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บอกกลาว
ในช่วงปีที่ผ่านมา ชาวไทยร่วมกันไว้อาลัยให้กับการสูญเสียพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งผ่านกิจกรรม
ต่างๆ มากมาย เราได้เห็นพลังจากจิตอาสาที่ทําให้งานใหญ่สําเร็จลงไปได้ด้วยดี น้องหลิว น.ส. ตาลหลู่ จ่ามผ่อง
นักเรียนทุนพูนพลังคนหนึ่งซึ่งศึกษาจบระดับ ปวช. จากกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง มีโอกาสใช้ความรู้
ความสามารถที่ร่ําเรียนมา เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครงานพระเมรุมาศที่สํานักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากรด้วยค่ะ
... หนูได้ไปทําหน้าทีเ่ ป็ นจิตอาสางานพระเมรุมาศ ทีส่ าํ นักช่างสิบหมู่ ซึง่ จะมีหลาย
แผนกแยกย่อยกันออกไปตามประเภทของงาน เช่น แผนกติดกระจก แผนกปิ ดทอง แผนกงานโลหะ
ในส่วนของหนู อยู่ในแผนกช่างบุดุนโลหะ ซึ่งตรงกับสาขาวิชาที่เรียนมา งานที่ทําเป็ นส่วนระย้าห้อย
ประดับพระราชรถ ซึ่งเป็ นลายใบเทศ วัสดุคอื เนื้อเงินทีผ่ ่านการหลอมและรีด แล้วติดบนแผ่นครัง่ (แต่ใน
งานนี้เลือกใช้แป้ งแทนครังเพราะต้
่
องใช้ปริมาณมาก) จากนัน้ จึงติดลายแล้วสลักลายด้วยสิว่ สลักให้ชดั เจน
หลังจากนัน้ ก็นําออกมาเผาแช่กรด แล้วดุนโครงสร้างโดยรวมจากจากด้านหลังบนดินนํ้ามัน แล้วเผาให้สุก
ก่อนนํ ามาติดกับแผ่นครังอี
่ กครัง้ ใช้สวิ่ ดุนโค้ง (หนา) กดขอบลายเพื่อให้ตวั ลายสูงขึน้ แล้วใช้สวิ่ ลูบลาย
ลูบผิวชิน้ งานให้เรียบและแบ่งชัน้ ของลาย จากนัน้ จึงเหยียบพืน้ และเก็บรายละเอียดอีกครัง้ ค่ะ (ซึ่งทาง
ช่างสิบหมูไ่ ด้ขอสงวนสิทธิ ์ไม่ให้เผยแพร่ภาพชิน้ งานค่ะ)
ในงานอาสาสมัครครัง้ นี้ นอกจากนักเรียนช่างทองหลวงแล้วยังมีจติ อาสาจํานวนมาก หลายๆ คน
ไม่เคยทํางานประเภทนี้ แต่มคี วามรูส้ กึ อยากทําเพื่อพ่อ ก็มาช่วยกันคนละเล็กคนละน้ อย จิตอาสามี
ตัง้ แต่วยั รุน่ วัยทํางานจนถึงวัยสูงอายุ การทํางานเป็ นไปอย่างมีความสุข ไม่ตงึ เครียด ทุกคนให้คาํ ปรึกษา
กัน และกัน เป็ น อย่างดี ซึ่งกําหนดการของงานพระเมรุม าศต้อ งเสร็จ
ภายในเดือนกันยายนนี้และในเวลา 1 เดือน
หนู ทํ างานเสร็จจํานวน 3 ชิ้น ค่ ะ สําหรับ
การมาเป็ นจิตอาสาในครัง้ นี้ หนู ได้มโี อกาส
พัฒ นาพื้น ฐานฝี มือ และที่สํ า คัญ ที่สุ ด คือ
หนูรสู้ กึ ภาคภูมใิ จ และเป็ นเกียรติแก่ชวี ติ
เป็ นอย่างยิง่ เลยค่ะ
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ทุนการศึกษาตอเนื่องระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
จดหมายข่าวฉบับนี้นําเรื่องราวของน้องๆ นักเรียนทุนมาฝากกันเช่นเคย ต้องขอบคุณอินเทอร์เน็ตที่ทํา
ให้การสื่อสารทําได้หลากหลายวิธีขึ้น บางคนยังถนัดเขียนจดหมายโชว์ลายมือและฝีมือวาดภาพ บางคนส่งไลน์
บางคนใช้ messenger สะดวกและรวดเร็วขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากเลยค่ะ
กราบเท้าคุณน้า คุณอา ทีเ่ คารพ
เดือ นนี้ เป็ น เดือ นตุ ล าคม ช่ ว งวัน ที่ 21-23
เป็ นวันทอดกฐินครับ พอถึงช่วงนัน้ ผมมีงานตลอด
ไม่ค่อยมีเวลาพักเลยครับ แถมช่วงทีจ่ ดหมายมาถึง
ก็เกือบปิ ดเทอมพอดีเลยครับ แล้ววันนี้กต็ อ้ งพายาย
ไปหาหมออีกครับ เวลาที่อยู่โรงพยาบาลนี่ หามรุ่ง
หามคํ่าเลย พอกลับมาบ้านก็นึกถึงแม่ ทุกครัง้ ทีแ่ ม่
มาต้องมีสกั วันทีแ่ ม่กลับ เลยเข้าใจชีวติ เลยครับ ว่า
จะต้องมีทงั ้ ทุกข์และสุข ก็เลยนึกถึงปริญญา ต่อมาก็
นึกได้ว่ามีพ่ๆี มูลนิธคิ อยช่วย เลยกลับมารีบเขียน
ทันทีเลยครับ
แล้วพีๆ่ ล่ะครับ ทางบ้านมีบุญกฐินหรือ
เปล่าครับ
ด้วยความเคารพและนับถือ
ด.ช. ชนาธิป แคนลา (ชายแดน)
ชัน้ ป.6 โรงเรียนเมืองวาปี ปทุม จ.มหาสารคาม

