วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 | กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

54

ระบบอุปถัมภ์เชิงพุทธเพื่อการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืนโดยโครงการ
มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบทของพระพุทธพจนวราภรณ์
(จันทร์ กุสโล)
An Analytical Study of Teaching Methods of
Phra Buddhapojjanavaraporn (Jan Kusalo)

พระมานิตย์ ญาณธโร
Phra Manit Ñănฺadharo

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Chiang Mai Campus

บทคัดย่อ

มนุษย์ถือเป็นทรัพยากรที่ส�ำคัญที่สุด ในการที่จะรักษาทรัพยากรชนิดอื่นให้คง
อยูใ่ นโลก ถ้าหากมนุษย์ไม่มคี ณ
ุ ภาพ ย่อมท�ำให้เกิดปัญหาแก่โลกและในทีส่ ดุ อาจท�ำลายโลก
ใบนี้ลงได้ ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ จึงเป็นหัวใจส�ำคัญในการรักษา
โลกให้คงอยู่ได้อย่างสันติสุข ประเทศไทยเป็นประเทศที่บางสังคม(สังคมชนบทที่ยากจน) มี
ความต้องการระบบอุปถัมภ์เป็นอย่างยิง่ ปัญหาเหล่านีเ้ ป็นทีป่ ระจักษ์แก่ พระพุทธพจนวรา
ภรณ์(จันทร์ กุสโล) ด้วยเมตตาธรรมทีเ่ ปีย่ มล้น ท่านจึงได้กอ่ ตัง้ มูลนิธศิ กึ ษาพัฒนาชนบทขึน้
เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของสังคมดังกล่าวให้ดขี นึ้ แบบยัง่ ยืน สามารถพึง่ พาตนเองได้ดว้ ยการ
อุปถัมภ์ในเชิงพุทธ ซึง่ จะก่อให้เกิดเป็นรากฐานทีเ่ ข้มแข็งของสังคมในการทีจ่ ะพัฒนาต่อยอด
ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปอย่างยั่งยืน

ค�ำส�ำคัญ: ศึกษาวิเคราะห์; การพัฒนา
Abstract

Human Resources are the most important factor to sustain other
resources of the world.If human resources are lack of capability,they will
not only cause troubles but also destroy the world.Therefore,developing
human resources is the key factor for sustaining a peaceful world.In
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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Thailand some society (poverty rural society) need patronage system.This
problem has seen by Phrabuddhapojjanavaraporn (Jan Kusalo).With his full of
loving kindness,he has set up The Foundation for Education and Development
of Rural Areas.For develop the quality of life of that society to be better
sustainly. They can live by themselves by Buddhist patronage’s way that it will
create the strong fundamental for society to continue the developing to the
most progress sustaintion.

Keywords: Analytical Study; development
บทนำ�

บรรดาทรัพยากรทัง้ หลายในโลกนีส้ งิ่ ทีถ่ อื กันว่าเป็นทรัพยากรทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ก็คอื
ทรัพยากรมนุษย์ หากสามารถบริหารจัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มคี ณ
ุ ภาพแล้ว มนุษย์
