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ส�าหรับร้านค้าที่ต้องการสมัครร่วมโครงการ
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โครงการปันกันอิ่ม มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา มองว่าการ 
ให้ทาน การแบ่งปันหรือการช่วยเหลือผู ้อื่น เป็นวิธีหนึ่งที่จะ 
ท�าบุญได้ง่ายในชีวิตประจ�าวัน ไม่จ�าเป็นต้องท�าบุญที่วัด หรือ 
ท�าบุญกับพระเท่านั้น รวมท้ังมองเห็นความเหลื่อมล�้าทางสังคม  
โดยเฉพาะด้านอาหารซึ่งเป็นปัจจัยพ้ืนฐาน ในสังคมเราจะ 
เห็นกลุ ่มคนจ�านวนหนึ่งที่มีฐานะดี มีกินจนเหลือทิ้ง ขณะที่ 
อีกส่วนหนึ่งเป็นคนยากจน คนด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย ฯลฯ  
ต้องอดม้ือกินม้ือ หรือกินไม่พออิ่ม ดังนั้น โครงการปันกันอิ่ม 
จงึถอืก�าเนดิขึน้โดยเปิด “ช่องทาง” การแบ่งปันร่วมกับร้านอาหาร 
เป็นทางเลือกในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ซึ่งท�าได้ง่าย  

1. เข้าใจแนวคิด
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ตามก�าลังและโอกาส มีร้านอาหารเป็นสะพานบุญ เชื่อมระหว่าง 
ผู้ให้และผู้รับ โดยทั้งสองฝ่ายไม่จ�าเป็นต้องรู้จักกัน แต่แบ่งปัน 
ให้กันได้ เกิดเป็นความสุขใจกันทุกคน ดังค�าขวัญโครงการว่า  

“อิ่มใจผู้ให้ อิ่มท้องผู้รับ” 

เป้าหมายระยะยาวของโครงการยังคาดหวังว่า จะมีร้าน
อาหารแบ่งปันลักษณะนี้เพิ่มจ�านวนขึ้น กระจายตัวไปทั่วกรุงเทพฯ 
และจังหวัดต่างๆ เป็นช่องทางให้คนได้ท�าบุญ เป็นโอกาสให้เกิด
การแบ่งปัน จากคนมีไปยังคนไม่มีหรือมีน้อย และเป็นตัวอย่าง 
รูปธรรมของสวัสดิการภาคประชาชนที่เริ่มต้นจากเพื่อนมนุษย์ 
ด้วยกัน 
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2.1 ลักษณะร้านค้า 

 2.1.1 ท�าเล: ตั้งอยู่ริมถนน สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย 
หรืออยู่ในชุมชน ตลาด หรือ บริเวณที่เป็นแหล่งรวมร้านอาหาร

 2.1.2 รูปแบบร้าน: ร้านค้าสามารถเข้าร่วมโครงการ 
ได้ทุกรูปแบบ ทั้งร้านที่ปลูกสร้างเป็นอาคาร ร้านที่ตั้งอยู ่ใน 

อาคารพาณชิย์ หรอืร้านลกัษณะเพงิหรอืเตน็ท์ รวมทัง้
หาบเร่แผงลอย รถเข็น

 2.1.3 ระยะเวลาในการเปิดบริการ: 

  o เป็นร้านที่เปิดท�าการสม�่าเสมอ มีเวลาใน 
การเปิด-ปิดร้านชัดเจน และควรเปิดไม่ต�่ากว่าวันละ 7-8 ช่ัวโมง

  o ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 4 เดอืน 
(ไม่เลิกก่อนระยะเวลาที่ก�าหนด ยกเว้นกรณีมีเหตุจ�าเป็นต้องแจ้ง
ให้โครงการรับทราบ) 

2. ร้านค้าที่สนใจ
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2.2 เจ้าของร้านและพนักงาน

 2.2.1 มคีวามเข้าใจแนวคดิ และขัน้ตอนในการด�าเนนิงาน
ของโครงการเป็นอย่างดี สามารถอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้

 2.2.2 มีบุคลิกหรืออัธยาศัยที่เป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส 
หลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติหรือแบ่งชนชั้นกับลูกค้า

 2.2.3 มีพื้นฐานความเข้าใจและประสบการณ์เรื่อง 
การให้ และมีทัศนคติเชิงบวก

 2.2.4 เชื่อม่ันในสิ่งท่ีตัวเองท�าว่าเป็นเรื่องที่ดี (ไม่ได้ 
ถูกเอาเปรียบจากคนอื่น)

