุวรรณจันทสรคุณ, อ้างแล้ว,หน้า 71. 
28 เรื่องเดียวกัน, หน้า 71. 
29 เรื่องเดียวกัน, หน้า 78. 



28 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2

 

 

และต าบลสมุดเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าก าไรจาน...”30 จิตส านึกของการหวงแหนป่าไม้จึงเริ่มจากนั้น 
และหลังจากนั้น ตั้งแต่ปี 2526 หลวงปู่หงษ์ พรหมปญฺโญ  ร่วมกับกรมป่าไม้ ด าเนินการอนุรักษ์ป่า 
โดยเฉพาะป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าก าใสจาน” พื้นที่ประมาณ 15,600 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 2 ต าบล คือ ต าบล
ทุ่งมน และต าบลสมุด โดยพิจารณาเห็นว่าถ้าไม่รักษาป่านี้ไว้อนาคตจะไม่มีพื้นที่ป่า และสัตว์ป่าอาศัยอยู่ 
ท่านจึงริเริ่มจ้างแรงงานท้องถิ่นสร้างรั่วลวดหนาม และได้น าหินซึ่งมีอยู่ทั่วไปในพื้นที่ให้น ามากองเรียงกันเป็น
แถว ล้อมรอบพื้นที่ป่าที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ และได้มอบเงินจ านวนหนึ่งให้กับราษฎรให้ช่วยฟื้นฟูสภาพป่า
โดยปลูกป่าทดแทนในวันส าคัญต่าง ๆ ท าให้สภาพป่ากลับคืนความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง  เรียกว่า “ป่า
ประกายเพชร” ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 300 ไร่31ดังที่ พระครูวิกรมประชานุกูล ได้กล่าวว่า องค์หลวงปู่
นอกเหนือจากเป็นนักปฏิบัติแล้ว ท่านยังมีกุสโลบายในการสอนศิษยานุศิษย์และชาวบ้าน โดยใช้ป่าไม้เป็น
อุปกรณ์ในการสอนธรรม คือ การน าชาวบ้านออกไปทานข้าวกลางป่า ซึ่งชาวบ้านจะเรียกติดปากว่า “กิน
ข้าวกลางป่า” “นอกจากอ่ิมบุญแล้วชาวบ้านยังได้ข้อคิดเรื่องธรรมชาติกลับบ้านเสมอ เพราะหลวงปู่มักจะ
หยิบยกให้เห็นประโยชน์และคุณค่าของป่า ทั้งแหล่งอาหาร ยา สมุนไพร “ถ้าเราใช้ป่า ใช้น้ า ใช้สัตว์ ก็ต้อง
จัดการคืนให้เขาเหมือนเดิม ต้นไม้เมื่อตัดแล้ว ก็ให้รู้จักปลูก ปลา เมื่อกินแล้ว ก็รู้จักปล่อย เราอยากมีน้ าใช้  
ก็ต้องหมั่นปลูกต้นไม้ และรู้จักสร้างแหล่งเก็บกักน้ าเมื่อยามขัดสน”32  วิธีการในการอนุรักษ์ป่าไม้และพัฒนา
ที่ดินของหลวงปู่หงษ์ พฺรหฺมปญฺโญนั้น ปรากฏเด่นชัดจากบทสัมภาษณ์ของ พระครูวิกรมประชานุกูล ศิษย์
ของท่านได้ให้ข้อมูลที่ส าคัญเอาไว้ว่า 

