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ภาพ - กนตธีร เหลืองอราม

มีน้ําใจปนใหกัน
ที่ชั้น G ของหางสรรพสินคาเสรีเซ็นเตอร มีรานขายสินคามือสองอยูรา นหนึ่งชื่อราน 'ปน
กัน' ในรานไมไดตกแตงมากมาย นอกจากการจัดสินคาใหเปนหมวดหมู มีหนังสือ
เสื้อผา กระเปา ถวยจาน และกิ๊บติดผม ฯลฯ
กวาดสายตาไปโดยรอบ ยังไดพบกับบอรดอธิบายที่มาที่ไปของราน รวมไปถึงการแจง
รายไดในแตละเดือน และก็ไดพบวาปลายทางของทุกบาททุกสตางคจากรานคาแหงนี้จะ
ถูกนําไปจัดสรรเปนทุนการศึกษาใหเด็กดอยโอกาส รวมกับเงินที่รบ
ั บริจาคอีกสวนหนึ่ง
ดําเนินการภายใตมล
ู นิธิยุวพัฒน
สุธาสินี ศุภศิริสินธุ ผูจด
ั การรานขายสินคามือสองแหงนัน
้ และยังเปนหัวหนาโครงการ
ิ ุวพัฒน
สงเสริมการศึกษา เลาถึงที่มาที่ไปราน 'ปนกัน' โดยเริ่มตนอธิบายวา มูลนิธย
กอตั้งขึ้นโดยกลุมบริษท
ั พรีเมียร ซึ่งทําธุรกิจมีบริษัทในเครือหลากหลาย อยางเชน ปลา
เสนทาโร ลูกอมโอเล ดําเนินธุรกิจโรงแรมระดับ 5 ดาว โรงแรมรายาวดี จ.กระบี่ บริหาร
ศูนยการคาเสรีเซ็นเตอร เปนตน
การทํางานของมูลนิธิ เนนสงเสริมการศึกษาใหกับเด็กดอยโอกาส กลุมเยาวชนไทยที่
่ ง
ขาดโอกาสในการเรียนตอชวงมัธยมศึกษายังมีจํานวนมาก ทางมูลนิธใิ หทุนตอเนือ
จนกระทั่งจบม.6 ปหนึง่ รับได 100 คน สําหรับนักเรียนชั้น ม.1 สวน ปวช. ปที่ 1 รับได
75 คน สําหรับปที่มีผบ
ู ริจาคมาก ก็จะรับไดมาก
อยางปที่ผานมามีผูบริจาคมาก จึงจัดสรรทุนใหนักเรียนไดมากถึง 450 คน และสงเรียน
อยางตอเนือ
่ ง ถาตองเสียคาเรียนตั้งแตม.1- ม.6 รวมทั้งหมด 30,000 บาท ทางมูลนิธิ
ใหเทอมละ 2,500 บาท ถาเปนระดับปวช.ตองเสียคาใชจาย 36,000 บาท ก็จายให
เทอมละ 6,000 บาท
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจากทั่วประเทศจะสงรายชือ
่ ของเด็กๆ มาพื้นทีล
่ ะ 2 - 3 คน
เงื่อนไขคือ เรียนดี - ยากจน สวนหลักเกณฑการพิจารณาทางมูลนิธิ จะเนนคนที่มีใจ
อยากเรียนจริงๆ โดยใหเขียนประวัติทั่วไป และเรียงความ 'ชีวิตของขาพเจา' เพื่อดูวา
เด็กๆ มีความสนใจตอการเรียนมากนอยแคไหน เมื่อรับทุนแลวก็ยงั ขอใหเด็กๆ เขียน
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จดหมายมาทุกเดือน เพื่อจะไดทราบความเปนอยู หากพบวามีปญ
 หาก็จะหาทาง
ชวยเหลือ แกไข ใหคาํ ปรึกษากันตอไป
ปจจุบน
ั มีเด็กๆ ที่ทางมูลนิธิจด
ั สรรทุนใหกับเด็กจํานวน 1,000 คน สวนที่จบไปแลวก็มี
จํานวนประมาณ 1,000 คน
สุธาสินี เลาวา เงินทุนสําหรับการนํามาจัดสรรเปนทุนการศึกษามาจากกลุมธุรกิจตางๆ ผู
บริจาครายยอย และกลุมบริษัทพรีเมียร ซึ่งมีบริษัทในเครือกวา 10 บริษัท รวมถึงสวนที่
พนักงานบริจาคให ทางโครงการขอความรวมมือไปยังพนักงาน จะบริจาคจํานวนเทาใดก็
ไดตามความตองการของแตละคน โดยหักจากเงินเดือนมีตั้งแต 50 บาท (ปหนึง่ ให 600
บาท) บางคนก็บริจาคให 3,000- 5,000 บาท
สําหรับราน 'ปนกัน' จัดตั้งขึน
้ ป 2540 ในชวงวิกฤติเศรษฐกิจ ทําใหผูบริจาคไมสามารถ
สนับสนุนโครงการใหทุนการศึกษาเด็กไดเต็มที่ ในชวงนั้นหลายแหงตองปดกิจการไป
จึงไปขอบริจาคสิง่ ของคางสต็อกตามโรงงานตางๆ
"อยางกระเปาที่สงออกตางประเทศ ตองไปขนจากโรงงาน แลวทางหางเสรีเซ็นเตอรก็
