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คอนนิจิวะ : D สวัสดีกันอีกครั้งครับ สองเดือนที่ผานมา ผมตองผจญกับความหนาวเหน็บ 
อันแสนทรหดที่ มีอุณภูมิอยูในชวง 5 องศาในตอนกลางวัน และ -5 องศาในตอนกลางคืนที่
ประเทศญี่ปุน นี่ยังไมรวมความหนาวใจคิดถึงบานเกิด ที่วัดคาออกมากันไมได โคงสุดทายละครับ 
เปนกำ ลังใจใหผมดวยครับ ^^ 

ควำมหมำยของ
“สหกรณ์” 

ในแบบง่ำยๆ

มุมมองจากคนแดนไกล
ฮิปโปสีชมพู
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ฅนสหกรณ์ 23

วนันีผ้มนัง่ท�ำงำนบนโต๊ะสีเ่หลีย่ม 
ทีม่เีพยีงแก้วกำแฟ เอกสำรกำรเรยีนกอง
เป็นภูเขำ และคอมพิวเตอร์อีกหนึ่งตัว 
ก�ำลังนึกว่ำจะเขียนบทควำมอะไรส่งให้
วำรสำรดี จนกระท่ังเดินไปเข้ำห้องน�้ำ 
แล้วก็เจอป้ำยกระดำษเขียนวำ่ “กรุณำ
ใช้ทิชชู่อันเก่ำให้หมดก่อน จึงใช้อันใหม่
เพือ่เป็นกำร*ร่วมกนั* รกัษำสิง่แวดล้อม” 
ประกอบกบัวนันีท้ีเ่ริม่เขยีนบทควำมฉบบั
นี้ตรงกับวันที่ 26 กุมภำพันธ์ ซึ่งตรงกับ
วันสหกรณ์แห่งชำติ จึงเป็นแรงบันดำล
ใจให้ผมเขียนบทควำมฉบับนี้

 เร่ิมต้นด้วยค�ำถำมให้ผูอ่้ำนลอง
หลับตำสัก 3 วินำทีแล้วจินตนำกำรวำ่ 

“สหกรณ์” คอือะไรครบั เริม่กนัเลยครบั
 1 ... 2 ... 3... หมดเวลำแล้ว

ครับ 
 ผมเชื่อว่ำผู้อ่ำนบำงท่ำนก�ำลัง

นึกถงึสหกรณ์ทีเ่ป็นรปูธรรมใกล้ๆตวั ตกึ
ที่ท�ำกำรสหกรณ์ หรือบำงท่ำนอำจจะ
นึกถึงสหกรณ์ร้ำนค้ำ ผู้เขียนก็คิดแบบ
เดียวกับท่ำนผู้อ่ำนแหละครับ แต่เดี๋ยว
ผูเ้ขยีนจะขอลองเขยีนอธบิำยเรือ่งควำม
หมำยและค่ำนิยมของสหกรณ์ให้ผู้อ่ำน
อ่ำนกันสักสองหน้ำเผื่อพวกเรำ “คน
สหกรณ์” จะมมีมุมองสหกรณ์ชดัเจนขึน้ 
จำกเดิมบ้ำงนะครับ 

ผูเ้ขยีนเชือ่ว่ำผูอ่้ำนหลำยท่ำนคง
ทรำบควำมเป็นมำของสหกรณ์กนัมำบ้ำง
แล้ว อย่ำงไรกต็ำม วนันีผู้เ้ขยีนขอย้อน
เวลำให้ผูอ่้ำนร�ำลกึถงึประวตัสิหกรณ์ใน
แบบฉบบัของนำยฮปิโปสีชมพูผู้ทีเ่บ่ือกำร
เรยีนวชิำท่องจ�ำเป็นท่ีสุดกันนะครบั -*- 

