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สรุปกจิกรรมของชมรมแปลงสนิทรพัยเปน “บุญ” คร้ังท่ี 5 
บานหวยปูด  และบานปูดู ต.ขุนนาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นาน 

ระหวางวันท่ี 25 – 28 ธันวาคม 2553 
........................................ 

 

คนเราทุกคน ลวนเกิดมาบนโลกใบน้ี "อยางมีคุณคา" หากบางคร้ังบางครา ความแตกตางของสังคม 
สภาพความเปนอยู มันก็เหลื่อมล้ํากนัไปโดยไมอาจจะเลอืกหรือกําหนดโชคชะตาไดดวยตนเอง   แตความด ีความรัก 
และการชวยเหลอืแบงปน ยงัสามารถหลัง่ไหลไปสูหัวใจของกันและกันได 

นี่คือภาพกิจกรรมของชมรมแปลงสินทรัพยเปน “บุญ” ท่ีจัดขึ้นเปนคร้ังท่ี 5 ณ บานหวยปูด และ
บานปูดู ต.ขุนนาน อ.เฉลมิพระเกียรต ิจ.นาน  โดยมีวัตถปุระสงคเพ่ือชวยคลายความหนาวเหน็บใหแกนอง ๆ บนดอย
ในชวงฤดหูนาวท่ีหนาวมากกวาปกอน ๆ ใหมีความอบอุนกาย ไปพรอม ๆ กับความอบอุนใจท่ียังมีหลาย ๆ คนคดิถึง
พวกเขา รวมท้ังเอื้อเฟอไปถงึครอบครัวญาติพี่นองของพวกเขาดวย  ขอเชิญทุกทานตดิตามไดจากภาพกิจกรรม 
ดังตอไปน้ี 
 
1. ค่ํา 25 ธันวาคม 2553 : ของท่ีรับบริจาคมา จัดเตรียมขนขึ้นรถกระบะ 2 คัน รถเกง 1 คัน มุงหนาสูจังหวัดนาน  
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2. เชา 26 ธันวาคม 2553 : ผานเสนทางคดโคง สูงชัน สวยงาม แตตองใชความระมัดระวังเปนอยางมาก  
 

 
 

3. ถงึสถานอีนามยับานดาน เราแยกสิง่ของออกเปน 4 กอง เพ่ือมอบให 4 หมูบานคือ บานหวยปูด บานปูดู บานบวก
หญา และบานสะเก้ียง 
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4. บาย 26 ธันวาคม 2553 : บรรทุกขึ้นรถโฟลวิวไปบานหวยปูด ท่ึงกับฝมอืคนขบัและเสนทางท่ีแบค็โฮ บนดอย 
ชวยกันขดุ (เสยีดายท่ีไมไดถายรูปแบค็โฮมาใหด ูเพราะท่ีจริงคอืคนบนดอยท่ีชวยกันใชจอบ ใชเสยีม ขุดกันไปทีละเล็ก
ทีละนอย) 

 
5. ถงึแลว  บานหวยปดู หมูบานทีพ่วกเราไมเคยไปมากอน 
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6. นีค่ือรถท่ีพาเรา และขาวของตาง ๆ มาจนถงึหมูบาน โดยความอนุเคราะหจาก ครูถึก-สยามรัฐ วัฒนา (ขอคารวะ
คนขับอีกคร้ัง) 

 
 
7. ค่ําลง เด็ก ๆ มาเลนเกมสรอบกองไฟกับพวกเรา เปนความสขุของนอง ๆ เวลามีใครไปจัดกิจกรรมให จะวาไป พวก
เราก็รูสึกสนกุเชนกัน เหมือนไดลดวัยกลบัไปเปนเด็กอีกคร้ัง  เด็ก ๆ นารัก รองเพลงเกงกันทุกคน 
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8. เชา 27 ธันวาคม 2553 : ผูใหญบานนดัแนะลูกบานมารับของบริจาค ซึ่งมีท้ังหมดกวา 60 ครัวเรือน พรอมทั้งมอบ
ทุนการศกึษาใหเดก็ ๆ ในศนูย กศน. บานหวยปดู จํานวน 17 ทุน โดยมีทุนพิเศษอยู 3 ทุน ใหแกนองที่ตองรักษาตวั
จากโรคลิ้นหัวใจร่ัว, นองท่ีเปนกําพรา และนองท่ีมีพัฒนาการชา 

 
9. แยกของ และมอบใหทุกครัวเรือน 
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10. มอบทุนการศึกษาใหเดก็ ๆ  