ก็จะพัฒนาโลกให้เป็นไปด้วยความเจริญรุ่งเรืองและมีสันติสุขเป็นเบื้องหน้า ปัญหาต่างๆที่
โลกก�ำลังเผชิญอยู่นี้ ก็จะลดน้อยถอยลง ท�ำให้โลกน่าอยู่ยิ่งขึ้น แต่หากบริหารจัดการไม่ดี
จะท�ำให้เกิดปัญหาต่างๆขึ้นมาในสังคมโลกนี้อย่างซับซ้อนจนหาทางแก้ได้ยาก แนวคิดใน
เรื่องบรหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพนั้นมีมากมายหลายแนวคิด แต่ละแนวคิด
ก็มีข้อดีและข้อด้อยอยู่ในตัวของมันเอง สังเกตได้จากที่ยังมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้น ทั้งในด้าน
การเมือง สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ซึ่งหลายประเทศในโลกรวมทั้งประเทศไทย ก�ำลัง
ประสบกับปัญหาเหล่านีอ้ ยู่ สาเหตุของปัญหาโลกส่วนส�ำคัญทีส่ ดุ มาจากมนุษย์เองเป็นผูส้ ร้าง
ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเมือง ปัญหาสังคม ปัญหาเศรษฐกิจ หรือปัญหาภาวะโลกร้อน ก็
ล้วนแล้วแต่มีมนุษย์เป็นตัวการที่ส�ำคัญทั้งสิ้น ดังนั้น ถ้าจะแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ได้ ก็ต้องแก้ที่
มนุษย์ โดยใช้การบริหารจัดการมนุษย์ทดี่ ี และสร้างให้มนุษย์มคี ณ
ุ ภาพ เมือ่ มนุษย์มคี ณ
ุ ภาพ
แล้ว โลกนี้ก็จะเป็นโลกที่มีคุณภาพ การพัฒนาสิ่งต่างๆ ก็จะด�ำเนินไปด้วยความยั่งยืน มิใช่
พัฒนาไปแล้วสร้างปัญหาให้คนรุน่ หลังต้องแก้ไขหรือเป็นปัญหาแก่โลก ซึง่ ก็จะส่งผลกระทบ
แก่มนุษย์โดยตรงในทีส่ ดุ วิธกี ารบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในโลกนี้ พอจะจัดแบ่งเป็น 2
ระบบใหญ่ๆได้คอื ระบบอุปถัมภ์(Patronage System) กับ ระบบคุณธรรม(Merit System)
ทั้งสองระบบนี้มีการบริหารจัดการที่ตรงกันข้าม และเป็นที่น่าสังเกตว่า ในประเทศที่พัฒนา
แล้ว จะใช้ระบบคุณธรรมในการบริหารจัดการ ส่วนในประเทศที่ก�ำลังพัฒนาจะใช้ระบบ
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อุปถัมภ์ ซึ่งเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศให้เจริญทัดเทียมประเทศที่พัฒนาแล้ว ดังนั้น
การบริหารจัดการด้วยระบบคุณธรรมจึงเป็นเป้าหมายทีป่ ระเทศก�ำลังพัฒนาจะต้องไปให้ถงึ
อย่างไรก็ตาม การจะน�ำเอาวิธกี ารทีเ่ ห็นว่าผูอ้ นื่ ท�ำได้ดแี ละประสบความส�ำเร็จมาใช้กบั ตนเอง
แล้วจะท�ำให้ประสบความส�ำเร็จเช่นนั้น ไม่สามารถท�ำได้เสมอไป โดยเฉพาะวิธีการบริหาร
จัดการกับมนุษย์ ซึง่ มีความแตกต่างกันทัง้ ในด้านเชือ้ ชาติ ภาษา วัฒนธรรมประเพณี วิถชี วี ติ
ที่แตกต่างกัน และวิธีคิดที่แตกต่างกันระหว่างชนชาวไทยกับชนชาวเผ่า หรือคนไทยกับชาว
เขา ย่อมมีวธิ คี ดิ ทีแ่ ตกต่างกันไปตามบริบทสังคมของตนเอง พระพุทธพจนวราภรณ์ มีความ
เห็นว่า การที่จะน�ำเอาวิธีการที่เห็นว่าดีของชาติอื่นมาใช้ อาจจะไม่ประสบผลส�ำเร็จอย่างที่
ควรจะเป็น ดังนั้น วิธีการที่ดีกว่าก็คือการประยุกต์เอาสิ่งที่ดีของผู้อื่นมาผสมผสานกับสิ่งที่ดี
ที่เรามีอยู่ จึงจะท�ำให้เกิดความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของเรา และบรรลุถึงจุดประสงค์ตามที่
