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บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด ได้เร่ิมก่อตัง้เม่ือวันท่ี 
18 เมษายน 2520 ด้วยทุนจดทะเบียน 44,100,000 บาท
(สี่สิบสี่ล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือประกอบ
กิจการผลติสื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ์ การจดัและการผลติรายการ
ทางวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์
 
บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด เป็นหนึ่งในเครือของ 
แปซฟิิค กรุ๊ป อนัประกอบด้วย 
    1.บริษัท แปซิฟิค อินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (ผลิตสื่อทาง
ด้านโทรทศัน์และสื่อสารคดี)
    2.บริษัท แอด็วานซพบัลชิช่ิง จ�ากดั (นิตยสารดฉินั)
    
บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด เร่ิมต้นด�าเนินธุรกิจด้าน
วิทยุ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2520 และต่อมาในปี พ.ศ. 2534 เน่ืองจาก
วิกฤติการณ์เร่ืองการจราจรในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล
เป็นปัญหาใหญ่ ซึง่น�ามาสูค่วามสญูเสีย ทัง้สภาพเศรษฐกิจ สงัคม 
รวมไปถึงสภาพจิตใจของคนไทยในปัจจุบนั เป็นปัญหาท่ีรัฐบาล
หลายสมยัได้พยายามหาทางแก้ไข

แต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้ปรากฏเป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง 
กองทัพบกได้เล็งเห็นถึงปัญหาใหญ่นี ้ และตระหนักถึงผลเสีย
ท่ีเกิดขึน้ ทัง้แก่คนไทยเองและผลกระทบถึงปัญหาเศรษฐกิจ เช่น
การลงทุนระหว่างประเทศ ธุรกิจท่องเท่ียว และภาพพจน์ของ
ประเทศไทย

“กองทัพบก”  โดยพลเอกสุจินดา คราประยูร ผู้ บัญชาการ 
ทหารบก  ในขณะนัน้  จึงมอบสถานีวิทยุคลื่นความถ่ีระบบ 
เอฟเอ็ม 100 Mhz. ซึง่อยูใ่นความดแูลของ “กรมการทหารสื่อสาร
กองทพับก” ให้ “บริษัท แปซิฟิคคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด” ด�าเนินการ
ผลติรายการวิทยเุพ่ือเป็นสื่อกลางในการชว่ยบรรเทาปัญหาจราจร
และชว่ยเหลือประชาชนได้อยา่งทนัทว่งที

ดังนั น้  สถานี วิทยุจราจร ท่ี ใ ช้ ช่ือว่า  “สถานี วิทยุ  จส .100  
วิทยุข่าวสารและการจราจร” จึงได้เกิดขึน้ เม่ือวนัท่ี 2 กันยายน 
พ.ศ. 2534 ภายใต้ค�าขวญัซึง่ถือเป็นหวัใจของคนท�างานทกุคนวา่ 
“ด้วยใจเพื่อสังคม” 

บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรช่ัน จํากัด

“
ด้วยใจ
เพือ่

สังคม
”

ประวัติบริษัท
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บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรช่ัน จํากัด

เพ่ือเป็นสื่อกลางให้กับคนทุกระดับในสังคม  ด้วยการรายงาน
ข่าวสารและการจราจร  รวมถึงปัญหาอ่ืนๆ   เช่น  การร้องเรียน
ปัญหาของสาธารณูปโภค  และความช่วยเหลือในด้านต่างๆ 
ด้วยเล็งเห็นว่าจากการเติบโตอย่างมากในภาคอุตสาหกรรม 
และการเพ่ิมขึน้อย่างรวดเร็วของประชากรในกรุงเทพมหานครมีผล
ท� า ใ ห้ภาค รัฐไม่สามารถขยายการใ ห้บ ริการต่างๆ   ไ ด้ทัน 
ต่อความต้องการท่ีเพ่ิมขึน้  โดยเฉพาะในสังคมเมือง ท�าให้สภาพ
จิตใจของคนในสงัคมคอ่ยๆ เสื่อมลงทกุขณะ ด้วยเหตนีุจ้งึจ�าเป็นต้อง
อาศัยความร่วมมือจากคนในสังคม  และต้องมีความเข้าใจอันดี 
ต่อกัน  เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้  ซึ่งนั่นหมายถึงต้องมีการ 
“ติดต่อสื่ อสาร”   กันระหว่าง เ จ้าหน้า ท่ีกับประชาชน  ห รือ
การประชาสมัพนัธ์เพ่ือความเข้าใจของคนในสงัคม