 
 

10. เด็ก ๆ กับเสื้อกันหนาวตัวใหม 
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11. เสร็จแลวเดินเทาไปยงับานปูดู  ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ใชเวลาเดนิไป พักไป ถายรูปไปกวา 3 ชั่วโมง  มี
นอง ๆ จากบานหวยปดูเดนิไปสงดวย  ลําพงัถานอง ๆ เดินกันเอง ใชเวลาเพียงชั่วโมงเดยีวหรือนอยกวานั้น 

 
12. บายแก ๆ กเ็ดินทางมาถงึบานปูดู ท่ีนีพ่วกเราบางคนมาแลวหลายคร้ัง  และพบวาของท่ีจะบริจาคท่ีน่ี ชาวบานได
ชวยกันขนขึ้นมาไวท่ีศูนย กศน. เรียบรอยแลว  
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13. ค่ําลง ผูนําชมุชน อบต. ผูชวยผูใหญบาน อสม. และชาวบานหลาย ๆ คนมาตอนรับ  

 
 

14. มอบเสื้อกันหนาว  ขนมใหเดก็ ๆ และเสือ้ผาผูใหญบางสวน 
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15. เชา 28 ธันวาคม 2553 : มอบของใหชาวบาน ซึ่งมีอยู 45 ครัวเรือน และมอบทุนการศึกษาใหเด็ก ๆ ในศูนย กศน. 
บานปูดู จํานวน 5 ทุน  

 
สําหรับทุนการศึกษาของเด็กในศูนย กศน. บานอ่ืน ๆ ไดมอบใหแกหมออารท เจาพนักงานสาธารณสขุ ประจําสถานี
อนามัยบานดาน (รพ.สต.บานดาน) เปนผูนําไปแจกจายให ไดแก 
 บานบวกอุม จํานวน 16 ทุน 
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 บานหวยเตย จํานวน 12 ทุน 

 
 บานสะเก้ียง จํานวน 13 ทุน 
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 บานสะจุก จํานวน 12 ทุน 

 
ซึ่งเม่ือรวมกับบานหวยปดู และบานปูดูแลวเปน 75 ทุน หลงัจากน้ัน เดินทางกลบัโดยสวัสดภิาพ   

กิจกรรมคร้ังน้ี สาํเร็จลลุวงไปไดดวยความรวมแรงรวมใจ รวมอุดมการณของสมาชกิชมรม แปลง
สินทรัพยเปน “บุญ” ทุกคน ท้ังผูรวมเดินทาง ผูประสานงาน เด็กๆ และชาวบาน ท่ีจะขาดไมไดเลยคอืทานผูใจบุญทุก
ทานท่ีกรุณาสละทรัพย เพ่ือแบงปนนํ้าใจใหกับนอง ๆ และชาวบานบนดอยสงูแหงน้ี สินทรัพยท้ังหมดน้ีไดถูกแปลง
เปนทุนการศึกษาและเสื้อกันหนาว เพ่ือบรรเทาความหนาวเย็น ใหกบันองๆ อยางคุมคาตามความประสงคของทาน
ทั้งหลายแลว อีกท้ัง เสือ้ผา ผาหม เสื้อกันหนาว หมวก รองเทา อปุกรณกีฬา และอุปกรณการเรียน ไดถูกสงถึงมอื
ผูรับอยางสมบูรณแลว   

สดุทายจึงอยากจะขอขอบคุณทุก ๆ ทาน ท่ีชวยกันสรางรอยยิ้มและเตมิเตม็ความสขุใหกับเพ่ือน
มนุษย "อยางมีคุณคา" และไมวาเวลาจะผานไปเนิ่นนานเพียงใด หัวใจทุก ๆ ดวงก็รับรูไดถึง "นํ้าใจที่รินรดใหกันไมมี
วันหมด" ตราบเทาท่ีเวลาและโอกาสจะเอ้ืออํานวยและขอบคณุสําหรับ "การไดเกดิมาเปนเพือ่นมนุษยท่ีดตีอกันและ
กันเสมอ"  และดวยผลบญุในคร้ังน้ี ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลใหทานและครอบครัวประสบแต
ความสขุความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป และหวังเปนอยางยิง่วาจะไดรับความกรุณาเชนน้ีอีกในโอกาสตอ ๆ ไป ขอขอบคุณทุก
ทาน 

