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ขาวประชาสัมพนัธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666 
โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  

              ดวยปรัชญามหามงคล ‘โพธิวิชชาลัย’ ตักศิลา ‘ฟน’ 

 
ดวยปรัชญามหามงคล ‘โพธิวิชชาลัย’ ตักศิลา ‘ฟนสุขไทย’ 
 

  
  

บรรยากาศแหงความปลื้มปติของเหลาพสกนิกรไทย
ทวมทนไปทั่วทั้งผืนแผนดิน เน่ืองในโอกาสมหามงคล 
เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว 5 ธันวาคม 2550 ทั้งน้ี พสกนิกรไทยตาง
สํานึกในพระมหากรุณาธคิุณอันลนพนของพระองค
ทานที่ทรงมีมาตลอดกวา 60 ปแหงการครองราชย 
  
นอกเหนือจากพระราชกรณียกิจ โครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดํารติาง ๆ ที่ทรงริเริ่ม ในยุคที่
ประเทศไทยตองเผชิญกับปญหาดานเศรษฐกจิที่ถา
โถม พระองคทานก็ไดพระราชทานหลักปรัชญา 
“เศรษฐกิจพอเพียง” ใหเหลาลูกไทยไดนอมนําไป
ปฏิบัติเพื่อประโยชนสุขแกตนเอง และเพื่อ
ประเทศชาติ 
  
“โพธิวิชชาลัย” เปนอีกหนึ่งผลิตผลจากปรัชญามหา
มงคล 
  
ทั้งนี ้สถาบันการศึกษาไทยไดเดินตามรอยพระ
บาทขององคพอหลวงแหงปวงไทย โดยจัดสราง 
“โพธิวิชชาลัย” วิทยาลัยตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นที่ 61 ไร ที ่ต.หนอง
หมากฝาย อ.วัฒนานคร จ.สระแกว ซึ่งจะแลว
เสร็จในปหนา โดย ศ.ดร.วิรุณ ตัง้เจริญ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) 
เปดเผยวา... โพธิวิชชาลัยจัดตั้งขึน้ “เพื่อแปร
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงสู
ภาคปฏิบัติ”  
  

ขาวจากหนังสือพิมพเดลินิวส  ฉบับประจําวันที่  6  เดือนธันวาคม  พ.ศ.2550     หนา  3 
ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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โครงการนี้ไดรับความรวมมือสนับสนุนทั้งจากภาค
ราชการ เอกชน องคกรพัฒนาเอกชน ภาคการศึกษา 
และท่ีสําคัญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี จะเสด็จพระราชดําเนินเพื่อทรงวางศิลาฤกษ
ในวันที่ 28 มกราคม 2551 ซึ่งเปนวันสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครัง้ที่ 21   
  
“เปนความตั้งใจของความตั้งใจของกลุมคนที่เห็น
ความ      สาํคัญของปญหา มีเปาหมายเพื่อผลิต
บัณฑิตใหกลับไปพัฒนาบานเกิด จะพรอมเปดรับ
นักศึกษาป 2552 สอนทั้งวิชาพุทธธรรม วิชาดาน
คุณธรรม และความรู รวมไปถึงหลักสูตรภูมิสังคม ที่
ตองการปลูกฝงความสํานึกในคุณธรรมจริยธรรม เรือ่ง
พลังงานทดแทน เรื่องเกษตรอินทรีย เรื่องธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม เรื่องการรักษาปาตนนํ้า ซึ่งหลายปญหา
ของเมืองไทยไมใชเรื่องยากและสายเกินไป หากจะ
เริ่มแกไขจริงจังตอนนี้” 
  
อธิการบดี มศว บอกอีกวา... อาคารของโพธิวิชชาลัย
น้ันกอสรางและออกแบบโดยชุมชน ในรูปแบบที่
เรียกวา “สถาปนึก” สรางแบบธรรมชาติ มีลักษณะเปน
บานดิน ใชดินเหนียวผสมแกลบแลวเขาบล็อกอัดเปน
แทงสี่เหลี่ยมผืนผา ซึ่งนอกจากการเรียนการสอน
ทั่วไป ยังเนนผลิตสินคาเกษตรธรรมชาติเปนหลักสูตร
ใหมดวย  
  
