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นายไพบูลย์  แก้วเพทาย  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียนพี่น้องสมาชิก สสอร. ทุกท่าน 
เดือนนี้ (เดือนกรกฎาคม 2564) ผมขอส่งสารจดหมายเปิดผนึก ถึงพ่ีน้องสมาชิก ด้วยความรักความปรารถนาดีและด้วย

ความหวังว่า สมาคมฯของเราจะช่วยให้พี่น้องทุกคน ได้มีโอกาสสร้างความมั่นคงให้แก่ชีวิต ซึ่งมิใช่เพียงชีวิตเราเท่านั้น หากแต่ยัง
หมายถึงการสร้างโอกาสให้กับครอบครัวของเราที่ยังอยู่อีกด้วย 

คนเรานั้น เกิดมาในโลกใบนี้ ไม่มีใครรู้ว่า เราเกิดมาจากไหน และไม่รู้ว่า ตายแล้วจะไปไหน..เช่นกัน เมื่อเกิดมาแล้ว เราก็
ควรจะทำชีวิตของเราให้ดีที่สุด ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งวันตาย ....เรารู้วันที่เราเกิดมา แต่เราไม่อาจรู้วันที่เราตายได้  

โดยพระพุทธศาสนา เราเชื่อกันว่า เราทุกคนล้วนมีกรรม หรือการกระทำที่เราก่อขึ้น จะเป็นผลแห่งกรรมดีหรือ กรรมไม่ดีก็
ตาม เมื่อเกิดมาก็มีกรรมติดตัวมาแล้ว เรียกว่า “กรรมลิขิต” แต่พระพุทธศาสนาก็มิได้สอนให้เรา ใช้ชีวิตที่เป็นอยู่แบบรับกรรมไปตาม
ยถากรรม แต่สอนให้สามารถกระทำกรรมของเราเองได้  คือ“ลิขิตกรรม”ของเราขึ้นมาใหม่ 

เคยสงสัยบ้างไหมว่า คนเราเกิดมาทำไม?     
บางคนกล่าวว่า “เกิดมาเพื่อชดใช้กรรม”  บางคนกล่าวว่า “เกิดมาเพื่อจะตาย” 
คนเราเกิดมา..เพื่ออะไรก็ตาม เราไม่สามารถหยั่งรู้ได้ลึกซึ้งมากนัก แต่เมื่อเกิดมาแล้ว ผมเชื่อว่าทุกคนย่อมต้อง การ

แสวงหาสิ่งที่ดีงามให้กับชีวิตของตัวเองและสร้างสิ่งดีๆให้กับคนที่เรารักเราผูกพัน คือ ครอบครัว พ่อ แม่ พ่ี น้อง เมีย และลูกหลาน  ผม
ยังเชื่อมั่นว่า มนุษย์ทุกคนที่เกิดมา คงไม่คิดถึงแต่ตัวเองเท่านั้น  หากแต่ยังคิดถึงคนที่เรารัก..เราผูกพันด้วย เพราะมันเป็นธรรมชาติ
ของสัตว์โลกทั้งหลายที่เกิดมาในโลกใบนี้ 

ดังนั้น เมื่อเราเกิดมาแล้ว ก็เป็นสิ่งที่เราต้อง “ลิขิตกรรม” ของเราเองขึ้นมาใหม่  ไม่ว่าอดีตจะมีกรรมเช่นไร ก็เป็นเรื่องของ
อดีตที่ผ่านไป ซึ่งเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได ้ แต่เราสามารถทำหน้าที่หรือกระทำกรรมในปัจจุบันให้ดีที่ สุดได ้ โดยให้อยู่กับ
ปัจจุบัน สร้างชีวิตปัจจุบันให้ดีงามแกต่นเอง รวมถึงคนที่เรารักและผูกพัน 

สหกรณ์ออมทรัพย์ คือ สถาบันทางการเงินของเรา ซึ่งทำให้เราสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่าย  เพราะสหกรณ์มีอุดมการณ์ 
หลักการ และ วิธีการสหกรณ์ ทีมุ่่งส่งเสริมให้เรา “ช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน” (Self-help and Mutual Help 
Organization) เพ่ือเป็นแนวทางใน“การบำบัดทุกข์บำรุงสุข”ร่วมกันในหมู่สมาชิก  

มีเงินก็มาฝาก..ลำบากก็มาถอน..เดือดร้อนก็มากู้  
ยามเดือดร้อนในการดำรงชีพภายในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยสี่ อาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค รวมถึงค่า