“...การบริจาคพื้นที่ของชาวบ้านเพื่อจัดท าพื้นที่ป่านั้นไม่ง่ายทุกรายไป บางรายก็ต้องทดแทนด้วย
เงินทอง ดังนั้น เงินทุกบาทที่ผู้ศรัทธาบริจาคให้จึงน ามาเป็นทุนรอนในการจัดหาผืนป่า ตั้งแต่
ค่าชดเชยพื้นที่ หรือใช้เป็นค่าแรง ค่าอาหารแก่ชาวบ้านที่มาช่วยกันปลูก ปี 2535 เมตตาธรรมและ
ทานบารมีที่หลวงปู่มีให้อย่างน้ าเสมอ ท าให้ชาวบ้านเกิดศรัทธาร่วมกันบริจาคที่หัวไร่ปลายนาให้
เป็นพื้นที่ป่า ลมหายใจของชุมชนมีเรื่องราวของป่าไม้มาเก่ียวข้องมากขึ้น และในปีนี้เองมีผู้บริจาค
ให้เป็นพื้นที่ป่าถึง 30 ราย รวมพื้นที่ทั้งหมดกว่า 5,000 ไร่ แล้วผืนป่าที่เกิดจากความร่วมมือของ
ชาวบ้าน โดยมีหลวงปู่หงษ์เป็นศูนย์กลางนั้นมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนป่าที่ไหนในประเทศไทย นั่นก็
คือมีรั้วทั้งรั้วลวดหนาม และรั้วหิน หลวงปู่หงส์ให้เหตุผลในการล้อมรั้วว่า เพื่อให้มีแนวเขตที่ชัดเจน
สะดวกในการดูแลรักษา และเป็นการแบ่งเขตรับผิดชอบแก่ชุมชนรอบข้าง เพราะหลังจากการล้อม
รั้วเสร็จแล้ว ก็จะมอบให้ชาวบ้านดูแลเป็นการตั้งกรรมการขึ้นมาดูแลส่วนนั้น ท าให้ทุกคนรู้สึกเป็น
เจ้าของร่วมกัน หมู่บ้านไหนใกล้ป่าสงวนไหนก็ตั้งกรรมการข้ึนมาดูแลส่วนนั้น ป่าบางแห่งอยู่ในการ
ดูแลร่วมกันมากกว่า 1 หมู่บ้าน ก็ต้องคณะกรรมการบริหารร่วมกันตรวจตราดูแล แต่ถ้าเป็นป่าท่ี
ล้อมด้วยรั้วหิน นอกจากจะมีมนุษย์เป็นเวรยามแล้ว ก็ยังมีงูสารพัดชนิดจ านวนแสนกว่าตัว คอย
ช่วยดูแลอีกด้วย งูเหล่านี้หลวงปู่หงษ์ให้น ามาปล่อยไว้ในป่าทั่ว ๆ ไป ซึ่งงูก็อาศัยอยู่ตามโพรงหินที่

                                                           
30 เรื่องเดียวกัน, หน้า 77. 
31 ยุทธนันต์ ประวงษ์, อ้างแล้ว, หน้า 22. 
32 พระครูสุวรรณจันทรสารุณ, อ้างแล้ว, หน้า 77-78. 

 

 

อยู่รอบผืนป่านั่นเอง แต่ก็ไม่เคยปรากฏว่ามีชาวบ้านที่ไปเก็บพืชผักในป่าเคยถูกงูกัดแม้แต่คร้ังเดียว
...”33 
(3) ด้านพัฒนาแห่งน  า:น้ านับว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส าคัญ เพราะน้ าคือชีวิต หากมีน้ า ก็มีชีวิต  

