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ทนั  พรหมทิธกิลุ 

ผูบ้กุเบกิกอ่ต ัง้สถำบนัและครใูหญค่นแรก โรงเรยีนประถมวสิำมญักสกิรรมบรุรีมัย ์ 
สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรจงัหวดับรุรีมัย ์คนแรก ทีม่ำจำกกำรเลอืกต ัง้  

สมำชกิพฤฒสภำ หรอืสมำชกิวฒุสิภำไทย ชุดที ่๑  
 

ประวตัยิอ่ 

          ทัน พรหมทิธกิลุ  เกดิวันที ่๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๒  ทีอ่ าเภอนางรอง จังหวดับรุรัีมย ์เป็นบตุร
ของนายทองและนางสองเมอืง พรหมทิธกิลุ 

 เริม่การศกึษาชัน้ประถมศกึษาทีอ่ าเภอนางรอง มาตอ่มธัยมตน้ทีจั่งหวดับรุรัีมย ์มธัยมปลายที่
นครราชสมีา และจบการศกึษาประโยดมธัยมเกษตรกรรม ทีโ่รงเรยีนเกษตรกรรมทับกวางในสมยัหลวง
สวุรรณวาจกสกิจิเป็นอาจารยใ์หญ ่ 

 เริม่รับราชการเป็นครใูหญค่นแรกของโรงเรยีนเกษตรกรรมบรุรัีมย ์ระหวา่ง พ.ศ. ๒๔๗๓ -๒๔๗๗ 
และยา้ยไปรับราชการทีก่รมกสกิรรมอยู ่๓ ปี 

 เมือ่ประชาธปิไตยเริม่แตกใบออ่น ญาตมิติรหนุนใหเ้สนอตวัเขา้รับใชช้าวบรุรัีมย ์ไดส้มคัรเขา้รับ
เลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร สมยัที ่๒ ของจังหวดับรุรัีมย ์ซึง่ขณะนัน้ม ีสส. เพยีงต าแหน่งเดยีวและ
ไดรั้บเลอืกเป็น สส.บรุรัีมย ์ตดิตอ่กนั ๒ สมยั ตัง้แตปี่ ๒๔๘๐ ถงึ ๒๔๘๘ สงักดัพรรคสหชพีซึง่เป็นพรรค
รัฐบาลในขณะนัน้ และไดรั้บแตง่ตัง้เป็นเลขานุการรัฐมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรดว้ย ในชว่งสดุทา้ยของ
ชวีติการเมอืง ไดรั้บแตง่ตัง้เป็นสมาชกิพฤฒสภา ซึง่ท าหนา้ทีว่ฒุสิภาในสมยั นัน้ 

 
           ระหวา่งทีเ่ป็นผูแ้ทนราษฎร สส.ทัน พรหมทิธกิลุ มผีลงานดา้นนติบิญัญตัสิ าคญัหลายชิน้ เป็นผู ้
เสนอรา่งกฎหมายใหเ้ลกิเกบ็เงนิรัชชปูการ ปีละ ๒๐ บาท เป็นรายหวัจากผูช้ายไทยวัย ๒๐ ขึน้ไป และ
เสนอใหเ้ลกิเก็บคา่นาไรล่ะสองสลงึในสมยั นัน้ 
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 ในระหวา่งสงครามอนิโดจนีและสงครามโลกครัง้ที ่๒ สส. ทัน พรหมทิธกิลุ ไดแ้กปั้ญหาการ 
ขาดแคลนน ้ามนัเชือ้เพลงิ โดยรเิริม่ตัง้โรงกลัน้น ้ามนัยางขึน้ใชแ้ทน ไดจั้ดหาฝ้ายมาแจกจา่ยใหร้าษฎร  
ป่ันดา้ยทอผา้ ลดปัญหาขาดแคลนเครือ่งนุ่งหม่ และเป็นการสง่เสรมิอาชพีไปในตวั นอกจากนัน้ไดร้เิริม่
สรา้งฝายน ้าลน้และเขือ่นกัน้น ้าหลายแหง่ในจังหวัดดว้ย 

 เมือ่การเมอืงเปลีย่นโฉม สามอดตีรัฐมนตรเีพือ่นรัก สงักดัพรรคเดยีวกนั คอื นายทองอนิทร ์ 
ภรูพัิฒน ์นายถวลิ อดุล และนายจ าลอง ดาวเรอืง ถกูยงิเสยีชวีติ จงึวางมอืจากการเมอืง 

 
 

       

       ครูทนั พรหมทิธกิลุ และคูส่มรส  คณุสงวน พรหมทิธกิลุ (พูนศริ)ิ  ถา่ยเมือ่วนัที ่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๙ 

