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โครงการ “กรุงไทยหัวใจสีเขียว”
เร่ิมดำาเนินงานคร้ังแรกในปี 2551 และต่อเน่ืองมาถึงปัจจุบัน เพ่ือปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำานึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ 

และส่ิงแวดล้อม ด้วยการจัดกิจกรรมให้แก่บุตรหลานของพนักงาน พนักงานบริษัทในเครือ ลูกค้า และนักเรียนของ
โรงเรียนในโครงการ “กรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน” ท่ีศึกษาอยู่ในระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย ให้ได้มีโอกาส
เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาเชิงอนุรักษ์ และการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ในจังหวัดต่างๆ อาทิ จังหวัดชลบุรี พาชมเรือหลวง
สิมิลัน พร้อมรับความรู้ด้านการอนุรักษ์พันธ์ุเต่าทะเล และร่วมกันปลูกปะการัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าชม
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเย่ียมชมโบราณสถานตุมปังและอุทยาน
พฤกษศาสตร์ เรียนรู้การทำาตุ๊กตาจากเมล็ดข้าวเปลือก และขุยมะพร้าว จังหวัดสกลนคร เรียนรู้เร่ืองการอนุรักษ์ระบบ
นิเวศ ในกิจกรรมศึกษา เส้นทางธรรมชาติ ระบบนิเวศป่าเต็งรัง จังหวัดเชียงราย เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินทางด้านการ
ทำาหัตถกรรมงานป้ันและการวาดลวดลายเวียงกาหลง จากปราชญ์ท้องถ่ิน 
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โครงการ Shred2Share ข้อมูลปลอดภัย ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ในปี 2555 ธนาคารยังคงเข้าร่วมโครงการ Shred2Share ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพนักงานธนาคารในอาคาร

สำานกังานใหญ่เป็นอย่างดี ในการส่งเอกสารมาทำาลายทีอ่นิโฟเซฟ ในปีนีจ้งึมปีรมิาณเอกสารทีส่่งเข้าทำาลายจำานวน 63 ตนั 
นอกจากสามารถป้องกันข้อมูลรั่วไหลได้แล้ว ยังเป็นการยกระดับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ รวมไปถึง 
การช่วยป้องกนัการเกดิภาวะโลกร้อน 

ตวัชีว้ดั ปี 2553 ปี 2555

2.ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 14.86 ตนั      16.38 ตนั

4.ลดการใช้นำา้  8,257.5 ลบ.ม.       3,150 ลบ.ม.

1.ปรมิาณเอกสารทีส่่งทำาลาย 58.91 ตนั      63.00 ตนั

3.ลดการใช้ถ่านหนิ   6.30 ตนั        6.93 ตนั

ปี 2552 ปี 2554

10.16 ตนั     12.83 ตนั

     1,953.96 ลบ.ม. 2,467.97 ลบ.ม.

39.08 ตนั     49.69 ตนั

  4.30 ตนั       5.43 ตนั

5.จำานวนเงนิบรจิาค  117,820 บาท 126,000 บาท 78,160 บาท  98,179 บาท
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โครงการ KTB CSR Kids Camp 
เป็นกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทักษะให้แก่บุตรหลานพนักงานในช่วงปิดภาคเรียน  ในปี 2555 ธนาคารมุ่งเน้นให้

เด็กตระหนักถึงความสำาคัญของการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมรอบตัว และเพ่ิมพูนประสบการณ์เก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยจัดกิจกรรม 2 คร้ัง ใน 2 ภาคเรียน

ช่วงปิดภาคเรียนท่ี 1  จัดกิจกรรมจากหน่วยงานภายในธนาคาร เครือข่ายพันธมิตรภายนอกธนาคาร  และการจัด
ทัศนศึกษานอกสถานท่ี ได้แก่ สำานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 
เพ่ือเรียนรู้พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในด้านการเกษตรตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ช่วงปิดภาคเรียนท่ี 2 จัดกิจกรรม KTB CSR Kids Camp สัญจร ณ ศูนย์ฝึกอบรม บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่ 
จ.นครราชสีมา เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้บุตรหลานพนักงาน และบุตรหลานของลูกค้าธนาคาร จำานวน 52 คน ในพ้ืนท่ี
จังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมกิจกรรม โดยเด็กๆ สนุกกับการเสริมสร้างทักษะความรู้มากมาย จากวิทยากรจิตอาสาท้ังภายใน
และภายนอกธนาคาร ได้แก่ สมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนาการขับร้องเพลงไทยสากล (สพท.) วิทยากร
จากศูนย์ฝึกอบรม บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่ และวิทยากรจากหอศิลป์กรุงไทย

