
6 ฅนสหกรณ์

เวทีเยาวชน ICA 
ครั้งที่ 7

ภูมิ  จันทชุม

 การประชุมเชิงปฏิบัติการสหกรณ์ในสถาบันการศึกษาและสหกรณ์เยาวชนภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก คร้ังท่ี 7 
เร่ือง “มุ่งสู่การเติบโตอย่างย่ังยืนและการพัฒนาในทศวรรษการสหกรณ์” ซ่ึงจัดโดยองค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่าง
ประเทศ ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก เม่ือวันท่ี 17-20 กันยายน 2558 ท่ีผ่านมา ได้มาจัดท่ีประเทศไทย โดยมี อินเดีย ญ่ีปุน 
เกาหลี เนปาล ภูฏาน ฟลิปปนส์ อินโดนีเซีย ปากีสถาน จีน มาเลเซีย กัมพูชา และแน่นอน ไทยแลนด์. !!!!! แถมปน้ีเปนคิวของพ่ี
ไทยเราเปนเจ้าภาพจัดการประชุมด้วยครับ 

กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการก็แบ่งออกเปน 4 ส่วน ประกอบด้วย การบรรยาย การแสดงความสามารถของผู้เข้า
ร่วมการประชุม (เยาวชนน่ันแหละ) การศึกษาดูงาน และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

ในแวดวงฅนสหกรณ�

เวทีเยาวชน ICA
ครั้งที่ 7

6 ฅนสหกรณ์

�������� 30.indd   6 12/3/2558 BE   8:41 PM



ฅนสหกรณ์ 7

ทีมล่ามจากญ่ีปุ่น แปลกันสด ๆ แบบ real time 
แถมอุปกรณ์ครบมือด้วยนะ

การประชุมวันแรก (17 กันยายน 2558)
วัตถุประสงค์ของการประชุมพอ

สรุปได้ว่า ต้องการให้ประเทศท่ีมีกิจกรรม
สหกรณ์ของนักเรียน/นักศึกษาและเยาวชน
เข้าร่วมการประชุม โดยมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหว่างกันผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจัด
ข้ึน และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล

Mr. Matthieu Cognac จากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)

เหล่าน้ัน 
การบรรยายหลังพิธีเปิดเสร็จส้ิน

เป็นเร่ือง การจ้างงานเยาวชน การเติบโต
อย่างย่ังยืนและการพัฒนาสหกรณ์ (Youth 
Employment, sustainable growth and 
cooperative development) โดยคุณ 
Matthieu Cognac จากองค์การแรงงาน

ระหว่างประเทศ (ILO) พอได้สาระมาว่า 
สหกรณ์สามารถเป็นกลไกในการสร้างโอกาส
การทำางานแก่เยาวชนได้ โดยสหกรณ์จะ
ต้องพัฒนาตัวเองให้เป็นรูปแบบธุรกิจท่ี
มีประสิทธิภาพและความโปร่งใสมากข้ึน 
สำาหรับผู้กำาหนดนโยบายควรให้ความสำาคัญ
คือการให้สหกรณ์เป็นวิชาในหลักสูตรของ
โรงเรียน ส่งเสริมทางเลือกของการเป็นผู้

Professor Yashavantha Drongre ผมได้พบกัน
ลีลาการบรรยายของท่านมาต้ังแต่ พ.ศ. 2555 สมัย
การประชุมคร้ังท่ี 4

ประกอบการร่วม สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์
ในโรงเรียน เป็นต้น สำาหรับเยาวชนเองก็ควร
มีความมุ่งม่ันท่ีจะจัดต ้ังสหกรณ์ของตนเอง 
โดยยึดโยงอยู่ชุมชนท่ีตนอาศัย โดยตอบรับ
การสนับสนุนท่ีไม่แทรกแซงจากภายนอก 
การนำาหลักการสหกรณ์มาใช้ และพร้อม
เสียสละเพ่ือส่วนรวม