 
 ทา่น ไดส้มรสกบัคณุสงวน พนูศริ ิชาวบรุรัีมยด์ว้ยกนั เมือ่ พ.ศ. ๒๔๗๘ และรว่มชวีติกนัมาจนถงึ
วันสดุทา้ย 

 นอกจากบตุรสาว ๒ คนแลว้ ไดอ้ปุการะเลีย้งใหก้ารศกึษาแกล่กูหลานชาวบรุรัีมย ์ทัง้ทีเ่ป็นญาติ
และมใิชญ่าตนัิบไมถ่ว้น โดยมไิดเ้รยีกคา่ตอบแทนแตอ่ยา่งใด หลายคนจบการศกึษาระดับปรญิญา มี
ต าแหน่งในราชการและประสบความส าเร็จในธรุกจิการงานน่าชืน่ชม 

 ดว้ยอปุนสิยัรา่เรงิ ตรงไปตรงมา เป็นกนัเองกบัคนทกุวัย มไิดต้ดิตอ่คบหาใครเพือ่ประโยชนส์ว่น
ตน จงึเป็นทีเ่คารพรักใครส่นทิสนมของญาตมิติรลกูหลาน และขา้ราชการในบรุรัีมยส์บืตอ่กนัมา คนวัย 
๔๐ ขึน้ไป เรยีกทา่นวา่ พีท่นั คนรุน่หลังก็เรยีกวา่ นา้ทนั ลงุทัน คนทัว่ไปเรยีกวา่ ผูแ้ทนทัน 

 วทิยาลัยเกษตรกรรมบรุรัีมยม์งีานพธิกีารส าคญั ก็มกัเชญิใหค้รทูัน ครใูหญค่นแรกไปรว่มงานม ิ
ไดข้าด 

 ในชว่งสดุทา้ยของชวีติ ไดศ้รัทธาทุม่เทใหพ้ทุธศาสนาอยา่งมาก ไดท้อดกฐนิ ทอดผา้ป่าน า 
พีน่อ้งลกูหลาน สรา้งสถานทีจ่ าเป็นทางศาสนาไวม้าก 
 
           ตลอดชวีติมแีตใ่ห ้ไมเ่คยคดิสะสมทรัพยส์นิใดไว ้แตด่ว้ยกติตศิัพทค์ณุธรรมความดทีีบ่ าเพ็ญมา 
เพือ่นฝงูของลกูหลาน จงึนับเนือ่งเขา้เป็นญาตเิพิม่พนูขึน้ 
 
 ผลงานเพือ่สว่นรวมชิน้สดุทา้ย คอื มลูนธิพิรหมทิธกิลุ และสบทบทนุตัง้มลูนธิวิทิยาลัยเกษตร
บรุรัีมย ์
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 ในชว่งสดุทา้ยของชวีติ ทา่นถกูโรคภยัเบยีดเบยีนทัง้ตัวทา่นเองและภรรยา ลกูหลานตา่งมคีวาม
หว่งใย จะน าทา่นแยกกนัไปรักษาพยาบาล แตท่า่นไมย่อม ตอ้งการอยูด่แูลกนัใกลช้ดิตลอดเวลา ทัง้คู่
รักษาศลี สวดมนตท์กุเชา้ค า่ เชา้วันสดุทา้ยของทา่น คอื ๕ มถินุายน ๒๕๒๗ หลังจากพากนัเดนิออก
ก าลังตอนเชา้มดืแลว้ ทา่นกม็าน่ังสวดมนต ์แลว้เอนตวัพงิฝาหมดสตไิป ทัง้ ๆ ทีย่งัพนมมอืไหวพ้ระอยู ่
ทา่นจากไปเมือ่อาย ุ๗๖ ปี 

เราโชคดทีีเ่กดิมาทันไดเ้ห็น และรว่มสมยักบัครทูัน ทา่นจากไปแตต่วั ชือ่เสยีงจะยงัอยูใ่นความ
ทรงจ าของชาวบรุรัีมย ์ตอ่ไปอกีนาน. 

