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บอกกลาว    
 

ในช่วงปีที่ผ่านมา ชาวไทยร่วมกันไว้อาลัยให้กับการสูญเสียพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักย่ิงผ่านกิจกรรม
ต่างๆ มากมาย เราได้เห็นพลังจากจิตอาสาที่ทําให้งานใหญ่สําเร็จลงไปได้ด้วยดี น้องหลิว น.ส. ตาลหลู่ จ่ามผ่อง 
นักเรียนทุนพูนพลังคนหน่ึงซึ่งศึกษาจบระดับ ปวช. จากกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง มีโอกาสใช้ความรู้
ความสามารถที่ร่ําเรียนมา เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครงานพระเมรุมาศที่สํานักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากรด้วยค่ะ 
 
  

 

     ... หนูไดไ้ปทาํหน้าทีเ่ป็นจติอาสางานพระเมรมุาศ ทีส่าํนกัชา่งสบิหมู ่ซึง่จะมหีลาย 

  แผนกแยกย่อยกนัออกไปตามประเภทของงาน เช่น แผนกติดกระจก แผนกปิดทอง  แผนกงานโลหะ  

ในส่วนของหนู อยู่ในแผนกช่างบุดุนโลหะ ซึ่งตรงกบัสาขาวชิาที่เรยีนมา  งานที่ทําเป็นส่วนระย้าห้อย

ประดบัพระราชรถ ซึ่งเป็นลายใบเทศ วสัดุคอืเน้ือเงนิทีผ่่านการหลอมและรดี แลว้ตดิบนแผ่นครัง่ (แต่ใน

งานน้ีเลอืกใชแ้ป้งแทนครัง่เพราะตอ้งใชป้รมิาณมาก) จากนัน้จงึตดิลายแลว้สลกัลายดว้ยสิว่สลกัใหช้ดัเจน 

หลงัจากนัน้กนํ็าออกมาเผาแช่กรด แลว้ดุนโครงสรา้งโดยรวมจากจากดา้นหลงับนดนิน้ํามนั แลว้เผาใหสุ้ก 

ก่อนนํามาตดิกบัแผ่นครัง่อกีครัง้ ใชส้ิว่ดุนโคง้ (หนา) กดขอบลายเพื่อใหต้วัลายสูงขึน้ แล้วใชส้ิว่ลูบลาย 

ลูบผวิชิน้งานใหเ้รยีบและแบ่งชัน้ของลาย  จากนัน้จงึเหยยีบพืน้และเกบ็รายละเอยีดอกีครัง้ค่ะ  (ซึ่งทาง

ชา่งสบิหมูไ่ดข้อสงวนสทิธิไ์มใ่หเ้ผยแพรภ่าพชิน้งานคะ่)    
 

ในงานอาสาสมคัรครัง้น้ี นอกจากนกัเรยีนช่างทองหลวงแลว้ยงัมจีติอาสาจาํนวนมาก หลายๆ คน

ไม่เคยทํางานประเภทน้ี  แต่มคีวามรูส้กึอยากทําเพื่อพ่อ ก็มาช่วยกนัคนละเล็กคนละน้อย  จติอาสามี

ตัง้แต่วยัรุน่ วยัทาํงานจนถงึวยัสงูอายุ การทาํงานเป็นไปอยา่งมคีวามสุข ไมต่งึเครยีด ทุกคนใหค้าํปรกึษา

กันและกันเป็นอย่างดี  ซึ่งกําหนดการของงานพระเมรุมาศต้องเสร็จ

ภายในเดอืนกนัยายนน้ีและในเวลา 1 เดอืน

หนูทํางานเสร็จจํานวน 3 ชิ้นค่ะ  สําหรบั

การมาเป็นจติอาสาในครัง้น้ี หนูไดม้โีอกาส

พัฒนาพื้นฐานฝีมือ และที่สําคัญที่สุดคือ 

หนูรูส้กึภาคภมูใิจ และเป็นเกยีรตแิก่ชวีติ 

เป็นอยา่งยิง่เลยคะ่  
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ทุนการศึกษาตอเนื่องระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 

 จดหมายข่าวฉบับน้ีนําเร่ืองราวของน้องๆ นักเรียนทุนมาฝากกันเช่นเคย ต้องขอบคุณอินเทอร์เน็ตที่ทํา
ให้การสื่อสารทําได้หลากหลายวิธีขึ้น บางคนยังถนัดเขียนจดหมายโชว์ลายมือและฝีมือวาดภาพ บางคนส่งไลน์ 
บางคนใช้ messenger สะดวกและรวดเร็วขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากเลยค่ะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
      
