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กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว

“กิจกรรมแม่ลูกผูกสัมพันธ์อิ่มบุญอิ่มใจ
ในชุมชนคนอาร์ตจ.ราชบุรี”

 เนื ่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติซึ ่งถือเป็น
วาระพิเศษของครอบครัว บริษัทจึงเป็นส่วนหนึ่ง  
ในการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว
โดยนำครอบครัวผู ้ใช้บริการทางพิเศษสัมผัส
เมืองที ่ต ้องห้าม... พลาด จ.ราชบุร ี เมือง  
แห่งวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำแม่กลอง ซึ่งมีความ  
เป็นมาอันยาวนานประกอบไปด้วยเรื ่องราว  
ทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ และประเพณีอัน  
หลากหลายที่ถูกผสมผสานและอยู่ร่วมกันได้
อย่างกลมกลืน นอกจากนี้ ครอบครัวได้ทำ
กิจกรรม “ME & MOM MADE.. อิ่มบุญ อิ่มใจ 
ให้แม่” ซึ่งเป็นช่วงเวลาพิเศษที่ พ่อ แม่ ลูก 
ร่วมกันจัดดอกไม้ถวายพระท่ามกลางบรรยากาศ  
อันอบอุ่นของความรักในครอบครัว 

 บริษัท ในฐานะผู้ให้บริการทางพิเศษ และรถไฟฟ้า ด้วยความมุ่งมั่นดำเนินงานตามเจตนารมณ์ที่จะมีส่วน
ช่วยบรรเทาปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนและคมนาคม
แบบครบวงจร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และขับเคลื่อนอนาคตของระบบขนส่งและระบบคมนาคมของประเทศไทย
นอกจากนี้ บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของ การกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม   
ทั้งในธุรกิจก่อสร้างและบริหารทางพิเศษและธุรกิจบริหารจัดการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง

“กิจกรรมพ่อลูกผูกสัมพันธ์
ทางด่วนชวนพ่อลูกเรียนรู้อยู่ใกล้ชิด
กับธรรมชาติณเบิกบานบุรี”

 เน ื ่องในโอกาสว ันพ ่อแห ่งชาต ิ 
บริษัทจึงได้จัดกิจกรรมโดยนำครอบครัว
ผู้ใช้บริการทางพิเศษร่วมเรียนรู้ธรรมชาติ
อย่างใกล้ชิดเพื ่อค้นพบความสุขจาก  
การกินอยู ่อย่างพอดี ใช้พลังงานและ
สารเคมีให้น้อยที่สุดเพื่อช่วยรักษาโลกใบนี้ 
ให้อยู่อย่างยั่งยืน รวมทั้งเพิ่มพูนความ
รักด้วยกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว ณ เบิกบานบุรี แหล่งเรียนรู้
ทางธรรมชาติ จ.นครราชสีมา 

กิจกรรมเพื่อสังคมของธุรกิจก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ 
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 การอนุร ักษ์สิ ่งแวดล้อมเป็นสิ ่งสำคัญที ่ท ุกคนต้อง
ตระหนักถึงและต้องร่วมมือร่วมใจกันอย่างจริงจัง โดยรณรงค์
สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับ
พนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กิจกรรม “ทางด่วนชวน
รักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 8” โดยคณะผู้บริหารและพนักงาน
จำนวน 3 รุ ่น ร่วมทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าลุกลาม   
ณ หน่วยพิทักษ์ป่าท่าทุ่งนา ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
สลักพระ อ.เมือง จ.กาญจนบุร ี ซึ ่งเป็นเขตรักษาพันธุ ์  
สัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทย 

กิจกรรมปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

“บริจาคโลหิต”

 การเป็นส่วนหนึ ่งของการให้ที ่ยิ ่งใหญ่ “ให้เลือดต่อชีวิต”   
โดยบร ิษ ัทร ่วมก ับสภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร ์  
วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดกิจกรรมบริจาค
โลหิต จำนวน 3 ครั้ง โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและ  
พนักงานเข้าร่วมบริจาคเป็นจำนวนมาก 

กิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมเพื่อปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคม

“ทางด่วนชวนฟังธรรม”

