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นายไพบลูย ์ แก้วเพทาย  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียนพ่ีน้องสมาชิก สสอร. ทุกท่าน 
เดอืนนี้ (เดอืนกรกฎาคม 2564) ผมขอส่งสารจดหมายเปิดผนึก ถงึพีน้่องสมาชกิ ดว้ยความรกัความปรารถนาดแีละ

ดว้ยความหวงัวา่ สมาคมฯของเราจะชว่ยใหพ้ีน้่องทุกคน ไดม้โีอกาสสรา้งความมัน่คงใหแ้กช่วีติ ซึง่มิใช่เพียงชีวิตเราเท่านัน้ 
หากแต่ยงัหมายถึงการสร้างโอกาสให้กบัครอบครวัของเราทีย่งัอยู่อีกด้วย 

คนเรานัน้ เกดิมาในโลกใบนี้ ไม่มใีครรูว้า่ เราเกดิมาจากไหน และไม่รูว้า่ ตายแลว้จะไปไหน..เชน่กนั เมือ่เกดิมาแลว้ 
เรากค็วรจะท าชวีติของเราใหด้ทีีสุ่ด ตัง้แต่เกดิจนกระทัง่วนัตาย ....เรารู้วนัท่ีเราเกิดมา แต่เราไม่อาจรู้วนัท่ีเราตายได้  

โดยพระพุทธศาสนา เราเชือ่กนัวา่ เราทกุคนลว้นมกีรรม หรอืการกระท าทีเ่ราก่อขึน้ จะเป็นผลแห่งกรรมดหีรอื กรรม
ไม่ดกีต็าม เมือ่เกดิมากม็กีรรมตดิตวัมาแลว้ เรยีกวา่ “กรรมลิขิต” แต่พระพทุธศาสนากม็ไิดส้อนใหเ้รา ใชช้วีติทีเ่ป็นอยู่แบบรบั
กรรมไปตามยถากรรม แต่สอนใหส้ามารถกระท ากรรมของเราเองได ้ คอื“ลิขิตกรรม”ของเราขึน้มาใหม ่

เคยสงสยับา้งไหมวา่ คนเราเกิดมาท าไม?     
บางคนกลา่ววา่ “เกิดมาเพือ่ชดใช้กรรม”  บางคนกล่าววา่ “เกิดมาเพือ่จะตาย” 
คนเราเกิดมา..เพ่ืออะไรกต็าม เราไม่สามารถหยัง่รูไ้ดล้กึซึ้งมากนกั แต่เมื่อเกดิมาแลว้ ผมเชือ่วา่ทุกคนย่อมตอ้ง 

การแสวงหาสิง่ทีด่งีามใหก้บัชวีติของตวัเองและสรา้งสิง่ดีๆ ใหก้บัคนทีเ่รารกัเราผกูพนั คอื ครอบครวั พ่อ แม่ พี ่ น้อง เมยี และ
ลูกหลาน  ผมยงัเชือ่มัน่วา่ มนุษยท์ุกคนทีเ่กิดมา คงไม่คิดถึงแต่ตวัเองเท่านัน้  หากแต่ยงัคิดถึงคนทีเ่รารกั..เราผกูพนั
ด้วย เพราะมนัเป็นธรรมชาตขิองสตัวโ์ลกทัง้หลายทีเ่กดิมาในโลกใบนี้ 

ดงันัน้ เมื่อเราเกดิมาแลว้ กเ็ป็นสิง่ทีเ่ราตอ้ง “ลิขิตกรรม” ของเราเองขึน้มาใหม่  ไม่วา่อดตีจะมกีรรมเช่นไร กเ็ป็น
เรือ่งของอดตีทีผ่า่นไป ซึง่เราไมส่ามารถเปลีย่นแปลงอดตีได ้ แต่เราสามารถท าหน้าทีห่รอืกระท ากรรมในปัจจุบนัใหด้ทีี ่ สุดได ้
โดยใหอ้ยู่กบัปัจจุบนั สรา้งชวีติปัจจุบนัใหด้งีามแก่ตนเอง รวมถงึคนทีเ่รารกัและผกูพนั 

