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มนุษย์เราอยู่รวมกันในสังคม แม้จะมีความจำเป็นในการทำมาหาเล้ียงตน  

แต่ก็จำเป็นต้องมีการร่วมมือเพื ่อที ่จะทำสิ ่งต่างๆ ที ่ก่อให้เกิด 

ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ตามความถนัดและความสามารถ 

ที่ตนเองมี เพราะแต่ละคนโดยเฉพาะภาคธุรกิจ ที่พอจะมีทรัพยากรและ 

ศักยภาพที ่หลากหลาย หากเราสามารถผสานพลังและร่วมมือกัน 

เต ิมเต ็มส ่วนขาดของส ังคม ในแนวทางแห่งการพัฒนาที ่ย ั ่ งย ืน 

ช่วยกันเสริมให้รากฐานภาคสังคมได้ร ับการดูแล ให้มีความเจริญ 

เติบโตแข็งแรงไปพร้อมกับภาคธุรกิจที่รุ่งเรือง การอยู่ร่วมกันในสังคมก็จะ 

มีความสุขตลอดไปถึงอนุชนรุ่นหลัง

การแบ่งปันในส่ิงท่ีตนเองมี ท้ังแรงกาย แรงใจ และแรงทุน แม้เพียงเล็กน้อย 

ก็ช่วยให้สังคมดีขึ้นได้ หากเราต้องการสังคมที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน  

โดยไม่ต้องรอเพียงช่วงท่ีมีภัยธรรมชาติรุนแรงเกิดข้ึน ทุกคนสามารถท่ีจะแบ่งปัน 

และอุทิศตนเป็นอาสาสมัคร ทำตนให้มีคุณค่าต่อผู้อื่นได้ทุกวันที่ต้องการ    

เราทุกคนควรร่วมแบ่งปันความดีงามที่มีอยู่แล้วในจิตใจ เพื่อผู้ที่รับใช้ 

สังคมด้วยความจริงใจ โดยทำให้เป็นเรื่องปกติเช่นเดียวกับที่เราชอบทำบุญ 

บริจาคอื ่นๆ เป็นจุดเริ ่มต้นของการสร้างวัฒนธรรมแห่งการแบ่งปัน 

เพื่อสังคมที่ยั่งยืน



ในสังคมมีทั ้งผู ้ให้และผู้รับ ไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที ่จะเป็นผู ้ร ับ 

ไปตลอดกาล และไม่มีผู้ให้คนใดท่ีไม่เคยได้รับผลตอบแทนเช่นกัน

เราอาจจะมององค์กรภาคสังคมในฐานะของผู ้ให้แก่สังคมให้แก ่

ผู้ด้อยโอกาส แต่ในอีกด้านหน่ึง องค์กรภาคสังคมหลายๆ แห่งเองก็ขาดแคลน 

ทางด้านทรัพยากรต่างๆ เช่น ความรู้ ความสามารถในการจัดการบริหาร 

เงินทุน กำลังคน ฯลฯ ในขณะเดียวกันเราอาจจะมององค์กรภาคธุรกิจ

ในบทบาทผู้รับจากสังคม แต่ในอีกด้าน องค์กรภาคธุรกิจก็อยู่ในฐานะ

ผู้ให้เช่นเดียวกัน โดยรูปแบบการให้น้ันอาจจะเป็นการบริจาค ซึ่งโดยมาก 

เป็นการบริจาคเป็นเง ินทุนโดยการให้เปล่า และในบางส่วนที ่ เป ็น 

การสนับสนุนองค์กรภาคสังคม เพื่อทำงานให้แก่สังคม

ดังนั ้นการร่วมมือแบ่งปันความรู ้ ความสามารถ และทรัพยากร 

ของทั้งองค์กรภาคธุรกิจ และองค์กรภาคสังคมในด้านท่ีตนชำนาญ ย่อมนำมา 

ซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่สังคม และองค์กรที่อยู่ในสังคมนั้นเอง แต่ในปัจจุบัน 

สังคมมีความซับซ้อนมากขึ้น การบริจาคโดยเงินทุนให้เปล่า อาจจะ 

ถูกนำไปใช้อย่างไม่เหมาะสม หรือใช้ไปอย่างไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร 

