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video transcript 
 

highlights of our social investment programs  
in Nakhon Si Thammarat 

  

                                                                    

ภาษาไทย 

 

ข้อความ:            ชาทิตย ์หว้ยหงษ์ทอง ประธานกรรมการบริหาร บรษิัท เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลิต จาํกดั

  

ชาทติย:์                บริษัทเรานะครบัก็อยู่กับประเทศไทยมากว่า 6 ทศวรรษแลว้นะครบั เราเป็นผูบุ้กเบิกทางดา้น 

                             กิจกรรมในการสาํรวจ แลว้ก็ผลิตนาํมนั แลว้ก็ก๊าซธรรมชาติใหก้ับประเทศนะครบั เรามีนโยบาย 

                             ไม่ใช่แค่ทาํธุรกิจในการสาํรวจแลว้ก็ผลิตอย่างเดียวนะครบั เรามุ่งเนน้ในเรืองของการคืน 

                             ผลประโยชนใ์หก้บัชมุชนดว้ยนะครบั 

 

ข้อความ:            Social Investment Activities ภาพรวมการดาํเนินกิจกรรมเพือสงัคม  

  

ชาทติย:์                ตอ้งบอกว่าตวัผมเองนีผมเป็นคนใตน้ะ บา้นเกิดผมอยู่ทีจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี นครศรีธรรมราชก็ 

                             เป็นเพอืนบา้นกัน แลว้ผมมีความคุน้เคย เรามองว่าจงัหวดันครศรีธรรมราช เป็นจงัหวัดในเชิง 

                             กลยทุธข์องเรานะครบั เป็นทีตงัอยู่ใกลก้บั operation (ฐานปฏิบติัการ) ของเรานอกชายฝัง  

                             logistics (โลจิสติกส)์ ต่าง ๆ นีสามารถทีจะทาํไดง่้ายนะครบั เราก็เลยมองว่าจงัหวัดนีมี 

                             ความสาํคญันะครบั  
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ข้อความ:             คมสนัต ์ โอ๊ยนาสวน  ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายกิจการสมัพนัธ ์บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและ                                             

                               ผลิต จาํกดั 

 

คมสันต:์                 แรกเลยนะครบั เราเขา้ไปเนียมนัเหมือนกบัเป็นคนแปลกหนา้ เขาก็จะมองแลว้ว่าเป็นนายทนุเขา้ 

                               มาในพืนที เหมือนกบัว่าไปปรบัเปลียนชีวิตของชมุชนเขา 

 

ข้อความ:             วรวิทย ์ นงคน์วล  ประธานเครือข่าย โครงการเชฟรอน พลงัใจ พลงัคน เพือชมุชนเขม้แข็ง  

                               จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 

วรวิทย:์                   ทกุคนน่ะมีความกลวัอยู่ ทีเขากลวั ๆ ก็คือเมอืก่อน เรืองมลพิษ เรืองของสิงแวดลอ้ม คนในชุมชน 

                               จะได ้ไม่ไดมี้สว่นรว่ม ไม่ไดม้ีงานทาํอย่างนี 

 

คมสันต:์                 เราก็ตอ้งมองดว้ยฮะว่า ชมุชนเองเนีย เขามีความตอ้งการเราหรือไม่ อนันีเป็นนโยบายชดัเลยครบั 

                               ว่าไม่ว่าเชฟรอนจะไปทาํงานทีไหน เราตอ้งเขา้กบัชีวิตความเป็นอยู่ของชมุชนทีเราปฏิบติังานอยู่ 

                               ได ้เราตอ้งรูเ้ขา ความตอ้งการของเขาเป็นอย่างไหน แลว้เราไปเสรมิให ้ช่วยกนัแกปั้ญหา เริมตน้ 

                               ไปดว้ยกนั 

 

ชาทติย:์                  เราจะเนน้ทีกลยทุธ์ 4E นะครบั E ตวัแรกนะครบั ก็เป็นเรืองของ Education การสนบัสนุน 

                               ทางดา้น การศึกษา E ตวัท ี2 ก็เป็นเรอืงของ Environment & Energy Conservation คือ 

                               การปกป้องสิงแวดลอ้ม การอนุรกัษ์พลงังาน E ตวัท ี3 เป็นเรือง Economic Development คือ 

                               การพฒันาทางดา้นเศรษฐกจิ ตวัสุดทา้ยนะครบั ก็คือเป็นเรืองของ Employee Engagement คือ 

                               การใหพ้นกังานเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ทีเป็นกิจกรรม CSR ของบริษัทครบั 

 

