การเรียนรูจากมูลนิธินานาชาติ
สุดจิต นิมิตกุล
ในรอบกึ่งศตวรรษที่ผานมาคนไทยไดคุนเคยกับมูลนิธินานาชาติ ตลอดมาโดยเฉพาะมูลนิธิที่มี
บทบาทในการใหความชวยเหลือมายังราชการแกประเทศไทย ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม มูลนิธิ
เหลานั้นไดใหความชวยเหลือแก ประเทศไทยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เชนมูลนิธิ ฟอรด (Ford
Foundation) มูลนิธิรอกกี้ (Rockky Foundation) และมูลนิธิฟูลไบรท (Fulbright Foundation) ใน
ระยะหลังเราไดทราบความเคลื่อนไหวขององคกรเอกชนในรูปแบบมูลนิธิอีกมากมาย ซึ่งจะขอยกมา
ศึกษาอีก 3 มูลนิธิ คือ มูลนิธิโนเบล (Nobel Foundation) มูลนิธิบิลเกต & มิลินดา (The Bill &
Melinda Gates Foundation หรือ The Gates Foundation) และมูลนิธิพุทธฉือจี้ (Tzu Chi
Foundation)
1. มูลนิธิโนเบล (Nobel Foundation) เปนสถาบันเอกชน จัดตั้งตามเจตนารมณของแอล
เฟรต โนเบล (Alfred Nobel) กอตั้งขึ้นเมื่อ ป พ.ศ. 2443 อัลเฟรดโนเบลเปนชาวสวีเดน มูลนิธิ
โนเบลเปนที่รูจักและคุนเคยแกชาวโลกมานานกวา 100 ป โดยเปนผูใหรางวัลแกบุคคลที่มีชื่อเสียงมา
อยางตอเมื่อง มูลนิธิโนเบลมีสถาบันอีก 2 สถาบัน คือ สถาบันรางวัลโนเบล (The Nobel Prize
Awarding Institutions) กับสมาคมสิทธิของมูลนิธิโนเบล (The Nobel Foundation Rights
Association) กลาวคือ สถาบันรางวัลโนเบล มีองคกร 4 แหง คือ
1.1 ราชวิทยาลัยสวีเดิน (The Royal Swedish Academy) รับผิดชอบรางวัลโนเบลใน
สาขา ฟสิกส เคมี และเศรษฐศาสตร
1.2 สภาโนเบล ณ กาโรลินสกา (The Nobel Assembly at Karolinska) รับผิดชอบ
รางวัลโนเบลสาขาการแพทย
1.3 วิทยาลัยสวีเดน (The Swedish Acadamy) รับผิดชอบสาขาวรรณกรรม
1.4 คณะกรรมการโนเบลแหงนอรเวย (The Norwegian Nobel Committee) ซึ่งไดรับ
การคัดเลือกจากรัฐสภานอรเวย รับผิดชอบรางวัลโนเบล ดานสันติภาพ

2. มูลนิธิ บิล และมิลินดา เกทส (The Bill & Melinda Gates Foundation) หรือมูบนิธิเกทส
(The Gates Foundation) กอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2537 ณ สหรัฐอเมริกา โดยครอบครัว เกทส มี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมงานสาธารณสุข และลดความยากจนของประชากรโลก สวนในสหรัฐอเมริกา
จะขยายโอกาสทางการศึกษา การเขาถึงเทคโนโลยีใหมาก สํานักงานมูลนิธิอยูที่ ซีแอตเทิล รัฐ
วอชิงตัน มูลนิธินี้ควบคุมโดยบิลลเกท มิลินดา และวอเรน บุฟเฟ มูลนิธิเกทส มีสินทรัพยและเปน
องคกรการกุศลที่ร่ํารวยที่สุด เปนอันดับ 2 ของโลก รองจากมูลนิธิอิงกา (Ingka) เนเธอแลนด ซึ่งมี
สินทรัพยถึง 36 พันลานเหรียญสหรัฐฯ มูลนิธิเกทส มี 35.1 พันลานเหรียญสหรัฐ การบริหารจัดการโดย
แบงเปนฝายตางๆ ดังนี้ ประชาสัมพันธ การเงิน บริหาร และทรัพยากรมนุษย
กิจกรรมของมูลนิธิเกทสดําเนินตามทิศทางและนโยบายในเรื่องสาธารณสุข การแกไขปญหา