“บริษัท  แปซฟิิค  คอร์ปอเรช่ัน  จ�ำกัด” เลง็เหน็ถงึความส�าคญันี ้ 
จึงใช้ประสบการณ์ท่ีผ่านมา  ผนวกกบัความตัง้ใจท่ีจะมีส่วนในการ
สร้างประโยชน์ให้กบัสงัคม ด�าเนินรายการวิทยท่ีุชว่ยเหลือประชาชน
ได้อย่างฉับไว แต่ค�านึงถึงความถูกต้องของข้อมูลและข่าวสาร 
มาโดยตลอด  นบัได้ว่า บริษัทฯ ประสบความส�าเร็จสงูสดุ ในฐานะ 
ผู้บุกเบิกรูปแบบรายการวิทยุทางด้านข่าวสารและการจราจร และ
ก า ร เ ป็ น สื่ อ ก ล า ง ใ น ก า ร บ ริ ก า ร สั ง ค ม ม า จ น ถึ ง ทุ ก วั น นี ้ 
ตลอดระยะเวลาท่ีสถานีวิทยุ จส.100 เป็นท่ี รู้จัก และได้รับ
ความเช่ือมั่นจากประชาชนทั่วไป ในการท�าหน้าท่ีเป็นสื่อกลาง
ระหว่างเจ้าหน้าท่ีรัฐกับประชาชน รวมไปถึงงานบริการสังคม  
ท�าให้ สถานีวิทยุ จส.100 เป็นสถานีท่ีได้รับความนิยมอย่างสูง 
ในหมู่ผู้ ฟัง โดยเฉพาะผู้ ใช้รถใช้ถนน ในฐานะวิทยุจราจรท่ีมีส่วน 
ช่วยเหลือสังคมของคนกรุงเทพมหานคร  จากการด�าเนินงาน
ด้วยความมุ่งมั่นตัง้ใจ และมีส่วนร่วมในสังคมและในปี 2554  
จส.100 ได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่นของชาติประจ�าปี 2554 
สาขาพัฒนาสังคม จากส�านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของ
ชาติ ส�านักงานปลัด ส�านักนายกรัฐมนตรี 

วัตถุประสงค์ของสถานี   
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บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรช่ัน จํากัด

กลุ่มผู้ฟัง

มาสคอตประจ�าสถานีวิทยุ

กลุ่มอายุยอดนิยม 35-40 ปี

กลุ่มผู้ขับรถยนต์ส่วนตัว

แคน่บัเฉพาะเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ก็มีจ�านวนรถยนต์ว่ิงสญัจรไปมาบนท้องถนนไม่น้อยกวา่ 3 ล้านคนั 
และในจ�านวนนัน้สว่นใหญ่แล้วเป็นรถยนต์สว่นตวั กลุม่ผู้ขบัรถยนต์สว่นตวัจึงถือเป็นผู้ ฟังกลุม่หลกักลุม่หนึ่ง
ของเรา และเป็นกลุม่ผู้ ฟังท่ีมีอ�านาจการซือ้สงู

กลุ่มผู้ขับรถรับจ้าง

กลุ่มรถรับจ้างโดยเฉพาะรถแท็กซ่ี เป็นกลุ่มผู้ ฟังท่ีได้ประโยชน์จากการรับฟังจส.100 โดยตรง เพราะช่วยให้
เลือกใช้เส้นทางได้อย่างถูกต้อง ช่วยประหยดัเวลาและค่าใช้จ่าย เราจึงมีกลุ่มผู้ ขบัรถรับจ้างเป็นกลุ่มผู้ ฟัง
ท่ีตดิตามขา่วสารจากจส.100 อยา่งเหนียวแนน่ 

กลุ่มแม่บ้านและสมาชกิครอบครัว

ผู้ ฟังกลุม่นีเ้ป็นกลุม่ท่ีไมไ่ด้ขบัรถเอง แตก็่ต้องการทราบข้อมลูขา่วสารในแตล่ะวนัจากจส.100 เชน่เดียวกนั

