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โพธิวิชชาลัย วิทยาลัยเศรษฐกิจพอเพียง สรางบัณฑิตคืนถิ่น 
โดย พงศภัค อรมุต 

 
 
 

"บุคคลลวนจาริกในโมหภูมิ ขาดทั้งความรูวิชาการ ทั้งความรูทั่วไป 
ไมรูแมแตประโยชนสวนตน ดังน้ัน จึงถึงกาลอันควรในการตั้งสถาบัน
ช่ือวา ปูทะเลยวิชชาลัย เพื่อประโยชนในการดําเนินชีวิต..." พระราช
ดํารัสของ พระมหาชนก พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว 
 
อันเปนที่มาของการกอตั้งสถาบันที่มีช่ือวา "โพธิวิชชาลัย" 
 
กอนเขาถึงเน้ือหาโพธิวิชชาลัย ขอทบทวนเรื่องราวของพระมหาชนก 

ซึ่งเปนที่มาของสถาบันการศึกษาที่กําลังจะสรางขึ้นในปน้ี-2551 และเปดรับนักศึกษารุนแรกในป 
2552 
 
ความเดิมในพระราชนิพนธเรื่องพระมหาชนก มีวา... 
 
วันหนึ่งพระมหาชนกตรัสสั่งใหขาราชบริพารจัดกระบวนไปเสด็จประพาส ในขณะที่ทรงชางเสด็จถึง
ประตูสวนก็เห็นมะมวงตนหนึ่งมีลูกดก แลดูเต็มตนไปทั้งตน กําลังอยากเลยเสด็จลุกขึ้นยืนบนหลังชาง 
เก็บมะมวงลูกหนึ่งมาเสวย แลวก็เลยเขาไปประพาสในพระราชอุทยาน  
 
ทรงสําราญอยูในพระราชอุทยานนั้นจนกระทั่งเย็นจึงเสด็จออกมา พอถึงประตูสวน พระองคก็แปลก
พระทัย เพราะปรากฏวามะมวงตนที่มีลูกเต็มไปหมดนั้น จะหาแมแตลูกเดียวก็ไมพบ แถมขางลางยัง
เต็มไปดวยกิ่งกานสาขาที่หัก ใบออนใบแกหลนเกล่ือนกลาดไปทั้งบริเวณโคนตน  
 
จึงตรัสถามผูรักษาสวน วาเปนเพราะเหตุอะไรจึงเปนเชนน้ัน เขากราบทูลใหทราบวา เพราะประชาชน
เห็นวามะมวงตนน้ันพระองคเสวยแลว เขาพากันมาเก็บ ตางยื้อแยงกัน สภาพของตนมะมวงจึงเปน
อยางที่ทอดพระเนตรบัดน้ี 
 
พระองคไดทรงสดับ จึงเกิดความคิดขึ้นวา มะมวงตนน้ีเพราะมีลูกจึงตองมีสภาพเชนน้ี ถาไมมีลูกก็คง
จะไมตองหักยับเยินอยางนี้  

 

ขาวจากหนังสือพิมพมติชน ฉบับประจําวันที่  22 เดือนมกราคม พ.ศ.2551     หนา  33  

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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"ถาเราไมมีราชสมบัติเสียก็จะหาคนปองรายมิได"  
 
พระมหาชนกเสด็จพระนคร เสด็จขึ้นปราสาท ประทับที่พระทวารปราสาท ทรงมนสิการถึงวาจาของนาง
มณีเมขลา... 
 
นางมณีเมขลาใหพระองคตั้งสถาบันการศึกษา ใหช่ือวา ปูทะเลยมหาวิชชาลัย แมในกาลนั้นก็จะสําเร็จ
กิจและไดมรรคาแหงบรมสุข  
 
..พระมหาชนกทรงดําริวา "ทุกบุคคลจะเปนพอคาวาณิช เกษตรกร กษัตริย หรือสมณะ ตองทําหนาที่
ทั้งน้ัน.." 
 
