โรงเรียนปูทะเลย์มหาวิชชาลัยมาบเอื้อง

(ศูนย์การเรียนกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง)

โรงเรียนวิถพี ทุ ธภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการเรียนรูเ้ พือ่ ความเป็นไท
ในบทพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงกล่าวถึง
ต้นมะม่วงที่ให้ผลประโยชน์มากมาย แต่ชาวเมืองมิถิลากลับพากันรุมทึ้งท�ำลาย ทั้งๆ ที่ชอบ
กินผลของมัน นั่นเพราะพวกเขาขาดความรู้ ขาดปัญญาในการดูแลรักษา เปรียบเหมือน
ประเทศไทยของเราทีม่ พี ร้อมทุกอย่าง ทัง้ ทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม ดิน น�ำ้ อากาศ
ที่บริสุทธิ์ แต่เราเองกลับไม่รู้คุณค่าและไปท�ำร้ายธรรมชาติ...

“ในเรือ่ งพระมหาชนก พระองค์ปรารถนา
ก่ อ ตั้ ง ปู ท ะเลย์ ม หาวิ ช ชาลั ย เพื่ อ อบรม
สั่งสอนชาวเมืองมิถิลาให้มีความรู้ มีปัญญา
มีคุณธรรม เช่นเดียวกับประเทศไทย หาก
เราจะฟื้นฟูประเทศขึ้นมาใหม่ เราจะต้อง
สร้างคนรุ่นใหม่ๆ ด้วยการศึกษาที่มีความ
เป็นไท ไม่ใช่การศึกษาที่สอนให้เราไปเป็น
ทาสทุนนิยมเห็นเงินเป็นพระเจ้า ซึง่ หลักสูตร
ที่ดีที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุด ก็คือหลักปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงในรัชกาล
ที่ 9 จึงเป็นที่มาของการก่อตั้ง โรงเรียน
ปู ท ะเลย์ ม หาวิ ช ชาลั ย มาบเอื้ อ ง หรื อ
ศูนย์การเรียนกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง
เพื่ อ สนองพระราชปณิ ธ านของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 เพือ่ เป็นการ
กอบกู้ประเทศไทยด้วยการเผยแพร่ความรู้
เหล่านี้สู่อนุชนรุ่นหลังต่อไป...”

หลวงพ่อสังคม ธนปัญโญ เล่าถึงแรง
บันดาลใจในการก่อตัง้ โรงเรียนปูทะเลย์มหา
วิชชาลัยมาบเอื้อง (ศูนย์การเรียนกสิกรรม
ธรรมชาติ ม าบเอื้ อ ง) โดยมี ดร.วิ วั ฒ น์
ศัลยก�ำธร หรืออาจารย์ยักษ์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ
กสิกรรมธรรมชาติ เป็นผู้ริเริ่มแนวความคิดนี้
และได้นิมนต์หลวงพ่อสังคมซึ่งมีองค์ความรู้
ในการจัดการศึกษา ทางเลือกมาร่วมก่อตั้ง
โรงเรียนปูทะเลย์มหาวิชชาลัยขึ้น ที่อ�ำเภอ
บ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นต้นแบบใน
การจั ด การศึ ก ษาทางเลื อ กให้ แ ก่ นั ก เรี ย น
และเยาวชน ผ่านการเรียนรูแ้ ละลงมือท�ำจริง
ตามศาสตร์พระราชา

แนวทางการเรียนการสอนจะมุ่งเน้น
การเรียนรู้แบบบูรณาการ มีภาคทฤษฎีคือ
วิ ช าในหลวงของเรา และภาคปฏิ บั ติ คื อ
วิชาฐานงานกสิกรรมธรรมชาติ ซึ่งทั้งสอง
วิชาสามารถถอดออกเป็นองค์ความรู้ต่างๆ
ได้ครบทั้ง 8 สาระการเรียนรู้ โดยผ่านวิธีการ
เรียนรู้แบบกลุ่มและการท�ำโครงงาน เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้และทักษะได้
ด้ว ยตนเอง กระตุ้นให้เกิดการค้นคว้าหา
ความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ ท�ำให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเกิดการช่วยเหลือ
พึง่ พากันในกลุม่ จนกลายเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้อย่างเกื้อกูลอีกด้วย

หลวงพ่ อ สั ง คม ธนปั ญ โญ (ขุ น ศิ ริ )
โรงเรียนวิถพี ทุ ธภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ
ประธานฝ่ายสงฆ์ของโรงเรียนปูทะเลย์มหา
พอเพียง
เป็นเวลากว่า 5 ปีแล้ว ทีโ่ รงเรียนได้เปิด
ท�ำการเรียนการสอน โดยน้อมน�ำแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 9 มาเป็นปรัชญา
และแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอน ซึ่งมีเป้าหมายส�ำคัญ 4 ประการคือ
1.เป็นคนดี มีวินัย 2.สามารถพึ่งตนเองได้
3.มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจนเป็นที่พึ่ง
ให้กับผู้อื่นได้ และ 4.มีความกตัญญูกตเวที
ต่อบิดามารดา ผู้มีพระคุณ และแผ่นดิน