กลุ่ม Social Network  

สามารถติดตามข่าวสารทาง facebook และ twitter เป็นกลุ่มท่ีสามารถเป็นทัง้ผู้ รับข่าวสารและเผยแพร่
ขา่วสารได้อยา่งมีประสทิธิภาพสงูอยา่งย่ิงในปัจจบุนั ท�าให้สามารถได้รับความร่วมมือในการตดิตามข้อมลูตา่งๆ
ได้เป็นอยา่งดี

พ่ี Share & น้อง Care
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รูปแบบรายการ
สถานีวิทยุ จส.100

บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
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บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรช่ัน จํากัด

สถานีวิทย ุจส.100 เป็นสถานีวิทยขุา่วสารและการจราจร 24 ชัว่โมง น�าเสนอข้อมลู
ด้านการจราจร ตลอดจนรายการข่าวและสารคดี และข่าวบริการสังคม  
แตมี่การสอดแทรกเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกบักลุม่เดก็ เยาวชน ครอบครัว สขุภาพ 

ทัง้นี ้การจดัผงัรายการได้ผสมผสานเนือ้หาตา่งๆ โดยดคูวามเหมาะสมของชว่งเวลา
เป็นหลกั เช่น ในช่วงเวลาท่ีมีปัญหาจราจร หรือการแจ้งข้อมลูข่าวสารเหตกุารณ์ 
ท่ีเกิดขึน้อย่างทันท่วงที  หรือการให้ความช่วยเหลือต่อประชาชนในสังคม 
ส�าหรับช่วงเวลาต่างๆ ยงัมีการกระจายเนือ้หา ท่ีเป็นประโยชน์ เช่น มีสารคดีสัน้
เก่ียวกับพลังงาน การดูแลรักษาเคร่ืองยนต์ สารคดีเก่ียวกับสุขภาพอนามัย 
การรณรงค์ส่งเสริมให้คนในสังคมร่วมกันท�าความดี สารคดีท่องเท่ียว สารคดี
เฉลมิพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เป็นต้น

โดยทัง้หมดนี ้เป็นการน�าเสนอข้อเท็จจริงท่ีครบถ้วนสมบรูณ์ ซึง่สามารถทดแทน
การได้รับข่าวสารของประชาชนจากสื่ออ่ืนได้ โดยใช้รูปแบบการน�าเสนอ
ท่ีเป็นกันเอง เข้าใจง่าย และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ซึ่งจะท�าให้ผู้ ฟัง
รายการไม่ รู้สึกเ บ่ือ ได้ รับความบันเทิง และสามารถรับฟังข่าวสารต่างๆ
อนัเป็นประโยชน์จากรายการได้มากขึน้  

นอกจากนี ้รูปแบบของรายการ ยงัมีลกัษณะเด่น ตรงท่ี ได้ให้ประชาชนมีสว่นร่วม
ในรายการ  โดยประชาชนเปรียบเสมือนเป็นนกัขา่วอิสระ ซึง่กระจายอยูท่ัว่ทกุแหง่
สามารถเป็นหูเป็นตาให้กับหน่วยงานราชการ ตรวจสอบสังคม เพ่ือช่วยให้
เจ้าหน้าท่ีสามารถปฏิบตัิงานได้มีประสิทธิภาพมากขึน้ และยงัมีส่วนช่วยกระตุ้น
จิตส�านึกของคนในสังคม ให้ปฏิบัติตามกฎจราจร และรักษากฎระเบียบต่างๆ
ของสงัคมมากขึน้ 

ย่ิงไปกว่านัน้ เพ่ือให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด บริษัทฯ ได้ด�าเนินการจัดตัง้
“ศนูย์ข่าวแปซิฟิค”  ซึ่งเป็นทีมข่าวท่ีจะคอยท�าหน้าท่ีในการเกาะติดสถานการณ์
ความเคลื่อนไหวทัง้ในและต่างประเทศ โดยยึดหลกั ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นกลาง
และเป็นธรรม  การท�างานของศูนย์ข่าวแปซิฟิค เป็นไปด้วยความฉับไว 
รายงานข่าวท่ีเกิดขึน้อย่างทนัท่วงที น�าข่าวสารท่ีเกิดขึน้ในทกุมมุโลกมาเสนอต่อ
ผู้ ฟังรายการ ทัง้นีใ้นช่วงระหว่างรายการปกติ ผู้สื่อข่าวสามารถรายงานข่าวด่วน
แทรกได้ทกุชว่งเวลา

