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จากประธานมูลนิธิ
มูลนิธิพนู พลังเป็ นมูลนิธิเล็กๆ ดําเนินการโดยพลังอาสาสมัครที่เข้ ามาช่วยกันทํางานเพื่อสาธารณประโยชน์
ผ่านการช่วยเหลือนักเรี ยนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษา มีการช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ โดยเน้ นช่วยเหลือผู้
ที่ขวนขวายพยายามช่วยเหลือตนเองมาแล้ ว เป็ นกลไกเล็กๆ ของสังคมไทยที่ทํางานเพื่อร่วมสร้ างสังคมที่พงึ่ พาตนเอง
ได้ ดังรายละเอียดกิจกรรมโครงการต่างๆ ในรายงานฉบับนี ้
พูนพลังไม่เน้ นเป้าหมายการทํางานเชิงปริ มาณ แต่เน้ นทํางานอย่างประหยัดและมีคณ
ุ ภาพ ในรอบปี ที่ผา่ น
มา คณะกรรมการมูลนิธิฯ มีการประชุมกันอย่างสมํ่าเสมอประมาณ 2 เดือนต่อครัง้ มีอาสาสมัครมาช่วยทํางานจัดการ
ข้ อมูล และติดต่อสื่อสารกับเด็กที่ได้ รับทุนอย่างสมํ่าเสมอ หลายคนเป็ นนักเรี ยนที่เคยได้ รับทุนมาก่อน แม้ เรี ยนจบแล้ ว
ก็ยงั วนเวียนช่วยสนับสนุนงานของมูลนิธิอย่างกระตือรื อร้ น ในขณะที่ปฏิบตั งิ านตามอาชีพของตน เป็ นเสาหลักให้ แก่
ครอบครัวและชุมชนไปพร้ อมกัน
การช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็ นทานอันประเสริ ฐ คณะกรรมการมูลนิธิพนู พลัง ขอขอบคุณผู้
บริ จาคเงิน อาสาสมัคร และผู้ให้ ความช่วยเหลือด้ านอื่นๆ ผ่านมูลนิธิ ขอทุกท่านจงมีปีตติ อ่ ทานนี ้ และมีความสุขโดย
ถ้ วนหน้ ากัน เทอญ

(วิจารณ์ พานิช )
3 เมษายน 2559



โครงการเกษตรแบบยัง่ ยืน
เป็ นโครงการสนับสนุนโครงการเกษตรในโรงเรี ยน เพื่อให้ นกั เรี ยนเห็น
ความสําคัญของการพึง่ ตนเองด้ านอาหาร
และได้ ปฏิบตั งิ านทางการ
เกษตรเป็ นความรู้ในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพต่อไป โดยมูลนิธิ
สนับสนุนทุนดําเนินการจํานวน 20,000 บาท แก่หน่วยงานที่เสนอ
โครงการได้ เหมาะสม และโรงเรี ยนจะต้ องรายงานผลอย่างน้ อยปี ละ 2ครัง้
เป็ นเวลาอย่างน้ อย 2 ปี
ปี การศึกษา 2558 มีโครงการเริ่ มสนับสนุนใหม่ 1 โครงการ คือ
หน่วยงาน
1. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา"แม่ฟา้ หลวง"
บ้านใหม่สวรรค์