 2.2.5 เป็นคนช่างสังเกต มีไหวพริบดี พร้อมปรับตัว
และแก้ไขปัญหา ภายใต้บริบทและข้อจ�ากัดต่างๆ ได้ เช่น การลด
หรือเพิ่มวิธีการปันอิ่มให้สอดคล้องหรือสะดวกต่อร้าน
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3.1 “ผู้ให้” สามารถจ่ายเงินค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ตาม 
จ�านวนที่ต้องการ ฝากไว้กับร้าน เจ้าของร้านจะบันทึกรวบรวม
จ�านวนอาหารฝากแจ้งไว้ที่ป้ายปันกันอิ่ม และวางคูปองไว้ใน 
กล่องเท่าจ�านวนรับฝาก

3.2 “ผู้ให้” สามารถเขียนข้อความหรือความรู้สึกดีๆ ใน 
กระดาษโพสต์อิท ติดไว้ที่กระดานขอบคุณเพื่อสื่อสารถึงผู้รับได้

3.3 “ผู้รับ” สามารถรับอาหาร/เครื่องดื่ม โดยดูจากตัวเลข
แสดงจ�านวนอาหารฝากที่แสดงไว้บนป้าย และหยิบคูปองปันกันอิ่ม 
แลกรับอาหารที่ต้องการกับร้านค้า

3.4 “ผู้รับ” สามารถเขียนข้อความหรือความรู้สึกดีๆ เช่น 
ขอบคุณ ค�าอวยพร หรือสิ่งที่ตั้งมั่นว่าจะท�าเพื่อเป็นการตอบแทน
ลงในกระดาษโพสต์อิท แล้วติดไว้ที่กระดานขอบคุณ

3. วิธีการแบ่งปัน
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4.1 หากร้านค้าต้องการระบุกลุม่ผูร้บัโดยเขียน
แสดงไว้ที่ป้าย ระมัดระวังการใช้ค�าที่อาจก่อให้เกิด
ความรู ้สึกเชิงลบของผู ้รับ เช่น ผู ้ด ้อยโอกาส  
คนจรจัด คนยากไร้ คนเร่ร่อน คนไร้บ้าน เป็นต้น

4.2 การปฏิบัติต่อผู ้รับ ควรเป็นไปอย่าง 
ปกติเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป ท้ังการบริการและ 
การสื่อสารพูดคุย



5.1 ป้ายหน้าร้าน 
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 1 ชุด 
(ป้ายไวนิลลักษณะธงญี่ปุ่น 
ขนาด 50x150 ซม. 
หรือเป็น Roll up 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่)

5. อุปกรณ์สนับสนุน
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5.2 กระดานขอบคุณ พร้อมกระดาษโพสต์อิท 
และปากกาส�าหรับเขียน 
(ลักษณะเป็นสติกเกอร์บนฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 40x60 ซม.) 
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5.3 คูปอง “ปันกันอิ่ม” 
พร้อมกล่องใส่คูปอง 
(ประกอบด้วยกล่อง 2 ใบคือ 
กล่องใสส�าหรับเก็บคูปอง 
และกล่องส�าหรับติดที่เสา
เพื่อใส่คูปองให้คนมารับ)  
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5.6 สมุดบันทึกยอดฝาก และรับ 
จสำนวน 1 เล่ม

5.4 กระดาษโพสต์อิท พร้อมปากกาเคม ี
(ส�าหรับเขียนบอกจ�านวนรวม
ที่ฝากแสดงไว้ที่ป้าย) 

5.5 แผ่นพับแนะน�า
โครงการปันกันอิ่ม
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6.1 เจ้าของร้าน: 

 - เป็นส่ือกลางระหว่างผู้ให้ และผู้รับ บริหารจัดการ
ทรัพยากรให้เพียงพอ (ยอดฝาก-ยอดรับ ได้อย่างเหมาะสม) กรณี
ที่อาหารฝากมีจ�านวนคงเหลือ (ผู้รับมีจ�านวนน้อย) เจ้าของร้าน 
และโครงการจะร่วมปรึกษาหารือ เพื่อหาแนวทางบริหารจัดการ 
ที่เหมาะสมร่วมกัน

 - ท�าความเข้าใจกับพนักงานในร้านให้เข้าใจ และแก้
ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างเข้าร่วมโครงการได้ดี 