เล่าเรียนบุตร และอ่ืนๆ เราก็สามารถช่วยเหลือกันเอง เพื่อบำบัดทุกข์บรรเทาความเดือดร้อนที่จำเป็น(Needs) 
ยามที่เราสามารถดำรงชีพด้วยการพ่ึงตัวเองได้อย่างเข้มแข็งแล้ว มนุษย์ทุกคนก็ยังต้องการชีวิตที่ดีๆ...มีความ สุข ด้วยการ

สร้างคุณค่าแห่งชีวิตให้มีคุณภาพแก่ครอบครัวตามอัตภาพ อันเป็นวิถีแห่งความสุขที่มนุษย์พึงประสงค(์Want)  
นี่คือ สิ่งดีงามที่มนุษย์ทุกคนใฝ่ฝันที่จะบรรลุให้ถึง..ด้วยวิถีชีวิตแห่งสหกรณ์(Cooperative Way of Life)     
สถาบันสหกรณ์ออมทรัพย์ จึงทำให้เราสามารถกู้เงินได้ง่ายกว่าการที่เราจะ Walk in เข้าไปหาธนาคารพาณิชย์ ในระหว่าง

ที่เรามีเงินได้รายเดือน สหกรณ์ออมทรัพย์ช่วยให้เราสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนหรือแหล่งเงินกู้ได้อย่างง่ายๆ ด้วยเงินทุนของพวกเรา
กันเอง ที่นำมาฝากมาออมไว้..ทั้งในรูปของทุนเรือนหุ้นและเงินฝาก   

พวกเราในฐานะพนักงานรัฐวิสาหกิจ มิใช่คนร่ำรวย..ที่เกิดมาในกองเงินกองทอง เราเป็นคนเล็กคนน้อยที่ได้ รับ
เงินเดือนทุกเดือนในการดำรงชีพ หากจะเดินเข้าหาธนาคารพาณิชย์ เพ่ือขอกู้ยืมเงินนั้น แสนยากเย็น ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์ คือ 
ทางออกที่สร้างสรรค์ชีวิตของเรา ไม่ว่าการส่งลูกเรียนหนังสือ การใช้จ่ายด้านการศึกษา ซื้อรถ ซื้อบ้านที่อยู่อาศัย ตลอดจนสิ่งอำนวย
ความสะดวกในชีวิต เพ่ือสร้างมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ด ีขณะที่ยังทำงานและมีเงินได้รายเดือน 



แต่ชีวิตคนไม่แน่นอน ความเสี่ยงเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา ในระหว่างดำเนินชีวิต ภาวะเกิด แก่ เจ็บ ตาย คือความเสี่ยงที่ทุกคน
ต้องประสพ แล้วคนเราจะมีความต้องการขั้นพ้ืนฐานอย่างไร   เรื่องนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย  อ๊ึงภากรณ์ อดีตอธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยเขียนเป็นบทความไว้ในหนังสือ เรื่อง “จากครรภ์มารดาถึงเชิงตระกอน”  

ซึ่งถือเป็นความใฝ่ฝันและความคาดหวังต่อสังคมไทยและวิถีชีวิตของคนไทยในอนาคต ให้บรรลุความต้องการระดับพ้ืนฐาน
ที่มนุษย์พึงได้รับ  ด้วยการรงัสรรค์“หลักประกันในชีวิต”(Life Insurance) สำหรับคนทุกคน  เพ่ือนำไปสู่จุด มุ่งหมาย คือ “ความ
ม่ันคงในสังคม”(Social Security) ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย 

ในบทความดังกล่าว ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ ใฝ่ฝันว่า ทุกชีวิตควรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
“ผมจำเป็นต้องมีเวลาว่าง  สำหรับเพลิดเพลินกับครอบครัว  มีสวนสาธารณะที่เขียวชะอุ่ม  สามารถมีบทบาทและ ชมศิลป

วรรณคดี นาฏศิลป์ ดนตรี วัฒนธรรมต่างๆ เที่ยวงานวัด งานลอยกระทง งานนักขัตฤกษ์ งานกุศล อะไรได้พอสมควร” 
นอกจากนั้นแล้ว ยังนำเสนอแนวทางสำหรับการแก้ไขปัญหาในเชิงสหกรณ์ไว้ด้วยว่า 
“ผมต้องการอากาศบริสุทธิ์สำหรับหายใจ น้ำบริสุทธิ์สำหรับดื่ม” 
“เรื่องอะไรที่ผมทำเองไม่ได้ หรือได้แต่ไม่ดี ผมก็จะขอความร่วมมือกับเพ่ือนฝูงในรูปสหกรณ์ หรือสโมสร หรือสหภาพ จะได้