อําเภอ
จอมทอง

จังหวัด
เชียงใหม่

โครงการ
ปลูกผักสวนครัวและเลี้ยงปลา

โครงการสนับสน ุนการศึกษาชนเผ่า
มูลนิธิพนู พลังร่วมสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนชนเผ่า
ต่างๆ ผ่านมูลนิธิเกื ้อกูล (แยกจากมูลนิธิไทย-ลาหู่ เมื่อเดือน
มิถนุ ายน 2558) ที่ดาํ เนินโครงการสนับสนุนการศึกษาใน
ชุมชนชนเผ่าอย่างต่อเนื่องมาเป็ นเวลานาน
 บ้ านพักกาสะลองเปิ ดดําเนินการที่ ต.ป่ าป้อง อ.ดอย
สะเก็ด จ.เชียงใหม่ ตังแต่
้ ปี 2548 โดยมูลนิธิพนู พลัง
ประสานงานงบประมาณก่อสร้ างอาคารหอพัก
เป็ น
อาคารดินดิบสองหลัง พร้ อมทังสาธารณู
้
ปโภคอื่นๆ เช่น ระบบนํ ้าบาดาล ระบบไฟฟ้า เป็ นต้ น ในพื ้นที่มีสระนํ ้า
ขนาดใหญ่ 2 แห่ง มีโครงการเกษตรรูปแบบต่างๆ เช่น เลี ้ยงหมู เลี ้ยงปลา ปลูกผักสวนครัว ปลูกผลไม้ เพื่อให้
เด็กและเยาวชนในบ้ านพักได้ เรี ยนรู้วิถีการเกษตรพึง่ ตนเองบนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของท้ องถิ่น

้
19 คน เป็ นชนเผ่า ลีซู ม้ ง ลาหู่ อาข่า ไทยใหญ่
 ปี การศึกษา 2558 บ้ านกาสะลองมีนกั เรี ยนพักอาศัยทังหมด
และกะเหรี่ ยง กําลังศึกษาในระดับอนุบาล 1 คน ประถมศึกษา 6 คน มัธยมต้ น 7 คน และมัธยมปลาย 5 คน มี
ผู้ดแู ล 3 คน เป็ นอาสาสมัคร ชาวเมืองเชียงใหม่ 1 คน และชนเผ่าปกาเกอะญอ 2 คน มูลนิธิพนู พลัง
ประสานงานความช่วยเหลือจาก C.A.N. H.E.L.P. Thailand ประเทศญี่ปนุ่ เป็ นค่าใช้ จ่ายด้ านอาหารและอื่นๆ
ในหอพักเป็ นเงิน 80,000 บาท และสนับสนุนเบี ้ยเลี ้ยง
รายเดือนเจ้ าหน้ าที่ดแู ลบ้ านพักกาสะลอง 108,800 บาท
จากผู้มีจิตศรัทธาชาวไทย
นักเรี ยนยังมี
 นอกจากการเรี ยนในโรงเรี ยนตามปกติ
โอกาสทํากิจกรรมเสริ มทักษะและพัฒนาการ เช่น การ
ทําขนม สร้ างสรรค์งานศิลปะ เรี ยนภาษาอังกฤษ
ภาษาญี่ปนุ่ เล่นกีฬา และเรี ยนเทควันโด อย่างต่อเนื่อง
างชาติ
ทุกสัปดาห์ โดยได้ รับความอนุเคราะห์จดั กิจกรรมจากอาสาสมัครทังชาวไทยและชาวต่
้

โครงการแลกเปลี่ยนและสนับสน ุนสื่อเพื่อเยาวชน
จัดขึ ้นเพื่อส่งเสริ มการเข้ าถึงสื่อการเรี ยนรู้ โดยแลกเปลี่ยนหนังสือ
และสื่อเพื่อเยาวชนกับโรงเรี ยน รวมทังส่
้ งเสริมกิจกรรมการเขียน การวาด
ภาพ เพื่อขยายโอกาสและรูปแบบการแสดงออกทางด้ านศิลปะอย่างเป็ น
อิสระและสร้ างสรรค์ ฝึ กการทํางานร่วมกับผู้อื่นตังแต่
้ การวางแผน ลงมือทํา
จนผลงานสําเร็จเสร็ จสิ ้น
ปี 2558 มูลนิธิพนู พลังได้ จดั ประกวดนิทานภาพ 1 ครัง้ ประกวดภาพเขียน
และเรี ยงความ 1 ครัง้ มีผลงานส่งเข้ าร่วม 90 ชิ ้น จาก 13 โรงเรี ยน มูลนิธิพนู
พลังมีความต้ องการเน้ นให้ นกั เรี ยนได้ แสดงออกมากกว่าการแข่งขันชิงรางวัล
คณะกรรมการจึงช่วยกันให้ ความเห็นสําหรับทุกผลงานที่สง่ เข้ าร่วมประกวด
และได้ สง่ ความเห็นดังกล่าวไปให้ เจ้ าของผลงานทุกชิ ้น เพื่อเป็ นกําลังใจและใช้
เป็ นแนวทางในการปรับปรุงผลงานในอนาคต และได้ คดั เลือกนิทานส่งประกวด
หนังสือนิทานทํามือหอสมุดโอชิมะ จังหวัดโทะยามะ ประเทศญี่ปนุ่ จํานวน 3
ผลงาน มีผลงานผ่านรอบคัดเลือกจํานวน 2 ผลงาน
ในปี นี ้มูลนิธิพนู พลังได้ มอบรางวัลประกวดนิทานภาพ ภาพวาด และข้ อเขียน ทังสิ
้ ้นจํานวน 32,000 บาท จัดซื ้อ
สื่อและอุปกรณ์ด้านศิลปะต่างๆเพื่อมอบแก่นกั เรี ยนและโรงเรี ยนอีกจํานวน 78,334.70 บาท นอกจากนี ้กองทุน
้ งสือเพิ่มเติมให้ แก่โรงเรี ยนบ้ านไทร
C.A.N. H.E.L.P. Thailand ประเทศญี่ปนุ่ ได้ สนับสนุนงบประมาณจัดซื ้อชันหนั
ทอง และโรงเรียนบ้ านหนองเสม็ด จ.สระแก้ ว โรงเรี ยนละ 13,000 บาท