“โพธิวิชชาลัย” มาจากคําวา “โพธิ” คือ “พุทธธรรม” 
ของพระพุทธเจานํามาถือปฏิบัติ คําวา “วิชา” คือ 
“การรูลึกซึ้ง” ซึ่งทุกวันน้ีระบบทุนนิยมนําไปสูการ
ทําลายธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม “การกอตั้งโพธิ
วิชชาลัย มุงหวังใหเปนการศึกษารูปแบบใหม ซึ่งจะมี
สวนทําใหสมดุลของธรรมชาติดีขึ้น” ...ศ.ดร.วริุณก
ลาว 
  
ดาน วิวัฒน ศัลยกําธร ประธานสถาบนัเศรษฐกิจ
พอเพียง ระบุวา... ทุกวันน้ีทั้งประเทศไทย และโลก
เกิดปญหาทั้งจากภัยพิบัติธรรมชาติ โรคระบาด ภาวะ
ขาวยากหมากแพง การปลนสะดม ความขัดแยง 
ขณะที่หลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” น้ันไดรับการ
ยอมรับจากกวา 170 ประเทศสมาชิกองคการ
สหประชาชาติ (ยูเอ็น) วา “ยอดเยี่ยม” ในการที่จะ 
“สรางความมั่นคงยั่งยืน และความสงบสุขบนโลกได” 
  
“การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรง
เนนการสรางคนและพัฒนาคนเปนหลัก และไดทรง
ถายทอดหลักน้ีไวในพระราชนิพนธเรื่องพระมหาชนก” 
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ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง บอกตอไปวา... ใน
การขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ัน จะตองเรง
สรางสถาบันฝกอบรมเบ็ดเสร็จ เพื่อที่จะหยั่งราก
ปรัชญานี้ลงบนแผนดินน้ีใหได การขบัเคล่ือนและทํา
หลักปรัชญานี้ใหเปนรูปธรรมนั้นตองทํางานวิชาการ
ควบคูไปกับการปฏิบัติ และก็นับวาเปนสิ่งที่ดีมากที่
การเดินหนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ันทาง
สถาบันการศึกษาใหความสําคัญ และทําใหเปนจริง
ขึ้นมา โดยสวนหนึ่งอาศัย “พระมหาชนก” พระราช
นิพนธในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั “เปนแนวทาง” 
ดวย 
  
“ชาวบานในจังหวัดสระแกวตางบอกวาดีที่มี
สถาบันการศึกษาโพธิวิชชาลัยที่น่ี รับนักศึกษาที่เปน
คนสระแกว เพราะจะทําใหคนไมทิ้งถิ่นที่เกิด และสอน
ใหคนรูจักพึ่งพาตนเอง และมีคุณธรรม ซึ่งสําคัญมาก
คือคนสระแกวที่ไปเรียนกรุงเทพฯมักจะไมคอยกลับ
บาน ทิ้งพอทิ้งแม ถามีสถาบันการศึกษาที่น่ีคนก็จะไม
ไปไหน โดยสรุปก็คือชาวบานยินดีมาก” ...น่ีเปนเสียง
ของ ขวัญฤดี ดวงรัตน ผูประสานงานศูนยกสิกรรม
ธรรมชาติสระแกว  
  
ขณะที่ ศานติย นาคสุขศรี รองผูวาราชการจังหวัด
สระแกว เสรมิวา... สระแกวเปนจังหวัดที่นาจะมี
อนาคตสดใส แตที่ผานมามีปญหาพื้นดินแหงแลง คน
ยากจน เพราะมีการปลูกพชืเชิงเดี่ยวมาก อาทิ มัน
สําปะหลัง ยคูาลิปตัส ทําใหพื้นที่แหงแลง และ
ประชาชนยากจนลง ซึ่งสงผลถึงการศึกษาของคนใน
พื้นที่ดวย  
  
“พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงสนพระทัยพื้นที่
สระแกวน้ีมานานแลว และมีโครงการพัฒนาพื้นที่ราบ
เชิงเขาสระแกว-ปราจีนบุรี อันเปนโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําร ิซึ่งโพธิวิชชาลัยก็ไดเปนภาคี
รวมกับโครงการดวย” ...รองผูวาราชการจังหวัด
สระแกวกลาว  
  
“โพธิวิชชาลัย” เกิดขึ้นจากปรัชญา “เศรษฐกิจ
พอเพียง” 
  
เปนอีกหนึ่งรูปธรรมที่สะทอนพระเมตตา “พอหลวง” 
  
พอผูทรงมีพระมหากรุณาธิคุณลนพนตอปวงลูกไทย 
!!. 
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