ความยากจนของประชากรโลก โครงการสําคัญๆ ที่ปรากฎเปนรูปธรรม ไ ดแก
2.1 โครงการสาธารณสุขในระดับโลก มูลนิธิเกทส กลายมาเปนองคกรที่มีอิทธิพล เปน
องคกรหลักของสหประชาชาติ คือ อนามัยโลก โดยเปนผูบริจาคเงินถึง 800 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในทุกๆ ป
2.2 โครงการผลิตวัคซีน โดยเฉพาะวัคซีนสําหรับเด็ก
2.3 โครงการวิจัยโรคเอดส โดยมูลนิธิบริจาค ใหแก โครงการถึง 287 ลานเหรียญสหรัฐฯ
2.4 โครงการสงเสริมการพัฒนาดานการเกษตรเพื่อใหคนจนไดมีโอกาสดีขึ้น
เชน
โครงการตอสูกับความยากจน โดยบริจาคใหแกมูลนิธิ กรามีน (Grameen Foundation) 1.5 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ การวิจัยเรื่องขาวแกสถาบันกรวิจัยขาว ถึง 19.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ
2.5 โครงการปฏิวัติเขียว โดยรวมมือกับมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร ใหการสนับสนุน การ
ขนสง การผลิต การเกษตร แกเกษตรกรขนาดเล็กในอาฟริกา
2.6 สวนในสหรัฐฯ มูลนิธิเกทส ไดสงเสริมหองสมุดใหติดตั้ง คอมพิวเตอร พรอม
อุปกรณ ใหการฝกอบรมรวมกัน สนับสนุนดานเทคนิคดวย แกหองสมุดทั่วประเทศสหรัฐฯ
2.7 นอกจากนั้นในสหรัฐฯ มูลนิธิเกทส ไ ดสนับสนุนโรงเรียนขนาดเล็กๆ อีกมาก
สําหรับระดับมหาวิทยาลัย ไดใหความชวยเหลือแกมหาวิทยาลัยคอรเนล และมหาวิทยาลัยอื่นๆ
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร รวมทั้งสถาบันการศึกษาอีกเปนจํานวนมาก รวมทั้งใหทุนการศึกษาตอดวย
3. มูลนิธิ พุทธฉือจี้ (Buddhist Tzu-Chi Foundation) กอตั้งมาตั้งแต พ.ศ. 2509 มูลนิธินี้
เกิดในประเทศไตหวัน ดําเนินงานภายใตหลักการ “ชวยคนจน สอนคนมี” ทานธรรมาจารยจิ้งเหยิน
เปนผูกอตั้งมูลนิธิพุทธฉือจี้ มูลนิธินี้ไดใหการชวยเหลือสังคมในดานตางๆ ดังนี้
3.1 ภารกิจดานการกุศล (Charity) ไดแก การดูแลผูยากไรในระยะยาว การให
ชวยเหลือฉุกเฉิน และออกเยี่ยมเยียนผูยากไรที่ไรบานอาศัย

3.2 ภารกิจดานการแพทย (Medical) มีโรงพยาบาล คลีนิค เพื่อใหการรักษาฟรี
เครือขายดานการแพทย และแพทยอาสาบริการ ผูยากไรในพื้นที่หางไกลความเจริญ
3.3 ภารกิจดานการศึกษา (Education) มีมหาวิทยาลัยที่มีทั้งสาขาดานการแพทย
สังคมศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ตลอดจนโรงเรียนทุกระดับ ที่เนนความรักและความเคารพ
ตอสรรพชีวิต โดยใชพรหมวิหาร 4 เปนแนวทางในการศึกษา
3.4 ภารกิจดานมนุษยธรรม (Humanitarian) ดําเนินกิจกรรมดานการผลิตสื่อตางๆ
เผยแพรภารกิจและหลักคําสอนของฉือจี้เปนสื่อกลางระหวางสมาชิกฉือจี้ทั่วโลก
3.5 ภารกิจดานการบรรเทาทุกขระหวางประเทศ (International Relief) ใหความ
ชวยเหลือเรงดวนแกผูประสบภัยธรรมชาติ ชวยทุกประเทศโดยไมจํากัดวาจะตองมีสํานักงานสาขาฉือจี้
อยู
3.6 ภารกิจดานการบริจาคไขกระดูก (Bone Marrow Registry) เปนศูนย
