
สังคมแหง่การแบง่ปนั

รายงานไตรมาส 3/2565

ความคืบหน้าในการท างาน ร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์

งานเพื่อการระดมทุนการศึกษา
เพื่อเด็กขาดโอกาส

งานเพื่อสร้างการรับรู้
และการมีส่วนร่วม

ผลลัพธ์จาการแบ่งปันที่เกิดขึ้น



น ้าใจและความร่วมมือที่เกิดขึ้นจาก องค์กร/ภาคี ผ่าน
กิจกรรมต่างๆ มีดังนี้

สร้างการมีสว่นรว่ม

องค์กรร่วมอนุเคราะห์พื้นทีต่ั้งวางกล่องรับปัน
108 ภาค ีจุดรบัปนั 124 จุด

องค์กรร่วมบริจาคเงิน/ ส่ิงของสภาพดี และร่วมระดมสิ่งของ ดังนี้

• โรงพยาบาลเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ โดย บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล  ร่วมส่ง

มอบของบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาและพนักงานบริษัทในเครือ 

• บริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) ร่วมระดมสิ่งของเหลือใช้จากกิจกรรม MBK 

SPIRIT อาสาท าดี ปันน ้าใจสู่สังคม

• บริษัท บิทิชีโน (ประเทศไทย) จ ากัด มอบอุปกรณ์ประเภทปลั๊กไฟ จ านวน 5,000 

กว่าช้ิน เพื่อน าไปเป็นสินค้าแบ่งปัน

• ฝ่ายพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน ้าและพลังงานหมุนเวียนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย เปิดรับบริจาคสิ่งของสภาพดีจากจากเพื่อนพนักงงาน กฟผ. ใน

โครงการ “อพพ. เดินตามรอยพ่อขอท าดี” ครั้งที่ 5/2565 

• กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร กรมศุลกากร เปิดรับบริจาคสิ่งของ

สภาพดีจากจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กรมศุลกากรจัดจากกิจกรรม “ศุลกากร

จิตอาสา” เพื่อสังคมที่ยั่งยืน โปร่งใส เป็นธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2565

• อิเกีย ประเทศไทย แผนก lost & found มอบเงินบริจาคเพื่อทุนการศึกษา จ านวน 

3,329.50 บาท

(ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 65)



องคก์รรว่มจัดท าแคมเปญระดมสิง่ของ

Pomelo จับมอื ร้านปนักนั ร่วมตอ่ยอดความยัง่ยนื Circular Economy
Pomelo แพลตฟอรม์แฟชัน่ชั้นน าในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ต่อยอดการเตบิโตอย่างยั่งยืนผ่านการ
สนบัสนนุ Circular Economy จับมือกบัร้านปนักัน โดย มูลนธิิยวุพฒัน์ เปดิกล่องรับบริจาคเส้ือผ้าสภาพดี
บริเวณหน้ารา้น Pomelo 4 สาขา ระหว่าง 25 กรกฎาคม - 18 ตุลาคม 2565 โดยจะมอบให้ร้านปนักนัน าไป
เป็นสินค้าแบง่ปนั เพื่อจ าหน่ายเปล่ียนเปน็ทุนการศึกษาแกเ่ดก็ขาดโอกาสในมลูนธิยุิวพฒัน์

คลิกรูป อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมระดมสิง่ของภายในงาน Charity Clothes Swap Event

Get Lost in BKK & Beyond ร่วมกันพันธมิตรองค์กรเพื่อสังคม จัด
กิจกรรม Charity Clothes Swap Event ณ Union Space ในวันที่ 3
กันยายน 2565 งาน ซึ่งภายในงาน นอกจากจะเป็นการน าเสื้อผ้ามา
แลกเปล่ียน การจ าหน่ายสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม และกิจกรรม
workshop ต่างๆ ยังได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมงานน าสิ่งของเหลือใช้
สภาพดีมาบริจาค โดย สิ่งของทั้งหมดจะถูกรวบรวมและน าจัดส่งไปยัง
องค์กรเพื่อสังคมต่างๆ รวมถึงร้านปันกันเพื่อน าสิ่งของบริจาคไป
เปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กขาดโอกาสต่อไป



ออกบธูปนักนัในพืน้ทีต่า่งๆ เพื่อสรา้งการรบัรู ้
ได้รับการอนเุคราะห์พืน้ที่ ดังนี้ 

ผู้ใหญใ่จดสีนบัสนนุการเปดิรา้นปนักนั POP UP STORE

ศูนย์การค้า ไอทีสแควร์ หลักสี่ อนุเคราะห์พื้นที่ในการเปิด ร้านปันกัน 
Pop Up Store ในช่วงเดือน กรกฎาคม – กันยายน และ พฤศจิกายน 
– ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเฟอร์นิเจอร์เพื่อใช้งานใน
ร้าน จาก บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

• ศูนย์การค้า ไอที สแควร์ 
• ศูนย์การค้า มิงเกิล้มอลล์ รังสิต

โดย บริษัท แอสเซท ไวส์ จ ากัด (มหาชน)
• ศูนย์การค้า พีเพิล พาร์ค อ่อนนุช
• อาคารจีพเีอฟ วิทยุ ทาวเวอร์
• อาคารอับดุลราฮิม เพลส
• อาคารอาคารบางกอก ซิตี้ ทาวเวอร์
• Greenery Market 



