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“หากท่านอยากท�าบุญ แต่ไม่มีเวลา 
ไปวัด ถ้าท่านอยากช่วยเหลือผู้อื่น แต่ไม่รู้ 
จะเริ่มต้นอย่างไร อยากเป็นผู้ให้แต่ก็เกรงว่า
ผู้รับจะเขินอาย.. 

หากท่านขายอาหาร แล้วมีคนไร้บ้าน 
มาขอข้าวกิน ท่านอยากให้แต่ก็กังวลว่า 
จะมีคนมาขอเพิ่ม และท่านไม่มีก�าลังพอจะ 
ให้กับทุกคน”

โครงการปันกันอิ่มอาจตอบโจทย์  
“การให้” ในรูปแบบใหม่ที่สะดวก ไม่จ�าเป็น
ต้องไปวัด เป็นช่องทางที่สามารถแบ่งปัน 
ได้ง่าย ไม่เป็นภาระต่อร้านอาหารที่สนใจ

จุดประกาย
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	 โครงการปันกันอิ่ม	 มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา มองว่า
ปัจจัยพ้ืนฐานเร่ืองอาหารเป็นสิ่งส�าคัญ ในสังคมทุกวันนี้ยังมี 
กลุ ่มคนส่วนหนึ่งท่ีมีรายได้น้อย ยากจนขัดสน กินอาหาร 
ไม่พออิ่ม หรือต้องอดอาหารเป็นบางมื้อ ขณะที่คนอีกส่วนหนึ่ง
ต้องการช่วยเหลือแบ่งปันอาหารให้เท่าที่มีก�าลัง แต่ไม่รู ้จะ 
หยิบยื่นน�้าใจให้กันอย่างไร โครงการปันกันอิ่มจึงน�าเสนอ 
แนวคิดการท�าบุญรูปแบบใหม่ผ่านช่องทางใหม่ ซ่ึงเป็นวิธีหน่ึง 
ที่จะท�าบุญได้ง่ายในชีวิตประจ�าวัน ไม่จ�าเป็นต้องท�าบุญที่วัด  
หรือท�าบุญกับพระ แต่เป็นทางเลือกในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
ซึ่งท�าได้ง่าย ตามก�าลังและโอกาส มีร้านอาหารเป็นสะพานบุญ 
เชื่อมระหว่างผู้ให้และผู้รับ ดังค�าขวัญโครงการว่า “อ่ิมใจผู้ให้  
อิ่มท้องผู้รับ”
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เป้าหมายระยะยาวของโครงการยังคาดหวังว่า 
จะมีร ้านอาหารแบ่งป ันลักษณะนี้ เพิ่มจ�านวนขึ้น  
กระจายตัวไปท่ัวกรุงเทพ และจังหวัดต่างๆ เป็น 
ช่องทางให้คนได้ท�าบุญ เป็นโอกาสให้เกิดการแบ่งปัน 
จากคนมีไปยังคนไม่มีหรือมีน้อย และเป็นตัวอย่าง 
รูปธรรมของสวัสดิการภาคประชาชนท่ีเริ่มต้นจาก 
เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
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ส�าหรับบุคคลทั่วไป

เมื่อท่านเข้าใจแนวคิดข้างต้นและเห็นด้วย ท่านสามารถ 
เริม่ต้นเป็น “ผูใ้ห้” ได้ จากร้านอาหารและเครือ่งดืม่ทีร่่วมโครงการ
ปันกันอิ่ม (ดูรายชื่อร้านอาหารได้ในคู่มือส่วนที่ 1) หากในชุมชน
ของท่านยังไม่มีร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการ สิ่งที่ท่านท�าได้คือ

- ชักชวนร้านอาหารในชุมชนของท่าน หรือบริเวณใกล้เคียง 
สื่อสารแนวคิดการแบ่งปันให้ร้านอาหารเข้าใจ เปิดโอกาสให้เจ้าของ
ร้านตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมแบ่งปันกับโครงการหรือลงมือท�าเอง

