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จดัขึ �นเพื�อประสานงานความชว่ยเหลือในการปรับปรุงสิ�งแวดล้อมทางการศกึษาให้แก่เดก็และเยาวชน 

รวมทั �งเสริมสร้างความเข้าใจและความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างผู้ เกี�ยวข้องผา่นกิจกรรมร่วมกนั  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

จากประธานมูลนิธิ 
 

 10 ปีในการดําเนินงาน มลูนิธิพนูพลงัทํางานช่วยเหลือนกัเรียนนกัศกึษาที�ด้อยโอกาส เน้นช่วยเหลือผู้ ที�
ขวนขวายช่วยเหลือตนเองให้มีโอกาสศกึษาหาความรู้และฝึกฝนตนเองในรูปแบบตา่งๆ พร้อมไปกบัการให้กําลงัใจใน
การดําเนินชีวิตของแตล่ะบคุคลแตล่ะท้องถิ�น พยายามกระตุ้นให้เกิดความเข้าใจในคณุคา่ของตนเอง เชื�อมั�นในตนเอง 
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ขณะเดียวกนัก็ให้การสนบัสนนุการเรียนการสอนและกิจกรรมของโรงเรียนควบคูไ่ป
ด้วย เยาวชนที�ได้รับการสนบัสนนุจํานวนมากได้มีโอกาสทํางานด้านที�ถนดัและสนใจ หลายคนยงัคงติดตอ่มายงัมลูนิธิ
และร่วมช่วยกิจกรรมตา่งๆ เมื�อมีโอกาส ถือเป็นความสําเร็จในการสร้างคนที�มีคณุภาพสูส่งัคม 
 

 มลูนิธิพนูพลงัเน้นดําเนินการอย่างประหยดั เรียบง่ายและมั�นคง ท่ามกลางความเปลี�ยนแปลงรอบด้าน ใน
รอบปีที�ผ่านมา คณะกรรมการมลูนิธิฯมีการประชมุกนัอย่างสมํ�าเสมอประมาณ 2 เดือนตอ่ครั �ง และมีอาสาสมคัร
ผลดัเปลี�ยนช่วยงานตา่งๆ เช่น จดัระเบียบข้อมลู ตอบจดหมาย ดแูลเวบ็ไซต์และเฟซบุ้ค เลือกหนงัสือสนบัสนนุสู่
ห้องสมดุโรงเรียน เป็นต้น หวงัเป็นอย่างยิ�งวา่ผู้ ทํางานอาสา ผู้บริจาคเงิน และผู้ให้ความชว่ยเหลือด้านอื�นๆ ทุกท่าน 
จะได้รับประสบการณ์และความอิ�มเอมใจ ในการเรียนรู้จากการปฏิบติัเพื�อช่วยเหลือเพื�อนมนษุย์ด้วยกนั  

 
        
        

         วิจารณ์  พานิช   
             1 เมษายน 2556 

โครงการสนบัสนนุสิ�งแวดลอ้มทางการศึกษา 

     กองทนุ C.A.N. H.E.L.P Thailand มีโครงการจะสนบัสนนุการก่อสร้างอาคาร 3 ห้องเรียน ผา่นการ  
  ประสานงานของมลูนิธิพนูพลงั เพื�อลดการขาดแคลนห้องเรียนในโรงเรียนดงักลา่ว ปัจจบุนัอยูใ่นขั �นเตรียม 
     โครงการ  

 

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านแม่เงา   

 อ. สบเมย จ. แม่ฮ่องสอน (ปีการศึกษา 2556) 
    

   โรงเรียนบ้านแมเ่งาเป็นโรงเรียนระดบัประถมศกึษา 
ตั �งอยูใ่นเขตทรุกนัดาร ใช้ไฟฟ้าจากระบบโซลา่เซลล์  
มีนกัเรียนจํานวน 120 คน ประมาณครึ�งหนึ�งพกันอนที�
โรงเรียนและกลบับ้านในชว่งสดุสปัดาห์  
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มลูนิธิพนูพลงัร่วมสนบัสนนุการศกึษาชนเผ่า ผา่นมลูนิธิ

ไทย-ลาหู ่ ที�ดําเนินโครงการตา่งๆ เพื�อรณรงค์การทําความเข้าใจ
และรักษาสขุภาพในชมุชนชนเผา่มาเป็นเวลานาน   

บ้านพกักาสะลอง เป็นรูปแบบหนึ�งของบ้านพกันกัเรียนที�ใช้
เงินลงทนุและคา่บริหารจดัการตํ�า ใช้การประยกุต์วิถีชีวิตและภมูิปัญญาของท้องถิ�นในการดํารงชีวิต ควบคูไ่ปกบั
การเรียนในโรงเรียน เปิดดําเนินการที� ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม ่  ตั 6งแตปี่ 2548 โดยมลูนิธิพนูพลงั
ประสานงานงบประมาณก่อสร้างอาคารหอพกั เป็นอาคารดนิดบิสองหลงั พร้อมทั 6งสาธารณปูโภคอื�นๆ เชน่ ระบบ
นํ 6าบาดาล ระบบไฟฟ้า เป็นต้น 
 