ย้อนเวลำกลับไปในช่วงปลำย
ศตวรรษที ่18 ในฝ่ังประเทศยโุรป ช่วงนี้
ฝรัง่เค้ำมกีำรประดษิฐ์คดิค้นเทคโนโลยี
ต่ำงๆเพือ่ช่วยให้กำรด�ำรงชวีติของมนษุย์
เรำนัน้ง่ำยขึน้มำกมำย กำรคมนำคมขนส่ง
กส็ะดวกขึน้ สมยัก่อนใช้รถม้ำ ก็สะดวก
สบำยมำกขึน้ด้วยรถไฟหวัจกัรไอน�ำ้ เมือ่
ก่อนใช้แรงงำนคนเยบ็ผ้ำก็เปลีย่นมำใช้
เครือ่งจกัรแทนแรงงำนคน ระบบเศรษฐกจิ
กเ็ปลีย่นแปลงและขยำยตวัเพิม่ขึน้มำกมำย 
ในช่วงนีเ้ค้ำเลยเรยีกว่ำช่วง  “กำรปฏวิตัิ
อุตสำหกรรม” ครบั ซึง่ช่วงนีแ้หละเป็น
ช่วงหวัเลีย้วหวัต่อในกำรก่อต้ังสหกรณ์
ของเรำ ... กเ็พรำะ นำยจ้ำงโรงงำน หนั
ไป “จ้ำง” เครือ่งจกัรมำผลิตสินค้ำแทน
คนหนะสคิรบั คนกต็กงำนกนัระนำว เลย
พอจะเดำกนัได้ว่ำ ยิง่เทคโนโลยพีฒันำไป
มำกเท่ำไหร่ในช่วงนัน้ คนกต็กงำนมำก
ขึน้เท่ำนัน้แหละครบั 

ผลที่ตำมมำ จำกกำรขยำยตัว
ทำงเศรษฐกจิท่ีรวดเรว็เกนิไปในช่วงเวลำ

ยคุการปฏวิตัอิตุสาหกรรม
ปลายศตวรรษที ่18สหกรณ์การเกษตร ประเทศญี่ปุ่น

สหกรณ์ร้านค้า ประเทศอังกฤษ
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24 ฅนสหกรณ์

นั้น คือ นำยทุนที่เป็นเจ้ำของโรงงำน
หำเงนิได้ง่ำยขึน้ ในขณะทีช่นชัน้แรงงำน
ก็ตกงำนมำกขึ้น และแน่นอนครับ เมื่อ
ไม่มีรำยได้เข้ำกระเป๋ำ ข้ำวของท่ีเคยซือ้
หำมำใช้จ่ำยก็แพงขึน้ในสำยตำของกลุม่
คนเหล่ำนั้น ... แต่โลกก็ไม่ได้โหดร้ำย
เสมอไปนะครบั เพรำะข้ำวของบำงอย่ำง 
หำกแม่ค้ำเก็บไว้นำน มันก็อำจจะเน่ำ
บดูเสยีหำย พ่อค้ำแม่ค้ำกอ็ยำกขำยสนิค้ำ
ครำวละมำกๆ จะได้มีเงินทุนไปต่อยอด 
ดังนั้นหำกเรำมีก�ำลังซื้อที่มำกขึ้น เรำก็
จะสำมำรถซือ้สนิค้ำในรำคำทีถ่กูลงกว่ำ
เดมิได้ (เหมือนซือ้ดนิสอแท่งละสำมบำท 
สี่แท่ง 10 บำท ประมำณนั้นแหละครับ) 
... ยกตวัอย่ำง เช่น ขนมปัง (ท่ีเป็นอำหำร
หลกัของฝรัง่นีแ่หละครบั) หำกซือ้ขนมปัง
มำทำนคร้ังละมำกๆ แม้ว่ำจะซื้อได้ใน
รำคำที่ถูกลง แต่จะทำนให้หมดก่อนรำ
ขึ้น ก็คงต้องทำนครั้งละมำกๆ แล้วเรำ
ทีม่รีำยได้ไม่มำก (ตกงำนอกีด้วย) จะซือ้
ขนมปังมำทำนครั้งละเยอะๆท�ำไม? ค�ำ
ตอบ ณ เวลำนั้น คือกำรชักชวนเพื่อนๆ

ที่ “อยำกกินขนมปัง” เหมือนกัน มำ 
“ช่วยกัน” ซื้อครับ (ซึ่งมันก็คือ ค�ำตอบ
ทีเ่ป็นธรรมชำตทิีส่ดุแล้ว) เพยีงแต่ถ้ำเรำ
แบ่งขนมปังด้วยตัวเอง เพื่อนๆอำจจะ
มองว่ำเรำ “ไม่เสมอภำค” กับเพื่อนๆ 
เรำอำจจะล�ำเอียง หรือเรำอำจจะแบ่ง
ขนมปังให้ตัวเองมำกกว่ำ เรำเลยเลือก 
“ตวัแทน” มำด�ำเนนิกำรแทนเรำสักคน
หน่ึง โดยให้ค่ำเหน่ือยท่ียอมมำตำกแดด
แบ่งขนมปังให้เพื่อนนิดหน่อย ทีน้ี 
“ขนมปัง” ก็ลงตัวแล้วครับ