วิ ช ชาลั ย เล่ า ว่ า “โรงเรี ย นของเรามี เ ด็ ก
นักเรียนตั้งแต่ระดับประถม มัธยม ไปจนถึง
อุดมศึกษา มีนศ.ระดับปริญญาจากภูฎาน
4 คน มัธยมจากลาว 1 คน รวมแล้วประมาณ
70 คน ซึ่งเด็กๆ และนศ.มีทั้งอยู่ประจ�ำและ
ไปๆมาๆ ที่อยู่ประจ�ำกับเราจะได้ฝึกฝนเป็น
อย่างมาก พวกเขาต้องตื่นตั้งแต่ตี 4 มานั่ง
สมาธิตอนตี 5 พอ 6 โมงเช้าก็เดินตามหลวงพ่อ
บิณฑบาต เรียกว่าได้ท�ำบุญกริยาวัตถุ 10
ตั้งแต่เช้าจนค�่ำ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะฝึกให้
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เด็กๆ เป็นคนดีมีวินัย เพราะเป้าหมายแรก
ของเรา เด็กต้องเป็นคนดีมีวินัยก่อนสิ่งอื่นใด
ที่นี่เราจึงเน้นเรื่องคุณธรรมน�ำความรู้
เด็กต้องเป็นคนดี มีความรู้ อยูเ่ ป็นสุข ทีส่ ำ� คัญ
พวกเขาจะต้ อ งพึ่ ง ตนเองได้ ต ามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ
ด้านต่างๆ ที่นี่เราจึงสอนให้พวกเขารู้จักการ
ปลูกกิน ปลูกอยู่ ปลูกใช้ ท�ำนาได้ ท�ำปุย๋ เองได้
ท�ำน�้ำยาอเนกประสงค์ใช้ เผาถ่านเป็น สร้าง
บ้านดินเป็นบ้านทีอ่ ยูอ่ าศัยเองได้ ซึง่ เด็กๆ จะ
ได้เรียนรูส้ งิ่ ต่างๆ เหล่านีด้ ว้ ยการลงมือท�ำจริง
ด้วยตัวของเขาเองโดยการแนะน�ำของครู ผู้รู้
หรือผู้ปกครองให้ค�ำปรึกษา จนเขามองเห็น
หนทางที่เขาชอบจริงๆ ก็จะมุ่งเน้นเชี่ยวชาญ
ไปทางนั้น”

ครูจิตอาสาวิชาชีวิต

บนพื้ น ที่ ร าว 46 ไร่ ในศู น ย์ เรี ย นรู ้
กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง คือห้องเรียน
ธรรมชาติที่มีการเรียนการสอนเกิดขึ้นทุกวัน
(ยกเว้นวันโกนและวันพระ ซึ่งเป็นวันหยุด
ของนักเรียนที่นี่ เขาจะพักผ่อนวันโกนเต็มที่
และเตรียมตัว ปฏิบัติวิปัสนาวันพระโดยแต่ง
ชุดขาวตลอดทั้งวันที่วัด) โดยมีเหล่านักเรียน
“ลูกปูน้อย” ที่คอยเดินตาม “พ่อปู แม่ปู”
ซึง่ นอกจากจะมีคณะครูทอี่ ยูป่ ระจ�ำแล้ว ส่วน
หนึง่ ยังมีครูอาสาจากวิชาชีพต่างๆ ทีส่ ละเวลา
แรงกาย แรงใจ เข้ามาแบ่งปันความรู้และ

58

องค์กรคุณธรรม สร้างคนดี สังคมดี

ประสบการณ์ชีวิตให้กับเด็กๆ พร้อมกับเป็น
พี่เลี้ยงคอยพาท�ำกิจกรรมต่างๆ ด้วยการ
ลงมือปฏิบัติจริงในทุกขั้นตอนร่วมเรียนรู้ไป
ด้วยกัน
บทบาททีส่ ำ� คัญของครู นอกจากจะเป็น
ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ในศาสตร์แขนงต่างๆ
แล้ว ยังคอยเป็นทีป่ รึกษาให้คำ� แนะน�ำ ท�ำให้
เด็กๆ สามารถต่อยอดทางความคิด รู้จักตั้ง
ค�ำถามเพื่อค้นหาค�ำตอบ และพยายามเลือก
แนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะทักษะ
ในการใช้ชีวิตที่เน้นความเรียบง่าย เห็นอก
เห็นใจผู้อื่น เปิดใจยอมรับความแตกต่างของ
สิ่งรอบข้าง และสร้างประโยชน์ทั้งต่อตนเอง
ครอบครัว และเป็นคนดีของสังคม

การเรียนรู้เพื่อความเป็น “ไท”

การจัดองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม
ในรูปแบบ “บวร” ยังหล่อหลอมให้เด็กๆ
ได้เติบโตขึ้นท่ามกลางบรรยากาศแห่งการ
เกื้อกูลระหว่าง “บ้าน วัด โรงเรียน” ซึ่งเป็น
วิ ถี ชุ ม ชนแบบดั้ ง เดิ ม ของสั ง คมไทยที่ มี ม า
ช้านาน เด็กๆ จึงได้เรียนรูร้ ะบบความสัมพันธ์
แบบชุมชนเครือญาติที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน
ไม่ตดั ช่องน้อยแต่พอตัว หรือเห็นแต่ประโยชน์
ส่วนตนเป็นที่ตั้ง
หลวงพ่อสังคมได้กล่าวถึงเป้าหมายของ
การเรียนรู้เพื่อเข้าถึงความเป็น “ไทย” ของ

โรงเรียนปูทะเลย์มหาวิชชาลัยว่า “การศึกษา
สมัยนี้ ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในแนวทาง
ตะวันตกที่สอนให้คนหลงใหลในวัตถุนิยม
เรียนจบออกมาพากันไปอยูใ่ นเมือง ทิง้ พ่อแม่
ปูย่ า่ ตายาย ละทิง้ ถิน่ ฐานบ้านเกิด แต่ของเรา
เป้าหมายทีส่ ำ� คัญข้อหนึง่ ก็คอื เมือ่ เด็กๆ เรียน
จบแล้ว เขาจะต้องกลับไปรับใช้บ้านเกิดของ
เขา ด้วยวิชาความรู้และทักษะต่างๆ ที่เขามี
ดังนั้นถ้าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่เขาชอบ หรือ
เขารักที่จะท�ำ เราก็จะส่งเสริมให้เขาได้เรียน
รู้อย่างลงลึกจนเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น บางคน
ชอบการท�ำนา มีความฝันว่าอยากปลูกข้าว
อินทรีย์ให้ได้ผลผลิตมากๆ เท่ากับข้าวที่ปลูก
ด้วยปุย๋ เคมี เขาก็จะต้องศึกษาให้ลกึ ในเรือ่ งนี้
ว่าต้องใช้ขา้ วพันธุอ์ ะไร ปลูกแบบไหน จนเขา
กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องข้าวไปเลย บาง
คนพ่อแม่เป็นครูหากเขาอยากเป็นครูแน่นอน
เขาย่อมเป็นครูที่ดีได้
หากเขาอยากเก่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรา
จะส่งเสริมให้เขาไปให้ไกลที่สุดในสาขานั้นๆ
โดยไม่ ทิ้ ง ความสามารถในการท� ำ เรื่ อ ง
พืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือจิตใจทีม่ ศี ลี ธรรมและ
สามารถพึ่งตนเองด้วยการปลูกกินปลูกอยู่
ปลูกใช้ พึ่งตัวเองให้ได้มากที่สุดก่อน นี่แหละ
ที่เราคาดหวัง และเมื่อเขามีความรู้ในเรื่องที่
เขาเชี่ ย วชาญแล้ ว เขาจะต้ อ งเอาความรู ้
กลับไปช่วยเหลือผู้อื่น กลับไปรับใช้บ้านเกิด

ของเขา เขาจะต้องรูจ้ กั กตัญญูกตเวทีตอ่ พ่อแม่
ต่อผู้มีพระคุณ ต่อชาติบ้านเมือง และกตัญญู
ต่อโลกต่อแผ่นดินไทยในที่สุด
ความคาดหวังของเราคือ เด็กๆ เหล่า
นี้จะเติบโตขึ้นเป็นปัญญาชนที่เปี่ยมไปด้วย
สัมมาทิฐิ มีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแสงสว่างน�ำทางชีวิต เป็นคนที่เข้มแข็ง
ที่ลุกขึ้นมาปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม ปกป้องชุมชนของเขาด้วยความรู้
ความสามารถที่เขามี และที่ส�ำคัญคือเป็น
คนที่รู้จักให้ เช่นเดียวกับในหลวง รัชกาลที่ 9
ของเรา ทีท่ รงเป็นแบบอย่างของการให้ตลอด
ทั้งพระชนม์ชีพของพระองค์ ข้อแรกสุดของ
ทศพิธราชธรรมก็คือ ทาน หมายถึง การให้
หลักการทรงงานของพระองค์ทา่ น Our loss
is our gain ขาดทุน คือ ก�ำไร นั่นก็คือ การ
ให้ และการเสียสละ นั่นเอง
ดังนั้น สิ่งที่เราพยายามท�ำอยู่ในตอนนี้
ก็คอื การขยายโรงเรียนปูทะเลย์มหาวิชชาลัย
ไปยังจังหวัดอื่นๆ ให้มีโรงเรียนแบบนี้เกิดขึ้น
อีกหลายๆ แห่งในประเทศไทยของเรา หรือ
แม้แต่ต่างประเทศ อันจะเป็นการน�ำแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนา ‘คน’ ให้ถึงที่สุด
ของความสุขและความเป็นอิสรภาพอย่าง
แท้จริง สมดังทีพ่ ระองค์ได้รบั รางวัลสูงสุดจาก
UN ด้านการพัฒนามนุษย์นั่นเอง”

องค์กรคุณธรรม สร้างคนดี สังคมดี
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