โดยรายการในแต่ละวนัจะเน้นด้านข่าวสารและการจราจร ช่วงจราจรแบ่งได้เป็น
3 ชว่งหลกั  ดงันีคื้อ 
ชว่งท่ีมีการจราจรหนาแนน่มาก ได้แก่ชว่งเวลาดงันี ้
 05.30 – 10.00 น.  เป็นชว่งท่ีผู้สญัจรใช้เดนิทางออกจากบ้าน 
 10.00 – 16.00 น.  เป็นชว่งท่ีเดนิทางไปและกลบัของนดัหมาย 
 16.00 – 21.00 น.  เป็นชว่งท่ีคนสญัจรกลบัเข้าท่ีท�างาน และบ้าน 

ช่วงเวลาดงักล่าวจะเป็นการรายงานข่าวจราจร  และ ข่าวอบุตัิเหตตุ่างๆท่ีเกิดขึน้
บนท้องถนน  เพ่ือช่วยบรรเทาความคบัคัง่ของยวดยานในบริเวณท่ีมีการจราจร
ตดิขดัมาก  และจะรายงานถงึสาเหตขุองปัญหาจราจร  เพ่ือชว่ยให้ผู้ใช้รถตดัสนิใจ
เลือกใช้เส้นทางในการเดนิทางได้ถกูต้องทัง้ขณะขบัรถอยูแ่ละก่อนเดนิทาง
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รายการเด่นของทางสถานีฯ

1. รายการรายงานขา่วสารและการจราจร  
สถานีวิทย ุจส.100 ในฐานะผู้บกุเบกิถือเป็นต้นแบบรายการวิทยดุ้าน
ข่าวสารและการจราจร และเป็นสื่อกลางในการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนอย่างทันท่วงที โดยไม่ลืมค�านึงถึงความถูกต้องเท่ียงตรง
ของข้อมลูข่าวสารท่ีเผยแพร่น�าเสนอออกไป ตลอดจนการท�าหน้าท่ี
เป็นสื่อกลางในการให้บริการสังคมตัง้แต่เร่ิมก่อตัง้มาจนปัจจุบัน 
คดิสร้างสรรค์โครงการท่ีจะร่วมท�าให้สงัคมไทยสงบและสขุในทกุแงม่มุ 
สัง่สมประสบการณ์ในการท�างานร่วมกบัหนว่ยงานตา่งๆ ทัง้หนว่ยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชนท่ีเก่ียวข้องท�าให้เข้าถึง
และชว่ยคลีค่ลายบรรเทาปัญหาตา่งๆได้อยา่งรวดเร็วฉบัไว 

ชว่งเวลาออกอากาศตลอด 24 ชัว่โมง

2. รายการ “หมออาสา แปซฟิิค”
เป็นรายการ Hi-Light รายการหนึง่ของ จส.100 ท่ีเจาะลกึในเร่ืองราว
ของสขุภาพอยา่งท่ีคณุต้องการ ครบทกุรายละเอียดในเร่ืองท่ีคณุต้องรู้  
ทกุแงม่มุเพ่ือคนรักสขุภาพอยา่งแท้จริงแบบเทา่ทนัจากคณุหมออาสา
ทกุทา่นท่ีร่วมกบั จส.100  

ชว่งเวลาออกอากาศ     
ออกอากาศทางสถานีวิทยจุส.100  ทกุวนัจนัทร์  พธุ  ศกุร์  
เวลาออกอากาศ 14.20 - 15.00 น.   

