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กําแพง
ฮิบโปสีชมพู

คอมบังวะ : D สวัสดียามเย็นท่านผู้อ่านครับ ตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มของวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 วันนี้ผม
เขียนบทความฉบับแรกหลังจากทําภารกิจที่ญี่ปุนเสร็จเรียบร้อย มีทั้งหยาดเหงื่อและนํ้าตา ความสนุกปนความเศร้า 
รอยยิ้มกับเสียงหัวเราะตลอดระยะเวลาสามปครึ่ง ตอนนี้ก็เตรียมแพ็คกระเปากลับบ้านไปกินนํ้าพริก ฝมือคุณแม่นิด
แล้วครับ ^^ ... ก็ยังไม่ทราบว่าบทความนี้จะเป็นบทความสุดท้ายของผมหรือไม่ ก็ขอขอบคุณผู้อ่านที่ติดตามอ่าน

มหาวิทยาลัยฮิโรชิม่า ประเทศญี่ปุน

มุมมองจากคนแดนไกล
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ย้อนกลับไปอ่านท่ีหัวข้อเร่ือง
ที่ตั้งชื่อได้สั้นๆว่ากำาแพง ก็อยากเกริ่น
ที่มาของชื่อหัวข้อซักหน่อยนะครับ ... 
มหาวิทยาลัยฮิโรชิม่าที่ผมอยู่นั้นเป็น
มหาวทิยาลยัทีม่จีดุเดน่ขอ้หนึง่ทีแ่ขกไป
ใครมาก็จะแอบสงสยั และตอ้งตัง้คำาถาม

มหาวิทยาลัย” นี่แหละครับ ตอนนั้นมี
การปรับเปลีย่นเมนอูาหารในโรงอาหาร
ค่อนข้างเยอะ รวมถึงการนำาเมนูอาหาร
โปรดของผมออกไป ซ่ึงก็คือ “คัตซึด้ง 
(ข้าวหมูทอด)” ผมถูกถามคำาถามด้วย
คำาถามง่ายๆว่า “คุณคิดว่า เมนูใหม่ที่

เราทำาไว้เปน็อย่างไรบ้าง” ผมตอบไปว่า 
“ผมอยากทานคัตซึด้ง ที่สหกรณ์เคยมี 
แตต่อนนีไ้มม่คีรบั” ... ตอ่จากน้ันอีกหน่ึง
อาทติย ์ผมกไ็ดท้านคตัซงึด้งเหมอืนเดิม 

แลว้มนัเกีย่วกบัขอบเขตอยา่งไร 
? ... ผมแครู่ส้กึว่า ผมเปน็แคน่กัศกึษาตา่ง

เสมอๆวา่ “ทำาไม :มหาวิทยาลัย
ฮิโรชิม่า ไม่มีกำาแพงบอกอนา
เขตของมหาวิทยาลัย” จะเดิน
เข้ามหาวิทยาลัยทางไหนก็ได้ 
มีแค่เนินดินและต้นไม้ริมทาง
ที่วางไว้เท่านั้น ตอนผมมาที่
นี่แรกๆ ก็แอบสงสัยเช่นเดียว
กับคนอื่นๆครับ จนท้ายที่สุด
ผมก็ได้คำาตอบของสถาปนิกผู้
ออกแบบสรา้งมหาวิทยาลยัแหง่
นี ้วา่มหาวทิยาลยัแหง่นีส้รา้งมา
ภายใต้ขอ้คดิทีว่า่ “การแสวงหา
ความรู้นั้น ไร้ขอบเขต” 

หลงัจากไดท้ราบความ
หมายที่แท้จริงของการไม่สร้าง
รั้วรอบมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ผม
พยายามต้ังคำาถาม ว่า “ถึง
แนวคิดจะดูเท่ห์มากก็ตาม 
ทำาไมรั้วที่เป็นตัวแทนของการ
กำาหนดขอบเขต เป็นเกราะคุ้ม
กันชั้นแรก จึงไม่จำาเป็นต้องใช้
กับมหาวิทยาลัยแห่งนี้”  

ประเดน็แรก “ขอบเขต” 
ครับ ... ครั้งหนึ่งเมื่อ 2 ปีที่แล้ว 
ผมไดร้บัโอกาสใหไ้ปเปน็ตวัแทน
นกัศกึษาตา่งชาติเขา้ร่วมแสดง
ความคดิเหน็กบัการปรบัเปลีย่น
เมนูอาหารของธุรกิจหน่ึงของ
สหกรณผ์ูบ้รโิภคในมหาวทิยาลยั 
หรือ ก็คือ “โรงอาหารของ

ชาตคินนึง แตค่วามเหน็ของผม
กลับมีความหมายในเชงินโยบาย 
เคา้เปดิรับความคดิเหน็โดยไมม่ ี
”หัวโขน” มาปดิกัน้ การแสวงหา
ความรูไ้มไ่ดห้มายถงึแคฝ่า่ยของ
นกัศกึษา แตต่วัองคก์รกแ็สวงหา
ความรู้ใหม่ ทั้งจากภายในและ
ภายนอก การพัฒนาจึงเป็นไป
อย่างสม่ำาเสมอ .... ผมมองว่า
ขอบเขต คือ ข้อกำาหนดและ
กฎเกณฑ์ที่บางครั้งสร้างไว้เกิน
ความจำาเป็น แม้จะสร้างความ
เรยีบรอ้ยกต็าม และขอบเขตก็ยงั
เปน็ตวักำาหนดขดีความสามารถ
ในการพัฒนาแบบก้าวกระโดด 
การละลายกำาแพงทีเ่ปน็ขอบเขต
ทั้งในเชิงสิ่งก่อสร้าง และความ
คิดก็อาจเป็นส่วนหน่ึงเพ่ือการ
พัฒนาแบบก้าวกระโดด .... 
ความยืดหยุ่นในระดับที่เหมาะ
สม จึงเป็นทางเลือกท่ีดีในเชิง
ปฏิบัติที่ดีในความคิดของผม 
... บางครั้งความยืดหยุ่นก็มัก
จะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
จากการละเมิด และการขาด
จิตสำานึกเช่นกัน