ผมแอบมีตัวอย่ำงกรณีขนมปัง
มำคิดเป็นตัวเลขข�ำๆ ลองค�ำนวณตำม
ดูกันนะครับ แม่ค้ำขำยขนมปัง ชิ้นละ 
10 บำท ถ้ำซือ้ 10 ช้ิน แม่ค้ำจะคิดรำคำ
ชิ้นละ 5 บำท (รวมเป็นเงิน 50 บำท) 
ผมสำมำรถกินขนมปังได้วันละ 5 ชิ้น 
(ผมตวัหย่ำยย -*-) นัน่เท่ำกบัผมต้องจ่ำย
เงิน วันละ 50 บำท เพื่อซื้อขนมปัง 5 
ชิน้ ซึง่มรีำคำเท่ำกบัขนมปัง 10 ชิน้ (ผม
ก็ต้องเอำ 10 ชิ้น ถึงผมจะไม่รู้ว่ำจะท�ำ
ยังไงกับขนมปังที่เหลือก็ตำม) ผมเลย

ชวนผู้อ่ำน มำร่วมอดุมกำรณ์กนิขนมปัง
กบัผม อกี 5 คน ทีส่ำมำรถกินขนมปังได้
วนัละ 1 ก้อน (ขนมปังกน่็ำจะหมดพอด)ี 
แต่ผมจ่ำยเงินแค่ 25 บำท (ประหยดัไป
ครึง่หนึง่) และผูอ่้ำนกจ่็ำยเงนิเพือ่ขนมปัง
แค่คร่ึงเดียว แต่ได้กนิขนมปัง 1 ชิน้เท่ำ
เดิม ผลประโยชน์ลงตวัทกุฝ่ำยครบั.

ถ้าผู้อ่านสังเกต จะเห็นว่า การ
ที่ผมชวนผู้อ่านมาซื้อขนมปังกับผมนั้น 
ไม่ได้มีกระบวนการที่ซับซ้อนอะไรเลย 
แต่ผู้อ่านคงพอสัมผัสกบัความเป็นสหกรณ์
บางอย่างในโจทย์เลขข�าๆของผมแน่ๆ    

 องค์ประกอบของกิจกรรมครั้ง
นี้ คือ “ปัญหำ” ครับ ทุกคนมีปัญหำใน
แบบเดียวกัน แม้ปัญหำจะมีผลกระทบ
ต่อคนคนหนึง่ไม่เท่ำกันกต็ำม ด้วยมนษุย์
เรำอยู่รวมกันในสังคมเดียวกัน ย่อมหำ
ทำงแก้ปัญหำทีด่ดีทีีสุ่ดโดยวธิท่ีีธรรมชำติ
ทีส่ดุ นัน่กค็อื “กำรร่วมมอื” ดงันัน้เวลำ
มคีนตัง้ค�ำถำมกบัผมว่ำสหกรณ์คอือะไร? 
ผมมักจะตอบว่ำ “กำรร่วมมือกัน” ตรง
ตำมควำมหมำยของค�ำว่ำ “สหกรณ์” 

บิดาแห่งขบวนการสหกรณ์กับการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
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ฅนสหกรณ์ 25

นั่นแหละครับ
 ในมุมมองนัน้ ค่ำนยิม “สหกรณ์” 

มนัมอียูก่บัสงัคมมนษุย์ของเรำทกุทีแ่หละ
ครับ แต่คงต้องขอขอบคุณ “โรเบิร์ต โอ
เว่น” บิดำแห่งขบวนกำรสหกรณ์ ซึ่ง
ส�ำหรับผม ท่ำนก็เหมือน เซอร์ ไอแซค 
นิวตั้น ที่ค้นพบเรื่องแรงดึงดูดนั่นแหละ
ครบั  ทีน่�ำค่ำนยิมทีม่อียูคู่ก่บัสงัคมเหล่ำ
นีม้ำป้ันให้เป็นสิง่ทีจ่บัต้องได้ และทกุคน
สำมำรถเข้ำถึงครับ 