• ปี 2555 บ้านกาสะลองมีนกัเรียนพกัอาศยัทั 6งหมด 20 คน ศกึษาใน
ระดบัประถม 11 คน มธัยมต้น 8 คน และมธัยมปลาย 1 คน     มีผู้ดแูล 
2 คน เป็นชนเผา่ม้ง มลูนิธิพนูพลงัประสานงานความชว่ยเหลือจาก 
C.A.N. H.E.L.P. Thailand ประเทศญี�ปุ่ น เป็นคา่ใช้จา่ยด้านอาหารและ
อื�นๆ ในหอพกัเป็นเงิน 120,000 บาท และสนบัสนนุเบี 6ยเลี 6ยงรายเดือน
เจ้าหน้าที�ดแูลบ้านพกักาสะลอง โดยประสานงานเงินบริจาค 102,000 
บาท จากผู้ มีจิตศรัทธาชาวไทย  

• นกัเรียนในบ้านกาสะลองร่วมกนัปลกูพืชผกัชนิดตา่งๆ เชน่ ถั�วพุม่ 
ผกักาด ฟักทอง ข้าว เพื�อนํามาใช้ทําอาหาร และมีการเลี 6ยงสกุรอย่าง

ตอ่เนื�อง เป็นการฝึกทกัษะการใช้ชีวิตแบบพอเพียง และทําให้เดก็ๆ มีความสขุกบัธรรมชาติ 

• นกัเรียนจากบ้านกาสะลองมีโอกาสได้เรียนรู้เพิ�มเตมิจากการเรียนในโรงเรียน เช่น การเรียนภาษาจาก
อาสาสมคัรเจ้าของภาษา นกัเรียนเป็นผู้ เลือกเรียนภาษาองักฤษ ญี�ปุ่ น หรือเกาหลี ตามความสนใจ (จดัทกุบา่ย
วนัอาทิตย์) และมีการเรียนทําขนมพื 6นบ้านของชนเผา่โดยผู้ดแูลเป็นผู้สอน  

• นกัเรียนมีพฒันาการดีขึ 6นอย่างชดัเจน ในปีนี 6มีนกัเรียน 4 คน
เป็นตวัแทนโรงเรียนเข้าแขง่ขนัด้านวิชาการในระดบัอําเภอ 
และนกัเรียนคนหนึ�งได้เข้าประกวดเขียนเรียงความในระดบั
จงัหวดั  เป็นตวัอยา่งที�ดีแก่นกัเรียนในบ้านพกัคนอื�นๆ 

•  นกัเรียนในบ้านพกัและเยาวชนที�อาศยัอยูใ่นชมุชนรอบๆ 
เลน่กีฬาด้วยกนัเป็นประจํา ทําให้บ้านพกัมีความสมัพนัธ์อนั
ดีกบัชมุชนและเยาวชนหา่งไกลจากยาเสพตดิ 

โครงการสนบัสนนุการศึกษาชนเผา่ 



 

 
ปี 2555 มลูนิธิพนูพลงัสนบัสนนุทนุการศกึษาทนุละ    2,000 บาทตอ่ปี แก่นกัเรียนชั #นประถมศกึษา ถึง 

มธัยมศกึษาตอนต้น  รวม 151 ทนุ และทนุการศกึษาทนุละ 3,000 บาท ตอ่ปี แก่นกัเรียนชั #นมธัยมศกึษาตอน
ปลายขึ #นไป รวม 110 ทนุ รวมทั #งสิ #น 261 ทนุ เป็นเงิน 632,000 บาท ในจํานวนนี #มีนกัเรียนกําลงัศกึษาระดบั
มธัยมศกึษาตอนปลายการศกึษานอกโรงเรียน (เรียนพร้อมทํางาน) 3 คน  
 

การติดตอ่ของนกัเรียนในปีนี #  มีจดหมายเข้ามา
ประมาณ 280 ฉบบั โทรศพัท์อีกจํานวนหนึ:ง และเริ:มมีการ
ตดิตอ่ทาง facebook เพิ:มมากขึ #น เป็นการสอบถาม
เกี:ยวกบัทนุการศกึษา  ขอคําปรึกษาด้านตา่งๆ และการ
พดูคยุทั:วไป รวมทั #งมีการเดนิทางไปเยี:ยมนกัเรียนที:
สถานศกึษาหรือที:บ้านโดยการสุม่เลือกจากนกัเรียนที:
ตดิตอ่กนัอยา่งสมํ:าเสมอและมีความยินดีให้ไปเยี:ยม  

 

 
 

 

จงัหวดั ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ปวช1 ปวช2 ปวช3 ปวส1 ปวส2 รวม 

กทม. และอื:นๆ 1 1 1 4 1 0 3 0 0 0 0 0 11 

บรีุรัมย์ 3 4 4 1 4 1 2 0 1 0 0 0 20 

กาฬสนิธุ์ 0 5 2 3 8 1 1 2 1 0 1 0 24 

มกุดาหาร 1 2 5 0 6 0 3 0 0 1 1 0 19 

มหาสารคาม 2 4 3 7 3 3 2 0 0 0 0 0 24 

นครพนม 2 3 7 2 4 0 1 1 3 0 0 0 23 

สระแก้ว 5 5 4 5 3 6 3 0 0 0 0 0 31 

ร้อยเอ็ด 3 4 2 3 7 3 2 0 0 1 0 0 25 

สกลนคร 4 5 2 8 2 4 0 1 0 0 0 1 27 

ศรีสะเกษ 0 2 2 5 4 2 3 0 0 0 0 0 18 

สริุนทร์ 2 6 0 4 0 5 0 0 0 0 0 0 17 

ยโสธร 1 5 6 2 6 0 1 0 1 0 0 0 22 

รวม 24 46 38 44 48 25 21 4 6 2 2 1 261 

จํานวนนกัเรียนทนุการศกึษาตอ่เนื:อง ปีการศกึษา 2555 แยกตามจงัหวดัและชั #นเรียน 

โครงการทนุการศึกษาต่อเนื�อง  
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มลูนิธิพนูพลงัจดัให้มีทนุการศกึษาสําหรับระดบัอาชีวศกึษาและอดุมศกึษาขึ "น 
เพื%อขยายโอกาสในการศกึษาตอ่ให้กบันกัเรียนขาดแคลนที%ตั "งใจเรียน มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี หรือมี
ความสามารถพิเศษในด้านตา่งๆ และมีความสามารถในการชว่ยเหลือตนเองได้ในระดบัหนึ%ง โดยมุง่เน้นสนบัสนนุ
ทนุให้แก่นกัศกึษาสายอาชีวศกึษา เนื%องจากในปัจจบุนัผู้ ที%จบสายอาชีวศกึษามีตําแหนง่งานรองรับเป็นจํานวนมาก 

