
โครงการฉลาดทำาบุญ  “ปันกันอิ่ม”
คุณพรทิพย์ ฝนหว่านไฟ

“กายอิ่ม นอนอุ่น แล้วก็ได้กลับมาดูเรื่องจิตเรื่องใจของตนเอง” 
ที่มาของ “ปันกันอิ่ม” 

 โครงการฉลาดทำาบุญประยุกต์เรื่องการทำาบุญผ่าน 3 เรื่อง คือ อาสาสมัคร ปันกันอิ่ม และเรื่องจิตใจ คือปลุก

สติออนไลน์ สำาหรับส่วนงาน “ปันกันอิ่ม” เป็นส่วนหนึ่งของงานโครงการใหญ่ก็คือฉลาดทำาบุญ 

 “ปนักนัอิม่” ดำาเนนิมาเข้าสู่ปท่ีี 3 แนวคดิเร่ืองในพุทธศาสนาคอื เรือ่งการทำาบญุทำาทานเปน็การสละออก ไมต่อ้ง 

คาดหวังว่าจะได้รับไหม หรือคนจะเห็นไหม เป็นไปเพื่อการลดละความตระหนี่ถี่เหนียวในตัวคน โดยโครงการ 

ปันกันอิ่ม เป็นช่องทางหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ “แบ่งปัน” ตามกำาลัง ด้วยการร่วมมือกับร้านขายอาหาร และ

เครื่องดื่ม เพื่อสนับสนุนอาหารให้รับประทานฟรี โดยผู้ท่ีสนใจสามารถเป็นผู้ให้ สนับสนุนทุนเป็นค่าอาหารให้กับ

ร้านอาหารที่ร่วมโครงการได้ และทุกคนสามารถมารับอาหารและเครื่องดื่มโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและไม่มีเงื่อนไข  

ซ่ึงอาจจะเป็นคนยากจน คนด้อยโอกาสหรือผู้มีรายได้น้อย ปัจจุบันมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 45 ร้าน  

2 ศูนย์อาหาร ในพื้นที่ 15 ชุมชนที่ร่วมในเครือข่าย “ปันกันอิ่ม”     

กระบวนการ
 สรา้งเครอืข่ายปนักันอิม่ ผูท้ีส่นใจอยากร่วมทำาบญุสามารถนำาเงนิไปฝากรา้นทีเ่ปน็เครอืขา่ยเราได ้หรอืโอนไปที่ 

มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา ซึ่งราคาต่อหนึ่งอิ่มก็ข้ึนอยู่กับแต่ละร้านว่าจะขายเท่าไหร่ อาจจะ 40-50 บาทต่อหนึ่งมื้อ 

หน่ึงอิ่ม หรือถ้าไปเจอที่ร้านก็สามารถที่จะฝากเงินร่วมได้ที่ร้านโดยตรงเลยก็ได้ ในส่วนร้านค้าหากสนใจร่วมเป็น

สะพานบุญก็สามารถสมัครเข้ามาร่วมได้ โดยวิธีการแบ่งปันในมุมของผู้ให้และผู้รับคือ

 “ผู้ให”้ สามารถจ่ายเงินค่าอาหาร/เคร่ืองดืม่ ตามจำานวนท่ีตอ้งการฝากไว้กับทีร้่าน เจ้าของร้านจะบนัทึกรวบรวม

จำานวนอาหารฝาก แจ้งไวท้ีป่า้ยปนักนัอิม่ และวางคปูองไวใ้นกล่องเทา่กับจำานวนรับฝาก และสามารถเขยีนขอ้ความ 

หรือความรู้สึกดีๆ ในกระดาษโพสต์อิทติดไว้ที่กระดานขอบคุณเพื่อสื่อสารถึงผู้รับได้

 “ผูร้บั” สามารถรบัอาหาร/เครือ่งดืม่ โดยดจูากตวัเลขแสดงจำานวนอาหารฝากไวบ้นปา้ย และหยบิคปูองปนักนัอิม่ 

แลกรับอาหารที่ต้องการกับร้านค้า และสามารถเขียนข้อความหรือความรู้สึกดีๆ เช่น ขอบคุณ คำาอวยพร หรือสิ่งที่

