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ร้านปันกัน กับ การรับมือสถานการณ์ไวรัส โควิด-19

จากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่ก าลังแพร่ระบาดทั่วโลกในขณะนี้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและภาคสังคม รวมถึงร้าน
ปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์ เองก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน  ร้านปันกันได้เตรียมรับมือกับสถานการณ์นี้ทั้งการปรับเปลี่ยน
แผนงานและการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่ยังคงปฏิบัติงานอยู่ เพื่อให้ปันกันยังคงสามารถสร้างการมีส่วนร่วมและ
สร้างโอกาสทางการศึกษาได้ต่อไป โดยได้มีมาตรการจัดการระยะสั้น ในช่วงของการแพร่ระบาดดังนี้

รา้นปันกนั จ าเป็นต้องปิดบริการชั่วคราวทุกสาขาตามประกาศ พรก. ฉุกเฉิน ค าสั่งปิดศูนยก์ารค้าและห้างสรรพสินค้าซึ่งถอื
เป็นพื้นที่เสี่ยงในการแพร่ระบาด จนถึง 30 เมษายน 2563 หรือตามที่รัฐบาลก าหนดในประกาศคร้ังต่อๆ ไป โดยปนักันยังคง
สามารถระดมทุนเพื่อเด็กขาดโอกาสได้ดังนี้
• ใช้ช่องทางออนไลน์ในการระดมทุนจากการจ าหน่ายสินค้าแบ่งปัน
• หารือและประสานงานร่วมกับศนูย์การค้าหรือเจ้าของพื้นที่ในแต่ละสาขาเกี่ยวกับความชว่ยเหลือ อาทิ การปรับลดหรือยก

เวันค่าเช่าพื้นที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด/ อนุเคราะห์จัดพื้นที่ช่ัวคราวในการจ าหน่ายเฉพาะสินค้าแบ่งปันอปุโภค
บริโภคที่ยังได้รับการอนุญาตให้จ าหน่ายได้ ฯลฯ

คลังสนิคา้แบ่งปัน
• พื้นที่แบ่งปันแห่งเดียวที่ยังคงเปิดบริการอยู่ ได้มีการปรับและเพิ่มแนวทางการ
ท างาน โดยเฉพาะมาตรการรักษาความสะอาดและสุขอนามัยของพนักงาน จาก
ข้อปฏิบัติที่ท าเป็นประจ าอยู่แล้วให้มีการกวดขันและเข้มงวดเป็นพิเศษ เนื่องจาก
พื้นที่คลังสินค้าแบ่งปันคือพื้นที่ต้องรับสิ่งของบริจาคจากที่ต่างๆ 

การจัดกิจกรรมปันกัน และ จุดตั้งวางกล่องรับปัน
• ยกเลิกหรือเลื่อนกิจกรรมปันกันทั้งหมดออกไปตามนโยบายการเว้นระยะห่าง
ทางสังคม (Social Distancing)  โดยจะพิจารณาการจัดกิจกรรมอีกครั้งในช่วง
ไตรมาส 2 ต่อไป ทั้งนี้ได้มีระดมสิ่งของจ านวนมากร่วมกับองค์กร/ ห้างร้าน/ 
เจ้าของกิจต่างๆ โดยจะเน้นเป็นสินค้าอุปโภค บริโภคที่ยังสามารถจ าหน่ายได้ ณ 
ขณะนี้ 

• ประสานงานร่วมกับภาคีที่อนุเคราะห์พื้นที่ตั้งวางกล่องรับปัน เพื่อประเมินภาวะ
เสียงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อในพื้นที่นั้นๆ โดยได้มีการปรับและยกเลิกชั่วคราว
ในบางจุด จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ 



• เพิ่มจุดคัดกรองวัดอุณภูมิเจ้าหน้าที่ทุกคนก่อนเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่
• พ่นฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่ท างาน/ พื้นที่โดยรอบ และรถปันกันทุกคัน
• ปรับเวลาการให้บริการใหม่จากเดิมเปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 – 17.00 น. เป็นวัน
จันทร์ – ศุกร์ ในเวลาท าการเดิม

การประชาสัมพันธ์
• ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้บริจาคท าความสะอาดสิ่งของทุกประเภทก่อนน ามา
บริจาค

• สื ่อสารเกี ่ยวกับความรู ้การปฏิบัติตนและการรณรงค์เพื ่อช่วยเหลือหน่วยงาน / 
องค์กรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ณ ขณะน้ี