หนูชื่อ ด.ญ. อนงค์ลกั ษณ์ ศรี วนั คํานะคะ
เป็ นนักเรี ยนคนนึงที่ได้ ทนุ มูลนิธิพนู พลัง

ปิ ดเทอมทําอะไรบ้ างคะ
มาทํางานช่วยแม่ที่ตา่ งจังหวัดค่ะ หา
รายได้ ก่อนเปิ ดเรี ยน

อีกอย่างหนูอยากมีเวลาอยูก่ บั แม่ด้วยค่ะ
หนูอาศัยอยูก่ บั ป้า คิดถึงแม่คะ่
น่ารักจัง
ขอบคุณค่ะ
( ด.ญ. อนงค์ลกั ษณ์ ศรี วนั คํา ชัน้ ม.3 โรงเรี ยน
บ้ านม่วงกาชัง จ.ยโสธร)
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ข่าวคราวจากน้องๆ บางครั้งก็มีเรื่องน่าตกใจบ้างเหมือนกันค่ะ
พี่คะหนูมีอะไรจะแจ้ ง คือหนูพลาดมีน้องแล้ ว แต่ทาง รร. ให้ เรี ยน
เหมือนเดิม ช่วงที่กําลังรอคลอดให้ เอางานมาทําที่บ้าน พอคลอดเสร็จ
กลับมาเรี ยนกับเพื่อนเหมือนเดิมค่ะ
คงจะเหนื่อยแย่เลย พี่เคยช่วยน้ องสาวเลี ้ยงลูกเขาตอนเพิ่งเกิด โอ้ โห
ขนาดเราไม่ใช่แม่ยงั เหนื่อย
เหนื่อยมากเลยค่ะ ทังเรี
้ ยนทังเลี
้ ้ยงเขา ตืน่ ดึกๆ หลายรอบมากเลยค่ะพี่
แต่เดี๋ยวก็จบม.6 แล้ วค่ะ อดทนอีกนิด
จ้ า อดทนสู้ๆ นะ ยิ่งตอนนี ้เราไม่ใช่ตวั คนเดียว ต้ องรับผิดชอบลูกด้ วย
ยิ่งต้ องสู้เพื่ออนาคตของคนสองคนเลย
ค่ะพี่
ในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมา น้องเก้า (นามสมมติ) เป็นนักเรียนทุนรายที่ 3 ที่พูนพลังทราบว่าตั้งครรภ์ใน
ระหว่างเรียน คาดว่าสมัยก่อนคงมีน้องหลายคนที่ขาดการติดต่อไปเฉยๆ ด้วยปัญหานี้ แต่เดี๋ยวนี้คุณครูช่วยดูแล
ให้ยังคงมีโอกาสศึกษาต่อไปได้ นับว่าเป็นการให้ความช่วยเหลือเพื่ออนาคตของน้องๆ อย่างแท้จริง
น้องเก้ายอมรับว่าการตั้งครรภ์ครั้งนี้เป็นการ ‘พลาด’ และฝากมาบอกน้องคนอื่นๆว่า สมัยนี้มีการ
ป้องกันที่ดี คือยาคุมกําเนิดชนิดฝัง ทั้งแบบ 3 ปี 5 ปี และ 7 ปี วัยรุ่นอายุไม่เกิน 20 ปีรับบริการฟรี โดยน้องเก้า
ก็ให้คุณหมอฝังแบบ 5 ปีไว้แล้วหลังจากคลอด ใครต้องการใช้บริการ เพียงถ่ายสําเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรอง
สํ า เนาถู ก ต้ อ ง 1 ใบ นํ าไปยื่ น ที่ โรงพยาบาล หมอก็ จ ะนั ด วั น ฝั งยาให้ ค่ ะ (แต่ วิ ธีนี้ ไม่ ป้ อ งกั น โรคติ ด ต่ อ ทาง
เพศสัมพันธ์นะคะ ถ้าจะป้องกันให้รอบคอบจริงๆ ก็ต้องหักห้ามใจให้ได้ หรือไม่ก็ต้องพึ่งถุงยางอนามัยด้วย)
พูนพลังได้ยินว่ามีผู้ใหญ่ที่ไม่เห็นด้วยกับบริการนี้ เกรงจะเป็นการส่งเสริมให้วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์กันก่อน
เวลาอันควร แต่ในสภาพสังคมปัจจุบันที่วัยรุ่นจํานวนมากเริ่มอาศัยอยู่ในหอพักคนเดียว สามารถเข้าถึงสื่อต่างๆ
ได้อย่างไม่จํากัด และสังคมเปิดกว้างในเรื่องเพศมากขึ้นทุกที จะคาดหวังให้วัยรุ่นเรียบร้อยเป็นผ้าพับไว้อย่าง
สมัยก่อนคงเป็นไปได้ยาก การป้องกันไว้ในหลายระดับน่าช่วยลดปัญหาต่างๆ ลงได้บ้างนะคะ
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นิทานสานฝน
การประกวด นิทานสานฝัน หัวข้อ ปริศนา ในภาคเรียนที่ 1/2560 มีผลงานส่งเข้าร่วมประกวด
ทั้งสิ้น 43 ผลงาน จากนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาตอนปลายไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีโรงเรียน
ต่างๆ ร่วมส่งผลงาน 5 โรงเรียน
คณะกรรมการร่วมพิจารณาผลงานทั้งหมด และได้ประกาศผลการประกวดแล้ว (ดูผลการประกวดทาง