 เกร่ินประวัติศำสตร์มำซะนำน 
อย่ำพึงเบื่อผมไปหละครับ กำรร่วมมือ
ของเรำนั้นมีทุกที่ เหมือนกับ “ที่ใดมีรัก 
ที่นั่นมีทุกข์”แต่กลำยเป็น “ที่ใดมีกำร
ร่วมมือ ที่นั่นมีสหกรณ์” ละกันครับ  

 ในประเทศญี่ปุ่นนี้ กำรร่วมมือ
มีกันอย่ำงกว้ำงขวำงครับ ผมขอยก
ตัวอย่ำงเรื่อง “กำรทิ้งขยะ” ครับ

 บ้ำนเรำ ทกุอย่ำงเทใส่ถงุด�ำ น�ำ
ไปทิง้ไว้ทีจ่ดุท้ิง ก็ถอืว่ำเรียบร้อยแล้ว แต่
ที่นี่ “ถุงขยะมีมูลค่ำ” และ “แยกสี” 
ครับ ถุงขยะที่ผมใช้มีสองสีครับ สีแดง 
(ส�ำหรบัทิง้ขยะเผำได้: เศษอำหำร กระดำษ 
เป็นต้น) และสีฟ้ำ (ขยะรีไซเคิ้ล: ขวด
พลำสติก แผงไข่พลำสติก ขวดแก้ว 
กระป๋อง) และขวดพลำสติกกบัขวดแก้ว 
และกระป๋องต้องแยกออกจำกกันด้วย
นะครับ ซึ่งแปลว่ำ ต้องใช้ถุงขยะจริงๆ 
ประมำณ 4 ใบ แต่ปัญหำมันอยู่ที่รำคำ
ค่ำงวดของถุงนี่แหละครับ ถุงขยะ 20 
ลิตร 10 ใบมีรำคำ 400 เยน หรือ คือ
ประมำณ 120 บำท ค�ำถำมคอื แล้วท�ำไม
เค้ำไม่ใช้ถุงก๊อปแก๊ป ใส่ขยะแทนทีจ่ะใช้
ถุงสีๆแบบน้ีหละครับ? เพื่อนญี่ปุ่นผม
ตอบเตม็ปำกเตม็ค�ำว่ำมนัคอื “หน้ำท่ี ท่ี
ทุกคนต้องร่วมมือกันท�ำ” ! พูดถึง 
ถุงก๊อปแก๊ป เลยขอพูดต่อยอดอีกซัก

หน่อยหนึ่งนะครับ ขนำดไปชอปปิ้งซื้อ
ผัก ซื้อหมู ถุงก๊อปแก๊ปไม่ได้แจกฟรี
เหมอืนบ้ำนเรำ แต่ยงัต้องจ่ำยเงนิ 4 เยน 
ครับ เพรำะ เค้ำถือว่ำ พลำสติกมีส่วน
ในกำรท�ำให้โลกร้อนครับ เค้ำเลยร่วม
มือกันรณรงค์กันเลิกใช้ และหันมำใช้ถุง
ผ้ำแทนครับ

 สิง่ทีบ่รรยำยมำเป็นเพยีงแค่เศษ
เส้ียวของ “ควำมร่วมมอื” ทีผ่มพยำยำม
จะสื่อถึงผู้อำ่น จริงๆแล้ว สหกรณ์ มีอยู่

ทกุทีค่รบั ขึน้อยูก่บัตวับคุคลจะจนิตนำกำร
ว่ำมีกำรร่วมมือในเชิงไหน สิ่งนี้แหละ
ครับที่เรียกว่ำ “ค่ำนิยม” สหกรณ์ไม่ได้
เป็นแค่ “ตกึ” หรอื “สถำนที”่ แต่สหกรณ์
อยู่กับเรำทุกแห่ง เพียงแต่เรำจะมอง
สหกรณ์ในมุมไหนเท่ำน้ันเองครบั ผมเชือ่
ว่ำถ้ำผู้อ่ำน หลบัตำแลว้นับ หนึง่ถงึสำม 
จินตนำกำรเกี่ยวกับสหกรณ์ใหม่อีกครัง้ 
ค�ำตอบคงเปลี่ยนไปบ้ำงไม่มำกก็น้อย
แหละครับ

ความร่วมมือของคนญี่ปุ่น
กับการทิ้งขยะ

ลดการใช้ถุงพลาสติก
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
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