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ความคืบหน้าในการท างาน
ร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์

สร้างโอกาสทางการศึกษา
งานระดมทุนการศึกษาผ่านร้านและ
กิจกรรมปันกนั

สร้างการมีส่วนร่วม
งานสร้างการรับรู้ ขยายการมี
ส่วนรวมขององค์กร/ภาคีและคน
ในสงัคมผา่นช่องทางตา่งๆ

ผลลัพธ์ที่เกดิขึน้
จากการแบ่งปัน
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สร้างการมีส่วนร่วม

องค์กรตา่งๆ ร่วมระดมและมอบสิ่งของสภาพดี เพ่ือน ามาเปล่ียนเป็นทนุศกึษา ดงันี ้
• บริษัท มานะ พฒันาการ จ ากดั Mana Development
• บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั
• ส านกังานเลขาธิการวฒุิสภาผู้แทนราษฎร
• กองการเจ้าหน้าท่ี กรมปศสุตัว์
• ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม
• CHRISTINA GREY GROUP CO.,LTD แบรนด์รองเท้า O&B
• อิเกีย ประเทศไทย

องค์กรสนบัสนนุพืน้ท่ีในการตัง้วางกล่องรับปัน 466 จุด จ านวน 135 องค์กร (ข้อมลู ณ 30 มิ.ย. 65)



แคมเปญองค์กรร่วมสนับสนุนปันกัน

พี่กระต่าย ส่งน้องเรียน ส่งมอบทุนการศึกษาแก่เด็กขาดโอกาส จากการ
จ าหน่ายกระเป๋า RabAdapt Collection ในโครงการถุงปุ๋ยปลูกความย่ังยืน 

เจียไต๋ และแบรนด์ วิชชุลดา ร่วมสง่มอบทุนการศึกษาให้กบัน้องๆ ที่ขาดโอกาส จากการจ าหน่าย
กระเป๋า RabAdapt Collection ในโครงการถงุปุ๋ ยปลกูความยัง่ยืน ผา่นหน้าร้านปันกนั ทุกสาขาและ
ผ่านออนไลน์ Line my shop @pankanshop เร่ิมวางจ าหน่าย ตัง้แต่ช่วงปลาย 2564 เป็นต้นมา 
โดย ณ ขณะนีส้ามารถจ าหนา่ยและเปลีย่นเป็นทนุการศกึษาได้แล้วจ านวน 462,000 บาท 

อดุหนนุสินค้าได้ที่
ร้านปันกนั ทกุสาขา https://pankansociety.com/pankan-branch
ร้านปันกนั ออนไลน์ https://shop.line.me/@pankanonline

เปล่ียนรองเท้าสภาพดีให้เป็นโอกาสทางการศึกษา ในแคมเปญ Waste Less Explore

The North Face ประเทศไทย ร่วมส่งมอบรองเท้า
สภาพดีที่ระดมได้จากแคมเปญ Waste Less Explore 
More เก่าแลกใหม่  “ทกุก้าวเดินมีความหมาย เปลี่ยน
รองเท้าให้เป็นทุนการศึกษาแก่เด็กขาดโอกาส”  โดย
ร้านปันกนั จะน าไปเป็นสินค้าแบ่งปัน จ าหน่ายและน า
เงินที่ระดมทัง้หมดมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กขาด
โอกาสตอ่ไป

https://pankansociety.com/pankan-branch
https://shop.line.me/@pankanonline


• 28 เม.ย. - 2 พ.ค. 64: ออกบธูร้านปันกนั จ าหน่ายสินค้าแบ่งปัน 
บริเวณ ชัน้ G ไอที สแควร์ หลกัส่ี

• 26- 28 พ.ค. 65: กิจกรรมระดมทนุจ าหน่ายสินค้าแบง่ปันในงาน “ 
เปิดคลังปันกัน” ณ คลังสินค้าแบ่งปัน โครงการร้านปันกัน ซอย
อ่อนนุช 90 โดยสามารถระดมเงินได้ 246,480 บาท เปล่ียนเป็น
ทนุการศกึษาได้ 35 ทนุ 