จากเนื้อหาพระมหาชนกตอนที่กลาวมา เปนการจุดประกายใหกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(มศว) ในโอกาสจัดงาน "วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ซึ่งเปนปที่ 21 เห็นวา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระราชดํารัสดานการศึกษาอันเปนประโยชนตอเยาวชนของชาติเสมอ
มา 
 
ดังน้ัน มศว จึงประกาศตัวเองยึดหลักการ เดินตามรอยเทาพอ จัดตั้ง "วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย" ขึ้นที่
อําเภอวัฒนานคร จ.สระแกว ซึ่งในวันที่ 28 มกราคม 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี จะเสด็จพระราชดําเนินทรงวางศิลาฤกษ ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย แหงน้ี 
 
"โพธิวิชชาลัย" แปลวา สถานที่แหงแสงสวาง ที่จะสรางพลังแหงปญญาอันยิ่งใหญ มีจุดมุงหมาย
จัดตั้งขึ้นเพื่อเปนสถาบันการเรียนรูที่เนนการเรียนการสอนดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเต็มรูปแบบ
แหงแรกในประเทศไทย และแหงเดียวในโลก 
 
อํานาจ เย็นสบาย รองอธิการบดี ฝายเครือขายการเรียนรู ในฐานะผูรับผิดชอบโครงการ บอกเลา
เรื่องราวของสถาบันแหงน้ี วา โครงการโพธิวิชชาลัย ถือเปนโครงการตนแบบที่มีการทํางานแบบมีสวน
รวมในรูปแบบองคกรเบญจภาคี คือมีการทํางานรวมกัน 5 สวน ไดแก ภาครัฐ เอกชน ภาคการศึกษา 
ประชาชน และองคกรพัฒนาภาคเอกชน (เอ็นจีโอ) มารวมกันทํางานรวมกันวิเคราะหการผลิตบัณฑิต 
หรือการจัดการทางการศึกษาที่เห็นวาปจจุบันน้ี "เกิดปญหา"  
 
 
"คําวาเกิดปญหา หมายความวา เรามองวาการศึกษาเปนกระแส
หลักในการผลิตบัณฑิต แตบัณฑิตที่จบการศึกษาในเวลานี้ มัน
ไปตอบสนองหรือสรางความเขมแข็งในภาคธุรกิจบางสวน แตวา
ไมไดชวยใหภาคสวนอื่นๆ ของสังคม เชน ภาคชุมชน ประชาชน 
เกิดความเขมแข็งตามมา ที่นาแปลกสําหรับวงการการศึกษา
ไทย คือเราผลิตบัณฑิตที่เปยมดวยความสามารถมากมาย
ตลอดเวลาหลายสิบป แตการเจริญเติบโตของประเทศกลับ
กระจุกตวัอยูเฉพาะในเมืองหลวง และหัวเมืองใหญ ขณะที่ภาค
ชนบท ขาดแคลนคนมีความรูความสามารถ 
 
อาจารยอํานาจบอกวา ดวยเหตุน้ี มศว ประสานมติร จึงเกิดการ
ตรวจสอบ ทบทวน แลวเห็นวา "โพธิวิชชาลัย" นาจะสราง
กระบวนการบางอยางใหกับการจัดการทางการศึกษาขึ้นมาใหม เพื่อที่จะสรางคนไปตอบสนองภาค
ประชาชนและชุมชน 
 
"กอนที่เราจะสรางอะไรกต็าม ความคิดปรัชญาเปนเรื่องสําคัญมาก ซึ่ง มศว ใชเวลาทําความเขาใจกับ
ชุมชนในพื้นที่ จ.สระแกว นานถึง 3 ป โพธิวิชชาลัยจึงเริ่มกอตัวใหเห็นเปนรูปเปนรางขึ้นได เปาหมาย

(ซายบน) โพธิวิชชาลัย (ขวาบน) 
สวนหนึ่งของอาคารเรียน (ซายลาง) 
เริ่มกอสราง (ขวาลาง) ระดมความ
คิดเห็นจากชาวบาน 
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ของเรา คือตองการใหชาวบานในทองถิ่นไดเขามามีสวนรวมในดานการศึกษา มาชวยกันออกแบบ
การศึกษาที่สามารถตอบสนองความตองการของชุมชนได 
 
"ที่ผานมาการศึกษาของไทยสรางความแข็งแกรงใหแกภาคสวนของสังคมไดไมเทาเทียมกัน เราเนน
การผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมากเกินไป แตเรายังมีอีก
หลายภาคสวนที่ยังไมไดรับประโยชนจากการศึกษามากพอ เชน ชุมชนชนบทที่นับวันยิ่งออนแอ เด็ก
รุนใหมเดินจากบานเกิดเมืองนอนไปหาความศิวิไลซในเมืองกันมากขึ้น และขาดจิตสํานึกในการ
กลับมาพัฒนาทองถิ่นของตนเอง ปลอยใหนายทุนเขาไปบุกรุกหาประโยชน" 
 