อย่างที่เกิดขึ้นให้เห็นอยู่หลายครั้ง 

ด้วยปัญหาดังกล่าว “โครงการแบ่งปันเพื่อสังคมที่ยั่งยืน” จึงอาสา 

ทำหน้าท่ีเป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างองค์กรภาคธุรกิจและองค์กร 

ภาคสังคม อีกทั้งติดตามความเป็นไป รวมไปถึงประชาสัมพันธ์ให้สังคม 

ได้รับทราบเก่ียวกับการทำงานของท้ังองค์กรภาคธุรกิจ และองค์กรภาคสังคม 

เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการแบ่งปันกันในสังคมต่อไป

โครงการแบ ่งป ันเพ ื ่ อส ั งคมท ี ่ ย ั ่ งย ืน เร ิ ่มดำเนินการตั ้งแต่ 

ต้นปี พ.ศ. 2550 โดยมีเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (SVN)  

เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และได้รับเงินทุนสนับสนุนหลัก จาก สำนักงาน 

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

	 	 ติดตามผลและประชาสัมพันธ์

ผลที่สังคมได้รับจากการแบ่งปันของสองภาคส่วนให้สาธารณชนได้รับรู้ 

เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้จากตัวอย่างจริง และการขยายผลสู่วัฒนธรรมแห่งการ 

แบ่งปันอย่างยั่งยืนในสังคมไทย

โครงการ “แบ่งปันเพื่อสังคมที่ยังยืน” ทำหน้าท ี่เชื่อมโยงองค์กรภาคสังคม 

ที่ทำงานโดยไม่หวังผลกำไรกับองค์กรภาคธุรกิจเข้าหากัน เพื่อร่วมกัน 

ทำงานพัฒนาสังคมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน ด้วยการแบ่งปันทรัพยากร 

และความสามารถของแต่ละฝ่ายร่วมกัน 

“แบ่งปัน” ทำอะไรแนวคิดของโครงการแบ่งปัน

	 	 สรรหาและคัดเลือกองค์กรภาคสังคม	

ท่ีมีประสิทธิภาพและมีความมุ่งม่ันในการทำประโยชน์เพ่ือสังคม โดยพิจารณา 

จากความน่าเชื่อถือของผู้นำ ความโปร่งใสในการบริหารจัดการขององค์กร  

และผลงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

	 	 ค้นหาองค์กรภาคธุรกิจ	

ที่ดำเนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม สนใจในประเด็นปัญหาสังคม

นั้นๆ และอยากทำงานร่วมกับองค์กรภาคสังคม

	 	 ประสานองค์กรทั้งสองฝ่าย	

 เพ่ือทำงานพัฒนาร่วมกันอย่างเหมาะสม ตามทรัพยากร ความรู้ความเช่ียวชาญ 

ของแต่ละฝ่าย อีกทั้งยังสนับสนุนด้านข้อมูลและข่าวสารประเด็นทางสังคม

ต่างๆ ให้แก่ภาคธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ
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2

3

4



การสรรหาโครงการภาคสังคม
กระบวนการทำงานของโครงการ 
“แบ่งปัน” เพื่อสังคมที่ยั ่งยืน 

สรรหาองค์กรภาคสังคม 

ผ่านกระบวนการ
พิจารณาโครงการ

รายชื่อ
องค์กรภาคสังคม

รายชื่อ
องค์กรภาคธุรกิจ

ผ่านกระบวนการ
พิจารณาคุณสมบัติ

กำหนดแนวทาง
การแบ่งปัน

ทำข้อตกลงร่วมกัน 

ดำเนินการกิจกรรมติดตามการทำงานของโครงการ 

สรุปและประเมินผลโครงการ

ประชาสัมพันธ์ความสำเร็จ
ของความร่วมมือ 

เพื่อเป็นตัวอย่างของสังคม

แบ่งออกเป็น 9 ประเด็น
1. เด็กและเยาวชน
2. ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
3. การศึกษา การเรียนรู้
4. สุขภาพ
5. เทคโนโลยี
6. พัฒนาชุมชน
7. ศิลปวัฒนธรรม
8. สิทธิ
9. การเมือง การปกครอง
+ อื่นๆ