แต่เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของภาคอีสานตอนใต้ มักมีปัญหาเรื่องแหล่งน้ าไม่พอเพี ยงในการอุปโภค
บริโภคในช่วงฤดูร้อน จึงเป็นเหตุให้หลวงปู่หงษ์ พฺรหฺมปญฺโญ ท่านก็เน้นย าสอนพุทธศาสนิกชนให้
ความส าคัญในการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคเหมือนกัน ดังค าสอนที่วา“ถ้าเราใช้ป่า ใช้น้ า ใช้
สัตว์ ก็ต้องจัดการคืนให้เขาเหมือนเดิม ต้นไม้เมื่อตัดแล้ว ก็ให้รู้จักปลูก ปลา เมื่อกินแล้ว ก็รู้จักปล่อย เรา
อยากมีน้ าใช้ ก็ต้องหมั่นปลูกต้นไม้ และรู้จักสร้างแหล่งเก็บกักน้ าเมื่อยามขัดสน”34 ดังนั้นจะเห็นได้ว่า หลวง
ปู่หงษ์ พฺรหฺมปญฺโญ ท่านได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาแหล่งน้ าสาธารณะเพื่อการใช้อุปโภคบริโภคของ
ชุมชน เพราะหากแหล่งน้ าสาธารณะมีความสะอาด ปราศจากจากสิ่งปฏิกูลหรือสกปรก ก็ถือว่าเป็น
เครื่องหมายแห่งความอุดมสมบูรณ์ของชุมชน เพราะเมื่อมีการน าน้ าไปเพาะปลูกต่าง ๆ ก็ได้ผล สังเกตว่านับ
แต่โบราณกาลมาแหล่งอารยธรรมของมนุษย์ที่มีความเจริญรุ่งเรืองล้วนมีบ่อเกิดอยู่ในบริเวณลุ่มแม่ น้ าที่
ส าคัญทั้งนั้น 

(4) ด้านพัฒนาที่ดิน:ในด้านดินก็เหมือนกันเราสามารถเห็นแนวค าสอนที่ปรากฏจากบริบทนี้
เหมือนกัน คือ หลวงปู่หงษ์ พฺรหฺมปญฺโญ ท่านเร่ิมจากชี้น าและท าให้เห็น ดังปรากฏจากผลการสัมภาษณ์ของ
พระครูวิกรมประชานุกูลว่า “ถ้าเราใช้ป่า ใช้น้ า ใช้สัตว์ ก็ต้องจัดการคืนให้เขาเหมือนเดิม ต้นไม้เมื่อตัดแล้ว 
ก็ให้รู้จักปลูก ปลา เมื่อกินแล้ว ก็รู้จักปล่อย เราอยากมีน้ าใช้ ก็ต้องหมั่นปลูกต้นไม้ และรู้จักสร้างแหล่งเก็บ
กักน้ าเมื่อยามขัดสน”35ดังนั้น การพัฒนาที่ดินนั้นหลวงปู่หงษ์ พฺรหฺมปญฺโญ ได้สอนให้พุทธศาสนิกชนรู้จัก
การใช้ดินอย่างรู้จักคุณค่า และรู้จักห่วงแหนรักษาดินที่ใช้เป็นสาธารณประโยชน์ คือ เป็นที่ส่วนรวมที่ทุกคน
สามารถให้ได้อย่างเท่าเทียมกัน 

(5) ด้านการสร้างสัมมาชีพ : ในมิติของการสร้างอาชีพให้กับชุมชนที่ถูกต้อง ซึ่งหลักของ
“สัมมาชีพ” คือ การเป็นอยู่ หรือ การด ารงอยู่ที่ประกอบความบริสุทธิ์ทั้งทางกาย,ทางวาจา และทางใจ และ
ละเว้นการด ารงอยู่ที่ปราศจากความทุจริตทั้งทางกาย,ทางวาจา และทางใจ ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนทั้ง
แก่ตนเองและคนอ่ืนซึ่งหลักค าสอนของหลวงปู่หงษ์ พฺรหฺมปญฺโญ ด้านสัมมาชีพนั้นปรากฎจากการให้ข้อมูล
ของพระครูวิกรมประชานุกูล ที่ได้กล่าวถึงรูปแบบและวิธีการในการส่งเสริมสัมมาชีพตามแบบฉบับของหลวง
ปู่หงษ์ พฺรหฺมปญฺโญ ไว้ดังนี้ “นอกจากผืนป่านับหมื่นไร้ที่ได้รับการคืนสภาพด้วยความเมตตาจากหลวงปู่แล้ว 
ความเข้าที่เป็นองค์รวมท าให้ท่านมองการณ์ไกลว่า การรักษาป่าอย่างยั่งยืน ไม่ใช่การปลูก แต่ต้องไม่ท าลาย 
และการไม่ท าลายก็ต้องให้ชาวบ้านมีอาชีพ หลวงปู่จึงสนับสนุนโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาอาชีพ ไม่ว่าจะ
เป็นการขุดคลอง ท าถนน เพื่อเป็นทางออกขอผลผลิตการเกษตร ส่งเสริมอาชีพทอผ้า ส่งเสริมโครงการสวน
สมุนไพรในป่าชุมชน และโครงการปลูกผักกินได้ เช่น ผักหวาน เพาะพันธุ์ไข่มดแดง เลี้ยงปลาในสระน้ าเพื่อ