นายชาติ ลิมป์ปัทมปาณี 
ผู้จัดการสาขาปากช่อง ธนาคารกรุงไทย

“รู้สึกดีท่ีธนาคารให้ความสำาคัญกับเด็กและเยาวชน ในการให้บุตรหลาน
พนักงานและลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรม KTB CSR Kids Camp สัญจร อยากให้จัด
กิจกรรมดีๆ แบบน้ีทุกปี เท่าท่ีได้คุยกับเด็กๆ ท่ีเป็นบุตรพนักงานของสาขา
ปากช่อง เด็กๆ ก็ชอบเข้าร่วมกิจกรรม เพราะได้ความรู้และได้ทำากิจกรรมเป็น 
กลุ่ม ผู้ปกครองเองท้ังท่ีเป็นพนักงานและลูกค้า ก็มีความสุขมาก อยากจะให้จัด

กิจกรรมดีๆ อย่างน้ีต่อไปเร่ือยๆ โดยผมและทีมงานยินดีท่ีจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มท่ี”



บมจ. ธนาคารกรุงไทย 45

โครงการ ปลูกต้นกล้าความดี  
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการปลูกต้นกล้าความดีตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นความร่วมมือระหว่าง 4 องค์กร ได้แก่ 
สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ (กปร.) สำานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) หอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยน้อมนำาคำาสอนของพระองค์เป็นแนวทางในการต่อยอดพัฒนาเด็ก ครู และโรงเรียนใน
โครงการ “กรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน” ท่ัวประเทศ ให้เกิดความรู้ และจิตสำานึกในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม 
เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมของประเทศ  ผ่านการดำาเนินกิจกรรม 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม (ปลูกธรรมจิต) ด้านเศรษฐกิจ  
(ปลูกหลักชีวิต) และด้านส่ิงแวดล้อม (ปลูกธรรมชาติ) 

โดยในปี 2555  ธนาคารได้รับเชิญจากสำานักงาน กปร. ให้ร่วมในการจัดนิทรรศการ “84 พรรษา ประโยชน์สุขสู่ 
ปวงประชา” ระหว่างวันท่ี 8-12 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ ซ่ึงมีผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการ กว่า 10,000 
คน    โดยผลงานท่ีนำามาจัดแสดงเป็นของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จากโรงเรียนนำาร่อง 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบดินทร์เดชา 
(สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม และโรงเรียนชะอำา 
คุณหญิงเน่ืองบุรี จังหวัดเพชรบุรี
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โครงการ ตดิตามการเรยีนการสอนครภูาษาไทยในโครงการพระราชด�าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เพ่ือให้ทราบถึงผลสัมฤทธ์ิของโครงการ “พัฒนาทักษะการสอนภาษาไทยในโครงการพระราชดำาริฯ” ท่ีมอบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีทางการศึกษา ให้แก่ครูอาสาสมัครในโครงการพระราชดำาริ ให้มีความเป็นผู้นำาชุมชน มีความรู้ มีทักษะ 
และค่านิยมท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาเยาวชนในถ่ินทุรกันดารให้ดีย่ิงข้ึนในทุกด้านธนาคารจึงสนับสนุนคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี  ในการจัดทำาโครงการ “ติดตามการเรียนการสอนของครูภาษาไทยในโครงการ
พระราชดำาริฯ” เพ่ือให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานของครู ให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา รวมท้ังเป็นการพัฒนาศักยภาพ 
และเป็นการติดตามและการจัดการเรียนการสอน รวมถึงเตรียมความพร้อมทางภาษาอีกด้วย

 โดยในปี 2555 นักศึกษาได้จัดโครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาครูในโครงการพระราชดำาริฯ  ให้ได้รับวุฒิปริญญาตรี 
รุ่น 2 ซ่ึงเป็นหลักสูตร 5 ปี โดยเร่ิมการศึกษาต้ังแต่ปี 2551 - 2556 จำานวน 154 คน ซ่ึงเป็นครูในพ้ืนท่ี อ.อุ้มผาง อ.ท่าสองยาง 
และอ.แม่ระมาด จ.ตาก สังกัดสำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โรงเรียนตำารวจตระเวน
ชายแดนท่ี 34 และสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตาก เขต 2 นอกจากน้ียังมีการจัดนิทรรศการผลงานนักศึกษาพัฒนาครู 
เพ่ือแสดงผลงานท่ีได้จากการสร้างสรรค์ของนักศึกษาในโครงการ รวมถึงการนำาอุปกรณ์เคร่ืองเขียนท่ีจัดซ้ือด้วยเงินบริจาค
ของพนักงานในวันครบรอบ 46 ปีธนาคารกรุงไทยมูลค่ากว่า 16,000 บาท พร้อมคำาอวยพรและให้กำาลังใจจากพ่ี ๆ  ไปมอบ
ให้กับเด็กนักเรียนในพ้ืนท่ีอำาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