 
     ชมรมแปลงสินทรัพยเปน “บุญ” 
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ขอขอบคุณ : สมาชิกผูรวมเดินทาง 
1. คุณปริญญา  ทองประภา 
2. คุณสชุาติ เพ่ิมพนูอนันตชยั 
3. คุณสรวีร  มนตสวรรค 
4. คุณโชตกิา  เชื้อแกว 
5. คุณฉตัรชยั  วรเลศิ 
6. คุณชดิชนก  เชือ้แกว 
7. คุณชวลติ  อินทรสกล 
8. คุณวัชรา  วงศมาลา 
9. คุณชนาภา  ปานประสิทธ์ิ 
 
ขอขอบคุณ : สมาชิกผูประสานงาน 
1. คุณทิพวรรณ พิเชฐจํารัสชีพ (ทิพย) 
2. คุณภิรัษฌรัชต คําศรี (หมออารท) เจาพนักงานสาธารณสขุ ประจําสถานีอนามัยบานดาน รพ.สต.บานดาน 
3. คุณวิสิทธ์ิ  มารินทร  (หมอเกง) นกัวิชาการสาธารณสขุ อ.เฉลมิพระเกียรต ิ
4. นองดาว (เจาหนาท่ีปาไม ประจําเกษตรที่สงูโครงการหลวงตามพระราชดําริ ต.ขุนนาน) 
5. คุณสยามรัฐ วัฒนา (ครูถึก) ครู กศน.ประจําศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” บานบวกหญา 
6. คณุสเุมธ  ตาลตา  (ครูเมธ) ครู กศน.ประจําศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” บานสะเก้ียง 



ชมรมแปลงสินทรัพยเปน “บุญ” คร้ังท่ี 5 ระหวางวันท่ี 25 – 28 ธันวาคม 2553 บานหวยปูด และบานปูดู ต.ขุนนาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นาน 

http://gotoknow.org/blog/pygbox/412980  Page 13 of 17 

บัญชีรับ-จาย โครงการแปลงสินทรัพยเปน "บุญ" ครั้งที ่5 
บานหวยปูด  บานปูดู ต.ขุนนาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นาน 

ระหวางวันที่ 25 - 28 ธันวาคม 2553 
     

ที ่ รายการ รับ จาย คงเหลือ 

1 ยอดเงินท่ีไดรับบริจาคท้ังสิ้น 54,559.00  54,559.00 
2 คาเสื้อกันหนาว 96 ตวั  8,290.00 46,269.00 
3 คาขนมและของใชเบด็เตล็ดสําหรับเด็กๆ  3,949.00 42,320.00 
4 ทุนการศึกษา 72 ทุน ๆ ละ 500 บาท  36,000.00 6,320.00 
5 ทุนพิเศษนองลิน้หัวใจรัว่  2,000.00 4,320.00 
6 ทุนพิเศษนองกําพราบิดามารดา  1,500.00 2,820.00 
7 ทุนพิเศษนองพัฒนาการชา  1,500.00 1,320.00 
8 มอบใหศูนย กศน.บานหวยปูด  500.00 820.00 
9 มอบใหศูนย กศน.บานปูดู  820.00 0.00 
 