                                                           
33 เรื่องเดียวกัน, หน้า 78. 
34 เรื่องเดียวกัน, หน้า 77-78. 
35 เรื่องเดียวกัน, หน้า 77-78. 
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อยู่รอบผืนป่านั่นเอง แต่ก็ไม่เคยปรากฏว่ามีชาวบ้านที่ไปเก็บพืชผักในป่าเคยถูกงูกัดแม้แต่คร้ังเดียว
...”33 
(3) ด้านพัฒนาแห่งน  า:น้ านับว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส าคัญ เพราะน้ าคือชีวิต หากมีน้ า ก็มีชีวิต  

แต่เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของภาคอีสานตอนใต้ มักมีปัญหาเรื่องแหล่งน้ าไม่พอเพี ยงในการอุปโภค
บริโภคในช่วงฤดูร้อน จึงเป็นเหตุให้หลวงปู่หงษ์ พฺรหฺมปญฺโญ ท่านก็เน้นย าสอนพุทธศาสนิกชนให้
ความส าคัญในการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคเหมือนกัน ดังค าสอนที่วา“ถ้าเราใช้ป่า ใช้น้ า ใช้
สัตว์ ก็ต้องจัดการคืนให้เขาเหมือนเดิม ต้นไม้เมื่อตัดแล้ว ก็ให้รู้จักปลูก ปลา เมื่อกินแล้ว ก็รู้จักปล่อย เรา
อยากมีน้ าใช้ ก็ต้องหมั่นปลูกต้นไม้ และรู้จักสร้างแหล่งเก็บกักน้ าเมื่อยามขัดสน”34 ดังนั้นจะเห็นได้ว่า หลวง
ปู่หงษ์ พฺรหฺมปญฺโญ ท่านได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาแหล่งน้ าสาธารณะเพื่อการใช้อุปโภคบริโภคของ
ชุมชน เพราะหากแหล่งน้ าสาธารณะมีความสะอาด ปราศจากจากสิ่งปฏิกูลหรือสกปรก ก็ถือว่าเป็น
เครื่องหมายแห่งความอุดมสมบูรณ์ของชุมชน เพราะเมื่อมีการน าน้ าไปเพาะปลูกต่าง ๆ ก็ได้ผล สังเกตว่านับ
แต่โบราณกาลมาแหล่งอารยธรรมของมนุษย์ที่มีความเจริญรุ่งเรืองล้วนมีบ่อเกิดอยู่ในบริเวณลุ่มแม่ น้ าที่
ส าคัญทั้งนั้น 

(4) ด้านพัฒนาที่ดิน:ในด้านดินก็เหมือนกันเราสามารถเห็นแนวค าสอนที่ปรากฏจากบริบทนี้
เหมือนกัน คือ หลวงปู่หงษ์ พฺรหฺมปญฺโญ ท่านเร่ิมจากชี้น าและท าให้เห็น ดังปรากฏจากผลการสัมภาษณ์ของ
พระครูวิกรมประชานุกูลว่า “ถ้าเราใช้ป่า ใช้น้ า ใช้สัตว์ ก็ต้องจัดการคืนให้เขาเหมือนเดิม ต้นไม้เมื่อตัดแล้ว 
ก็ให้รู้จักปลูก ปลา เมื่อกินแล้ว ก็รู้จักปล่อย เราอยากมีน้ าใช้ ก็ต้องหมั่นปลูกต้นไม้ และรู้จักสร้างแหล่งเก็บ
กักน้ าเมื่อยามขัดสน”35ดังนั้น การพัฒนาที่ดินนั้นหลวงปู่หงษ์ พฺรหฺมปญฺโญ ได้สอนให้พุทธศาสนิกชนรู้จัก
การใช้ดินอย่างรู้จักคุณค่า และรู้จักห่วงแหนรักษาดินที่ใช้เป็นสาธารณประโยชน์ คือ เป็นที่ส่วนรวมที่ทุกคน
สามารถให้ได้อย่างเท่าเทียมกัน 