วิธีการสรรหา
1. เปิดรับสมัคร
2. นำเสนอโดยคณะกรรมการสรรหา 
3. นำเสนอโดยองค์กรภาคี

กรอบการพิจารณา
1. ผลที่สังคมจะได้รับ 
2. ประสิทธิภาพการทำงาน
3. ความโปร่งใส
4. ความยั่งยืน
5. ยินดีเปิดรับการทำงานในลักษณะความร่วมมือ

* โปรดดูรายชื่อคณะกรรมการสรรหา

สรรหาโครงการ / 
องค์กรภาคสังคม  

จัดหมวดหมู่โครงการ / 
องค์กรตามประเด็นทางสังคม 

พิจารณาคุณสมบัติ ภายใต้กรอบ
ของโครงการแบ่งปัน 

ผ่านการรับรองโดยคณะ
กรรมการสรรหา 3 คน

เข้าสู่รายชื่อ “ผู้ร่วมแบ่งปัน” 
ในโครงการ แบ่งปัน 
เพื่อสังคมที่ยั่งยืน

สรรหาองค์กรภาคธุรกิจ 

จับคู่

A	สรรหาโครงการ

B	พิจารณาคุณสมบัติ

C	จัดหมวดหมู่

D	รับรองโครงการ

E	เข้าสู่กระบวนการจับคู่



การร่วมมือแบ่งปันกันนั้นอาจไม่ใช่เรื่องง่ายดาย แต่การพยายามเพื่อ 

สังคมของเราเองนั้นย่อมเป็นการลงทุนที่ไม่มีวันเสียเปล่า และผลกำไร 

ตอบแทนที่คืนกลับมาอาจมิใช่เพียงการยอมรับหรือความนับถือจากสังคม 

เท่านั้น แต่เป็นการสร้างสังคมที่น่าอยู่และก่อให้เกิดวัฒนธรรมอันดีในการ 

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

จุดมุ่งหมายสุดท้ายท่ีสำคัญท่ีสุดของ “โครงการแบ่งปันเพ่ือสังคมท่ีย่ังยืน”  

คือการเป็นจุดกระเพ่ือมให้เกิดกระแสวัฒนธรรมของสังคม ให้เกิดการแบ่งปัน 

ซึ่งกันและกัน มิใช่เพียงรูปแบบของการช่วยเหลือสังคมเท่านั้น หากแต่เป็น

การช่วยเหลือซ่ึงกันและกันไม่ว่าทางใดทางหน่ึง เพ่ือให้สังคมมีความสงบสุข 

และอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

โครงการแบ่งปันเพ่ือสังคมท่ีย่ังยืน มองหาผู้ร่วมแบ่งปันในสังคม เพ่ือสนับสนุน 

การพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทย ผ่านการสนับสนุนองค์กรภาคสังคม  

ท่านสามารถร่วมแบ่งปันโดยการ 

• แบ่งปันเงินทุน สนับสนุนการทำงานขององค์กรภาคสังคม

•  แบ่งปันทรัพยากร สิ่งอำนวยความสะดวก 

 เครื่องมืออุปกรณ์ในการทำงาน 

•  แบ่งปันความสามารถ งานศึกษา วิจัย อันจะก่อให้เกิดประโยชน ์

 ต่อการทำงานขององค์กรภาคสังคม 

•  แบ่งปันเวลา โดยร่วมเป็นอาสาสมัคร ทำงานร่วมกับองค์กรภาคสังคม

ท่านจะร่วมแบ่งปันได้อย่างไรบทสรุป



คุณ กรรณิกา ควรขจร มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.)

คุณ กฤษฎา บุญชัย ผู้เชียวชาญด้านสิ่งแวดล้อม

คุณ กานต์ ธงไชย สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก

คุณ เข็มพร วิรุณราพันธุ์ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)

คุณ เฉลิมชัย ยอดมาลัย เครือข่ายจริยธรรมสังคมและการเมือง

คุณ เดช พุ่มคชา นักพัฒนาอิสระ

คุณ เพียรเลิศ วงศ์ภิรมย์ศานต์ิ ธนาคารเพื่อการเกษตร 

 และสหกรณ์การเกษตร

คุณ ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ วิทยาลัยการจัดการทางสังคม 

(วจส.)