 

 
ค ำไวอ้ำลยั 

แด ่คณุครทัูน พรหมทิธกิลุ 

 คณุครทูัน พรหมทิธกิลุ  อดตีครใูหญโ่รงเรยีนกสกิรรมจังหวดับรุรัีมย ์(ปัจจบุนัวทิยาลัยเกษตร 
กรรม) และอดตีสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจังหวัดบรุรัีมย ์เมือ่ครัง้ยงัมชีวีติอยู ่เป็นผูม้อีธัยาศัยจติใจโอบ
ออ้มอารตีอ่บคุคลทัว่ ๆ ไป จนไดรั้บความนยิมนับถอืและไวว้างใจ จากพีน่อ้งประชาชนชาวจังหวดับรุรัีมย์
ทัง้หลาย จะเห็นไดจ้ากผลของการเลอืกตัง้เป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรสมยันัน้ ปรากฏวา่คณุครทูัน
ไดรั้บคะแนนเสยีงในการเลอืกตัง้ไดเ้ป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรถงึ ๒ สมยั นับไดว้า่คณุครทูัน เป็นผูท้ี ่
พีน่อ้งประชาชนชาวจังหวดับรุรัีมยร์ูจ้ักด ีไดใ้หค้วามนยิมไวว้างใจ และเคารพนับถอืเป็นอยา่งมากผูห้นึง่ 

 สว่นในดา้นพระพทุธศาสนา จัดวา่ คณุครทูัน เป็นอบุาสกผูม้จีติศรัทธายดึมัน่ในพระพทุธศาสนา
อยา่งแทจ้รงิผูห้นึง่ จะเห็นไดจ้ากกจิวัตรประจ าวันทีค่ณุครทูันปฏบิตั ิคอืในตอนเชา้ไดใ้สบ่าตรถวายพระ 
ภกิษุ สามเณร ทีอ่อกรับบณิฑบาตผา่นหนา้บา้นทกุวันมไิดข้าด แมบ้างวันมคีวามจ าเป็นบางอยา่ง ไม่
สามารถจะใสบาตรดว้ยตนเองได ้ก็ใหล้กูหลานใสแ่ทน เมือ่ทางวดัมงีานเกีย่วกบักจิกรรมตา่ง ๆ ไมว่า่จะ
เป็นดา้นการบรูณปฏสิงัขรณ์หรอืกอ่สรา้งถาวรวัตถตุา่ง ๆ ภายในวัดอสิาณ ตลอดถงึงานเทศกาลตา่ง ๆ ที่
ทางวดัจัดขึน้ คณุครทูัน พรอ้มดว้ยครอบครัวไดเ้ป็นผูม้สีว่นใหค้วามอปุการะสนับสนุน ทัง้ก าลังกาย ก าลัง
ความคดิและก าลังทรัพยด์ว้ยดตีลอดมา 

 ในบัน้ปลายแหง่ชวีติของคณุครทูัน พรหมทิธกิลุ พรอ้มดว้ยภรรยา มจีติศรัทธา บรจิาดทนุทรัพย์
สว่นตวั เป็นทนุจัดตัง้จดทะเบยีนเป็นมลูนธิ ิ“พรหมทิธกิลุ” เพือ่เอาดอกผลบ ารงุพระภกิษุ สามเณร วดั 
อสิาณ ใหไ้ดรั้บความสะดวกสบายในเรือ่งอาหารการขบฉัน จะไดม้กี าลังในการศกึษาเลา่เรยีนพระธรรม
วนัิยด ารงพระพทุธศาสนาใหเ้จรญิรุง่เรอืงและมัน่คงถาวรสบืตอ่ไปชัว่กาลนาน การถงึแกก่รรมจากไปของ
คณุครทูันเป็นผูม้วีัยวฑุฒ ์ และคณุวฑุฒ ์จัดเป็นครฐุานยิบคุคล คอืเป็นบคุคลทีต่ัง้อยูใ่นฐานะทีค่วรเคารพ
จัดเป็นปชูนยีบคุคล คอืเป็นบคุคลทีค่วรบชูา ของบรรดาลกูหลานญาตมิติร ศษิยานุศษิย ์และวสิาสกิชน 
คนทีส่นทิสนมคุน้เคยกนั และเพราะการถงึแกก่รรมจากไปของคณุครทูันในครัง้นี ้เป็นการจากไปโดยไมม่ี
วันก าหนดทีจ่ะไดก้ลับมาพบกนัอกี ก็ยอ่มจ าน าความเศรา้สลดเสยีใจและอาลัยอาวรณ์มา แกบ่รรดา
ลกูหลาน ญาตมิติร ศษิยานุศษิย ์และวสิาสกิชนอยา่งสดุซึง่ 