  

             

กราบเทา้คุณน้า คุณอา ทีเ่คารพ 

 เดือนน้ีเป็นเดือนตุลาคม ช่วงวนัที่ 21-23 

เป็นวนัทอดกฐนิครบั พอถึงช่วงนัน้ผมมงีานตลอด

ไม่ค่อยมเีวลาพกัเลยครบั แถมช่วงทีจ่ดหมายมาถงึ

กเ็กอืบปิดเทอมพอดเีลยครบั แลว้วนัน้ีกต็อ้งพายาย

ไปหาหมออกีครบั เวลาที่อยู่โรงพยาบาลน่ี หามรุ่ง

หามคํ่าเลย พอกลบัมาบา้นกนึ็กถงึแม่ ทุกครัง้ทีแ่ม่

มาต้องมสีกัวนัทีแ่ม่กลบั เลยเขา้ใจชวีติเลยครบั ว่า

จะตอ้งมทีัง้ทุกขแ์ละสุข กเ็ลยนึกถงึปรญิญา ต่อมาก็

นึกได้ว่ามพีี่ๆ มูลนิธคิอยช่วย เลยกลบัมารบีเขยีน

ทนัทเีลยครบั 

 แลว้พี่ๆ  ล่ะครบั ทางบา้นมบุีญกฐนิหรอื

เปล่าครบั 

        ดว้ยความเคารพและนบัถอื 
  ด.ช. ชนาธปิ แคนลา (ชายแดน) 
  ชัน้ ป.6 โรงเรยีนเมอืงวาปีปทุม จ.มหาสารคาม 
 
 

มาทํางานช่วยแมท่ี่ตา่งจงัหวดัคะ่ หา
รายได้ก่อนเปิดเรียน 

อีกอยา่งหนอูยากมีเวลาอยูก่บัแมด้่วยคะ่ 
หนอูาศยัอยูก่บัปา้ คดิถงึแมค่ะ่ 

หนช่ืูอ ด.ญ. อนงค์ลกัษณ์ ศรีวนัคํานะคะ 
เป็นนกัเรียนคนนงึท่ีได้ทนุมลูนิธิพนูพลงั 

ปิดเทอมทําอะไรบ้างคะ 

   ขอบคณุคะ่ 

   น่ารักจงั 

( ด.ญ. อนงค์ลกัษณ์ ศรีวนัคํา ชัน้ ม.3 โรงเรียน  
      บ้านมว่งกาชงั จ.ยโสธร) 
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ข่าวคราวจากน้องๆ บางคร้ังก็มีเรื่องน่าตกใจบ้างเหมือนกันค่ะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมา น้องเก้า (นามสมมติ) เป็นนักเรียนทุนรายที่ 3 ที่พูนพลังทราบว่าต้ังครรภ์ใน

ระหว่างเรียน คาดว่าสมัยก่อนคงมีน้องหลายคนที่ขาดการติดต่อไปเฉยๆ ด้วยปัญหาน้ี แต่เด๋ียวน้ีคุณครูช่วยดูแล
ให้ยังคงมีโอกาสศึกษาต่อไปได้ นับว่าเป็นการให้ความช่วยเหลือเพ่ืออนาคตของน้องๆ อย่างแท้จริง   

 

น้องเก้ายอมรับว่าการต้ังครรภ์ครั้งน้ีเป็นการ ‘พลาด’ และฝากมาบอกน้องคนอ่ืนๆว่า สมัยน้ีมีการ
ป้องกันที่ดี คือยาคุมกําเนิดชนิดฝัง ทั้งแบบ 3 ปี 5 ปี และ 7 ปี วัยรุ่นอายุไม่เกิน 20 ปีรับบริการฟรี โดยน้องเก้า
ก็ให้คุณหมอฝังแบบ 5 ปีไว้แล้วหลังจากคลอด ใครต้องการใช้บริการ เพียงถ่ายสําเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง 1 ใบ นําไปย่ืนที่โรงพยาบาล หมอก็จะนัดวันฝังยาให้ค่ะ (แต่วิธีน้ีไม่ป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์นะคะ ถ้าจะป้องกันให้รอบคอบจริงๆ ก็ต้องหักห้ามใจให้ได้ หรือไม่ก็ต้องพ่ึงถุงยางอนามัยด้วย) 

 
พูนพลังได้ยินว่ามีผู้ใหญ่ที่ไม่เห็นด้วยกับบริการนี้ เกรงจะเป็นการส่งเสริมให้วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์กันก่อน