ต้องการ และการพัฒนาต่างๆจะเกิดขึน้ และด�ำเนินไปอย่างยัง่ ยืน ดังนัน้ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยในภาคเหนือ ต้องค�ำนึงถึงบริบททางสังคมนัน้ ๆ วัฒนธรรม
และวิถชี วี ติ ของคนไทยเหล่านัน้ ซึง่ มีศาสนาของตนเป็นเครือ่ งหล่อหลอมจิตใจซึง่ ล้วนมีความ
ดีเป็นทีต่ งั้ และมีรปู แบบทีเ่ ป็นตัวของตัวเอง ดังนัน้ ระบบอุปถัมภ์ทคี่ วรใช้กบั สังคมไทยก็คอื
ระบบอุปถัมภ์เชิงพุทธ ซึ่งจะน�ำไปสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนต่อไป
ความหมายของระบบอุปถัมภ์เชิงพุทธ (Buddhist Patronage System)
ค�ำว่า การอุปถัมภ์ ในความหมายโดยทัว่ ไปคือ การค�้ำชู การสนับสนุน การเลี้ยง
ดู (ราชบัณฑิตยสถาน, 2564: 1386) ในทางการเมืองซึง่ ใช้คำ� ว่า ระบบอุปถัมภ์ หมายถึง การ
ได้รบั สิทธิพเิ ศษจากผูใ้ หญ่หรือญาติมติ รของตน เป็นระบบทีต่ รงกันข้ามกับระบบความชอบ
ธรรม (ระบบคุณธรรม) ซึ่งนิยมใช้ในปัจจุบัน (เดโช สวนานนท์, 2545: 438)
ค�ำว่า ระบบ แปลว่า กลุ่มของสิ่งซึ่งมีลักษณะประสานเข้าเป็นสิ่งเดียวกันตาม
หลักแห่งความสัมพันธ์ทสี่ อดคล้องกัน ด้วยระเบียบของธรรมชาติหรือหลักเหตุผลทางวิชาการ
เช่น ระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร ระบบจักรวาล ระบบสังคม ระบบการบริหาร
ประเทศ (เดโช สวนานนท์, 2545: 438) ส่วนค�ำว่า อุปถัมภ์ เป็นค�ำมาจากภาษาบาลีว่า อุป
ถมฺภ,อุปตฺถมฺภ ในพจนานุกรมศัพท์วิเคราะห์ของ พระธรรมกิตติวงศ์ ได้ให้ความหมายไว้ว่า
คือการอุปถัมภ์,การสนันสนุน,การค�้ำจุน โดยได้ให้บทวิเคราะห์ศัพท์ไว้ 3 แบบ ดังนี้
1. อุปคนฺตวา ถมฺภตีติ อุปตฺถมฺโภ การเข้าไปผูกติดไว้(อุปบทหน้า ถมฺภ ธาตุใน
ความหมายว่า ผูกติด อ ปัจจัย ซ้อน ต)
2. อุปคนฺตวา ธาเรตีติ อุปตฺถมฺโภ การเข้าไปทรงไว้,การเข้าไปรองรับไว้(อุปบท
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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หน้า ธร ธาตุ ในความหมายว่า ทรงไว้ รมฺภ ปัจจัย แปลง ธ เป็น ถ ,ลบ รฺร)
3. อุปคนฺตวา ถมฺโภ ภวตีตี อุปตฺถมฺโภ การเข้าไปเป็นเสา อุป (เข้าไป) + ถมฺภ
(เสา) (พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), 2550: 103-104)
จากการพิจารณาของศัพท์คำ� ว่า อุปถัมภ์ ตามรากศัพท์เดิมซึง่ แปลว่า การเข้าไป
ผูกติดไว้ ท่านแปลทับศัพท์ว่า การอุปถัมภ์ บทวิเคราะห์ที่สอง การเข้าไปทรงไว้ การเข้าไป
รับรองไว้ ท่านแปลว่า การสนับสนุน และบทวิเคราะห์ที่สาม การเข้าไปเป็นเสา ท่านแปลว่า
การค�้ำจุน
เพราะฉะนัน้ ค�ำว่า ระบบอุปถัมภ์เชิงพุทธ ในทีน่ ี้ จึงหมายถึง การให้การอุปถัมภ์
ช่วยเหลือหรือสนับสนุน หรือส่งเสริมซึง่ กันและกัน โดยเน้นการพึง่ ตนเองเป็นหลัก พร้อมกัน
นั้นก็ให้ความช่วยเหลือสังคมไปด้วย และใช้ชีวิตอย่างเป็นมิตรกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม มี
ความสุขทั้งกายและใจโดยมีฐานจากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นแนวคิดหลักในการ
ด�ำเนินชีวิต