สหกรณ์ออมทรพัย ์ คอื สถาบนัทางการเงนิของเรา ซึ่งท าใหเ้ราสามารถเขา้ถงึแหล่งทนุไดง้า่ย  เพราะสหกรณ์มี
อุดมการณ์ หลกัการ และ วธิกีารสหกรณ์ ทีมุ่่งส่งเสรมิใหเ้รา “ช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั” (Self-help and 
Mutual Help Organization) เพื่อเป็นแนวทางใน“การบ าบดัทุกขบ์ ารงุสขุ”ร่วมกนัในหมู่สมาชกิ  

มีเงินกม็าฝาก..ล าบากกม็าถอน..เดือดร้อนกม็ากู้  
ยามเดอืดรอ้นในการด ารงชพีภายในครอบครวั ไม่วา่จะเป็นปัจจยัสี ่ อาหาร เสื้อผา้ ทีอ่ยู่อาศยั และยารกัษาโรค 

รวมถงึค่าเล่าเรยีนบุตร และอืน่ๆ เรากส็ามารถชว่ยเหลอืกนัเอง เพือ่บ าบดัทุกขบ์รรเทาความเดอืดรอ้นทีจ่ าเป็น(Needs) 
ยามทีเ่ราสามารถด ารงชพีดว้ยการพึง่ตวัเองไดอ้ย่างเขม้แขง็แลว้ มนุษยท์ุกคนกย็งัตอ้งการชวีติทีด่ีๆ ...มคีวาม สุข 

ดว้ยการสรา้งคุณค่าแห่งชวีติใหม้คีุณภาพแกค่รอบครวัตามอตัภาพ อนัเป็นวถิแีห่งความสขุทีม่นุษยพ์งึประสงค(์Want)  
นีคื่อ สิง่ดีงามทีม่นุษยท์ุกคนใฝ่ฝันทีจ่ะบรรลุให้ถึง..ด้วยวิถีชีวิตแห่งสหกรณ์(Cooperative Way of Life)     
สถาบนัสหกรณ์ออมทรพัย ์จงึท าใหเ้ราสามารถกูเ้งนิไดง้่ายกวา่การทีเ่ราจะ Walk in เขา้ไปหาธนาคารพาณชิย ์ใน

ระหวา่งทีเ่รามเีงนิไดร้ายเดอืน สหกรณ์ออมทรพัยช์ว่ยใหเ้ราสามารถเขา้ถงึแหลง่เงนิทนุหรอืแหล่งเงนิกูไ้ดอ้ย่างง่ายๆ ดว้ย
เงนิทุนของพวกเรากนัเอง ทีน่ ามาฝากมาออมไว.้.ทัง้ในรูปของทุนเรอืนหุน้และเงนิฝาก   

พวกเราในฐานะพนักงานรฐัวิสาหกิจ มิใช่คนร า่รวย..ทีเ่กิดมาในกองเงินกองทอง เราเป็นคนเลก็คนน้อยทีไ่ด ้
รบัเงนิเดอืนทุกเดอืนในการด ารงชพี หากจะเดนิเขา้หาธนาคารพาณชิย ์ เพือ่ขอกูย้มืเงนินัน้ แสนยากเยน็ ดงันัน้ สหกรณ์ออม
ทรพัย ์ คอื ทางออกทีส่รา้งสรรคช์วีติของเรา ไม่วา่การส่งลูกเรยีนหนงัสอื การใชจ้่ายดา้นการศกึษา ซื้อรถ ซื้อบา้นทีอ่ยูอ่าศยั 
ตลอดจนสิง่อ านวยความสะดวกในชวีติ เพือ่สรา้งมาตรฐานคุณภาพชวีติทีด่ ีขณะทีย่งัท างานและมเีงนิไดร้ายเดอืน 