อินเทอร์เน็ตได้ที่ http://www.poonpalang.org/downloads/1710-puzzle-result.pdf ) โดยเจ้าของ
ผลงานที่ได้รับรางวัล จะได้รับเงินรางวัล เกียรติบัตร และหนังสือที่ระลึกจากมูลนิธิ
มูลนิธิพูนพลังยังได้ร่วมกับกองทุน C.A.N. H.E.L.P. Thailand ประเทศญี่ปุ่น คัดเลือกผลงานเพื่อทําการ
แปลและส่งไปประกวดนิทานสําหรับเด็ก โดยในปีนี้เลือกส่งไปที่งานประกวดนิทานทํามือ Oshima Handmade
Picture Books จัดโดย OSHIMA MUSEUM of PICTURE BOOKS จํานวน 1 ผลงาน
เค้กหายไปไหน
ด.ญ. วรวรรณ คําสุโพธิ์
ชั้น ม.3
ด.ญ.ธนันพร ศรีวิสม
ชั้น ม.2
ด.ญ.อาริตา โสดา
ชั้น ม.2
โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3
อ.เมือง จ.มุกดาหาร
นอกจากส่งผลงานน่ารักๆ มาแล้ว โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3
ยังส่งภาพเบื้องหลังการสร้างสรรค์นิทานมาให้ชมกันด้วยนะคะ และตอนนี้มี
ข่ า วล่ า มาเร็ ว จากประเทศญี่ ปุ่ น ว่ า ผลงานชิ้ น นี้ ไ ด้ รั บ รางวั ล ชมเชยจาก
หนังสือพิมพ์ไมนิจิไปเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดติดตามได้ในรายงานประจําปี
2560 มูลนิธิพูนพลัง ช่วงเดือนเมษายนปีหน้าค่ะ
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สนับสนุนสื่อเพื่อเยาวชน
ทุกๆ ภาคการศึกษา พูนพลังจะจัดซื้อหนังสือและสื่อต่างๆ สนับสนุนให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนที่ส่งผลงาน
เข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิ สมัยก่อนเราเคยชักชวนอาสาสมัครไปเลือกหนังสือกันในงานมหกรรมหนังสือ แต่ระยะ
หลังทีมงานยอมแพ้ให้กับเสียงดังและปริมาณผู้คนล้นหลาม ถอยฉากมาให้อาสาสมัครช่วยแนะนําหนังสือที่ชอบ
และคิดว่าเหมาะกับเด็กๆ แล้วจัดซื้อทางร้านหนังสือออนไลน์แทน ร้านเหล่านี้จัดหนังสือและจัดส่งให้ถึงโรงเรียน
สะดวกและประหยัดทั้งแรงงานและค่าใช้จ่ายขึ้นอีกมากทีเดียวค่ะ
นอกจากหนั ง สื อ ที่ จั ด ซื้ อ พู น พลั ง ยั ง
ได้ รับ บริ จ าคหนั งสื อ จากผู้ มี จิ ต ศรั ท ธาอี ก ด้ ว ย
หลายท่านสอบถามมาว่ารับหนังสือประเภทไหน
บ้ า ง คํ า ตอบนั้ น ง่ า ยมาก เรารั บ หนั ง สื อ ที่
ลูกหลานของท่านเคยอ่าน และยังอยู่ในสภาพใช้
การได้ทุกเล่มค่ะ หนังสือที่หลายครอบครัวกรุณา
นํ า มาให้ จึ ง เป็ น หนั ง สื อ ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ ก
มาแล้วจากคุณพ่อคุณแม่ และจะมีประโยชน์ต่อ
เด็กๆ ในโรงเรียนที่ได้รับไปอย่างแน่นอน
และสําหรับคนรักหนังสือผู้อยากแบ่งปัน แต่หนังสือที่มีอาจจะไม่เหมาะกับเด็กหรือเยาวชน ก็ยังมีอีก
หลายทางที่จะส่งต่อให้กับผู้อื่นอย่างเหมาะสม เช่น หากเป็นสิ่งพิมพ์ประเภทนิตยสาร ลองติดต่อสอบถามตาม
แผนกต่างๆ ในโรงพยาบาลหรือคลินิก หลายแห่งจัดมุมนิตยสารไว้สําหรับผู้มานั่งรอรับบริการ และยินดีมากเมื่อ
มีผู้นํานิตยสารเล่มใหม่มาให้ หรืออาจจะติดต่อไปทางห้องสมุดประชาชนซึ่งมักจะมีอยู่ในทุกอําเภอหรือทุกตําบล
ด้วยซ้ํา พูนพลังเองก็ได้ส่งหนังสือไปยังห้องสมุด กศน. อําเภอบาเจาะอย่างสม่ําเสมอ เพราะยาการียา ลาเต๊ะ
อดีตนักเรียนทุนทํางานอยู่ที่นั่นอย่างขยันขันแข็ง
อีกช่องทางที่น่าสนใจคือเฟซบุ๊คเพจ หนังสือปันกันอ่าน: Immortalbook
ซึ่งจะเรียกว่าห้องสมุดออนไลน์ก็คงได้ ที่นี่ใช้ระบบไม่เก็บหนังสือไว้ที่เดียว แต่อาศัยการ