ผลงานนิทาน

อาสาสมัครร่วมเลือกหนังสือห้ องสมุด

ชันหนั
้ งสือใหม่

โครงการท นุ การศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง
ปี 2558 มูลนิธิพนู พลังสนับสนุนทุนการศึกษาทุนละ 2,000 บาทต่อปี แก่นกั เรี ยนชันประถมศึ
้
กษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้ น รวม 134 ทุน และทุนการศึกษาทุนละ 3,000 บาทต่อปี แก่นกั เรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย
้ ้น 230 ทุน เป็ นเงิน 558,000 บาท ในจํานวนนี ้
ขึ ้นไป รวม 95 ทุน และทุนต่อเนื่องระดับปริญญาตรี 1 ทุน รวมทังสิ
เป็ นนักเรี ยนการศึกษานอกโรงเรี ยน (เรี ยนพร้ อมทํางาน) 2 คน
การติดต่อของนักเรี ยนในปี นี ้ มีจดหมายเข้ ามาประมาณ 160 ฉบับ มี
การติดต่อทาง facebook และ LINE เพิ่มมากขึ ้น เป็ นการพูดคุยทัว่ ไปและ
สอบถามเกี่ยวกับทุนการศึกษา โดยมีอาสาสมัครช่วยด้ านการสื่อสารและให้
คําแนะนํา ได้ แก่ น.ส. ญาณา เจริ ญบูลย์วิวฒ
ั น์ น.ส. สกาวเดือน วงค์จินา
น.ส. พิชญา ขันตยาภรณ์ นายพชร เดชอุดม ด.ญ.พรภัสสร เดชอุดม
นอกจากนี ้ ผู้แทนผู้สนับสนุนทุนการศึกษาจากประเทศ
ญี่ปนุ่ ยังได้ ไปเยี่ยมบ้ านนักเรียนในโครงการ รับทราบปั ญหาของ
ครอบครัว และให้ กําลังใจแก่นกั เรี ยนในการศึกษาเล่าเรี ยนเพื่อ
อนาคต

จํานวนนักเรี ยนทุนการศึกษาต่อเนื่อง ปี การศึกษา 2558 แยกตามจังหวัดและชันเรี
้ ยน
ปี 2558
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4