 เพ ื ่อการส่งเสร ิมจ ิตสำนึกด ้านคุณธรรม 
จริยธรรมที่ดีสู่พนักงานจะสามารถปลูกฝังให้เกิด
ความรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างยั่งยืน บริษัทจึง
ได้จ ัดกิจกรรมต่อเนื ่องโดยคณะผู ้บร ิหารและ  
พนักงานร่วมฟังธรรมโดยพระครูเมตตากิตติคุณ 
(พระอาจารย์สมหมายอัตตมโน) เจ้าอาวาสวัดป่า
สันติกาวาส อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี เพื่อให้สามารถ
นำหลักธรรมคำสอนมาเป็นแนวทางในดำเนินชีวิต
ปัจจุบันและการทำงานได้อย่างเหมาะสม 
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กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 การร่วมมือร่วมใจเพื่อส่งมอบการบริการที่ดีสู่ผู้ใช้บริการทางพิเศษเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดถือเป็นเป้าหมายหลัก
ของทั้ง3หน่วยงานที่ทำงานร่วมกันคือพนักงานของบริษัทพนักงานกทพ.และเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ทางด่วน2เพื่อกระชับ
ความสัมพันธ์อันจะทำให้เกิดความสามัคคีในการทำงานและก่อให้เกิดประสิทธิภาพการบริการสูงสุดบริษัทจึงได้จัดกิจกรรมดังนี้

“กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับกทพ.”

 นำคณะผู้บริหารและพนักงานฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง 
กทพ. และฝ่ายรายได้ค่าผ่านทางของบริษัทร่วมไหว้พระ 
ทำบุญ ชมพระอุโบสถสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม 4 ชาติ 
แห่งเดียวในประเทศไทย ณ วัดแก้วพิจิตร พร้อมทั้งร่วม
เรียนรู้เกี ่ยวกับสมุนไพรไทยและการดูแลสุขภาพด้วยการ
แพทย์แผนไทย ณ พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน 

“ทางด่วนชวนดูหนัง”

 ครอบครัวพนักงาน กทพ. ครอบครัว
เจ้าหน้าที ่ตำรวจ สน.ทางด่วน 2 และ
ครอบครัวพนักงานของบริษัทร่วมพบปะ
สังสรรค์และชมภาพยนตร์เร ื ่อง “The 
Divergent Series : Insurgent (คนกบฏ
โลก)” ณ โรงภาพยนตร์เอสพลานาด 
ซีนีเพล็กซ์ โดยสมาชิกทุกครอบครัวร่วม
เล่นเกม และชมภาพยนตร์ในรูปแบบ 3 
มิติอย่างสนุกสนาน 
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 การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด และคุณธรรมของเยาวชนอย่างยั่งยืน เพื่อให้เยาวชนเป็น
พลเมืองที่ดีและมีคุณภาพของสังคม บริษัทจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
ผ่านกิจกรรมต่างๆดังนี้

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเยาวชน

“ทางด่วนมอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนใกล้เขตทางพิเศษ”

 บริษัทจัดโครงการ “ทางด่วนมอบทุนการศึกษาแก่
โรงเร ียนใกล้เขตทางพิเศษ” โดยมอบทุนการศึกษาแก่
น ักเร ียนที ่ม ีผลการเร ียนดีแต่ขาดแคลนทุนทร ัพย์และ  
ทุนพัฒนาโรงเรียน เพื่อสร้างประโยชน์ด้านการศึกษาให้  
กับโรงเรียนที ่อยู ่ใกล้เขตทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษ  
อุดรรัถยา จำนวน 10 โรงเรียน 

“มอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานเรียนดี”

 บริษัทมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาพนักงานของบริษัทที่มี
ผลการเรียนดีเด่นระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับ
อุดมศึกษา 
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กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน

 บริษัทเห็นว่าการเรียนรู้ไม่ได้มีเพียงในห้องเรียนเท่านั้น การเรียนรู้นอกห้องเรียนถือเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงส่งเสริมให้เด็กๆเข้าใจสิ่งต่างๆได้อย่างลึกซึ้งและชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำความรู้
ไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคตบริษัทจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนดังนี้

