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คิดเรื่องค�านิยมผ�านประสบการณ�

พายุหิมะถล�ม
         ที่คามากูระ

ฮิปโปสีชมพู

คอน-นิ-จิ-วะ (สวัสดี) ครับทานผูอาน จริงๆผูเขียนตองกลาววา คอม-บัง-วะ (สวัสดียามเย็น) เนื่องจาก
ผูเขียนกําลังนั่งอยูที่ รานแมคโดนัลด เวลา 22.00 น. โดยประมาณ ของวันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 
ณ สถานีคาราคุระ ใกลกรุงโตเกียว ทามกลางพายุหิมะที่ถาโถม และสงผลรถไฟทองถิ่นแหงกรุงโตเกียวตอง
หยุดกลางเคลื่อนไหว สงผลใหผูเขียนที่แอบหนีมาเที่ยวที่วัดคามาคุระแหงนี้ เดินทางกลับที่พักไมได และตองใช
เวลาเกือบ 20 ชั่วโมงที่สถานีคามาคุระแหงนี้ 

วัดคามาคุระ
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ประเด็นท่ีผูเขียนไดพบหลังจาก
ประสบภัยในครั้งนี้  หาไดเกี่ยวของกับ
สหกรณโดยตรง แตผูเขียน มองในดาน
ตรงกันขามวา การพัฒนาสหกรณใน
ประเทศไทยที่เรากําลังพยายามพัฒนา
กันอยางแขงขันนั้น เราไดมองขามสิ่ง
สําคัญสิ่งหนึ่งกันไปหรือไม? สิ่งที่ผูเขียน
กําลังพูดถึงนั้นก็คือ “คน”

ยอนกลับไปเมื่อสี่ปกอน ผูอานคง
จําเหตุการณสึนามิ ที่ประเทศญี่ปุน ที่
ทั่วโลกตางชื่นชมยอมรับในความเปน
ระเบยีบ และการไมเอาเปรยีบซึง่กันและ
กนัของชาวญีปุ่น เพือ่ผานพนวกิฤตกิารณ
ครัง้นัน้ไปดวยกนั ผูเขียนกเ็ปนคนหนึง่ท่ี
ชื่นชมกับการรวมดวยชวยกันของชาว
ญี่ปุนในครั้งนั้น แตครั้งนี้ผูเขียนไดมี
โอกาสเปนผูประสบภัยรวมกับคนญี่ปุน
ในครั้งนี้ จึงอยากแชรประสบการณให
ผูอานไดเห็นภาพ และวิเคราะหเพื่อให
เขากบัสถานการณ ของสหกรณบานเรา
มากขึ้นนะครับ 

ผูเขยีนกเ็ปนหน่ึงในผูประสบภัยพายุ
หิมะในครั้งนี้ดวย ผูเขียนเลยมีโอกาสได
พบกับประสบการณมากมาย ณ สถานี
รถไฟเล็กๆแหงนี้ เชน การทางรถไฟที่

หยดุใหบรกิาร หากมคีวามเสีย่งตอความ
ปลอดภยัของผูโดยสารเพยีงเลก็นอยโดย
ไมมคีนบน, การแยงกนัใหคนอืน่นัง่เกาอี้
ทีม่เีพยีงตวัเดยีว ทีท่ายท่ีสดุกไ็มมคีนน่ัง, 
การตอแถวรอรถโดยสารกลางหิมะและ
อุณหภูมิติดลบ 2 องศาเซลเซียสสาม
ชั่วโมง โดยไมมีการแซงคิว, การตกลง
รวมกันเพื่อใหความสะดวกสบายกับผู
ท่ีออนแอโดยไมตองจดัประชมุ, การชวย
เหลือจัดหาที่พักใหผูประสบภัย ที่มีให
อยางทนัทวงท ีโดยไมตองมกีารอนมุตัจิาก
ที่ประชุม, การอํานวยความสะดวกจาก
รานคาเอกชน โดยภาครฐัไมตองรองขอ, 
ความเสยีสละในการตากหมิะโบกรถของ
คนหนึ่งคน เพื่อคนอีก 100  คน ที่ทาย
ที่สุด คน 100 คนก็ผลัดเปลี่ยนกันเขา
มาชวย และอื่นๆอีกมากมายที่ผูเขียน
คงเขยีนในหนากระดาษแผนนีไ้ดไมหมด  

คาํถามแรกทีผู่เขียนถามกบัตวัเอง
เพื่อหาคําตอบ คือ “ทําไมตองปดการ
เดนิรถไฟ ทัง้ๆทีพ่ายหุมิะกย็งัไมตกหนกั” 
คําตอบที่ผูเขียนพอจะเดาไดคือ “ความ
ปลอดภัยตองมากอน” ดวยคานิยมของ
ชาวญีปุ่นทีม่องเรือ่งสวนรวม แตยังคงให
ความสาํคญักบัความรบัผดิชอบในหนาที่
ของตนเอง การตัดสินใจทั้งหมดในทุก
ดานจะตองเนนที่ความปลอดภัยของผู
ใชบริการเปนหลักกอนเสมอ สวนผูที่
เสียประโยชน (ในที่นี้ก็คือผูประสบภัย) 
กจ็าํตองนอมรับชะตากรรมเพือ่สวนรวม 
โดยไมโวยวายแตอยางใด หากแตการรบั
ชะตากรรมนัน้อยูภายใตการไมเอาเปรยีบ
ผูอื่น แตรวมกันเผชิญกับปญหา โดยหา
ขอตกลงเพือ่ประโยชนสวนรวมมากกวา
สวนตวัทีท่ายทีส่ดุทกุคนกผ็านลลุวงไปได

