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	 นอกจากที่ 	 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	
ยั งมีพื้นที่ จัดการศึกษาภาคบัง คับอยู ่ที่
โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้	 สมเด็จย่า	
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	 มศว	 แม่แจ่ม	 จังหวัด
เชียงใหม่	 โดยโรงเรียนสาธิตแห่งนี้	 ถือเป็น
โรงเรียนสาธิตต้นแบบ	 ในการจัดการศึกษา
เพ่ือเด็กชาติพันธุ ์ที่มาจากพื้นที่ห ่างไกล	 
บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ตาม 
พระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทร 
บรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ	
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา	 กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์

 วิทยำลัยโพธิวิชชำลัย มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ซึ่งมีฐำนะเทียบเท่ำ 
คณะวิชำ ถือเป็นวิทยำลัยที่มีชื่อเรียกว่ำ โพธิวิชชำลัย เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย 
และมีสถำนที่ตั้งในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่แตกต่ำงไปจำก 18 คณะที่มีอยู่ใน มศว  
โดยมีพื้นที่จัดกำรศึกษำอยู่ในพื้นที่ภูมิรัฐศำสตร์ 4 จังหวัดชำยแดนท่ีติดกับ 4 ประเทศ 
เพือ่นบ้ำน โดยขณะนีเ้ปิดท�ำกำรอยู ่2 แห่ง คอื หลกัสตูรกำรจดักำรภูมิสังคมจดักำรเรยีน
กำรสอนระดบัอดุมศกึษำทีว่ทิยำลยัโพธวิชิชำลยั มศว สระแก้ว ตดิกบัรำชอำณำจกัรกมัพชูำ 
(พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ) ที่วิทยำลัยโพธิวิชชำลัยแม่สอด มศว ตำก ติดเมียนมำร์  
(พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ)

วิทยำลัยโพธิวิชชำลัย
“งอกงำมด้วยปัญญำบนฐำนคิดชุมชน”

 รองศาสตราจารย์อ�านาจ เย็นสบาย 
ได้ให้ข้อมูลว่าช่ือโพธิวิชชาลัย	 ได้รับแรง
บันดาลใจมาจากพระราชนิพนธ์	 หนังสือ	
“พระมหาชนก”	 ซ่ึงคณะกรรมการโครงการ
ก่อตั้ง	 ได้น�าชื่อ	 “ปูทะเลย์มหาวิชชาลัย”	
กับ	 “โพธิยาลัยมหาวิชชาลัย”	 จากหนังสือ 
พระมหาชนก	 น�าเสนอต่อคณะกรรมการ
บรหิารยทุธศาสตร์	มหาวทิยาลยัพจิารณา	โดย
ในที่สุดที่ประชุมยุทธศาสตร์	มศว	ก็เสนอชื่อ 
ในการจัดตั้งเป็น	 “วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”	ซึ่งนอกจาก
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ชือ่แล้ว	ยงัได้น�าสาระส�าคญัเรือ่งความอดทน	
ความมานะบากบั่น	 ความเพียรพยายาม	
ความไม่ยอมพ่ายแพ้ต่ออุปสรรคมาเป็น 
ข้อเตือนใจในการจัดตั้งโพธิวิชชาลัย	 เพื่อให้
บรรลุจุดหมายการจัดตั้งสถานศึกษาบนฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กำรศึกษำสีเขียว
	 มศว	 เห็นคุณค่าและความส�าคัญใน
การปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	ในฐานะที่
เป็นปรัชญาที่เน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน	เป็น
ปรัชญาของเศรษฐกิจที่ยึดโยงกับธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม	จริยธรรมความดีงามการจัดการ
ชีวิตความเป็นอยู ่ที่ เป ็นสัมมาชีพ	 ต้ังแต่
เศรษฐกิจพอเพียงแบบพึง่ตน	จนถงึเศรษฐกจิ
พอเพียงขั้นก้าวหน้า	 โดยแม้จะเป็นเกษตร
อุตสาหกรรม	 ก็เป็นเกษตรอุตสาหกรรม 
สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ที่อยู่ร่วมกับ
ชุมชนสังคมได้อย่างสันติสุข
		 การขบัเคลือ่นแนวคิดการจัดการศึกษา
สีเขียว	 หรือสร้างคนบนฐานคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	 
ผ่านกระบวนการความร่วมมือแบบภาค 
เครือข ่าย	 หรือองค ์กรเบญจภาคีในป	ี
2549-2551	 ที่จังหวัดสระแก้ว	 ซึ่งประกอบ
ด้วย	ภาคีภาควิชาการ	 เช่น	 มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ	 การศึกษานอกระบบ	
(กศน.)	ภาคีภาคราชการและความม่ันคง 