“โครงการห้องสมุดเสียงส่องทางสร้างฝันให้น้องในโลกมืด”

 บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านที่จะส่งเสริมให้เกิดความรู้
อย่างยั่งยืน จึงได้สนับสนุนและเข้าร่วมโครงการห้องสมุดเสียง ส่องทางสร้าง
ฝันให้น้องในโลกมืดซึ่งจัดโดยบริษัท เนชั่นบรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
(มหาชน) และมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์   
เพื่อช่วยเหลือและแบ่งปันความรู้ให้กับเยาวชนที่บกพร่องทางการมองเห็น โดย
การบันทึกหนังสือเสียงสำหรับจัดทำเป็นห้องสมุดเสียงให้น้องๆ โดยผู้บริหาร
และพนักงานจิตอาสาได้มีส่วนร่วมในการบันทึกเสียงดังกล่าว 

“ชวนน้องตะลุยโลกนิทานเพื่อส่งเสริมให้รัก
การอ่านและเสริมสร้างจินตนาการ”

 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2558 ส่งเสริมให้
เด็กๆมีนิสัยรักการอ่าน และเสริมสร้างจินตนาการ
โดยมีบุตรพนักงาน และบุตรเจ้าหน้าที ่ตำรวจ
สน.ทางด่วน 2 นักเรียนจากโรงเรียนใกล้เขตทาง
พิเศษ และเพื่อนบ้านใกล้เคียงเข้าร่วมงานเป็น
จำนวนมาก 
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“ทางด่วนชวนตามรอยพ่อเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง”

 จากการน้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวโดยนำคณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดดอนและวัดดวงแข 
เข้าเยี่ยมชมแปลงนาสาธิตของคุณครูธานี จ.ปทุมธานี เพื่อให้เยาวชนได้
รู้จักวิถีชีวิตของชาวนา เรียนรู้กระบวนการทำนาปลูกข้าว ตระหนักถึง
คุณค่าข้าวไทย และปลูกจิตสำนึกในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 

สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ

“สนับสนุนโครงการ “ลานกีฬาพัฒน์”
ตามแนวพระราชดำริ”

 ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
ทรงห ่วงใยในช ีว ิตและความเป ็นอยู ่  
ของราษฎรในทุกๆ ด้านตลอดมา ทรง
คำนึงถึงการพัฒนาบุคคลและชุมชนให้มี
สุขภาพกายที่แข็งแรงและสุขภาพใจที ่ดี 
สำนักราชเลขาธิการ ในฐานะหน่วยงานที่
ปฏิบัติงานเลขานุการในพระองค์พระมหา
กษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ ่งมี
ภารกิจประการหนึ่ง คือ การมุ่งปฏิบัติงานถวายสนองพระราชประสงค์ในด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของราษฎร เพื่อสนองพระราช
ประสงค์นี้ จึงได้จัดให้มีโครงการก่อสร้างลานกีฬาสำหรับประชาชนชื่อ “โครงการลานกีฬาพัฒน์” อันหมายถึง “ลานกีฬาเพื่อความเจริญ” 
ดำเนินการสนับสนุนการรวมกลุ่มกิจกรรม การสันทนาการ การกีฬา การพัฒนาชุมชน และกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆ   
โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคคลและชุมชนอย่างยั่งยืน อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานอย่างต่อเนื่อง  
 บริษัทเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานพระราชปณิธานดังกล่าว ด้วยการมอบทุนสนับสนุน และการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการอำนวยการ 
และคณะอนุกรรมการโครงการ “ลานกีฬาพัฒน์” มีโครงการนำร่อง 2 แห่ง คือ ลานกีฬาพัฒน์ 1 บริเวณเคหะชุมชนคลองจั่น   
เขตบางกะปิ ซึ่งปัจจุบันได้แล้วเสร็จและเปิดบริการประชาชนแล้ว และลานกีฬาพัฒน์ 2 บริเวณพื้นที่ใต้ทางพิเศษอุรุพงษ์ เขตราชเทวี  
ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 
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“ทางด่วนชวนร้องเพลง”
 บริษัทจัดกิจกรรมจิตอาสา โดยชมรมดนตรี
ของบริษัทและพนักงานร่วมเล่นดนตรี พร้อมจัด
กิจกรรมสันทนาการ และเลี้ยงอาหารกลางวัน 
ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ซึ่งน้องๆ 
ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานและเพลิดเพลิน 
โดยมีผู้บริหารและพนักงานของบริษัทร่วมมอบ
ความรัก ความห่วงใย และแบ่งปันความสุข  
ให้กับน้องๆ ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น 
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 บริษัทมุ่งมั่นในการรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและสามารถตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วน ด้วยการดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การช่วยเหลือสังคมควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่อโครงการ “คืนบัตรรถไฟฟ้า ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนา
สังคมอย่างยั่งยืน” เชิญชวนให้ผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT ร่วมคืนบัตรโดยสารชนิดบัตรจำกัดวันที่หมดอายุแล้วโดยบัตรโดยสาร 1 ใบ  
มีค่าแทนเงินบริจาค 10 บาทเพื่อนำเงินทุนไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ผ่านการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการและความเป็นอยู่ของชุมชน อาทิ การจัดกิจกรรม Share 2 child เพื่อน้องฉลาดคิด โดยการนำเยาวชนเรียนรู้ระบบ
การใช้บริการรถไฟฟ้า MRT เพื่อทัศนศึกษาตามสถานที่ต่างๆ และการจัดกิจกรรม M Care สุขภาพดี ชีวีปลอดภัยร่วมกับ  
หน่วยงานพันธมิตร เพื่อให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ผู้โดยสารและประชาชนทั่วไป รวมถึงกิจกรรมเพื่อสังคมกรณีพิเศษอื่นๆ อีกด้วย  

