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เชาตรูวันเสารที่หลายคนยังคงนอนคุดคูอยูบน
เตียงอยางออยอิ่ง เวลานั้นพนักงานเอสโซ และบริษัท
ในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ๘๘ ชีวิตกำลัง
คึกคักกระตือรือรนชวยกันคนละไมละมือทำกิจกรรม
ทำดี แตมสีเติมฝน ใหกับนองๆ โรงเรียนวัดคลองเตย
ดวยแววตาสดใสบงบอกถึงความสุขที่ไดมีสวนรวมในการ
สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาใหกับเยาวชนไทยที่เปน
อนาคตของชาติ
ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ (ดร.ตอง) กรรมการและ
ผูจัดการกิจกรรมองคกรและรัฐกิจสัมพันธ บริษัท เอสโซ
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ไดกลาวถึงแนวทางการ
จัดกิจกรรมที่รวมพนักงานเอสโซเปนหนึ่งเดียวกัน
รวมจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อตอบแทนสังคม
และประเทศไทยวา “เอสโซถือเปนสิ่งสำคัญและจำเปน
ที่จะตองตอบแทนสังคมและประเทศ เพื่อใหเกิดการ
พัฒนาอยางยั่งยืน เราทำดวยใจ พนักงานเอสโซเต็มใจ
ที่จะมีสวนรวมในกิจกรรมทำดีนี้ พอแมพี่นอง และคน
ในครอบครัวก็มารวมดวย พวกเขาจะไดความภาคภูมิใจ
ที่คนในครอบครัวรวมเปนสวนหนึ่งของเอสโซ พนักงาน
เอสโซจึงมีความผูกพันกับองคกร”
ดร.ตอง ไดกรุณาเลาใหฟงถึงกิจกรรมอาสาทำดี
แตมสีเติมฝนวา “เอสโซทำกิจกรรมตอบแทนสังคมมา
หลายกิจกรรม หลายอยาง ตองมีการวางแผน มีกลยุทธ
(Strategy) ในการทำ สุดทายรูวาทำไปเพื่ออะไร ตอยอด
เรื่องไหน อาจจะตอยอดการศึกษา สิ่งแวดลอม สุขภาพ
ทำในเชิงบูรณาการ เพื่อใหเกิดความรวมมือของ
ประชาชนเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกัน กิจกรรมอาสาทำดี
แตมสีเติมฝนนี้ เปนกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนของไทย
ซึ่งเขาจะเปนตัวแทนของเราในภายภาคหนาและยังถือวา
ไดชวยเหลือชุมชนพระราม ๔ ในเขตคลองเตย ใกล
สำนักงานใหญของเอสโซดวย นอกจากนี้ ก็ยังมีพันธมิตร
ในการพัฒนาชุมชนในเขตนี้ดวย”

ดร.ทวีศักดิ์
บรรลือสินธุ
(ดร.ตอง)
กรรมการและ
ผูจัดการกิจกรรมองคกร
และรัฐกิจสัมพันธ
Esso Volunteers paint smiles on the faces of
students at Wat Klong Toey School
One Saturday morning, 88 employees of Esso (Thailand)
Public Company Limited and ExxonMobil affiliates in Thailand
participated in a joint volunteer activity: “Coloring Classrooms
and Inspiration for the Future” at Wat Klong Toey School,
Bangkok.
With an aim to give back to Klong Toey community, which
is located in the vicinity of the offices, the activity was the
result of the cooperation between Esso, Thai TV 3 and alliance
organizations in Rama 4 area. In addition to new lovely study
desks, the activity also included “Dream Job Inspiration”
by professionals such as an engineer from Esso Sriracha
Refinery, a doctor from Theptarin Hospital, a news reporter
from Morning News TV3 and a guest speaker from CU Book
Center to inspire the students on their future careers.