ข้อความ:             กลยทุธ ์4Es ประกอบดว้ย 

       Education การศึกษา 

       Environment & Energy Conservation การอนรุกัษ์พลงังานและสิงแวดลอ้ม 

       Economic Development การพฒันาเศรษฐกิจและคณุภาพชีวิต 

       Employee Engagement การส่งเสรมิใหพ้นกังานมีส่วนรว่มในการทาํกจิกรรมเพือสงัคม  
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ข้อความ:      Economic Development การพฒันาเศรษฐกจิและคณุภาพชีวิต 

       โครงการเชฟรอน พลงัใจ พลงัคน เพือชมุชนเขม้แข็ง (เครือข่ายธนาคารพฒันาหมู่บา้น) 

 

คมสันต:์                 คือเรมิแรกเลยเนีย เราก็เขา้ไปศึกษาในพืนที ก็ไปร่วมทาํงานกบั NGO ทาํอย่างไรถึงจะใหปั้ญหา 

                               ชีวิต โดยเฉพาะเรืองเงินกูน้อกระบบ เราเริมตน้ท ี50 หมู่บา้น ใหต้วัแทนของชมุชนเองเนียขึนมา 

                               เป็นคณะกรรมการในการทาํงาน 

 

ข้อความ:             จิราภรณ ์ โชติช่วง  เจา้หนา้ทีอาวโุสฝ่ายกิจการสมัพนัธ ์บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและ 

                               ผลิต จาํกดั 

  

จิราภรณ:์                การทาํงานกบัคนหนึงคนเนีย เราตอ้งมองไปถึงครอบครวัเขาดว้ยค่ะ มนัก็เลยเป็นสิงทเีราคิด 

                               ขึนมาว่าถา้เราจะดแูลในเรืองของสวสัดิการ เราก็ตอ้งดแูลใหค้รอบคลมุไปถึงคนในครอบครวัเขา 

                               ดว้ย เป็นการออกแบบในส่วนของธนาคารพฒันาหมู่บา้น 

 

ข้อความ:             ประจิน  เจียรมาศ  ประธานธนาคารพฒันาหมู่บา้นบา้นป่าไหม ้

 

ประจิน:                  คนในชุมชนไดรู้จ้กัออม มีเงินเหลือเยอะ ก็ไดกู้ไ้ปมีเงินหมนุเวียน บุญคณุลน้เหลือเลยค่ะ  

                               ขอบคณุมาก ๆ สาํหรบัเชฟรอนค่ะ 

 

ข้อความ:             Education การศกึษา 

                               โครงการเดินทางปลอดภยัไปโรงเรียน 

 

คมสันต:์                 เราเรมิจากลงสาํรวจก่อนเลยครบัว่าในพืนทีเองเนีย อนัดบัแรกเลย เด็กจะปลอดภยัไดจ้ากอะไร  

                               ครบั การสวมหมวกกนัน็อค เกือบ 100 เปอรเ์ซ็นตเ์ต็ม ไม่ไดส้วมหมวกกนัน็อค เราก็จะตอ้งมี 

                               กิจกรรมเพอืใหเ้ด็ก ๆ เองเนีย สนใจว่า สวมหมวกกนัน็อคแลว้มันมีความปลอดภยั 

 

ข้อความ:             ดาํรงศกัดิ  สขุประจนัทร ์ เจา้หนา้ทีฝ่ายกิจการสมัพนัธ ์บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและ 

                               ผลิต จาํกดั  
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ดาํรงศักดิ:            โครงการนี มนัจะไม่เหมือนกบัพวกโครงการอืน ๆ ทีแค่ซอืหมวกกนัน็อคแจก ของเราก็จะเนน้ยาํ 

                               ไปยงั  การใหค้วามรู ้แลว้ก็การปลูกจิตสาํนึกใหน้กัเรียนทีจะเติบโตขึนมาไดม้ีวฒันธรรมดา้น  

                               ความปลอดภยั 

  

ข้อความ:             Education การศกึษา 

                               โครงการนิทรรศการปิโตรเลียม 

 

คมสันต:์                 โครงการนีเองเรารว่มมือกบัศนูยวิ์ทย ์ศนูยว์ิทยาศาสตรข์องนครศรีธรรมราช ซึงเป็นศนูยเ์รียนรู ้

                               นอกระบบ เราไปถามก่อนนะครบัว่า เด็กทีมาเขา้เนีย เป็นเด็กวยัไหน พอเด็กวยันีเนียปุ๊ บ เราก็ 

                               ตอ้งหาเครอืงไมเ้ครืองมือทีมีความทนทาน ส่งเสริมความรู ้คือแสดงออกไดเ้ต็มที แลว้เราก็ 