เวลาอันควร แต่ในสภาพสังคมปัจจุบันที่วัยรุ่นจํานวนมากเริ่มอาศัยอยู่ในหอพักคนเดียว สามารถเข้าถึงสื่อต่างๆ 
ได้อย่างไม่จํากัด และสังคมเปิดกว้างในเรื่องเพศมากข้ึนทุกที จะคาดหวังให้วัยรุ่นเรียบร้อยเป็นผ้าพับไว้อย่าง
สมัยก่อนคงเป็นไปได้ยาก การป้องกันไว้ในหลายระดับน่าช่วยลดปัญหาต่างๆ ลงได้บ้างนะคะ  
 

 

พ่ีคะหนมีูอะไรจะแจ้ง คือหนพูลาดมีน้องแล้ว แตท่าง รร. ให้เรียน
เหมือนเดมิ ชว่งท่ีกําลงัรอคลอดให้เอางานมาทําท่ีบ้าน พอคลอดเสร็จ
กลบัมาเรียนกบัเพ่ือนเหมือนเดมิคะ่ 

คงจะเหน่ือยแยเ่ลย พ่ีเคยช่วยน้องสาวเลีย้งลกูเขาตอนเพิ่งเกิด โอ้โห 
ขนาดเราไมใ่ช่แมย่งัเหน่ือย 

เหน่ือยมากเลยคะ่ ทัง้เรียนทัง้เลีย้งเขา ต่ืนดกึๆ หลายรอบมากเลยคะ่พ่ี

แตเ่ด๋ียวก็จบม.6 แล้วคะ่ อดทนอีกนิด 

คะ่พ่ี 

จ้า อดทนสู้ๆ นะ ยิ่งตอนนีเ้ราไมใ่ช่ตวัคนเดียว ต้องรับผิดชอบลกูด้วย 
ยิ่งต้องสู้ เพ่ืออนาคตของคนสองคนเลย 
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นิทานสานฝน 
 

 การประกวด นิทานสานฝัน หัวข้อ ปริศนา  ในภาคเรียนที่ 1/2560 มีผลงานส่งเข้าร่วมประกวด
ทั้งสิ้น 43 ผลงาน จากนักเรียนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาตอนปลายไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 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 คัดเลือกผลงานเพ่ือทําการ
แปลและส่งไปประกวดนิทานสําหรับเด็ก โดยในปีน้ีเลือกสง่ไปที่งานประกวดนิทานทํามือ Oshima Handmade 
Picture Books จัดโดย OSHIMA MUSEUM of PICTURE BOOKS จํานวน 1 ผลงาน  
 

               เค้กหายไปไหน 
  ด.ญ. วรวรรณ  คําสุโพธ์ิ   ช้ัน ม.3      
  ด.ญ.ธนันพร ศรีวิสม  ช้ัน ม.2 
  ด.ญ.อาริตา โสดา   ช้ัน ม.2     

            โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 
  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 
 

 

นอกจากส่งผลงานน่ารักๆ มาแล้ว โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 
ยังส่งภาพเบื้องหลังการสร้างสรรค์นิทานมาให้ชมกันด้วยนะคะ  และตอนน้ีมี
ข่าวล่ามาเร็วจากประเทศญี่ ปุ่น ว่าผลงานช้ินน้ีได้รับรางวัลชมเชยจาก
หนังสือพิมพ์ไมนิจิไปเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดติดตามได้ในรายงานประจําปี 
2560 มูลนิธิพูนพลัง ช่วงเดือนเมษายนปีหน้าค่ะ 
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สนับสนุนสื่อเพื่อเยาวชน 
 

ทุกๆ ภาคการศึกษา พูนพลังจะจัดซื้อหนังสือและสื่อต่างๆ สนับสนุนให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนที่ส่งผลงาน
เข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิ สมัยก่อนเราเคยชักชวนอาสาสมัครไปเลือกหนังสือกันในงานมหกรรมหนังสือ แต่ระยะ
หลังทีมงานยอมแพ้ให้กับเสียงดังและปริมาณผู้คนล้นหลาม ถอยฉากมาให้อาสาสมัครช่วยแนะนําหนังสือที่ชอบ
และคิดว่าเหมาะกับเด็กๆ แล้วจัดซื้อทางร้านหนังสือออนไลน์แทน ร้านเหล่าน้ีจัดหนังสือและจัดส่งให้ถึงโรงเรียน 
สะดวกและประหยัดทั้งแรงงานและค่าใช้จ่ายขึ้นอีกมากทีเดียวค่ะ 