หัวข้อบรรยายต่อมา เป็นการบรรยาย
ของอาจารย์ Yashavantha Drongre ท่าน
เป็นอาจารย์ท่ี University of Mysore 
อินเดีย และเป็นเลขาร่วมของคณะกรรมการ
สหกรณ์ในสถาบันการศึกษา เร่ือง “ทำาความ
เข้าใจหลักการสหกรณ์สากลผ่านบันทึกคำา
แนะนำาของ ICA” โดยเป็นการแปลความ
หลักการสหกรณ์สากลในแต่ละข้อ รวมท้ัง
ประเด็นย่อย ๆ พร้อมแนวทางปฏิบัติ นับ
ว่าเป็นการปูพ้ืนฐานเร่ืองสหกรณ์ให้เยาวชน
ท่ีดีเลยครับ

ผมแอบสังเกตเห็นว่า เยาวชนท่ี
ได้น่ังติดกับชาวต่างชาติ เร่ิมทำาความรู้จัก
กันครับ แหม เด๋ียวน้ีเทคโนโลยีไปไกลครับ 
Facebook และ Line น่ี บางทีติดต่อไวกว่า
มือถือเยอะครับ (ผมก็เป็น) ผมเห็นเยาวชน
อินเดียกับเยาวชนไทยเร่ิมคุยกันบ้าง ก็เพ่ือ
สานสัมพันธ์ แลกเปล่ียนข้อมูลกันครับ 

วันท่ีสอง (18 กันยายน 2558) 
กิจกรรมแบ่งออกเป็นภาคเช้าและ

ภาคบ่าย ภาคเช้าเป็นการบรรยายตามหัวข้อ
หลัก โดยหัวข้อหลักท่ีเป็นไฮไลท์ของการ
ประชุมปีน้ี ได้แก่ ความรู้ทางการเงินแก่
เยาวชน (Financial Literacy for Youth 
Cooperation) การบริโภคท่ีมีจริยธรรม
ของเยาวชน (Ethical Consumption 
by Youth) และบทบาทของสหกรณ์ใน
มหาวิทยาลัยเก่ียวกับการส่งเสริมอาชีพ 
(Role of Univ. Coops in Student Career 
Development)

หัวข้อ “การบริโภคท่ีมีจริยธรรม
ของเยาวชน” น้ัน หมายถึง การท่ีเยาวชนผู้
บริโภคใส่ใจว่าการบริโภคของตนน้ันกระทบ
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8 ฅนสหกรณ์

ต่อมนุษย์ สัตว์ และส่ิงแวดล้อม หรืออ่ืน 
ๆ อย่างไรบ้าง ท้ังน้ีแบ่งการบริโภคเป็น 4 
ระดับ เร่ิมจาก การบริโภคสีเขียว การบริโภค
ในท้องถ่ิน การบริโภคในการค้าท่ีเป็นธรรม 
และการบริโภคร่วมกัน ท้ังน้ี บทบาทของ
เยาวชนก็ควรเป็นผู้ริเร่ิมในเร่ืองดังกล่าว 
ขับเคล่ือนจากรุ่นสู่รุ่น และสำาหรับสหกรณ์
ในสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะสหกรณ์
ผู้บริโภคควรให้ความรู้และจัดกิจกรรมท่ี
เก่ียวข้องสำาหรับเยาวชน

การมีส่วนร่วมของตัวแทนเยาวชนไทยในการ
อภิปรายในเวที

หัวข้อ “บทบาทของสหกรณ์ใน
มหาวิทยาลัยเก่ียวกับการส่งเสริมอาชีพ” 
เป็นเร่ืองราวของสหกรณ์ในญ่ีปุ่นครับ เร่ิมมา
จากการท่ีนักศึกษามักทำางานเม่ือเรียนจบกัน 
พวกเขาจึงต้องหางานกันก่อนครับ แน่นอน 
ความกังวลอันย่ิงใหญ่ก็คือ “จะได้งานทำาม้ัย” 
สหกรณ์ในมหาวิทยาลัยในญ่ีปุ่นมีกิจกรรม
หลัก ๆ  สองอย่าง คือ การจัดโปรแกรมเก่ียว
กับการพัฒนาอาชีพ และโปรแกรมเก่ียวกับ
การหางาน แถมเขาจัดกิจกรรมกันครอบคลุม