3.  รายการ “I Like IT” 
เป็นรายการสนทนาตอบปัญหาท่ีผู้ ฟังท่ีสงสยั อยากรู้ และน�าเสนอ
ขา่วคราวความเคลื่อนไหวด้าน IT โดยผู้ด�าเนินรายการ คณุพิมพ์จนัท์ 
ทองจนัทร์ และ คณุอภิสขุ เวทย์วิศษิฏ์

ชอ่งทางและชว่งเวลาออกอากาศ รายการ “I like IT”  
ออกอากาศทางสถานีวิทย ุจส.100 
ทกุวนัเสาร์ ตัง้แต ่21.00 - 24.00 น.

4. รายการ "สตัว์แพทย์อาสา จส.100"
เป็นรายการท่ีเจาะลึกถึงปัญหาสุขภาพของสัตว์เลีย้ง การบรรเทา
ปัญหาของผู้ เลีย้งสตัว์และการพฒันาคณุภาพชีวิตของสตัว์เลีย้ง โดย
ผ่านสื่อสถานีวิทยุ จส.100 ในรูปแบบของการให้บริการค�าแนะน�า
ปรึกษาและความชว่ยเหลือในเร่ืองการดแูล การปอ้งกนัสตัว์เลีย้งจาก
โรคตา่งๆ จะมีการสมัภาษณ์ สตัวแพทย์ถงึเร่ืองตา่งๆ ท่ีนา่สนใจ เชน่ 
โรคหดัแมว วคัซีนสนุขัและแมว ข้อคิดในการเลีย้งสตัว์ ขาเจ็บท่ีเป็น
ปัญหาจากไขข้อของสตัว์เลีย้ง เป็นต้น

ชว่งเวลาออกอากาศ     
ออกอากาศทางสถานีวิทยจุส.100  ทกุวนัอาทิตย์  
เวลาออกอากาศ 08.15 - 08.30 น. 

5. รายการ "แจ้งความเคลื่อนไหวเมืองไทยวนันี"้
เป็นรายการเจาะลกึขา่วทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ รวดเร็ว ทนัตอ่
เหตกุารณ์

ชว่งเวลาออกอากาศ     
ออกอากาศทางสถานีวิทยจุส.100  ทกุวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์
เวลาออกอากาศ 06.30 น. , 07.30 น. , 08.30 น. , 12.30 น. และ
18.00 - 19.00 น. 

ช่องทางรับฟังและติดตาม จส.100

1. คลื่นวิทย ุFM 100 MHz
2. ผา่น APP.JS100 ได้ทัว่ประเทศและทัว่โลก
3. รับฟังผา่นอินเตอร์เนตได้ท่ี  www.js100.com 
4. รับฟังได้ทัว่โลกผา่นสมาร์ทโฟน  โดยใช้โปรแกรม Shout Cast 
Radio / Thaicasts Radio / Thailand Radio / Siam Radio
5. วิทยผุา่นดาวเทียม TRUE VISION ชอ่ง R725 ทัว่ประเทศสามารถ
รับฟังได้ครอบคลมุพืน้ท่ีทัว่ประเทศด้วยระบบจานดาวเทียมดจิิตอล
6. ทาง twitter.com/js100radio
7. ทาง facebook/js100radio
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ผังรายการของทางสถานีฯ
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โครงการต่างๆ
สถานีวิทยุ จส.100
บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

10



บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรช่ัน จํากัด

โครงการ 
Driving Skill for life

โครงการของหายได้คืน

เป็นโครงการสร้างจิตอาสาให้เป็นนักขับรถท่ีรับผิดชอบต่อสังคม
โดยการจดัอบรมการขบัรถยนต์ เน้นให้ผู้ เข้าร่วมอบรมใสใ่จกบัสภาพ
การจราจรบนท้องถนนและเรียนรู้เทคนิคขบัข่ีอยา่งปลอดภยั

ศนูย์ข้อมลูของหาย จส.100 รับแจ้งของหายทกุชนิด กระเป๋าสตางค์หาย 
ของหายอ่ืนๆ คนหาย มือถือหาย รถหาย สตัว์เลีย้ง เก็บของได้
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โครงการ Make a wish

โครงการปลูกป่ากับ กฟผ.