ปวช2 ปวช3 ปวส1 ปวส2 อื่นๆ รวม
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1
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16
13
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โครงการท นุ การศึ ก ษาระดับ
อาชี ว ศึ ก ษาและอ ดุ มศึ ก ษา
มูลนิธิพนู พลังจัดให้ มีทนุ การศึกษาสําหรับระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาขึ ้น
เพื่อขยายโอกาสในการศึกษาต่อให้ กบั นักเรี ยนขาดแคลนที่ตงใจเรี
ั ้ ยน มีความประพฤติดี ผลการเรี ยนดี หรื อมี
ความสามารถพิเศษในด้ านต่างๆ และมีความสามารถในการช่วยเหลือตนเองได้ ในระดับหนึง่ โดยมุง่ เน้ นสนับสนุน
ทุนให้ แก่นกั ศึกษาสายอาชีวศึกษา ที่จะสามารถทํางานช่วยเหลือตัวเองได้ โดยเร็ว
การสนับสนุนต่อนักศึกษาแต่ละราย ให้ ทนุ เป็ นค่าใช้ จา่ ยเพื่อการดํารงชีพระหว่างการศึกษา และค่าใช้ จ่ายที่
เกี่ยวข้ องกับการศึกษา รวมไม่เกินปี ละ 40,000 บาท ทุนนี ้เป็ นทุนการศึกษาให้ เปล่า โดยนักศึกษาจะต้ องรายงาน
ความเป็ นอยู่ ค่าใช้ จ่าย และผลการเรี ยนต่อมูลนิธิทกุ เดือน
ในปี การศึกษา 2558 มูลนิธิสนับสนุนทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จํานวนทังสิ
้ ้น 16 ทุน รวม
592,583 บาท โดยได้ รับทุนสนับสนุนจากกองทุนสุมิเร ประเทศญี่ปนุ่ 331,040 บาท และมีนกั เรี ยนทุนสําเร็จ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี 4 คน ระดับ ปวส. 2 คน และระดับ ปวช. 1 คน
รายชื่อนักศึกษาที่ได้ รับการสนับสนุนทุนระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปี การศึกษา 2558
ชื่อ
น.ส. จิตรลดา สมสาย

จังหวัด
อุทยั ธานี

นาย อดิชาติ ดอนพันเมือง

มหาสารคาม

น.ส. อารี นา มะแซจะแหน

ยะลา

นาย ณัฐพันธ์ ภาคภูมิ
น.ส. อัจฉรา อดุลจิตร์
น.ส. เปมิกา กิตติศกั ดิ์ยงั่ ยืน
นาย ชินวัฒน์ อิฐพิบลู ย์ผล
น.ส. เสาวลักษณ์ จําเมือง
นาย พัฒนกิจ สมานมิตร
น.ส. ศิริพร บุญขาว
น.ส. ดวงฤทัย กนกโอฬารกิจ
น.ส. วิภาดา คงทน
นาย วัฒนา แสงสุวรรณ์
นาย ภาสกร รัตนิล

กาญจนบุรี
พัทลุง
เชียงราย
พะเยา
กาญจนบุรี
สุรินทร์
ศรี สะเกษ
เชียงใหม่
สุรินทร์
นครพนม
สุรินทร์

นาย ยงยศ จารัตน์

สุรินทร์

น.ส. อําพร มณฑาธนกุล

ตาก

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
องครักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
วิทยาลัยเทคนิคศรี สะเกษ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสุรินทร์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สิงห์บรุ ี

สาขาที่เรี ยน
ศึกษาศาสตร์ (คณิตศาสตร์ )

ชันปี
้
5

วิศวกรรมโยธา

4

สาธารณสุขศาสตร์

4

ศึกษาศาสตร์ (คณิตศาสตร์ )
ศึกษาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
พยาบาลศาสตร์
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
ช่างยนต์
การบัญชี
การบัญชี
ช่างโยธา
การบัญชี
ครุศาสตร์ บณ
ั ฑิต (ดนตรี ศกึ ษา)
วิศวกรรมไฟฟ้า
พาณิชยการบัญชี

