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ชีวิตตัวอยางสรางอนาคตชาติ 'ปราชญชุมชน'  
ครูสอนใหสุขดวย 'พอเพียง' 

 
 

จากแนวคิดจัดตั้ง “วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย” ขึ้นที่ ต.
หนองหมากฝาย อ.วัฒนานคร จ.สระแกว โดย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เพื่อสรางคนให
เขาถึงหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานแกคน
ไทย เพื่อเปนสถาบันการศึกษาแนวใหมที่ตองการให
บัณฑิตรูจักความพอเพียง และรวมถึงรวมกันดูแล
โลก-ดูแลสิ่งแวดลอมน้ัน คนในชุมชนก็มีสวนรวม
อยางสําคัญ 
  
คนกลุมน้ีคือ “ปราชญชุมชน” 
      
“วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย” เพื่อการสรางคนใหเขาถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่เปนการทําตั้งแตตนทาง คือ
เริ่มจากศึกษาเลาเรียน ซึ่งจะชวยใหสามารถดําเนิน
ชีวิตไดอยางปกติสุข รวมถึงสามารถชวยแกไข
วิกฤติการณตาง ๆ ที่เปนปญหาในบานเมืองได คําวา 
“โพธิวิชชาลัย” น้ันหมายถึง “สถานที่แหงแสงสวางที่
จะสรางพลังแหงปญญาอันยิ่งใหญ” ซึ่งการดําเนินงาน
ตามโครงการนี้เปนไปโดยการมีสวนรวมในรูปแบบ 
“องคกรเบญจภาคี” ไดแก ภาคราชการ ภาควิชาการ 
ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
  
“การใหชาวบานเขามามีสวนรวมตั้งแตแรกเปนการดี 
ในเมื่อตองการขยายความเขาใจเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนทุนเดิมอยูแลว ในตอนนี้พื้นที่วิทยาลัยได
เริ่มการปรับสภาพโดยมชีาวบานเขามารวมทํางาน 
และทุกคนก็มีความสุขทีไ่ดรวมสรางวิทยาลัยเพื่อ
ถายทอดและสรางคนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง” 
...เปนคํากลาวของ ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจรญิ อธิการบดี 

ขาวจากหนังสือพิมพเดลนิิวส ฉบับประจําวันท่ี  27 เดือนมกราคม พ.ศ.2551     หนา   23 

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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และชาวบานที่เขามารวมโครงการ ที่จะมีสวนรวมกับ
วิทยาลัยแหงน้ี ก็เปน “ปราชญชุมชน” ของสระแกว 
อยางเชน พี หึกขุนทด อายุ 62 ป ที่ใคร ๆ เรียก “ลุง
พี” เกษตรกรจากบานสองศรีเจริญ ต.หนองหวา อ.
เขาฉกรรจ จ.สระแกว ลุงพีน้ันอดีตเปนคนเมือง
นนท  แตภายหลังเลือกชีวิตบั้นปลายของตนเองโดย
อยูกับธรรมชาติอันสงบรมรื่น ตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง บนที่ดิน 80 ไร ที่ จ.สระแกว  
  
ลุงพีบอกวา มาใชชีวิตที่น่ีเพียงลําพังไดราว 5 ปแลว 
โดยคนในครอบครัวยังอาศัยอยูที่ จ.นนทบุรี ตามปกติ 
แตลูก ๆ ก็จะมาเยี่ยมสม่าํเสมอ โดยท่ีดินผืนที่มาอยูน้ี
ไดมาดวยน้ําพักนํ้าแรงของตนเองเมื่อครั้งเปน
พนักงานบริษัทปูนซิเมนตไทย ซึ่งเคยทํางานอยูที่น่ัน
รวม 30 ป  
  
“เมื่อเกษียณกอนอายุ ไดเงินมากวา 2 ลานบาท ก็เก็บ
ไวสําหรับลูกสวนหนึ่ง และอีกสวนเปนเงินออมสวนตัว
ในธนาคารไวใชยามแกเฒา นับตั้งแต 5 ปที่ผานมายัง
ไมไดแตะตองเงินกอนนั้นเลย”  
  
หลังไปรวมอบรมเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่ศูนย
ศิลปาชีพ บางไทร ลุงพีก็ไดแนวคิด ไดความรูและ
นํามาใชกับที่ดินของตนเอง ซึ่งเปนที่ดินที่ติดกับฝาย
นํ้าลนสองศรีเจริญ ที่นับเปนทําเลที่ดีพอสมควร  
  