ผศ. วรลักษณ์ กลัดแก้ว 
เลขานุการโครงการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 “เรารู้สึกว่ากรุงไทยเห็นเราทำางาน  เราไม่เคยได้บอกใครเลยว่า เราทำาโน่น
ทำาน่ี แต่เราเห็นว่ากรุงไทยเห็นในผลงานท่ีเราทำา การท่ีเราของบอะไรไปน่ีเรารู้สึก
เกรงใจมาก เราจะตัดทุกอย่างท่ีมันฟุ่มเฟือยออกไป เราจะขอเท่าท่ีเราจำาเป็น 
ทุกคร้ังท่ีเราขอไป เราเกรงใจเป็นท่ีสุด เราขอขอบคุณทางธนาคารกรุงไทยเป็น
อย่างย่ิงท่ีเห็นความสำาคัญของการพัฒนาครูบนดอย สนองพระราชดำาริของ

พระองค์ท่าน ซ่ึงเป็นบุญก็คือเราจะมีครูท่ีดี ครูท่ีจบปริญญาตรี ครูท่ีเข้าใจเร่ืองของการเรียนการสอน และครู
เหล่าน้ีจะไปพัฒนาประเทศต่อไป โดยเฉพาะเด็กๆ ถ้าเราได้เห็นเด็กๆ บนดอย เค้าน่าสงสาร ส่ิงท่ีเราทำาไปน้ัน
มันน้อยนิดมาก เรารู้สึกว่าเราภาคภูมิใจท่ีเราได้เดินตามรอยของพระองค์ท่าน และขอบคุณธนาคารเป็นท่ีสุด
เรารับรองว่าเงินท่ีเราได้มา เราใช้ประหยัดท่ีสุดคุ้มค่าท่ีสุด”

คุณครูในโครงการพัฒนาทักษะการสอนภาษาไทย

“รู้สึกดีใจมากท่ีธนาคารกรุงไทยเข้ามา เพราะหายากท่ีจะมีใครมาสนับสนุน
เราแบบน้ี  ได้ธนาคารกรุงไทยเข้ามา ส่ือการเรียนการสอนดีข้ึน คร้ังต่อไปอยากให้
สนับสนุนต่อ รู้สึกว่าเห็นเด็กมีพัฒนาข้ึนเราก็ภูมิใจ ถ้าถามว่าเหน่ือยไหมก็เหน่ือย
แต่เห็นเด็กได้แล้วเราก็มีกำาลังใจ ภูมิใจ รู้สึกไม่ท้อ สนุก มีความสุข ไม่ถอย
แน่นอนค่ะ จะต้องเดินหน้า”  
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เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียน ตชด. เทคนิคอาสา ๑ จ. ตาก

“หนูอยู่ ป.3 ค่ะ หนูเรียนภาษาไทยกับครูดีมากค่ะ หนูกลับบ้านหนูพูดภาษา
กะเหร่ียงเพราะพ่อกับแม่พูดภาษาไทยไม่ได้ พ่อกับแม่ฟังภาษาไทยรู้เร่ือง 
นิดหน่อย ก่อนมาเรียน หนูพูดภาษาไทยไม่ได้ หนูอยากให้พ่ีๆ  ธนาคารกรุงไทย
กลับมาอีกค่ะ”
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โครงการแนวร่วมดูแลคูคลอง
เพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายของรฐับาลในการดำาเนินงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม ร่วมดแูลคคูลองในเขต

