
Esso Sriracha Refinery’s Volunteer Teaching 
English Program: 16 years of motivating local 
students with a lively English class

       Initiated 16 years ago, the Volunteer Teaching English 

Program has offered an opportunity for Esso engineers who have 

high level of proficiency in English to teach every-day English to 

the seventh grade students of Wat Laem Chabang School for one hour 

per week throughout the academic year. 

      The program aims to improve speaking and listening skills and 

get the students to enjoy using English in their daily life. Since 

the start, the program has motivated the students with a lively 

English class.
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พัฒนาเยาวชนจากรุ่นสู่รุ่น 

 “โรงกลั่นน้ำมันเอสโซศรีราชา ดำเนินธุรกิจเคียงขาง

ชาวแหลมฉบัง มายาวนานกวา ๕ ทศวรรษ ดวยความ

ยึดมั่นในหลักจริยธรรมทางธุรกิจ และการกำกับดูแล

กิจการที่ดี พรอมกับความรับผิดชอบตอสังคม ควบคูกับ

การพัฒนาบุคลากร อันถือเปนหัวใจสำคัญขององคกร

ในการปลูกฝงและกระตุนจิตสำนึก เพื่อความกาวหนา

ผาสุกของสังคมสวนรวม”

 ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ ผูจัดการฝายสงเสริม

และควบคุมธุรกิจ โรงกลั่นน้ำมันเอสโซศรีราชา เลาวา 

ตลอด ๕๑ ป ที่ผานมา เอสโซ ไดใหการสนับสนุนชุมชน

รอบโรงกลั่นฯ มาอยางตอเนื่อง ทั้งดานการศึกษา 

สุขภาพ การอนุรักษสิ่งแวดลอม รวมไปถึงการสราง

โอกาสทางเศรษฐกิจใหกับสตรีในชุมชน โดยเรายึดถือ

การปฏิบัติที่วาโรงกลั่นฯ เติบโตได ชุมชนรอบโรงกลั่น

ก็ตองมีความสุขและกาวไปพรอมๆ กัน 

สอนภาษาอังกฤษให้น้อง”

“โครงการครูอาสาสมัคร
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ดร.ทวีศักดิ์

บรรลือสินธุ 

 โรงกลั่นน้ำมันเอสโซศรีราชา ตั้งอยูในเขตแหลมฉบัง 

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. ๒๕๑๐ 

และเปนแหลงพลังงานที่ตอบสนองความตองการในการ

ใชพลังงานของประเทศที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วตามภาวะ

เศรษฐกิจของประเทศไทย โดยปฏิบัติตามระบบบริหาร

การปฏิบัติงานใหมีความปลอดภัยอยางเครงครัด 

พรอมทั้งใหความสำคัญกับความรับผิดชอบตอสังคม 

ซึ่งถือเปนการใสใจตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม 

การอยูรวมกับชุมชน เกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องและ

ยั่งยืนไปพรอมๆ กัน

 “สิ่งหนึ่งที่พวกเราทำอยูตลอด และจะทำตอไปคือ

การพัฒนาชุมชน โดยดูถึงความตองการของเขา ซึ่งเรื่อง

นี้ถือเปนเรื่องสำคัญ มีการพูดคุยกับชุมชนวาเขาอยากได

อะไร แลวเราจะทำอะไรใหเขาไดบาง โดยการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกัน เพื่อใหทุกอยางทุกโครงการเกิดขึ้นจริง 

รวมถึงการใหความสำคัญตอการศึกษา เพราะเรามองวา

การศึกษาเปนหัวใจสำคัญของการพัฒนาสังคม และ

ประเทศชาติในอนาคต" 



 “โครงการ ‘ครูอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษใหนอง’ 

