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ขาวประชาสัมพนัธ  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666 

โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  
 3หองสมุดของหนู เปดโลกใหมใบเล็ก 

 

อยากเรียน"โพธิวิชชาลัย" ตอง"ดํานา-ทําบล็อคดิน"เปน 
 

โดย จันทรชนะ สายสวาท saisawat_dong@hotmail.com 

 
 
 

จากวิกฤตทางการเมือง สังคม ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมที่
เกิดขึ้น ทําใหคนตกงานเปนจํานวนมาก ผูคนในตางจังหวัดทิ้งถิ่น
ฐานบานเกิดเขามาหางานทําในเมือง รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของ
จํานวนประชากร ทําใหพืน้ที่ทํากินไมเพียงพอ เกิดการบุกรุก
ทําลายพื้นที่ปาไมเพื่อจับจองที่ทํากิน ซึ่งหนวยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนพยายามที่จะสรางแนวความคิดใหมๆ เพื่อแกไข
ปญหาเหลาน้ีใหหมดไป 
 

จากปญหาเหลาน้ี "มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)" จึงเปดวิทยาเขตใหม เปน ""วิทยาลัย
โพธิวิชชาลัย"" ที่ อ.วัฒนานคร จ.สระแกว เพื่อเปดสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการ
จัดการภูมิสังคม โดยนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชกับหลักสูตรเพื่อเปล่ียนแนวคิด
การศึกษา และสรางทางเลือกใหมเพื่อปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เปนการ
จัดการเรียนรูเพื่อใหเขาถึงความเปนจริงของธรรมชาติของชีวิต ชุมชน โลก และสิ่งแวดลอม โดย
การเรียนการสอนมี 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรสัมมาอาชีวะ เปนการสอนแนวทางในการประกอบ
อาชีพ วิธีทําการเกษตรประเภทตางๆ การทําธุรกิจ หลักสูตรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปน
หลักสูตรที่ทําใหผูเรียนไดมีความรูความเขาใจธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ปาไม พืชชนิดตางๆ 
ประโยชน วิธีการปลูก และวิธีการใช หลักสูตรสัมมาอาชีพเปนการจัดการกับอาชีพของตนเอง การ
นําผลผลิตมาแปรรูปอุตสาหกรรม การนําเทคโนโลยีมาใชในการทําเกษตรกรรม และหลกัสูตร
ปรัชญาความคิด เปนการสอนแนวคิดทฤษฎีตางๆ ตลอดจนความรูในหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

 

ขาวจากหนังสือพิมพมติชน        ฉบับประจําวันที่  10 เดือนเมษายน พ.ศ.2552  หนา  23 

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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สถานที่เรียนนั้น นิสิตช้ันป 1 จะเรียนวิชาพื้นฐานศิลปศาสตร ที่
วิทยาเขตองครักษ สวนป 2, 3 และ 4 จะเรียนที่วิทยาลัยโพธิ
วิชชาลัย ซึ่งที่น่ีจะมีหองเรียนนอกสถานที่ ซึ่งเปนชุมชนที่มี
จุดเดน และชื่อเสียงในดานตางๆ โดยไดรับการคัดเลือกจากโพธิ
วิชชาลัยแลววามีคุณภาพและมาตรฐานพอที่จะใหนักศึกษาเขา
ไปหาความรู 
 
ในการสอบเขา นักเรียนตองสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
โดยภาคทฤษฎีน้ัน จะสอบขอเขียนทั้งปรนัยและอัตนัย โดยมี
เน้ือหาครอบคลุมทั้ง 8 สาระการเรียนรู เพื่อวัดระดับความรูของนักเรียน 
 
สวนภาคปฏิบัติจะแบงออกเปน 4 ฐาน ดังน้ี 1.ฐานธรรมชาติ เปนฐานที่วัดความรูในเรื่องของพืช 
โดยจะนําพืชชนิดตางๆ ที่มีอยูในทองถิ่น แลวใหนักเรียนแตละคนตอบวาเปนพืชชนิดใด มี
ประโยชนอยางไร ฐานที่ 2 เปนฐานภูมิปญญาทองถิ่น โดยจะนําวสัดุที่มีอยูในทองถิ่นที่เกี่ยวของ
กับชีวิตประจําวัน เชน ใบยูคาลิปตัส กระสอบปุยเคมี รวงขาว แลวใหนักเรียนแบงเปน 7 กลุม 
จากนั้นใหตัวแทนกลุมจับสลากวากลุมไหนไดเรื่องอะไร แลวเขียนเรียงความถึงเรื่องน้ัน 1 
หนากระดาษ ฐานที่ 3 ฐานกสิกรรมธรรมชาติ สอบทํานา โดยจะใหนักเรียนดํานา เพื่อทดสอบวา
นักเรียนมีความตั้งใจหรือไม ทําไดหรือไม เพราะการเรียนการสอนที่โพธิวชิชาลัยน้ัน จะเกี่ยวของ
กับการทําเกษตรกรรมเปนสวนใหญ หากไมมีความตั้งใจและความแนวแนแลว ไมมีทางเรียนที่น่ีได
แนนอน ซึ่งกรรมการที่ตัดสินน้ันจะมีความชํานาญในการทํานา โดยกอนดํานากรรมการจะถามกอน
วาทําเปนหรือไม ถาหากโกหกก็จะถูกตัดคะแนน เพราะจะดูความซื่อสัตยดวย ฐานที่ 4 สรางบาน
แปลงเมือง ใหเด็กนักเรียนทําบล็อคหลออิฐ เพื่อนําไปสรางบาน และใหดูหินชนิดตางๆ แลวบอก
ช่ือ ประโยชน พรอมทั้งบอกวาหินชนิดใดสามารถสรางบานไดบาง  

