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กิจกรรมเพื่อสังคมของ บมจ.มติชน
บริษัท มติชน จ�ากัด (มหาชน) ด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
ในหลายโครงการ โดยเฉพาะกับเพื่อนบ้านที่อยู่ในชุมชนหมู่บ้าน
ประชานิเวศน์ 1 อาทิ ร่วมพัฒนาบริเวณคลองใต้เสาไฟฟ้าแรงสูง
ในหมู่บ้านฯ ให้ใช้เป็นแหล่งรับน�้า ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม
และรักษาความสะอาดเพื่อใช้ประโยชน์แก่ส่วนรวม จัดท�าจุลสาร
และวารสารรายประจ�าและเฉพาะกิจเพื่อเผยแพร่กิจกรรมของ
คณะกรรมการหมู ่ บ้านฯ ให้ส มาชิก ในชุม ชน ส่วนราชการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ รวมทั้งสนับสนุนงานกิจการต่างๆ ของ
หมู่บ้านฯ ด้วยดี
บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานบริจาคโลหิตมาเป็นเวลา
17 ปี นับเป็นจ�านวนกว่า 5,000 คน โดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย ได้ จั ด หน่ ว ยเคลื่ อ นที่ ม ารั บ บริ จ าคโลหิ ต จาก
พนักงานทุก 3 เดือน ณ ที่ท�าการของบริษัทฯ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นแหล่งการเรียนรู้ของนักศึกษา
ฝึกงานจากสถาบันการศึกษาทัว่ ไป โดยเฉพาะงานข่าวและการผลิต
สิง่ พิมพ์ หรือสาขาอืน่ ๆ ปีละกว่า 200 คน จนเป็นทีย่ อมรับและเชือ่ ถือ
ของอาจารย์และนักศึกษา ตลอดจนองค์กรทีร่ บั นักศึกษาทีผ่ า่ นการ
ฝึกงานจากบริษัทฯ เข้าท�างาน รวมทั้งยังให้หน่วยงานและบุคคล
ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศที่ขอเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานกิจการ
ของบริษัทฯ เฉลี่ยประมาณสัปดาห์ละ 1 คณะ รวมแล้วปีละกว่า
2,000 คน
บริษทั ฯ ยังช่วยเหลือกิจกรรมสังคมในด้านต่างๆ ของหลาย
หน่วยงานโดยการล้อมกรอบโฆษณาประชาสัมพันธ์ทเี่ ป็นประโยชน์
กับประชาชนทั่วไป หรือการจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อสังคม เช่น
โครงการดนตรีในสวนลุมพินใี ห้กบั ประชาชนได้พกั ผ่อนหย่อนใจ โดย
ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร จัดแสดง “ดนตรีในสวน สมัยกาลดนตรีไทย”
ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนของทุกปี ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 19
ซึ่งได้รับการต้อนรับและชื่นชมจากผู้ที่เข้าชมเป็นจ�านวนมาก
นอกจากนั้ น บริ ษั ท ฯ ยั ง ให้ ค วามส� า คั ญ อย่ า งยิ่ ง กั บ
โครงการเพื่อส่งเสริมเรื่องการศึกษาให้มีความรู้และปัญญากับเด็ก
และเยาวชน รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส หรือขาดแคลนหนังสือและสื่อ
ทรั พ ยากรสารสนเทศ ให้สามารถมีความรู้เพื่อเป็นรากฐานที่ ดี
ในอนาคต โดยร่วมกับ มูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ มูลนิธิ บรรจง
พงศ์ศาสตร์ และพันธมิตร ด�าเนินการ ได้แก่