เข้าคิวรออ่านหนังสือแต่ละเล่ม ใครอ่านจบแล้วก็ส่งต่อให้กับคิวถัดไป และไม่ว่าใครก็
สามารถบริ จ าคหนั งสื อ เข้ าห้ อ งสมุ ด แห่ งนี้ ได้ ด้ ว ยการถ่ า ยภาพปกพร้อ มข้ อ ความ
แนะนํ าหนั งสื อ ส่ งไปที่ เพจ และรอส่ งไปรษณี ย์ ไปให้ ค นที่ ม าเข้ าคิ วคนแรก ง่ายๆ
สบายๆ และมีโอกาสพูดคุยกับเพื่อนๆ ที่รักหนังสือเล่มเดียวกันด้วยค่ะ
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ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
(กั น ยายน 2560)
สวัสดีพ่ๆี มูลนิธพิ ูนพลังทุกคน ผมนายภาสกร รัตนิล น้ องอู๊ดครับ ช่วงเดือนกันยายนที่
ผ่านมาผมได้มโี อกาสไปจัดกิจกรรมให้น้องๆ ในโรงเรียนและชุมชน ไปแต่ละทีเ่ ด็กดือ้ มากเลยครับ แต่ก็
รู้สกึ ดีค รับ ที่เด็กๆ เรียกผมว่า ครูอู๊ด และช่วงต้นเดือนผมก็ออกฝึ กสอน ที่โรงเรียนบ้านเทนมีย์ เป็ น
ประสบการณ์ทด่ี คี รับทีไ่ ด้ไปลงเรียนโรงเรียนจริงๆ
นายภาสกร รัตนิล (อู๊ด)
ชัน้ ปี ท่ี 3 สาขาดนตรีศกึ ษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์
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สนับสนุนสิง่ แวดลอมทางการศึกษา
โครงการกอสรางหองน้ําหองอาบน้ําหอพักนักเรียนชายโรงเรียนบานโพซอ อ.แมสะเรียง จ.
แมฮองสอน
หนึ่งปีพอดิบพอดี นับจากน้องเจน น.ส. ณรัญ ญา กนกสัมพันธ์พร อดีต
นักศึกษาในโครงการทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ได้ริเริ่มโครงการ
และรวบรวมเงินสนับสนุนจากศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพแม่
สะเรียง มูลนิธิพูนพลังช่วยรวบรวมเงินทุนสนับสนุนโครงการจากผู้บริจาคชาวไทย
และองค์กร C.A.N. H.E.L.P. Thailand รวมเงินสนับสนุนมอบให้โรงเรียนบ้านโพ
ซอทั้งสิ้น 193,802 บาท และโรงเรียนจะรับผิดชอบวัสดุก่อสร้างบางส่วนที่พอหาได้ใน
ชุมชน รวมถึงค่าแรงส่วนหนึ่งที่อาสาสมัคร เด็กๆ และคุณครู เข้ามาร่วมช่วยกัน
เนื่องจากห้องน้ําและห้องอาบน้ําเก่าสร้างเกือบติดหอพัก ผนังปูนก่อสูงเหลือ
ช่องระบายอากาศไว้เพียงนิดเดียว อากาศถ่ายเทลําบากจนในฤดูฝนเกิดปัญหาตะไคร่
จับและผนังห้องในหอพักขึ้นรา ในการออกแบบห้องน้ําและห้องอาบน้ําใหม่ ครูอั๋นซึ่งมี
ฝีมือในการเขียนแบบจึงให้ความสําคัญกับการระบายอากาศค่อนข้างมาก เว้นระยะห่าง
จากตัวหอพัก และตีไม้ระแนงค่อนข้างห่างสําหรับห้องอาบน้ํา ซึ่งไม่เป็นปัญหาสําหรับ
นักเรียนชาย
การลงมือก่อสร้างเริ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 โดยอาศัยแรงงานอาสาสมัคร
เป็ น ช่ วงๆ เปิ ด โอกาสให้ นั ก เรีย นหารายได้ ระหว่างเรี ย นด้ ว ยการเดิ น หาหิ น ขนาดตาม
มาตรฐานบริเวณริมแม่น้ําด้านหลังโรงเรียน ใช้เวลาและแรงงานทั้งครูและนักเรียนจาก
ชั่วโมงเรียนวิชาช่างก่อสร้างและเวลาว่างของชีวิตชาวหอ สลับกับการจ้างเหมาช่างเป็น
ช่วงๆ จนเสร็จสมบูรณ์แล้ว เด็กๆ ดีใจมากที่ได้ห้องน้ํา-ห้องอาบน้ําใหม่ และสัญญาว่าจะ
ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดให้ใช้ไปได้นานๆ ค่ะ
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สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑
ภาพจากผลงาน สํารวจนอกโลก
น.ส. ศิริลักษณ์ อุทัยเรือง
ชั้น ม.3 โรงเรียนหนองแวงบึงงาม
อ. หนองพอก จ. ร้อยเอ็ด