4
2
2
ปวส2
ปวส2
ปวช1
ปวส1
ปวส2
ปวช1
ปวส1
1
1
ปวส1

โครงการสนับสน ุนสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา
จัดขึ ้นเพื่อประสานงานความช่วยเหลือในการปรับปรุงสิง่ แวดล้ อมทางการศึกษาให้ แก่เด็กและเยาวชน
รวมทังเสริ
้ มสร้ างความเข้ าใจและความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผู้เกี่ยวข้ องผ่านกิจกรรมร่วมกัน
ในปี 2558 มูลนิธิพนู พลังประสานงานโครงการต่างๆ ดังนี ้
1. โครงการก่อสร้ างขยายอาคารเรี ยน ศูนย์การเรี ยนรู้ชมุ ชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟา้ หลวง” บ้ านใหม่สวรรค์ อ.
จอมทอง จ.เชียงใหม่ โดยประสานงานงบประมาณ 80,000 บาทจากกองทุน C.A.N. H.E.L.P. Thailand
ประเทศญี่ปนุ่ ดําเนินการก่อสร้ างโดยนักเรี ยนนักศึกษาในศูนย์การเรียนรู้ฯ และชาวบ้ านใหม่สวรรค์ เพื่อให้
สามารถใช้ งานเอนกประสงค์ เป็ นที่ประชุมของชุมชนและใช้ งานอื่นๆ ได้

2. โครงการก่อสร้ างอาคารห้ องสมุด โรงเรียนบ้ านเขาดิน อ.คลองหาด จ.สระแก้ ว โดยประสานงาน
งบประมาณ 500,000 บาท จากกองทุน C.A.N. H.E.L.P. Thailand ประเทศญี่ปนุ่ ร่วมกับการระดมทุน
โดยทางโรงเรี ยน 385,682 บาท รวมงบประมาณการก่อสร้ างทังสิ
้ ้น 885,682 บาท ดําเนินการก่อสร้ างโดย
ชาวบ้ านเขาดิน บุคลากรและนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้ านเขาดิน นอกจากนี ้มูลนิธิยงั ได้ รวบรวมอาสาสมัครชาว
ไทยและญี่ปนุ่ ร่วมเป็ นแรงงานก่อสร้ างในช่วงวันที่ 26 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2558 มีการจัดกิจกรรมและ
เข้ าร่วมกิจกรรมหลากหลายเพื่อสร้ างความสัมพันธ์กบั โรงเรี ยนและชุมชน

รายงานการเงิน ประจําปี 2558
ในรอบปี ที่ผา่ นมา มูลนิธิพนู พลังได้ รับเงินบริจาคทังสิ
้ ้น 76 รายการ จากผู้บริ จาค 50 ราย เป็ นจํานวนเงิน
ทังสิ
้ ้น 2,281,390.74 บาท เป็ นเงินบริ จาคจากองค์กร C.A.N. H.E.L.P. Thailand 1,282,038.00 บาท (56.20%)
เงินบริจาคจากบุคคลทัว่ ไป 999,352.74 บาท (43.80%)
งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
สินทรัพย์

ปี 2558

ปี 2557

2,091,824.08

1,999,972.85

สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร

รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน

2,091,824.08 1,999,972.85

สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคาร ประจํา 24 เดือน
สลากออมสิน

254,955.06

248,433.68

1,000,000.00

1,000,000.00

รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน

1,254,955.06 1,248,433.68

รวมสินทรั พย์

3,346,779.14 3,248,406.53

หนีส้ ินและส่ วนของมูลนิธิ
หนีส้ ินหมุนเวียน
ค่าบริ การด้ านบัญชีค้างจ่าย

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

200,000.00

200,000.00

3,143,779.14

3,045,406.53

ส่ วนของมูลนิธิ
ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก
รายได้ สงู กว่ารายจ่ายสะสม