 

นอกจากหนังสือที่จัดซื้อ พูนพลังยัง
ได้รับบริจาคหนังสือจากผู้มีจิตศรัทธาอีกด้วย 
หลายท่านสอบถามมาว่ารับหนังสือประเภทไหน
บ้าง  คํ าตอบ น้ัน ง่ายมาก  เรารับห นั งสื อที่
ลูกหลานของท่านเคยอ่าน และยังอยู่ในสภาพใช้
การได้ทุกเล่มค่ะ หนังสือที่หลายครอบครัวกรุณา
นํามาให้จึงเป็นหนังสือที่ ได้รับการคัดเลือก
มาแล้วจากคุณพ่อคุณแม่ และจะมีประโยชน์ต่อ
เด็กๆ ในโรงเรียนที่ได้รับไปอย่างแน่นอน 

 

และสําหรับคนรักหนังสือผู้อยากแบ่งปัน แต่หนังสือที่มีอาจจะไม่เหมาะกับเด็กหรือเยาวชน ก็ยังมีอีก
หลายทางที่จะส่งต่อให้กับผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม เช่น หากเป็นสิ่งพิมพ์ประเภทนิตยสาร ลองติดต่อสอบถามตาม
แผนกต่างๆ ในโรงพยาบาลหรือคลินิก หลายแห่งจัดมุมนิตยสารไว้สําหรับผู้มาน่ังรอรับบริการ และยินดีมากเมื่อ
มีผู้นํานิตยสารเล่มใหม่มาให้ หรืออาจจะติดต่อไปทางห้องสมุดประชาชนซึ่งมักจะมีอยู่ในทุกอําเภอหรือทุกตําบล
ด้วยซ้ํา พูนพลังเองก็ได้ส่งหนังสือไปยังห้องสมุด กศน. อําเภอบาเจาะอย่างสม่ําเสมอ เพราะยาการียา ลาเต๊ะ 
อดีตนักเรียนทุนทํางานอยู่ที่น่ันอย่างขยันขันแข็ง       

 

     อีกช่องทางที่น่าสนใจคือเฟซบุ๊คเพจ หนังสือปันกันอ่าน: Immortalbook 
ซึ่งจะเรียกว่าห้องสมุดออนไลน์ก็คงได้ ที่น่ีใช้ระบบไม่เก็บหนังสือไว้ที่เดียว แต่อาศัยการ
เข้าคิวรออ่านหนังสือแต่ละเล่ม ใครอ่านจบแล้วก็ส่งต่อให้กับคิวถัดไป และไม่ว่าใครก็
สามารถบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุดแห่งน้ีได้ ด้วยการถ่ายภาพปกพร้อมข้อความ
แนะนําหนังสือ ส่งไปที่เพจ และรอส่งไปรษณีย์ไปให้คนที่มาเข้าคิวคนแรก ง่ายๆ 
สบายๆ และมีโอกาสพูดคุยกับเพ่ือนๆ ที่รักหนังสือเล่มเดียวกันด้วยค่ะ  
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ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  
      
  

  
 

 
 
 
 
 

 

 
 

       
   

   (กันยายน  2560) 

                 สวสัดพีี่ๆ มูลนิธพิูนพลงัทุกคน ผมนายภาสกร รตันิล น้องอู๊ดครบั ช่วงเดอืนกนัยายนที่
ผา่นมาผมไดม้โีอกาสไปจดักจิกรรมใหน้้องๆ ในโรงเรยีนและชุมชน  ไปแต่ละทีเ่ดก็ดือ้มากเลยครบั แต่ก็
รู้สกึดีครบัที่เด็กๆ เรยีกผมว่า ครูอู๊ด และช่วงต้นเดือนผมก็ออกฝึกสอน ที่โรงเรยีนบ้านเทนมีย์ เป็น
ประสบการณ์ทีด่คีรบัทีไ่ดไ้ปลงเรยีนโรงเรยีนจรงิๆ 

นายภาสกร รตันิล (อู๊ด) 
         ชัน้ปีที ่3 สาขาดนตรศีกึษา คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุนิทร ์
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สนับสนุนส่ิงแวดลอมทางการศึกษา 
 

โครงการกอสรางหองน้ําหองอาบนํ้าหอพักนักเรียนชายโรงเรียนบานโพซอ อ.แมสะเรียง จ.
แมฮองสอน 