จ้ิมไหล่สานสัมพันธ์ ทีมงานและผู้เข้ารวมการประชุมจากประเทศไทย 
(ส่วนหน่ึง)

ต้ังแต่ก่อนเข้ามหาวิทยาลัยด้วยซ้ำา กิจกรรม
เองก็มีความหลากหลาย ท้ังด้านคอมพิวเตอร์ 
การเตรียมตัวเป็นสมาชิกของสังคม การ
ทัศนศึกษาเพ่ือสร้างไอเดียด้านอาชีพ รวม
ไปถึงการฝึกทำาข้อสอบบรรจุเป็นเจ้าหน้าท่ี
รัฐ เป็นต้น โดยกิจกรรมท้ังหมดน้ี ก็เพ่ือตอบ
สนองความต้องการของนักเรียน/นักศึกษา
ของญ่ีปุ่นเองน่ันล่ะครับ

ตอนบ่ายคณะฯได้เดินทางไปศึกษา
ดูงานท่ีร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จำากัด การเดินทางจากสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย ไปยังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในบ่ายวันศุกร์ช่างเป็นอะไรท่ีไม่ค่อยมีคน
ปรารถนาครับ รถติดแบบไม่ต้องสงสัย เม่ือ
ไปถึงแล้ว ก็แบ่งคณะฯ ออกเป็นสองกลุ่ม 
กลุ่มแรกไปฟังการบรรยาย อีกกลุ่มไปเย่ียม
ชมร้าน แล้วก็สลับกัน ถึงตรงน้ีก็เป็นคิวของ
ท้ัง 4 คนท่ีจัดการกันล่ะครับ เข้าร่วมเอง

กรรมการดำาเนินการร้านสหกรณ์จุฬาฯ กับผู้จัดการ ร่วมกันบรรยายกิจการแก่คณะผู้เข้าประชุม
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ด้วย ต้อนรับด้วย เป็นวิทยากรด้วย แหม่ 
ครบครันดีจริง ๆ

จากน้ันคณะฯก็เดินทางไปยังร้าน
สหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด 
ณ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เกษตรกลาง
บางเขน การเดินทางจากจุฬาฯ เป็นเกษตรฯ 
ในช่วงเย็นวันศุกร์เป็นอะไรท่ีย่ิงกว่าช่วงแรก
ครับ เพราะถนนวิภาวดี-รังสิต รถหนาแน่น
กันตลอด บนทางด่วนก็ไม่ได้ต่างกัน

ณ ท่ีร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จำากัด คณะฯ ได้เข้าฟังการ
บรรยายก่อน แล้วจึงไปเย่ียมชมร้าน ผมเช่ือ
ว่า จบสองท่ี สตางค์ในกระเป๋าแต่ละคนคง
ลดลงกันสนุกสนานเป็นแน่

หัวข้อท้ิงท้ายจากคณะฯ เป็นคำาถาม
ท่ีต้องไปขบคิดกันต่อว่า “นักศึกษามีบทบาท
แค่ไหน อย่างไรในสหกรณ์” เพราะผู้เข้า
ร่วมประชุมหลายท่านมีข้อสงสัยในทำานอง

เดียว ส่วนสาเหตุมาจากอะไรน้ัน ผมว่า เรา ๆ  
ท่าน ๆ คงรู้ ๆ กันอยู่แล้ว

วันท่ีสาม (19 กันยายน 2558) 
กิจกรรมหลัก ๆ ของวันน้ีคือ การ

ประกวดรูปโปสเตอร์ของประเทศท่ีเข้าร่วม
การประชุม จากน้ันก็ให้เด็ก ๆ  พรีเซ้นต์ โดยมี
เด็ก ๆ  น่ันแหละ วนเวียนกันไปถาม แน่นอน 
บางทีนักสหกรณ์วัยผู้ใหญ่ก็อดรนทนไม่ไหว 

การนำาเสนอโปสเตอร์ของนักศึกษาอินเดียถึงกิจกรรมท่ีพวกเขาทำา มีท้ังเด็ก ท้ังผู้ใหญ่ไปยืนฟัง
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ขอร่วมแจมถามสักข้อสองข้อ (ผมสนใจของ
เกาหลีใต้กับญ่ีปุ่นมาก ถามไปยาวเลยครับ)