รวมส่ วนของมูลนิธิ

3,343,779.14 3,245,406.53

รวมหนีส้ ินและส่ วนของมูลนิธิ

3,346,779.14 3,248,406.53

โครงการ
เกษตรแบบยั่งยืน

ก่ อสร้ าง

ทุนการศึกษาต่ อเนื่อง

ทุนการศึกษาอาชีวะ-อุดมศึกษา

สนับสนุนการศึกษาชนเผ่ า

สื่อเพื่อเยาวชน

โครงการอื่นๆ, ไม่ ระบุโครงการ

สํานักงาน

รายรั บรายจ่ ายแยกตามโครงการ ปี 2558
รายการ
เงินบริจาค
ค่าดําเนินการหักจากเงินบริจาค
เงินสมทบจากเงินบริจาคไม่ระบุโครงการ
ยกยอดมา - ยกยอดไป
รวม
เงินบริจาค
ยกยอดมา - ยกยอดไป
รวม
เงินบริจาค
ค่าดําเนินการหักจากเงินบริจาค
เงินสมทบจากเงินบริจาคไม่ระบุโครงการ
ยกยอดมา - ยกยอดไป
รวม
เงินบริ จาค
ค่าดําเนินการหักจากเงินบริจาค
เงินสมทบจากเงินบริจาคไม่ระบุโครงการ
ยกยอดมา - ยกยอดไป
รวม
เงินบริ จาค
เงินสมทบจากเงินบริจาคไม่ระบุโครงการ
ยกยอดมา - ยกยอดไป
รวม
เงินบริจาค
ค่าดําเนินการหักจากเงินบริจาค
เงินสมทบจากเงินบริจาคไม่ระบุโครงการ
ยกยอดมา - ยกยอดไป
รวม
เงินบริจาค
ค่าดําเนินการหักจากเงินบริจาค
เงินสมทบจากสํานักงาน-ให้ โครงการอืน
ยกยอดมา - ยกยอดไป
รวม
เงินบริจาคเพื่องานสํานักงาน-โครงการอื่น
ดอกเบี ้ยธนาคารและรางวัลสลากออมสิน
ค่าดําเนินการโครงการ
ค่าดําเนินการสํานักงาน
ยกยอดมา - ยกยอดไป
รวม

รายรับ
6,161.30
14,454.83
0.00
20,616.13
580,000.00
0.00
580,000.00
541,400.04
20,649.93
19,690.03
581,740.00
347,040.00
252,543.00
0.00
599,583.00
80,000.00
116,800.00
0.00
196,800.00
38,998.00
98,636.50
0.00
137,634.50
456,781.15

156,339.85
613,121.00
231,010.25
35,383.16
78,334.05
2,869,376.66
3,214,104.12

รายจ่าย
20,000.00
616.13
0.00
0.00
20,616.13
580,000.00
0.00
580,000.00
558,000.00
23,740.00
0.00
581,740.00
592,583.00
7,000.00
0.00
599,583.00
196,800.00
0.00
196,800.00
136,334.70
1,299.80
0.00
137,634.50
45,678.12
503,084.26
64,358.63
613,121.00

87,549.45
47,134.14
3,079,420.53
3,214,104.12

หมายเหตุ: มูลนิธิหกั 10% ของเงินบริ จาคเป็ นค่าดําเนินการ ยกเว้ นเงินบริ จาคจากองค์กรที่สนับสนุนค่าดําเนินการต่างหากแล้ ว

หนึ่งปี ของอุม้

ลําบากในวันนี ้
จะได้ สบายในวันหน้ า

พฤษภาคม
สวัสดีค่ะผู้ให้ ทนุ และพี่ๆ ทุกคน ในเดือนพฤษภาคมนี ้นะคะเป็ นช่วงของ
การเปิ ดเทอม ได้ พบเจอกับโลกที่เปิ ดกว้ างมากขึ ้น ได้ พบผู้คนมากมาย และได้
พบเจอกับเพื่อนใหม่ด้วยค่ะ ช่วงนี ้เป็ นช่วงของการปรับตัวให้ เข้ ากับเพื่อนใหม่
ตอนนี ้เริ่มรู้จกั เพื่อนเยอะขึ ้น และได้ ทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ ทําให้ เราได้ ร้ ูจกั
กันมากขึ ้นค่ะ
การเรี ยนสาขาการบัญชี เป็ นสิ่งที่ท้าทายมากค่ะ อาจารย์บอกว่า หากเรา
ไม่มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ เราก็จะเป็ นนักบัญชีที่ดีและเก่ง
ไม่ได้ เมื่อเราเป็ นนักบัญชีแล้ วก็เหมือนก้ าวขาเข้ าคุกแล้ วข้ างหนึง่ หากเราไม่มี
ความละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน และซื่อสัตย์เราอาจจะได้ เข้ าคุกโดยไม่ร้ ูตวั
อาวุธในการเรี ยนบัญชีมีดงั นี ้ค่ะ ปากกาแดง/นํ ้าเงิน ดินสอ ยางลบ ปากกาลบ
คําผิด และสุดท้ ายที่สําคัญมากและขาดไม่ได้ เลย คือ ไม้ บรรทัดค่ะ