เริ่มตนจากใชที่ดินทํานา 10 ไร  และปลูกไมตาง ๆ 
อาทิ ไผ ขนุน กระทอน มะมวง พุทรา ฝรั่ง มะขาม
เทศ และผักสวนครัวสารพัด เชน ผักบุง ผักกาด 
นอกจากนี้ยังแบงที่ดินทํากินใหกับคนยากไรที่มา
พึ่งพาอีก 7 ครอบครัว แถมยังออกทุนใหกับบาง
ครอบครัวดวย สวนผลผลิตก็มีสัญญาใจวาถา
ครอบครัวทําได 30 ถัง จะแบงใหลุงพี 10 ถัง หรือ
หากใครได 60 ถัง ลุงพีจะได 20 ถัง และหากเปน
หนาแลงก็จะปลูกผักไปดวย  
  
ผักและผลไมมีกินกันไดทั้งป  และยังไดมีการแบงที่
เพาะเลี้ยงกบ-ปลาดุก ซึง่ลุงพีบอกวา “ทุกวันน้ีเรื่อง
กินไมตองใชเงินสักบาท” สวนเรื่องของใชสวนตัวก็ใช
จายเปนเงินไมมาก ไปอบรมที่ไหนเขาใหเสื้อผา
ของขวัญลุงพีก็นํามาใช กลุมแมบานตาง ๆ ก็ทํา
แชมพู ยาสฟีน นํ้ายาลางจาน นํ้ายาซักผา มาใหใช   
  
“การทํางานเกษตรแบบผสมผสานตรงนี้ เราทําเกษตร
อินทรียดวย โดยทําปุยอินทรียจากหอยเชอรี่เอง สวน
ยาไลแมลงก็ใชนํ้าสมควันไม ซึ่งทําเองทั้งหมด 
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ผลผลิตจากสวนของเราก็งดงาม ไมผลตาง ๆ เราก็
แจกเด็กแถวนี้กินฟรี เพราะไมอยากใหเขามาลักกิน
ขโมยกิน และสวนตัวเคยเพาะหนอไมฝรั่งสงนอก เคย
ไดเงินวันละ 2,800 บาทมาแลว” 
  
ทําเกษตรผสมผสาน โดยใชเกษตรอินทรียในชวงแรก 
ๆ คนที่น่ีมองวาลุงพีบา เพราะสวนใหญจะปลูกพืช
เชิงเดี่ยวกัน อยางมันสําปะหลัง ขาวโพด โดยใช
สารเคมีเรงการเจริญเติบโต ไลแมลง และชวงหลัง ๆ 
มีการปลูกยูคาลิปตัสซึ่งทําใหดินแหงแลงมาก แตก็
ไมไดมีใครสนใจ ตางคนตางทํากันไป  
  
ลุงพีเลาตอไปวา ลูกสาวตนเองเมื่อมาเยี่ยมทุกครั้งก็
จะรองไห เพราะเห็นพออายุมากแลว ไมอยากให
ทํางานหนักอีก และชักชวนกลับเมืองนนทหลายคร้ัง 
แตไมเคยสําเร็จ เพราะคดิวากลับไปก็ไมมีงานทํา และ
รักสวน รักอากาศที่น่ี และงานของตนเองที่ทําอยูก็
ประสบความสําเร็จ และมีความสุขดี ทกุวันน้ีก็มีงาน
วิทยากร งานชุมชน งานชวยชาวบานตาง ๆ ที่มีเขามา
แบบไมขาดระยะ ซึ่งก็ทําใหไดรูจักคน มากมาย  
   
ทุกวันน้ีลุงพีเปน 1 ในคณะกรรมการกองทุนผูสูงอายุ
ของศูนยฝกเกษตรกรรมธรรมชาติ จ.สระแกว (บาน
ดิน) ซึ่งเปดอบรมเกษตรกรเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไป
แลว 9 รุน หรือประมาณ 500 คน โดยลุงพีเปน 1 ใน
วิทยากรอบรมหลักสูตร “การพัฒนาตนเองและเกษตร
อินทรีย” และป 2551 น้ีมีโครงการจะอบรมให
เกษตรกรอีกนับพันคน รวมถึงโครงการปลูกปาที่
โรงเรียนเขานอย เพื่อเปนการสรางนิสัยใหเด็กรัก
ตนไมดวย 
  