ขอมูลและการรับบริจาคไขกระดูกเพื่อชวยเหลือผูปวยที่มีปญหาเกี่ยวกับความผิดปกติของเม็ดเลือด
ศูนยขอมูลฯ นี้มีขนาดใหญที่สุดในเอเชียและใหญเปนอันดับสามของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา และ
ยุโรป
3.7 ภารกิจดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม (Environmental Protection) เปนกิจกรรมที่
เนนในเรื่องกระตุนจิตสํานึกของผูคนในเรื่องความดี (Virtue) และความงาม (Beauty)
มูลนิธิมีสํานักงานสาขาใน 44 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยดวย และมีสมาชิกทั่วโลกราว 10
ลานคน ซึ่งมาจากหลากหลายอาชีพ ไดแก นักวิชาการ นักธุรกิจ แพทย พยาบาล วิศวกร ตลอดจน
ชาวบานธรรมดา มีโรงพยาบาลชั้นหนึ่ง 6 แหง มีสถานศึกษาตั้งแตระดับชั้นอนุบาลจนถึง
มหาวิทยาลัย มีสถานีวิทยุ และสถานีโทรทัศนขนาดใหญ และสํานักพิมพงานเขียนตางๆ ของทาน
ธรรมาจารย เจิ้งเหยียน และมูลนิธิพุทธฉือจี้
จุดเดนของมูลนิธิพุทธฉือจี้ ไดแก การจัดเรื่อง อาสาสมัคร หรือการจัดการเรื่องจิตอาสา ซึ่งมี
กลุมตางๆ ดังนี้
(1) คณะกรรมการกิตติมศักดิ์
(2) คณะกรรมการฉือจี้
(3) หนวยสัตบุรุษ
(4) สมาคมครูฉือจี้
(5) ธาราสมัครสิ่งแวดลอม
(6) ชมรมเยาวชน
(7) ทีมงานภาษาตางประเทศ
(8) สมาคมแมอุปถัมภ

มูลนิธินี้มีอาสาสมัครกวาลานคนทั่วโลก มูลนิธิพุทธฉือจี้ มีกิจกรรมหลายประการ ไดแก
โรงพยาบาล สถานีโทรทัศน มหาวิทยาลัย โรงเรียน โดยมีโรงพยาบาลถึง 6 แหง มีสถานศึกษาถึง 6
แหง มีสถานีวิทยุ และวารสารตางๆ สวนกิจกรรมดานการกุศล มีทั้งการบรรเทาทุกขนานาชาติ
บรรเทาทุกขจีนแผนดินใหญ และการบรรเทาทุกขในประเทศ
การเรียนรูนํามาประยุกตใชกับประเทศไทย จากการศึกษามูลนิธิทั้งสามแหง มีทั้งในยุโรป
อเมริกา และเอเชีย เราไดเรียนรูและอาจนํามาปรับใชกับประเทศไทย ในประเด็นตางๆ นี้
1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย อาจกลาวไดวา มูลนิธิตางๆ ทั้งในระดับนานาชาติ และ
ระดับประเทศ รวมทั้งมูลนิธิ 3 แหง นี้ ดวย จะมีกิจกรรมในการสงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ทั้งสิ้น อาจจะเปนเพราะสะดวกแกการจัดการ และไดผลในระยะยาว จะเห็นไดวา มูลนิธิโนเบล ไดให
รางวัลแกบุคคลที่มีผลงานดีเดน หรือเกงในสาขาวิทยาศาสตร เศรษฐศาสตร วรรณกรรม และ
สันติภาพ ผูเขียนเห็นวา บทบาทมูลนิธิในการสงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนภารกิจที่สําคัญ
ยิ่ง ทั้งในประเทศพัฒนาแลว และประเทศยากจน เพราะคนเปนเปาหมายของการพัฒนาประเทศ ถา
คนมีความรู ความสามารถ ก็จะสามารถทําใหประเทศเจริญไดในอนาคต สวนมูลนิธิเกทส ก็เนนใน
เรื่องการพัฒนาคนเชนกัน โดยใหทุนการศึกษาแกนักศึกษาทั่วไป และบุคคลดอยโอกาส การสงเสริม
หองสมุด และการสงเสริมพัฒนาทรัพยากรมนุษย ในดานการพัฒนาคอมพิวเตอรในระดับตางๆ