 

รายละเอียดในการสนบัสนนุตอ่นกัศกึษาแตล่ะราย เป็นคา่ใช้จา่ยเพื%อการดํารงชีพระหวา่งการศกึษา และ
คา่ใช้จา่ยที%เกี%ยวข้องกบัการศกึษา รวมไมเ่กินปีละ 30,000 บาท ทนุนี "เป็นทนุการศกึษาให้เปลา่ โดยนกัศกึษา
จะต้องรายงานความเป็นอยู ่คา่ใช้จา่ย และผลการเรียนตอ่มลูนิธิทกุเดือน 

 

ปี 2555 มลูนิธิสนบัสนนุทนุการศกึษาระดบัอาชีวศกึษาและอดุมศกึษา จํานวน 18 ทนุ รวม 478,177 บาท ดงันี " 
 

ชื%อ จงัหวดั สถานศกึษา สาขาที%เรียน ชั "นปี 
น.ส. นฤมล  ไชยนาน นครพนม มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร ครุศาสตร์ (ภาษาองักฤษ)  5 

น.ส. ยาวาเฮ  บลูะ นราธิวาส มหาวิทยาลยัทกัษิณ ศกึษาศาสตร์ (ภาษาไทย) 5 

น.ส. มารียานี  บือราเฮง นราธิวาส มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา ศกึษาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์)  
(เทคโนโลยกีารอาหาร) 

5 

นาย วฒันพงศ์ เตรียมกรม กาฬสนิธุ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร ศกึษาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) 4 

น.ส. วรรณี  สาเม๊าะ นราธิวาส มหาวิทยาลยัทกัษิณ ศกึษาศาสตร์ (ชีววิทยา) 3 

น.ส. ซูรีนิง หะยีอาซา นราธิวาส มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา วิทยาศาสตร์  3 

น.ส. ชตุิมา  สายสดุ มหาสารคาม มหาวิทยาลยัมหาสารคาม วิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) 4 

น.ส. จิตรลดา  สมสาย อทุยัธานี มหาวิทยาลยันเรศวร ศกึษาศาสตร์ (คณิตศาสตร์) 2 

น.ส. วีลาวลัย์  ขนัทอง สโุขทยั วิทยาลยัอาชีวศกึษาสโุขทยั การบญัชี ปวส.2 

นาย ไวพจน์  ศิริวงค์ แมฮ่่องสอน วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี ลพบรีุ สตัวศาสตร์ ปวส.2 

น.ส. ทศันีย์  กิ%งดา หนองบวัลาํภ ู วิทยาลยัชมุชนหนองบวัลาํภ ู ปฐมวยั ปวส.2 

นาย อานนัต์  มาเยอะ เชียงราย วิทยาลยัเทคนิคสนักําแพง ไฟฟ้ากําลงั ปวช.1 

น.ส. สนิุสา  จิตพยคั แพร่ วิทยาลยัอาชีวศกึษาแพร่ ค้าปลกี ปวช.1 

น.ส. นนัทิกานต์ ปัญญา
เฉียบ 

แพร่ วิทยาลยัอาชีวศกึษาแพร่ ค้าปลกี ปวช.1 

นาย อดิชาติ ดอนพนัเมือง มหาสารคาม วิทยาลยัเทคนิคมหาสารคาม ช่างก่อสร้าง ปวส.1 

น.ส. เจนทรามาศ พิมพ์น้อย นครพนม มหาวิทยาลยันครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื%อสาร 1 

น.ส. อารีนา มะแซจะแหน ยะลา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สาธารณสขุศาสตร์ 1 

นาย ณฐัพนัธ์ ภาคภมู ิ กาญจนบรีุ มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรีุ ศกึษาศาสตร์ (คณิตศาสตร์) 2 
 

โครงการทนุการศึกษาระดับ

อาชีวศึกษาและอดุมศึกษา 
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จดัขึ �นเพื�อสง่เสริมการเข้าถึงสื�อการเรียนรู้ โดยแลกเปลี�ยนหนงัสือและสื�อเพื�อเยาวชนกบัโรงเรียน รวมทั �ง
สง่เสริมกิจกรรมการเขียน การวาดภาพ เพื�อขยายโอกาสและรูปแบบการแสดงออกทางด้านศลิปะอยา่งเป็นอิสระ
และสร้างสรรค์ 
     