ปราชญชุมชนรายนี้บอกวา เกษตรผสมผสาน เกษตร
อินทรีย เปนการทําตามแนวพระราชดําริ เศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งสามารถสรางความมั่นคงใหกับชีวิตใน
ระยะยาว และยั่งยืน ขอใหเกษตรกรอยาใจรอน อยา
อยากรวยเร็ว ซึ่งจะสรางผลเสียหายใหกับธรรมชาติ
มากกวา และใหเช่ือมั่นไดเลยวาเศรษฐกิจพอเพียงน้ัน
จะเปนสวนสําคัญที่ชวยรักษาสิ่งแวดลอม ลดโลกรอน
ในระยะยาวไดอีกดวย มาเริ่มตนในวันน้ีก็ยังไมสาย
เกินไป  
  
“ภาคภูมิใจมากที่จะเปนสวนหนึ่งที่จะปลูกจิตสํานึกให
คนในชุมชนรักบานเกิด และนักศึกษารักธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม ซึ่งก็จะทําหนาที่เปนวิทยากรประจําฐาน
ดวย และจะพยายามสรางคนในชุมชนที่เขาเปน
ปราชญอยูแลว ใหสามารถทําหนาที่เปนวิทยากรได
ดวย” ...ลุงพี กลาวถึงงานที่จะรวมทํากับ “โพธิวิชชา
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ลัย” ซึ่งบานของลุงพีน้ันเปน 1 ในฐานปฏิบัติการ
เรียนรู   
  
โปย เดือนกระโทก วัย 55 ป เกษตรกรบานไทรงาม 
ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ น่ีก็เปนอีกหนึ่งปราชญ
ชุมชนสระแกว ปจจุบันเปนกรรมการกองทุนผูสูงอายุ
ของศูนยฝกเกษตรกรรมธรรมชาติ จ.สระแกว ซึ่งเปน
เพื่อนกับลุงพี และก็ไดเขารวมงานกับโพธิวิชชาลัย
ดวย 
  
รายน้ีเดิมพื้นเพเปนชาวไรโคราช ภายหลังยายมาอยู
สระแกวจนวันน้ีก็กวา 10 ปแลว  และบนที่ดิน 10 ไรที่
ทํากินในวันน้ี ทําไรถั่ว ทํานา เล้ียงสัตว  เปนแบบ
เกษตรผสมผสาน และแบบเกษตรอินทรีย  
  
“กอนหนาเคยใชยาฆาหญา พอเดินลงไปที่นามันจะ
คันมาก สารเคมีทําใหแขงขาเปอย พอเดินผานที่นา
คนอื่นที่ใชยาฆาหญาก็รูสึกคันเหมือนกัน” เจาตัวเลา 
  
เมื่อราวป 2544-45 โปยไดมีโอกาสไปอบรมเรื่อง
เกษตรอินทรียกับเครือขายประชาชนสระแกว และ
เปล่ียนมาทําเกษตรอินทรีย โดยไมใชยาฆาหญา ซึ่ง
เขาบอกวา เกษตรอินทรียทําใหอาหารการกินดีขึ้น 
ผักเก็บกินไดไมตองกลัววาจะมีสารพษิอะไร และ
ผลผลิตตอไรมันก็ดีขึ้นเรื่อย ๆ  
  
ที่ศูนยฝกเกษตรกรรมธรรมชาติ จ.สระแกว ปจจุบัน
เขาเปนวิทยากรเรื่อง “วิถีชาวนา” และเมื่อการกอสราง
โพธิวิชชาลัยเสร็จสิ้นแลวกจ็ะไปตั้งศูนยวิถีชาวนา มี
โรงสีโบราณ ทอผา จักสาน และจะบรรยายให
นักศึกษา ซึง่เขาบอกวารูสึกภาคภูมิใจมากที่ไดมี
โอกาสถายทอดใหคนรุนหลังไมลืมวิถีชีวิตแบบ
ดั้งเดิม    
  
“และรูสึกซาบซึ้งในพระเมตตาของในหลวง ทรงสอน
เรื่องเกษตรอินทรีย ทําใหไมตองใชสารเคมี เศษ
ใบไมใบหญาก็ทําเปนปุยได เล้ียงสัตวก็เอามูลมาหมัก
ทํากากน้ําตาลก็ปลูกออยไวเองสักสามสี่กอ ทําให
ประหยัดไดมาก ทําใหรูวาการเลิกใชสารเคมีน้ันเราไม
ตองลงทุนอะไรมาก และเรื่องกําไรมันเปนผลพลอย
ได เพราะเราไมไดลงทุนอะไร อยาไปคิดวาไดมากได
นอย” โปยกลาว 
  