ขอขอบคุณ : สมาชิกผูรวมบรจิาคเงนิและส่ิงของ 
1. คุณอภชิาต ิ เร่ียมรัตนากร 1,000 บาท 
2. คุณกอบกุล  เกษมรับพร  2,000 บาท 
3. คุณเสาร  ชราศรี  2,000 บาท 
4. คุณเอกชยั  ธีระกําจาย  500 บาท 
5. คุณสําราญ  เอยีดทองใส  500 บาท 
6. คุณชยัรัตน  โตชยัภมิู  1,000 บาท 
7. คุณจุไรรัตน  รัตนคุณ   500  บาท 
8. คุณธวัช  จาดสอน  200 บาท 
9. คุณสมวุฒิ  สนุทรวิจิตร   1,000  บาท 
10. คุณณัฏฐณิชา  ใครนุนโพธ์ิ  1,000  บาท 
11. คุณวีรศักดิ์  พภิษูณะนาคทนต  500  บาท 
12. คุณพัชรี  คุณสวัสดิ์  100  บาท 
13. คุณทันสมัย  ชางภู  2,000   บาท 
14. คุณพัฒนพงษ วงษทหาร  500  บาท 
15. คุณปราโมทย  ประมวล  2,310  บาท 
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16. คุณคณิศร ประทีปบัณฑติ  500  บาท 
17. คุณสภุาพ  อินทะคง  1,000  บาท 
18. คุณปริญญา-ภัทธิรา  ทองประภา  8,400  บาท 
19. คุณสริุยา  เปลีย่นมอญ  1,000  บาท 
20. คุณประสงค ถนอมกุล  500  บาท 
21. คุณสุนันทา บุญสูง (และคณะนิสติ ป.โท ภาษาอังกฤษ)  800  บาท 
22. ครูอํานวยพร  สมตระกูล  100  บาท และสิ่งของ 
23. คุณวิไลวรรณ หาญสินอดุม 1,000 บาท 
24. ผ.อ.จรัญ - อ.อบุล พุทธเจริญ 1,000 บาท  
25. คุณนิพนธ - คุณสภุัทรา ด.ญ.นาราภทัร เจริญชอบ 1,000 บาท 
26. ครูสรวีร  มนตสวรรค   1,000 บาท 
27. คุณณัฐ  จุลมานพ  1,000 บาท 
28. คุณฉตัรชยั  วรเลิศ  500 บาท   
29. คุณชวลิต  อินทสกล   500 บาท 
30. คุณกมลมาลย  ยอดทอง  1,000  บาท 
31. แผนก MMA บริษทั บริษัท พีทีทีอาซาฮี เคมิคอล จํากัด   2,000  บาท 
32. คุณศภุางค  วงษตระหงาน  500  บาท 
33. ขาราชการ ทต.โปงนํ้ารอน  999 บาท 
34. คุณพัชรี  บํารุงศลิป   500 บาท  
35. คุณสนัุนทา  นุกลูภกัด ี  500 บาท  
36. คุณรัสมี  สันตะพด  100 บาท  
37. คุณอรุณี  โถแกว  500 บาท  
38. คุณนฤมล  ตะโนรี และเพือ่นขาราชการ สนง.ทองถิ่นจังหวัดลาํปาง 1,000 บาทและสิ่งของ 
39. คุณดรุณวรรณ  คําศรี  300 บาท และสิ่งของ 
40. คุณชลนชิา  ภมุรินทร  500 บาท  
41. คุณปรีชา  ทศมาศ  1,000 บาท  
42. คุณศิริรัตน  ชีพสมทุร  500 บาท  
43. คุณสมิุตร  บัวเผือ่น  750 บาท  
44. คุณอังคณา  ศรีประเสริฐ  500 บาท  
45. คุณชตุมิา  เขตภิบาล  500 บาท   
46. คุณบุญลอม  บญุสาร  200 บาท   
47. ร.ต.ท.นิตภิัทร – คุณปรียา  หงสทอง   1,000 บาท  
48. คุณบุญสง  หุนแกวชมภู  200 บาท  
49. คุณนงลกัษณ  พวงบญุช ู 200 บาท  
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50. คุณอนุพนธ  ฐิติวร  200 บาท  
51. คุณพนิดา  ถือสตัย 500 บาท และสิ่งของ 
52. คุณศภุลักษณ  แพทยศาสตร  200 บาท  
53. คุณบุญธรรม  เทพพิชยั  200 บาท  
54. คุณดําเนิน  ธรรมเกษร  100 บาท   
55. คุณอัสนา  ธรรมเกษร  100  บาท  
56. คุณสิริพร  ธรรมเกษร  100 บาท  
57. คุณจารุณี  จิตรเจริญ  100 บาท  
58. คุณถิระวัฒน  แสงทองลวน  100 บาท  
59. คุณธีรศักดิ์  สงคเคราะห  100 บาท  
60. คุณพรเทพ  พรประสิทธ์ิ  100 บาท  
61. คุณสิรินทร  เรืองทองเมือง  100 บาท  
62. คุณอัญชุล ี ไกรเลศิ 500 บาท  
63. คุณภมุริน  เพชรชําล ิ 100 บาท  
64. คุณพันธศกัดิ ์ อนุตรชยัสิริ  200 บาท   