เช่น	ผูว่้าราชการจงัหวดั	ภาคภีาคเอกชน	เช่น	 
บริษัท	 น�้าตาลขอนแก่น	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 
(KSL)	ภาคภีาคประชาสงัคมและสือ่	เช่น	NGO	 
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ	 และสื่อมวลชนใน
พื้นที่	และภาคีภาคประชาชน	เช่น	ชาวบ้าน
และปราชญ์ในชุมชน
	 ทั้งนี้	โพธิวิชชาลัย	มีเป้าหมายจัดตั้งใน
พื้นที่ภูมิรัฐศาสตร์จังหวัดชายแดนที่ติดกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน	คือ	วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 จังหวัด
สระแก้ว	 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	
สยามบรมราชกุมารี	เสด็จพระราชด�าเนินมา
เปิดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	มศว	สระแก้ว	เมื่อ
วันที่	 28	 มกราคม	 2551	 ก่อนด�าเนินการ
รับนิสิตรุ ่นแรก	 ตั้งแต่ปีการศึกษา	 2552	
และวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	 มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ	จังหวัดตาก	ด�าเนินการรับ
นิสิตตั้งแต่การศึกษา	2554	 เป็นต้นมา	และ
ในอนาคตมีแผนที่จะไปจัดตั้งในพื้นที่จังหวัด
สตูล	 น่าน	 และอุตรดิตถ์	 รวมถึงมีแผนจะ
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เปิดรับนิสิตในหลักสูตรผลิตครูชาติพันธุ ์ 
คืนถิ่นการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนในปีการ
ศึกษา	2561	อีกด้วย
	 หลักสูตรการเรียนการสอนของโพธิ
วิชชาลัย	 ปัจจุบันมี	 2	 สาขาวิชา	 คือ	 สาขา
วิชา	 การจัดการภูมิสังคม	 และสาขาวิชา	
การจัดการภูมิวัฒนธรรม	 ส�าหรับการเรียน
การสอน	 นิสิตชั้นปีที่	 1	 และ	 2	 เรียนที่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 องครักษ์	
และนิสิตชั้นปีที่	 3	 และ	 4	 ศึกษาในพื้นที ่
จัดตั้ง	 ซึ่งทุกสาขามุ่งเน้นกระบวนการเพื่อ
ผลิตบัณฑิตคืนถิ่น	 อันเป็นการสนับสนุนการ
ปฏิรูปประเทศไทยสู่การพัฒนาชุมชนแบบ
ยั่งยืน
	 โดยหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการทาง
ภูมิสังคม	 เป็นการศึกษาที่ค�านึงถึงสภาพ
ภูมิประเทศ	 และสังคมวิทยาเกี่ยวกับนิสัย
ใจคอของผู้คน	 ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณี
ของแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกัน	 ส่วน
สาขาวิชา	การจดัการภมูวิฒันธรรม	เป็นสาขา
ท่ีสร้างนิสิตเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรม
และศิลปะ	 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 และ
ป่าต้นน�้าในพื้นที่ต่างๆ	สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
	 เรียกได้ว่า	นิสิตทีเ่รยีนจบจากโพธวิชิชาลยั 
จะได้ท�ากิจกรรมต่างๆ	 มากมาย	 ทั้งศึกษา 
ภูมิสารสนเทศทั้งเรียนรู้ศาสตร์	 6	 มิติ	 เลี้ยง
ควาย	 ท�านา	 ขึ้นเขาลงห ้วย	 ท�าแผนที	่ 
เรียนภาษาประเทศเพื่อนบ้าน	 เรียนวิชา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 จนได้รับการ
ขนานนามว่า	 "บัณฑิตเดินตามรอยศาสตร์
พระราชา"