 โครงการนี้ จึงเปรียบเสมือนกำลังใจจากผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ทุกท่าน และบริษัทจึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์และร่วมผลักดัน  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมควบคู่ไปกับการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนในสังคม และเพื่อ
อนาคตที่สดใสของลูกหลานของเราที่จะพัฒนาเจริญเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน 

 โดยในปี 2558 บริษัทได้นำเงินทุนที่ได้รับจากโครงการดังกล่าว ไปดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาและ
สาธารณสุขของชุมชนรายล้อมเส้นทางการเดินรถไฟฟ้า MRT ทั้งโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินปัจจุบัน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง 
และ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ดังนี้ 

กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา

“กิจกรรมShare2Child
เพื่อน้องฉลาดคิด”

 นำน ักเร ียนในโรงเร ียนตามแนวเส ้น
ทางการเดินรถไฟฟ้า MRT ไปทัศนศึกษาแลก
เปลี่ยนประสบการณ์นอกห้องเรียน ดำเนินการ
จัดกิจกรรมร่วมกับคณะเด็กนักเรียนและครู
อาจารย์ จากโรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง 
จ.นนทบุร ี ซ ึ ่งเป ็นช ุมชนรายรอบเส้นทาง
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง(สถานีวงศ์สว่าง 
เขตบางซื่อ กทม.) ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายได้มี
ประสบการณ์ทดลองการใช้บริการรถไฟฟ้า 
MRTเพื่อเดินทางไปเปิดประสบการณ์เรียนรู ้
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้า
จำลองกรุงเทพ) 
 

“โครงการคืนบัตรรถไฟฟ้าร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน”

กจิกรรมเพือ่สงัคมของธรุกจิบรหิารจดัการ  โครงการระบบขนสง่มวลชนดว้ยรถไฟฟา้ 
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 เชิญน้องๆ จาก มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก 
(มพด.) ศูนย์ดวงแข รายรอบเส้นทางรถไฟฟ้า
มหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สถานีหัวลำโพง 
เขตปทุมวัน กทม.) ได้เข้าชมละครบรอดเวย์
ระดับโลก Disney’s Beauty And The Beast   
ณ โรงละครเมืองไทย รัชดาลัยเธียเตอร์ เพื่อช่วย
ส่งเสริมจินตนาการ และสร้างแรงบันดาลใจ   
แล้วพาน้องๆ ทดลองโดยสารรถไฟฟ้า MRT 
 

 เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ จากโรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดน ค่ายศรีสุรินทรภักดี จ.สุรินทร์ และ จ.บุรีรัมย์   
ซึ ่งน้องๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมสนุกๆ ณ ห้อง Auditorium 
อาคารบริหาร แล้วต่อความสนุกด้วยการเข้าชมและถ่ายภาพ
สุดเก๋ ณ พิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรม 3 มิติ Art in Paradise   
ณ สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ปิดท้ายกิจกรรม
ด้วยการทดลองนั่งรถไฟฟ้า MRT ไปยังสถานีสุขุมวิท ก่อนจะ
ส่งต่อน้องๆ ให้กับพี่ๆ จาก TBSP นำไปชมท้องฟ้าจำลอง
กรุงเทพฯ เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
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“โครงการMRT11ปีส่งความสุขรับเปิดเทอม”

 เนื ่องในโอกาสครบรอบการเปิดให้บร ิการเดินรถไฟฟ้า
มหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ปีที ่ 11 รฟม. ร่วมกับบริษัทจัด
โครงการ “MRT 11 ปี ส่งความสุขรับเปิดเทอม” ขึ้น เพื่อเป็น  
การขอบคุณประชาชนที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการรถไฟฟ้า MRT 
มาโดยตลอดระยะเวลา 11 ปี อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนนโยบาย
รัฐบาลในการส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ใช้ระบบ
ขนส่งมวลชนมากยิ่งขึ้นจึงจัดกิจกรรมส่งความสุขให้ประชาชนและ
เยาวชนได้เรียนรู้ มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ระบบรถไฟฟ้า 
MRT และระบบขนส่งมวลชนในต่างประเทศ โดยโครงการดังกล่าว
ประกอบด้วยกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสีด้วยสีชอล์ค 
ในหัวข้อ “รถไฟฟ้า MRT ของฉัน” และกิจกรรมแข่งขันตอบ
คำถาม “CHAMPION OF MRT” โดยทุกทีมเข้าแข่งขันต้อง
รวบรวมความรู ้จากการร่วมเดินทางเยี ่ยมชมแหล่งเรียนรู ้ส ุด 
Exclusive กับรถไฟฟ้า MRT ในกิจกรรม “MRT One Day Trip” 
เพื ่อแข่งขันตอบคำถาม ชิงรางวัลถ้วยเกียรติยศจากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคม และประธานกรรมการ การรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) พร้อมทุนการศึกษาและ  
ร่วมเดินทางทัศนศึกษาเรียนรู้ระบบรถไฟฟ้า ณ เมืองโยโกฮาม่า 
ประเทศญี่ปุ่น 
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กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุข

• การออกบูธให้ความรู้และรับบริการตรวจสุขภาพ  
 จากโรงพยาบาลเอกชน การออกบูธแสดงนิทรรศการ
และให้ความรู้เรื่องการใช้ระบบรถไฟฟ้า MRT อย่างถูกวิธี
และปลอดภัย ผู ้โดยสารร่วมกิจกรรมพร้อมรับรางวัล
ภายในงาน อาทิ บัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT ตุ๊กตาน้อง 
M เป็นต้น 
 
• บริการนวดเพื่อสุขภาพฟรี
 จากมูลนิธิคอลฟีลด์เพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 
• บริการตรวจสุขภาพ(แมะ)  
 และให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ ด้วยศาสตร์การ
แพทย์แผนจีน โดยอาจารย์แพทย์จีน วิทยาลัยการแพทย์
ทางเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 
• บริการตรวจสุขภาพ(แมะไฟฟ้า)  
 ตรวจสุขภาพตามธาตุเจ้าเรือน ตรวจแรงบีบมือ 
ตรวจวัดสายตาเบื่องต้น จาก ร.พ.กล้วยน้ำไท  
 

“กิจกรรมMCareสุขภาพดีชีวีปลอดภัย”

 บริษัทร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดกิจกรรมออกบูธแสดงนิทรรศการให้ความรู้ในด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และบริการตรวจ
สุขภาพฟรีให้กับผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT รวมถึงกลุ่มประชาชนที่พักอาศัยอยู่รายรอบเส้นทางรถไฟฟ้า MRT และชุมชนใกล้เคียง ดังนี้ 
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• ประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น  
 ด้วยคอมพิวเตอร์ ปรึกษาสุขภาพกับพยาบาล
วิชาชีพ จาก ร.พ.เปาโลเมโมเรียล โชคชัย 4 
 