การท างานของเจ้าหน้าท่ีปันกัน 
เพื่อความปลอดภัยและลดภาวะเสี่ยงของการแพร่เชื้อ ได้มีการเปลี่ยนรูปแบบการท างาน
โดยให้พนักงานที่ต้องเข้าส านักงานสามารถท างานที่บ้านผ่านระบบออนไลน์ หรือ สลับ
วันในการเข้าท างาน เพื่อลดความหนาแน่นของพื้นที่  ส าหรับเจ้าหน้าที่ โลจิสติกส์ที่ต้อง
ปฎิบัติงานนอกสถานที่และเจ้าหน้าที่คลังสินค้าที่จะต้องรับของบริจาคจากพื้นที่ต่างๆ  
ได้เพิ่มมาตราการที่เข้มข้นมากขึ้นในเรื่องของการป้องกันเชื้อและการรักษาความสะอาด 
อาทิ การสวมหน้ากาก/ สวมใส่ถุงมือขณะปฏิบัติงานทุกครั้งอย่างเคร่งครัด เพิ่ม
ความถี่ในการท าความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบ ทั้งคลังสินค้าแบ่งปันและรถบริการ
ปันกัน รวมถึงสุขอนามัยส่วนตัว การล้างมือบ่อยๆ ด้วยแอลกอฮอล์เจลและสบู่ ฯลฯ

การปรับแผนงานและงบประมาณ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อแผนงาน
ที่ได้ก าหนดไว้ในหลายๆ ด้าน จึงได้มีการพิจารณาปรับแผนงาน ร่วมถึงงบประมาณในปี 
2563 ให้สอดคล้องไปพร้อมกัน อาทิ ชะลอการเปิดร้านสาขา การลดค่าใช้จ่าย เป็นต้น 
เพื่อให้เป้าหมายการระดมทุนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

โดยสรุป ปันกันได้ติดตามข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้อย่างใกล้ชิดและสื่อสารกับ
เจ้าหน้าที ่ทั ้งในการปฏิบัติตัวและการปรับวิธีการท างานในช่วงภาวะที ่ยากล าบาก
ในตอนนี้ รวมถึงประเมินสถานการณ์ในแต่ละช่วงเพื่อปรับกลยุทธ์ให้เป้าหมายของการ
สร้างการมีส่วนร่วมและการระดมทุนการศึกษาที่วางไว้ยังคงด าเนินต่อไปได้
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สร้างการมีส่วนรว่ม
PARTNERSHIP & SUPPORT

น ้าใจและความร่วมมือที ่เกิดขึ้น
จาก องค์กร/ภาคี ผ่านกิจกรรม
ต่างๆ มีดังนี้  

ร่วมกบัองคก์รเพือ่ระดมสิง่ของรว่มปนั /เงนิสนบัสนนุทนุการศกึษา ดังนี้
• อิเกีย ประเทศไทย
• ศูนย์การค้าริเวอร์ไซด์ พลาซ่า
• คณะผู ้บริหารและนักศึกษาชมรมวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

• เดอะพาร์ค ไนน์ สุวรรณภูมิ
• บริษัท โทฟุซัง จ ากัด
• บริษัท มานะ พัฒนาการ จ ากัด
• Fashion Revolution Thailand

กิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม/ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และระดมทุน
• กิจกรรมเทศกาลความรักและการให้ คร้ังที่ 11 บองมาเช่ร์  มาร์เก็ตพาร์ค
• เดิน- วิ่ง สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสา คร้ังที่ 10   “ Run For Love”
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เพ่ิมพ้ืนท่ีการแบ่งปัน แห่งใหม่

1 มีนาคม : เปิดบริการร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์ 
สาขา เทสโก ้ โลตัส ศาลยา บร ิ เวณชั ้น 1 หน ้าโรง
ภาพยนต์ Major Cineplex

ปรับพ้ืนท่ีการขายในช่วงสถานการณ์การแเพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19
ร้านปันกันได้รับความอนุเคราะห์พื้นที่ชั่วคราว จากตลาดเสรีมาร์เก็ต สาขาเดอะไนน์ พระรามเก้า และสาขาพาราไดซ์ 
พาร์ค ศรีนครินทร์ เพื่อจ าหน่ายสินค้าแบ่งปันประเภทอุปโภคบริโภค ในช่วงที่ร้านปันกันปิดบริการทุกสาขาตาม
ประกาศของพระราชก าหนดฉุกเฉิน ในช่วงภาวะการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้ร้านปันกันยังคงสามารถ
ระดมทุนการศึกษาต่อไปได้
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“งานอาสาท าให้เรา
รู ้ส ึกได้ว่า ‘การให้’ 
ท าให้เรามีความสุข 
‘การแบ่งปัน’ เป็น
สิ่งสวยงามที่สุดที่
มนุษย์จะท าให้ก ับ
โลกใบนี้ได”้

คุณภาริญ แอมเนียม
อาสาเขียนบทความ

• กิจกรรมอาสาเขียนบทความออนไลน์ Content Creator เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการแบ่งปันผ่าน 
เว็ปไซด์และสื่อออนไลน์ของปันกัน มีอาสาจากหลากหลายอาชีพสนใจสมัครร่วมเขียนบทความเพื่อ
สร้างการเปลี่ยนแปลงกับปันกัน  โดยกิจกรรมอาสาเขียนบทความครั้งที่ 1 มีผู้ผ่านการคัดเลือก
จ านวน 6 คน  ซึ่งจะเริ่มท างานในเดือนมีนาคม 2563 เป็นระยะเวลา 6 เดือน 

