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กองบรรณาธิการ

กรมพินิจฯ MOU สานต่อโครงการ

“ให้โอกาส สร้างคน”

YOUNG
TABLE TENNIS

WAY OF CHANGE

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์
วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กระทรวงยุตธิ รรม ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
กับสำ�นักงานโครงการส่วนพระองค์พระเจ้าหลาน พระองค์เจ้า
พัชรกิติยาภา (R908) และ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำ�กัด
ในโครงการ “ให้โอกาส สร้างคน” (Young Table tennis
Way of Change) โดยลงนามฯ ร่วมกับ นายเอกภพ
เดชเกรียงไกรสร ประธานอำ�นวยการสำ�นักงานโครงการ
ส่วนพระองค์ฯ นายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร
บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำ�กัด และนางสาวสุพัตรา จิราธิวัฒน์
รองกรรมการบริ ห าร บริ ษั ท กลุ่ ม เซ็ น ทรั ล จำ�กั ด
ณ ห้ อ งประชุ ม กรุ ง เทพฯ 4 ชั้ น เอ็ ม โรงแรมเซ็ น ทารา
แกรนด์ แอท เซ็ น ทรั ล พลาซา ลาดพร้ า ว กรุ ง เทพฯ
วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนา
ศักยภาพทางด้านกีฬา และสามารถนำ�ทักษะด้านกีฬาเทเบิล
เทนนิสมาพัฒนาสู่เส้นทางการประกอบอาชีพได้ ในอนาคต
เสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ห่างไกลจากยาเสพติด
และสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิต่อไป
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นายเอกภพ เดชเกรียงไกรสร ประธานอำ�นวยการสำ�นักงานโครงการส่วนพระองค์ฯ
กล่าวว่า ขอขอบคุณกลุ่มบริษัทเซ็นทรัล และกรมพินิจฯ ที่ให้การสนับสนุน
โครงการของสำ�นักงานส่วนพระองค์ฯ ตลอดมา โดยเราได้เริ่มโครงการฯ นี้มา
ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปีนี้เข้าสู่ปีที่ 3 ของการร่วมมือ
ซึง่ ในปี 2560 และในอนาคตต่อๆ ไป เราจะมีการขยายกลุม่ การให้ความช่วยเหลือ
โดยเมื่อปี 2558 และ 2559 เราได้มีการขยายการอบรมกีฬาเทเบิลเทนนิส
ในสถานพินิจฯ ทั้งในบ้านมุทิตา และบ้านปรานี ซึ่งเด็กและเยาวชนได้ฝึกฝน
เทเบิลเทนนิสจนสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ ซึง่ เรามองว่าในการช่วยเหลือเด็ก
และเยาวชนกลุม่ นี้ เราไม่อยากจะรอให้เขาทำ�ความผิดแล้วเราถึงเข้ามาช่วยเหลือ
ฉะนัน้ เราจึงมองว่าจะช่วยเหลือเด็กกลุม่ นีย้ งั ไงได้บา้ ง เราจึงมองทีเ่ ด็กกลุม่ เสีย่ งต่อ
การกระทำ�ความผิด รวมถึงเด็กทีเ่ ป็นผูถ้ กู กระทำ� เช่น เด็กทีอ่ าจจะเคยโดนทำ�ร้าย
ร่างกายมา หรือถูกกระทำ�ในคดีทางเพศมา ซึง่ เราจะให้ความช่วยเหลือเด็กเหล่านีด้ ว้ ย
โดยเราได้ ร่ ว มมื อกั บเซ็น ทรัล และมีโอกาสขยายไปยังสถานสงเคราะห์ เ ด็ ก
บ้านราชวิถี ซึ่งเป็นเด็กกลุ่มเสี่ยงเหมือนกัน ทั้งนี้ ในเรื่องของกีฬาเทเบิลเทนนิส
ทีเ่ ราได้สอนเด็กและเยาวชนมาใน 2 ปีทผี่ า่ นมานี้ เราทราบกันดีวา่ อาจจะเป็นเวลา
ที่ยังไม่ได้ยาวนานมากนัก ในเรื่องของความสามารถในด้านกีฬาเทเบิลเทนนิส
ถ้าจะเทียบกับนักกีฬาหรือเด็กภายนอกที่บางทีอาจจะฝึกมาตั้งแต่อายุ 6 ขวบ
แต่เด็กของเราเพิง่ จะจับไม้ได้เพียงแค่ 2 ปี ซึง่ โค้ชทีเ่ ข้าไปฝึกสอนก็ได้บอกว่าตอนนี้
เด็กของเรามีความสามารถได้ 30% แล้ว และเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้เราก็จะได้
เห็นเด็กๆ จากสถานพินจิ ฯ ได้ออกมาแข่งขันข้างนอกด้วย ไม่ใช่แค่เพียงชนะข้างใน
เท่านัน้ แต่อาจจะได้เห็นในเวทีทเี่ ป็นระดับจังหวัด ภาค และในระดับประเทศต่อไป