แม้จะไม่มีขอบเขต
กำาหนดอย่างชัดเชนแต่ทุกคน
ก็ทราบได้ว่า “กำาลังเข้าสู่อนา
เขตของมหาวิทยาลัยแล้ว” ใช่
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แล้วครับ ... ย่อหน้านี้จะเข้าสู่
ประเด็นที่สอง ผมกำาลังเขียน
ถงึ “จติสำานกึ” ครับ (ผมเขยีน
หวัขอ้นีก้บับทความเก่าๆของผม
แทบทุกบทความ) สัญลักษณ์
บง่บอกขอบเขตไมม่คีวามเป็น
ทางการเลยครับ เป็นแค่เนิน
ดิน และต้นไม้ (ผมแอบเดิน
ข้ามรั้ว เข้ามหาวิทยาลัยเป็น
ประจำาครบั) แตท่กุคนกท็ราบ
ได้ ว่าตรงไหนคือ “ขอบเขต” 
ทางสถานที่ เพราะ “ความ
รู้สึก” ครับ

เม่ือสองอย่างรวมกัน 
มหาวิทยาลัยก็สามารถสร้าง
ขอบเขต ให้ทุกคนทราบได้ 
โดยท่ีไม่ต้องพึ่งรั้วเลยครับ !  
(ส่วนเรื่องความปลอดภัย ผม
ขอละไว้เขียนวันหลัง เผื่อมี
โอกาสนะครับ :D)

มาถึงช่วงต้องโยงกับ
สหกรณ์บ้านเรา จากเรื่องท่ี
เล่าให้ฟัง ส่วนตัวผมมองว่า 
แม้ว่าสหกรณ์บ้านเราจะมีตัว
ตน สถานที ่ธรุกจิ และผูด้ำาเนนิ
การ ภายใตร้ัว้กายภาพทีช่ดัเจน 
แต่การสร้าง “ขอบเขตหน้าที่
ทางจติใจ” กเ็ปน็สิง่สำาคญั ทำา
อย่างไรให้สหกรณ์ไม่ได้เป็น
เพียง “สถาบันการเงิน” ใน

แตผ่มมคีวามเชือ่เสมอวา่ “อยาก
ได้สิ่งใด จงให้สิ่งนั้นก่อน” ถ้าอยากได้
ความไวว้างใจจากสมาชกิ สหกรณก์ต็อ้ง
จัดหาบริการท่ีสามารถตอบความตอ้งการ
ของสมาชิกได้จริงๆ ไม่ใช่เพียงแค่ “คัด
ลอก” บริการจากข้อกำาหนด (ขอบเขต) 

สายตาของเกษตรกร แต่ทำาให้สหกรณ์
เป็นเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกร ท้ังในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
... เป็นโจทย์ที่ผมคงใช้เวลาอีกนานกว่า
จะตอบคำาถามนี้ได้แน่ๆครับ 

ที่เขียนไว้ในคู่มือเท่านั้น ... ถึง
บรรทัดนี้ ผู้อ่านอาจจะถาม
ผมว่า แล้วบริการอะไรหล่ะที่
จะทำาได้ .... ผมตอบไม่ได้ครับ 
แต่อยากเสนอว่า ผู้อ่านต้องไป
ระดมความตอ้งการจากสมาชิก
ในแตล่ะสหกรณค์รับ สหกรณท์ัง้ 
7 ประเภท มีความแตกต่างกัน
ในตัวของสหกรณ์เอง สหกรณ์
ประเภทเดยีวกนัตา่งสถานทีก่นั 
กย็งัตอ้งใชก้ารบรหิารงานทีแ่ตก
ต่างกัน ... การใช้ “ขอบเขต” 
จากคู่มอืท่ีเหมือนกนั อาจสำาเรจ็
เพียงในบางสหกรณ์เท่านั้น ... 
การเข้าถึงความต้องการ ความ
รู้สึกของสมาชิก รายละเอียด
เลก็นอ้ยนีแ่หละครบั คอืสิง่ทีเ่รา
ตอ้งการอยา่งมากในการพฒันา
กระบวนการสหกรณ์ของผม 
เพราะเมื่อสมาชิก “รู้สึก” ได้
ว่าสหกรณ์เป็นส่วนหนึ่งในตัว
สมาชิก ระดับความทุ่มเทจาก
สมาชิกในการเข้าถึงสหกรณ์ก็
จะถูกเปลี่ยนรูปแบบจากผู้ใช้
บริการในฐานะ “ลูกค้า” เป็น
ฐานะ “เจ้าของกิจการ” แล้ว
สิ่งดีๆก็น่าจะตามเองมาครับ

ท้ายนี้ก็อยากให้ผู้อ่าน
มองทะล ุ“กำาแพง” ทางกายภาพ 
และใช้จินตนาการก้าวข้าม 

“กำาแพง” ในอุดมคติให้ได้นะครับ