"Make a wish หรือ เมค อะ วิช " เปิดโอกาส
ให้ผู้ พิการหรือผู้ สูงอายุ 10ท่าน ท่ีต้องการ
จะเดนิทางไปสถานท่ีใดภายใน 1วนั ในพืน้ท่ีของกทม. 
เช่น  ไปท�าบญุ ไหว้พระ ,ไปท่องเท่ียวตลาดน�า้
หรือไปเย่ียมเยือนสถานท่ีต่างๆท่ีใดเป็นพิเศษ 
ก็สามารถติดต่อเข้ามาขอร่วมโครงการได้ 
ท่ี สายด่วน กทม. หรือ จส.100 ซึ่งโครงการนี ้
กทม. จะคัดเลือกผู้ ท่ีจะได้เข้าร่วมโครงการ 
10 ทา่นเพ่ือน�าไปในสถานท่ีพิเศษในกทม. 1 วนั
ตามความต้องการ
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โครงการปลกูป่ากบั กฟผ.  ณ โรงไฟฟ้าบางปะกง 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน
โดยเฉพาะกลุม่คนรุ่นใหม ่ได้รับความรู้ ความเข้าใจ
ในบทบาทของการมีส่วนร่วม จิตอาสาสื่อสาร
สาธารณะ และกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สงัคมรักษ์สิง่แวดล้อม 
และเผยแพร่กิจกรรมจิตอาสาให้ขยายเป็นท่ีรับรู้ใน 
วงกว้างมากย่ิงขึน้  นอกจากนี ้ยงัเป็นการส่งเสริม
ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการด�าเนินงานด้าน
ชมุชนสงัคมและสิง่แวดล้อม (CSR) ของ กฟผ.ผา่น
กิจกรรมอีกด้วย



บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรช่ัน จํากัด

โครงการ Rally

โครงการปันน�้าใจ

กิจกรรม Rally ประจ�าปีจส.100 อีกหนึง่โครงการ
บรูณาการความสขุท่ีจะชว่ยท�าหน้าท่ีเตมิความสขุ
ลงในดวงใจของผู้ฟัง มีจดุประสงค์เพ่ือการพกัผอ่น
หย่อนใจ น�าพาความสุขความสดช่ืนกลบัมาสู่
ชีวิตอีกครัง้ ทัง้ยงัได้ร่วมท�าบญุสมทบทนุให้กบั 
มลูนิธิตา่งๆอีกด้วย

โครงการ "ปันน�า้ใจช่วยเหลือรถจอดเสียในทาง" 
โดยกองบัญชาการต�ารวจนครบาลร่วมกับ 
บริษัทวิริยะประกันภัยและสถานีวิทยุจส.100 
ด�าเนินโครงการนี เ้ พ่ือช่วยเหลือประชาชน 
ท่ีรถยนต์ขดัข้องบนท้องถนนให้พ้นการกีดขวาง
ทางจราจร
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โครงการคนดีของเรา

จส.100 เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการเชิดชู “คนดี มีน�า้ใจ  
ไม่หวังผลตอบแทน” จึงได้ ริ เ ร่ิมโครงการ “คนดีของเรา” ขึน้  
โดยการคดัเลือกบุคคลท่ีกระท�าความดี อนัแสดงถึงความมีน�า้ใจ 
ในการช่วยเหลือผู้ อ่ืน เพ่ือพิจารณามอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
และเงินรางวลั ท่ีจะแสดงถึงการยกย่อง เผยแพร่คุณงามความดี
ของบุคคลเหล่านี ้รวมถึงเป็นแบบอย่างให้คนในสงัคมอยากท่ีจะ
ท�าความดีในทกุๆ ด้าน เพ่ือสร้างความภาคภมิูใจให้แก่ตนเองและ
ครอบครัว น�าความสงบสขุ เรียบร้อยคืนสูส่งัคม และเหนือสิง่อ่ืนใด 
คือการสร้างความมัน่คงให้แก่บ้านเมืองของเรา
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โครงการบริจาครถวีลแชร์

15

สถานีวิทยุ จส.100 โดยบริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ได้
ท�าหน้าท่ีเป็นสื่อกลางการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารและข้อมูลจราจร 
เพ่ือเอือ้ประโยชน์ในการด�าเนินชีวิตของคนในสังคม นอกจาก
ภารกิจหลักข้างต้นแล้ว สถานีวิทยุ จส.100 ยังมีโอกาสได้รับรู้
เร่ืองราวความมีน�า้ใจของคนในสงัคม และโครงการบริจาครถวีลแชร์ฯ
คือหนึ่งใน “น� า้ใจ” ท่ีมีต่อผู้ พิการและผู้ สูงอายุท่ีใช้รถวีลแชร์ 
ซึง่ปัจจบุนัมีจ�านวนเพ่ิมขึน้ อยา่งตอ่เน่ือง