มูลนิธศิ กึ ษาพัฒนาชนบท (ศพช.) กับการบริหารจัดการด้วยระบบอุปถัมภ์เชิงพุทธ
มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบทก่อตั้งโดยพระพุทธพจนวราภรณ์ (จันทร์กุสโล) เมื่อ
พ.ศ.2517 มีวัตถุประสงค์ 4 ข้อคือ 1. ส่งเสริมกสิกร 2. มุ่งสอนวิทยา 3. ด�ำรงศาสนา และ
4. พัฒนาท้องถิ่น ที่มาของวัตถุประสงค์ 4 ข้อ นี้คือ
1. เมืองไทยเป็นเมืองไร่ เมืองนา ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นกสิกร เขา
เหล่านั้นก�ำลังเผชิญกับปัญหาความยากจน ถ้าจะแก้ปัญหาของประชาชน ก็ควรจะเริ่มต้นที่
กสิกร จึงได้ที่มาของข้อที่ 1 คือ ส่งเสริมกสิกร
2. ควรจะแก้ไขปัญหาจุดใหนให้กสิกร ปัญหาแรกควรจะพิจารณาเรือ่ งอาชีพหรือ
เรือ่ งปากท้อง เนือ่ งจากกสิกรส่วนใหญ่โอกาสทางการศึกษามีนอ้ ย เขาขาดความรู้ ขาดผูน้ ำ� ใน
หมูบ่ า้ น ควรส่งเสริมการศึกษาให้แก่เขา เอาอาชีพทีเ่ ขาท�ำอยูแ่ ล้วเป็นหลักมาแก้ไขปรับปรุง
ให้ดีขึ้นโดยการอบรมให้วิชาความรู้ จึงได้ที่มาของข้อที่ 2
3. กสิกรชาวไทยส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธ นับถือพระพุทธศาสนา แต่การนับถือ
ศาสนาของชาวพุทธ ส่วนมากจะนับถือตามประเพณี คือนับถือสืบทอดกันมาตั้งแต่ปู่ ย่า ตา
ยาย เคยท�ำมาอย่างไรก็ท�ำตามๆกัน ไม่มีการปรับปรุงแก้ไข เป็นผู้มากไปด้วยศรัทธา ความ
เชือ่ ความเลือ่ มใส แต่ใช้ปญ
ั ญาพิจารณาน้อย จะเชือ่ มัน่ ในการท�ำบุญ แก้ปญ
ั หาชีวติ ด้วยการ
ท�ำบุญ เจ็บไข้ไม่สบายก็ท�ำบุญ เกิดเคราะห์หามยามร้ายก็ท�ำบุญ ถูกหวยรวยทรัพย์ได้ลาภ
ก็ท�ำบุญ ยากจนเข็ญใจก็ท�ำบุญอธิษฐานขอให้บุญช่วย การท�ำบุญจัดเป็นการท�ำความดี
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ท�ำบุญได้บุญ แต่ควรท�ำความเข้าใจว่าท�ำบุญเพื่ออะไร การท�ำบุญเพื่อแก้ความจน หิวไม่มี
อาหารจะกิน ท�ำบุญอธิษฐานขอให้บุญช่วย เป็นการตั้งจุดประสงค์ไม่ตรงกับผลที่ปรารถนา
พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนว่า คนหมัน่ ย่อมหาทรัพย์ได้ จะพ้นจากความทุกข์ดว้ ยความเพียร
การแก้ไขปัญหาความยากจน ต้องแก้ด้วยการท�ำงาน ต้องประกอบอาชีพ
อีกประการหนึ่ง พุทธศาสนิกชนมักจะท�ำบุญด้วยการอธิษฐานเพื่อผลในชาติ
หน้า เกิดชาติหน้าขออย่าได้ยากจน ขอให้ได้เสวยสุขบนสรวงสวรรค์ แทนที่จะคิดแก้ปัญหา
ชีวติ ในปัจจุบนั กลับไปเป็นปัญหาในชาติหน้า เพือ่ แก้ไขปัญหาทางจิตใจ หลักการพัฒนาของ
มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท ได้น�ำพระธรรมในพระพุทธศาสนา มาประยุกต์เป็นหลักปฏิบัติว่า
ด�ำรงศาสนา โดยแยกเป็นอุดมการณ์ 4 ข้อ คือ 1) เพิ่มพูนความขยัน 2) แข่งขันกันประหยัด
3) ฝึกหัดท�ำความดี และ 4) สามัคคีรว่ มชาติทงั้ 4 ข้อนีก้ ล่าวโดยสรุปเป็นหัวข้อธรรม คือ ขยัน
ประหยัด เสียสละ สามัคคี
4. เนื่องจากค่านิยมในสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ในสมัยปัจจุบัน
เจริญด้วยการศึกษา วัสดุ สิง่ ของทีถ่ กู ประดิษฐ์คดิ ค้นขึน้ เพือ่ สนองความสะดวกสบายในเรือ่ ง