แต่ชวีติคนไม่แน่นอน ความเสีย่งเกดิขึน้ไดต้ลอดเวลา ในระหวา่งด าเนนิชวีติ ภาวะเกดิ แก่ เจบ็ ตาย คอืความเสีย่งที ่
ทุกคนตอ้งประสพ แลว้คนเราจะมคีวามตอ้งการขัน้พื้นฐานอยา่งไร   เรื่องนี้ ศาสตราจารย ์ดร.ป๋วย  อ๊ึงภากรณ์ อดตีอธกิารบดี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เคยเขยีนเป็นบทความไวใ้นหนงัสอื เรื่อง “จากครรภม์ารดาถึงเชิงตระกอน”  

ซึ่งถอืเป็นความใฝ่ฝันและความคาดหวงัต่อสงัคมไทยและวถิชีวีติของคนไทยในอนาคต ใหบ้รรลุความตอ้งการ
ระดบัพืน้ฐานทีม่นุษยพ์งึไดร้บั  ดว้ยการรงัสรรค“์หลกัประกนัในชีวิต”(Life Insurance) ส าหรบัคนทุกคน  เพือ่น าไปสู่จุด มุ่ง
หมาย คอื “ความมัน่คงในสงัคม”(Social Security) ใหเ้กดิขึน้ในสงัคมไทย 

ในบทความดงักลา่ว ศาสตราจารย ์ดร.ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ ใฝ่ฝันวา่ ทุกชีวิตควรมีคณุภาพชีวิตทีดี่ 
“ผมจ าเป็นตอ้งมเีวลาวา่ง  ส าหรบัเพลดิเพลนิกบัครอบครวั  มสีวนสาธารณะทีเ่ขยีวชะอุ่ม  สามารถมบีทบาทและ ชม

ศลิปวรรณคด ีนาฏศลิป์ ดนตร ีวฒันธรรมต่างๆ เทีย่วงานวดั งานลอยกระทง งานนกัขตัฤกษ์ งานกุศล อะไรไดพ้อสมควร” 
นอกจากนัน้แลว้ ยงัน าเสนอแนวทางส าหรบัการแกไ้ขปัญหาในเชงิสหกรณ์ไวด้ว้ยวา่ 
“ผมตอ้งการอากาศบรสิุทธิส์ าหรบัหายใจ น ้าบรสิุทธิส์ าหรบัดืม่” 
“เรือ่งอะไรทีผ่มท าเองไมไ่ด ้ หรอืไดแ้ต่ไมด่ ี ผมกจ็ะขอความร่วมมอืกบัเพือ่นฝงูในรูปสหกรณ์ หรอืสโมสร หรอื

สหภาพ จะไดช้ว่ยซึง่กนัและกนั” 
เมื่อวาระสุดทา้ยของชวีติมาถงึ ซึ่งไม่มใีครสามารถหลกีเลีย่งได้ 
“เมือ่ตายแลว้ยงัมสีมบตัเิหลอือยู่ เกบ็ไวใ้หเ้มยีผมพอใชใ้นชวีติของเธอ ถา้ลกูยงัเลก็อยูก่เ็กบ็ไวเ้ลี้ยงใหโ้ต แต่ลูกทีโ่ต

แลว้ไม่ให ้ นอกนัน้รฐับาลควรเกบ็ไปหมด(ภาษ)ี จะไดใ้ชเ้ป็นประโยชน์ในการบ ารุงชวีติของคนอืน่ๆบา้ง 
ตายแลว้ เผาผมเถดิ อย่าฝัง คนอืน่จะไดม้ทีีด่นิอาศยัและท ากนิ และอยา่ท าพธิรีตีองในงานศพใหวุ้น่วายไป 
นีแ่หละ คอื ความหมายแห่งชวีติ   
นีแ่หละ คอื การพฒันาทีค่วรใหเ้กดิขึน้เพือ่ประโยชน์ของทกุคน” 
นัน่คอื ส่วนหนึ่งของบทความเรือ่ง “จากครรภม์ารดาถึงเชิงตระกอน” ซึ่งพูดถงึหลกัการพืน้ฐาน ในการด ารง ชวีติ 