• 12 มิ.ย. 65 : ร่วมกับ มูลนิธิหวัใจอาสา ใน กิจกรรม ”เดินวิ่ง 
สงัคมสดใส ด้วยหวัใจอาสา Run For Love” ครัง้ท่ี 11 ณ  สวนว
ชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) โดยประชาสัมพันธ์รับสิ่งของบริจาค
สภาพดี เพ่ือน าไปเปล่ียนเป็นสินค้าแบง่ปัน ตอ่ไป

กิจกรรมปันกัน สร้างการมีส่วนร่วม



น า้ใจจาก ศิลปินอาสา

แบ่งปัน “ความสามารถ” วาดภาพลายเส้น
ส่งน้องเรียนให้กับปันกัน

ปันกนัอาสา นกัวาดภาพประกอบ คณุคณุ สาลินี รัตนชัยสิทธ์ิ 
( สา ) นกัวาดภาพประกอบและเจ้าของแบรนด์ CyranoDesign
อนเุคราะห์ภาพวาดเพื่อน ามาจดัท า “เสือ้ยืดส่งน้องเรียน” โดย
เงินที่ระดมได้ทัง้หมดมอบเป็นทนุการศึกษาแก่เด็กขาดโอกาส
ใน มูลนิธิยุวพัฒน์ โดยคุณสายังได้ร่วมประชาสัมพันธ์ การ
จ าหน่ายเสือ้ยือ ผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดีย facebook และ 
IG ที่มีผู้ติดตามมากกวา่ 3 หม่ืนราย 

อา่นบทความสมัภาษณ์ 
https://pankansociety.com/uncategorized-th/7049

สนใจสัง่ซือ้เสือ้ยืด 
https://shop.line.me/@pankanonline

อาสาสมัคร สนับสนุนและช่วยเหลืองานปันกัน

“แรงบันดาลใจเร ิ่มจากค าว่า 

“ปันกนั” และ “เด็ก” ค่ะ ภาพตัง้

ตน้สาคดิถงึเด็ก 2 คน แบ่งสิง่ที่

มีอยู่ใหแ้ก่ก ัน สิ่งนั้นอาจไม่

จ าเป็นตอ้งยิ่งใหญ่ แต่มีค่า

ในความรูส้กึ”

ศิลปินอาสา สาลินี รัตนชยัสิทธ์ิ

น้องๆ อาสา นักศึกษา ม. กรุงเทพฯ ชวนสายช้อปแบ่งปันเพื่อส่งน้องเรียน

กิจกรรรม “โละตู้  มาร์เก็ต” โดย นกัศึกษา ภาควิชาการผลิตอีเว้นท์ฯ ชัน้ปีท่ี 3 คณะ
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพ งานตลาดแฟชัน่คอมมนูิตีส้ าหรับคนท่ีหลงรักแฟชัน่
แต่ยังรักษ์โลก โดยนอกจากการจ าหน่ายสินค้าแฟนชั่นแล้ว ยังได้ประชาสัมพันธ์รับ
บริจาคเสือ้ผ้าและสิ่งของสภาพดี เพ่ือมอบให้กับร้านปันกันในการน าไปเปล่ียนเป็น
ทนุการศกึษาแก่น้องๆ ท่ีขาดโอกาส ทัง้นีมี้นกัศกึษาอาสาสมคัรสร้างสรรค์กิจกรรมเพ่ือ
ระดมสิ่งของ 51 คน  ณ   อาคาร สยามสเคป เม่ือวนัท่ี 4-5 มิ.ย. 2565 

https://pankansociety.com/uncategorized-th/7049
https://shop.line.me/@pankanonline