 ปี 2555 มลูนิธิพนูพลงัได้จดัประกวดนิทานภาพ      
1 ครั �ง ประกวดภาพเขียนและเรียงความ 1 ครั �ง มีผลงานสง่
เข้าร่วม 90 ชิ �น จาก 10 โรงเรียน มลูนิธิพนูพลงัมีความ
ต้องการเน้นให้นกัเรียนได้แสดงออกมากกวา่การแขง่ขนัเพื�อ
ชิงรางวลั คณะกรรมการจงึชว่ยกนัให้ความเห็นสําหรับทกุ
ผลงานที�สง่เข้าร่วมประกวด และได้สง่ความเห็นดงักลา่วไปให้
เจ้าของผลงานทกุชิ �น เพื�อเป็นกําลงัใจและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงผลงานในอนาคต  

 

ในปีนี �มลูนิธิพนูพลงัได้มอบรางวลัประกวดนิทานภาพ ภาพวาด และข้อเขียน ทั �งสิ �นจํานวน 15,500 บาท จดัซื �อ
สื�อและอปุกรณ์ด้านศลิปะตา่งๆเพื�อมอบแก่นกัเรียนและโรงเรียนอีกจํานวน 61,960 บาท และจดัสง่หนงัสือและสื�อ
อื�นๆเพื�อแลกเปลี�ยนไปยงัโรงเรียนดงักล่าว รวมทั �งจดัสง่นิทานที�ได้รับคดัเลือก เข้าประกวดหนงัสือนิทานทํามือ เมือง
คานิ จงัหวดัอายจิ ประเทศญี�ปุ่ น จํานวน 3 ผลงาน ซึ�งได้รับรางวลัชมเชยพิเศษจากคณะกรรมการร่วมกนั 
นอกจากนี �ยงัได้จดัพิมพ์หนงัสือนิทาน “แสงของผีเสื �อน้อย” ที�ได้รับรางวลัการประกวดนิทานนานาชาตปีิ 2553 
จํานวน 400 เลม่ แจกจา่ยให้กบัห้องสมดุโรงเรียนในเครือขา่ยและผู้สนบัสนนุมลูนิธิ 

 
 

  

 

โครงการแลกเปลียนและสนบัสนนุสือเพือเยาวชน 

นิทาน แสงของผีเสื �อน้อย 
อาสาสมคัรร่วมเลือกหนงัสือและจดัสง่ให้โรงเรียนที�สง่ผลงาน

เข้าร่วมประกวด  (งานสปัดาห์หนงัสือแหง่ชาต)ิ  
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     เป็นโครงการสนบัสนนุโครงการเกษตรในโรงเรียน เพื�อให้นกัเรียนเห็นความสําคญัของการพึ�งตนเอง
ด้านอาหาร และได้ปฏิบตัิงานทางการเกษตรเป็นความรู้ในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพตอ่ไป โดย
มลูนิธิสนบัสนนุทนุดําเนินการจํานวน 20,000 บาท แก่โรงเรียนที�เสนอโครงการได้เหมาะสม โดยโรงเรียน
จะต้องรายงานผลอยา่งน้อยปีละ 2 ครั 2ง เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี  
 

     ในปีการศกึษา 2555 มีโครงการใหมไ่ด้รับการสนบัสนนุจํานวน 8 โครงการ ดงันี 2 
 

 
 
 
 
 

โรงเรียน อําเภอ จังหวัด โครงการ 

1. บ�านสันป�าป�วย สามเงา ตาก เกษตรปลอดสารพิษ (ปลูกผักกางมุ�ง) 

2. บ�านปากวัง บ�านตาก ตาก ปลูกผักปลอดสารพิษและเลี้ยงสุกรพันธุ& 

3. บ�านศรีคีรีรักษ& วังเจ�า ตาก เลี้ยงกบ 

4. บ�านสบป�อง เมือง แม-ฮ-องสอน เพาะเห็ดนางฟ2า เลี้ยงไก-พ้ืนเมือง เลี้ยงปลาดุก 

5. บ�านป�ายาง ปาย แม-ฮ-องสอน 
ปลูกผักปลอดสารพิษ เพาะเห็ด เลี้ยงไก-พันธุ&พ้ืนเมือง 
เลี้ยงกบในกระชัง เลี้ยงปลา ปลูกกาแฟ 

6. บ�านวนาหลวง ปางมะผ�า แม-ฮ-องสอน เพาะเห็ดนางฟ2า 

7. วัดโนนสําราญ 
(ประชาสามัคคี) 

เมือง ร�อยเอ็ด เลี้ยงปลาดุกในป�อดิน 

8. บ�านเขือง เชียงขวัญ ร�อยเอ็ด ปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงปลาในบ-อดิน 

โครงการเกษตรแบบยั�งยนื 
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ในรอบปีที
ผา่นมา มลูนิธิพนูพลงัได้รับเงินบริจาคทั �งสิ �น 55 รายการ จากผู้บริจาค 27 ราย เป็นจํานวนเงิน

ทั �งสิ �น 1,816,670.55  บาท  เป็นเงินบริจาคจากองค์กร C.A.N. H.E.L.P.  Thailand 1,200,000.00 บาท 
(66.05%) และเงินบริจาคจากบคุคลทั
วไป 616,670.55  บาท (33.95 %)  

 

 

 

สินทรัพย์  ปี 2555 ปี 2554 

สินทรัพย์หมุนเวียน    

 เงินสดและเงินฝากธนาคาร  1,570,731.63 1,544,711.49 

                       ภาษีถกูหกั ณ ที
จ่าย  0.00 1,292.83 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  1,570,731.63 1,546,004.32 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    

สลากออมสิน  1,000,000.00 1,000,000.00 

ที
ดิน อาคารและอปุกรณ์(สทุธิ)  0.00 1.00 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  1,000,000.00 1,000,001.00 

รวมสินทรัพย์  2,570,731.63 2,546,005.32 

     