(5) ด้านการสร้างสัมมาชีพ : ในมิติของการสร้างอาชีพให้กับชุมชนที่ถูกต้อง ซึ่งหลักของ
“สัมมาชีพ” คือ การเป็นอยู่ หรือ การด ารงอยู่ที่ประกอบความบริสุทธิ์ทั้งทางกาย,ทางวาจา และทางใจ และ
ละเว้นการด ารงอยู่ที่ปราศจากความทุจริตทั้งทางกาย,ทางวาจา และทางใจ ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนทั้ง
แก่ตนเองและคนอ่ืนซึ่งหลักค าสอนของหลวงปู่หงษ์ พฺรหฺมปญฺโญ ด้านสัมมาชีพนั้นปรากฎจากการให้ข้อมูล
ของพระครูวิกรมประชานุกูล ที่ได้กล่าวถึงรูปแบบและวิธีการในการส่งเสริมสัมมาชีพตามแบบฉบับของหลวง
ปู่หงษ์ พฺรหฺมปญฺโญ ไว้ดังนี้ “นอกจากผืนป่านับหมื่นไร้ที่ได้รับการคืนสภาพด้วยความเมตตาจากหลวงปู่แล้ว 
ความเข้าที่เป็นองค์รวมท าให้ท่านมองการณ์ไกลว่า การรักษาป่าอย่างยั่งยืน ไม่ใช่การปลูก แต่ต้องไม่ท าลาย 
และการไม่ท าลายก็ต้องให้ชาวบ้านมีอาชีพ หลวงปู่จึงสนับสนุนโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาอาชีพ ไม่ว่าจะ
เป็นการขุดคลอง ท าถนน เพื่อเป็นทางออกขอผลผลิตการเกษตร ส่งเสริมอาชีพทอผ้า ส่งเสริมโครงการสวน
สมุนไพรในป่าชุมชน และโครงการปลูกผักกินได้ เช่น ผักหวาน เพาะพันธุ์ไข่มดแดง เลี้ยงปลาในสระน้ าเพื่อ

                                                           
33 เรื่องเดียวกัน, หน้า 78. 
34 เรื่องเดียวกัน, หน้า 77-78. 
35 เรื่องเดียวกัน, หน้า 77-78. 
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เป็นแหล่งอาหาร รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ป่าไม้ เป็นศูนย์รวม
ในการจัดหางบประมาณ จัดท าโครงการชลประทานและสาธารณูปโภคพื้นฐานมากมาย จัดท าฝายน้ าล้นจาก
ล้ าน้ าชี เพื่อให้ชาวบ้านท าเกษตรได้ตลอดทั้งปี เป็นต้น”36 

ดังนั้น ผลจากการเริ่มอนุรักษ์พื้นป่าและพัฒนาที่ดิน แหล่งน้ า โดยการน าของหลวงปู่หงษ์  
พฺรหฺมปญฺโญ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 ได้ปรากฏผลที่ชัดเจนในด้านการอนุรักษ์ป่า โดยมีรายละเอียดที่ยุทธนันต์ 
ประวงศ์37 ได้รวบรวมเอาไว้ ดังนี้ 