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
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“ การนำ�
กีฬาเข้ามา
โดยเฉพาะ
กีฬาเทเบิล
เทนนิสนัน้
ช่วยให้เด็ก
และเยาวชน
มีชวี ติ ทีด่ ขี น้ึ ”

ด้าน นายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท
กลุ่มเซ็นทรัล จำ�กัด กล่าวว่า กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล รู้สึก
เป็นเกียรติอย่างมาก ที่ได้ร่วมงานกับสำ�นักงานโครงการ
ส่วนพระองค์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตยิ าภา
และกรมพิ นิ จ และคุ้ ม ครองเด็ ก และเยาวชน ภายใต้
โครงการ “ให้ โ อกาส สร้ า งคน” (Young Table
Tennis Way of Change) เป็ น หนึ่ ง ในแนวทางที่
กลุ่มเซ็นทรัลได้ดำ�เนินการมาตลอด เราได้ตระหนักถึง
ความเท่าเทียม เยาวชน และการเรียนรู้ เราได้จัดหาโค้ช
หรือครูฝกึ ทีม่ ที กั ษะความสามารถในด้านนีเ้ พือ่ ให้เยาวชน
ได้ฝกึ ฝนอย่างถูกต้อง โดยครูฝกึ สอนกีฬาเทเบิลเทนนิสนี้
ได้ ผ่ า นการรั บ รองจากสโมสรกี ฬ าเทเบิ ล เทนนิ ส
แห่งประเทศไทย บริษัทกลุ่มเซ็นทรัลให้ความสำ�คัญ
กับนโยบายการให้โอกาส การเท่าเทียม การขับเคลื่อน
โครงการต่างๆ ทัง้ ได้ดา้ นการศึกษาและการพัฒนาชุมชน
การพั ฒ นาด้ า นการประกอบอาชี พ และการพั ฒ นา
ผูด้ อ้ ยโอกาสให้เกิดความเท่าเทียม ให้สามารถสร้างรายได้
และพึ่งพาตนเองได้ หวังว่าน้องๆ ที่เข้าร่วมจะฝึกฝน
ตนเองจนเก่งและมีความสามารถใช้สง่ิ นีเ้ ป็นอาชีพได้ตอ่ ไป
ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดี
กรมพินิจฯ กล่าวว่า กรมพินิจฯ ปลาบปลื้มมากที่ได้รับ
โอกาสและได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ ในช่วงเวลา
2 ปีที่ผ่านมานั้น ผมได้เห็นถึงพัฒนาการในเรื่องกีฬา
ของเด็กและเยาวชน เราได้รบั ประโยชน์อย่างมากในการทีจ่ ะ
ทำ�ให้เด็กและเยาวชนมีเป้าหมาย ซึง่ ผมมองว่าไม่ใช่เพียง
แค่เรื่องของกีฬาเพียงอย่างเดียว หลายคนตั้งคำ�ถามว่า
ทำ�อย่างไรที่จะให้เด็กออกไปและมีชีวิตที่ดีขึ้น นี่เป็น
คำ�ถามทีส่ ำ�คัญมาก ฝ่ายหนึง่ ก็อาจจะมองว่าเด็กทีก่ ระทำ�
ความผิ ด แล้ ว จะต้ อ งเป็ น เด็ ก ไม่ ดี ห รื อ เลวร้ า ย แต่ ใ น
ความจริงแล้วเราต้องอยูก่ บั เขาไปอีกนาน เราจะสามารถ
ทำ�ให้ เ ขามี ชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น และเป็ น ประชาชนที่ ดี ขึ้ น
ในประเทศของเราได้อย่างไร ซึ่งนี่เป็นจุดสำ�คัญ ไม่มีใคร
ทีไ่ ม่อยากจะประสบความสำ�เร็จในชีวติ ไม่มใี ครอยากจะ
กระทำ�ความผิด เว้นแต่วา่ การกระทำ�ความผิดนัน้ จะทำ�ให้
เขามีชวี ติ ทีด่ ขี นึ้ ในกรอบความคิดของเขา การทีเ่ รามองว่า
เขาจะมีชีวิตที่ดีขึ้น กรมพินิจฯ ได้ทุ่มเทในหลายๆ ด้าน
ไม่วา่ จะเป็นด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านกีฬาก็เป็น
อีกส่วนหนึ่ง หากถามว่าด้านกีฬาช่วยได้อย่างไร แท้จริง
กีฬาก็เป็นส่วนหนึ่งในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
เวลาของเด็กที่อยู่กับเรานั้นยาวนานมาก แต่การที่เขา
จะมีเป้าหมาย และใช้เวลานีใ้ ห้เกิดประโยชน์ในทางสากล