หากเรากลัดกระดุมเม็ดแรกผิด เม็ดต่อไปก็ยอ่ มผิด

มิถุนายน
ช่วงนี ้การบ้ านเยอะมากๆ เลย แอบเครี ยดนิดๆ แต่อ้ มุ ก็ส้ แู ละพยายามทําให้ ดีที่สดุ ค่ะ อุ้มมีเรื่ องเล่าดีๆ จากอาจารย์ที่
สอนวิชาบัญชีมาเล่าให้ ฟังด้ วยค่ะ ซึง่ เป็ นสิ่งที่ทําให้ อ้ มุ รู้สกึ มีกําลังใจในตอนที่ท้อในบางครัง้ อาจารย์บอกว่า “ในเวลาที่เรามี
เรื่ องทุกข์ใจ เราอย่าเก็บมันมาคิดมาก เพราะมันจะทําให้ เราจมปลักอยูก่ บั ที่ เราควรทําในสิ่งที่สําคัญก่อนและไม่เกินความ
สามารถของเรา ถ้ าหากเรามัวแต่จมปลักอยูก่ บั ปัญหาเก่าๆ ที่เราแก้ ไม่ได้ ถ้ าหากมีปัญหาเข้ ามาอีกเราจะแก้ มนั ได้ ยงั ไง ลอง
ปล่อยมันไปบ้ าง อยูก่ บั ปั จจุบนั ให้ ดีที่สดุ แล้ วเวลาจะช่วยเยียวยาปั ญหาด้ วยตัวของมันเอง”

สิงหาคม

ตุลาคม
ตอนนี ้เรี ยนมาจนถึงสัปดาห์ที่ 16 แล้ วค่ะ เป็ น

สวัสดีคะ่ ผู้ให้ ทนุ และพี่ๆ ทุกคน เข้ าสู่

ช่วงเวลาที่ต้องเตรี ยมพร้ อมสอบ อีกแค่สองสัปดาห์ก็จะปิ ด
เทอมหนึง่ แล้ ว ถ้ าอุ้มยังไม่ได้ เตรี ยมพร้ อมก่อนสอบ การ

ช่วงหน้ าหนาวแล้ ว เตรี ยมเสื ้อกันหนาวกันหรื อ
ยังคะ อากาศเย็นอาจทําให้ เป็ นหวัดได้ อย่าลืม

สอบก็เป็ นเรื่ องที่นา่ กลัวมากสําหรับอุ้ม เพาะไม่ร้ ูวา่ จะสอบ
ผ่านไหม กามัว่ จะถูกหรื อเปล่า แต่ถ้าหากเรามีความพร้ อม
มีการเตรี ยมตัว อ่านหนังสือ ฝึ กทําแบบฝึ กหัด เราก็จะทํา

ดูแลสุขภาพตัวเองด้ วยนะคะ ช่วงเวลาที่ท้อง
ทุง่ นาสีเขียวขจีหอมกลิน่ ไอดิน กําลังเปลี่ยน
เป็ นทุง่ นาสีเหลืองทอง มีหมอกลงยามเช้ า มี

ข้ อสอบได้ อย่างน้ อยก็มากกว่าครึ่งเลย แล้ วการเตรี ยม
ความพร้ อมก่อนสอบ มันทําให้ อ้ มุ มีความมัน่ ใจในตัวเอง

ชาวนากําลังเกี่ยวข้ าว มีพระอาทิตย์กําลังจะลับ
ขอบฟ้า มีสายลมเย็นๆ พัดผ่านพร้ อมกับกลิ่น

ถึงแม้ วา่ จะได้ พกั ผ่อนน้ อยแต่ก็ค้ มุ มากกับการนัง่ อ่าน
หนังสือ และฝึ กทําแบบฝึ กหัดตอนคืนก่อนวันสอบ เพราะ

ไอดินและกลิ่นหอมของต้ นข้ าว เป็ นช่วงเวลาที่
ทําให้ ร้ ูสกึ ผ่อนคลายมากๆ เลยค่ะ ในวันหยุด