ตั้งมั่นว่าจะทำาเพื่อเป็นการตอบแทนลงในกระดาษโพสต์อิทแล้วติดไว้ที่กระดานขอบคุณ

 โดยเปา้หมายระยะยาวของโครงการยงัคาดหวงัวา่ จะมีร้านอาหารแบง่ปนัลักษณะนีเ้พ่ิมจำานวนขึน้ กระจายตวั 

ไปทั่วกรุงเทพฯ และจังหวัดต่างๆ เป็นช่องทางให้คนได้ทำาบุญ เป็นโอกาสให้เกิดการแบ่งปัน จากคนมีไปยังคนไม่มี

หรอืมนีอ้ย และเปน็ตัวอยา่งรปูธรรมของสวสัดกิารภาคประชาชนทีเ่ริม่ตน้จากเพือ่นมนษุยด์ว้ยกนั โดยใชย้ทุธศาสตร์

การสื่อสารกับสังคมผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ที่เข้าถึงได้ง่าย

 ครัวกลาง “ปนักันอิม่” ในชว่งทีส่ถานการณ์โควิด-19 ระบาดอกีหนึง่งานทีเ่ราทำาคอืชมุชนครวักลาง “ปนักนัอ่ิม” 

เราทำาทั้ง 15 ชุมชนที่อยู่ในเครือข่ายปันกันอิ่ม เป็นความร่วมมือจากคนในชุมชนมาช่วยกันทำาครัวและจำาหน่าย

อาหารราคาถูกให้คนในชุมชน ให้ฟรีสำาหรับผู้ป่วย ผู้กักตัว และกลุ่มเปราะบางต่างๆ ซึ่งเราทำาภายใต้แนวคิดลดการ 

เคลือ่นยา้ยคนออกนอกชมุชน และไมใ่ห้คนเขา้มาในชมุชนเพ่ือลดความเสีย่งการแพรเ่ชือ้ อาหารทีเ่ราขายราคาไมเ่กนิ 

20 บาท เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในช่วงนี้ ในแต่ละชุมชนจะมีร้านขายของชำา ร้านอาหารตามสั่ง ร้านขายผักสด 

ร้านข้าวแกงเข้ามาร่วม โดยจะกำาหนดว่าแต่ละสัปดาห์จะทำากี่วัน ส่วนใหญ่จะทำาวันเสาร์และวันอาทิตย์ เพื่อลด 

ผลกระทบกับร้านค้าในชุมชน เพราะถ้าทำาทุกวันร้านที่อยู่ในชุมชนก็จะไม่ได้ขายของ

 ส่วนของการสนับสนุนเงินทุนและวัตถุดิบแบ่งเป็น 2 ส่วน ถ้าเป็นร้านค้าเดี่ยวๆ สนับสนุนเงินช่วงภาวะวิกฤต ิ

โควิดร้านละ 2,000 บาท ถ้าเป็นชุมชนเรามีเงินตั้งต้นให้ 5,000 บาท พร้อมทั้งประสานขอรับบริจาควัตถุดิบจาก

ภาคสังคมมาช่วย ซึ่งเงินส่วนนี้เราได้รับการสนับสนุนจากการกระบวนการครัวกลางจาก สสส. ซึ่งเป็นโครงการที่

เราทำางานร่วมกับ สสส. และภาคี ส่วนวัตถุดิบในการทำาอาหารใช้เงินจากผู้ที่บริจาคผ่านมูลนิธิฯ หรือคนที่บริจาค 

มาโดยตรงด้วย

 กอ่นจะเป็นครวักลาง เราจะถามชมุชนกอ่นวา่มคีวามพรอ้มทีจ่ะทำาหรอืไม ่โดยเราใหท้นุตัง้ตน้ ภายใตเ้งือ่นไขคอื 

ขายอาหารราคาถกู และแจกฟรใีห้ผูป้ว่ย ผูก้กัตวัและผูเ้ปราะบาง รวมถงึตอ้งทำาตอ่เนือ่ง ซึง่เขาตอ้งจดัการบรหิารเงนิ