พ.ศ.2526 ล้อมรั้วลวดหนาม “ป่าผู้ว่าเสนอฯ” สาเหตุที่มีชื่อเรียกเช่นนี้เพราะป่าแห่งนี้อยู่ติดกับ
บ้านพลับ หมู่ที่ 6 ต าบลทุ่งมน อ าเภอปราสาท ซึ่งนายเสนอ มูลศาสตร์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทริ์ ใน
เวลานั้นเกรงว่าป่าแห่งนี้จะถูกท าลาย จึงได้ขอให้หลวงปู่หงส์ล้อมรั้วลวดหนามไว้พื้นที่ประมาณ 70 ไร ่

พ.ศ.2526 ล้อมรั้วหิน “ป่าโครอย” พื้นที่ประมาณ 900 ไร่ บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 1,2 ต าบลทุ่งมน 
อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

พ.ศ.2530 ล้อมรั้วหิน “ป่าเขาหลวงปู่ริม” พื้นที่ประมาณ 300 ไร ่
พ.ศ.2533 “ป่าขุนแก้ว” บ้านสะพาน หมู่ที่ 7 ต าบลทุ่งมุน อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ พื้นที่ป่า

ถูกท าลายเป็นจ านวนมาก จึงได้ร่วมกันฟื้นฟูสภาพป่าให้อุดมสมบูรณ์เหมือนเดิม โดยการปลูกป่าให้เต็มพื้นที่ 
มีพื้นที่ประมาณ 60 ไร ่

พ.ศ.2533 ล้อมรั้วลวดหนาม และปรับปรุงสถานที่ “ป่าช้าบ้านสมุด” หมู่ที่ 7 ต าบลสมุด อ าเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ พื้นที่ประมาณ 4 ไร ่

พ.ศ.2533 ปรับปรุงสถานที่และฟื้นฟูสภาพป่า “ป่าช้าบ้านถนนหัก” หมู่ที่ 5 ต าบลโชคนาสาม 
อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ พื้นที่ประมาณ 40 ไร ่

พ.ศ.2535 ขุดสระน้ า “พนมย่าจรู๊ก” หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งมน อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ลึก 2 
เมตร และล้อมรั้วลวดหนามใช้ส าหรับดื่ม เนื้อที่ประมาณ 1 ไร ่

พ.ศ.2538 ปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 
50 บริเวณบ้านโคกจ๊ะ หมู่ที่ 4 ต าบลสมุด อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

พ.ศ.2538 ล้อรั้วลวดหนามแปลงปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องใน
วโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 หมู่ที่ 4 บ้านโคกจ๊ะ ต าบลสมุด อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

พ.ศ.2539 ล้อมรั้วลวดหนาม “ที่สาธารณประโยชน์บ้านพลับ” และฟื้นฟูสภาพป่า โยการปลูกป่า
เพิ่มเติม หมู่ที่ 6 ต าบลทุ่งมน อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

พ.ศ.2540 ขุดสระน้ าติดกับพื้นที่แปลงปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ บ้านโคกจ๊ะ หมู่ที่ 4 ต าบลสมุด 
อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  

                                                           
36 เรื่องเดียวกัน, หน้า 78. 
37 ยุทธนันต์ ประวงศ์, อ้างแล้ว, หน้า 23-36. 

 

 

พ.ศ.2540 ส่งพื้นที่ป่าเข้าประกวด “ชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ดีเด่น” และได้รับพระราชทานธง 
“พิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิต” จ านวน 4 ธง และได้เดินทางไปรับพระราชทานธงที่ ต าหนักภูพานราชนิเวศน์ 
จังหวัดสกลนคร 

พ.ศ.2541 ปลูกต้นสะเดาสองข้างถนนสายทุ่งมน-ตาอี ระยะทาง 12 กิโลเมตร โครงการปลูกป่า
ถาวร  

พ.ศ.2543 ปลูกป่าโอจีริสและจัดท านบกั้นน้ า 
พ.ศ.2544 กองหินล้อมรั้ว “ป่าช้าบ้านหนองรี” หมู่ที่ 8 ต าบลทุ่งมน อ าเภอปราสาท จังหวัด