ใหพื้นที่ขาย ก็ขายมาเรื่อยๆ จนป 2542 ของเริ่มจะหมด ตองปดรานนั้นไป แตทางเสรี
เซ็นเตอรกย
็ ังใหพื้นทีอ
่ ยู มูลนิธิกเ็ ลยเปดรับบริจาคของ ก็ไดมาเรื่อยๆ จึงนํามาขายเปน
สินคามือสอง รายไดทก
ุ บาททุกสตางค ไมหักคาใชจายอะไรอีกแลว จะเปน
ทุนการศึกษาใหกับเด็กๆ"
มีทั้งผูบริจาคเปนล็อตใหญๆ และแบบรายยอย เชน โรงแรมแกรนดไฮแอท เอราวัณ
โรงแรมรายาวดี พนักงานบริษัทการบินไทยที่รวบรวมขาวของจากเพือ
่ นรวมงานมา
บริจาค บางคนกําลังจะยายบาน ก็เรียกพนักงานรานปนกันไปรับของ
ั บริจาค ก็มีเสื้อผา กระเปา จาน ชาม ชอนสอม มีแมกระทั่งของชํารวยตางๆ
"ของที่ไดรบ
บางคนเก็บไวไมไหวแลว จะทิ้งก็ไมกลา แลวก็เปนตัวทีด
่ ด
ี วย นอกจากนีย
้ ังมี ตุกตา
หมอน มุง คอมพิวเตอรที่ใชได และไมไดก็มี เราก็ขายตามสภาพ อยางหนังสือที่ชั่งกิโล
ขาย มันก็กลายเปนเศษกระดาษ แตถานํามาบริจาค หนังสือเลมที่เราอานแลว ก็มีคนที่
ยังไมไดอานอีก ตอนแรกไมคด
ิ วาหนังสือจะขายได แตกลับขายดี"
ผูจัดการรานปนกัน บอกวา ระยะแรกๆ รายไดจากรานยังไมมากนัก เฉลีย
่ ปละประมาณ 3
- 4 แสนบาท แตก็ขยับสูงขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งปจจุบน
ั เปดมา 7 ป ปที่แลว (2549) มี
รายได 1.7 ลานบาท บางเดือนได 20,000 บาท เพราะมีคนบริจาคทีย
่ า ยบาน ก็เรียก
พนักงานที่รา นไปรับของ แตบางชวงทางรานก็ขาดของ โดยเฉพาะชวง 2 - 3 เดือนที่
ผานมา เปนชวงที่ไมมีของเขามา
"เราก็จะเชิญชวนคะ อยางชวงปดเทอม คุณพอคุณแมอาจจะชวนลูกๆ เก็บบาน ของ
ี หลาย
อะไรที่จะทิง้ ก็เสียดาย จะเก็บไวกร็ กบาน ถานํามาบริจาคก็จะไดเปนประโยชนอก
ตอ ขาวของที่เราไมใช ก็มีประโยชนตอคนอื่น แลวรายไดก็เปนทุนการศึกษาใหกบ
ั เด็ก
ดอยโอกาสดวยคะ"
นอกจากรานปนกันจะเปนแหลงรายไดหนึ่งสําหรับชวยเด็กๆ ดอยโอกาสใหไดรบ
ั
การศึกษาแลว ยังเปนแหลงเรียนรูใหกับคนที่ทํางานในนั้นดวย เปนการเรียนรูด
 าน
คุณธรรม โดยเฉพาะอยางยิง่ ในเรือ
่ งการ 'ให' อยางไมหวังผลตอบแทน
สุธาสินี เรียนจบจากสาขาวรรณกรรมสําหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ประสานมิตร และเขาทํางานที่มูลนิธิยุวพัฒน เมื่อไดรบ
ั คําแนะนําจากอาจารย
ที่มหาวิทยาลัยใหมาสมัครงานที่นี่ จนถึงทุกวันนี้ผานมา 7 ป เธอทําหนาที่ดูแลงานดาน
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สงเสริมการศึกษา อยางในชวงที่ผานมามีการจัดประกวดการวาดภาพ แลวคัดเลือก
ผลงานของเด็กๆ มาจัดพิมพเปนบัตรอวยพร รายไดทั้งหมดนํามาจัดพิมพหนังสือนิทานที่
แตงโดยเด็กๆ และแจกหนังสือนัน
้ ไปใหเด็กๆ ทั่วประเทศ และยังทําหนาที่เปนผูจัดการ
รานปนกัน
เธอเลาถึง สิ่งที่ไดเรียนรูจากการทํางานมา 7 ปวา เรียนรูเรื่องการชวยเหลือคนอื่น และก็
ติดเปนนิสย
ั ทุกวันๆ เราตองอยูกับเด็กๆ ที่ดอยโอกาสทางการศึกษา แลวไดเห็นวาเขา
ตองพยายามอยางมาก เพื่อที่จะไดเรียน เมื่อไดไปเจอกับเด็กๆ กลุม
 อื่น ก็จะพูดใหเขา
เห็นความสําคัญของการเรียน
"สวนตัวเองก็ไดรูสก
ึ วา ชีวิตมีคุณคามากขึ้น ทีไ
่ ดเอื้อเฟอสิ่งดีๆ ใหกับคนอื่น ทําใหมี
ความสุขกับการทํางาน"
....................
หมายเหตุ : สอบถามขอมูลเพิ่มเติม รานปนกัน โทร.0-2301-1096
หนา 22
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