ปี 2546 โครงการ “มติ ช น 25 ปี ระดมทุ น ซื้อหนังสือดี
ให้ 250 โรงเรียน” ระดมทุนเงินจ�านวนประมาณ 17 ล้านบาท ช่วยเหลือ
โรงเรียนทีข่ าดแคลนหนังสือดี 250 แห่ง เพิม่ อีก 20 โรงเรียนทีถ่ กู เผา
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และห้องสมุดของหลายหน่วยงาน อาทิ
โรงเรี ย น เรื อ นจ� า และทั ณ ฑสถานของกรมราชทั ณ ฑ์ ห้ อ งสมุ ด
พระปริยัติธรรมของวัดอีก 57 แห่ง
ปี 2548 โครงการ “ระดมทุนและหนังสือใหม่มอบให้หอ้ งสมุด
พร้อมปัญญา” ใช้เงินจ�านวน 10,100,000 บาท และหนังสือกว่า
100,000 เล่ ม คิ ด เป็ น มู ล ค่ า ประมาณ 7 ล้ า นบาท ช่ ว ยเหลื อ
กรมราชทัณฑ์ ในการพัฒนาห้องสมุดเรือนจ�า/ทัณฑสถานทัว่ ประเทศ
จ�านวน 103 แห่ง ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เพียบพร้อม ส�าหรับให้
ผู้ต้องขังได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
กลับมาเป็นคนดีของสังคมต่อไป
ปี 2550 โครงการ “โรงเรียน I see U มติชน 30 ปี” เพื่อ
ระดมทุนทัง้ เงิน หนังสือ อุปกรณ์สอื่ การเรียนการสอน กีฬา ครุภณ
ั ฑ์
ไปช่วยเหลือโรงเรียนทีข่ าดแคลนและยากไร้ เนือ่ งจากไม่ผา่ นเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา ของสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
จ�านวน 100 โรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้และ
พัฒนาตนเองจนสามารถผ่านการประเมินได้ โดยใช้งบประมาณกว่า
22 ล้านบาท เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการตลอดปี 2550
และต่อเนื่องปี 2551
ปี 2550 โครงการ “มติชน–เครือซิเมนต์ไทย จุดประกาย
ปัญญา ปี 3” ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจาก “จุดประกายปัญญา
ปี 2549 และ ปี 2548” เพื่อมอบทุนการศึกษาและจัดซื้อหนังสือ
ใหม่และดีให้กบั ห้องสมุดโรงเรียนทีข่ าดแคลน จ�านวน 280 โรงเรียน
ใน 3 ปี รวมเป็นเงิน 3 ล้านบาท
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The Company’s staffs have regularly performed blood
donation for 17 years by totalling more than 5,000 persons
to the Thai Red Cross Society who will send its mobile unit to
the Company’s office every 3 months.
The Company has always been pleased to welcome
study visit group from different institutions to obtain their
experiences especially in news and printing fields or other
fields. There are more than 200 students a year taking a visit to
Matichon PCL. causing it to be highly recognized by instructors

Activities for Social Contribution
by Matichon Public Company Limited
Matichon PCL. has initiated many social contribution
programmes to reach out its neighbourhood in the community
area of Prachaniwet Village 1 such as development of the
canal under the line of high voltage post in the village to be
used as water reservoir while the landscape was renovated
and cleaned to be used by the public, issue pamphlet and
periodic and special issue journal to publicize the village
committee’s activities to other member of the community,
government agency and related authority and also provide
financial support to the village’s activities.

and students and organization recruiting such students. The
frequency of study visit by other domestic and international
agencies is 1 time a week and totalling 2,000 persons per
year.
The company is willing to provide support to social
activity and thus reserve space in its media for useful public
relations for social and recreational events and general public
such as Music in the Park Programme held at Lumphini Public
Park has been continually organized with BMA for 19 years
and this project has been well welcomed and appreciated by
many followers.
In respect of the projects relating education for the
children and youth including the handicapped and those
in need of books or learning resources to prepare them for
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ปี 2551 โครงการ “มติชน–เครือซิเมนต์ไทย จุดประกาย
ปัญญา ปี 4” ภายใต้ชอื่ “Young Writer Camp” มอบโอกาสดีๆ ให้กบั
เยาวชนไทยจ�านวน 40 คน เข้าค่ายกิจกรรมนักเขียนเพื่อพัฒนา
ทักษะการเขียนแบบมืออาชีพ และชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 1
ล้านบาท ปี 2552 โครงการ “มติชน–เครือซิเมนต์ไทย จุดประกาย
ปัญญา ปี 5” ภายใต้ชื่อ “Young Writer Camp” รุ่น 2 งบประมาณ
1.2 ล้ า นบาท และปี 2554 โครงการ “มติชน–เครือ ซิ เ มนต์ ไ ทย
จุดประกายปัญญา ปี 6” ภายใต้ชื่อ “Young Writer Camp 2011”
งบประมาณ 1.5 ล้านบาท
ปี 2551-2552 โครงการ “ตูอ้ กั ษรซ่อนปัญญา” เพือ่ ส่งเสริม
การอ่านหนังสือแก่เยาวชน และสนับสนุนหนังสือที่ดีมีคุณภาพแก่
ห้องสมุดโรงเรียนที่ขาดแคลน โดยเน้นโรงเรียนที่เกณฑ์การศึกษา
ต�่ากว่ามาตรฐาน จ�าเป็นต้องพัฒนาคุณภาพ โดยซื้อตู้หนังสือและ
หนังสือมอบให้โรงเรียนทั่วประเทศ 200 โรงเรียน เป็นจ�านวนเงิน
ประมาณ 5 ล้านบาท
ปี 2553 บริษทั มติชน จ�ากัด (มหาชน) ในโอกาสขึน้ ปีที่ 33
ได้จัดท�าโครงการ “แบ่งปันความรู้ เชิดชูศาสนา พัฒนาแหล่งน�้า
ล�าคลอง” โดยร่วมกับ มูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ มูลนิธิ บรรจง
พงศ์ศาสตร์ และกรมศิลปากร เพื่อช่วยให้สังคมไทยได้กลับมาเป็น
สังคมแห่งสันติสุขร่วมกัน และใช้ชีวิตอย่างสงบร่มเย็นดังเช่นที่
เคยเป็นมาแต่กอ่ น โดยเฉพาะสิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็นแม่นา�้ ล�าคลองทีม่ อี ยู่