แล้วสิ่งนี้ก็มีความจำ�เป็นอย่างมาก ฉะนั้นการนำ�กีฬา
เข้ามา โดยเฉพาะกีฬาเทเบิลเทนนิสที่ทางสำ�นักงาน
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โครงการส่วนพระองค์ฯ และเซ็นทรัล ได้นำ�เข้ามานั้น
ช่ ว ยให้ เ ด็ ก และเยาวชนมี ชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น จริ ง ๆ หลายคน
ก็ เ ป็ น นั ก กี ฬ าและเข้ า ไปอยู่ ใ นโครงการอาชี พ ต่ า งๆ
หลายคนเก่งขึ้น หลายคนจะมีสมาธิอยู่กับการทำ�งาน
ในช่วงเวลาหนึ่ง ในการเล่นกีฬาเราก็ได้เห็นประโยชน์
จากตรงนี้ และได้ขยายถวายงานพระองค์ท่านเพิ่มเติม
โดยการให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ ซึ่งเรามองว่า
เป็นโรงเรียนได้มีโอกาสเล่นกีฬาที่หลากหลาย อย่างเช่น
ปิ ง ปองหรื อ เทเบิ ล เทนนิ ส นี้ เราได้ มี ก ารขยายไปยั ง
ทุกจังหวัด และได้ขอร้องให้ผู้อำ�นวยการจังหวัดต่างๆ
เข้าหาผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านปิงปอง และ
นำ�มาสอนเด็กๆ เมื่อผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมเด็กๆ ในที่
ต่างๆ ก็จะเล่นกีฬาปิงปองกับเด็กๆ ด้วย หลายคนมอง
ผมเป็นเป้าว่า ถ้าสามารถตีชนะผมแล้วจะได้มีชื่อเสียง
แต่ก็ยังไม่มีใครเอาชนะผมได้ แต่จากประสบการณ์ที่ผม
เคยเล่นมา ปิงปองนีเ้ ป็นกีฬาทีด่ มี าก สามารถทีจ่ ะพัฒนา
ไปเล่นได้แม้จะมีอายุมากขึ้น และเราก็จะมีเพื่อนที่ชอบ
ในสิ่งที่นี้เหมือนกัน ดังนั้นเรามุ่งหวังว่า เด็กและเยาวชน
ที่เข้ามาเมื่อเราทุ่มเทการกีฬาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งโดยหวังว่า
เมื่อเขาออกไปข้างนอก อาจจะมีโอกาสได้มีชีวิตที่ดีขึ้น
ในหลายๆ ส่วน ขอขอบคุณสำ�นักงานโครงการส่วนพระองค์ฯ
และกลุ่มเซ็นทรัล ที่ช่วยกรุณาสนับสนุนเรา และกรมเอง
ได้ กำ�หนดเป็ น นโยบายของกรมเช่ น กั น ว่ า “เราจะ
มุ่งมั่นพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป”
ด้าน นายเอ (นามสมมุติ) เยาวชนชายอายุ 15 ปี
จากศู น ย์ ฝึ ก และอบรมเด็ ก เยาวชนชายบ้ า นมุ ทิ ต า
ซึง่ เป็นหนึง่ ในเยาวชนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ กล่าวว่า รูส้ กึ ดีใจ
ที่ ท่ า นผู้ ใ หญ่ ใจดี ห ลายๆ ท่ า นได้ ใ ห้ โ อกาสผมเข้ า มา
ร่วมโครงการ สิ่งที่ผมได้จากโครงการนี้คือการเรียนรู้
ทักษะการเล่นปิงปอง ได้เรียนรู้ว่ากีฬานี้เป็นยังไงบ้าง
มีอะไรบ้างที่ควรต้องเรียนรู้ อีกสิ่งหนึ่งที่ได้เรียนรู้ก็คือ
โลกนีย้ งั มีคนให้โอกาสกับคนทีท่ ำ�ผิดพลาดไป ได้ทำ�ให้เรา
ลุกขึ้นสู้ใหม่ ผมได้เปลี่ยนความประพฤติของตนเอง นิสัย
และความคิดหลายๆ อย่าง ทำ�ให้ได้เรียนรูว้ า่ ผูใ้ หญ่ได้ให้
โอกาสเราแล้ว และเราควรทำ�ยังไงต่อไป ควรเสริมสร้าง
อะไรให้กับชีวิตตนเอง เติมแต่งอะไรให้กับชีวิตตนเอง
ให้ชวี ติ ของผมได้กา้ วต่อไปในการเล่นปิงปอง ซึง่ นอกเหนือ
จากกีฬาปิงปองแล้ว ยังมีทั้งกีฬาฟุตบอล และตะกร้อ
ที่ผมชื่นชอบ อยากจะบอกกับเพื่อนๆ ว่า การที่เราได้รับ
โอกาสจากใครบางคนนั้นยากมาก ถ้าเราได้โอกาสแล้ว
เราควรไขว่คว้าไว้ เพราะถ้าเราไม่ไขว่คว้าแล้วโอกาส
ก็จะหลุดลอยไป และเราอาจจะไม่สามารถนำ�มันกลับมา
ใหม่ได้อีกครับ