"โพธิวิชชาลัย" จึงจะเปนสถาบันการศึกษาที่ยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวมาเปนหลักในการปฏิบัติ ถายทอดแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแกคนในชุมชน เพื่อใหเกิดความ
ตระหนักในหนาที่รับผิดชอบและสรางสํานึกรักบานเกิด 
 
อาจารยอํานาจบอกวา "ที่สําคัญคือ เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวคิดที่จะทําใหมนุษยอยูรวมกับธรรมชาติ
ได โดยท่ีมีการเบียดเบียนธรรมชาติ และสังคมนอยที่สุด" 
 
จังหวัดสระแกว ขณะนี้กําลังมีปญหาสิ่งแวดลอม ปาตนนํ้าในอุทยานแหงชาติปางสีดา ซึ่งเปนปาตนนํ้า
ของแมนํ้าปราจีนบุรีถูกทําลาย มีปญหาความแหงแลง ไมเหมาะแกการทําเกษตรกรรม  
 
ความตองการของชุมชน คือตองการพลิกฟนให จ.สระแกวเปนจังหวัดที่นาอยู สามารถเพาะปลูกทํากนิ
ไดโดยไมขาดแคลน และไมมีปญหาสิ่งแวดลอม 
 
สระแกว จึงถูกเลือกเปนพื้นที่สําหรับการกอตั้งสถาบันน้ีอยางเปนรูปธรรม โดยจะจัดสรางขึ้นใน อ.
วัฒนานคร จ.สระแกว บนพื้นที่ 61 ไร 
 
ในโพธิวิชชาลัยน้ันจะแบงออกเปน 9 หองเรียน และ 9 ศูนยภูมิปญญาชุมชน โดยจะจัดใหมี ปราชญ
ชุมชน ในแตละอําเภอที่มีความชํานาญในเรื่องตางๆ เขามาสอนและใหความรูแกนิสิตของวิทยาลัย
แหงน้ี 
 
สําหรับเกณฑในการคัดเลือก "ปราชญชุมชน" ที่จะมาสอนนั้น ตองสอดคลองกับแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมถึงตองมีความรู สามารถปฏิบัติไดจริง และถายทอดอธิบายความรูใหแกนิสิตไดเปนอยาง
ดี 
 
"หลายคนอาจกังวลเกี่ยวกับความรูความสามารถของปราชญชุมชน เน่ืองจากเขาไมมีใบปริญญามา
ยืนยันความสามารถ แตอยาลืมวาสิ่งหนึ่งที่เขามีจริง คือภูมิปญญา ที่สามารถนํามาใชไดจริง เหลาน้ี
เปนเรื่องที่ตองทําความเขาใจ  

 
 
"นักวิชาการอาจมองวาวิทยาลัยเรามีมาตรฐานต่ํา เพราะเราไมมี
ดอกเตอร ไมมีอาจารยปริญญาโทตามเกณฑการศึกษาแบบตะวันตก
ที่กําหนดไว แตทั้งหมดขึ้นอยูกับวาเขามองที่อะไร และเราตองการ
อะไรมากกวา" 
 
อาจารยอํานาจบอกวา สาํหรับหลักสูตรที่จะเปดการเรียนการสอนใน
โพธิวิชชาลัย มีช่ือเรียกอยางเปนทางการ วา "หลักสูตรภูมิสงัคม" 
ซึ่งรายละเอียดกําลังอยูในกระบวนการยกราง และกําลังอยูใน
กระบวนการที่เรียกวา "ชุมชนวิพากษวิจารณ"  

 
"หลักสูตรที่เรากําลังรางอยูน้ี จะเปดรับนักศึกษาซึ่งอยูในกระบวนรับสอบตรงไดปลายป 2551 และในป 

 
นักวิชาการรวมแนวคิด 
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2552 จึงจะมีการเรียนการสอนรุนแรก 30 คน นักเรียนที่มาเรียน-เรียนฟรีไมเสียเงิน มีศักดิ์และศรีรับ
พระราชทานปริญญาบัตรเชนเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป" 
 
สวนงบประมาณในการเรียนการสอน สถาบันแหงน้ีจะไดรับจากเงินบริจาค ที่บริจาคเขามูลนิธิสมเด็จ
พระเทพรัตนฯ ซึ่งขณะนีม้ีบริษัท นํ้าตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) บริจาคเขามาแลวโดยทูลเกลาฯ
ถวายใหกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนฯ  
 