ให้มสี ภาพแวดล้อมหรือระบบนิเวศทีด่ ขี นึ้ ซึง่ จะส่งผลต่อการด�าเนินชีวติ
ของประชาชนสองฝั่งคลอง โดยมีผู้ร่วมสมทบทุนสนับสนุนเป็น
จ�านวนเงิน 1,725,000 บาท เพื่อด�าเนินงาน
“แบ่งปันความรู”้ เป็นภารกิจทีจ่ ะท�าให้สงั คมไทยเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ ถ่ายทอดจากกลุ่มหนึ่งสู่กลุ่มหนึ่ง ได้แก่ โครงการ
จัดท�าหนังสือประวัติศาสตร์ไทยสังเขป เพื่อแจกจ่ายหน่วยงานและ
สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจ�าหน่ายในท้องตลาด
“เชิดชูศาสนา” เป็นการส่งเสริมเผยแพร่แก่นแท้อันเป็น
ค�าสอนของพระพุทธองค์ ให้เกิดการใช้สติปัญญาในทางที่ถูกต้อง
ชอบธรรม ทั้งในการด�าเนินชีวิตส่วนตัวและสาธารณะ ตลอดจน
ร่วมพัฒนาวัดวาอารามให้กลับมาเป็น “ศูนย์กลางของชุมชน” เป็น
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the future. The Company has closely worked with Dr.Kowit
Waraphiphat Foundation, Banchong Phongsart Foundation
and other alliances in the projects such as:
In 2003, the “25th Anniversary of Matichon Project for
gathering good books for 250 schools” could raise the fund for
approximately 17 million baht to give good books not only for
the original 250 schools but also included another 20 schools
burnt down in the deep south unrest situation and libraries
in many organizations e.g. correction facilities and other 57
monastery schools.

In 2005, the Project “Fund Raising and New Books
Collection for Libraries” was held to raise fund more 10,100,000
baht and books more than 100,000 issues amounting to
approximately 7 million baht for the Department of Corrections
to develop libraries in their correctional facilities nationwide
for more than 103 sites. The aim was to facilitate rehabilitation
of the inmate.
In 2007, “I See U School Project for 30th Anniversary
of Matichon” was held to raise fund, books, learning aids,
sporting device and supplies to those schools in remote area
which failed to pass education accreditation requirement for
100 schools. The budget over 22 million baht had been used
to pursue the project goal during 2007 and 2008.
In 2007, “Matichon-SCG for Wisdom Project Year 3”
a continual project aimed at providing scholarship and new
and good books for libraries in more than 280 schools. The