หน่ึงปีพอดิบพอดี นับจากน้องเจน น.ส. ณรัญญา กนกสัมพันธ์พร อดีต
นักศึกษาในโครงการทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ได้ริเริ่มโครงการ
และรวบรวมเงินสนับสนุนจากศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพแม่
สะเรียง มูลนิธิพูนพลังช่วยรวบรวมเงินทุนสนับสนุนโครงการจากผู้บริจาคชาวไทย 
และองค์กร C.A.N. H.E.L.P. Thailand รวมเงินสนับสนุนมอบให้โรงเรียนบ้านโพ

ซอทั้งสิ้น 193,802 บาท และโรงเรียนจะรับผิดชอบวัสดุก่อสร้างบางส่วนที่พอหาได้ใน
ชุมชน รวมถึงค่าแรงส่วนหน่ึงที่อาสาสมัคร เด็กๆ และคุณครู เข้ามาร่วมช่วยกัน 

 

 เน่ืองจากห้องนํ้าและห้องอาบนํ้าเก่าสร้างเกือบติดหอพัก ผนังปูนก่อสูงเหลือ
ช่องระบายอากาศไว้เพียงนิดเดียว อากาศถ่ายเทลําบากจนในฤดูฝนเกิดปัญหาตะไคร่

จับและผนังห้องในหอพักขึ้นรา ในการออกแบบห้องนํ้าและห้องอาบนํ้าใหม่ ครูอ๋ันซึ่งมี
ฝีมือในการเขียนแบบจึงให้ความสําคัญกับการระบายอากาศค่อนข้างมาก เว้นระยะห่าง
จากตัวหอพัก และตีไม้ระแนงค่อนข้างห่างสําหรับห้องอาบนํ้า ซึ่งไม่เป็นปัญหาสําหรับ
นักเรียนชาย  
 

การลงมือก่อสร้างเริ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 โดยอาศัยแรงงานอาสาสมัคร
เป็นช่วงๆ เปิดโอกาสให้นักเรียนหารายได้ระหว่างเรียนด้วยการเดินหาหินขนาดตาม
มาตรฐานบริเวณริมแม่นํ้าด้านหลังโรงเรียน ใช้เวลาและแรงงานท้ังครูและนักเรียนจาก
ช่ัวโมงเรียนวิชาช่างก่อสร้างและเวลาว่างของชีวิตชาวหอ สลับกับการจ้างเหมาช่างเป็น
ช่วงๆ จนเสร็จสมบูรณ์แล้ว เด็กๆ ดีใจมากที่ได้ห้องนํ้า-ห้องอาบนํ้าใหม่ และสัญญาว่าจะ

ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดให้ใช้ไปได้นานๆ ค่ะ 
 

 



  

  

  

 
 
  
 
 
 
 

      เช็คสัง่จ่าย  มลูนิธิพนูพลงั 
 

หรือโอนเงินเข้าบญัชี มลูนิธิพนูพลงั 
     ธนาคารกรุงเทพ  สาขาถนนนานาเหนือ 
เลขท่ีบญัชี  197-0-54978-6 
     ธนาคารกรุงไทย สาขาอนสุาวรีย์ชยัสมรภมิู 
เลขท่ีบญัชี  007-1-30175-5 
 

แล้วแจ้งมายงัสํานกังาน 

 

� ทนุการศกึษาตอ่เน่ือง  3,000 บาท จํานวน    ___ ทนุ  

� ทนุการศกึษาอาชีวะและอดุมศกึษา 5,000 บาท จํานวน  ___ ทนุ 

� สนบัสนนุส่ือเพ่ือเยาวชน                                               บาท 

�  สนบัสนนุการศกึษาชนเผา่                                            บาท 

�  อ่ืนๆ คือ                                      จํานวน                      บาท 

    
(** เงินบริจาคสามารถนําไปใช้ลดหยอ่นภาษีได้ **) 

 

รวมพูนพลัง โดย 

สวสัดีปีใหม่ ๒๕๖๑ 

 

ภาพจากผลงาน    สาํรวจนอกโลก  
น.ส. ศิริลักษณ ์อุทัยเรือง     

ช้ัน ม.3 โรงเรียนหนองแวงบึงงาม 
อ. หนองพอก  จ. ร้อยเอ็ด 
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                                      โทรศพัท ์/ โทรสาร  02-963-1483  e-mail: poonpalang@yahoo.com 

 

 
      กรุณาส่ง 

 
 

                    
 
                       (ส่ิงตีพิมพ)์ 

     website   http://www.poonpalang.org       LINE ID: poonpalang             facebook   มูลนิธิ พนูพลงั 

 