พ้ืนทีก่รงุเทพมหานคร และปรมิณฑล พร้อมสร้างจิตสำานึกท่ีดใีห้กับชุมชนต่างๆ อย่างย่ังยืน โดยในปี 2555 ทางธนาคาร
ได้คดัเลือกคคูลอง จำานวน 3 แห่ง คอื คลองพระโขนง  คลองภาษเีจรญิ และคลองจรเข้บวั เพือ่ดำาเนินการเข้าร่วมดแูล 
และทำากจิกรรมร่วมกบัชมุชน โดยมเีหล่าผูบ้รหิารธนาคาร พนักงานจากสำานักงานใหญ่ และสาขาบรเิวณใกล้เคยีง
รณรงค์ให้ชมุชน โรงเรยีน และวดัโดยรอบคคูลอง ร่วมกนัดแูลรกัษาคคูลองให้สะอาดอย่างยัง่ยนื ผ่านกจิกรรมเกบ็ขยะ 
กจิกรรมวัดอัตราความเรว็และการวดัระดบันำา้ ท่ีได้รบัความร่วมมอืจากสถาบนัไทยพฒัน์ นอกจากน้ี ธนาคารยงัได้มอบ
อุปกรณ์ทีใ่ช้ดแูลรกัษาคคูลองให้แก่ชุมชนโดยรอบคคูลอง
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กว่า 10 ปี ท่ีธนาคารเร่ิมให้การสนับสนุนอาหารกลางวันสำาหรับโรงเรียนขาดโอกาส จุดมุ่งหมายคือการลดภาวะ 
ทุพโภชนาการของนักเรียนท่ีขาดแคลนอาหารกลางวัน ด้วยการสนับสนุนเงินให้โรงเรียนสร้างผลผลิต เพ่ือให้นักเรียน 
มีอาหารกลางวันรับประทานทุกวัน และผลผลิตส่วนท่ีเกินจะนำาไปหารายได้เพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียนในโครงการต่อไป 

จากการสำารวจ ในปี 2555 ในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก ยังพบเด็กนักเรียนท่ีขาดการสนับสนุนด้านอาหารกลางวัน ร่างกายเด็ก
ไม่เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน จึงได้คัดเลือกโรงเรียนเพ่ือเข้ารับการสนับสนุนอาหารกลางวันจำานวน 12 แห่ง 
ในอำาเภอแม่สอด อุ้มผาง แม่ระมาด โรงเรียนละ 30,000 บาท เป็นเงินรวม 360,000 บาท เพ่ือนำาไปใช้ในการจัดหา 
พันธ์ุพืช และพันธ์ุสัตว์ นำามาดำาเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนต่อไป

โครงการ กรุงไทยสนับสนุนอาหารกลางวัน 
ส�าหรับโรงเรียนขาดโอกาส

นายโปรด ชาวไร่
ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านถ้ำาผาโด้ อ.แม่สอด จ.ตาก

“ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีท่านเห็นในโรงเรียนถ้ำาผาโด้ มันยังคงต้องเติมเต็ม 
อีกมากมาย ด้วยอานิสงส์ท่านผู้ใหญ่ใจดีจากธนาคารกรุงไทยท่ีได้มาร่วมทำา
กิจกรรมท่ีดีให้กับโรงเรียนของเรา และโครงการอาหารกลางวันสำาหรับเด็ก 
เป็นโครงการต่อเน่ืองท่ีย่ังยืน เราก็ต้องขอขอบคุณทางธนาคารกรุงไทยเป็นอย่างย่ิง”

นายสมประสงค์ ม่ังอะนะ 
ผู้อำานวยการโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม อ.อุ้มผาง จ.ตาก

“ต้องขอขอบพระคุณธนาคารกรุงไทย ท่ีได้ให้ความกรุณาและมองเห็นความ
สำาคัญของการศึกษา ถึงแม้ว่าในเชิงธุรกรรม ทางธนาคารกรุงไทยอาจได้รับ 
ผลประโยชน์ไม่มากนักจาก อ. อุ้มผาง จ. ตาก แต่ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับโอกาส
ทางการศึกษาของคนในพ้ืนท่ีห่างไกลชายขอบ มีค่าย่ิงกว่าส่ิงของใดๆ ท่ีมนุษย์ 
ได้สร้างข้ึนครับ ขอบพระคุณครับ”
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ชมรมกรุงไทยอาสา
ตลอดปี 2555 ชมรมกรุงไทยอาสา ยังเดินหน้าในการสร้างหัวใจแห่งการ “ให้” อย่างต่อเน่ืองผ่านการดำาเนินกิจกรรม

ต่างๆ เพ่ือส่งเสริมพัฒนา ท้ังในด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม

ด้านสังคม

ธนาคารได้ร่วมมือกับหน่วยงานหลายแห่งในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสังคมอุดมสุข อาทิ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
กิจกรรมเติมฝันแต้มสีสู่น้อง กิจกรรมปันสุขให้น้อง โดยมีความต้องการท่ีจะเติมเต็มความสุข มอบรอยย้ิม และพร้อมเสมอ
สำาหรับการฟ้ืนฟูกำาลังใจให้แก่ทุกคนภายในประเทศ