เอสโซไดรวมกับองคกรพันธมิตรคือ สถานีโทรทัศน
ไทยทีวีสีชอง ๓ โรงพยาบาลเทพธารินทร สำนักงานเขต
คลองเตย ศูนยหนังสือจุฬาฯ และบุคลากรของกรม
พัฒนาฝมือ จับมือรวมกันสานฝนใหนองๆ นักเรียน
โรงเรียนวัดคลองเตย “เดินคนเดียวเดินไดไว แตเดิน
เปนกลุม เดินไดนาน เดินไดไกลกวา การทำงานรวมกัน
จะเกิดความรวมแรงรวมใจในการทำงาน (Synergy)
เอสโซ มีจุดแข็งเรื่อง Learning องคกรแหงการเรียนรู
โรงพยาบาลเทพธารินทร ดานสุขภาพ ชอง ๓ ดาน
ความบันเทิง ศูนยหนังสือจุฬา ก็เรื่องวิชาการ คือเรา
ทำอยางบูรณาการรอบดาน”
กิจกรรมนี้เราภูมิใจมาก พนักงานของเราทำกันเอง
แทนที่คืนวันศุกรเลิกงานไดเที่ยวกลับตีหนึ่งตีสอง วันเสาร
จะไดนอนตื่นสาย พักผอน หรือไปเที่ยว กลับเปนคืน
วันศุกรพักผอน วันเสารตองตื่นแตเชาเพื่อมาถึงที่ทำ
กิจกรรมตอน ๘ โมงเชา เอาเวลามารวมกิจกรรมทำ
ประโยชนนี้โดยไมไดรับคาตอบแทน มันเปนความเสียสละ
เรารูสึกภูมิใจในความเสียสละของพนักงานเรา พนักงาน
ตื่นเตนและเต็มใจมา พอประกาศรับสมัครตอนแรกกะ
วาได ๕๐ คน ปรากฏสมัครกันเกือบรอย พนักงานเอสโซ
ของเราเปนพนักงานที่ดี เมื่อทำกิจกรรมนี้ไปก็จะให
ขอเสนอแนะใหมๆ เพราะพนักงานเอสโซถูกสอนให
คิดในเชิงกลยุทธ คนอื่นที่ไมคุนอาจคิดวา ก็ทำไปสิ
ทำไมตองคอมเมนท เสนอแนะอะไรดวย” ดร.ตอง
ไดกรุณาเลาเอกลักษณเฉพาะของชาวเอสโซ
ดร.ตอง กลาวเพิ่มเติมวา “พนักงานดีเราตองหา
ชองทางใหความดีของเขาไดฉายแสงในสังคม ผมอยู
เอสโซมา ๒๐ ป ผมตระหนักไดวาเอสโซเปนองคกรแหง
การเรียนรู ไมใชแคสถานที่ทำงาน (Workplace) แตเปน
สถาบัน เราอยากใหความคิดดีๆ นี้สงทอดไปยังคนที่เรา
ไดสัมผัส รวมถึงพนักงานรุนตอไปดวย