สุรินทร์ 
 

บทสรุป 
 ดังนั้นหลวงปู่หงษ์ พรหมปญฺโญท่านเป็นพระมหาเถระที่มีวัตรปฏิบัติที่งดงาม เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธา
ของพุทธศาสนิกชนท่ีไปกราบขอพรจากท่าน โดยท่านได้ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการสอน
พุทธศาสนิกชนให้เข้าถึงแก่นแท้ของธรรมะ โดยใช้วัตถุมงคลเป็นเพียงแค่สื่อแห่งสังฆานุสสติเท่านั้นซึ่งจาก
ข้อมูลที่กล่าวมา ท าให้เห็นเป็นเชิงประจักษ์ว่า หลวงปู่หงษ์ พรหมปญฺโญ ได้ใช้กุศโลบายในการสอน
พุทธศาสนิกชนผ่านมิติของการอนุรักษ์ทรัยพากรทางธรรมชาติ โดยหลักธรรมที่หลวงปู่หงษ์ พรหมปญฺโญ
น ามาใช้อันเป็นคุณธรรมเบื้องต้น ที่จะปลูกฝั่งจิตส านึกภายในให้กับสาธุชนประกอบด้วย (1) ได้ใช้หลัก
เมตตาธรรม (2) ใช้ศีล 5 เป็นแกนกลางของค าสอนสั่งเพื่อรักษาระบบนิเวศ เพราะถึงแม้ท่านจะเป็นพระเกจิ
ที่มีลูกศิษย์สร้างวัตถุมงคลไปให้ท่านปลุกเสก แต่ท่านก็สอนผู้ที่น าวัตถุมงคลของท่านไปบูชาว่า ให้มีศีล 5  
ถ้าไม่มีศีล 5 แล้ว วัตถุมงคลของท่านจะไม่ขลังไม่ศักดิ์สิทธิ์ (3) แปลงป่าไม้จากศาสนสถานให้เป็นธรรม
อุปกรณ์ในการฝึกคน(4) ใช้หลักกตัญญูเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอนึ่ง วัตรปฏิบัติของหลวงปู่หงษ์ พรหมปญฺโญ 
ด้านการดูแลระบบนิเวศดังปรากฏจากผลงานด้านการดูแลสัตว์ป่า, การอนุรักษ์ป่าไม้, การพัฒนาที่ดิน, การ
พัฒนาแหล่งน้ า เพื่อเป็นสมบัติไว้ให้กับลูกหลานได้สืบต่อ และการสร้างสัมมาชีพให้กับคนในชุมชน อันส่งผล
ให้เป็นการพัฒนาที่หยั่งยืนและเข้มแข็งที่อยู่ภายใต้บารมีธรรมของหลวงปู่หงษ์ พรหมปญฺโญ 
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พ.ศ.2540 ส่งพื้นที่ป่าเข้าประกวด “ชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ดีเด่น” และได้รับพระราชทานธง 
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บทสรุป 
 ดังนั้นหลวงปู่หงษ์ พรหมปญฺโญท่านเป็นพระมหาเถระที่มีวัตรปฏิบัติที่งดงาม เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธา
ของพุทธศาสนิกชนที่ไปกราบขอพรจากท่าน โดยท่านได้ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการสอน
พุทธศาสนิกชนให้เข้าถึงแก่นแท้ของธรรมะ โดยใช้วัตถุมงคลเป็นเพียงแค่สื่อแห่งสังฆานุสสติเท่านั้นซึ่งจาก
ข้อมูลที่กล่าวมา ท าให้เห็นเป็นเชิงประจักษ์ว่า หลวงปู่หงษ์ พรหมปญฺโญ ได้ใช้กุศโลบายในการสอน
พุทธศาสนิกชนผ่านมิติของการอนุรักษ์ทรัยพากรทางธรรมชาติ โดยหลักธรรมที่หลวงปู่หงษ์ พรหมปญฺโญ
น ามาใช้อันเป็นคุณธรรมเบื้องต้น ที่จะปลูกฝั่งจิตส านึกภายในให้กับสาธุชนประกอบด้วย (1) ได้ใช้หลัก
เมตตาธรรม (2) ใช้ศีล 5 เป็นแกนกลางของค าสอนสั่งเพื่อรักษาระบบนิเวศ เพราะถึงแม้ท่านจะเป็นพระเกจิ
ที่มีลูกศิษย์สร้างวัตถุมงคลไปให้ท่านปลุกเสก แต่ท่านก็สอนผู้ที่น าวัตถุมงคลของท่านไปบูชาว่า ให้มีศีล 5  
ถ้าไม่มีศีล 5 แล้ว วัตถุมงคลของท่านจะไม่ขลังไม่ศักดิ์สิทธิ์ (3) แปลงป่าไม้จากศาสนสถานให้เป็นธรรม
อุปกรณ์ในการฝึกคน(4) ใช้หลักกตัญญูเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอนึ่ง วัตรปฏิบัติของหลวงปู่หงษ์ พรหมปญฺโญ 
ด้านการดูแลระบบนิเวศดังปรากฏจากผลงานด้านการดูแลสัตว์ป่า, การอนุรักษ์ป่าไม้, การพัฒนาที่ดิน, การ
พัฒนาแหล่งน้ า เพื่อเป็นสมบัติไว้ให้กับลูกหลานได้สืบต่อ และการสร้างสัมมาชีพให้กับคนในชุมชน อันส่งผล
ให้เป็นการพัฒนาที่หยั่งยืนและเข้มแข็งที่อยู่ภายใต้บารมีธรรมของหลวงปู่หงษ์ พรหมปญฺโญ 
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การสร้างบัณฑิตที่เป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุขตามแนวพุทธศาสนา 
The Creation of Good and Happy Graduates  