- ติดต่อมูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา ผ่านเพจเฟซบุ๊ก “พุทธิกา 
ฉลาดท�าบุญด้วยจิตอาสา” เลือกร้านอาหารในโครงการเพื่อ 
แบ่งปัน โดยสนับสนุนผ่านช่องทางที่สะดวก หรือจะแบ่งปันโดย 
ไม่ระบุร้านก็ได้ 

เร่ิมอย่างไร
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สสำหรับร้ำนอำหำรที่สนใจ

ท่านเป็นเจ้าของร้านท่ีสนใจและ
เข้าใจแนวคิดข้างต้น ท่านสามารถ 
ด�าเนินงานด้วยตัวท่านเองได้ทันที โดย
อาจน�าวิธีการแบ่งปันผ่านระบบคูปอง 
(อ่านรายละเอียดในคู ่ มือส่วนท่ี 1)  
มาประยุกต์ใช้ได้ หรือใช้เครื่องมืออ่ืน 
ตามที่ท ่านสะดวก อาจลดหรือเพิ่ม 
ขั้นตอนได้ แต่แนวทางส�าคัญที่โครงการ
อยากแนะน�าคือ
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- ท่านเป็นสะพานบุญเชื่อมระหว่างผู้ให้ และผู้รับ เชื่อใน 
การแบ่งปันเพื่อช่วยเหลือระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

- บริหารจัดการการแบ่งปันอย่างเป็นระบบ ใช้เครื่องมือ 
ที่จะช่วยให้การแบ่งปันสะดวก เช่น ใช้คูปองเป็นสื่อกลาง และ 
มีการจดบันทึกเพื่อให้ทราบจ�านวนอาหารรับฝาก และจ�านวนผู้รับ 
แจ้งไว้ให้เห็นชัดเจนภายในร้าน ซึ่งจะช่วยแสดงถึงความซื่อสัตย์ 
โปร่งใส ในการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และควรสรุปจ�านวนการรับฝาก
เป็นรายเดือน

- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้คนรับทราบถึงการแบ่งปัน
ที่มีในร้านของท่าน ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ ์
หน้าร้าน สื่อสารกับลูกค้าให้บอกต่อ หรือช่องทางออนไลน์ ไม่ว่า
จะเป็น เพจเฟซบุ๊ก ไลน์ หรือเว็บไซต์ของร้าน
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- กรณีมีจ�านวนอาหารฝากคงค้างในแต่ละเดือน หมายถึง 
มีผู ้รับน้อยกว่าผู ้ให้ เจ้าของร้านอาจพิจารณารวบรวมน�าไป 
บริจาคช่วยเหลือองค์กรการกุศลในพื้นท่ี หรือหน่วยงาน/มูลนิธิ  
ที่ท่านเห็นสมควร ส่วนในกรณีมีผู้รับมากกว่าผู้ให้ เจ้าของร้าน 
อาจพิจารณาความเป็นไปได้ท่ีจะช่วยเหลือแบ่งปันเอง หรือ
ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมถึงผู้ให้ที่อาจยังไม่ทราบข้อมูล

- ชักชวนเพื่อนผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่ใกล้เคียง 
หรือพื้นที่อื่น ให้ร่วมแบ่งปันตามแนวคิดนี้
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ทสำได้เลย

นอกจากร้านอาหารที่เข้าร่วม
โครงการปันกันอิ่มกับมูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา 

ยังมีร้านอาหารอื่นที่มีแนวคิดคล้ายกัน 
แตกต่างกันหลายรูปแบบ 
ซึ่งสามารถศึกษาแนวคิด

และประสบการณ์จากร้านต่างๆ 
มาเป็นแนวทางและแรงบันดาลใจ

ในการเริ่มต้นแบ่งปัน
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ตัวอย่างร้านอาหารแบ่งปัน