 ขา้พเจา้ในนามเจา้อาวาสและพระภกิษุสามเณร พรอ้มทัง้ชาวคณะวัดอสิาณทัง้หลายรูส้กึเสยี 
ดายและเศรา้สลด ขอแสดงความเศรา้สลดเสยีใจและอาลัยอาวรณ์ ในการจากไปโดยไมม่วีันก าหนดทีจ่ะ
กลับมาพบกนัอกี ของคณุครทูัน พรหมทิธกิลุ ในครัง้นีเ้ป็นอยา่งมาก และขอตัง้กศุลจติอธฐิานกศุลผลบญุ
ใด ๆ ทีข่า้พเจา้และครทูัน พรหมทิธกิลุไดบ้ าเพ็ญมา ขอกศุลผลบญุนัน้ ๆ จงส าเร็จเป็นพลวปัจจัย ตาม
อปุถัมภค์ ้าจนุดวงวญิญาณของคณุครทูัน พรหมทิธกิลุ ใหม้แีตค่วามสขุความเจรญิยิง่ ๆ ขึน้ไป ตาม
สมควรแกค่ตวิสิยัในสมัปรายกิภพนัน้ ๆ ตลอดกาลนานเทอญ 
 
                                                                    
                                                                    
                                                                   พระราชธรรมโกศล 
                                                                  (พระราชธรรมโกศล) 
                                                  เจา้อาวาสวดัอสิาณ และเจา้คณะจังหวดับรุรัีมย ์ 

                                                                   ๙ ธันวาคม ๒๕๒๗ 
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แดพ่ีท่นั ผูม้พีระคณุ 

 ชวีติวัยตน้ของผมนัน้ ขึน้อยูก่บัพีท่ัน เสยีเป็นสว่นมาก เทา่พอ่และแม ่พีเ่ป็นลกูของป้า ดแูลให ้
การศกึษาแกผ่มตัง้แตช่ัน้มธัยมจนถงึมหาวทิยาลัย มใิชเ่พยีงแตผ่มคนเดยีวเทา่นัน้ พีย่งัไดอ้ปุการะเด็ก 
รุน่ราวคราวเดยีวกบัผม ทัง้เด็กเล็กเด็กโตจากโคราชและบรุรัีมยอ์กีหลายสบิคน ถงึแมว้า่เงนิเดอืนใน
ต าแหน่งผูแ้ทนราษฎรของพีใ่นขณะนัน้จะไมม่ากนัก แตพ่ีก่็ไมเ่คยกลัวหมดเปลอืง ไมเ่คยคดิจะเรยีกรอ้ง
ตอบแทนจากใครทัง้สิน้ไมว่า่จะเป็นพอ่แม ่ญาตพิีน่อ้ง หรอืเพือ่นฝงู 

 สบิปีเต็มทีผ่มโชคดอียูใ่นอปุการะของพี ่ผมไดเ้รยีนรูช้วีติในรปูแบบทีเ่รยีบงา่ยไมฟุ่้งเฟ้อ ละโมบ
โลภมาก พอใจในสิง่ทีต่นเป็นอยู ่ไมม่แีละกไ็มจ่น พีย่ดึมัน่ในคณุธรรมความซือ่สตัยส์จุรติ ยิง่ชวีติ 

 พวกเราหลายคนเมือ่เรยีนจบแลว้และไดง้านท า ตา่งก็แยกยา้ยไปประกอบอาชพีในหนา้ทีก่าร
งาน นาน ๆ ครัง้จงึจะมโีอกาสไดพ้บกบัพี ่ชว่งเวลากวา่ ๕๐ ปีแหง่ความเป็นนอ้งของพีนั่น้พีเ่อย่ปากขอ
ผมเพยีงค าเดยีววา่ “ชว่ยจัดงานและขอพระราชทานเพลงิศพใหด้ว้ย” ยงัตอ้งอยูใ่นความทรงจ าของผม
จนบดันี ้

 พีท่ัน เป็นคนชอบอา่นหนังสอื มเีมตตารักสงบ อดทนและเสยีสละ อกีทัง้เป็นคนรักความเป็นไท
ยิง่ชวีติ เราจงึไดต้กลงใจเลอืกหนังสอืเรือ่ง “คนไททิง้แผน่ดนิ” พมิพเ์ป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทาน
เพลงิศพของพี ่เพราะเรือ่งนีม้แีนวคดิและเนือ้หามคีา่ควรทีเ่ราคนไทยน่าจะไดรู้เ้ป็นเรือ่งราวของคนไทย
ในอดตีเมือ่เกอืบสองพันปีมาแลว้ ไดบ้นัทกึถา่ยทอดภาพพจนแ์ละเอกลกัษณ์ของคนไทยไวแ้จม่ชดั 

 ดว้ยความอนุเคราะหข์องคณุฉลอง เศวตวงศ ์รองอธบิดกีรมแรงงาน ไดก้รณุาแนะน าและชว่ย
ตดิตอ่ขออนุญาตพมิพห์นังสอืเรือ่งนีจ้ากทา่นผูเ้ขยีนและทา่นเจา้ของลขิสทิธิ ์“ส านักพมิพส์ยามศลิป์” 
เป็นบรรณาการในงานพระราชทานเพลงิศพพีค่ราวนี ้และยงัไดก้รณุาใหย้มืแผน่แมพ่มิพต์น้ฉบบัของ
หนังสอืนี ้ท าใหล้ดคา่ใชจ้า่ยในการพมิพอ์กีดว้ย นับวา่เป็นพระคณุแกเ่ราอยา่งยิง่ ผมขอขอบพระคณุ และ
จะร าลกึไวต้ลอดไป 