นักปัน ร่วมปันสิง่ของ
26,461 ราย 

ผู้บริจาคเงนิรับสินค้าแบ่งปัน 
156,209 ราย

144 ภาคี/ องค์กร
ร่วมสนบัสนนุกิจกรรมและ
พืน้ท่ีการตัง้กล่องรับปัน

อาสาสมัคร 51 ราย 
ช่วยเหลือกิจกรรมปันกนั

สิ่งของร่วมปัน ช่วยเหลือ
สิ่งแวดล้อมจากจ านวนท่ีได้รับ
บริจาค 680,058 ชิน้*

*ส่วนที่ สามารถน า ไปจ าหน่ายต่อไ ด้  คือการ
หมนุเวียนสิ่งของกลบัมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่

SOCIAL 
IMPACT 
ผลลัพธ์จาก

การแบ่งปันที่เกิดขึน้ 
(มกราคม – มิถนุายน 2565)

ระดมเงินมอบเป็น
ทุนการศึกษา 4,155 ทนุ*

คิดเป็นเงิน 29.1 ล้านบาท

*ทนุการศกึษาละ 7,000 บาท/ คน/ ปี

สร้างโอกาสทางการศึกษา
เงินท่ีระดมได้ทัง้หมด
มอบเป็นทนุการศกึษา

สร้างการมีส่วนร่วมและผลลัพธ์อื่นๆ 
ขยายสงัคมแห่งการแบ่งปัน

จากการมีส่วนร่วมขององค์กรและบคุคลทัว่ไป



รายงานการเงนิ

เงนิบริจาครับรวม

53.4
ล้านบาท

24.3
ล้านบาท

เงินบริจาครับเพ่ือเป็นคา่ใช้จา่ย
โดยการสนบัสนนุ จาก กลุม่บริษัทพรีเมียร์ 

เงินจากการจ าหน่ายสนิค้าแบง่ปัน 100%
น าไปเป็นทุนการศึกษาทัง้หมดโดยไมห่กัคา่ใช้จา่ย

29.1
ล้านบาท

เงินบริจาครับจาก
ร้านปันกนั คลงัสินค้าแบง่ปัน และกิจกรรมปันกนั

(มกราคม - มิถนุายน 2565)



เงนิบริจาครับ 
จากร้านปันกนั คลงัสนิค้าแบง่ปัน

และกิจกรรมปันกนั

รวม

29.1 ล้านบาท

ล้านบาทเงินบริจาครับจาก

(มกราคม - มิถนุายน 2565)

สนิค้าแบง่ปันออนไลน์ line my shop

กิจกรรมสญัจร

ปาล์ม ไอส์แลนด์ มอลล์ เทพารักษ์

โลตสั ศาลยา

โรบินสนั สมทุรปราการ

เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ 

สพุรีม คอมเพลก็ซ์

โลตสั หลกัสี ่

โลตสั ศรีนครินทร์

ซีคอน บางแค

โรบินสนั ศรีสมาน

เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว

โลตสั พระราม 1

ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสติ

ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์

โลตสั รังสติ

พาราไดซ์ พาร์ค ศรีนครินทร์

จ าหนา่ยวสัดเุหลอืใช้

เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9
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51%

31%

18%เงนิบริจาค 
เพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายร้านปันกนั

รวม

24.3
ล้านบาท

คา่ใช้จา่ยทางตรง
12.4 ล้านบาท

คา่ใช้จา่ยส านกังาน
4.5 ล้านบาท

คา่ใช้จา่ยคลงัสินค้าและโลจิสตกิส์
7.5 ล้านบาท

ล้านบาท

เงินบริจาครับจาก

(มกราคม - มิถนุายน 2565)

5.65

4.8

0.58

0.43

0.17

0.77

เงินเดือน /สวสัดิการ

คา่เช่าและบริการพืน้ท่ี

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย

คา่เช่ารถและคา่ขนสง่

คา่ใช้จ่ายสง่เสริมกิจกรรมและประชาสมัพนัธ์

คา่ใช้จ่ายอื่นๆ (วสัดอุปุกรณ์/ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ)