คุณมัทนา สุตธรรม
(คุณปอม)
นายกสโมสรพนักงาน
เอสโซ
มัทนา สุตธรรม (คุณปอม) นายกสโมสรพนักงาน
เอสโซ คุณปอม แมงานของกิจกรรมทำดีที่เราตอง
กลาวถึง ไดแนะนำสโมสรพนักงานเอสโซอยางภูมิใจวา
เปนหนวยงานที่สรางความสัมพันธที่ดีในหมูพนักงาน
เพื่อใหเกิดสมดุลในการทำงานและการพักผอน “เราอยาก
ใหพนักงานมีความสุขในการทำงาน ปหนึ่งๆ สโมสรจัด
กิจกรรมหลายงานคะ ชวงหลังๆ นี้เราเนนกิจกรรมดาน
การศึกษา โรงเรียน โรงพยาบาล ซึ่งกิจกรรมอาสาทำดี
แตมสีเติมฝนฯ เราประชาสัมพันธออกไปไมถึงเดือน
พนักงานสนใจตอบรับกันเร็วจริงๆ วันนี้พนักงานมากวา
๘๐ คน โดยพนักงานรวมศรัทธาบริจาคและเอสโซใหเงิน
สมทบมาอีกสวนหนึ่ง รวมเปนเงินบริจาค ๑ แสนกวา
บาท แบงเปนคาอาหารกลางวัน ๓ หมื่นบาท และเงิน
จัดสรรซื้ออุปกรณการเรียนอีก ๗ หมื่นบาท ถือเปน
งานใหญงานแรกของปนี้คะ เรามองวา การศึกษา
เปนรากฐานสำคัญ ที่เอสโซใหความสนใจ วันนี้จะมี
กิจกรรมหลากหลาย ตั้งแตกิจกรรมทาสี ปรับปรุง
หองเรียนของโรงเรียนวัดคลองเตย ชั้น ๒ จำนวน
๕ หอง กิจกรรมแนะแนวอาชีพ “อาชีพในฝนและการ
ศึกษา ตอดวยกิจกรรมตรวจสุขภาพ และแนะนำการ
ดูแลสุขภาพเบื้องตน ใหแกนักเรียนและผูปกครอง
การจัดซื้อชุดโตะเรียน การมอบอุปกรณกีฬา โดยขอการ
สนับสนุนอุปกรณกีฬาจาก TESCO LOTUS และการ
บริจาคสื่อการเรียนและของเลน จากผูบริหารและ
พนักงานของเอสโซคะ”
คุณปอมกลาวเสริมอยางตื้นตันวา “พนักงานมารวม
อยางลนหลาม มาดวยใจไมไดอะไรตอบแทน ทำเพราะ
อยากทำ พนักงานใหความสำคัญ ดีใจที่เราสามารถชวย
ใหพนักงานไดทำในสิ่งที่ชอบและมีประโยชนดวย”

ศุภณัฐ ทีฆกุล (คุณหมวก) วิศวกรจากโรงกลั่น
เอสโซศรีราชา คุณหมวก วิศวกรรุนใหมไฟแรง มาเปน
จิตอาสาแนะนำอาชีพวิศวกรใหกับนองๆ ชั้น ป.๔ ป.๕
และ ป.๖ โรงเรียนวัดคลองเตย
คุณหมวกไดเลาใหฟงอยางมีความสุขที่ไดมีสวนรวม
ในการทำประโยชนนี้วา “นองเขายังเด็กอยูครับ เพื่อให
นองๆ มีกำลังใจและตั้งใจเรียน การแนะนำก็เริ่มจากเขา
ตองรูวาตัวเองอยากเปนอะไรกอน คอยๆ พัฒนาตอไป
วา ถาเขาอยากเปนอยางนี้ เขาตองเรียนอะไร ตอดวย
ใหขอคิด เพื่อใหเขารูสึกวาเขาตองทำตรงนี้ใหไดกอน
เพื่อใหเขาไปถึงฝนของเขาไดครับ รูสึกดีที่องคกรเอสโซ
ของเราใสใจสังคม พัฒนาพนักงาน ไมใชทำแตงาน
อยางเดียว เราไดออกมาขางนอก ไดเห็นวาคนอื่นคิด
อยางไร เปนการพัฒนาทักษะดานอารมณ (Soft skill)
ของเราดวยครับ”

ปารุส ขันขวา (คุณมารค) DCQ Analyst แผนก
Data Analysis and System คุณมารคมารวมกิจกรรม
กับเอสโซเปนครั้งแรก ปกติคุณมารคจะใชเวลาวาง
ทำความสะอาดบาน และออกกำลังกาย “สมัยเด็กๆ
ที่ผมเปนนักเรียนเห็นหองเรียนมีสีสันสวยงามนาเรียน
ก็ทำใหรูสึกอยากเรียนครับ กิจกรรมที่เปนประโยชนนี้
ทำใหผมไดออกมาพบเจอโลกภายนอก ไดชวยเหลือ
สังคม ถาเพื่อนๆ มีโอกาสตองลองมาทำครับ ผมรูสึก
สุขใจครับ มีเวลาวางจะมารวมอีกครับ”