65. คุณกรกนก  บุญเสวก  100 บาท   
66. คุณเสาวนีย  เผื่อนภษูติ  200 บาท และสิ่งของ 
67. คุณบษุบา  ปนรูป  300 บาท  
68. คุณนภาพร  โภคศิริ  100 บาท   
69. คุณออมใจ  แสวงพานิช  200 บาท  
70. คุณชยัวัฒน  ป ยะทัศนศรี  500 บาท 
71. คุณสุธา นามนา  500 บาท 
72. คุณกุลฎา   พิศออน  500 บาท และสิ่งของ 
73. คุณวิชยั   วงศเณร  200  บาท และสิ่งของ 
74. คุณจิราพร  เรืองคลาย  200  บาท 
75. คุณวรรณวิภา  เกษม  200  บาท 
76. คุณณัฐกิจ   พฤทธานนท  500  บาท 
77. คุณฤทธิชยั  ทิมวิไลรักษ  500 บาท 
78. คุณธนพล  เมาลานนท 500 บาท 
79. คุณทิพวรรณ  พิเชฐจํารัสชีพ 500 บาท และสิ่งของ 
80. คุณยุทธนา  โมรา 200  บาท 
81. คุณเอกรัตน  สันติพิทักษ  500  บาท  
82. คุณป ยวุฒ ิจักรแสงชยัโชต ิ
83. คุณรัตนา กิติธีระกุล 
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84. คุณไพรัตน  ตันติวงศเจริญ 
85. คุณณัฐกร ไกรกุล 
86. คุณสธิุดา อารยางกูร 
87. คุณชินาคม  เจริญวัฒนธีรกุล 
88. คุณสทิธิชยั  รุจิพูนพงศ 
89. คุณสุรกิจ  อาจทวีกุล 
90. คุณวัลลภ  บุญกอ 
91. คุณลดัดา เจริญสขุ 
92. คุณพงษศักดิ ์ ฟองเพ็ชร 
93. คุณสมภพ  จิตตปาลกุล 
94. คุณพิณรงค  เพชรอุบล 
95. คุณสุวิทย  เริงสมุทร 
96. คุณสภุคั ตระการฤกษ 
97. คุณวัฒนา  วรเดชากุล 
98. คุณนคร  คงเจริญโชค 
99. คุณชตุมิา เจริญผล 
100. คุณสปุราณี มณีกิจ  
101. คุณเชดิชาย สิมทิพลา 
102. คุณปทมา ทองเจริญ 
103. คุณปญญา รินรักษา 
104. คุณกรณิกา เผือกวิสุทธ์ิ 
105. คุณเอ้ือใจ  ซ่ือตรง 
106. คุณดุสติ เตยีมพาณิชย 
107. คุณธนพร  บํารุง   
108. เพ่ือนขาราชการ ทต.นายายอาม  
109. คุณธีมาพร ภูมิเจริญ   
110. คุณวันพร  สาสะเน  
111. คุณรดาศา พงษสําราญ   
112. คุณพรทิพย  พลอยจ่ัน   
113. คุณวิณัฐชินันท  เทพวัต ิ  
114. คุณโชตกิา  เชื้อแกว 
115. คุณชดิชนก  เชื้อแกว 
116. เดก็หญิงลฎาภา  อิม่กมล 
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117. เดก็ชายสิปปภาส วัฒนภินันทชัย 
118. ครูสรวีร มนตสวรรค 
119. คุณรัตนา นามบตุร 
120. คุณสายทอง  แสงกระจาง 
121. ครูสวางจิตร ออนละมูล 
122. ครูอรทัย องอาจ 
123. คุณจุฑาทิพย  มีผดุง 
124. คุณวิลาวัลย  อัธยาจิรกูล 
125. คุณนลนิ ี  ตามะทะ 
126. คุณณัฐวุฒิ   วุฒิกานนนท 
127. คุณกันยา  สระทองด ี
128. คุณเมตตา  จิรายุเจริญศกัดิ ์
129. คุณวัชรา  วงศมาลา  
130. คุณกัญญชนก   เพ็ชรไทย 
131. คุณนฤทัย  อ่ิมสาย 
132. คุณศันสนีย  คําม ี
133. คุณวนิดา  เอีย่มสาย 
134. คุณประเสริฐ  เวฬุวนารักษ 
135. คุณวลยัรัตน  วงศเพ็ญทักษ 
136. คุณก่ิงกมล  แสงทอง    
137. คุณสรีุย  สงวนสิน 
138. คุณดวงใจ  มีมาก 
139. คุณชนาภา  ปานประสิทธ์ิ  
140. คุณพรพิมล  นอยดวง   
141. คุณเพชรณีย   นวมนวล   
142. คุณศรัญญา  ชุมก่ิง                                                      
143. คุณมธุริน  เถยีรประภากุล                                                        
144. คุณพัชรินทร  ขวัญจิตร  
145. คุณกาญจนา  โชติโอภาส 
146. คุณกอบัว  เกศเทศ                 
 
 
 
 

โดย... โชติกา เชื้อแกว 8 ม.ค. 54 