อ่านบทความของอาสาได้ที่ https://pankansociety.com/category/news-events

ส่ือสารเพ่ือสรา้งการรบัรู้ • แคมเปญระดมสิ่งของผ่านสื่ออน
ไลน์ “ปันเป๋ากัน” ปี 63 ระยะเวลา 
3 เดือน (ก.พ. – เม.ย 63)
สร้างการรับร ู ้และได ้ร ับความ
ช่วยเหลือประชาสัมพันธ์จาก
พันธม ิตรออนไลน ์ อาท ิ เพจ 
Sale Here/ เพจ Smart SME 

• สื่อพันธมิตร Thai PBS รายการ Backpack Journalist รวมเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับการ
บริโภคและการผลิตเสื้อผ้าที่เกินความจ าเป็น จนอาจจะกลายมาเป็น “ขยะบริจาค” ให้กับมูลนิธิ
ต่างๆ ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์

(คลิก ชมรายการ) 3

https://pankansociety.com/category/news-events
https://www.facebook.com/BackpackJournalistTPBS/videos/676086806535907/UzpfSTI2MDMzMDY0NDAwODU0NDozNjIwNDE4NjE0NjY2Mzgw/
https://www.facebook.com/BackpackJournalistTPBS/videos/676086806535907/UzpfSTI2MDMzMDY0NDAwODU0NDozNjIwNDE4NjE0NjY2Mzgw/?fref=ts
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นักปันร่วมปันสิ่งของ 9,308 ราย 

ผู้บริจาคเงินรับสินค้าแบ่งปัน 91,651 ราย

อาสาสมัคร 69 ราย 

ภาคี/ องค์กร ร่วมสนับสนุนกิจกรรมและพื้นที่
การต้ังกล่องรับปัน 134 องค์กร

จ านวนสิ่งของร่วมปันที่ได้รับบริจาค 455,877 ชิ้น*

สร้างโอกาสทางการศึกษา

ระดมเงินมอบเป็นทุนการศึกษาได้ 1,966 ทุน

คิดเป็นเงิน 13.8 ล้านบาท

SOCIAL IMPACT   ผลลัพธจ์ากการแบง่ปนัทีเ่กดิขึน้ 
(ข้อมูล มกราคม – มีนาคม 2563)

สร้างการมีส่วนร่วม
ขยายสังคมแห่งการแบ่งปัน ดังนี้

“หนจูะตัง้ใจเรยีน
ในระดับทีส่งูข้ึนคะ่”

มัรฮามะห์ สาลามี
นักเรียนทุนทีจ่บการศึกษา
ชั้น ม.6 ในปี 2563 
จ.ปัตตานี

*ส่วนที่สามารถน าไปจ าหน่ายต่อได ้คือการหมุนเวียนส่ิงของกลับมาใช้ประโยชนไ์ดใ้หม่ 
เป็นการช่วยลดปริมาณขยะช่วยเหลือส่ิงแวดล้อม 4



เงินบริจาครับรวม

27.4
ล้านบาท

(มกราคม – มีนาคม 2563)

13.8
ล้านบาท

เงินบริจาครับจากร้านปันกัน, 
คลังสินค้าแบ่งปันและกิจกรรมปันกัน

13.6
ล้านบาท

เงินบริจาครับเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

เงินจากการจ าหน่ายสินค้าแบ่งปันน าไปเป็นทุนการศึกษาทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย

รายงานการเงิน
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จ าหน่ายวัสดุเหลือใช้

สินค้าแบ่งปันออนไลน์

Pop up store #2
กิจกรรมสัญจร

เทสโก้ โลตัส ศาลยา (เปิดบริการ 1 ม.ีค. 63)

Pop up store #3

pop up store #1
เทสโก้ โลตัส หลักสี่ 

เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ 

ปาล์ม ไอส์แลนด์ มอลล์ เทพารักษ์

โรบินสัน ศรีสมาน

สุพรีม คอมเพล็กซ์

ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต

เทสโก้ โลตัส รังสิต

เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว

ซีคอน บางแค

โรบินสัน สมุทรปราการ

เทสโก้ โลตัส พระราม 1

ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์

พาราไดซ์ พาร์ค ศรีนครินทร์

เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9

1.2

0.004

0.06

0.08

0.1

0.3

0.4

0.5

0.6

0.6

0.6

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.8

0.8

1.1

1.6

1.6

เงินบริจาครับ จากหน้าร้านและกิจกรรมปันกัน

ล้านบาท

(มกราคม – มีนาคม 2563)

เงินบริจาครับจาก

รวม

13.8
ล้านบาท

pop up store #1  ตลาดยิ่งเจริญ 
pop up store #2  พอร์โตชิโน่ ( ปิดบริการ 30 ม.ค. 63)
pop up store #3 T rue digital park

6



7

เงินบริจาค เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายร้านปันกัน

รวม

13.6
ล้านบาท

(มกราคม – มีนาคม 2563)ค่าใช้จ่ายทางตรง

ค่าใช้จ่ายคลังสินค้าและโลจิสติกส์

ค่าใช้จ่ายส านักงาน

6.8

4.1

2.7

ล้านบาท

รายการคา่ใชจ้า่ย


