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รวยแสน 
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นใหกัน  

องหางสรรพสินคาเสรีเซ็นเตอร มีรานขายสนิคามือสองอยูรานหนึ่งชื่อราน 'ปน
นไมไดตกแตงมากมาย นอกจากการจัดสินคาใหเปนหมวดหมู มีหนังสอื 
ระเปา ถวยจาน และกิ๊บตดิผม ฯลฯ  

ตาไปโดยรอบ ยงัไดพบกับบอรดอธิบายที่มาที่ไปของราน รวมไปถงึการแจง
แตละเดือน และก็ไดพบวาปลายทางของทุกบาททุกสตางคจากรานคาแหงนี้จะ
จดัสรรเปนทนุการศึกษาใหเด็กดอยโอกาส รวมกับเงินที่รับบริจาคอีกสวนหนึ่ง 
รภายใตมลูนธิิยุวพัฒน  

ุภศิริสินธุ ผูจดัการรานขายสินคามือสองแหงนัน้ และยังเปนหัวหนาโครงการ
ารศึกษา เลาถึงท่ีมาที่ไปราน 'ปนกนั' โดยเริ่มตนอธบิายวา มูลนิธิยุวพัฒน
โดยกลุมบริษัทพรีเมียร ซ่ึงทําธุรกิจมีบริษัทในเครือหลากหลาย อยางเชน ปลา
 ลกูอมโอเล ดําเนนิธุรกิจโรงแรมระดับ 5 ดาว โรงแรมรายาวดี จ.กระบี ่บริหาร
าเสรีเซ็นเตอร เปนตน  

นของมูลนิธิ เนนสงเสริมการศึกษาใหกับเด็กดอยโอกาส กลุมเยาวชนไทยที่
าสในการเรียนตอชวงมัธยมศึกษายงัมจีํานวนมาก ทางมูลนิธิใหทุนตอเนือ่ง
จบม.6 ปหนึง่รับได 100 คน สําหรับนักเรียนชั้น ม.1 สวน ปวช. ปท่ี 1 รับได 
ําหรับปท่ีมีผูบรจิาคมาก ก็จะรับไดมาก  

ี่ผานมามีผูบรจิาคมาก จึงจดัสรรทุนใหนักเรียนไดมากถึง 450 คน และสงเรียน
นือ่ง ถาตองเสียคาเรียนตั้งแตม.1- ม.6 รวมทั้งหมด 30,000 บาท ทางมูลนิธิ
ะ 2,500 บาท ถาเปนระดับปวช.ตองเสียคาใชจาย 36,000 บาท ก็จายให

6,000 บาท  

เขตพื้นที่การศึกษาจากทั่วประเทศจะสงรายชือ่ของเด็กๆ มาพื้นทีล่ะ 2 - 3 คน 
ือ เรียนดี - ยากจน สวนหลักเกณฑการพิจารณาทางมูลนิธิ จะเนนคนท่ีมีใจ
นจริงๆ โดยใหเขียนประวัติท่ัวไป และเรยีงความ 'ชีวิตของขาพเจา' เพื่อดูวา 
วามสนใจตอการเรียนมากนอยแคไหน เมื่อรับทนุแลวก็ยงัขอใหเด็กๆ เขียน
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จดหมายมาทุกเดือน เพื่อจะไดทราบความเปนอยู หากพบวามีปญหาก็จะหาทาง
ชวยเหลือ แกไข ใหคาํปรึกษากันตอไป  

ปจจุบนัมีเดก็ๆ ท่ีทางมูลนิธิจดัสรรทุนใหกับเดก็จํานวน 1,000 คน สวนที่จบไปแลวก็มี
จํานวนประมาณ 1,000 คน  

สุธาสินี เลาวา เงินทุนสาํหรับการนาํมาจัดสรรเปนทุนการศกึษามาจากกลุมธุรกิจตางๆ ผู
บริจาครายยอย และกลุมบริษัทพรีเมียร ซ่ึงมบีริษัทในเครือกวา 10 บริษัท รวมถึงสวนที่
พนักงานบรจิาคให ทางโครงการขอความรวมมือไปยังพนักงาน จะบริจาคจํานวนเทาใดก็
ไดตามความตองการของแตละคน โดยหักจากเงินเดือนมีตั้งแต 50 บาท (ปหนึง่ให 600 
บาท) บางคนกบ็ริจาคให 3,000- 5,000 บาท  

สําหรับราน 'ปนกนั' จดัตั้งขึน้ป 2540 ในชวงวกิฤติเศรษฐกิจ ทําใหผูบรจิาคไมสามารถ
สนับสนุนโครงการใหทุนการศึกษาเด็กไดเต็มท่ี ในชวงนั้นหลายแหงตองปดกิจการไป 
จึงไปขอบรจิาคสิง่ของคางสต็อกตามโรงงานตางๆ  

"อยางกระเปาที่สงออกตางประเทศ ตองไปขนจากโรงงาน แลวทางหางเสรีเซ็นเตอรก็
ใหพื้นที่ขาย ก็ขายมาเรื่อยๆ จนป 2542 ของเริ่มจะหมด ตองปดรานนั้นไป แตทางเสรี
เซ็นเตอรก็ยังใหพื้นทีอ่ยู มูลนิธิก็เลยเปดรับบริจาคของ ก็ไดมาเรื่อยๆ จงึนํามาขายเปน
สินคามือสอง รายไดทุกบาททุกสตางค ไมหักคาใชจายอะไรอีกแลว จะเปน
ทุนการศึกษาใหกับเดก็ๆ"  