                               สอดแทรกไปว่า นาํมนัทีเราใชเ้นีย มนัไดม้าไดอ้ย่างไร 

 

ข้อความ:             บญัญัติ  ลายพยคัฆ ์ ผูอ้าํนวยการศนูยว์ิทยาศาสตรเ์พือการศึกษา นครศรีธรรมราช 

                          

บัญญัติ:                  ของเอกชนเนียเราตอ้งยอมรบัว่ามีมาตรฐานสงูในการทีจะมาผลิตนิทรรศการ เราคิดว่าเด็กนีได ้

                               ประโยชนค์รบั 

 

ข้อความ:             Environment & Energy Conservation การอนรุกัษ์พลงังานและสิงแวดลอ้ม 

                               โครงการอนุรกัษแ์ละฟืนฟูทรพัยากรทางทะเล 

 

คมสันต:์                 การส่งเสรมิการอนุรกัษ์ป่าแลว้ก็ปล่อยพนัธุส์ตัวน์าํ เราทาํกันมาเป็น 10 ปีแลว้ครบั ก็เนืองมาจาก 

                               ว่า ชมุชนในพืนทีเขาก็จะบอกมาว่า ทาํไมเขาหาปลาไดน้อ้ยลง จดุสาํคญัเลยก็คือ มนัตอ้งมี 

                               ธรรมชาติ เพือจะรกัษา เพิมพนัธุส์ตัวน์าํดว้ย แลว้ก็เพิมบา้นใหก้บัปลาดว้ย 

 

ข้อความ:             นพดล  รามณรงค ์ รกัษาการผูอ้าํนวยการกองการศึกษา  เทศบาลเมืองปากพนู 

 

นพดล:                   ทาํกิจกรรมปลกูป่าชายเลนของโครงการนี ป่าไมก้็จะมีความอดุมสมบูรณเ์พมิขึน ชาวประมง 

                               สามารถ จบัหาเลียงชีพไดก้็เยอะขึนครบั ชีวิต วิถีชีวิตความเป็นอยู่ก็ดีขึนครบั 
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ข้อความ:             จิราภรณ ์ โชติช่วง  เจา้หนา้ทีอาวโุสฝ่ายกิจการสมัพนัธ ์บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและ 

                               ผลิต จาํกดั 

 

จิราภรณ:์               พอเราทาํไป 10 ปี เราใหค้วามจรงิใจเขา เราใหเ้ขาเห็นถงึเจตนารมณท์ีค่อนขา้งขดัเจนของเราว่า  

                               สิงทเีรามา เรามีความจรงิใจแลว้ก็ตงัใจ ทอียากจะใหเ้ขาไปต่อไดด้ว้ยตวัของเขาเอง 

 

ข้อความ:             วรวิทย ์ นงคน์วล  ประธานเครือข่าย โครงการเชฟรอน พลงัใจ พลงัคน เพือชมุชนเขม้แข็ง  

                               จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 

วรวิทย:์                   เชฟรอน มนัก็คือเป็นชือทีติดหชูาวบา้นอยู่แลว้นะครบัว่า เขาสง่เสรมิในเรืองคณุภาพชีวิตต่าง ๆ  

                               ซงึ ณ ทกุวนันีก็ยงัทาํกิจกรรมร่วมกันอยู่ เพราะทุกอย่างเราเริมกนัมา 

 

ข้อความ:             คมสนัต ์ โอ๊ยนาสวน  ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายกิจการสมัพนัธ ์บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและ 

                               ผลิต จาํกดั 

 

คมสันต ์:                ขอบคุณในมิตรไมตรีทีมีใหก้บัเชฟรอน ขอบคณุในมิตรไมตรีทีมีใหก้บัพนกังานทกุคนทีเขา้ใน 

                               พนืที  มนัเหมือนกบัว่าเราเป็นส่วนหนึงนะครบั ไม่ใช่เฉพาะตวับรษัิทนะครบั ตวัพนกังานเอง เป็น 

                               ส่วนหนึงของพืนทีนะครบั เหมือนกบัว่าไปอาศยัอยู่บา้นนนัดว้ยแลว้นะครบั 

 

ชาทติย:์                  เป็นความภาคภมูิใจของคนในเชฟรอนมาก ๆ เลยครบั ทีเราไดท้าํธุรกิจในจงัหวดันี แลว้กส็รา้ง 

                               ความเจรญิเติบโตใหก้บัจงัหวดันะครบั 

 

ข้อความ:             partnering for the better future มิตรภาพและความรว่มมือ เพือชีวิตทดีีขึนของคนไทย 

  
 
English 
 
Chatit:                  Our company has operated in Thailand for 6 decades.  We pioneered exploration  
                             and production of oil and natural gas for this country.  We have a policy to not focus  
                             solely on the business aspect; we also place great emphasis on giving back to the  
                             community. 
 