นางสาวฝ้าย (นามสมมุติ) อายุ 18 ปี จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กเยาวชน
หญิงบ้านปรานี กล่าวว่า กีฬาปิงปองเป็นกีฬาที่หนูชอบ จึงได้เข้ามาร่วมโครงการ
เพราะอยากจะรู้ว่าการเล่นที่ถูกต้องต้องทำ�อย่างไร เมื่อได้เข้ามาเรียนก็รู้สึกสนุก
และชอบ และได้อะไรหลายๆ อย่างเยอะแยะมากมาย อย่างเช่น ได้รู้จักทักษะ
การตี การเสิร์ฟ เทคนิคต่างๆ และกติกาการเล่น อนาคตก็อยากจะเป็นนักกีฬา
ทีมชาติ หรือโค้ชต่อไป การเล่นกีฬาปิงปองทำ�ให้หนูได้เปลี่ยนแปลงตัวเอง
ทั้งความคิด ความอดทน อยากให้เพื่อนๆ ได้ลองเล่นปิงปอง และเรียนรู้ในเรื่อง
ของกีฬาจะได้ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และไม่กลับไปกระทำ�ผิดซํ้าค่ะ
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ การทำ� MOU ในครั้งนี้
มุ่งหวังให้เยาวชนผู้ที่สนใจเรียนรู้ ได้ฝึกฝนทักษะ เทคนิค และวิธีการเล่นกีฬา
เทเบิลเทนนิสที่ถูกต้อง พัฒนาความต่อเนื่องไปสู่ความเป็นนักกีฬาในระดับ
แข่งขัน และเกิดองค์ความรู้ในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสที่ยั่งยืน และสืบทอด
การเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสให้รุ่นต่อๆ ไป
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