อยูเ่ รือ่ งกินมากมาย สิง่ ของเหล่านัน้ ถูกน�ำมาโฆษณา ประชาชนทีร่ เู้ ท่าไม่ถงึ การณ์กห็ ลงใหล
ใฝ่ฝันไปตาม ท�ำให้มีการใช้จ่ายมากขึ้น เป็นการเพิ่มภาระให้แก่ตัวเอง ท�ำให้ประชาชนตก
เป็นหนี้ ต้องดิ้นรนขวนขวายประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ ผู้ที่ไปประกอบกิจมิจฉาชีพมี
จ�ำนวนเพิม่ ขึน้ ท�ำให้ประชาชนทิง้ ถิน่ ทิง้ อาชีพดัง้ เดิม ลืมขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่น เพราะความหลงใหลใฝ่ฝันในสิ่งใหม่ๆแปลกๆ ตลอดถึงอารยธรรมของต่างชาติ
ที่ตามมากับความเจริญ ความรู้สึกนึกคิดของประชาชนก็เปลี่ยนไปเพื่อให้ประชาชนรักท้อง
ถิน่ รักเพือ่ นบ้าน และเห็นความส�ำคัญของขนบธรรมเนียมของตน มูลนิธศิ กึ ษาพัฒนาชนบท
ท�ำให้ทมี่ าของข้อที่ 4 เกิดขึน้ ว่า พัฒนาท้องถิน่ เพือ่ พัฒนาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าว
โครงการพัฒนาชนบทของมูลนิธศิ กึ ษาพัฒนาชนบท ทีน่ ำ� เข้าไปสูห่ มูบ่ า้ นในระยะ
เริ่มแรก มีโครงการหลัก 2 โครงการ คือ
1. หน่วยเกษตรพัฒนา โครงการพัฒนาการเกษตร
2. หน่วยเมตตานารี โครงการฝึกอาชีพแก่เยาวสตรีและแม่บ้าน
การเกษตรพัฒนา ประกอบด้วย โครงการเงินทุนหมุนเวียน ธนาคารควาย
ธนาคารข้าว ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน
เมตตานารี ประกอบด้วย โครงการตัดเย็บเสื้อผ้า การทอผ้า การปักผ้า การถัก
โครเชท์และนิตติ้ง การจักสาน ศิลปะประดิษฐ์ การท�ำดอกไม้ประดิษฐ์ จากกระดาษและผ้า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ต่อมา มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท มีการพัฒนาโครงการให้เป็นระบบแบบแผน
ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ตามสถานการณ์ปัญหา และความต้องการของประชาชน มีการจัดแบ่ง
โครงการหลักออกเป็น 3 หน่วยงาน คือ :1. หน่วยเกษตรพัฒนา ประกอบด้วยแผนงานและกิจกรรม 4 แผนงาน ได้แก่ 1
1.1 แผนงานส่งเสริมเกษตรกรรมแบบยั่งยืน ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมา
ท�ำการเกษตรกรรมแบบผสมผสาน เพื่อการพึ่งพาตนเอง เป็นการท�ำการเกษตรเชิงอนุรักษ์
สิง่ แวดล้อม เช่น การปลูกผักปลอดสารพิษ การท�ำสวนอินทรีย์ ท�ำนาอินทรีย์ การท�ำปุย๋ หมัก
ชีวภาพใช้เอง การท�ำสารสมุนไพรไล่แมลง
1.2 แผนงานส่งเสริมสหกรณ์ มูลนิธิฯส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรรวมกลุ่มเป็น
สหกรณ์และจดทะเบียนเป็นสหกรณ์การเกษตรพัฒนา จ�ำกัด มีการบริหารจัดการสนับสนุน
สมาชิกในเรื่องการจัดซื้อปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ยา สนับสนุนในการรวบรวม
ผลผลิตของสมาชิกเพื่อจ�ำหน่าย มีสหกรณ์ร้านค้าจ�ำหน่ายผลผลิตของสมาชิก
1.3 แผนงานพัฒนาองค์กรและกองทุน ส่งเสริมและพัฒนาด้านบริหารจัดการ
โครงการเงินทุนหมุนเวียน ธนาคารควาย-วัว ธนาคารข้าว กลุ่มออมทรัพย์ ชมรมครูพี่เลี้ยง
เด็ก พัฒนาผู้น�ำในด้านบริหารจัดการโครงการในรูปเครือข่ายสมาชิก เสริมสร้างความเข้ม
แข็งเพื่อการพึ่งตนเอง