หนี �สินและส่วนของมูลนิธิ 

หนี �สินหมุนเวียน    

 คา่บริการด้านบญัชีค้างจา่ย  2,000.00 2,000.00 

รวมหนี �สินหมุนเวียน  2,000.00 2,000.00 

ส่วนของมูลนิธิ    

 ทนุจดทะเบียนเริ
มแรก  200,000.00 200,000.00 

 รายได้สงูกวา่รายจา่ยสะสม 2,368,731.63 2,344,005.32 

รวมส่วนของมูลนิธิ  2,568,731.63 2,544,005.32 

รวมหนี �สินและส่วนของมูลนิธิ  2,570,731.63 2,546,005.32 

รายงานการเงิน ประจําปี 2555 

งบดุล ณ วันที* 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
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โครงการ  รายการ รายรับ  รายจ่าย

เกษตรแบบยั
งยืน เงินบริจาค 80,000.00 160,000.00
เงินสมทบจากเงินบริจาคไมร่ะบโุครงการ 23,273.80 0.00
ยกยอดมา - ยกยอดไป 56,726.20 0.00
รวม 160,000.00 160,000.00

สนับสนุนสิ
งแวดล้อมทางการศกึษา เงินบริจาค 0.00 0.00
ยกยอดมา - ยกยอดไป 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00

ทุนการศกึษาต่อเนื
อง เงินบริจาค 527,500.52 632,000.00
คา่ดําเนินการหกัจากเงินบริจาค 3,950.05
เงินสมทบจากเงินบริจาคไมร่ะบโุครงการ 108,449.53
ยกยอดมา - ยกยอดไป 0.00 0.00
รวม 635,950.05 635,950.05

ทุนการศกึษาอาชีวะ-อุดมศกึษา เงินบริจาค 160,000.00 478,177.00
คา่ดําเนินการหกัจากเงินบริจาค 1,000.00
เงินสมทบจากเงินบริจาคไมร่ะบโุครงการ 319,177.00
ยกยอดมา - ยกยอดไป 0.00 0.00
รวม 479,177.00 479,177.00

สนับสนุนการศกึษาชนเผ่า เงินบริจาค 120,000.00 222,000.00
คา่ดําเนินการหกัจากเงินบริจาค
ยกยอดมา - ยกยอดไป 215,185.52 113,185.52

รวม 335,185.52 335,185.52

สื
อเพื
อเยาวชน เงินบริจาค 100,000.00 225,120.00
เงินสมทบจากเงินบริจาคไมร่ะบโุครงการ 125,120.00

ยกยอดมา - ยกยอดไป 0.00 0.00

รวม 225,120.00 225,120.00

โครงการอื
นๆ, ไม่ระบุโครงการ เงินบริจาค 552,170.03

คา่ดําเนินการหกัจากเงินบริจาค 55,217.00
เงินสมทบให้โครงการอื*น 576,020.33
ยกยอดมา - ยกยอดไป 191,675.88 112,608.58
รวม 743,845.91 743,845.91

สาํนักงาน เงินบริจาคเพื*องานสํานกังาน 228,408.00

ดอกเบี -ยธนาคารและรางวลัสลากออมสนิ 37,283.46
คา่ดําเนินการโครงการ 108,759.06 63,012.00
คา่ดําเนินการสํานกังาน 48,917.70
ยกยอดมา - ยกยอดไป 1,880,417.72 2,142,938.54
รวม 2,254,868.24 2,254,868.24

บญัชีรายรับรายจ่าย แยกตามโครงการ ปี 2555

หมายเหต:ุ มลูนิธิหกั 10% ของเงินบริจาคเป็นคา่ดําเนินการ ยกเว้นเงินบริจาคจากองค์กรที*สนบัสนนุคา่ดําเนินการตา่งหากแล้ว
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  หนึ�งปีของโส 

เมษายน 2555  
 
  พี่ๆ ทุกท	านสบายดีกันหรือเปล	าคะ ช	วงนี้เข�าสู	หน�าร�อนแล�ว  
อากาศท่ีว	าร�อนอยู	แล�วย่ิงเพิ่มอุณหภูมิสูงข้ึนร�อนข้ึนไปใหญ	  
แถมยังมีพายุฤดูร�อนเป-นของแถมมาด�วย แถวบ�านโสเจอ 
เข�าไปเต็มๆ แต	โชคดีลมไม	แรงมากนัก แล�วแถวบ�านพี่ๆ ล	ะคะ 
เป-นยังไงกันบ�าง โสเคยบอกว	าพิษณุโลกร�อนมากแต	พอกลับมา 
ถึงอุทัยธานีนี่พิษณุโลกแพ�เลยค	ะ ตอนนี้ท่ีอุทัยธานีอากาศร�อน 
ข้ึนกว	าแต	ก	อนมาก การทําไร	มันสําปะหลังในช	วงท่ีอากาศเป-น 
แบบนี้ดูจะไม	ค	อยประสบผลสําเร็จสักเท	าไหร	 เพราะดินแข็ง 
และร�อนมาก แต	ช	วงสองสามวันมานี้มีฝนตกลงมาพอคลาย 
ร�อนและทําให�ดินชุ	มชื้นได�บ�าง ชาวไร	แถวบ�านโสเลยเร	งรีบ 
ปลูกมันสําปะหลังกันยกใหญ	 เพราะถ�ารอช�ากว	านี้ก็ไม	รู�ว	า 
ฝนจะตกลงมาอีกเม่ือไหร	 โสกับยายจึงถือโอกาสนี้ออก 
ไปรับจ�างด�วยค	ะ  
 