 - ช่วยประชาสัมพันธ์แนวคิดโครงการ เผยแพร่ต่อ  
ชักชวนผู้ให้และผู้รับร่วมแบ่งปัน รวมถึงร้านค้าอื่นที่สนใจ    

6. ผู้เกี่ยวข้องและบทบาทหน้าที่
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6.2 ผู้ให้: ลูกค้า คนท่ีเดินผ่านไปมาแล้วเห็นป้าย คนที่ 
ติดตามในเพจเฟซบุ๊ก (เพจร้านและเพจพุทธิกา ฉลาดท�าบุญด้วย
จิตอาสา) เพื่อนหรือเครือข่ายคนรู้จักกับเจ้าของร้าน หรือคนที่ 
เคยเป็นผู้รับที่ต้องการเป็นผู้ให้

6.3 ผู้รับ: ทุกคน จะเป็นใครก็ได้ แต่ถ้าเป็นกลุ่มคนท�างาน
รายวัน ผู ้ใช้แรงงาน คนเร่ร่อนไร้บ้าน คนสติไม่สมประกอบ  
คนเก็บของเก่า ฯลฯ จะเกิดประโยชน์ตามเป้าหมายของโครงการ 
ยิ่งขึ้น

6.4 อาสาปันต่อ: เป็นญาต ิเพ่ือน คนรู้จกั หรือลกูค้าประจ�า 
ของร้านค้า ที่เข้าใจและเห็นประโยชน์ของโครงการฯ รับอาสาน�า
อาหาร/เครื่องดื่มท่ีฝากไว้ ไปส่งต่อให้กับคนยากล�าบากในการ 
เดินทางมารับด้วยตนเอง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ เป็นต้น  
และยังมีบทบาทช่วยประชาสัมพันธ์ สื่อสารแนวคิดของโครงการ 
ให้ผู้อื่นเข้าใจ รับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้รับ รวมทั้ง
บอกที่ตั้งของร้านให้คนที่สนใจ (ทั้งผู้ให้และผู้รับ) ได้ถูกต้อง   
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6.5 เจ้าหน้าที่โครงการปันกันอิ่ม:

 - ถ่ายทอดแนวคิดและเป้าหมายของโครงการฯ เพื่อ
สร้างความเข้าใจร่วมกันก่อนด�าเนินงาน

 - ท�าความรู ้จักร้านค้า ทั้งในเชิงพ้ืนที่ เจ้าของร้าน 
พนักงานร้าน เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมโครงการ
ตามหลักเกณฑ์

 - ออกแบบและสนับสนุนอุปกรณ์เพื่อประชาสัมพันธ์ 
โครงการฯ

 - เป็นพ่ีเลี้ยงตลอดระยะเวลาด�าเนินงาน เพื่อปรึกษา
หารือ ช่วยคิดช่วยแก้ไขปัญหาร่วมกัน
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7.1 อุปกรณ์: จ�านวน 1 ชุด (ประกอบด้วย 6 รายการ  
รายละเอียดตามข้อ 5) 

7.2 การประชาสัมพันธ์: เมื่อร้านค้าเข้าร่วมโครงการฯ  
ทีมงานจะมีการบันทึกภาพนิ่ง และถ่ายท�าวีดีโอสัมภาษณ์ถึง 
สาเหตุ แรงบันดาลใจท่ีท�าให้อยากเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ  
“ร้านปันกันอิ่ม” เพื่อตัดต่อท�าเป็นคลิปแนะน�าร้าน รวมถึงบอก 
รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับร้าน เช่น ที่ตั้ง เมนูฝาก ชื่อเพจ  
เผยแพร่ในเพจพุทธิกา ฉลาดท�าบุญด้วยจิตอาสา เพื่อให้เป็นที่รู้จัก
เป็นหนึ่งในร้านที่เข้าร่วมโครงการฯ

7. สิ่งที่โครงการสนับสนุน
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 ที่ตั้ง : ถ.พระราม 2 ตรงข้ามพุทธบูชา ซ.1 
  แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 
 เปิด-ปิด : จันทร์-เสาร์ เวลา 06.30-14.00 น. 
 เพจ : ข้าวมันไก่แม่ส�าเนียง https://www.facebook.com/
  khaomunkaimaesamneang/?rc=p

 ที่ตั้ง : ซอยราษฎร์บูรณะ 30 แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ 
  กรุงเทพมหานคร
 เปิด-ปิด : จันทร์-เสาร์ เวลา 07.00-14.00 น. 
 เพจ : Healthme healthy delivery 
  https://www.facebook.com/profile.
  php?id=273971146013240&ref=br_rs

8. รายชื่อร้านต้นแบบ
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 ที่ตั้ง : ใกล้ทางเข้าเดอะมอลล์ท่าพระ ถนนรัชดาภิเษก 
  แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
 เปิด-ปิด : จันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00-15.00 น. 