ลงพืน้ทีศ่กึษำปัญหำทีแ่ท้จรงิของชมุชน
	 อย่างไรกต็าม	เมือ่เริม่ต้นจดัการศกึษาที่
เรยีกได้ว่าแปลกใหม่ในสงัคม	อปุสรรคปัญหา
ย่อมมีมากเป็นธรรมดา	แต่รองศาสตราจารย์
อ�านาจ	 เย็นสบาย	 และทีมงานไม่ได้มองว่า
เป็นปัญหาแต่อย่างไร	กลบัยดึหลกัความเพยีร
ในการท�างานให้ส�าเร็จเป็นที่ตั้ง
 “ตอนแรกเราจะไปตั้งวิทยาลัยโพธิ
วิชชาลัยท่ีจังหวัดอุตรดิตถ์ แต่พบปัญหา
เรื่องแนวความคิดความไม่เข้าใจของภาคี
ต ่างๆ ว ่าการน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาเป ็นหลักสูตรในการเรี ยน 
การสอนจะเกิดขึ้นได้อย่างไร จะส�าเร็จได ้
หรือไม่ เมื่อท่ีนั่นท�าไม่ได้เราก็ไม่ล้มเลิก
ความตั้งใจ เพราะนี่เป็นยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒท่ีต้องการ
จัดการความรู ้เพื่อชุมชน เพื่อคนในสังคม 
ที่สุดเราจึงผลักดันให้เกิดขึ้นได้ที่จังหวัด
สระแก้ว
 ต่อมาเรื่องท�าอย่างไรหลักสูตรจึงจะ 
เป็นที่ยอมรับ เราก็เริ่มจากการเรียนรู้ปัญหา
ที่แท้จริงของชุมชนเพื่อน�ามาเป็นหลักสูตร 
เราเริ่มจากการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
กับภาคประชาสังคม ภาคประชาชนซึ่งเป็น
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ฐานราก ส่วนเรือ่งอาจารย์ทีม่าสอน เน่ืองจาก
สาขาที่เราสอนเป็นสิ่งใหม่ อาจจะยังไม่มี
อาจารย์ที่จบด้านนี้โดยตรง นอกจากดูเรื่อง
แนวคิดที่ไปด้วยกันได้แล้ว เราก็ดูเรื่องความ
เข้าใจและความมานะทุ่มเทเป็นหลัก
 เราเปิดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรีปีแรก เมื่อปี 2552 รุ่นแรกนี้เรา
เปิดโอกาสให้เยาวชนในจังหวัดสระแก้วมา
เรียน เพื่อสร้างฐานความรู้ ให้คนในชุมชน
ที่วิทยาลัยไปก่อตั้ง โดยที่นี่มีทั้งอุทยานแห่ง
ชาติปางสีดา โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จังหวัด
สระแก้ว มีเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นฐานในการ
เรียนการสอนพอปีหลังก็เปิดกว้างให้กับ 
ทุกคนที่สนใจผ่านระบบแอดมิชชัน
 ส่วนทีว่ทิยาลยัโพธวิชิชาลยั   มหาวทิยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดตาก นิสิตส่วนใหญ่
จะเป็นเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ ตอนน้ีมีนิสิต
จบไป 3 รุ่นแล้ว บางส่วนจบไปท�างานใน
ตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวกับการดูแลกิจการ
เพื่อสังคม บางส่วนท�างานในมูลนิธิ โครงการ
ตามพระราชด�าริ หรือท�างานด้านการพัฒนา
ชุมชน”

บรกิำรสงัคม สร้ำงแรงบนัดำลใจให้นสิติ
	 ยิ่งไปกว่านั้น	กล่าวได้ว่าสิ่งที่เห็นได้ชัด 
ของโพธิวิชชาลัย	 คือการท�างานบริการ
สังคมอย่างเข้มข้น	 ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ	
หลากหลายด้าน	 เช่น	 การขอความร่วมมือ 

หน่วยทหารพัฒนา	 กรมทหารราบท่ี	 21 
รักษาพระองค์	 เพื่อขออนุมัติใช้โรงสีข้าว
พระราชทาน	 บ้านคลองทราย	 ต�าบลหนอง
ตะเคียนบอน	 อ�าเภอวัฒนานคร	 จังหวัด
สระแก้ว	 เป็นฐานการศึกษาเรียนรู ้ของ
วทิยาลยัโพธวิชิชาลยั	และให้บรกิารแก่ชุมชน
ในหลายมติ	ิเช่น	การเป็นสถานทีส่ข้ีาวบรกิาร
แก่ประชาชน	 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 ผ่าน
โครงการสัมมนา	การฝึกปฏิบัติ
	 ที่ส�าคัญโพธิวิชชาลัย	 ยังกลายเป็น 
สถานทีห่ล่อหลอมสร้างแรงบันดาลใจให้นสิติ
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทั้ง	 19	
คณะ	ให้เป็นผู้มีใจรักในการท�างานเพื่อสังคม	
ผ่านการเข้าค่าย	4	วัน	3	คืนที่นี่อีกด้วย
	 รองศาสตราจารย์อ�านาจกล่าวว่าโพธิ
วิชชาลัยสอนให้คนปลูกข้าวเป็นก็จริง	แต่แท้
ที่จริงแล้วก�าลังปลูกคน	 สร้างคนที่มีความรู้
และคุณธรรมเพื่อน�าพาตนเอง	 ชุมชน	 และ
สังคมให้ฝ่าวิกฤติสังคมไปให้ได้	 การจัดการ
ศึกษารูปแบบนี้ไม่อาจวัดจุดคุ ้มทุนท่ีก�าไร	
แต่วัดจากการสร้างคนดีให้เพิ่มขึ้นในสังคม	
เพราะนี่คือต้นทุนมนุษย์ที่ส�าคัญ