            มิถุนายน 2555 
 
           ขณะนี้มหาวิทยาลัยเป7ดเรียนแล�วค	ะ วนัแรกๆ 
         โสและเพื่อนๆ มีป8ญหาเรื่องการลงทะเบียนเรียน 
        มีบางวิชาไม	สามารถลงทะเบียนเรียนได� แต	ตอนนี ้
       ลงได�เรียบร�อยแล�วค	ะ ช	วงแรกของการเป7ดเทอม 
       จะว	าวุ	นวายก็ไม	ผิด ต�องซ้ือหนังสือ ซ้ือเอกสารท่ีใช� 
       เรียน ตารางเรียนเทอมนี้ถือว	าหนักพอสมควรค	ะ   
 

         ท่ีคณะโสกําลังจัดกิจกรรมห�องเชียร: ซ่ึงจะจดัถึงวนั 
         จันทร:ท่ี 18 มิถุนายน  เป-นวนัสุดท�าย  แล�วจะต	อ 
        ด�วยห�องเชียร:มอเลยค	ะ การจัดกิจกรรมห�องเชียร: 
        คณะ    ท่ีผ	านมาโดยภาพรวมแล�วถือว	าสนุกมาก  
       หน�าท่ีของโสคือ แนะนาํ ควบคุม และตักเตือนให�รุ	น 
       น�องอยู	ในกฎ ระเบียบวนิัย ตามแบบแผนท่ีทําสืบต	อ 
       กันมารุ	นสู	รุ	น  และหน�าท่ีอีกอย	างท่ีสําคัญไม	แพ�กัน 
       นั่นก็คือการสอนน�องร�องเพลงของคณะค	ะ   เพราะ 
       เพลงทุกเพลงส่ือถึงความเป-น “ศึกษาศาศาสตร:” ได� 
       อย	างชัดเจนท่ีสุด   การได�ทําหน�าท่ีตรงนี้จึงถือเป-น 
       ความภาคภูมิใจของโสมากค	ะ เม่ือกิจกรรมห�องเชียร: 
       คณะส้ินสุดลงก็จะต	อด�วยห�องเชียร:มอ ในห�องเชียร: 
        มอ โสจะทําหน�าท่ีผู�นําการรับน�องและประชุมเชียร: 
         ด�านเทคนิคเชียร: มีหน�าท่ีคิดโค�ด สอนน�อง ควบคุม 
         ให�น�องทําโค�ดอยู	บนแสตนด:เชียร:ค	ะ  

 

        นอกจากกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัยแล�ว 
        โสไปสมัครทํางานกับกองกิจการนิสิตในเวลาว	าง   
        เป-นงานเก่ียวกับเอกสาร พิมพ:งาน ได�ค	าตอบแทน  
         ชั่วโมงละ 40 บาท เป-นโครงการช	วยเหลือนิสิต 
          ท่ีบ�านอยู	ในพื้นท่ีประสบภัยน้ําท	วมค	ะ  

 

สิงหาคม 2555 
 

  ตอนนี้โสได�ย�ายออกจากหอเดมิ ท่ีตอนแรกอยู	กับ 
เพื่อนเพียง  2 คน มาเช	าบ�านอยู	กับเพื่อนเป-น 3 คน 
ซ่ึงเป-นผลดีมาก เพราะเราท้ัง 3 คนเรียนเอกคณิตศาสตร:  
เนื้อหาท่ีเรียนเหมือนกันเพียงแต	อยู	ต	างคณะ เวลาใกล�สอบ 
จึงนั่งอ	านหนังสือด�วยกันได� และโสกับเพื่อนก็ทํากับข�าวกิน 
กันเอง นอกจากจะประหยัดกว	าเดิมยังได�ฝDกการใช�ชีวิตท่ี 
ต�องมีวินัยในตัวเองด�วย ทุกวนัโสต�องต่ืนตีห�าเพื่อหุงข�าวทํา 
กับข�าว ได�ทานอาหารเช�าก	อนไปเรียน เป-นผลดีต	อสมอง 
และทําให�โสต่ืนเช�ามากข้ึนด�วย อากาศตอนเช�าก็สดชืน่ดีต	อ 
สมองเช	นกันค	ะ โสยังได�ปลูกมะเขือและกะเพราไว�ทําอาหาร 
ช	วยลดค	าใช�จ	ายได�เยอะ แต	ยังมีเรื่องท่ีรู�สึกว	าส้ินเปลือง อย	าง 
เช	นในเดือนนี้ต�องจ	ายค	าเส้ือคลมุเอกคณิตศาสตร: 900 บาท  
ค	างานบายเนียร: งานเรอืแจวคืนท	าศึกษาคืนถ่ินอีก 800 บาท  
รุ	นพีบ่อกว	าไม	ต�องไปก็ได�แต	ต�องจ	ายเงิน แต	งานแต	ละกิจกรรม 
บางทีไม	อยากไปแต	ก็ต�องทําใจเข�าร	วม เรียกได�ว	าการศึกษาคือ 
การลงทุนจริงๆ (แต	บางทีก็ลงทุนเยอะไปไหม)  เลิกพูดถึงเรือ่ง
เงินๆ ทองๆ ดีกว	านะคะ การสอบในแต	ละวชิาก็ผ	านมาด�วยดีค	ะ  
มีเพียงไม	ก่ีวิชาท่ีโสหนักใจ กลวัผลคะแนนจะออกมาไม	ตรงตามท่ี
หวังไว� แต	ยังไงก็ต�องสู�ต	อไป พี่ๆ  อย	าลืมเอาใจช	วยน�องคนนีด้�วยนะ
คะ ยังไงก็จะทําให�เต็มท่ีและจะขยันอ	านหนังสือให�มากข้ึนเรือ่ยๆค	ะ   
 