 เนือ่งจากหนังสอืเลม่นีม้คีวามหนามาก จงึตอ้งกราบขออภยัตอ่ทา่นผูใ้หญท่ีเ่คารพหลานทา่นที่
มไิดน้ าค าไวอ้าลัยมาเพิม่ในหนังสอือกี 

 หากกศุลใดทีจ่ะพงึบงัเกดิจากการพมิพห์นังสอืนี ้ขอจงเป็นพลวปัจจัยดลบนัดาลใหว้ญิาณของ 
พีท่ัน จงไปสูส่ขุคตใินสมัปรายภพดว้ยเทอญ 
 
 
                                                                      
                                                                     พร  อดุมพงษ์ 
                                                                 (นายพร  อดุมพงษ์) 
                                                              ผูว้า่ราชการจังหวดัพังงา 
  
ศาลากลางจังหวัดพังงา 
  ๙ ธันวาคม ๑๔๒๗ 

 

*  ทีม่า  หนังสอือนุสรณ์งานพระราชทานเพลงิศพ ครูทนั พรหมทิธกิลุ 

** คดัลอก โดย จักรชยั จนิดาศกัดิ ์ ศษิยเ์กา่เกษตรบรุรัีมย ์รุ่น ๘  วนัที ่๕ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๕๗                                                                                                                                              



ต ำนำนเกษตรบรุรีมัย ์                                                                                                  
ตอนที ่๒                                                                                                                                              

บดิำเกษตรบรุรีมัย ์  

 
ครทูนั  พรหมทิธกิลุ 

ผูบ้กุเบกิกอ่ต ัง้สถำบนัและครใูหญค่นแรก 
โรงเรยีนประถมวสิำมญักสกิรรมบรุรีมัย ์

ประวตัยิอ่ 

        ครทูัน พรหมทิธกิลุ  เกดิเมือ่วันที ่๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๒  เป็นคนบา้นปะค า เมอืงนางรอง 
(อ าเภอปะค า จังหวัดบรุรัีมย)์  ส าเร็จการศกึษา หลกัสตูรประโยคครปูระถมกสกิรรม (ป.ป.ก.)  จาก
โรงเรยีนฝึกหัดครปูระถมกสกิรรมทับกวาง (หลวงสวุรรณวาจกกสกิจิ เป็นอาจารยใ์หญ)่ จังหวัดสระบรุ ี 

          ครทูัน พรหมทิธกิลุ  เป็นขา้ราชการพลเรอืนสามญั กรมศกึษาธกิาร กระทรวงธรรมการ เป็นผู ้  
บกุเบกิกอ่ตัง้สถาบนัและครใูหญค่นแรก (พ.ศ. ๒๔๗๓ - พ.ศ. ๒๔๗๗) โรงเรยีนประถมวสิามญักสกิรรม
บรุรัีมย ์(ชัน้ประถมปีที ่๔ -๕)  เมือ่วันที ่ ๑ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๔๗๓  โดยอาศัยเงนิคา่ใชจ้า่ยในการ 

ศกึษาจากทนุทรัพยข์องคนในทอ้งถิน่ หรอื ” เงนิศกึษาพล ี“  (เงนิทีเ่กบ็จากชายฉกรรจ ์อาย ุ ๑๘-๖๐  
ปี คนละ ๑-๓ บาท เพือ่บ ารงุการศกึษาภาคบงัคับ ตามพระราชบญัญตัปิระถมศกึษา พ.ศ. ๒๔๖๔)  และ
เงนิอดุหนุนการศกึษา จากกระทรวงพระคลังมหาสมบตั ิตอ่มาปลายปี พ.ศ. ๒๔๗๗ ไดย้า้ยไปเขา้รับ
ราชการทีก่รมเกษตร (หลวงสวุรรณวาจกกสกิจิ เป็นอธบิด)ี กระทรวงเศรษฐการ 