ช่วยซึ่งกันและกัน” 
เมื่อวาระสุดท้ายของชีวิตมาถึง ซึ่งไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้ 
“เมื่อตายแล้วยังมีสมบัติเหลืออยู่ เก็บไว้ให้เมียผมพอใช้ในชีวิตของเธอ ถ้าลูกยังเล็กอยู่ก็เก็บไว้เลี้ยงให้โต แต่ลูกที่โตแล้ว

ไม่ให้  นอกนั้นรัฐบาลควรเก็บไปหมด(ภาษี) จะได้ใช้เป็นประโยชน์ในการบำรุงชีวิตของคนอื่นๆบ้าง 
ตายแล้ว เผาผมเถิด อย่าฝัง คนอื่นจะได้มีที่ดินอาศัยและทำกิน และอย่าทำพิธีรีตองในงานศพให้วุ่นวายไป 
นี่แหละ คือ ความหมายแห่งชีวิต   
นี่แหละ คือ การพัฒนาที่ควรให้เกิดข้ึนเพ่ือประโยชน์ของทุกคน” 
นั่นคือ ส่วนหนึ่งของบทความเรื่อง “จากครรภ์มารดาถึงเชิงตระกอน” ซึ่งพูดถึงหลักการพ้ืนฐาน ในการดำรง ชีวิต อันเป็น

แรงบันดาลใจของ ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย  อ๊ึงภากรณ์ ที่เขียนไว้นานเกือบ 50 ปีแล้ว(ตั้งแต่ปี 2516) 
ดังนั้น เมื่อสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นแหล่งที่พ่ึงทางการเงิน ในช่วงที่ยังมีงานทำ และมีเงินได้รายเดือน  จึงสามารถเป็นแหล่ง

เงินทุนในการ“บำบัดทุกข์..บำรุงสุข”เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี  แต่โลกใบนี้..ไม่มีอะไรแน่นอน ชีวิตที่เกิดมา..จนกระท่ังตาย..ล้วนต้องต่อสู้ด้ิน
รนเพ่ือให้มี“ชีวิตที่ดี”(Well-being) แต่นั่นก็ยังไม่พอ เรายังต้องคิดถึงยามชราภาพ..ยามที่ไม่มีเงินได้รายเดือนแล้ว ชีวิตจะอยู่อย่างไร 
เมื่อถึงวาระที่ต้องจากโลกนี้ไป เราทิ้งอะไรไว้ให้คนที่ยังอยู่ ซึ่งเป็นคนที่เรารักและผูกพัน หรือ เราต้องการ..จากไปโดยไม่มีอะไรเหลืออยู่ 
ปล่อยให้คนที่เรารัก..และผูกพัน ต้องสิ้นหวัง..ไปตายเอาดาบหน้า 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่พวกเรา“คนรัฐวิสาหกิจ” ร่วมกันก่อตั้งขึ้น ก็เพ่ือให้มีความมั่นคงในชีวิต ทั้งของเราและคนที่
เรารัก หากเป็นสมาชิกสมาคมฯ เมื่อเสียชีวิตก็ยังมีเงินคงเหลือไว้ให้ประมาณ 600,000.00 บาทและหากเราเป็นสมาชิกเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่ง
แห่ง คือ “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย” เราก็จะได้รับเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเพ่ิมข้ึนอีก
ประมาณ  600,000.00 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 1,200,000.00 บาท 

มีเพียงแนวทางนี้เท่านั้น ที่สามารถรังสรรค์ชีวิตให้มีความหมาย ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ 
โปรดจำไว้ว่า ไม่มีใครสร้างคุณค่าแห่งชีวิตให้กิดขึ้นได้เท่ากับเราต้องสร้างด้วยตัวของเราเอง 
หากแต่คุณค่าแห่งชีวิตนี้ จะเกิดข้ึนได้  เราจะทำด้วยตัวเราคนเดียว ก็คงไม่ได้  ดังนั้น พวกเรา“คนรัฐวิสาหกิจ”จึงร่วมกัน

ก่อ..ร่วมกันสร้าง“สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย” แห่งนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นหลักประกันใน
ชีวิตให้แก่คนที่เรารัก..และผูกพัน หลังจากที่เราต้องจากโลกนี้ไปแล้ว   

จงร่วมกันสร้างสรรค์ความใผ่ผัน...ไปสู่...”ความหมายแห่งชีวิตที่ดีงาม” 
จงร่วมกันสร้างอนาคตให้ลูกหลานของเรา...”ชีวิตเกิดมาแล้ว..ต้องไม่สูญปล่า” 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