ร้าน Na Caf้ at Bangkok 1899 เป็นร้านอาหารและ
เครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในบ้านเก่าทรงยุโรปที่ดัดแปลงเป็นคาเฟ่ ร้าน 
ตั้งใจให้เป็นคาเฟ่เพ่ือสังคม เลือกใช้วัตถุดิบท้องถิ่น และเป็น 
คาเฟ่ไร้ขยะ ในระยะแรกที่เปิดร้านยังมีเฉพาะเมนูเครื่องดื่ม  
(ปัจจุบันมีอาหารบริการแล้ว) จึงมีแนวคิดเร่ืองเครื่องด่ืมฝาก 
เกิดขึ้น โดยร้านจะแขวนกระดานแสดงจ�านวนเครื่องดื่มฝาก หรือ 
suspended beverages ไว้ ส�าหรับการซื้อเครื่องดื่มล่วงหน้า 
เพื่อคนอ่ืน โดยมองว่าผู้รับไม่จ�าเป็นต้องเป็นคนยากไร้ เร่ร่อน  
แต่อาจเป็นใครก็ได้ เป็นคุณลุงในชุมชนใกล้ๆ หรือเด็กนักเรียน 
ที่มานั่งอ่านหนังสือ ก็สามารถรับเครื่องดื่มฝากได้ ความต้ังใจท่ี 
น่าสนใจของร้านนี้ คืออยากเป็นคาเฟ่ท่ีสร้างแรงกระเพื่อมเล็กๆ 
ให้กับจิตใจของคน
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ร้านกะเพรายักษ์ใหญ่ใจดี ร้านขายข้าวราดแกงในอาคาร
พาณิชย์ ตกแต่งทันสมัยตั้งอยู่ที่ถนนพุทธมณฑลสาย 2 มีเมนูเด่น
คือผัดกะเพราหมูสับ และรายการอาหารอื่นๆ จ�านวนมาก วัตถุดิบ
ที่น�ามาใช้ปลอดสาร คุณภาพดี ราคาจานละ 20 บาท เจ้าของร้าน
ใช้แนวคิดเร่ืองความพอเพียงมาท�าธุรกิจ ไม่ได้ก�าไรจ�านวนมาก  
แต่ต้องการส่งต่ออาหารคุณภาพดีเพื่อสุขภาพท่ีดีต่อผู้อื่น และ 
ยังมีแนวคิดเรื่องการแบ่งปันด้วยการใช้ระบบคูปอง ลูกค้าที่มา 
กินอาหารสามารถซื้อคูปองอาหารฝากไว้กี่ใบก็ได้ ที่คูปองมีข้อความ 
“ความสุขส่งต่อได้” ติดเรียงไว้ในร้านให้เห็นเด่นชัด สิ่งที่น่าสนใจ
ในการบริหารจัดการจ�านวนอาหารฝาก ซึ่งมีปริมาณมาก มีผู้มารับ
น้อย ร้านจึงรวบรวมน�าไปบริจาคเพ่ือช่วยเหลือตามเหตุการณ์  
หรือส่งต่อไปยังหน่วยงานหรือมูลนิธิการกุศลต่างๆ
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ขนมปังเทวดา รถเข็นขายขนมปังนึ่งไส้ต่างๆ 
ขายอยู่ท่ีหน้าร้านยาเภสัชมหิดล ใกล้กับโรงพยาบาล
สงฆ์ ถนนศรีอยุธยา เจ้าของร้านเริ่มต้นจากช่วยเหลือ
คนท้องให้กินขนมปังฟรี ต่อมามีผู้สนับสนุนตั้งต้น 
ด้วยเงิน 100 บาท จึงท�าให้เขามีขนมปังแจกฟรีให้กับ
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คนหลากหลายขึ้น ทั้งผู้ป่วย หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ คนยากไร้  
คนพิการ โดยก�าหนดให้รับขนมปังฟรีได้ทุกวันคนละ 3 ชิ้น ซ่ึง 
ภายหลังมีรายการโทรทัศน์มาท�าข่าว จนร้านมีชื่อเสียง ท�าให้มี 
คนบริจาคเพื่อขนมปังฝากเพิ่มขึ้น ปกติราคาขนมปังชิ้นละ 7 บาท 
ขาย 4 ชิ้น 20 บาท ดังนั้นคนมักจะฝากเป็นเงินไว้ 20 บาทก็จะ 
มีขนมปังรับฝากไว้ 4 ชิ้น บางครั้งมีคนบริจาคเงินหลักหมื่น และ
บางคราวมีขนมปังฝากไว้ถึงหมืน่ชิน้ในช่วงแรกของการเริม่ขนมปัง
ฝาก ด้วยการแจกฟรี จะมีคนมารับไม่มากเพราะกังวลใจว่า 
จะเป็นการหลอกลวง จนกระทั่งเรื่องราวได้รับการเผยแพร่มากขึ้น
ผ่านทางสื่อโทรทัศน์ จึงท�าให้รูปแบบขนมปังฝากด�าเนินไปได้