Caption:               Social Investment Activities 
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Chatit:                  I myself am a southerner; my hometown is Surat Thani province.  
                             Nakhon Si Thammarat is a neighbor which I am acquainted with.  We view  
                             Nakhon Si Thammarat as a strategic province situated near our offshore operation.  
                             Logistics are easily facilitated from here, and therefore we see this province as a  
                             key partner. 
 
Khomsan:            At first, we entered as strangers. They see us and think we are capitalists who have  
                             entered into the locale, trying to change the way of life in their community. 
 
Worawit:              Everybody has these fears. Initially there were fears of pollution, environmental  
                             issues, lack of community participation and impact on their livelihood or jobs. 
 
Khomsan:            We needed to see whether the community itself wanted us. It is our policy to  
                             integrate into the life and the ways of the community wherever we operate.  We  
                             have to know them and know their needs.  Then, we contribute and help address    
                             the problems for a collaborative beginning. 
 
Chatit:                  We employ the 4E framework. The first E is for Education, where we provide  
                             education support.  The second E is for Environment & Energy Conservation, which  
                             involves protecting the environment and conserving energy. The third E is about  
                             Economic Development. The final E stands for Employee Engagement, where our  
                             staff actively participate in the company’s various CSR activities. 
 
Caption:               4Es Strategies 
       Education  
       Environment & Energy Conservation  
       Economic Development  
       Employee Engagement  
 
Caption:       Economic Development 
       Chevron Community Development Project (village development bank) 
 
Khomsan:            At the beginning, we enter into the area to study it.  We partnered with NGOs to  
                             determine how to address local problems, especially the problem of underground  
                             loans. We started with 50 villages, and had the community representatives take the  
                             role of working committee members. 
 
Jiraporn:              Working with someone also requires us to look into their family. We came up with  
                             the thought that if we are to assist with welfare, we also needed the scope to include  
                             looking after people in their families. This is part of the design for the Village  
                             Development Bank. 
 
Prajin:                  People in the community learned to save and started to have money left over. We  
                             were able to take out loans to improve cashflow.  We owe much to them; thank you  
                             very much, Chevron. 
 
Caption:               Education 
                             Chevron Street Wise Project 
 
Khomsan:            We began by surveying in the area. Firstly, what will improve the safety of children?   
                             The use of safety helmets. Close to 100% did not wear helmets.  We needed to  
                             stage activities to get children interested in the benefits of wearing helmets. 
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Damrongsak:      This project is unlike others where helmets are simply purchased and handed out.  
                             Ours focuses on providing knowledge and instilling a sense of safety among the  
                             students so they would grow up aware of safety culture. 
 
Caption:               Education  
                              NSC Petroleum Exhibition Project 
 
Khomsan:            For this project, we collaborated with Nakhon Si Thammarat Science Center, which  
                              is a non-formal learning center. We first asked which age group will be visiting. With  
                              the age range determined, we looked for tools and equipment that were robust and  
                              able to promote knowledge and self-expression.  We then imparted knowledge  
                              about how each droplet of oil we use came to be. 
 
Banyat:                We have to admit that the private sector employed a higher standard in producing  
                              the exhibit.  We believe the children stand to benefit from this. 
 
Caption:              Environment & Energy Conservation 
                                
Khomsan:           The promotion of forest conservation and the release of marine specimen have  
                             been undertaken for ten years or more. It began with the local community letting us  
                             know they were catching less fish. The crucial element is lack of marine  
                             conservation. There was a need to increase marine life, and to give fish more  
                             homes. 
 
Noppadol:           The mangrove forest planting activities under this project make the forest more  
                             abundant.  The fishermen have had better catches and income, and life and  
                             livelihood have improved. 
 
Jiraporn:              After 10 years of us showing our sincere commitment, we demonstrated to them  
                             clearly that we are determined to enable them to continue driving these initiatives on  
                             their own. 
 
Worawit:              Chevron is a well-recognized name among the locals, who know them for promoting  
                             various quality of life promotion projects. We still hold activities together at present,  
                             just the way these activities got started. 
 
Khomsan:           Thank you for the friendship offered to Chevron.  Thank you for the goodwill offered  
                             to all employees who entered the locale.  It was as if we were a part of the  
                             community. And not just the company; the employees became a part of the locale,  
                             as if they were already living in the homes there. 
 
Chatit:                  It has been the pride of the people of Chevron to have conducted business in this                     
                             province and contributed to its growth and progress. 
 
Caption:               partnering for the better future 
 