ด้านสิ่งแวดล้อม

ธนาคารตระหนักอยู่เสมอถึงความสำาคัญทางด้านส่ิงแวดล้อม จึงได้มีความพยายามท่ีจะปลูกจิตสำานึกในการรัก 
ส่ิงแวดล้อม รวมถึงให้รู้จักวิธีฟ้ืนฟูธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ รักษ์ส่ิงแวดล้อมปลูกป่าชายเลน บางปู จ.สมุทรปราการ 
กรุงไทยอาสาร่วมใจปลูกปะการัง ณ เกาะขาม จ.ชลบุรี กรุงไทยรักษ์ป่ากุยบุรี ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์

 นอกเหนือจากน้ี  ทางธนาคารมีการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจให้แก่องค์กรทุกภาคส่วน และผู้ประกอบการวิสาหกิจ ท่ีมี
แนวคิดการดำาเนินงาน โดยให้ความสำาคัญต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม  เพ่ือนำาไปพัฒนาและต่อยอด เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้า 
จากสินเช่ือท่ีทางธนาคารมีให้บริการ อาทิ KTB-Energy Saving วายุภักษ์อนุรักษ์พลังงาน  KTB – Green Loan โครงการ 
สินเช่ือกรุงไทยประหยัดพลังงาน SME-Innovation โครงการสินเช่ือนวัตกรรมดี ไม่มีดอกเบ้ีย



ด้วยศาสตร์และศลิป์ของศลิปวฒันธรรม ทีส่ามารถหลอมรวม 
กลุม่คนในสงัคม ให้มคีวามเป็นหนึง่เดยีว ก่อให้เกดิพลงั 
ในการพลกัดนัประเทศให้ก้าวไปข้างหน้า

มิติศิลปวัฒนธรรม

ด้วยควำมเชือ่ว่ำ  
ศิลปะและวัฒนธรรม
สามารถเป็นส่วนหนึง่ในการสร้างสงัคมคณุภาพ 
และการด�ารงไว้ซึ่งสิ่งดีงามของวัฒนธรรม 
และคุณค่าในงานศลิปะ เพือ่เป็นสมบตัลิ�า้ค่า
สืบต่อไปยังคนรุ่นหลัง
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โครงการ “กรุงไทย สานศิลปวัฒนธรรม”
นับจากปี 2546 เป็นจุดเร่ิมต้นโครงการต่างๆ ในมิติศิลปวัฒนธรรม โดยธนาคารเข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการ

สนับสนุนการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ เวทีประกวดผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของประเทศ  ด้วยการ
สนับสนุนงบประมาณจัดงานเป็นจำานวนปีละ 1 ล้านบาท แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมท้ังเพ่ือเป็นกำาลังใจให้ศิลปิน
ได้พัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไปในอนาคต 

ด้วยเหตุน้ี ธนาคารจึงสนับสนุนรางวัล Krungthai Purchasing Prize เพ่ิมอีก 1 ล้านบาท ต่อเน่ืองทุกปีมอบให้แก่
ศิลปินผู้มีผลงานโดดเด่น โดยมีผลงานท่ีได้รับรางวัลจากธนาคาร ท้ังงานจิตรกรรม ภาพพิมพ์ ส่ือประสม และ
ประติมากรรม นับต้ังแต่เร่ิมโครงการ รวมท้ังส้ิน 164 ผลงาน ประดับไว้ ณ อาคารสำานักงานใหญ่ ถนนสุขุมวิท และ
หมุนเวียนจัดแสดงนิทรรศการให้ผู้สนใจเข้าชมท่ีหอศิลป์กรุงไทย ณ อาคารสาขาเยาวราช และสวนประติมากรรม 
กรุงไทย ณ ศูนย์ฝึกอบรม บมจ. ธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่ จ. นครราชสีมา
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โครงการสวนประติมากรรมกรุงไทย 
(Krungthai Sculpture Park)