   หลังสอบเสร็จ เช�าวันรุ	งข้ึนโสได�กลับบ�านไปกราบยายท่ีเปรยีบ 
เสมือนแม	ของโส หลังจากท่ีไม	ได�กลับบ�านมาหนึ่งเดือนเต็มๆ โสรัก
ยายและคิดถึงยายมากเลยค	ะ แต	กลับไปได�แค	สามวนัก็ต�องกลบัมา
เรียนต	อเพราะยังมีอีก 2 วิชาท่ีสอบนอกตาราง ต�องกลบัมามออ	าน
หนังสือต	อค	ะ  



   ตุลาคม 2555 
 
 
 

        ช	วงนีอ้ากาศท่ีพษิณโุลกเปลี่ยนแปลงบ	อยมากเลยค	ะ มีทั้งฝน 
      ตก แดดร�อน บางวนัก็หนาวบ�างในตอนกลางคืน มีอยู	ช	วงหนึ่ง 
     ฝนตกหนักมากจนน้ําเกือบจะท	วมมหาวิทยาลัยเลยค	ะ แต	ก็ไม	 
    ถึงกับท	วม ท่ีบ�านของพวกพี่ๆ เป-นอย	างไรกันบ�างคะ ต�องเตรียม  
   ตัวรับมือกับน้ําท	วมหรือเปล	า บ�านโสท่ีอุทัยธานีแถวในตัวจงัหวัด  

ท่ีเคยถูกน้ําท	วมเม่ือปHท่ีแล�ว ปHนี้เขาเตรียมตัวรับมือกันเต็มท่ีเลยค	ะ 
ยังไงน้ําท่ีมากับสายฝนก็คงจะสู�น้ําใจของคนไทยท่ีมีต	อกัน ตอนเกิด

น้ําท	วมไม	ได�หรอก จริงไหมคะ 
  

  ตลอดเดือนกันยายนท่ีผ	านมา เรียกได�ว	าท่ีมอเป-นเทศกาลอ	าน   
หนังสือเลยก็ได�ค	ะ ช	วงเดอืนสอบปลายภาคท่ีหอสมุดคนเยอะ 
มาก โสต�องอ	านหนังสือท่ีบ�านพักแทนเพราะเบียดกับคนอืน่ไม	ไหว 
  บางคนใช�หอสมุดเป-นท้ังท่ีอ	านหนังสือ ท่ีนอน และก็ท่ีกิน (ถึงแม� 
  เขาจะห�ามนําอาหารเข�าไปกินแต	นิสิตส	วนใหญ	ก็ยังทําค	ะ) ตอนนี ้
   สอบเสร็จเรียบร�อยแล�ว โสกําลังจะเก็บเส้ือผ�าใส	กระเปIามุ	งสู	 
    บ�านเกิดเพื่อกลับไปหายายและน�องค	ะ ยอมรับเลยค	ะว	าคิดถึง 
     ท้ังคู	มากๆ  อาศัยโทรศัพท:หา    แต	ก็ไม	เหมือนได�เจอตัวจริง 
      ใช	ไหมคะ 
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  สวัสดีปHใหม	นะคะพี่ๆ  ปHเก	าผ	านไปปHใหม	ผ	านมา 
ขอให�พี่ๆ มีแต	ความสุขกายสบายใจ คิดหวังส่ิงใด 
ก็ขอให�สมใจปรารถนาทุกประการ และมีสุขภาพ 
ร	างกายแข็งแรงตลอดท้ังปHนี้และปHต	อไปค	ะ 
  ในวนัหยุดปHใหม	 โสได�พายายไปทําบุญแล�วก็ทํา 
อาหารทานกันเองเล็กๆ น�อยๆ เป-นการฉลองปHใหม	 
พอเป7ดเรียนวันท่ี 2 มกราคม 2556 ก็ต�องเจอกับงาน 
ใหญ	อีกแล�วค	ะ เทอมนี้โสเรียนวชิาอารยธรรม อาจารย: 
ส่ังงานเป-นนิทรรศการจาํลองเก่ียวกับอาเซียนในสมัย 
อยุธยา กลุ	มของโสต�องจดัให�ผู�ชมมองเห็นความสัมพันธ: 
ของประเทศในเขตอาเซียนสมัยอยุธยา ท้ังเรื่องความเชื่อ 
ประเพณี ศิลปหัตถกรรมต	างๆ ท้ังท่ีไทยรับมาจากประเทศ 
เพื่อนบ�านและท่ีประเทศเพื่อนบ�านรับไปจากไทย เป-นงาน 
ใหญ	มาก จัดโดยนิสิตวชิาอารยธรรมท้ังหมดประมาณ  
1,000 คน ชื่องาน “ย�อนอดีตพระราชวังจนัทร: สร�างสรรค: 
เมืองพิษณุโลกสองแคว” ค	ะ  
   

   นอกจากเรื่องเรียน โสยังมีกิจกรรมท่ีต�องรับผิดชอบ 

อีกหลายเรื่องค	ะ หลักๆ จะเป-นเรื่องเก่ียวกับคณะและ 
การรับน�องปH 2556 แล�วยังมีเรื่องการหาเสียงผู�ลง 
สมัครประธานสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร:ด�วย 
อีกไม	ก่ีวันโสก็จะได�ทราบผลแล�วว	าจะได�เป-นประธาน 
หรือไม	ได�เป-น พี่ๆ  ช	วยเป-นกําลังใจให�น�องด�วยนะคะ  
โสสัญญาค	ะว	าจะทําให�เต็มความสามารถ ท้ังใน 
ฐานะนิสิตท่ีดีของมอ พี่เชียร:ท่ีดขีองรุ	นน�อง และ 
ผู�ลงสมัครประธานสโมสรนิสิตค	ะ 
   