ดาน สุรพล พงษทัดศิริกุล ผูวาราชการจังหวัดสระแกว กลาวถึงโพธิวิชชาลัยวา ถือเปนความหวังใหม
ดานการศึกษา ที่ตองการใหแนวคิดตะวันออกและตะวันตกมาพบกัน 
 
"ที่ผานมาเราเลาเรียนความรูทางตะวันตกมากเกินไป ทําใหละเลยภูมิปญญาทองถิ่น ดังน้ัน เมื่อมีโพธิ
วิชชาลัย ชาวบานจึงมีความหวังอยางมาก จากนี้ไปชาวบานจะมีโอกาสไดเรียนหนังสือโดยมีหลักสูตร
ที่เหมาะสมกบัพวกเขา และไมเพียงแคชาวบานเทาน้ัน เด็กรุนใหมก็จะมีโอกาสไดซึมซบัภูมิปญญา
ของชุมชนตนเอง โดยมีหลักคิดเรื่องความพอเพียงเปนหลักสําคัญ" 
 
โพธิวิชชาลัย ที่กําลังจะเปนรูปรางในอนาคต อาจไมใชสถาบันติดอันดับท็อปเท็นมหาวิทยาลัย
เมืองไทย อาจไมใชวิทยาลัยติดอันดับโลก หรือเปนสถาบันที่มีหลักสูตรทางวิชาการตอบสนองตลาด
ไดดีที่สุด 
 
แตโพธิวิชชาลัยที่กําลังจะเกิดขึ้นเปน "ของจริง" บนพื้นฐานที่แข็งแรง ติดดิน และตอบสนองชุมชน 
สังคม ไดอยางแทจริง 
 
 

 

"อํานาจ เย็นสบาย" 
รองอธิการบดี มศว 
ถาม-ตอบ "หลักสูตรคุณธรรมนําความรู" 
 
@ ที่มาของคําวาโพธิวิชชาลัยเปนอยางไร? 
 
โพธิวิชชาลัย เปนเพียงสัญลักษณซึง่มีนัยยะ มาจากแรงบันดาลใจเรื่องพระมหาชนก เพราะในพระราช
นิพนธเรื่องพระมหาชนก พูดถึงผูคนไดจมอยูในโมหะ เราไมอยากจะพูดวาบานเมืองเราก็จมอยูใน
โมหะ เราจมอยูในเรื่องที่ไมสามารถสรางชุมชน สรางสังคม สรางสิ่งแวดลอมใหดีได ทุกคนมุงแตเรื่อง
สวนตัว  
 
อยางเรื่องของตนมะมวง อันน้ีคดิงายๆ ก็คือทําลายหมดนั่นแหละ เหมือนเราพัฒนาแตทําลาย 
เพราะฉะน้ัน ระบบที่เปนอยูในขณะนี้ เปนระบบของการพัฒนาแบบเบียดเบียนและทําลาย ซึ่งไมตาง
จากในเรื่องพระมหาชนก  
 
ในพระมหาชนกไดพูดถึงการสรางโพธิวิชชาลัย เราก็คิดวาเรื่องน้ีเปนแรงบันดาลใจ พระเจาอยูหัว
ไมไดตรัสถึงในภาคปจจุบัน แตเราก็มีสิทธิจะตีความ เราก็ตีความกันวาหลักสูตรหมายถึงอยางนั้นได
ดวย เพราะฉะน้ัน โพธิวชิชาลัยจะมีลักษณะแบบวพิากษ มันเปนการศึกษาที่ผลิตคนใหออกไปประกอบ
อาชีพ 
 
แตการไปประกอบอาชีพน้ันไมมีเรื่องความดีเขาไปเกี่ยวของเปนหางเสือ การศึกษาที่ปราศจากความดี
ก็คือการศึกษาที่ปราศจากหางเสือ เมื่อคนเรียนไปแลวหากไมมีความดีงามยึดเหน่ียว ก็สามารถใช
ความฉลาดไปคดโกงทุกสิ่ง  
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โพธิวิชชาลัย จึงเปนความหมายของการจัดการศึกษาที่มากกวาการไปประกอบอาชีพ แตคือการสราง
ความเปนคน สรางความเปนบัณฑิต มีเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมเขาไปเกี่ยวของ คือเปนวิทยาลัย
ที่ไมไดคิดแตจะเอา แตเปนวิทยาลัยที่คิดจะให  
 
@ ที่วาเปนความรวมมือเบญจภาคี 
 
คือ กระบวนการการเกิดโพธิวิชชาลัยไมไดเกิดขึ้นโดยท่ีเมืองตองการอะไรแลวก็ลงไปสั่งการใหชนบท
หรือใหตางจังหวัดทํา  
 