สําหรับมูลนิธิพุทธฉือจี้ ก็เนนในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชนกัน ไดแก การมีและการจัดการ
มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และโรงเรียนในระดับตางๆ อยางกวางขวาง รวมทั้งสงเสริมทุนการศึกษาดวย
ผูเขียนเห็นวาสําหรับประเทศไทย มูลนิธิทั้งหลายควรสงเสริมทรัพยากรมนุษยอยางกวางขวาง
ตอไป โดยเฉพาะในระดับประเทศ มูลนิธิควรผนึกกําลังใหทุนการศึกษา และวิจัยในการพัฒนาคนใน
สาขาวิชาที่จําเปนในการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21 เชน วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี สําหรับ
ทองถิ่นมูลนิธิควรเนนการสงเสริมพัฒนาคน ในสาขาที่จําเปนในพื้นที่นั้นๆ
ที่ยังขาดแคลน และ
คาดการณวาในอานาคตจําเปนจะตองมีบุคลากรดานใดที่จําเปนจะตองใช
2. การสงเสริมการวิจัยในสาขาที่จําเปน และเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ ตัวอยาง
มูลนิธิโนเบล ที่ไดใหรางวัลแกบุคคลดีเดนในสาขาตางๆ เพื่อเปนการยกยอง แกผูคิดคนในแตละสาขา
อันเปนประสิทธิภาพแกมนุษยชาติ
เงินรางวัลและการยอมรับจะเปนแรงผลักดันใหคนทั่วไปมี่ความ
ตั้งใจคิดคน และทําประโยชนแกสังคมทั่วไป โดยเฉพาะการวิจัยในดานตางๆ จะเปนประโยชนแ กการ
ดํารงชีวิตของบุคคลโดยทั่วไป
โดยเฉพาะทางการแพทยและสาธารณสุข
มูลนิธิในประเทศควร
สนับสนุนการวิจัยในปญหาตางๆ ของแตละพื้นที่ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ และสงเสริม

ความเจริญไดดวยตนเอง เพราะปญหาแตละแหงไมเหมือนกัน และมีศักยภาพไมเหมือนกัน มูลนิธิไทย
ยังมีบทบาทในดานนี้นอยมาก สวนใหญยังตองพึ่งรัฐและองคกรภายนอกอยู
3. มูลนิธิกับบทบาทการสงเสริมงานอาสาสมัครและจิตอาสา
ตัวอยางของมูลนิธิฉือจี้เปน
ตัวอยางที่ดีในเรื่องการจัดการเรื่องอาสาสมัคร
และการสงเสริมจิตอาสาถึงในขณะนี้สังคมไทยกํา ลัง
เรียกรอง และแสวงหาใหคนไทยมีจิตอาสามากขึ้น มูลนิธิพุทธฉือจี้มีแนวทางการสงเสริมอาสาสมัคร
และจิตอาสาอยางมีประสิทธิภาพตั้งแตการสรรหา การฝกอบรม การลงมือทําจริงๆ หรือปฏิบัติไดจริง
โดยเฉพาะเริ่มตั้งแตเยาวชนหรือเด็กกอน
4. การผนึกกําลังระหวางมูลนิธิ ตัวอยางของมูลนิธิเกทส ซึ่งเปนมูลนิธิขนาดใหญ มีกิจกรรม
หลากหลาย แตมิไดดําเนินการทุกอยางดวยตนเอง แตไดรวมกับมูลนิธิที่เกี่ยวของที่ดําเนินการอยูใน
เรื่องนั้นๆ อยูแลว โดยบริจาคงบประมาณสวนดําเนินโครงการใหกวางขวางยิ่งขึ้น แนวความคิดเหลานี้
ผูเขียนเห็นวา มูลนิธิของเราควรผนึกกําลังเพื่อดําเนินกิจกรรมไดกวางขวาง ทั้งปริมาณและคุณภาพมาก
ขึ้น โดยเฉพาะการริเริ่มโครงการตางๆ ที่มีความแปลกใหม เพื่อคิดคนนวัตกรรม ซึ่งจะเปนประโยชน
แกประชาชนโดยทั่วไป ขณะนี้ประเทศไทยมีมูลนิธิหมื่นกวาแหง หากผนึกกําลังไดอยางแทจริงคงจะทํา
กิจกรรมตางๆ ไดมากมาย
การเรียนรูจากมูลนิธิทั้ง 3 แหงนี้ ทําใหเราสามารถนํามาเปนประสบการณในการเปนแนวทาง
พัฒนามูลนิธิของประเทศไทยตอไป