เปนหนึ่งในหลายโครงการ ที่เราใหความสำคัญมาตลอด 

๑๖ ปที่ผานมา พนักงานจิตอาสาจากโรงกลั่นฯ เขาไป

สอนภาษาอังกฤษใหกับนักเรียนโรงเรียนวัดแหลมฉบัง 

ซึ่งเปนโรงเรียนที่อยูใกลกับโรงกลั่นฯ ทุกวันพฤหัสบดี 

ในชวงเวลา ๑๕.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. อยางที่บอกวา 

องคกรเราใหความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งมีการ

ปลูกฝงการเปนผูใหมากวาผูรับ ใจเราจะเปนสุข

 “ครูอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษใหนอง เปนการ

เปดรับอาสาสมัคร พนักงานจิตอาสา เพราะมองวา 

พนักงานเรามีศักยภาพในเรื่องของภาษาอังกฤษ ซึ่งใน

ชีวิตประจำวัน ในเวลาทำงานสวนใหญตองใชภาษา

อังกฤษเปนหลัก บางคนไดไปศึกษาตอตางประเทศ 

เมื่อไดไปสอนภาษาใหกับเด็กๆ พวกเขาสามารถที่จะ

นำความรูที่มี รวมทั้งประสบการณจากการทำงาน 

และการไปศึกษาดูงานตางประเทศ มาถายทอดใหกับ

เด็กๆ ไดรับรูดวย

 “จุดประสงคหลักขององคกรฯ นอกจากเด็กๆ 

จะไดเรียนรูภาษาแลวยังไดรับรูถึงประสบการณของพี่ๆ

ที่ไดถายทอดใหนั้น ยังทำใหเด็กๆ เกิดแรงบันดาลใจ

ใฝเรียนรู และอยากจะมีโอกาสแบบที่พี่ๆ ครูอาสา

เปนอยู โครงการนี้ถือวาดีมากๆ ทั้งพนักงานและเด็กๆ 

ไดรับประโยชนดวยกันทั้งคู พนักงานที่อาสามาสอน 

นั้นตองเสียสละอยางมาก เนื่องจากจะตองจัดเวลา

การทำงานของตนเองเพื่อมาสอนนองๆ และตองกลับ

ไปทำงานในหนาที่ของตนเองทดแทนในชวงเวลาที่มา

สอนอีกดวย   

 “ผมเองก็เคยไดเปนครูอาสาสมัครเชนกัน โดยสอน

มาตั้งแตเริ่มโครงการครั้งแรก ซึ่งในขณะนั้น โรงเรียน

วัดแหลมฉบัง มีปญหาขาดครูสอนภาษาอังกฤษ ผม

และเพื่อนๆ รับหนาที่เปนแมพิมพ โดยผลัดเปลี่ยน

หมุนเวียนกันไปสอนนักเรียน สัปดาหละ ๑ ครั้ง โดยให

ครูที่โรงเรียนสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 

สวนพวกเราจะเนนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โดยใช

คำศัพทงายๆ เรียนผานสิ่งใกลตัว ของจริง สถานการณ

จำลอง เลนเกม

 “คือจะเนนใหเด็กฝกพูด ฝกออกเสียง เพราะเด็กไทย

สวนใหญเรียนภาษาอังกฤษหลายปแลวสื่อสารไมได 

เพราะเด็กอาย กลัวออกสำเนียงผิด พูดผิด เลยไมกลาพูด 

ซึ่งภาษาอังกฤษยิ่งพูดบอยใชบอยยิ่งเกง เคยเปรียบเทียบ

ใหนักเรียนฟงวา เรียนภาษาอังกฤษเหมือนเด็กที่เริ่มพูด

ภาษาไทยนั่นละ จะพูดตามทีละคำ สองคำ สะสมคำ

ไปเรื่อยๆ ซึมซับทีละเล็กละนอย นานวันเขาก็สามารถ

สื่อสารตอบโตไดอัตโนมัติ เด็กๆ รุนนั้นที่เราสอนไป

ปจจุบันเรียนจบทำงานกันไปหมดแลว วันนี้รูสึกภูมิใจ

ที่ชวยใหเด็ก แมจะเปนกลุมเล็กๆ ไมกี่คน สามารถ

สื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได”       

เกิดแรงบันดาลใจ ใฝ่เรียนรู้ 

นอกจากเด็กๆ จะได้เรียนรู้ภาษาแล้ว

ยังได้รับรู้ถึงประสบการณ์ของพี่ๆ “ “

ที่ได้ถ่ายทอดให้นั้น ทำให้เด็กๆ

ตนตะบูน

     จบจากมหาวิทยาลัยบูรพา เขาทำงานครั้งแรกของชีวิต 

ในตำแหนงพนักงานบัญชี ตอมาตามดวยตำแหนงเลขา 

หลังจากนั้นไดเขามาอยูในวงการสื่อสารมวลชน ตำแหนง

ผูสื่อขาวสายสิ่งแวดลอม เรื่อยมา จนถึงปจจุบัน....