budget used for this 3 consecutive year project reached the
amount of 3 million baht.
In 2008, “Matichon-SCG for Wisdom Project Year 4”
was held under the title “Young Writer Camp” to give good
opportunity to 40 Thai youths to develop their writing skills
as a professional writer and to win scholarship of the total
amount of 1 million baht. “Matichon-SCG for Wisdom Project
Year 5” was also provided in 2009 for the 2nd camp with 1.2
million baht budget and in 2011, Matichon-SCG for Wisdom
Project Year 6” under the title “Young Writer Camp 2011” used
the budget of totalling 1.5
million baht.
In 2008-2009,
“Wisdom Cabinet” Project
was organized to promote
reading behaviour among
the youth and to support
good books and cabinets
to school libraries for
more than 200 schools
nationwide with a budget
amount of 5 million baht.
For 2010, the
Company has again
started another project
with Dr.Kowit Waraphiphat
Foundation, Banchong
Phongsart Foundation and the Fine Arts Department called
“Knowledge Mobilization, Religion Uphold, and Development
all Water Resources and the Rivers” on its 33rd anniversary.
The aim of this project is to restore peace and beautiful way of
life in the Thai society through the improvement of environment
and eco-system of canals. The project has been donated by
other sponsors to raise the fund for operation for the amount
of 1,725,000 baht.
“Knowledge Mobilization” covers the missions to
lead Thai society to be a learning society from generation to
generation through making Thai History Book to be distributed
to related agencies and institutions and to the general market.
“Religion Uphold” involves the mission to disseminate the absolute truth taught by the Lord Buddha in order to
restraint our lives under morals, consciousness and wisdom,
privately and publicly. Monastery will be developed to be
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แหล่ ง เรี ย นรู ้ และเป็ น ที่ พั ก พิ ง เป็ น ที่ พึ่ ง
ทางใจของคนทั่วหน้ากัน ได้แก่ โครงการ
“ผ้าป่าต้นไม้” ปรับปรุงภูมทิ ศั น์พระอุโบสถ
วั ด หนั ง ราชวรวิ ห าร กทม. โครงการ
ปฏิสังขรณ์มณฑปและรอยพระพุทธบาท
วัดเขาดีสลัก จ.สุพรรณบุรี และโครงการ
บูรณะ “นภศูล” วัดพระธาตุ ต�าบลศาลาขาว
อ�าเภอเมือง จ.สุพรรณบุรี
“พั ฒ นาแม่ น�้ า ล� า คลอง” โดย
เข้าไปช่วยสนับสนุน ฟื้นฟู ท�านุบ�ารุง รักษา
แหล่งน�้าตามธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นคลอง
บึง หรือแม่น�้า รวมไปถึงการรักษาป่าและ
ฟื้นฟูเขตต้นน�้า อีกทั้งการรักษาระบบนิเวศ
ของลุ่มน�้า ให้เป็นเหมือนดั่งที่เคยเป็นมา
ในอดีต สามารถใช้ในการด�ารงชีวติ หรือการ
คมนาคม กระทั่งเป็นจุดก่อเกิดวัฒนธรรม
ประเพณีหลายๆ อย่าง ได้แก่ โครงการขุดลอกคูคลองเมืองอู่ทอง
จ.สุพรรณบุรี
ปี 2554 เนื่องจากเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปลายปี 2553
ท�าให้พนื้ ทีท่ วั่ ประเทศถูกน�า้ ท่วมอย่างหนัก และมีโรงเรียนกว่า 4,000 แห่ง
ต้องได้รับผลกระทบ เป็นเหตุให้ห้องสมุดของโรงเรียนเสียหายถึง
900 แห่ง บริษัท มติชน จ�ากัด(มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิ ดร.โกวิท
วรพิพัฒน์ มูลนิธิบรรจง พงศ์ศาสตร์ และส�านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดท�าโครงการ
“34 ปี มติชนระดมทุน ช่วยน้องฟืน้ ฟูหอ้ งสมุดโรงเรียน” จัดหาหนังสือ
ใหม่และตู้หนังสือ เข้าห้องสมุดโรงเรียนที่ประสบภัยน�้าท่วม โดยได้
ด�าเนินการช่วยเหลือโรงเรียนต่างๆ ที่เดือดร้อนก่อนอย่างเร่งด่วน
เป็นระยะ จนกว่าจะจบโครงการทัง้ หมด 473 โรงเรียน ใช้งบประมาณ
เป็นจ�านวนเงิน 19,566,333.40 บาท
ปี 2555 โครงการ “35 ปี มติชน ร่วมฟื้นฟูประเทศไทย”
แบ่งปันความรู้ เชิดชูศาสนา พัฒนาแหล่งน�้าล�าคลอง เนื่องจาก
ประเทศไทยตกอยู่ในพิบัติภัยมาตั้งแต่ปี 2553 โดยต้นปีปรากฏ
อุทกภัยท่วมในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคกลาง ปลายปีน�้าท่วมใน
พื้นที่จังหวัดภาคใต้ และเมื่อเข้าสู่ปี 2554 อุทกภัยกลับท่วมในพื้นที่
10 จังหวัดภาคใต้อีกครั้ง และช่วงกลางปีเรื่อยมาถึงปลายปี 2554
ได้เกิดมหาอุทกภัยขึ้นในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ภาคกลาง และ
กรุงเทพมหานคร