          ครทูัน พรหมทิธกิลุ เป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรของจังหวัดบรุรัีมย ์ทีม่าจากการเลอืกตัง้     
โดยตรงครัง้แรก โดยไดรั้บเลอืกตัง้เป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจังหวัดบรุรัีมย ์ ตดิตอ่กนั 2 สมยั คอื 
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรไทย ชดุที ่2 (๑๐ ธ.ค. ๒๔๘๐ - ๑๑ ก.ย.๒๔๘๑)  และสมาชกิสภาผูแ้ทน
ราษฎรไทย ชดุที ่3 (๑๒ พ.ย. ๒๔๘๑ - ๑๕ ก.ค. ๒๔๘๘)  โดยไดรั้บการแตง่ตัง้เป็นเลขานุการรัฐมนตร ี

วา่การกระทรวงเกษตราธกิาร ผลงำนเดน่ รว่มในการเสนอใหย้กเลกิกฎหมายภาษีอากรทีจ่ดัเก็บทีไ่มเ่ป็น
ตามหลกัธรรมแกส่งัคม อาท ิพระราชบญัญัตเิงนิรัชชปูการ พ.ศ. ๒๔๖๘ และพระราช บญัญตัลิกัษณะ
เก็บเงนิคา่นา ร.ศ. ๑๑๙  เป็นตน้ 

           



[ 2 ] 

           ครทูัน พรหมทิธกิลุ  เป็นสมาชกิวฒุสิภาคนแรกของจังหวดับรุรัีมย ์ โดยไดรั้บเลอืกตัง้เป็นสมาชกิ
พฤฒสภา ตามรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๔๘๙  หรอืวฒุสิภาไทย ชดุที ่1 (๒๔ พ.ค.
๒๔๘๙ - ๒๙ พ.ย. ๒๔๙๐)  ผลงำนเดน่ รว่มในการอภปิรายกฎหมายดา้นการเกษตรทีส่ าคญั อาท ิรา่ง
พระราชบญัญตัสิ ารวจและหา้มกกักนัขา้ว (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2489 และรา่งพระราชบญัญัตกิารคา้ขา้ว (ฉบบั
ที ่2) พ.ศ. 2489  เป็นตน้ 

           ในระหวา่งสงครามอนิโดจนีและสงครามโลกครัง้ที ่๒ ไดแ้กปั้ญหาการขาดแคลนน ้ามนัเชือ้เพลงิ 
โดยรเิริม่ตัง้โรงกลัน้น ้ามนัยางขึน้ใชแ้ทน ไดจั้ดหาฝ้ายมาแจกจา่ยใหร้าษฎร ป่ันดา้ย ทอผา้ ลดปัญหา 

ขาดแคลนเครือ่งนุ่นหม่ เป็นการสง่เสรมิอาชพีไปในตวั นอกจากนัน้ไดร้เิริม่สรา้งฝ่ายน ้าลน้และเขือ่นกัน้น
น ้าหลายแหง่ในจังหวัดบรุรัีมย ์ดว้ย 

          ครทูัน พรหมทิธกิลุ  เป็นบตุรของ นำยทองและนำงสองเมอืง มพีีน่อ้งทัง้หมด ๒ คน เป็นบตุร  
คนที ่๒ ของครอบครัว ไดส้มรสกบันำงสำวสงวน พูนศริ ิชาวบรุรัีมย ์ไมม่บีตุร โดยรับเด็กหญงิทศันา  
แจม่ฤกษ์แจง้ และเด็กหญงิเกสร แซเ่อยี เป็นบตุรบญุธรรม ใชส้กลุ “พรหมทิธกิลุ” และไดอ้ปุการะเลีย้งด ู
ใหก้ารศกึษาแกบ่ตุรหลานชาวบรุรัีมยห์ลายคน อาท ินายพร อดุมพงษ์ (อดตีผูว้า่ราชการจังหวดับรุรัีมย)์  
นายประพัฒน ์พรหมทิธกิลุ (ศษิยเ์กา่เกษตรบรุรัีมย ์รุน่ ๙)   

          ผลงานชิน้สดุทา้ย คอื การจัดตัง้มลูนธิพิรหมทิธกิลุ เพือ่การศาสนา วัดอสิาณ และสมทบทนุ
จัดตัง้มลูนธิวิทิยาลัยเกษตรบรุรัีมย ์ครทูัน พรหมทิธกิลุ ไดถ้งึแกม่รณกรรม เมือ่วันที ่๕ มถินุายน พ.ศ. 
๒๕๒๗ สริอิาย ุ๗๖ ปี โดยพระรำชธรรมโกศล เจำ้อำวำสวดัอสิำณและเจำ้คณะจงัหวดับรุรีมัย ์  
ไดเ้ขยีนค าไวอ้าลัย แดค่รทูนั พรหมทิธกิลุ  ตอนหนึง่ความวา่ “ คณุครทูนัเป็นผูม้วียัวฑุฒ ์ และคณุ
วฑุฒ ์จดัเป็นครฐุำนยิบคุคล คอืเป็นบคุคลทีต่ ัง้อยูใ่นฐำนะทีค่วรเคำรพจดัเป็นปชูนยีบคุคล คอื
เป็นบคุคลทีค่วรบชูำ ของบรรดำลกูหลำนญำตมิติร ศษิยำนศุษิย ์และวสิำสกิชน คนทีส่นทิสนม
คุน้เคยกนั ” 

          วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยบีรุรัีมย ์ และสมาคมศษิยเ์กา่เกษตรบรุรัีมย ์ จงึไดก้ าหนดให ้  
วันที ่๑ พฤศจกิายน ของทกุปี เป็นวันคลา้ยวันสถาปนาวทิยาลัยฯ เพือ่รว่มร าลกึถงึครทูัน พรหมทิธกิลุ    
“ บดิำเกษตรบรุรีมัย ์” ผูบ้กุเบกิกอ่ตัง้สถาบนัฯ  
 

…………………………….. 
  
* เรยีบเรยีง โดย จักรชยั จนิดาศักดิ ์ ศษิยเ์กา่เกษตรบรุรัีมย ์รุ่น ๘ วนัที ่๕ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๕๗   
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ต ำนำนเกษตรบรุรีมัย ์ 
ตอน ๓ 

 ประวตัสิถำบนั 

 
 

 วทิยำลยัเกษตรและเทคโนโลยบีรุรีมัย ์ เดมิตัง้ขึน้ตามนโยบายของเสนาบดกีระทรวงธรรม 
การ ในสมยันัน้ (พ.ศ. ๒๔๖๙-๒๔๗๕) คอื พระวรวงศเ์ธอ กรมหมืน่พทิยลาภพฤฒยิากร ทีไ่ดก้ าหนด  
ใหม้ณฑลและจังหวดั จัดตัง้โรงเรยีนประถมวสิามญักสกิรรม เพือ่เปิดสอนวชิาชพีทางเกษตร รับฝึกเด็ก
นักเรยีนทีส่อบไลไ่ดช้ัน้ประถมปีที ่๓ (ประถมสามญั)  เขา้เรยีนและฝึกหัดท าอาชพีกสกิรรม หลักสตูร ๒ 
ปี คอื ชัน้ประถมปีที ่๔- ๕ (ประถมวสิามญั)  และจัดใหเ้ป็นโรงเรยีน กนิอยูป่ระจ า  

พระพทิกัษส์มทุรเขต (ฟ้ืน อนิทรวชัระ) ขา้หลวงประจ าจังหวัดบรุรัีมย ์(พ.ศ. ๒๔๗๑-๒๔๗๖)    
ในยคุสมบรูณาญาสทิธริาชย ์มกีารแบง่เขตการปกครองเป็นมณฑล เมอืงบรุรัีมยข์ึน้ตรงตอ่มณฑล
นครราชสมีา จงึไดก้ าหนดใหม้กีารจัดตัง้โรงเรยีนประถมวสิามญักสกิรรม ขึน้เมือ่วันที ่๑ พฤศจกิายน 
พ.ศ. ๒๔๗๓ ทีบ่รเิวณ “ล ำหว้ยจระเขม้ำก”  ดา้นทศิใตข้องศาลากลางจังหวดับรุรัีมย ์โดยอาศัยเงนิ
คา่ใชจ้า่ยในการศกึษาจากทนุทรัพยข์องคนในทอ้งถิน่ หรอื “เงนิศกึษำพล”ี  และเงนิอดุหนุนการศกึษา
จากกระทรวงพระคลังมหาสมบตั ิชือ่  “ โรงเรยีนประถมวสิำมญักสกิรรมบรุรีมัย ์” สงักดั กรม
ศกึษาธกิาร กระทรวงธรรมการ โดยม ีนำยทนั พรหมทิธกิลุ นักเรยีนทนุมณฑลและจังหวดั ซึง่ส าเร็จ
การศกึษาหลกัสตูรประโยคครปูระถมกสกิรรม (ป.ป.ก.) จากโรงเรยีนฝึกหัดครปูระถมกสกิรรมทับกวาง 
จังหวดัสระบรุ ี เป็นครปูระจ าการและครใูหญค่นแรก รับเฉพาะนักเรยีนชายอยูป่ระจ า โดยทางจังหวดั
คัดเลอืกนักเรยีนเขา้เรยีนและใหท้นุการศกึษาทกุคน และเปิดเรยีนเมือ่วันที ่๑๕ พฤษภาคม ๒๔๗๔ 
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          วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยบีรุรัีมย ์ ตัง้อยูท่ีบ่รเิวณ  วงเวยีนอนุสาวรยีส์มเด็จเจา้พระยา   
มหากษัตรยิศ์กึ(รัชกาลที ่๑)  เลขที ่67 ถนนสายบรุรัีมย-์ประโคนชยั หมูท่ี ่1 ต าบลอสิาณ อ าเภอเมอืง 
จังหวดับรุรัีมย ์31000  โทรศัพท ์044 - 611159 ตอ่ 136  โทรสาร/Fax 044 - 611899  เว็บไซต ์: 
www.bcat.ac.th  วทิยาลัยฯ  มพีืน้ทีท่ัง้หมดประมาณ 350 ไร ่มไีรฝึ่กนักศกึษา 871 ไร ่ตัง้อยูท่ีบ่า้นสาม
ศลิา ต าบลหนิเหล็กไฟ อ าเภอคเูมอืง จังหวดับรุรัีมย ์อยูห่า่งจากวทิยาลัยฯ ประมาณ 40 กโิลเมตร 