มีท้ังผูบรจิาคเปนล็อตใหญๆ และแบบรายยอย เชน โรงแรมแกรนดไฮแอท เอราวัณ 
โรงแรมรายาวดี พนักงานบริษัทการบินไทยที่รวบรวมขาวของจากเพือ่นรวมงานมา
บริจาค บางคนกําลังจะยายบาน ก็เรียกพนักงานรานปนกันไปรับของ  

"ของท่ีไดรับบรจิาค ก็มีเสื้อผา กระเปา จาน ชาม ชอนสอม มีแมกระท่ังของชํารวยตางๆ 
บางคนเกบ็ไวไมไหวแลว จะท้ิงก็ไมกลา แลวก็เปนตัวทีด่ดีวย นอกจากนีย้ังมี ตุกตา 
หมอน มุง คอมพิวเตอรท่ีใชได และไมไดก็ม ีเราก็ขายตามสภาพ อยางหนงัสือท่ีชั่งกิโล
ขาย มันก็กลายเปนเศษกระดาษ แตถานํามาบริจาค หนงัสือเลมท่ีเราอานแลว ก็มีคนที่
ยังไมไดอานอีก ตอนแรกไมคดิวาหนังสือจะขายได แตกลับขายด"ี  

ผูจัดการรานปนกนั บอกวา ระยะแรกๆ รายไดจากรานยงัไมมากนัก เฉลีย่ปละประมาณ 3 
- 4 แสนบาท แตก็ขยบัสูงขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งปจจุบนัเปดมา 7 ป ปท่ีแลว (2549) มี
รายได 1.7 ลานบาท บางเดือนได 20,000 บาท เพราะมคีนบรจิาคท่ียายบาน ก็เรียก
พนักงานที่รานไปรบัของ แตบางชวงทางรานก็ขาดของ โดยเฉพาะชวง 2 - 3 เดือนที่
ผานมา เปนชวงที่ไมมีของเขามา  

"เราก็จะเชญิชวนคะ อยางชวงปดเทอม คุณพอคณุแมอาจจะชวนลกูๆ เก็บบาน ของ
อะไรที่จะท้ิงก็เสียดาย จะเก็บไวก็รกบาน ถานาํมาบริจาคก็จะไดเปนประโยชนอีกหลาย
ตอ ขาวของที่เราไมใช ก็มีประโยชนตอคนอื่น แลวรายไดก็เปนทุนการศึกษาใหกับเด็ก
ดอยโอกาสดวยคะ"  

นอกจากรานปนกนัจะเปนแหลงรายไดหนึ่งสําหรับชวยเดก็ๆ ดอยโอกาสใหไดรับ
การศึกษาแลว ยงัเปนแหลงเรียนรูใหกับคนที่ทํางานในนั้นดวย เปนการเรียนรูดาน
คุณธรรม โดยเฉพาะอยางยิง่ในเรือ่งการ 'ให' อยางไมหวังผลตอบแทน  

สุธาสินี เรียนจบจากสาขาวรรณกรรมสําหรับเด็ก คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ ประสานมติร และเขาทาํงานที่มูลนธิิยุวพัฒน เมื่อไดรับคําแนะนําจากอาจารย
ท่ีมหาวิทยาลัยใหมาสมัครงานที่นี ่จนถงึทุกวันนี้ผานมา 7 ป เธอทําหนาที่ดูแลงานดาน
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สงเสริมการศึกษา อยางในชวงที่ผานมามีการจัดประกวดการวาดภาพ แลวคดัเลือก
ผลงานของเด็กๆ มาจดัพิมพเปนบตัรอวยพร รายไดท้ังหมดนํามาจดัพมิพหนังสือนิทานที่
แตงโดยเดก็ๆ และแจกหนังสือนัน้ไปใหเด็กๆ ท่ัวประเทศ และยังทําหนาที่เปนผูจัดการ
รานปนกนั  

เธอเลาถึง สิ่งท่ีไดเรียนรูจากการทํางานมา 7 ปวา เรียนรูเร่ืองการชวยเหลือคนอื่น และก็
ตดิเปนนิสยั ทุกวันๆ เราตองอยูกับเด็กๆ ท่ีดอยโอกาสทางการศึกษา แลวไดเห็นวาเขา
ตองพยายามอยางมาก เพื่อท่ีจะไดเรียน เมื่อไดไปเจอกบัเด็กๆ กลุมอ่ืน ก็จะพดูใหเขา
เห็นความสาํคัญของการเรียน  

"สวนตัวเองก็ไดรูสกึวา ชีวิตมคีุณคามากขึ้น ท่ีไดเอ้ือเฟอสิ่งดีๆ ใหกับคนอื่น ทําใหมี
ความสุขกบัการทํางาน"  

....................  

หมายเหตุ : สอบถามขอมูลเพิ่มเตมิ รานปนกนั โทร.0-2301-1096 

หนา 22  
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