บริษัท มติชน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท ข่าวสด จ�ากัด
เห็นว่า หากภาคประชาชน และภาคเอกชน ร่วมกับรัฐบาล ช่วยกัน
ฟื้นฟู ประเทศไทยจะกลับคืนสู่ปกติโดยเร็ว ดังนั้น เนื่องในโอกาสที่
หนังสือพิมพ์มติชนด�าเนินการเข้าสู่ปีที่ 35 จึงจัดโครงการ “แบ่งปัน
ความรู้ เชิดชูศาสนา พัฒนาแหล่งน�้าล�าคลอง” ขึ้น เพื่อจุดประกาย
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการ
ฟื้นฟูประเทศต่อไป โดยร่วมกับ มูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ มูลนิธิ
บรรจง พงศ์ศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม
กรุงเทพมหานคร
การด�าเนินการ ประกอบด้วย
1. โครงการแบ่งปันความรู้ คือการฟืน้ ฟูบรู ณะสถานศึกษาในพืน้ ที่
ประสบภัยน�้าท่วม
2. โครงการเชิดชูศาสนาด�าเนินการต่อเนือ่ ง 2 เรือ่ ง คือ การอนุรกั ษ์
วิหารโบราณวัดบางประทุนใน และปลูกต้นราชพฤกษ์ (คูน) จากทาง
แยกถนนมิตรภาพถึงหน้าวัดบ้านไร่ 2,519 ต้น
3. โครงการพั ฒ นาแหล่ ง น�้ า ล� า คลอง ด� า เนิ น การรณรงค์ ใ ห้
ภาคส่วนต่างๆ ร่วมกันพัฒนาแหล่งน�้าล�าคลอง เก็บขยะและก�าจัด
สิ่งกีดขวางทางน�้าในคลองเปรมประชากร
ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ
1. สามารถฟื้นฟูบูรณะสถานศึกษาได้จ�านวนหนึ่ง
2. อนุรกั ษ์วหิ ารโบราณวัดบางประทุนใน และปลูกต้นราชพฤกษ์ทาง
แยกถนนมิตรภาพถึงหน้าวัดบ้านไร่ได้ตามเป้าหมาย
3. ท�าให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตื่นตัวที่จะช่วยกัน
ฟื้นฟูประเทศ
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“community centre” again as a place for learning and comforting people soul such as “tree donation to the temple”,
restoration of landscape of Wat Nang Rachawaraviharn
Bangkok, Wat Khao Di Saluck Suphanburi and Wat Prathat
Suphanburi.
“Development all Water Resources and the Rivers”
shall be done by giving fully cooperation for restoration of all
kinds of water resources including forest and river sources
rehabilitation such as Muang U-Thong City Canal restoration
in Suphanburi.

In 2011, due to flood in late 2010, many parts of the
country were severely affected including more than 4,000
schools. More than 900 school liabraries were damaged.
Matichon PCL. and Dr.Kowit Waraphiphat Foundation,
Banchong Phongsart Foundation and the Office of the Basic
Education Commission, Ministry of Education has launched the
project “34th Year of Matichon for School Library Improvement”
to provide new books and cabinets for the schools affected
by flood. It is expected to cover more than 473 schools with
budge amount of 19,566,333.40 baht.
In 2012, the Project “35th Anniversary of Mathichon
for Thailand Recovery” aimed to enhance knowledge mobilization, religion upholding, and development all water resources
and the rivers since Thailand has been under flood problems
since 2010 to until 2011 affecting almost all regions in the
country including Bangkok.

Matichon PCL. and Khao-sod Co.,Ltd. consider that
people sector and private sector can join with the government
sector in the activities for Thailand recovery. Therefore, on
the auspicious occasions of 35th anniversary of Matichon,
it has again launched the project “Knowledge Mobilization,
Religion Uphold, and Development all Water Resources and
the Rivers” to inspire the cooperation between government
sector, private sector and people sector in the recovery of the
country. Matichon PCL. and Dr.Kowit Waraphiphat Foundation,
Banchong Phongsart Foundation, Ministry of Education,
Ministry of Agriculture and Cooperative, Ministry of Interior,
Ministry of Public Health, Ministry of Defence and Bangkok
Metropolitan Administration.
Project implementation includes the following
programmes:
1. Knowledge Mobilization programme covers rehabilitation
of institutions in the flood area.
2. Religion Uphold focuses in 2 issues; conservation project of
ancient Vihan of Wat Bang Pratun Nai and planting Rajapruek
Tree (Ton Khoon) from Mitraphap Road Intersection to Wat
Ban Rai for totalling 2,519 plants.
3. Development of all Water Resources through the campaign
drawing attention from different sectors to jointly develop
water resources, collect and dispose waste and any objects
obstructing water flow in Prem Prachakon Canal.
The expected results include:
1. Be able to recover certain amount of institutions.
2. Conserve ancient Vihan of Wat Bang Pratun Nai and plant
Rajapruek Tree from Mittraphap Road to Wat Ban Rai as set
out in the goal.
3. Raise public awareness in providing cooperation between
public, private and people sectors in respect of rehabilitation
of the country.