• ความรู้เรื่อง “5ทำ5ไม่7สัญญานอันตรายห่างไกล
มะเร็ง9เคล็ดลับ” จากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
 
• เช็คความฟิตง่ายๆ  
 มาตรวจวัดสมรรถภาพร่างกาย กับสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 
• เคล็ดลับการดูแลสุขภาพ
 ด้วยการแพทย์แผนไทยผักพื้นบ้าน อาหารเป็นยา 
จากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทาง
เลือก  
 
• พบองค์ความรู้การดูแลสุขภาพ
 ให้ถูกหลักโครงสร้างร่างกาย ตรวจอาการสาเหตุ
อาการป่วย ให้คำแนะนำการดูแลตนเองเบื่องต้น จาก 
สถาบันปรับโครงสร้างร่างกาย อริยะ 
 
• สาธิตการออกกำลังกาย
 แก้โรค Office Syndrome ด้วยศาสตร์โยคะ จาก  
ผู้เชี่ยวชาญ 
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กิจกรรมส่งเสริมความรักความผูกพันสถาบันครอบครัว

“กิจกรรมMRTพาแม่ดูละครเวทีฟรี“

 เชิญชวนผู้โดยสารตอบคำถามแสดงความ
คิดเห็นผ่านทางสื่อ Facebook เพื่อลุ้นรับบัตรชม
การแสดงละครเวที เรื ่อง วันสละโสดกับโจทก์
เก่าๆ ณ โรงละคร เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ 

“MRTพาชมคอนเสิร์ตจุฬาฯวิถีลีลาสุนทราภรณ์ศตวรรษานุสรณ์ศาสตราจารย์ดร.บุญรอดบิณฑสันต์”

 บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกลุ่มเป้าหมายผู้สูงวัย รายรอบเส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ซึ่งถือว่าเป็น
ปูชนียบุคคลของสังคมที่มีคุณค่ายิ่ง และได้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมมาแล้วมากมาย จำเป็นอย่างยิ่งที่คนรุ่นหลังจะต้องให้ความ
สำคัญในการยกย่องให้การดูแลผู้สูงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพจิตดี และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
บริษัทจึงได้ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม “MRT พาชมคอนเสิร์ต จุฬาฯ วิถี ลีลาสุนทราภรณ์ ศตวรรษานุสรณ์ 
ศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด บิณฑสันต์” โดยวงดนตรีสุนทราภรณ์วงใหญ่และวงดนตรีไทยสังคีตสัมพันธ์ 



3�รายงานประจำปี 2558 

“งานทอดกฐินสามัคคีประจำปี2558”

 บร ิษ ัทจ ัดก ิจกรรมร ่วมก ับช ุมชน  
รายรอบเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง 
โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมเป็น
เจ้าภาพในการทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 
2558 ณ วัดไทรม้าใต้ ตำบลไทรม้า อำเภอ
เมืองจังหวัดนนทบุรี เพื ่อร่วมสมทบทุน
บูรณะ กุฏ ิ เสนาสนะ และทำนุบำร ุง
สืบทอดพระพุทธศาสนา โดยผู ้โดยสาร  
ทั้ง 18 สถานี มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญกับ
บริษัทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 561,472.50 บาท 

“กิจกรรมคืนบัตรฯลุ้นโชคกับMRT”

 กิจกรรมการรณรงค์ให้ผู้โดยสารเกิดการรับรู้เกี่ยวกับโครงการ “คืนบัตรรถไฟฟ้า ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาสังคม  
อย่างยั่งยืน” มากขึ้น โดยการแจกซองบัตรโดยสารของโครงการฯ แก่ผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารหรือแสดงบัตรโดยสารชนิด
จำกัดวัน จากนั้นกรอกชื่อ-ที่อยู่บนซองบัตรโดยสารของโครงการฯ พร้อมบรรจุบัตรโดยสารประเภท 1 วัน, 3 วัน หรือ 30 วัน   
ที่หมดอายุแล้ว หย่อนลงกล่องรับคืนบัตรโดยสารของโครงการฯ เพื่อลุ้นรับรางวัล 