โครงการลัดฟ้าฯ

การทางพิเศษแหง่ประเทศไทย และจส.100 ร่วมกนัจดักิจกรรมลดัฟา้ฯ
เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจแก่ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมในการใช้เส้นทาง
ของการทางพิเศษฯ และสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งผู้ เข้าร่วม
กิจกรรมกบัการทางพิเศษฯ

บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรช่ัน จํากัด
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โครงการความเป็นไทยสร้างวินัยจราจร

โครงการ "ความเป็นไทย สร้างวินยัจราจร" เป็นโครงการรณรงค์การขบัข่ีอย่างมีมารยาทไทย เพ่ือสร้างเสริม
ให้ผู้ ใช้รถใช้ถนน ขับข่ีอย่างปลอดภัยและหวังลดปัญหาจราจรบนท้องถนน โดยหนึ่งในการรณรงค์หลัก
ของโครงการนีคื้อ วิ ดีทัศน์ส่งเสริมความเป็นไทยสร้างวินัยจราจร จ�านวน 12 ตอน ประกอบด้วย 
1.สวสัดี 2.สง่ยิม้ 3.มีน�า้ใจ 4.ชว่ยเหลือ 5.มีมารยาท 6.ให้อภยั 7.อยา่เหน็แก่ตวั 8.สะดวก 9.วางแผน 10.ขอโทษ 
11.ขอบคณุ และ 12.แบง่ปัน 

ติดตามชมคลิปได้ทาง Youtube : JS100Channel

บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรช่ัน จํากัด
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โครงการ Thai New Gen

 คนไทยกบัสงัคมไทยเป็นสิง่ท่ีควบคูก่นั กลา่วคือ
เม่ือเราเกิดขึน้ ก็อยู่รวมกันเป็นสงัคมไทย แต่เน่ืองจาก
แต่ละคนมีลักษณะนิสัยและพฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน 
บ้าง ก็ มีพฤติกรรมในสังคม ท่ี ดี  บ้าง ก็ มีพฤติกรรม
ท่ีไม่เหมาะสม หากปล่อยให้คนไทยแต่ละคนท�าการ
ตามอ� า เภอใจห รือละ เลยกฎระ เ บียบของสังคม 
สงัคมก็ยอ่มจะเกิดความป่ันป่วนยุง่เหยิงและขาดระเบียบ
แบบแผน  ดังนั น้  จึ งจ� า เ ป็น ต้อง มีการกระตุ้ น ใ ห้
เกิดจิตส�านึกท่ีดีในการอยู่ร่วมกันเพ่ือให้เป็นสงัคมไทย
ท่ีนา่อยู ่
 โครงการ “ไทย New Gen” ขอเป็นส่วนช่วย
ในการสรรค์สร้างสงัคมไทยให้นา่อยู ่โดยเร่ิมจากน�าเสนอ
พฤตกิรรมในชีวิตประจ�าวนัของคนไทยและพฤตกิรรมการ
ใ ช้ รถ  ใ ช้ถนนของคนไทย  ผ่ านช่ องทาง เว็บ ไซ ต์ 
www.js100.com แฟนเพจเฟสบุ๊ ค JS100 Radio 
และทวิตเตอร์ @js100radio ภายในการติดค�าค้นหา 
(hashtag) #ไทยขับ #ไทยครับ #ไทยทาง เพ่ือหวังให้
คนไทยตระหนักถึงความส�าคัญของการอยู่ ร่วมกัน
ในสงัคม ความส�าคญัของกฎระเบียบ
 วัตถุประสงค์ ข้อส� าคัญคือ  หวัง ใ ห้คนไทย
มีการริเร่ิม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เปลี่ยน
สงัคมไทยในปัจจบุนัให้เป็นสงัคมท่ีนา่อยูใ่นอนาคตตอ่ไป

บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรช่ัน จํากัด
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