จากน้ันก็เป็นการอภิปรายกลุ่ม 
แล้วนำาเสนอกันตอนบ่าย โชคท่ีดีวันเสาร์ 
เยาวชนของเราได้เข้าร่วมงานน้ีด้วย ผมเอง
ในฐานะผู้สังเกตการณ์ประชุมก็แอบลุ้นว่า
น้อง ๆ  จะมีปัญหาด้านภาษาในการส่ือสาร
ด้วยภาษาอังกฤษหรือเปล่า (ในการประชุม 
ผู้เข้าประชุมจากญ่ีปุ่นมีล่ามติดตามแปล
ภาษาครับ ล่ามจะประกบกับผู้เข้าประชุม
เพ่ือให้ผู้เข้าประชุมได้รับ-ส่งข้อมูลท่ีถูกต้อง) 
แต่เยาวชนไทยสามารถครับ อภิปรายเป็น
ภาษาอังกฤษได้สบาย ๆ หายห่วง 

ในช่วงเย็นคณะฯ ไปจัดงานเล้ียง
สานสัมพันธ์โดยการล่องเรือไปตามแม่น้ำา
เจ้าพระยาครับ ก็เป็นโอกาสดี ๆ ท่ีทุกคน
ได้ผ่อนคลาย หลังจากจัดกิจกรรมมาอย่าง
เหน็ดเหน่ือยตลอดสามวัน และได้สานสัมพันธ์
กันมากข้ึน ผ่านบรรยากาศลมเย็น ๆ  อาหาร
อร่อย ๆ  และวิวสวย ๆ  ของประเทศไทยให้
ต่างชาติได้ต่ืนใจกัน

Mr. Balasubramanian (‘Balu’) Iyer 
ผู้อำานวยการ ICA-AP

กลุ่มนักศึกษาชาวฟิลิปปินส์ สีสันท่ีสำาคัญอีกอย่างของงานน้ี

เงียบไปพักใหญ่ ๆ  ก็เพราะว่า สหกรณ์ของ
นิสิตนักศึกษาในบ้านเราท่ีจดทะเบียนตาม
กฎหมายน่ีมีน้อยมากครับ ลองนึกดูดีกว่า
ครับว่า สหกรณ์ไหนบ้างดำาเนินการโดยนิสิต
นักศึกษา.....และทำาเพ่ือพวกเขาเอง ผมเอง
ก็นึกไม่ออกครับ ใครนึกออกว่าท่ีไหน โปรด
แจ้งพิกัดมาหน่อย จะขอไปศึกษาดูงานบ้าง 

ปีหน้าการประชุมจะไปจัดท่ีอินเดีย
ครับ ผมเองก็ไม่รู้ว่าเยาวชนไทยท่านใดจะได้
เป็นตัวแทนประเทศไปร่วมงาน ส่วนผม...
ถ้ามีโอกาสอีกคร้ังจะกลับมาเล่าครับว่า ผม
ได้เข้าร่วมหรือไม่ เพียงใด แต่คงไม่ใช่ฐานะ
เยาวชน หรือผู้สังเกตการณ์อีกแล้วครับ

ท้ายบทความน้ี ขอฝากคำาถามไว้
สักหน่อยสำาหรับสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนใน
สถาบันการศึกษา น่ันคือ สหกรณ์เหล่าน้ีได้
ทำาอะไรให้กับประชากรส่วนใหญ่ของสถาบัน
น้ัน ๆ  แล้วหรือยังครับ...............ผมขอลาไป
ด้วยภาพบรรยากาศครับ

เอาล่ะ ถึงเวลาขอตอบคำาถามในช่วง
ต้นว่า สหกรณ์ในมหาวิทยาลัยท่ีผมกล่าวถึง 
น่าจะเรียกว่า “สหกรณ์ของนิสิตนักศึกษา” 
มากกว่าครับ..........................................ท่ี

10 ฅนสหกรณ์

�������� 30.indd   10 12/3/2558 BE   8:41 PM