อนัเป็นแรงบนัดาลใจของ ศาสตราจารย ์ดร.ป๋วย  อ๊ึงภากรณ์ ทีเ่ขยีนไวน้านเกอืบ 50 ปีแล้ว(ตัง้แต่ปี 2516) 
ดงันัน้ เมื่อสหกรณ์ออมทรพัยเ์ป็นแหล่งทีพ่ึง่ทางการเงนิ ในชว่งทีย่งัมงีานท า และมเีงนิไดร้ายเดอืน  จงึสามารถเป็น

แหล่งเงนิทุนในการ“บ าบดัทุกข.์.บ ารงุสขุ”เพื่อคุณภาพชวีติทีด่ ี  แต่โลกใบนี้..ไม่มอีะไรแน่นอน ชวีติทีเ่กดิมา..จนกระทัง่ตาย..
ลว้นตอ้งต่อสูด้ิน้รนเพือ่ใหม้“ีชีวิตท่ีดี”(Well-being) แต่นัน่กย็งัไมพ่อ เรายงัตอ้งคดิถงึยามชราภาพ..ยามทีไ่มม่เีงนิไดร้ายเดอืน
แลว้ ชวีติจะอยู่อย่างไร เมือ่ถงึวาระทีต่อ้งจากโลกนี้ไป เราทิ้งอะไรไวใ้หค้นทีย่งัอยู่ ซึง่เป็นคนทีเ่รารกัและผกูพนั หรอื เรา
ต้องการ..จากไปโดยไม่มีอะไรเหลืออยู่ ปล่อยให้คนทีเ่รารกั..และผกูพนั ต้องส้ินหวงั..ไปตายเอาดาบหน้า 

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหท์ีพ่วกเรา“คนรฐัวิสาหกิจ” ร่วมกนัก่อตัง้ข ึน้ กเ็พื่อใหม้คีวามมัน่คงในชวีติ ทัง้ของเรา
และคนทีเ่รารกั หากเป็นสมาชกิสมาคมฯ เมื่อเสยีชวีติกย็งัมเีงนิคงเหลอืไวใ้หป้ระมาณ 600,000.00 บาทและหากเราเป็นสมาชกิ
เพิม่ขึน้อกีหนึ่งแห่ง คอื “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหช์มุนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย” เรากจ็ะไดร้บัเงนิ
สงเคราะหช์ว่ยเหลอืเพิม่ขึน้อกีประมาณ  600,000.00 บาท รวมเป็นเงนิประมาณ 1,200,000.00 บาท 

มเีพยีงแนวทางนี้เทา่นัน้ ทีส่ามารถรงัสรรคช์วีติใหม้คีวามหมาย ในขณะทีย่งัมชีวีติอยู่ 
โปรดจ าไวว้่า ไมม่ีใครสร้างคณุค่าแห่งชีวิตให้กิดข้ึนได้เท่ากบัเราต้องสร้างด้วยตวัของเราเอง 
หากแต่คุณคา่แห่งชวีตินี้ จะเกดิขึน้ได ้ เราจะท าดว้ยตวัเราคนเดยีว กค็งไม่ได ้ ดงันัน้ พวกเรา“คนรฐัวิสาหกิจ”จึง

ร่วมกนัก่อ..ร่วมกนัสร้าง“สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์มาชิกของสหกรณ์ออมทรพัยร์ฐัวิสาหกิจไทย” แห่งน้ีข้ึนมา เพือ่
เป็นหลกัประกนัในชีวิตให้แก่คนทีเ่รารกั..และผกูพนั หลงัจากทีเ่ราต้องจากโลกน้ีไปแล้ว   

จงร่วมกนัสร้างสรรคค์วามใผผ่นั...ไปสู่...”ความหมายแห่งชีวิตทีดี่งาม” 
จงร่วมกนัสร้างอนาคตให้ลูกหลานของเรา...”ชีวิตเกิดมาแล้ว..ต้องไม่สญูปล่า” 

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