และวัตถุดิบให้เพียงพอด้วยตัวเอง เราได้เห็นความร่วมมือของชุมชน การพูดคุย ถกเถียง หาข้อสรุป จะทำาให้ชุมชน

เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน มีความสัมพันธ์ที่ดี มีความสุข และได้เรียนรู้การแก้ปัญหาระหว่างการทำางานร่วมกัน 

ซึ่งในแต่ละชุมชนท่ีเราไปทำางานด้วยส่วนใหญ่มีกรรมการทำางานอยู่แล้ว เคยทำาโปรเจกต์เป็นกลุ่มออมทรัพย์กันมา

ก่อนอยู่แล้ว โดยภาพรวมของครัวกลางชุมชน การดำาเนินราบรื่น ยังมีการทำาอาหารอย่างต่อเนื่องและเน้นไปที่การ

ทำาอาหารใหก้บัผูป้ว่ยทีท่ำา Home Isolation ในชมุชน เราใหแ้นวคดิกบัชุมชนว่าการดูแลซึง่กนัและกันในลกัษณะนี้ 

เป็นการลดการแพร่เชื้อได้ดีที่สุด

ผลลัพธ์ที่น่าภูมิใจ
 สร้างสังคมแห่งการให้ มเีรือ่งราวประทบัใจคอืลงุ รปภ. ทีจ่ะมารับอาหารปันกันอ่ิมช่วงทีเ่งนิเดอืนยงัไมอ่อก แต่

เมือ่ไดเ้งนิเดือน จะแบง่เงนิมาสมทบเพ่ือใหค้นอืน่ไดอ้ิม่ตอ่ อกีเรือ่งคอืคณุลงุเกบ็ขยะ เมือ่ขายขยะไดก้อ็ยากทำาบญุกบั 

“ปันกันอิ่ม” ก็นำาเงินมาฝากไว้แบ่งปันให้กับผู้อื่น 

 แนวคิดปันกันอิ่มเริ่มเป็นที่รู้จัก ตู้ปันสุขก็ดี ปันกันอิ่มก็ดี  ไม่ใช่คำาที่แปลกใหม่สำาหรับสังคมอีกต่อไป เกิดการ

รับรู้ในวงกว้างมากขึ้น อย่างน้อยถ้าเป็นผู้เดือดร้อนเขาก็รู้แล้วว่า ถ้าเป็นพวก “อิ่ม” แสดงว่าเขาสามารถไปรับได้ 

ขณะเดียวกันก็ไม่ถูกต้ังคำาถามจากสังคมว่าบริจาคแล้วไปไหน ถึงคนที่เดือดร้อนจริงหรือเปล่า เรียกว่ามันเป็นการ 

จูนความเข้าใจและแนวคิดเรื่องนี้ไปด้วยกันได้ 

 แคมเปญรณรงคใ์นชว่งโควดิ “ปนักนัอิม่สู้วกิฤต”ิ  และจดัเวทเีสวนาเรือ่ง “ปนักันอ่ิม: จากวิกฤตสิูโ่อกาสเกือ้กูล

สังคม” เผยแพร่แนวคิดเรื่องปันกันอิ่มให้เกิดการรับรู้ในสังคม เพ่ือให้เกิดร้านค้าปันกันอิ่ม กระจายไปในวงกว้าง  

ให้ร้านค้าที่อยากทำารู้แนวทางเห็นรูปธรรมในการแบ่งปันอาหาร รวมถึงเชิญชวนร้านค้าใหม่เข้าร่วม และเชิญชวน 

ใหค้นมาฝากคา่อาหาร/เคร่ืองดืม่ตามร้านตา่งๆ ทีอ่ยูใ่นโครงการ เพือ่ชว่ยลดหรอืบรรเทาความยากลำาบากทีเ่กดิขึน้

ในช่วงที่โควิดกำาลังระบาด 



ปัญหา/อุปสรรค 
 ความเหน่ือยล้า หลายชุมชนเริ่มเหนื่อยแต่ยังทำาโครงการอยู่เพราะมีความเข้าใจว่าถ้าไม่ช่วยเหลือชุมชนก็ 