 ที่ตั้ง : 258 ถนนประชาอุทิศ ระหว่างซอย 64 กับ 66 
  แขวง/เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร  
 เปิด-ปิด : ทุกวัน เวลา 07.00-18.00 น. 
 เพจ : https://www.facebook.com/183457349222101/
  posts/249949745906194/ 
  #ร้านกาแฟ #Foreat cafe’ ฟออีทคาเฟ่
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 ที่ตั้ง : 300 ถนนร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร 
  (อยู่ด้านในของปั๊มเชลล์ ร่มเกล้า ซอย 10) 
 เปิด-ปิด : ทุกวัน เวลา 06.00-20.00 น.
 เพจ : https://www.facebook.com/
  DeliCafeShellRomKlao10/

 
 ที่ตั้ง : 3065 ถนนลาดพร้าว 111 แขวงคลองจั่น 
  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
 เปิด-ปิด : ทุกวัน เวลา 06.00-19.00 น. 
 เพจ : Coffeejar https://www.facebook.com/
  625459234223106/posts/630129280422768/ 
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 ที่ตั้ง : ปากซอยประชาสงเคราะห์ 13 
  แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
 เปิด-ปิด : อังคาร-เสาร์ เวลา 17.30-22.00 น.  
            หยุดอาทิตย์-จันทร์ 
 เพจ : บัวลอยพี่เง็ก เจ้าเก่า สาขาหน้าโรงเรียนวิชูทิศ 
  ประชาสงเคราะห์ 13 

 
 ที่ตั้ง : 105/1-2 ถนนพโลชัย ต�าบลในเมือง 
  อ�าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
 เปิด-ปิด : จันทร์-ศุกร์ เวลา 10:00-21:00 น. 
 เพจ : https://www.facebook.com/
  Mitsampanfoodproduct/?ref=br_rs 
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 ที่ตั้ง : สาขา 1 ทางเข้าตลาดบางใหญ่ซิตี้ 
  (ตรงข้ามเบทาโกร บางใหญ่) 
  ต�าบลเสาธงหิน อ�าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
  สาขา 2 อินเด็กซ์ และบีบี บางใหญ่ 
  ตรงข้ามเซ็นทรัลเวสเกต 
  ต�าบลเสาธงหิน อ�าเภอบางใหญ่ นนทบุรี 
 เปิด-ปิด : ทุกวัน เวลา 12.00-21.00 น. ทั้ง 2 สาขา   
 เพจ : Mom’s Kitchen

 
 ที่ตั้ง : ซอยอรุณอมรินทร์ 37 (ใกล้บริษัทอมรินทร์ทีวีช่อง 34) 
  ถ.อรุณอมรินทร์ แขวง/เขตอรุณอมรินทร์ กรุงเทพมหานคร 
 เปิด-ปิด : จันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30-15.00 น. 
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 ที่ตั้ง : Magic Mountain ภูลังการีสอร์ท อ�าเภอปง 
  จังหวัดพะเยา (ร้านตั้งอยู่ริมถนนใหญ่เลยรีสอร์ทภูลังกา
  ประมาณ 50 เมตร หากออกมาจากภูลังการีสอร์ท
  ให้เลี้ยวซ้ายแล้วเดินเรียบถนนมาเล็กน้อย) 
 เปิด-ปิด : ทุกวัน เวลา 06.00-16.00 น. 
 เพจ : Magic Mountain Cafe’
  https://www.facebook.com/M.magic.mountain/

 
 ที่ตั้ง : ถนนทุ่งมังกร (เยื้องซอยทุ่งมังกร 3) 
  แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
 เปิด-ปิด : ทุกวัน เวลา 09.00-18.00 น. 
 เพจ : https://www.facebook.com/TAKE-A-SIP-urban-
  508893495875545/?ref=br_rs
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 ที่ตั้ง : ปากซอยหัวหิน 126 ใกล้เคอร์รี่เขาเต่า 
  ติดถนนเพชรเกษม ต�าบลเขาเต่า อ�าเภอหัวหิน 
  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 เปิด-ปิด : ทุกวัน เวลา 17.00-22.30 น. 
 เพจ : กินดะป่ะทะจุ่ม  
  https://www.facebook.com/patajumm.khoatao/