 
 
"ยุทธพล กุลสากล" นักเรียนจากโรงเรียนวัฒนานครวิทยาลัย จ.
สระแกว หน่ึงในผูเขาสอบ กลาววา หลังทราบวามีการรับนักเรียน
เพื่อเรียนตอที่โพธิวิชชาลัยจากอาจารยแนะแนว รูสึกดีใจมาก 
เพราะมีทุนพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ทําใหชวยประหยัดคาใชจายของครอบครัว อีกทั้ง
อยูใกลบาน สวนในการสอบครั้งน้ี ที่ทําไดเพราะที่บานมีอาชีพทํา
นาอยูแลว และเมื่อจบออกไปแลวตั้งใจที่จะนําความรูกลับไป
พัฒนาหมูบานของตน เพราะที่บานมีพื้นที่ทํากินเยอะ แตไมมีการ
นํ า ม า ใ ช ใ ห เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น สู ง สุ ด 

 
"นายอํานาจ เย็นสบาย" รองอธิการบดี มศว ฝายเครือขายการเรียนรูเพื่อสังคม รักษาการ
ผูอํานวยการวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย กลาววา "โพธิวิชชาลัยแหงนี้ สรางขึ้นเพื่อสะทอน
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติ และเปลี่ยนแนวคิดทางการศึกษา เพราะ
แนวคิดในปจจุบันไมทําใหชุมชนเขมแข็ง ไมทําใหธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกลับคืนมาได 
โพธิวิชชาลัยจึงพยายามที่จะสรางทางเลือกใหมๆ ที่สามารถจะแกปญหาเหลานี้ได น่ันคือ
โพธิวิชชาลัยน่ันเอง ซึ่งในปน้ีเปนปแรกมีนักเรียนมาสมัครเพื่อสอบเขาทั้งหมด 136 คน รับเขา 49 
คน เด็กนักเรียนจะไดเรียนฟรีทุกคนตลอด 4 ปการศึกษา โดยไมเสียคาใชจายใดๆ ซึ่งเปนทุน
พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนั้น เรายังมีชุมชนที่
เขมแข็งและเต็มไปดวยผูรู หรือปราชญชุมชน เปนหองเรียนใหนักศึกษาไดเขาไปศึกษาหาความรู
จากชุมชนนั้น และยังไดรับอนุญาตใหใชโรงสีขาวพระราชทานเพื่อใชเปนเครื่องมือในการเรียนการ
สอนอีกดวย เด็กที่จบจากที่น่ีสามารถนําความรูที่ไดไปปรับใชพัฒนาชุมชนของตน รูจักใชพื้นที่ที่มี
อยูใหเกิดประโยชนสูงสุด เกิดการสรางบัณฑิตคืนถิ่นขึ้น ปลูกฝงใหรักบานเกิด เปนบัณฑิตที่มีทั้ง
ความรูและจริยธรรม ไมใชแคทํานาทําสวนไดอยางเดียว เราไมไดสอนหนังสือ แตเราสอนคนโดย
ใชหนังสือและชุมชนเปนเครื่องมือ หากทหารมีโรงเรียนเตรียมทหาร โพธิวิชชาลัยก็เปรียบเปน
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โ ร ง เ รี ย น เ ต รี ย ม ป ร ะ ช า ช น " 
 
"หากวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยประสบผลสําเร็จในการสรางบัณฑิตที่พรอมดวยวิชาการและจริยธรรม
แลวน้ัน จะกลายเปนตนแบบในการพัฒนาการศึกษาใหเกิดโพธิวิชชาลัยทั่วประเทศ ที่นอมนํา
ป รั ชญา เศ รษฐกิ จพอ เพี ย งมาปรั บ ใช ได อย า ง เหมาะสมและ เกิ ดป ร ะ โยชน สู งสุ ด " 
 
หนา 23 

วันนี้ (13 เม.ย.) คณาจารยและนักวิชาการในโรงเรียน
และสถาบันอุดมศึกษา 11 แหง รวม 46 คน ไดรวมกันลง
ชื่อออกเปนคําวิงวอน ในฐานะคนไทยผูรักชาติ และตั้ง
มั่นในความสงบตลอดมา โดยขอวิงวอนใหผูที่กอความ
ไมสงบเรียบรอยในบานเมือง ยุติการกอกวนโดยเร็ว เพื่อ
เห็นแกบานเมืองและประชาชนทั้งประเทศ และขอใหใช
หลักการตามกฎหมายในการแกไขปญหาตางๆ อยางใช
สติปญญาระหวางฝายเกี่ยวของอยางสันติวิธี โดยผูที่ลงช่ือใน
คําวิงวอนนี้ มีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และโรงเรียน

สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 16 คน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 7 คน 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 3 คน มหาวิทยาลัยศิลปา กร 1 คน สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 1 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 1 คน และอาจารย จาก 
ร.ร.สายปญญาในพระบรมราชินูปถัมภ 12 คน ร.ร.เทพศิรินทร 2 คน ร.ร.หอวัง 1 คน 
โรงพยาบาลศิริราช 1 คน และกระทรวงมหาดไทย 1 คน 

ดาน นพ.ชาตรี เจริญชีวะกุล เลขาธิการสถาบันการแพทยฉุกเฉิน กลาววา ยอดผูบาดเจ็บจาก
เหตุชุมนุมในเขต กทม. รวมทั้งหมดขณะนี้ 94 รายแลว จากเดิมราว 70 ราย โดยผูบาดเจ็บเพิ่ม
ชวงบายอีก 24 ราย นําสง รพ.รามาธบิดี 9 ราย รพ.ทหารผานศึก 4 ราย รพ.มิชชั่น 4 ราย และ
รพ.กลาง 7 ราย 

 

 
  