1.4 แผนงานส่งเสริมกลุ่มพระสงฆ์ สนับสนุนให้พระสงฆ์มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนในด้านการจัดการกลุ่ม มีการศึกษาอบรมเสริมความรู้ท่ีจ�ำเป็น และสนับสนุน
กิจกรรมที่พระสงฆ์แต่ละรูปคิดขึ้นหรือด�ำเนินการอยู่และสอดคล้องกับนโยบายของมูลนิธิฯ
โดยใช้ชื่อว่า “กลุ่มสังฆพัฒนาชุมชนล้านนา”
2. หน่วยเมตตานารี ประกอบด้วยแผนงานและกิจกรรม รวม 4 แผนงาน คือ
2.1 แผนงานฝึกอบรม เปิดการอบรมให้แก่สมาชิกทีส่ นใจและต้องการอบรม
เพิ่ม เติมทั้งงานอาชีพและการบริหารจัดการตามกลุ่มต่างๆ
2.2 แผนงานติดตามและประสานงานเพื่อพัฒนากลุ่ม มีการติดตามและ
พัฒนาด้านการบริหารจัดการกลุ่ม กองทุน เช่น กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มผลิตงานสหกรณ์ การ
พัฒนาอาชีพและบทบาทของผู้น�ำสตรี
2.3 แผนงานศูนย์หัตถกรรมเมตตานารี รวมกลุ่มสมาชิกให้มีการลงทุนด้วย
การถือหุ้นเพื่อบริหารจัดการด้านการผลิตงานหัตถกรรม เพื่อจ�ำหน่ายเสริมรายได้ เช่น งาน
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ตัดเย็บเสื้อผ้า งานปักผ้า ถักผ้า มีการน�ำหลักการและวิธีการงานสหกรณ์มาพัฒนาเพื่อการ
พึ่งตนเอง
2.4 แผนงานพัฒนาฝีมอื (เซรามิค) มีการจัดฝึกอบรมด้านเซรามิค ซิลค์สกรีน
และผลิตงานตามสั่ง
3. สถาบันพัฒนาเยาวสตรี เป็นโครงการที่ด�ำเนินงานเพื่อเพิ่มโอกาสทางด้าน
การศึกษาแก่เยาวสตรีที่ขาดโอกาสในชนบทให้ได้รับการศึกษาทั้งสายสามัญตามหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลายของการศึกษานอกโรงเรียน และสหอาชีพตามแผนงานและกิจกรรม
ของมูลนิธิฯ ทั้งงานเกษตรและเมตตานารี มีการจัดแบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย ดังนี้ :3.1 ฝ่ายงานวิชาการ มีการพัฒนาด้านวิชาการการเรียนการสอน การประเมิน
ผล และพัฒนาหลักสูตร
3.2 ฝ่ายปกครอง มีการจัดระเบียบและควบคุมการเรียน ความประพฤติและ
การอยู่ประจ�ำของนักเรียน
3.3 ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดให้มีกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้น�ำและ
การฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ก่อนที่จะส�ำเร็จการศึกษา เช่น การเป็นสมาชิกชมรมต่างๆ
เช่น ชมรม อาสาพัฒนา ชมรมนาฎศิลป์และดนตรีพื้นบ้าน ชมรมกีฬา ฝึกให้มีการเลือกตั้ง
สภานักเรียนเข้ามามีบทบาทดูแลนักเรียน มีการตั้งสหกรณ์ร้านค้าของสถาบัน มีการออม
ทรัพย์เพื่อฝึกให้ประหยัดรู้จักอดออม และมีการหารายได้ระหว่างเรียนเพื่อแบ่งเบาภาระ
ของผู้ปกครอง เป็นต้น
3.4 ฝ่ายอาคารสถานที่ มีหน้าทีใ่ นการดูแล ปรับปรุงอาคารสถานทีใ่ ห้มสี ภาพ
ที่ดีและพัฒนาขึ้นตลอดเวลา
ส�ำนักงานมูลนิธศิ กึ ษาพัฒนาชนบท เป็นหน่วยงานทีช่ ว่ ยอ�ำนวยการและบริการ
แก่ฝ่ายปฏิบัติงาน ในส�ำนักงานและภาคสนาม ช่วยก�ำกับดูแลสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงานและกิจกรรมที่ก�ำหนดขึ้นได้
อย่ามีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
การด�ำเนินการของมูลนิธิฯ จะมองปัญหาทั้งด้านวัตถุและจิตใจ คือให้ความ