ร้านปันกัน โดย มูลนิธยิุวพัฒน์ ชวนนกัปันร่วมประมูลของรักจากพี่ๆ ผู้ใหญ่ใจดี ศิลปิน ดารา และบุคคลที่มีชื่อเสียง ใน
กิจกรรม “ปนัของรกั สง่นอ้งเรยีน” ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ผ่านเพจเฟสบุ๊ค ปันกัน สังคมแห่งการแบ่งปัน
จ านวน 30 ชิ้น เพื่อร่วมฉลองครบรอบปีที่ 30 ของมูลนิธยิุวพัฒน์ โดยมีเป้าหมายระดมทนุ 30 ทุนการศึกษา
(ทนุการศกึษาละ 7,000 บาท) หลังสิ้นสุดกิจกรรม สามารถระดมทนุได้ 74,030 บาท ส่งน้องเรียนได้ 10 ทุนการศึกษา
โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากพี่ๆ ศิลปิน ดารา ผู้ใหญ่ใจดีหลายทา่นรว่มบริจาคของรัก microinfulencer โดย
Tellscore และสื่อพันธมิตร ร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมในครั้งนี้

“ปันของรกั ส่งน้องเรียน” 
กิจกรรมประมูลออนไลน์เพื่อทุนการศึกษาแก่เด็กขาดโอกาส ใน มูลนิธิยุวพัฒน์

กิจกรรมปันกัน



แคมเปญระดมส่ิงของ

ร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์ ร่วมกับโครงการ
ร้อยพลังการศึกษาและเลิร์นเอ็ดดูเคชั ่น….ชวน
ผู้ใหญ่ใจดีร่วมบริจาคอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ยังใช้
งานได้ ได้แก่ สมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต, คอมพิวเตอร์ และ
โน้ตบุ๊ค ให้กับเด็กขาดโอกาสส าหรับการเรียนออนไลน์ 
ในโครงการร้อยพลังการศึกษากว่า 100 โรงเรียนทั่ว
ประเทศ ระหว่าง 15 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2565
ที่ร้านปันกัน ทุนกสาขา

แคมเปญ “ปันเป๋ากัน”
ระหว่างวันที่ 18-30 กันยายน 2565

โดยบริษัท ไอคอน เพอเฟค จ ากัด ร่วมปัน
เป๋า มอบกระเป๋าเดินทาง จ านวน 300 ใบ 
เพื่อเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษา

แคมเปญ “เดรสสวย ส่งน้องเรียน 
ระหว่างวันที่ 1- 31 สิงหาคม 2565

สามารถระดมชุดเดรส จ านวน 4,100 ชุด ประเมินมูลค่าเพื่อ
เปลี่ยนเป็นทุนการศกึษา 548,400 บาท   

“อนุโมทนาบุญ ปลื้มใจ
ที่ได้เป็นสว่นหนึง่ในการ
ส่งนอ้งเรยีน”

นักปัน คุณพิมพ์ณภัส



นักปันร่วมปันสิ่งของ

38,903 ราย 

ภาคี/ องค์กร ร่วมสนับสนุน

246 องคก์ร
อาสาสมัครช่วยเหลือกิจกรรมปันกนั

237 ราย

จ านวนสิ่งของร่วมปันที่ได้รับบริจาค 

1,068,370 ชิ้น*

ผลลัพธจ์ากการแบง่ปนัทีเ่กดิขึน้
(ข้อมูล ม.ค. – ก.ย. 2565)

*ส่วนที่สามารถน าไปจ าหน่ายต่อได้ คือการ
หมุนเวียนสิ่งของกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ เป็น
การช่วยลดปริมาณขยะช่วยเหลือสิ่งแวดล้อม

สร้างการมีสว่นรว่ม
ขยายสังคมแห่งการแบ่งปัน ดังนี้

ผู้บริจาคเงินรับสินค้าแบ่งปัน 

245,738 ราย

มอบเป็นทุนการศึกษา 

6,406 ทุน*

คิดเป็นจ านวนเงิน 

48.2 ล้านบาท

*ทุนการศึกษาละ 7,000 บาท/ คน/ ปี

สร้างโอกาสทางการศกึษา
ระดมเงินมอบเป็นทุนการศึกษา 



ล้านบาทเงินบริจาครับจาก

เงินบริจาครับ จาก
หน้าร้าน คลังสินค้าแบ่งปัน
และกิจกรรมปันกัน

(มกราคม – กันยายน 2565)

Pop Up Store

สินค้าแบ่งปันออนไลน์ line my shop

กิจกรรมสัญจร

ปาล์ม ไอส์แลนด์ มอลล์ เทพารกัษ์

โลตัส ศาลยา

โรบินสัน สมุทรปราการ

สุพรมี คอมเพล็กซ์

เซน็ทรลั รตันาธิเบศร ์

โลตัส หลักส่ี 

โลตัส ศรนีครนิทร์

ซคีอน บางแค

โรบินสัน ศรสีมาน

ฟวิเจอร ์พารค์ รงัสิต

โลตัส พระราม 1

เซน็ทรลั พลาซา ลาดพรา้ว

โลตัส รงัสิต

ซคีอนสแควร ์ศรนีครนิทร์

จ าหน่ายวัสดุเหลือใช้

พาราไดซ ์พารค์ ศรนีครนิทร์

เดอะไนน์ เซน็เตอร ์พระราม 9
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(มกราคม – กันยายน 2565)

เงินบริจาค
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายร้านปันกัน

ค่าใชจ้่ายส่งเสรมิกิจกรรมและประชาสัมพนัธ์

ค่าเชา่รถและค่าขนส่ง

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ (วัสดุอุปกรณ์/ คอมพวิเตอร ์ฯลฯ)

ค่าเชา่และบรกิารพืน้ท่ี

เงนิเดือน /สวัสดิการ
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รวม

36.9
ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายทางตรง

18.9 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายส านักงาน

6.8 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายคลังสินค้า
และโลจิสติกส์

11.2 ล้านบาท

ล้านบาทรายการค่าใช้จ่ายทางตรง