คาํถามทีต่ามมาเปนอนัดบัสองคอื  
“แลวที่เลามาตั้งครึ่งคอนหนากระดาษ 
มันเกี่ยวกับสหกรณอยางไร” ... เมื่อ
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สถานีรถไฟฟาคามาคุระ

ผูโดยสารติดอยูที่สถานีรถไฟ
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ครั้งที่ผูเขียนยังเปนนิสิตตัวนอยอยู ผู
เขียนเคยฉุกคิดถึงการพัฒนาขบวนการ
สหกรณของเมืองไทยในปจจุบันวาเรา
มาถูกทางแลวจริงหรือ? เรามุงเนนที่
การพัฒนาชองทางบริการแกสมาชิก 
ใชตัวชี้วัดคือผลประกอบการที่สามารถ
แสวงหาไดจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู (ซึ่ง
ผูจายดอกเบีย้กค็อืสมาชกิอกีนัน่แหละ) 
แต “เรา”  เหมือนจะมองส่ิงสําคัญใน
การพัฒนาความคิดของตัวบุคคล ซึ่งก็

คือสมาชิก หากเปนเชนนี้ สหกรณคงไม
ตางอะไรกับธุรกิจทั่วไปเทานั้น

 “การมองเห็นประโยชนของสวน
รวมเปนหลัก มากกวาประโยชนสวน
บุคคล ความเปนระเบียบ ความเอาใจ
ใสในรายละเอียด การเคารพหนาที่ ให
เกียรตตินเอง ความอดทนและการไมเอา
เปรียบผูอื่น” สิ่งเหลานี้ถูกหลอหลอม
ชาวญี่ปุนตั้งแตเด็ก ผานกระบวนการ
เรยีนรูภายใตกรอบของสังคม ตัง้แตการ

ทิ้งขยะ ไปจนถึงการขับรถบนทองถนน 
ทกุคนตระหนกัถงึหนาทีแ่ละความรบัผดิ
ชอบของตนโดยไมตองมคีนมาจํา้จีจ้ํา้ไช 
ซึ่งคานิยมเหลานี้ก็ไมไดตางอะไรกับคา
นิยมของสหกรณเลย  อยางไรก็ตามเรา
คงไมสามารถสราง ”คานิยมสหกรณ” 
แกสมาชิกไดเพียงชั่วเวลาขามคืนแนๆ

หลังจากเหตกุารณในวนันัน้ผูเขยีน
หมดขอกังขากับคําถามท่ีวา “ทําไม
สหกรณญี่ปุน ถึงมีความเขมแข็ง และ
สามารถแขงขันกับธุรกิจไดโดยไมตอง
พึ่งลมหายใจของภาครัฐ”  ผูเขียนตอบ
กบัตวัเองวา “ความเขมแขง็ทางความคดิ
ที่เปนสวนรวมของชาวญี่ปุน” นี่แหละ
เปนคําตอบของความสําเร็จที่ผานมา 
สหกรณเลือกท่ีจะขาดทนุ เพือ่ใหสมาชิก
ไดประโยชนสงูสดุ” เปนทางเลอืกทีเ่กดิ
ข้ึนไดอยางไมยากในสังคมนี้ การวัด
ความสาํเรจ็ของสหกรณทีไ่มจําเปนตอง
ใชตัวเลขชี้วัดก็เปนไปไดเชนกันหากบุค
คลากรคนมีความเขมแข็งทางความคิด 
ผูเขียนทราบดีวา เรื่องที่ผูเขียน เขียน
ข้ึนครั้งน้ี ชาวสหกรณท้ังหลายก็เขาใจ
ไมตางกับผูเขียน วากุญแจสําคัญในการ
พัฒนาสหกรณ คือ “สมาชิก”  เราคง
เถยีงไดยากวาการทีค่นเขามาเปนสมาชกิ
สหกรณสวนมากก็เพือ่เขาถงึบรกิารของ
สหกรณ (กู กู กู) แตผูเขียนกลับมองวา
นี่คือ “โอกาส” ของสหกรณที่จะมีสวน
รวมในการพัฒนาความคิดของกุญแจ
สําคัญดอกนี้ผานทางชองทางกิจกรรม
ตางๆ แตนํา้หนกัของกจิกรรมทีส่หกรณ
สวนมากเตรียมไว กลบัมไีวเพือ่ทางธรุกจิ
ของสมาชกิเทานัน้ ผูเขยีนเลยอยากเปน
สวนหนึง่ในการจดุชนวนความคิด ใหผูมี
สวนเกีย่วของไดมองเหน็ถงึความสาํคญั
ของการพฒันา “คนสหกรณ” มากยิง่ขึน้
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พายุหิมะถลมญี่ปุน
การจราจรใชการไมได

คนญี่ปุนเขาแถวรอรับ
บริจาคของเมื่อครั้งสึนามิ
ถลมในป 2554 