 
กำรเปลีย่นแปลงระดบักำรศกึษำ 

 

 * พ.ศ. 2474 - 2480     โรงเรยีนประถมวสิามญักสกิรรมบรุรัีมย ์ เปิดสอนระดับ ประถมวสิามญั  
                                           กสกิรรม ชัน้ประถมปีที ่๔- ๕   

* พ.ศ. 2481                เปลีย่นชือ่เป็น โรงเรยีนเกษตรกรรมบรุรัีมย ์
 

* พ.ศ. 2481 - 2493      เปิดสอนระดับ มธัยมศกึษาตอนตน้ แผนกเกษตรกรรม 
 

* พ.ศ. 2494 - 2505      เปิดสอนระดับ มธัยมศกึษาตอนปลาย แผนกเกษตรกรรม 
 

* พ.ศ. 2506 - 2523      เปิดสอนระดับ มธัยมศกึษาตอนปลาย  สายอาชพีแผนกเกษตรกรรม     
                                 รับนักเรยีนทีส่ าเร็จ ม.ศ. 3 หรอื ม. 6 เดมิ หลกัสตูร 3 ปี 

 
          * พ.ศ. 2513 - 2518      เปิดสอนระดบั ประกาศนยีบตัรการศกึษาแผนกฝึกหัดครเูกษตรกรรม      
                                           (ปกศ.เกษตร) 
 

* พ.ศ. 2519               ไดรั้บการยกฐานะเป็น วทิยาลยัเกษตรกรรมบรุรัีมย ์
 

     * พ.ศ. 2519 - ปัจจบุนั   เปิดสอนระดับประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงูแผนกเกษตรกรรม  
                                      (ปวส.เกษตร) 
 

* พ.ศ. 2520 - 2526     เปิดสอนระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.) แผนกเกษตรกรรม         
                                รับผูท้ีจ่บ ม.ศ. 5 หลักสตูร 1 ปี 

 
        * พ.ศ. 2524 - ปัจจบุนั   เปิดสอนระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.) แผนกเกษตรกรรม        
                                           รับผูส้ าเร็จ ม.3 หรอืเทยีบเทา่หลกัสตูร 3 ปี 
 

* พ.ศ. 2527 - ปัจจบุนั   เปิดสอนระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีเทคนคิ(ปวท.) และระดับ 
                                 ประกาศนยีบตัรวชิาชพี(พเิศษ) (ปวช.พเิศษ) ตามโครงการ 
                                 อาชวีศกึษาพัฒนาชนบท 

 
* พ.ศ. 2537 - ปัจจบุนั   เปิดสอนสาขาวชิานอกภาคเกษตร ในระดับ ปวช. และ ปวส. 

 
 * พ.ศ. 2539 - ปัจจบุนั   เปลีย่นชือ่เป็น วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยบีรุรัีมย ์
 

 

* ทีม่ำ   

       ๑.  ต านานเกษตรบรุรัีมย ์ตอนที ่๑ “ปชูนยีบ์คุคล” และ ตอนที ่๒ “บดิาเกษตรบรุรัีมย”์ 
       ๒.  เว็บไซต ์: www.bcat.ac.th  วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยบีรุรัีมย ์

**   เรยีบเรยีง โดย จักรชยั จนิดาศักดิ ์ศษิยเ์กา่เกษตรบรุรัีมย ์รุ่น ๘ วนัที ่๑ พฤศจกิายน ๒๕๒๗ 
*** ขอ้สงัเกต จากผูเ้รยีบเรยีง ในสมัยนัน้โรงเรยีนน่าจะชือ่ “ โรงเรยีนประถมวสิามัญกสกิรรมหว้ยจระเขม้าก ” 
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