
 เริ่มตนดวยการทักทายกันแบบงายๆ

 “สวัสดีคะ..สวัสดีครับ” บรรดาเด็กๆ สงเสียงทักทาย 

พี่ๆ พนักงานจิตอาสา บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกัด 

(มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย

ประมาณ ๗๐ คน รอยยิ้มของนองๆ ทำใหเชาวันนั้น

สดใสขึ้นมาทันที

 หลังจากชมการแสดงอังกะลุงของนองๆ นักเรียน

โรงเรียนมิตรสัมพันธ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย เหลาพนักงาน

จิตอาสาเอสโซและเอ็กซอนโมบิล ก็มารวมตัวกันบริเวณ

สนามเด็กเลน เริ่มกิจกรรมจิตอาสาสรางสนามเด็กเลน

เพื่อการเรียนรู

CSR program can be a lifetime support   

       Esso volunteering group returned to a rural 

school in Sukhothai, Mitre Sampan School, of which

a building was constructed by the company and employee 

joint-effort with dealers in 1990.  Charity events were held 

throughout last year to raise fund for renovation of the 

brain-based learning playground to enhance physical 

balance and coordination for student development.  

Another school nearby, “Krai Nai Wittayakom,” also gave 

a hearty welcome when the group visited to donate 

a computer room with 40 computers for interactive learning, 

a cooperative program by Esso, Redemptoirist Vocarional 

School for People with Disabilties and Learn Education.





 การสรางสนามเด็กเลนเพื่อการเรียนรู เปนไปตาม

หลักการเพื่อกระตุนการเรียนรู (Brain-Based Learning) 

โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

(สสส.) เพื่อสงเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย และ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

เด็กๆ จะไดเรียนรูทั้งเรื่องพื้นที่ การสรางสมดุลและ

ระบบสัมพันธภาพของรางกาย โดยฝกการเคลื่อนไหว 

การปนปาย การทรงตัว การโหนบาร การเลนและเรียนรู

ไปพรอมกัน จะทําใหเกิดการพัฒนาทั้งดานรางกาย 

จิตใจ อารมณ สังคม ตลอดจนสติปญญาของเด็ก

 พี่ๆ จิตอาสาแบงกันเปน ๓ กลุม 

 กลุมแรก ชวยกันทาสีเครื่องเลนเกา และฐาน

กิจกรรมตางๆ กลุมสอง รวมเลนกีฬากระชับมิตรกับ

นองๆ นักเรียน ที่มีทั้งเกมวิ่งเปยว เกมเหยียบลูกโปง 

เกมวัดดวง และเตะฟุตบอล สวนกลุมสาม ทำหนาที่

แจกขนม น้ำ และของรางวัล

 พี่ๆ ทาสีกันอยางตั้งใจตางเลือกสีสันสดใส สวยงาม 

สวนนองๆ ก็สนุกสนาน หัวเราะเสียงดังกับเกมสนุกๆ 

ที่พี่ๆ เลือกสรรมาให พรอมๆ กับรอยยิ้มถูกใจกับของ

รางวัล และอิ่มอรอยกับขนมและน้ำของพี่ๆ

 สองชั่วโมงผานไป หลังจากสนุกกับการเลนเกม 

นองๆ ก็ไดยิ้มกวางขึ้นอีก เมื่อเห็นสนามเด็กเลน และ

ฐานกิจกรรม ที่ทาสีใหมเสร็จเรียบรอยสมบูรณ รอคอย

ใหนองๆ มาเลนกันในเชาวันจันทร  

 ออกจากโรงเรียนมิตรสัมพันธ คณะพนักงาน

จิตอาสาเอสโซและเอ็กซอนโมบิล ก็มุงหนาสูโรงเรียน

ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 

ที่นี่เหลาพนักงานจิตอาสา ไดรวมกันมอบหอง

คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนคณิตศาสตร ซึ่งประกอบ

ไปดวยคอมพิวเตอร จำนวน ๔๐ เครื่อง รวมถึงเงิน

สนับสนุนเพื่อจัดซื้อโตะเกาอี้ และการวางระบบเพื่อ

การเรียนรูดวยระบบ interactive รวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท

 หองคอมพิวเตอรนี้เปนผลมาจากความรวมมือ

ระหวาง เอสโซ โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ เพื่อผูพิการ

ของมูลนิธิคุณพอเรย พัทยา และบริษัท เลิรนเอ็ดดูเคชั่น

จำกัด ซึ่งไดรับรางวัลธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งมีความชำนาญ

ในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย

 โดยบริษัทฯ จะสงคอมพิวเตอรที่ครบกําหนดการ

ใชงานแลว ไปยังศูนยพัฒนาทักษะวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส

และคอมพิวเตอรโรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ เพื่อให

นักเรียนที่นั่น ทำความสะอาด ตรวจสอบและซอมแซม 

ลงระบบปฏิบัติการพื้นฐาน แลวสงตอไปให เลิรน 

เอ็ดดูเคชั่น ลงโปรแกรมสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

กอนสงไปยังโรงเรียนตางๆ ทั่วประเทศที่ยังขาดแคลน 

เพื่อใชประกอบการเรียนการสอนแบบ Interactive 

เพื่อสรางโอกาสดานการศึกษาที่เทาเทียมกัน

 ตลอดชวงเชาและชวงบายของวันนั้น มุมมองการให

ของใครหลายๆ คนอาจเปลี่ยนไป ไมใชแคการบริจาค 

หรือการลงแรงทำ แตเปนความอิ่มเอมใจเมื่อเห็นนองๆ 

ไดเลน ไดใช และไดประโยชนจากสิ่งที่เรามอบให

 



คุณมัทนา สุตธรรม

นายกสโมสรพนักงานเอสโซ

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 “หากยอนกลับไปเมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๓ เอสโซ 

ผูบริหารสถานีบริการน้ำมัน และพนักงาน ไดเคยรวมกัน

สรางอาคารเรียนไวที่นี่ โรงเรียนมิตรสัมพันธ อ.ศรีสำโรง 

จ.สุโขทัย วันนี้จึงเปนโอกาสดี ที่เราจะไดกลับมาเยี่ยม

เยียนอีกครั้ง เพื่อสานตอสิ่งที่เอสโซไดเคยริเริ่มไว

 “ตลอดปที่ผานมา ทางสโมสรพนักงานเอสโซ ไดจัด

กิจกรรมตางๆ เพื่อระดมทุนสนับสนุนดานการศึกษา 

ตั้งแตคอนเสิรตการกุศล ตลาดนัดการกุศล ไปจนถึง

การประมูลของมือสอง สำหรับกิจกรรมนี้ เรารวบรวม

เงินสนับสนุนไดถึง ๕๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุน

การสรางสนามเด็กเลนเพื่อการเรียนรู ตามหลัก 

Brain-based learning ใหเด็กๆ ไดเลนและเรียนรูไป

พรอมกัน เพื่อการพัฒนาทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ 

และสังคม

 “เราหวังวาสนามเด็กเลนแหงนี้ จะเปนประโยชน

ตอทั้งนักเรียน และ เด็กๆ ในชุมชนใกลเคียง ใหทุกคน

มีพัฒนาการรอบดาน เติบโตไปเปนผูใหญที่เปยมไปดวย

คุณภาพในวันหนา”

 



ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ 

กรรมการและผูจัดการฝายกิจกรรมองคกร

และรัฐกิจสัมพันธ

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 “เอสโซ เชื่อวาการสงเสริมสุขภาพและการเรียนรู

ในดานตางๆ โดยเฉพาะดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร

เปนพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาเยาวชน โดยเฉพาะเด็กๆ 

ในพื้นที่หางไกล การสรางสนามเด็กเลนแบบกระตุนการ

เรียนรู จะชวยสงเสริมพัฒนาการของเด็กทั้งทางดาน

รางกายและการเรียนรูของเด็กๆ  ในขณะที่การมอบ

หองคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนคณิตศาสตร เปนการลด

ชองวางทางการศึกษาระหวางเมืองและชนบท

 “นอกจากคอมพิวเตอร ๔๐ เครื่องที่เรามอบใหกับ

ทางโรงเรียนแลว สโมสรพนักงานเอสโซ ยังไดรวบรวม

เงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อโตะ เกาอี้ อีกดวย

 “เราหวังวาหองคอมพิวเตอรนี้จะชวยยกระดับ

การศึกษาดานคณิตศาสตรใหกับนองๆ ซึ่งคณิตศาสตร

ก็เปนพื้นฐานสำคัญที่จะชวยเตรียมพรอมเยาวชนในวันนี้ 

ใหพรอมสำหรับงานในอนาคตที่ตองอาศัยคณิตศาสตร

และวิทยาศาสตรเปนหลัก และงานเหลานี้ก็จะชวย

สรางโอกาสใหกับทั้งตัวเด็กเองและชวยขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของประเทศชาติได” 