แตกระบวนการของมันตองเริ่มมาจากการที่เราไดแลกเปลี่ยนกับชุมชน คิดกับชุมชน วาปญหาที่เกิดขึ้น
จะสามารถแกปญหานั้นดวยวิธีการใด  
 
"เบญจภาคี" หลายภาคหลายสวนซึ่งรวมกันน้ัน เปนการทํางานกับชุมชน ทุกตําบล ทุกอําเภอ 
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับชุมชนตางๆ 58 ตําบล 7 อําเภอ 2 กิ่งอําเภอ มีองคกรพัฒนาภาคเอกชน หรือ 
เอ็นจีโอ มีสวนราชการมารวม มีภาคเอกชนสนับสนุน 
 
เราเริ่มสรางตรงนี้ขึ้นมา เงินไมสําคัญ ผมอยากจะบอกวา ปกติการสรางมหาวิทยาลัยตองใชเงินเปน
พันๆ ลาน พอสรางเสร็จคนรอบๆ มหาวิทยาลัยก็จะมองมหาวิทยาลัยเปนสิ่งสูงสง ชาวบานเปนไดก็แค
ภารโรง หรือยาม มหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นในทุกวันน้ีจะเกิดชองวางระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน ทําให
ชาวบานคิดวามหาวิทยาลัยน้ันไมใชของเขา และเขาไมมีสวนรวมใดๆ โพธิวิชชาลัยที่เกิดขึ้นจึงเปน
กระบวนการที่ทําใหชาวบานมีความรูสึกเปนเจาของตั้งแตเริ่มคิด  
 
เราไมไดใชเงินงบประมาณแผนดินสักบาทเดียว แตเราใชเงินบริจาค ใชศรัทธาของคนเขามาบริจาค 
บางคนบริจาคที่ดิน บางคนบริจาคตนไม บางคนบริจาคแรง เพราะฉะน้ัน ตนไมทุกตน อิฐทุกกอนที่
กําลังกอสรางอยูน้ันเปนของชาวบาน ผมอยากจะใชคําวาชาวบานมาสรางโพธิวิชชาลัยน้ันไมใชนักรบ
รับจาง แตเปนนักรบที่อยากจะทําโพธิวิชชาลัย 
 
ฉะน้ัน ชาวบานเขาจะพูดเสมอระหวางที่ยังไมมีการเรียนการสอน บางครั้งก็ถามวาโพธิวิชชาลัยของเรา
ไปถึงไหนแลว เมื่อไหรที่เขารูสึกวาเขาเปนเจาของ เราถือวาเปนความสําเร็จ  
 
@ มีปญหาอุปสรรค? 
 
เยอะมาก เพราะเรากําลังทําในสิ่งที่รัฐไมไดเขามาใหความสนับสนุน ทุกอยางอยูนอกระบบ บางทีเรา
ทํางานโดยเริ่มจากขางลางขึ้นมาขางบน บางครั้งขางบนก็จะหลีก จะคัดคาน ไมงายเลยสําหรับโพธิ
วิชชาลัยกวาจะผานสภามหาวิทยาลัย ถูกวิพากษ 
 
@ จะเปดรับนักศึกษาสาขาใดบาง? 
 
ขณะนี้หลักสตูรอยูในกระบวนการยกราง อยางที่ทราบเราจะเปดรับนักศึกษาแบบรับสอบตรง ในป 
2551 ในป 2552 จึงจะมีการเรียนการสอน รุนแรก 30 คน  
 
สําหรับหลักสูตร เนนจิตอาสา-คุณธรรมนําความรู ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีวิชาศึกษาทั่วไปทั้งหมด 
และ วิชาที่นาสนใจ คือ วิชากาสรกสิวทิย เปนวิชาที่วาดวยเรื่องควาย สอนเรื่องการทําเกษตรอินทรีย 
วิชาพุทธธรรม ใหคนใชธรรมะในการแกปญหาชีวิตไดอยางแทจริง 
 
นอกจากนี้ ยังมีวิชาโทภาษาตางๆ ไมวาจะเปนวิชาโทภาษาอังกฤษ เขมร เปนตน 
 
โพธิวิชชาลัย จะตั้งอยู 3 แหง คือ มศว องครักษ จ.นครนายก ที่ อ.ตรอน จ.อุตรดติถ และที่ อ.วัฒนา
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