คุณ ชัยพันธ์ ประภาสวัต นักวิจัยอิสระ

คุณ ชายกร สินธุสัย Biotec

คุณ ชินชัย ชี้เจริญ กระทรวงการพัฒนาสังคม 

 และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

ดร.ไชยยศ บุญญากิจ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

คุณ ทรงพล เจตนาวณิชย์ สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู ้

 เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) 

คุณ ทองแท่ง ชูวาธิวัฒน์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน 

 เพื่อเกษตรกรรม

คุณ ธวัชชัย โตสิตระกูล มูลนิธิสายใยแผ่นดิน,   

 เครือข่ายพุทธิกา

คุณ นิคม พุทธา โครงการจัดการลุ่มน้ำแม่ปิงตอนบน  

 เชียงใหม่

คุณ นิมิตร เทียนอุดม มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ (AIDS AcceSS)

คุณ นิรมล เมธีสุวกุล ป่าใหญ่ครีเอชั่น

นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ มูลนิธิพิทักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิต

คณะกรรมการบริหารโครงการ
คุณ สุทธิชัย เอี่ยมเจริญยิ่ง ประธานกรรมการ

คุณ ประวิทย์ เยี่ยมแสนสุข กรรมการ และเหรัญญิก

คุณ วิไล ตระกูลสิน      กรรมการ

คุณ สมลักษณ์ หุตานุวัตร  กรรมการ

คุณ อนุพงษ์ ไชยฤทธิ์     กรรมการ

คุณ ปารีณา ประยุกต์วงศ์  กรรมการ

คุณ พิมพร ศิริวรรณ กรรมการ

คุณ กฤตยา ศรีสรรพกิจ กรรมการ    

 และผู้จัดการโครงการ

คณะกรรมการที่ปรึกษา
คุณ อานันท์ ปันยารชุน ประธานกรรมการที่ปรึกษา

ดร. ธวัชชัย ยงกิตติกุล   กรรมการที่ปรึกษา 

คุณ ปรีดา เตียสุวรรณ์  กรรมการที่ปรึกษา

ทพ. กฤษฎา เรืองอารีรัตน์ กรรมการที่ปรึกษา

คุณ ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ กรรมการที่ปรึกษา

คุณ อนุชิต จุรีเกษ กรรมการที่ปรึกษา

คณะกรรมการสรรหา  

นพ บัญชา พงษ์พานิช ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาชุมชน 

 เป็นสุขที่ภาคใต้

คุณ ปรเมศวร์ มินศิริ อุปนายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย,  

 ผู้จัดการโครงการ Thai clean Net

คุณ ปรีดา คงแป้น มูลนิธิชุมชนไท   

คุณ ปัทมาวดี โพชานุกุล ซูซูกิ สถาบันการจัดการเพื่อชนบท 

 และสังคม มูลนิธิบูรณะชนบท 

 แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดร. มิชิตา จำปาเทศ รอดสุทธิ เครือข่ายจิตอาสา,  

 สถาบันการบริหารและจิตวิทยา (The Boss)

คุณ วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ นิตยสารสารคดี,  

 กลุ่มงิ้วการเมือง ธรรมศาสตร์

คุณ วิเชียร เจษฎากานต์ มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์

คุณ วีรบูรณ์ วิสารทสกุล สำนักงานกองทุนสนับสนุน 

 การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

คุณ ศรีศักดิ์ ไทยอารี สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน 

 ในพระราชูปถัมภ์ฯ (สอ.ดย.)

คุณ ศศิธร เล็กสุขศรี ศูนย์คุณธรรม

คุณ สมชาย หอมลออ มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและพัฒนา (มพส.) 

คุณ สมถวิล จรรยาวงษ์ อสมท.

คุณ สินี จักรธรานนท์ มูลนิธิอโชก้า (ประเทศไทย)

คุณ สุนทรีย์ เซ่งกิ่ง กป.อพช.อีสาน

ดร. อภิชัย พันธเสน สถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม  

 มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย 

 ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดร.อรศรี งามวิทยาพงศ์ สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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