ส�ำคัญทั้งด้านวัตถุและด้านจิตใจ โดยยึดปรัชญาที่ว่า “เศรษฐกิจ จิตใจ ต้องแก้ไขพร้อมกัน”
และ “ไม่ลืมของเก่า ไม่เมาของใหม่”
การพัฒนา คือ การปรับปรุงแก้ไขความเชือ่ ถือขนบธรรมเนียมประเพณีบางอย่าง
ที่ไม่เหมาะกาลสมัย ให้อ�ำนวยประโยชน์ตามความเหมาะสมกับความต้องการของสังคม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ปัจจุบนั ทีเ่ จริญด้วยเทคโนโลยี ขณะเดียวกันก็ให้ระวังอย่าเมาของใหม่ อันเป็นเรือ่ งวัตถุนยิ ม
และอารยธรรมของต่างชาติที่ไม่เหมาะสมกับสังคมไทย
ม.ร.ว.อัจฉรียช์ ยั รุจวิชยั กล่าวถึงมูลนิธฯิ นีว้ า่ “มูลนิธศิ กึ ษาพัฒนาชนบท ริเริม่ ก่อ
ตัง้ และท�ำงานในปี 2517 จดทะเบียนเป็นนิตบิ คุ คลในปี 2518 มาบัดนีเ้ ดินทางมาครบ 31 ปี
บริบูรณ์แล้ว ผ่านพ้นช่วงวัยเด็ก วัยรุ่น เก็บเกี่ยวประสบการณ์มากมาย มีความก้าวหน้า มี
ความส�ำเร็จ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคนานาชนิด แต่ด้วยความมุ่งมั่น ความตั้งใจจริง ความ
ซื่อตรงโปร่งใส ตลอดจนความเป็นธรรมในการท�ำงาน ท�ำให้มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท
สามารถก้าวล่วงในงานและพัฒนาเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ในปัจจุบัน
เมื่อมองดูในหลักการ ครองตน ครองคน และครองงาน ที่มูลนิธิฯได้ท�ำงานมา
อย่างต่อเนือ่ งนัน้ จะเห็นจุดเล็กๆ ซึง่ กระจายอยูเ่ ป็นโครงสร้างพืน้ ฐาน ได้สร้างความเป็นปึก
แผ่นให้มูลนิธิฯ อย่างไม่น่าเชื่อ ซึ่งเมื่อมองในเชิงวิเคราะห์ก็จะมองเห็นได้ชัดเจน แจ่มใสขึ้น
ในทางธรรมะนัน้ การครองคนมีหลักปฏิบตั ิ คือ สัจจะ ความจริงใจ, ทมะ ความ
ข่มใจ ขันติ ความอดทน และจาคะ ความเสียสละ
หลวงพ่อพระพุทธพจนวราภรณ์ (จันทร์ กุสโล) ผูก้ อ่ ตัง้ มูลนิธศิ กึ ษาพัฒนาชนบท
เป็นแบบอย่างในการ ครองตน ครองคน อย่างยอดเยี่ยม ตลอดช่วงชีวิตของท่าน”
อรุณลักษณ์ เหล็กเพชร (เอีย่ มปคุณ), นักสังคมสงเคราะห์ 6 งานสังคมสงเคราะห์
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่,คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า “การ
ท�ำงานพัฒนาของมูลนิธฯิ ท่ามกลางกระแสสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างไม่หยุดยัง้ วัตถุนยิ มเข้า
มาครอบง�ำคนในสังคมให้ผู้คนมีความเป็นอยู่สะดวกสบายขึ้น สภาพจิตใจของผู้คนก็เปลี่ยน
ไปเช่นกัน ข้าพเจ้าระลึกเสมอว่า ท�ำอย่างไรจะให้ผู้คนเหล่านั้นมีความยึดมั่นในค�ำสอนของ
หลวงพ่อฯ(พระพุทธพจนวราภรณ์)ที่ว่า “เศรษฐกิจ จิตใจ ต้องแก้ไขพร้อมกัน” การพัฒนา
จิตใจจะท�ำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข ไม่เห็นแก่ตัว ไม่คิดร้ายต่อกัน จริงใจต่อกัน
ความสามัคคีกจ็ ะบังเกิด น�ำไปสูก่ ารพัฒนาอย่างแท้จริง เวลา 31 ปีทผี่ า่ นมาของมูลนิธฯิ กับ
อายุ 88 ปีของหลวงพ่อฯผู้ก่อก�ำเนิดมูลนิธิ ผู้ที่เสียสละเวลา ทุ่มเทก�ำลังกาย ก�ำลังใจ ก�ำลัง
ทรัพย์ องค์ความรู้ เพือ่ ความก้าวหน้ามัน่ คงของมูลนิธฯิ อย่างเต็มที”่ (พระพุทธพจนวราภรณ์
(จันทร์ กุสโล), 2548).