อีกหน่ึงโครงการท่ีแตกยอดมาจากโครงการ “กรุงไทย สานศิลปวัฒนธรรม” ท่ีให้กำาเนิดสวนประติมากรรมกรุงไทย 
ภายใต้บรรยากาศธรรมชาติอันสวยงามของศูนย์ฝึกอบรม บมจ. ธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่ จ. นครราชสีมา  
ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีแบบเปิดโล่งขนาดใหญ่ ตามแนวคิดการจัดพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง โดยนำาผลงานประเภทประติมากรรม 
ท่ีได้จากโครงการกรุงไทย สานศิลปวัฒนธรรม ท่ีธนาคารได้สนับสนุนรางวัล Krungthai Purchasing Prize แก่ศิลปิน
ท่ีมีผลงานดีเด่นในงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ต้ังแต่ปี 2546-ปัจจุบัน และผลงานจากการประกวดประติมากรรม
ติดต้ัง ณ ธนาคารกรุงไทย ในปี 2547 มาจัดแสดง  โดยจัดแสดงประติมากรรมขนาดใหญ่ รวมท้ังส้ิน 24 ช้ิน และ
ยังได้มีการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปะ จำานวน 5 คร้ัง  เพ่ือสร้างการเรียนรู้ด้านศิลปะแก่เยาวชน ลูกค้า 
พนักงาน ผู้ถือหุ้น และประชาชนท่ัวไป สามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  

คุณครูวาสนา สิทธิพันธ์ 
โรงเรียนบ้านคลองเด่ือ จ.นครราชสีมา

คุณครูรับผิดชอบสอนวิชาศิลปะ แต่ท่ีโรงเรียนไม่ได้มีครูท่ีจบวิชาเอกศิลปะมาโดยตรง อาศัยว่าชอบและ
พอมีทักษะ จึงได้มาสอนวิชาน้ี ซ่ึงวิชาศิลปะน้ันเป็นวิชาท่ีมีความจำาเป็นและจรรโลงจิตใจเด็กเป็นอย่างมาก 
การท่ีธนาคารจัดกิจกรรมอบรมศิลปะให้กับนักเรียน ในสวนประติมากรรมกรุงไทย ทำาให้เด็กได้มีโอกาสเห็น
ผลงานศิลปะท่ีมีคุณค่า และได้เรียนรู้ทฤษฎีวิชาศิลปะท่ีครอบคลุม เหมือนเรียนจบคอร์สศิลปะท้ังหมดในเวลา
ส้ันๆ และเน้ือหาต่างๆ ครูยังสามารถนำาไปสอนนักเรียนได้ต่อไป รวมท้ังกิจกรรมท่ีสอนก็สามารถนำาไปประยุกต์
ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ได้จริงอีกด้วย ต้องขอขอบคุณธนาคารและพ่ีๆ วิทยากรท่ีมีจิตอาสา ช่วยมอบโอกาสดีๆ 
อย่างน้ีให้แก่เด็กๆ ในพ้ืนท่ีห่างไกล
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ผลงานศิลปกรรมท่ีทรงคุณค่า เปรียบเสมือนต้นกล้าช้ันดีท่ีเติบโตจากเมล็ดพันธ์ุท่ีธนาคารได้หว่านไว้ มุ่งหวังให้
เป็นการมอบทุนทางปัญญาแก่สังคมเพ่ือต่อยอดการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์งอกงามไม่ส้ินสุด  จึงได้มีการเพ่ิมพ้ืนท่ี 
ทางศิลปวัฒนธรรมแก่สังคมให้เกิดข้ึนโดยมีการปรับปรุงสาขาเยาวราช ซ่ึงเป็นอาคารโบราณทรงชิโน-โปรตุกีส  
สร้างเป็น ”หอศิลป์กรุงไทย” เปิดดำาเนินการเม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2551 จัดแสดงนิทรรศการผลงานสะสมของธนาคาร 
และผลงานท่ีได้รับรางวัล Krungthai Purchasing Prize รวมจำานวน 164 ช้ินงาน  รวมถึงได้สนับสนุนพ้ืนท่ีให้แก่ผู้ท่ี
ต้องการจัดกิจกรรมอันเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ และเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ โดยเปิดให้ 
เข้าชมฟรีในวันจันทร์-เสาร์

โครงการหอศิลป์กรุงไทย (Krungthai Art Gallery)