            มีนาคม 2556 
  

     ช	วงนี้เพิ่งจะป7ดเทอม โสค	อนข�างยุ	งกับการหางาน 
         ทําช	วงป7ดเทอมค	ะ ตอนนี้ได�งานแล�ว เป-นพนักงาน 
         เสริฟร�านกาแฟข�างมอชื่อว	าร�าน Coffee Space ค	ะ  
        อยู	ห	างจากบ�านพักประมาณ 300 เมตร ได�ค	าแรง 
       ชั่วโมงละ 25 บาท ค	ะ หลังจากเริ่มทํางานได� 2-3 วัน    
       โสก็รู�สึกว	าการทํางานแบบนี้เป-นประสบการณ:ท่ีดีอย	าง 
      หนึ่ง ทําให�โสได�เจอกับคนหลากหลายรปูแบบ ท้ังรสนิยม  
      และนิสัยใจคอท่ีต	างกัน ทําให�โสสามารถปรับตัวเพือ่ท่ีจะ 
     นําไปปรบัใช�ในการดาํเนนิชวีิตประจําวนัได� ทําให�โสรู�ว	า 
    เจอกับลูกค�าลักษณะนี้ต�องพูดจาหรือวางตัวแบบใด จึงจะ 
    ทําให�เขาพอใจกับการบริการ และอยากกลบัมาอุดหนุนท่ี 
   ร�านอีก การได�ทํางานหาเงินด�วยตนเองยังทําให�โสระมัด- 
  ระวังในการใช�จ	ายให�ประหยัดมากข้ึนกว	าเดิมด�วยค	ะ 
    

    ส	วนเรื่องกิจกรรม ตอนนี้โสได�ดํารงตําแหน	งเลขาธิการ  
     “ชมรมอาเซียนศึกษาเพื่อการพัฒนาและการปรบัตัว” ชมรมนี้ 
     ให�อะไรแก	โสมาก ท้ังหลักการทํางานและการได�ร	วมกิจกรรม 
    สนุกๆ นอกจากนี้ยังถือเป-นการเตรียมความพร�อมให�เราปรบัตัว 
    ได�ทัน ก	อนท่ีประเทศไทยเราจะเข�าสู	ประชาคมอาเซียนด�วยค	ะ  

 

น.ส. จิตรลดา  สมสาย (โส) ปัจจบุนัศกึษาชั �นปีที� 2 คณะศกึษาศาสตร์ วิชาเอกคณิตศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร 
 



 

         รว่มพนูพลงั 

 

รับข่าวสารจากพูนพลังทางอินเตอร์เน็ต! 

สะดวก รวดเร็วทนัเหตกุารณ์  สีสนัสวยงาม ไมเ่กิดขยะ    

                               สมคัรรับขา่วสาร สง่ e-mail ไปที$ poonpalang-subscribe@yahoogroups.com  

หรือติดตามความเคลื$อนไหวล่าสดุของพนูพลงัได้ที$   blog:     gotoknow.org/blog/poonpalang  

         และ facebook : มลูนิธิพนูพลงั 

ด้วยกําลงัแรงงาน 

- ชว่ยงานสํานกังาน (งานบญัชี, งานริเริ$มโครงการ, งานระดมทนุ, งานประชาสมัพนัธ์ ฯลฯ) 

-  ตอบจดหมายนกัเรียน 

-  ร่วมเป็นแรงงานคา่ย 

-  แสดงความเห็น / ร่วมปรับปรุงงาน 

 

-  โครงการทนุการศกึษาตอ่เนื$อง 

   ทนุละ 2,500 บาท ตอ่ปี 

    บริจาคสําหรับ 1 ปี จํานวน    ทนุ 

    บริจาคสําหรับ 3 ปี จํานวน    ทนุ 

-  สนบัสนนุทนุการศกึษาระดบัอาชีวศกึษา   

   และอดุมศกึษา 

   ทนุละ 5,000 บาท  จํานวน    ทนุ 

-  โครงการเกษตรแบบยั$งยืน  

   ทนุละ 5,000 บาท จํานวน    ทนุ 

-  โครงการสนบัสนนุสื$อเพื$อเยาวชน 

   ทนุละ 500 บาท  จํานวน    ทนุ 

- (อื$นๆ).........................................  

  จํานวน      บาท 

 
 
 

 

โดย 

     เช็คสั$งจา่ย มลูนิธิพนูพลงั 

     หรือ โอนเงินเข้าบญัชี  มลูนิธิพนูพลงั 

      -  ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนนานาเหนือ 

         เลขที$บญัชี  197-0-54978-6 

       - ธนาคารกรุงไทย  

         สาขาอนสุาวรีย์ชยัสมรภมูิ   

         เลขที$บญัชี   007-1-30175-5 
      แล้วแจ้งมายงัสํานกังาน 

 เมษายน 2551 

มลูนิธิพนูพลงั  

47/217 หมูบ้่านสิวลีตวิานนท์ ถ.สขุาประชาสรรค์ 3 ต.บางพดู อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 11120  

โทรศพัท์/โทรสาร : 0-2963-1483 
website: http://www.poonpalang.org    e-mail: poonpalang@yahoo.com 