ความจําของแต่ละคนไม่เหมือนกัน อุ้มชอบอ่านหนังสือคืน
ก่อนวันสอบ มันทําให้ อ้ มุ จําได้ ดี ก่อนเข้ าห้ องสอบก็ทํา

เสาร์ และอาทิตย์ อุ้มก็ได้ กลับบ้ านไปช่วยพ่อกับ
แม่เกี่ยวข้ าวด้ วยค่ะ เหนื่อยมากค่ะ แต่นนั่ ก็คือ

จิตใจให้ พร้ อมที่จะสู้คะ่ และอีกอย่างที่อ้ มุ ไม่เคยลืมเลย คือ

สิง่ ที่ทําให้ อ้ มุ ได้ ร้ ูวา่ พ่อกับแม่เหนื่อยมากกว่า

“สติ” เป็ นคําสอนของตา ก่อนไปโรงเรี ยนทุกวันตาจะบอก
ตลอดว่า “ตังใจเรี
้ ยน ตั ้งสติให้ ดี มีสติตลอดเวลา” ความมี

อุ้มหลายเท่า แต่พวกท่านไม่เคยบ่นเลย พวก
ท่านสอนให้ ร้ ูจกั ความลําบาก สอนให้ ร้ ูจกั

สติทําให้ อ้ มุ ผ่านจุดที่น่ากลัวของการสอบมาได้ คะ่ นี่แหละ
ค่ะคือการเตรี ยมความพร้ อมก่อนสอบของอุ้ม

อดทน สอนให้ ร้ ู จกั พยายาม สอนให้ ร้ ูจกั ทําทุก
อย่างได้ ด้วยตนเอง และพวกท่านพูดเสมอว่า
“ลําบากในวันนี ้จะได้ สบายในวันหน้ า”

นางสาวศิริพร บุญขาว ปั จจุบนั กําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง ปี ที่ 1
สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคศรี สะเกษ

รับข่ าวสารจากพูนพลังทางอินเตอร์ เน็ต!
สะดวก รวดเร็วทันเหตุการณ์ สีสนั สวยงาม ไม่เกิดขยะ
สมัครรับข่าวสาร ส่ง e-mail ไปที่ poonpalang-subscribe@yahoogroups.com

หรื อติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของพูนพลังได้ ที่ facebook : มูลนิธิ พูนพลัง
และ เว็บไซต์: www.poonpalang.org
และ
ร่วมพูนพลัง
- ทุนการศึกษาต่อเนื่อง
ทุนละ 2,500 บาท ต่อปี
บริจาคสาหรับ 1 ปี จานวน

ทุน

บริจาคสาหรับ 3 ปี จานวน

ทุน

- ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา
ทุนละ 5,000 บาท จานวน

ทุน

- สนับสนุนสื่อเพื่อเยาวชน
ทุนละ 500 บาท จานวน

ทุน

- (อื่นๆ).........................................
จานวน
บาท

โดย
เช็คสัง่ จ่าย มูลนิธิพนู พลัง
หรื อ โอนเงินเข้ าบัญชี มูลนิธิพนู พลัง
- ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนนานาเหนือ
เลขที่บญ
ั ชี 197-0-54978-6
- ธนาคารกรุงไทย
สาขาอนุสาวรี ย์ชยั สมรภูมิ
เลขที่บญ
ั ชี 007-1-30175-5
แล้ วแจ้ งมายังสานักงาน
(**เงินบริจาคสามารถนาไปใช้ ลดหย่อนภาษี ได้ **)

ด้ วยกาลังแรงงาน
- ช่วยงานสานักงาน (งานบัญชี, งานริเริ่มโครงการ, งานระดมทุน, งานประชาสัมพันธ์ ฯลฯ)
- ตอบจดหมายนักเรี ยน
- ร่วมเป็ นแรงงานค่าย
- แสดงความคิดเห็น / ร่วมปรับปรุงงาน
มูลนิธิพนู พลัง
47/217 หมูบ่ ้ านสิวลีตวิ านนท์ ถ.สุขาประชาสรรค์ 3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-2963-1483
website: http://www.poonpalang.org e-mail: poonpalang@yahoo.com
เมษายน 2551