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บทสรุป

มูลนิธศิ กึ ษาพัฒนาชนบท (ศพช.) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ก่อตัง้ ขึน้ เพือ่ ด�ำเนิน
งานเกี่ยวกับการพัฒนาชนบท ด้วยระบบอุปถัมภ์เชิงพุทธ โดยมุ่งเน้นให้ชาวชนบทในพื้นที่
เป้าหมายได้พัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน ด้วยการสนับสนุน และส่งเสริมการแก้ปัญหาร่วม
กันด้วยระบบการรวมกลุ่มตามหลักการและรูปแบบวิธีสหกรณ์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้าน
คุณธรรมตามหลักค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา ภายใต้นโยบาย “เศรษฐกิจ จิตใจ ต้องแก้ไข
พร้อมกัน”
ความสามารถทางกสิกรรมที่เหมาะสมกับท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ทางการค้า การสหกรณ์ การเศรษฐกิจ การปกครอง การอนามัย ประชากรศึกษาและอืน่ ๆ ที่
จะช่วยกสิกรให้ได้รบั ผลดียงิ่ ขึน้ เพือ่ ส่งเสริมความรูค้ วามสามารถของการเป็นผูน้ ำ� ในการทีจ่ ะ
ปรับปรุงเปลีย่ นแปลงหมูบ่ า้ นของตนเองให้เจริญก้าวหน้าในวิถที างประชาธิปไตย เพือ่ ส่งเสริม
ความรูส้ กึ รับผิดชอบทีจ่ ะรักษาไว้ซงึ่ วัฒนธรรมของท้องถิน่ เพือ่ ส่งเสริมคุณค่าแห่งการครอง
ชีพในทางซื่อสัตย์ อดทน ขยัน กตัญญู ประหยัด และเป็นธรรม เพื่อส่งเสริมการรู้จักใช้ความ
คิดอย่างมีเหตุผล เพือ่ ส่งเสริมความส�ำนึกในหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยไม่เกีย่ วกับ
การเมือง อีกทัง้ มีเป้าหมายส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวติ อาชีพ การศึกษาและสิง่ แวดล้อม
อันหมายถึงท้องถิน่ ของเกษตรกรทีย่ ากจนในชนบทจาก 1 หมูบ่ า้ นเป็น 82 หมูบ่ า้ นในปัจจุบนั
และจะขยายเพิม่ ขึน้ อย่างไม่หยุดยัง้ ต่อไปจนทัว่ ประเทศให้มสี ภาพอยูด่ ี กินดี มีความรูค้ วาม
สามารถในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน มีการรวมกลุ่มกันท�ำงาน ช่วยเหลือ
พึ่งพาซึ่งกันและกัน และมีจิตส�ำนึกในการที่จะพิทักษ์รักษาทรัพยากรและผลประโยชน์ของ
คนในชุมชนร่วมกัน รวมทั้งรู้จักด�ำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามหลักค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา
ซึ่งตรงตามปณิธานของ พระพุทธพจนวราภรณ์ (จันทร์ กุสโล) ผู้ก่อตั้งทุกประการ
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