จะยิ่งเกิดวิกฤติหนัก

 วัตถุดิบในการทำาอาหารน้อยลง ที่ผ่านมาเราให้วัตถุดิบกับชุมชนเป็นประจำา ซึ่งในอนาคตอาจจะเกิดปัญหา

การไม่มีวัตถุดิบในการทำาอาหาร เราก็ช่วยแก้ปัญหาด้วยการเชื่อมแต่ละชุมชนที่เป็นเครือข่ายให้แบ่งปันวัตถุดิบที่ม ี

ให้กันและกัน แต่หากชุมชนใดไม่สะดวกที่จะไปรับหรือส่งต่อ ทีมงานของมูลนิธิเครือข่ายพุทธิกาจะเป็นคนกลาง 

ในการช่วยกระจายไปในแต่ละพื้นที่ ซึ่งขณะนี้มูลนิธิฯ เริ่มไปทำางานในส่วนของการป้องกันโรค ด้วยการชวนชุมชน 

ทำาคลงัยาชมุชน เปน็ดา่นแรกกอ่นทีจ่ะเขา้ระบบ โดยกลอ่งยาพ้ืนฐานไว้ในแตล่ะชุมชน รวมถงึตรวจเชิงรุกกับกลุ่มเส่ียง 

ผู้สูงอายุ มีโรคประจำาตัว 8 โรค และผู้ป่วยติดเตียงเพื่อป้องกันโรคได้ทัน

ปันกันอิ่ม นำาไปสู่สุขภาวะทางปัญญา
 โครงการที่เราทำาครบถ้วนในแง่กาย สังคม จิตใจและจิตวิญญาณ ถ้าในแง่ของทางกาย เราทำาให้คนอิ่ม เมื่อเขา

อิ่มแล้วก็มีแรงทำาเพื่อผู้อื่น เกิดเป็นสังคมที่น่าอยู่ เห็นภาพรวมว่าคนในสังคมไม่ทิ้งกัน ถ้าเป้าหมายของเรามองว่า 

ต้องไม่มีคนอดอยาก คนต้องได้กิน ต้องอิ่ม มันตอบโจทย์ทิศทางของ สสส. ในขณะเดียวกันเราไม่ได้ทำาแค่ปัจเจก 

เราทำาเชื่อมไปในชุมชน จากร้านค้าทั่วไปขยายไปสู่ชุมชน ซึ่งเราหวังว่ามันจะกระจายไปทั่วประเทศ

 ส่วนในเรื่องจิตใจทำางานอยู่ 3 ส่วนด้วยกันคือ ผู้ให้ก็คือคนทั่วไป การที่เขาให้แสดงว่าเขาต้องสละบางอย่าง 

ถือว่าผู้ให้ได้ทำางานกับตัวเอง ตัวชี้วัดคือถ้าไม่มีคนหิวโซ สังคมและชุมชนเกื้อกูลกัน มีการช่วยเหลือกันแสดงว่า 

มผีูใ้หม้าก และการทีจ่ะใหไ้ดใ้จตอ้งด ีพรอ้มแบง่ปนั และพรอ้มจะสละออก มนักค็อืความสขุทีท่กุคนสามารถเขา้ถงึได้ 

ขณะเดียวกันคนที่กินอ่ิมก็มีความสุขไม่ต้องคิดเร่ืองความยากลำาบากในการหาอาหาร ชุมชนก็เกิดความเกื้อกูลกัน 

ซึ่งเป็นปัจจัยที่เอื้อให้เกิดความสุข และสิ่งสำาคัญเมื่อท้องอิ่มก็ทำาให้มีเวลาคิดเพื่อผู้อื่น มีเวลาพัฒนาจิตใจ มันนำาไปสู ่

สุขภาวะทางปัญญา สู่การเข้าถึงความจริงแท้ของสัจธรรม ซ่ึงเราคาดหวังให้เกิดการแบ่งปันเกิดขึ้นทั่วประเทศ  

เพราะเมื่อ “กายอิ่ม นอนอุ่น แล้วก็ได้กลับมาดูเรื่องจิตเรื่องใจของตนเอง” ได้