คุณนนทรีย์ นิมิบุตร 
ผู้กำากับละคร

ต้ังแต่คร้ังแรกท่ีได้มาสำารวจสถานท่ี เพ่ือถ่ายทำาละครเร่ืองเหนือเมฆ ผม 
รู้สึกตกใจท่ีในเยาวราชมีหอศิลป์ ท้ังยังเป็นหอศิลป์ท่ีค่อนข้างสมบูรณ์แบบ  
โดยเฉพาะนิทรรศการถาวรท่ีช้ัน 2 น้ันมีงานศิลปะดีๆ ท่ีสวยงาม และมีคุณค่า
อยู่มากมาย ซ่ึงน่าประทับใจว่าย่านเล็กๆ อย่างน้ีก็มีงานศิลปะซ่อนอยู่ ให้คนใน
แถบน้ีและนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ ได้มาช่ืนชมผลงานศิลปะ ถือเป็นการ
เผยแพร่งานศิลปะของคนไทยสู่ชาวต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างย่ิงให้คนไทยด้วยกันได้มีพ้ืนท่ีในการเสพงาน
ศิลปะเพ่ิมข้ึน   อยากรบกวนให้ธนาคารประชาสัมพันธ์หอศิลป์ให้มากกว่าน้ี เพราะคนทำางานศิลปะก็มีท่ียัง
ไม่ทราบว่ามีหอศิลป์ ท่ีมีงานศิลปะท่ีมีคุณค่ามากมายอยู่ท่ีน่ี ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดีย เพ่ือ
ชวนเพ่ือนๆ มาดูกัน ผมก็จะนำาเร่ืองของท่ีน่ีไปแบ่งปันในเฟสบุ๊คของผมด้วย หากมีโอกาสจะกลับมาท่ีน่ีแน่นอน 
เพราะบรรยากาศของสถาปัตยกรรมโบราณท่ียังคงอนุรักษ์เอาไว้ มีท้ังความน่าสนใจและสวยงาม
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ในปี 2555 หอศิลป์กรุงไทย และสวนประติมากรรมกรุงไทย จัดกิจกรรมศิลปะเพ่ือสังคม รวม 18 คร้ัง เพ่ือเผยแพร่
ความรู้ด้านศิลปะสู่นักเรียน เยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้สนใจท่ัวไป โดยมีท้ังกิจกรรมแบบจบในคร้ังเดียว และกิจกรรม
แบบต่อเน่ือง เพ่ือให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับ “ทุนทางปัญญา” ด้วยการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ การได้ผ่อนคลายความเครียด การ
ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ร่วมกับครอบครัว และกล่อมเกลาจิตใจให้มีความปราณีตช่ืนชมในคุณค่าอันดีงาม โดยธนาคาร
ได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัคร ศิลปิน พนักงาน ชาวชุมชนใกล้เคียงนักเรียน  นักศึกษา บุคคลท่ัวไปและหน่วยงาน
ต่างๆ มาเป็นกำาลังสำาคัญในการสนับสนุนการดำาเนินงานเพ่ือสังคมของธนาคาร ท่ีเน้นหลักการดำาเนินงานอย่างมีส่วนร่วม 
และการสร้างพันธมิตรในทุกภาคส่วนของสังคมเพ่ือความย่ังยืน  โดยได้ปฏิบัติหน้าท่ีผู้สนับสนุนวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
ด้วยการเผยแพร่องค์ความรู้เร่ืองศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีจีน ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ เช่น  โครงการ 
หอศิลป์กรุงไทยสานใจ สืบทอดวัฒนธรรมจีน  โดยในปี 2555 ได้มีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม
จีน รวม 4 คร้ัง โครงการกรุงไทยสานใจ สืบทอดวัฒนธรรมจีน ตอน ชุกฮวยฮ้ึง โดยได้รับความร่วมมือจาก 
วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยย่ี) ในด้านการประกอบพิธีกรรม  เป็นการฟ้ืนฟูประเพณีการเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ของ
เยาวชนท่ีกำาลังสูญหาย  รวมถึงเครือข่ายการท่องเท่ียวภาคประชาสังคม กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ซ่ึง
เป็นกิจกรรมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเครือข่าย เพ่ือวางแนวทางการดำาเนินงานบริหารจัดการ 
ท่องเท่ียววิถีถ่ินอย่างย่ังยืน   

โครงการศิลปะเพื่อสังคม หอศิลป์กรุงไทย
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จากทนุทางปัญญาทีอ่อกผลให้แก่สงัคมของธนาคาร กบัการให้พนกังานทุกระดบัได้มส่ีวนร่วมในการท�ากจิกรรม
ผ่อนคลายจากการท�างาน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมท้ังปลูกจิตส�านึกให้รักและเห็นคุณค่าของศิลปะ 
ธนาคารจึงได้ตั้ง “ชมรมกรุงไทย คนรักศิลป์” ขึ้นในเดือนธันวาคม 2550 เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร และพนักงาน
ได้เข้าอบรมการวาดภาพสนี�า้และท�ากจิกรรมทีเ่กีย่วข้อง อาท ิการเรยีนวาดภาพนอกสถานทีแ่ละการจดันทิรรศการ
แสดงผลงานของสมาชกิชมรม โดยเชญิอาจารย์ สมโภชน์ สงิห์ทอง ศลิปินกลุม่ Six Point มาเป็นวทิยากร ประกอบด้วย
หลกัสตูร Beginner, Pre Advance, Advance, และ Special Advance เปิดอบรมมาแล้ว 8 รุน่ มสีมาชกิร่วมอบรม
รวมทัง้หมด 425 คน