จะเห็นได้ว่า ร้านอาหารทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นร้านคาเฟ่
สวยงาม ร้านข้าวแกงราคาย่อมเยา หรือร้านค้ารถเข็นข้างถนน  
ก็สามารถ “แบ่งปัน” ให้กับผู้อื่นได้อิ่มท้อง เปิดโอกาสส�าหรับ 
ผู้ให้ได้อิ่มใจ ได้เท่าๆ กัน
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ติดขัดตรงไหนบ้าง

ส�าหรับร้านอาหารท่ีเร่ิมแบ่งปัน อาจพบอุปสรรคบ้าง 
ไม่มากก็น้อย ประสบการณ์และบทเรียนจะช่วยให้เราปรับตัว 
และก้าวผ่านข้อขัดข้องต่างๆ ไปได้

- มุมมองของสังคมต่อร้านในเชิงลบ อาจมีกระแสความ 
ไม่เข้าใจเกิดขึ้นได้กับรูปแบบความเอื้อเฟื้อใหม่ที่เราก�าลังท�า เช่น 
หลอกลวง ไม่ได้แบ่งปันจริง เป็นต้น

- ไม่มีผู้รับอาหารแบ่งปัน กรณีนี้เกิดขึ้นได้ เพราะมีผู้ให ้
ฝากไว้จ�านวนมาก แต่ไม่มีใครกล้ามารับ อาจจะกังวล อาย  
ไม่เชื่อถือ ฯลฯ ท่านอาจรวบรวมจ�านวนเงินฝากนั้นไปบริจาคได้ 
ดังตัวอย่างข้างต้น
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- ผู้ให้ไม่ต่อเนื่อง ขาดช่วง ท�าให้การแบ่งปันขาดสภาพคล่อง 
คือมีผู ้มารับอาหาร แต่ไม่มีอาหารฝากไว้ กรณีนี้อาจเกิดขึ้น 
ไม่มากนัก ทางร้านอาจพิจารณาช่วยเหลือเอง หรือปล่อยให้เป็น 
ไปตามธรรมชาติ

- กรณีร้านอาหารขนาดใหญ่ หรือศูนย์อาหารที่มีร้านอาหาร
ร่วมมือกันหลายร้าน อาจพบว่าควบคุมปริมาณการมารับอาหาร 
ได้ยาก จ�าเป็นต้องบริหารจัดการให้เหมาะสม โดยอาจจัดระบบ
โควตาต่อวัน

- ร้านอาหาร อาจมีเป้าหมายต้องการช่วยเหลือเฉพาะ 
คนยากจน คนไม่มีกิน หรือคนด้อยโอกาส เท่านั้น ไม่ต้องการให้
คนที่มีอยู ่แล้วมารับอาหารฝาก ซึ่งร้านสามารถก�าหนดกลุ่ม 
เป้าหมายตามความต้องการได้ แต่ทั้งนี้แนวคิดหลักที่เป็นหัวใจ 
ส�าคัญ คือ “การให้” ให้โดยปราศจากเง่ือนไขหรือผลตอบแทน  
ให้โดยไม่เลือกว่าเป็นใคร การช่วยเหลือแบ่งปันก็จะสมบูรณ์และ
เป็นสุขที่ใจ
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ท้ายนี้ ไม่ว่าปัญหาใหญ่ หรืออุปสรรคเล็กน้อยใด
ที่เกิดขึ้นกับร้านแบ่งปัน 

แม้ว่าท่านจะไม่ได้สมัครร่วมโครงการปันกันอิ่ม
กับมูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา แต่เรายินดีที่จะรับฟัง 

ร่วมคิด ปรึกษาหารือ และสนับสนุนแนวทางปรับปรุง
การแบ่งปันของท่านอย่างเต็มใจ  

ติดต่อผ่านเพจเฟซบุ๊ก 
“พุทธิกา ฉลาดท�าบุญด้วยจิตอาสา”