โครงการ

ครูอาสาสมัคร

สอนภาษาอังกฤษ

ใหนอง



 นายธนพล ภูสุวรรณ หรือ พี่เอิรธ material engineer 

หนึ่งในครูอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษใหนอง เลาวา 

เขารวมโครงการนี้ มา ๔ ปแลว คิดวาเปนโครงการที่ดี 

ที่ทางเอสโซ ไดหยิบยื่นโอกาสที่ดีใหกับเด็กๆ ซึ่งตนเอง

มองวาเด็กที่โรงเรียนวัดแหลมฉบัง เปนเด็กนารัก และมี

ความกระตือรือรนที่จะเรียนภาษาอังกฤษที่เราสอนให 

ทุกคนสนใจที่จะเรียนรูมีการพูดโตตอบ ในระหวางการเรียน

การสอน ทำใหในหองเรียนนอกจากนองๆ จะไดความรูแลว

ยังมีความสนุกสนานอีกดวย

 สำหรับวิธีการสอนนั้น ไมไดเนนในเรื่องของหลักวิชาการ 

แตจะเนนในเรื่องของคำศัพท การสนทนา การออกเสียง

ภาษาอังกฤษ นองๆ ก็สนุก พี่ๆ ก็ได Relax ไปดวยในตัว 

โครงการนี้ ถือวาดีและสนุกมาก และอยากใหทางโรงกลั่นฯ 

จัดตอไปเรื่อยๆ ถือเปนการใหโอกาสกับนองๆ ที่อาจจะ

ดอยโอกาสในการที่จะมีครูจากตางชาติ หรือครูเจาของภาษา

มาสอนให พวกเราซึ่งสวนใหญมีความรูเรื่องภาษาอังกฤษ

คอนขางดีกันอยูแลว ถือวาเปนการแบงปนความรูสูนองๆ

และเปนการทำเพื่อองคกรของเราดวย        

 นางสาวมณิศณัฐกาญจน ทองเปยม หรือ 

พี่แนตตี้ PES engineer “เขารวมโครงการครูอาสาสมัครฯ 

มา ๑ ปแลว โดยการตัดสินใจครั้งแรกที่เขารวมโครงการนี้

เพราะอยากสัมผัสกับเด็กตางจังหวัด อยากรูวานองเขา

เรียนกันอยางไร เหมือนกับที่เราเรียนสมัยเด็กๆ หรือไม  

จึงอยากมาลองเปนครูดูบาง หลังจากที่เรียนจบวิศวะ

มาแลว จึงสมัครเขาโครงการฯ

 “หลังจากที่ไดมาสอนนองๆ แลวรูสึกประทับใจมาก 

เพราะตั้งเปาไววานองๆ คงจะซนๆ และอาจจะสอนยาก 

แตพอมาสอนเขาจริงๆ แลวผิดกับที่วาดภาพไวมาก 

นองๆ ตั้งใจเรียนมาก สนใจ ทำใหเรารูสึกวานองๆ 

อยากเรียนภาษาอังกฤษจริงๆ และกลาที่จะออกเสียง

ภาษาอังกฤษใหถูกตอง โดยวิธีการการสอนของเราจะ

เนนใหนองพูดภาษาอังกฤษ เลนเกม เล็กๆนอยๆ 

เพื่อใหนองไมรูสึกเบื่อที่จะเรียน พวกเรา รูสึกวาโครงการ

นี้ดีมาก และอยากใหมีตอไปเรื่อยๆ เพราะมีประโยชน

กับนองๆ มาก พวกเขาไดมีการพัฒนาและไดรับความรู

เพิ่มขึ้นจริงๆ”



และอีกหนึ่งวิศวกรสาวนอยของเรา นางสาวพัฒนนรี 

จีวนารังสรรค หรือ พี่มินนี่  PES engineer  “มินนี่  

จบวิศวะเคมี แตจริงๆ ชอบสอนหนังสือ ชอบที่จะแบงปน

ความรูที่เรามีอยูถายทอดออกไป พอทราบวามีโครงการนี้ 

จึงมาสมัครทันที ชอบเด็กๆ รูสึกสนุกกับการไดสอนเด็กๆ 

ไมรูสึกเหนื่อย ถึงแมวาหลังจากสอนเสร็จ เราจะตองรีบ

กลับไปทำงานในหนาที่ตอ แตรูสึกวา นี่คืออีกหนาที่หนึ่ง

ของคนที่มีโอกาสมากกวา เมื่อสามารถที่จะหยิบยื่นสิ่งดีๆ 

ใหกับคนอื่นได ก็อยากจะทำ รูสึกภาคภูมิใจในองคกร

ของตนเอง ที่ไดจัดใหมีโครงการดีๆ แบบนี้ใหกับเยาวชน 

ดีใจมากที่ไดมาเปนสวนหนึ่งองคกรดีๆ แบบนี้คะ ”       

 นองคิม....หนุมนอย นักเรียนชั้น ม.๑ โรงเรียน

วัดแหลมฉบัง พูดดวยใบหนายิ้มแยมหลังจากไดเรียน

ภาษาอังกฤษกับพี่มินนี่ วา “ชอบเรียนชั่วโมงนี้มากๆ 

พี่ๆ เอสโซสอนดี สนุกมาก ไมนาเบื่อ ขอบคุณทาง

โรงกลั่นฯ ที่ไดสงพี่ๆ เอสโซมาสอนภาษาอังกฤษให 

ทำใหพวกเราไดรับรูคำศัพทใหมๆ ไดพูดภาษาอังกฤษ

ไดเกงขึ้น และยังสามารถนำไปใชประโยชนได โดยที่

ผานมาไดนำไปใชพูดคุยกับชาวตางชาติไดในชวงที่

เดินทางไปแขงขันคณิตศาสตร ทำใหรูวาภาษาอังกฤษนั้น

สำคัญ ทำใหเราไดสื่อสารกับชาวตางชาติไดรูเรื่อง 

ขอใหทางเอสโซ สงพี่ๆ มาสอนภาษาอังกฤษใหพวกเรา

ตอไปเรื่อยๆ นะครับ ...