ชมรมกรุงไทย คนรักศิลป์



กฬีา คอื ยาวเิศษ ทัง้ในด้านสขุภาพร่างกาย และการพฒันาจติใจ 
การส่งเสรมิทางด้านกฬีา นอกจากเป็นการเพิม่ทกัษะในเกมส์กฬีาแล้ว  
ยังเป็นการสนบัสนนุการเรยีนรู ้เพือ่ให้รูจ้กัแพ้ รูช้นะ รูอ้ภยั

มิติกีฬา

ส่งเสริม เพิ่มทักษะ  
และเปิดโอกำสให้ 
คนมคีวำมสำมำรถ 
และรักในการเล่นกีฬาได้แสดงฝีมือ และ 
น�าความส�าเร็จ ความภาคภูมิใจมาสู่ชาติไทย
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ในปี 2555  ธนาคารได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุนสมาคมกีฬา ร่วมกับสมาคม 
มวยสากลแห่งประเทศไทย  เพ่ือส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬาของประเทศ โดยสนับสนุนงบประมาณให้กับ
สมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทย จำานวนรวม 60 ล้านบาท ผ่านกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นระยะเวลา 4 ปี 
(2555 – 2558) ซ่ึงเป็นโครงการต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 2549 ท่ีธนาคารให้การสนับสนุนงบประมาณ จำานวนรวม 120 ล้าน
บาท ให้กับสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยความมุ่งม่ันท่ีจะปฏิบัติตามนโยบาย
การส่งเสริมกีฬาของรัฐบาล

โครงการสนับสนุนสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทย
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จากความมุ่งหวังของรัฐบาลท่ีต้องการให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนากีฬา 
ต้ังแต่ระดับพ้ืนฐาน ระดับความเป็นเลิศ และระดับอาชีพของประเทศ   บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ร่วมลงนามใน “โครงการ
สนับสนุนกีฬาจากภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน”   โดยให้การสนับสนุน “สมาคมฟันดาบสมัครเล่น
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร”  ด้วยการมอบเงิน
จำานวน 20 ล้านบาท เพ่ือสนับสนุนกิจการของสมาคม เน่ืองจากกีฬาฟันดาบต้องใช้ทักษะ ไหวพริบ และความสามารถ
ส่วนบุคคลในการแข่งขัน และหากเยาวชนและนักกีฬาได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน จะสามารถประสบความสำาเร็จ
และสร้างช่ือเสียงให้แก่ประเทศไทยและการแข่งขันในระดับโลกได้ต่อไป  โดยในปี 2555 นายกสมาคมฟันดาบ 
แห่งประเทศไทยฯ พร้อมท้ังกรรมการ ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา ได้เข้าพบประธานกรรมการธนาคาร ก่อนเดินทางไป
แข่งขันกีฬาฟันดาบเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย 2012 รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี และ 20 ปี ท่ีประเทศอินโดนีเซีย

โครงการสนับสนุนสมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎมราชกุมาร
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ปี 2555 ถอืเป็นปีที ่5 สำาหรบัการดำาเนินงานโครงการ “KTB เยาวชนคนรกับอล” ท่ีมุง่ส่งเสรมิและปลกูฝังให้เยาวชนไทย 
รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีนำ้าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย พร้อมกับการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอล 
โดยมกีารเชญินกัฟตุบอลและโค้ชมอือาชีพ  รวมถงึพนักงานของธนาคารท่ีมคีวามเช่ียวชาญในกฬีาชนดินีม้าแนะนำา
อย่างต่อเนือ่ง  

อีกท้ังในปี 2555 น้ี พนักงานธนาคารได้ร่วมกับชมรมกีฬาฟุตบอลธนาคารกรุงไทย จัดกิจกรรมฝึกสอนฟุตบอล 
ให้แก่เยาวชนในพ้ืนท่ีจังหวัดแพร่ จังหวัดชลบุรี และนักเรียนของโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ซ่ึงเป็นหน่ึงโรงเรียน 
ในโครงการ “กรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน” โดยได้รับความสนใจ มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำานวนมาก

โครงการ KTB เยาวชนคนรักบอล
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