47/217 หมู่บา้ นสิ วลีติวานนท์ ถนนสุ ขาประชาสรรค์ 3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ / โทรสาร 02-963-1483 e-mail: poonpalang@yahoo.com

กรุ ณาส่ ง

(สิ่ งตีพิมพ์)
website http://www.poonpalang.org

LINE ID: poonpalang

facebook มูลนิธิ พูนพลัง

รวมพูนพลัง

โดย
เช็คสัง่ จ่าย มูลนิธิพนู พลัง

ทุนการศึกษาต่อเนื่อง 3,000 บาท จํานวน ___ ทุน
ทุนการศึกษาอาชีวะและอุดมศึกษา 5,000 บาท จํานวน ___ ทุน
สนับสนุนสื่อเพื่อเยาวชน

บาท

สนับสนุนการศึกษาชนเผ่า

บาท

อื่นๆ คือ

จํานวน

(** เงินบริ จาคสามารถนําไปใช้ ลดหย่อนภาษี ได้ **)

บาท

หรื อโอนเงินเข้ าบัญชี มูลนิธิพนู พลัง
ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนนานาเหนือ
เลขที่บญ
ั ชี 197-0-54978-6
ธนาคารกรุงไทย สาขาอนุสาวรี ย์ชยั สมรภูมิ
เลขที่บญ
ั ชี 007-1-30175-5
แล้ วแจ้ งมายังสํานักงาน