ดาน ออย ศรีวิจารณ  อายุ 30 ป เกษตรกรบานหนอง
โสน ต.หนองมวง อ.โคกสูง บอกวา บนพื้นที่ 70 ไร 
อาศัยอยูกัน 4 ครอบครัว ทําเกษตรผสมผสานดวย
เกษตรอินทรียตามแนวพระราชดําริแบบเต็มพื้นที่ โดย



 
 
C:\Documents and Settings\002\My Documents\หัวขาว  3.doc 1/30/2008  12:05:27 PM 

แบงที่ทํานา 5 ไรไวกิน นอกจากนี้ ก็ปลูกไม 3 อยาง 
ประโยชน 4 อยาง เชน ใชไม (ไมสัก ไมเต็ง ไมรัง 
ประดู ฯลฯ) ใชผล และใชฟน โดยเฉพาะไมใชผล 
ปลูกผลไมแทบทุกชนิดที่กินได พืชสวนครัวทุก อยาง 
ไมดอก เล้ียงหมูหลุม ไกหลุม เล้ียงปลาในคลอง และ
เล้ียงกบคอนโด ซึ่งทํามานานกวา 2 ปแลว   
  
ความรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรียน้ัน 
ออยไดมาจากการอบรมที่ศูนยกสิกรรมธรรมชาติบาน
มาบเอื้อง จ.ชลบุรี และศูนยปุยจุลินทรียที่ อ.แกงคอย 
จ.สระบุร ีซึ่งสอนการทําปุยชีวภาพ ปุยหมัก 
  
“ทําแลวลดรายจาย ทุนเงินที่ซื้อสารเคมีไดเยอะ เชน
เก็บพวกสะเดามาทําฮอรโมนกําจัดแมลงเอง ประหยัด
มาก  บางวันใชเงิน 20 บาท ซื้อของเทาที่จําเปนจริง 
ๆ เพราะของกินทุกอยางอยูในสวนเรา ของใช
ประจําวัน สบูเหลว แชมพู นํ้ายาซักผา นํ้ายาลางจาน 
ก็ทําใชเองไดทุกอยาง” 
   
ออยบอกอีกวา เปล่ียนมาใชเกษตรอินทรียแลวทําให
เงินเหลือหยอดกระปุกไดมาก และรางกายก็ไมตองมี
โรคภัย รูสึกซาบซึ้งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัมาก 
ทานทรงเปนหวงประชาชนจริง ๆ ที่ทรงแนะนําใหทํา
เชนน้ี  ซึ่งตอใหปุย สารเคมี  ยาฆาแมลง แพงแคไหน
ก็ไมตองกังวล ตั้งใจแลววาจะทําเกษตรอินทรียไป
ตลอด 
  
สวนงานที่ศูนยฝกเกษตรกรรมธรรมชาติ จ.สระแกว 
ออยเปนวิทยากรเรื่อง “คนมีนํ้ายา” อบรมเรื่องการทํา
นํ้ายาปลอดสารเคมีที่ใชประจําวัน นอกจากนี้ที่สวนที่
บานก็จะเปน 1 ในฐานการเรียนรูของโพธิวิชชาลัย     
  
“ดีใจมากที่ไดมีสวนรวมตรงนี้ โพธิวิชชาลัยจะชวยให
ลูกหลานของคนแถวนี้ไมตองไปเรียนไกล ๆ และถา
ลูกโตขึ้นก็ตั้งใจจะสงลูกเรียนที่น่ีดวย” ออยกลาว 
  
ปดทายที่ปราชญชุมชนรุนใหม สุเวช คําเดชะ วัย 41 
ป เกษตรกรบานหนองนกเขา ต.ทาเกษม อ.เมือง จ.
สระแกว ที่เปล่ียนที่ดินที่ใชทํานา 2 ไรเศษ มาทํา
เกษตรอินทรียไดประมาณ 2 ป โดยไดรับความรูน้ีมา
จากศูนยกสิกรรมธรรมชาติ จ.สระแกว (บานดิน)   
   