 
 ที่ตั้ง : ถนนประชาอุทิศ 60 
  (ตรงข้ามโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย/ 
  หน้าทางเข้าหมู่บ้านประชาสุขเรสซิเดนซ์) 
  แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
 เปิด-ปิด : วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.
 เพจ : เฮียโอฬาร กระเพรา 20฿
   https://www.facebook.com/hereoran/
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 ที่ตั้ง : ปากซอยอรุณอมรินทร์ 37 ถนนอรุณอมรินทร์ 
  แขวง/เขตอรุณอมรินทร์ กรุงเทพมหานคร 
 เปิด-ปิด : ทุกวัน เวลา 8.30-17.00 น.
 เพจ : ขาหมู มาราธอน

 ที่ตั้ง : ถนนต�าหรุ-บางพลี ต�าบลแพรกษา 
  อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
 เปิด-ปิด : วันธรรมดา 08.00-15.30 
   วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
   08.00-16.30 น.
 เพจ : เตี๋ยวหมูโบราณ ๔ เผือก 
  https://www.facebook.com/4peuak
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 ที่ตั้ง : ตลาดสดเทศบาลบ้านสร้าง ต�าบล/อ�าเภอบ้านสร้าง 
  จังหวัดปราจีนบุรี 
 เปิด-ปิด : ทุกวัน เวลา 08.00-15.00 น.

 
 ที่ตั้ง : หลังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 
  ข้างรัชนีแอนด์รีสอร์ท ต�าบลหนองหาร 
  อ�าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 เปิด-ปิด : จันทร์-เสาร์ เวลา 10.00-16.00 น. 
 เพจ : ใต้ร่มไม้ https://1th.me/3Zd1
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 ที่ตั้ง : ตลาดราชพฤกษ์-เฉลิมพระเกียรติ 65 
  ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 แขวงดอกไม้ 
  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
 เปิด-ปิด : ทุกวัน เวลา 06.00-15.00 น. หยุดวันพฤหัส 
 เพจ :  ก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโล้แม่เลื่อน 
  ตลาดราชพฤกษ์-เฉลิมพระเกียรติ 65

 
 ที่ตั้ง : ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท 
  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 เปิด-ปิด : จันทร์-ศุกร์ เวลา 06.00-16.00 น.
  เสาร์-อาทิตย์ 06.00-15.00 น.
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9. เสียงสะท้อนจากร้านที่เข้าร่วมโครงการ

“เป็นโครงการที่ดี ได้ช่วยเหลือคนอื่น 
เป็นช่องทางที่ให้คนได้ท�าบุญ”  

ร้านก๋วยเตี๋ยวมิตรสัมพันธ์  
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

“รู้สึกสนุก เหมือนตัวเองเป็นสะพานบุญ
ที่ให้คนมารับและให้ รู้สึกดีที่ได้ร่วมโครงการฯ” 

ร้ำนหมูทอดมำรำธอน  
ปากซอยอรุณอมรินทร์ 37 กรุงเทพฯ
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“รู้สึกดี
เราควรเริ่มจาก

การปลูกฝังเร่ืองการให้ 
โดยเริ่มจากในครอบครัว 

และน�าไปสู่สังคม”          

ร้านก๋วยเตี๋ยวหลานลุง 
อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

“เป็นโครงการ
ที่ท�าให้มนุษย์รู้จักแบ่งปันกัน 

เพราะเราคิดว่า
ถ้าเขามีเขาคงไม่มาขอ” 

ร้านข้าวมันไก่แม่ส�าเนียง 
ถ.พระราม 2 ตรงข้ามซอยพุทธบูชา 1 

กรุงเทพฯ

“ประทับใจ เพราะเห็นคนที่มารับเขาดีใจ 
บางคนยกมือท่วมหัวเลย” / “อ่านข้อความที่เขาเขียนขอบคุณ 

และสัญญาว่าจะเป็นคนดีของสังคมท�าให้เรายิ่งรู้สึกดี” 

ร้าน coffee jar ถ.ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
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10. ติดต่อเข้าร่วมโครงการ

เพจพุทธิกา ฉลาดท�าบุญด้วยจิตอาสา

หรือผ่านตัวแทนร้านที่เข้าร่วมโครงการ “ปันกันอิ่ม”