อลิสา คริสตินา โจนส (คุณลิสา) General
accounting แผนก CFS นองลิสา ชอบกิจกรรมดาน
สงเสริมโรงเรียน การศึกษา เปนทุนเดิมอยูแลว เมื่อเธอ
ไดรับอีเมลลเชิญชวนแจงประชาสัมพันธจากสโมสร
พนักงานเอสโซ เธอก็ตกลงใจลงทะเบียนเขารวมทันที
นองลิสารูสึกสนุกกับการทาสีหนาตางดวยสีเขียว
ออน เนรมิตหองเรียนใหแลดูสดใสสวยงามสบายตา
สวนเพื่อนๆ ของเธอนั้นไดทาสีผนัง เพดาน ประตู
หรือสวนตางๆ ของหอง
“อยากชวนใหเพื่อนๆ มารวมกิจกรรมกับเอสโซ
ในโอกาสตอไป ไดประสบการณแปลกใหมดี ไมใชวาเรา
จะไดทาสีอยางนี้ไดบอยนะคะ ดีใจและภูมิใจคะ”

สริตา แสงประยูรพร (คุณแอร) Financial
Accounting & Reporting Analyst คุณแอรรูสึกภูมิใจ
ในองคกรเอสโซมาก เธอเคยรวมกิจกรรมดานกีฬาของ
สโมสรพนักงานเอสโซหลายครั้ง ซึ่งบางครั้งก็ไปทำ
กิจกรรมในตางจังหวัดดวย
“แอรทาสีผนังดวยสีฟาคะ ทากำแพงขางนอก
เมื่อกอนเคยทาสีใหโรงเรียนทั้งหลังมาแลว ครั้งนี้เลย
รูสึกชิลลๆ สบายมากคะ ขอเชิญชวนเพื่อนๆ เอสโซ
ทุกคนหาเวลาวาง มาทำงานชวยเหลือสังคมใหเกิด
ประโยชนดีกวานะคะ มารวมกิจกรรมดีๆ กับเอสโซ
ของเรานะคะ”