“เมื่อกอนทํานาใชสารเคมี พอทํานาเสร็จ ขายขาวได
เงินก็ตองใชหน้ีคาปุย คายา แทบไมเหลือ เมื่อลองมา
เปล่ียนทําแบบเกษตรอินทรียบาง ทําแบบธรรม ชาติ
ไมไดใชสูตรอะไร ใชมูลวัว มูลควาย ธรรมดา ๆ ใสเขา
ไป หญาก็ขึ้นเยอะ และเมื่อเขาไปอบรมกับศูนยฯเรื่อง
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เกษตรอินทรียแลวกลับมาทํา ปรากฏวาอะไร ๆ ก็
ไดผลดีกวาเกา ก็เลยเปล่ียนเลย และเขาไปทํางาน
เปนเจาหนาที่ประจําศูนยฯ ดวย” 
  
สุเวชเปนวิทยากรบรรยายเรื่อง “การทําปุยจาก
ธรรมชาติ” อาทิ ปุยหมัก ปุยหมูหลุม โดยท่ีปหนาจะ
รับอบรมใหกับเกษตรกรที่สนใจอีกนับ 10 รุน เปน
จํานวนนับพันคน 
  
เหตุที่ไดศึกษาและอบรมเกษตรอินทรีย  สุเวชบอกวา 
เพราะเห็นวาลงทุนไมมาก ซึ่งการทํานาปกติและการ
ทําเกษตรอินทรียใหผลผลิตที่ตางกันมาก คือเกษตร
อินทรียไมมีคาใชจาย เกี่ยวขาวเสร็จแลวถาไมขายก็มี
ขาวกิน ถาขายก็มีเงินเหลือเก็บ สวนถาใชสารเคมี ทํา
นาเสร็จแลวขายขาวก็ตองไปจายหนี้ แทบไมเหลือ  
  
กับงานที่โพธิวิชชาลัย เบื้องตนสุเวชคงจะทําหนาที่
เปนกองหนุนอยูดานหลัง เพราะยังตดิงานทํานาและ
งานประจําที่ศูนยกสิกรรมธรรมชาติ จ.สระแกวดวย 
อยางไรก็ตาม เขาบอกวารูสึกดีมาก ๆ ที่มีวิทยาลัยที่
เปดสอนเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” แบบเปนเรื่องเปน
ราว มาตั้งที่ จ.สระแกว  
  
“รูสึกดีใจมาก และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของใน
หลวง พระองคทานทรงเปนหวงชาวนา โดยเฉพาะได
พระราชทานคําแนะนําที่ดีตาง ๆ ใหพวกเรามากมาย” 
สุเวชกลาว  
     
ณ วันน้ี เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย บนพื้นฐาน
แนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” ตามแนวพระราชดําริ 
ไดรับการยอมรับวาเปนสิ่งที่แกไขปญหาของชุมชน ที่
มีอาชีพทางการเกษตรได และเปนที่นายินดียิ่งที่การ
พัฒนาอยางยั่งยืนของประเทศไทยโดยแนวทางนี้จะมี
การสืบสานตอ ๆ ไป โดยคนทุก ๆ รุน ทุก ๆ กลุม... 
  
รวมถึงโดย “ปราชญชุมชน” กลุมน้ี !!.    

'โพธิวิชชาลัย' ศูนยภูมิปญญา 

บนพื้นที่ 61 ไร ของ “โพธิวิชชาลัย” ที่ จ.สระแกว 
แบงออกเปนโซนตาง ๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรู โดย
ไมไดใชพื้นที่มาสรางอาคารเรียนทั้งหมด แตได
แบงเปน 9 หองเรียนใหกับผูเรียน ไดแก “ศูนยภูมิ
ปญญาชุมชน” จํานวน 9 ศูนย ใชภูมิปญญาชุมชนเปน
ฐาน ใช “ปราชญชุมชน” ในแตละอําเภอที่มีความ
ชํานาญในเรื่องตาง ๆ เขามาสอน และใหความรูกับ
นิสิตที่เขามาเรียนในวิทยาลัยแหงน้ี  
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เกณฑการคัดเลือกปราชญชุมชนจะดูใหสอดคลองกับ
แนวคิด  “เศรษฐกิจพอเพียง” และดูวาปราชญชุมชน
แตละอําเภอมีความรูความสามารถปฏบิัติไดจริง 
ตลอดถึงถายทอดและอธิบายความรูใหนิสิตได. 

สุภารัตน ยอดศิริวิชัยกุล / วิภาวี สมเพราะ : 
รายงาน

สุรเกต ุพงศสถาพร : ภาพ 
  