According to Buddhist Way 
 

พระมหาอินทร์วงศ์ อิสฺสรภาณี 
จันทรัสม์ ตาปูลิง  

                                                 วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาถือเป็นปัจจัยส าคัญที่จะสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
และคุณธรรม  มีจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข ” ในทาง
พระพุทธศาสนา การสร้างบัณฑิตให้เป็นคนเก่ง คนและมีความสุข ต้องใช้หลักธรรมที่เรียกว่า ไตรสิกขา คือ 
ปริยัติ  ปฏิบัติ และปฎิเวธ  ด้านปริยัติ บัณฑิตต้องวิธีการสร้างปัญญาออกเป็น 4 ขั้นตอน การเลือก
แหล่งข้อมูล  การรับรู้ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และ การลงมือปฏิบัติตามข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์แล้ว  
ด้านปฏิบัติ การฝึกฝนตนเองนั้นบัณฑิตต้องคิดดี ท าดี และพูดดี และ ด้านปฏิเวธ การพัฒนาบัณฑิตให้มี
ความสุขได้นั้น จะต้องมีการพัฒนาให้ครบทั้ง 4 ด้าน การพัฒนาด้ายกาย ศีล จิต และปัญญา ถ้าบุคคล
พัฒนาใน 4 ด้านแล้วย่อมจะได้ความสุขหรือความเจริญตามการพัฒนาของชีวิต 

ค าส าคัญ: บัณฑิต ,พระพุทธศาสนา 
 
Abstract 
 Education is the key to create a complete human being, both physically, mentally, 
intellectually, and ethically that one can live happily with others. In Buddhist way, to 
create a good and happy graduate, it is needed to apply the principle that called 
Saddhamma which includes Pariyatti, Patipatti, and Pativedha. In terms of Pariyatti, the 
graduates have to understand the wisdom creation procedure that is divided into 4 steps 
as followings: select the sources, acknowledge the data, analyze the data, and practice. In 
terms of Patipatti, the way to train oneself is to think, act, and speak properly. In terms of 
Pativedha, the way to create happiness among graduates is needed to develop in 4 
dimensions which are physical, ethical, mental, and intellectual development. Whenever 
graduate can develop oneself in these 4 dimensions, one will meet the happiness and 
prosperity in one’s life. 

Keywords: Graduate, Buddhism 
 