ดานผูรับก็สุขใจเปนอยางยิ่ง โรงเรียนวัดคลองเตย
ซึ่งเปนโรงเรียนเกาแกที่กอตั้งมา ๘๕ ปแลว เมื่อวันที่ ๕
พฤษภาคม ๒๔๗๖ เดิมเปนโรงเรียนวัดทั่วไป ใชศาลา
การเปรียญเปนสถานที่เรียน ตอมาเปนโรงเรียนเทศบาล
เมื่อตั้งเขตปกครองกรุงเทพมหานคร ก็ยายมาสังกัด
กรุงเทพมหานคร มีนักเรียนตั้งแตอนุบาลถึง ป.๖ จำนวน
๒๘๘ คน จำนวน ๙ หองเรียน แมเปนโรงเรียนเล็กๆ
ในชุมชน แตก็มีการบริหารจัดการเปนเลิศ และไดรับ
รางวัลดีเดนมากมาย อยางนาทึ่งและนาชื่นชม
สมบูรณ ไตรยาวัฒน ผูอำนวยการโรงเรียนวัด
คลองเตย ไดกลาวขอบคุณเอสโซและพันธมิตรชุมชน
พระราม ๔ ที่ไดรวมกิจกรรมนี้อยางซาบซึ้งวา “วันนี้
เปนที่ประจักษของพลังสามัคคีของทุกภาคสวน เราเปน
โรงเรียนเล็กๆ วันนี้พิสูจนใหเห็นวา ความมีน้ำใจ
ความสามัคคีคือพลังจริงๆ อยางกิจกรรมแตมสี
อาคารเรียนอายุประมาณ ๗๕ ป เปนหองจริยธรรม
ใชกลอมเกลาจิตใจเด็ก กับใชเรียนวิชาสามัญ สภาพ
อาคารหองเปนฝุนปูนซึ่งเปนอันตรายตอเด็ก ผอ.อยาก
ทาสีภายใน ไมไดตองการความสวยงาม แตตองการ
สุขภาพใหเด็ก เพราะสุขภาพที่แข็งแรงทำใหเด็กเรียน
หนังสือไดดี สงผลใหเด็กมีสุขภาพดีไมหยุดเรียนบอย
ไมเปนเยาวชนที่ขี้โรคของประเทศ”
สำหรับกิจกรรมหลากหลายที่จัดให ผอ.กลาวดวย
ความขอบคุณวา “กิจกรรมแนะแนวอาชีพนี้ดีนะคะ
เพราะเด็กที่นี่สวนใหญไมมีความฝน ผอ. มองวาทำไม
ไมสรางฝนที่ดีใหเด็ก อยากไดไอดอลที่ประสบความ
สำเร็จมาคุยกับนักเรียนวา ตอนเด็กๆ คุณทำอยางไร
และคุณฝนอะไร คุณทำอยางไรใหมายืน ณ จุดนี้ได
เพื่อที่จะมาเปดฝนใหกับเด็ก ชวงที่วิศวกรเอสโซมา
แนะแนวอาชีพ พูดไดนาสนใจ เด็กตั้งใจฟง มีการ
พยักหนาเปนบางชวง แสดงวาเขาสนใจ คุณครูมา
กระซิบวาดีมาก อยางไรแนะแนวคราวหนาเราอาจจะ
ตองเชิญมาอีกนะคะ”
สำหรับกิจกรรมตรวจสุขภาพนั้น ผอ.กลาววา
เนื่องจากโรงเรียนดูแลเด็กทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ
ผูปกครองของเด็กที่นี่หาเชากินค่ำ บางคนเปนคน
ตางจังหวัดมาทำมาหากิน บางทีสิทธิ์บัตรทองไมไดอยู
ที่นี่ การพาลูกไปหาหมอเขาก็ตองเสียเวลางาน กิจกรรม
นี้จึงมีประโยชนตอเด็กและผูปกครอง

“ถาพอแมมา ลูกมา ก็สรางความสัมพันธใน
ครอบครัว พอแมที่มาวันนี้รูวาลูกปวย ลูกที่มาวันนี้รูวา
พอแมปวย สิ่งเหลานี้จะทำใหเด็กรูถึงความเสียสละของ
พอแมวา พอแมปวยนะลูก พอแมทำงานหาเงินมา
เลี้ยงหนู ลูกปวยพอแมตองดูแล เขาจะเกิดความใกลชิด
เด็กมากับพอแมเพื่อสรางภูมิในการสัมผัสกับหมอ
ไมตองกลัว หมอไมไดนากลัว แพทย พยาบาลที่มาเขาก็
จะแนะนำ เขาจะรูสึกวาเขาเขาถึงการรักษาได”
อุปกรณการเรียนการสอนและสิ่งของที่เอสโซ
บริจาคนั้น ผอ.ไดกลาวขอบคุณอยางซาบซึ้งวา
“ขอบคุณเอสโซที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา
และสนับสนุน โตะเกาอี้เปนอุปกรณที่สำคัญตอเด็ก
มันเกี่ยวกับสุขภาพ เกี่ยวกับสรีระ โตะเกาอี้ที่ไดขนาด
ที่จัดใหเราจะสงเสริมสายตา กลามเนื้อตา เวลาเขียน
หรืออะไรอยางนี้ เขาก็จะมีสุขภาพสายตาที่ดีกวาตอง
คุดคูกับโตะที่ไมไดขนาดกับรางกายของเขา โตะเกาอี้
จึงเปนอุปกรณการศึกษาที่มีความสำคัญ สื่อการเรียน
การสอน และของเลนของเอสโซเปนสื่อที่ดี เราใชสื่อ
ที่รับมาพัฒนารางกายและความคิดของเด็กในเรื่อง
ของการสงเสริมสุขภาพ จะจัดสรรใหเหมาะสมกับวัย
นาจะสงเสริมพัฒนาการตางๆ ไดอยางมากมาย”

คุณสมบูรณ
ไตรยาวัฒน
ผูอำนวยการโรงเรียน
วัดคลองเตย

เด็กๆ โรงเรียนวัดคลองเตย ตางดีใจกับหองเรียน
สีสันสดใสสบายตา โตะเรียนใหม อุปกรณการเรียนและ
ของเลนตางๆ นองๆ เลาใหฟงอยางมีความสุขถึง
กิจกรรมอื่นๆ ที่ตนเขารวม
เด็กหญิงญาดา เขียวแกว (นองยุย) นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ อายุ ๑๑ ป เขารวมกิจกรรม
แนะแนวอาชีพ เลาวา โตขึ้นเธออยากเปนคุณครู
เพราะจะไดสอนนักเรียน ครูเปนอาชีพที่ทำใหคนมี
ความรู อยากเปนครูสอนวิชาภาษาไทย กับวิชา
คณิตศาสตร นอกจากนี้ นองยุยและแมของเธอมา
ตรวจสุขภาพดวย ทั้งวัดความดัน ตรวจหู ตรวจการ
หายใจ ทุกคนที่มาตรวจสุขภาพจะไดรับกลองทำความ
สะอาดติดกลับบานอีกดวย
เด็กหญิงไดอานา เมนซา (นองไดอานา)
นัเเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ อายุ ๑๐ ขวบ
ไดอานาเปนเด็กเรียนเกง สอบไดที่ ๑ ตั้งแตชั้นป.๓
เรื่อยมาถึงป.๔ และป.๕ รวม ๓ ปแลว และไดทุนเรียนดี
เมื่อไดเขารวมกิจกรรม “อาชีพในฝนและการศึกษาตอ”
ที่แนะนำอาชีพครู วิศวกร และนักขาวแลว ไดอานา
กลับอยากเปนตำรวจหญิง เธอบอกวาจะไดชวย
ประเทศชาติ และเปนอาชีพที่มีเกียรติ
เด็กหญิงกานตณิชา ฉิมจารย (นองแปง)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ อายุ ๘ ขวบ เขารวม
กิจกรรมตรวจสุขภาพ ผลการตรวจสุขภาพแข็งแรง
ตรวจแขน ตรวจรางกาย แมไมไดเขารวมกิจกรรมแนะนำ
อาชีพ นองแปงก็ไดรับแรงบันดาลใจเหมือนพี่ๆ โตขึ้น
นองอยากเปนแพทย เพื่อทำประโยชนรักษาคนไขและ
ดูแลสุขภาพคนอื่นๆ ไดดวย

จากซาย
นองแปง
นองยุย
นองไดอานา
เด็กและเยาวชนไทย เปรียบเสมือนสีขาวบริสุทธิ์
ที่รอการเติมเต็มแตงแตมหลากสีสันเพื่อใหพวกเขา
ไดเติบโตเปนลูกที่ดีของพอแม เปนคนดีของครอบครัว
เปนพลังสรางสรรค นำพาความกาวหนาพัฒนาอยาง
ยั่งยืนใหกับสังคมและชุมชน และทายสุดคือ เปนพลเมือง
ที่ดีของประเทศ
เอสโซและพันธมิตรชุมชนพระราม ๔ ภูมิใจที่ได
เปนสวนหนึ่งในการทาสีวาดฝนแหงอนาคตอันสดใส
ใหกับพวกเขา จุดประกาย สานฝนและสงเสริมใหทำ
ใหไดอยางเปนจริง
กิจกรรมดีๆ ของเอสโซในวันนี้ สำเร็จเสร็จลงดวย
รอยยิ้มอยางมีความสุข พรอมสงตอไปยังกิจกรรมดีๆ
ที่จะตามมา รอใหเพื่อนๆ พี่ๆ นองๆ ชาวเอสโซ
หลอมรวมเปนหนึ่งชวยกันทำดีกันตอไป จากรุนสูรุน
ใจสูใจ
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