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เม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2560 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ 
วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
กระทรวงยุตธิรรม ร่วมลงนามขอ้ตกลงความร่วมมอื (MOU) 
กบัส�านกังานโครงการสว่นพระองค์พระเจา้หลาน พระองค์เจา้ 
พัชรกิติยาภา (R908) และ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จ�ากัด 
ในโครงการ “ให้โอกาส สร้างคน” (Young Table tennis 
Way of Change) โดยลงนามฯ ร่วมกับ นายเอกภพ 
เดชเกรียงไกรสร ประธานอ�านวยการส�านักงานโครงการ 
ส่วนพระองค์ฯ นายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร 
บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จ�ากัด และนางสาวสุพัตรา จิราธิวัฒน ์
รองกรรมการบริหาร บริ ษัท ก ลุ่ม เ ซ็นทรัล จ� ากัด 
ณ ห้องประชุมกรุงเทพฯ 4 ช้ันเอ็ม โรงแรมเซ็นทารา 
แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 
วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนา
ศกัยภาพทางดา้นกฬีา  และสามารถน�าทักษะดา้นกฬีาเทเบิล
เทนนิสมาพัฒนาสู่เส้นทางการประกอบอาชีพได้ในอนาคต 
เสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ห่างไกลจากยาเสพติด 
และสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิต่อไป

กรมพินิจฯ MOU ส�นต่อโครงก�ร  

“ให้โอกาส สร้างคน”

YOUNG
TABLE TENNIS  
WAY OF CHANGE
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ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ  
อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

“ การนำา 
กีฬาเข้ามา  
โดยเฉพาะ 
กีฬาเทเบิล
เทนนิสน้ัน 
ช่วยให้เด็ก 
และเยาวชน 
มีชีวิตท่ีดีข้ึน ”

กำ�แพงมิอ�จกั้น

ด้าน นายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท 
กลุ่มเซ็นทรัล จ�ากัด กล่าวว่า กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล รู้สึก
เป็นเกียรติอย่างมาก ที่ได้ร่วมงานกับส�านักงานโครงการ
ส่วนพระองค์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจา้พชัรกิติยาภา 
และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ภายใต้
โครงการ “ให้โอกาส สร้างคน” (Young Table 
Tennis Way of Change) เป็นหนึ่งในแนวทางที่ 
กลุ่มเซ็นทรัลได้ด�าเนินการมาตลอด เราได้ตระหนักถึง
ความเท่าเทียม เยาวชน และการเรียนรู้ เราได้จัดหาโค้ช
หรอืครูฝกึทีม่ทีกัษะความสามารถในดา้นนีเ้พือ่ใหเ้ยาวชน
ไดฝ้กึฝนอยา่งถกูตอ้ง โดยครฝูกึสอนกฬีาเทเบลิเทนนสินี ้
ได้ผ่ านการรับรองจากสโมสรกีฬาเทเบิลเทนนิส 
แห่งประเทศไทย บริษัทกลุ่มเซ็นทรัลให้ความส�าคัญ
กับนโยบายการให้โอกาส การเท่าเทียม การขับเคลื่อน
โครงการตา่งๆ ทัง้ไดด้า้นการศกึษาและการพฒันาชมุชน 
การพัฒนาด้านการประกอบอาชีพ และการพัฒนา 
ผูด้อ้ยโอกาสใหเ้กดิความเทา่เทยีม ใหส้ามารถสรา้งรายได้ 
และพึ่งพาตนเองได้ หวังว่าน้องๆ ที่เข้าร่วมจะฝึกฝน
ตนเองจนเก่งและมีความสามารถใช้ส่ิงน้ีเป็นอาชีพได้ต่อไป

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดี
กรมพินิจฯ กล่าวว่า กรมพินิจฯ ปลาบปล้ืมมากที่ได้รับ
โอกาสและได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ ในช่วงเวลา 
2 ปีที่ผ่านมานั้น ผมได้เห็นถึงพัฒนาการในเรื่องกีฬา 
ของเด็กและเยาวชน เราได้รับประโยชน์อย่างมากในการท่ีจะ 
ท�าใหเ้ดก็และเยาวชนมเีปา้หมาย ซึง่ผมมองวา่ไมใ่ชเ่พยีง 
แค่เรื่องของกีฬาเพียงอย่างเดียว หลายคนตั้งค�าถามว่า  
ท�าอย่างไรที่จะให้เด็กออกไปและมีชีวิตที่ดีขึ้น นี่เป็น
ค�าถามทีส่�าคญัมาก ฝา่ยหนึง่กอ็าจจะมองวา่เดก็ทีก่ระท�า
ความผิดแล้วจะต้องเป็นเด็กไม่ดีหรือเลวร้าย แต่ใน 
ความจรงิแลว้เราตอ้งอยูก่บัเขาไปอกีนาน เราจะสามารถ 
ท�าให้ เขามีชี วิตที่ดี ข้ึน และเป็นประชาชนที่ดี ข้ึน 
ในประเทศของเราได้อย่างไร ซึ่งนี่เป็นจุดส�าคัญ ไม่มีใคร
ทีไ่มอ่ยากจะประสบความส�าเรจ็ในชวีติ ไมม่ใีครอยากจะ
กระท�าความผดิ เวน้แตว่า่การกระท�าความผิดนัน้จะท�าให้
เขามีชวิีตท่ีดขีึน้ในกรอบความคดิของเขา การท่ีเรามองวา่
เขาจะมีชีวิตที่ดีขึ้น กรมพินิจฯ ได้ทุ่มเทในหลายๆ ด้าน  
ไมว่า่จะเปน็ดา้นการศกึษา ดา้นอาชพี และดา้นกฬีากเ็ปน็
อีกส่วนหนึ่ง หากถามว่าด้านกีฬาช่วยได้อย่างไร แท้จริง
กีฬาก็เป็นส่วนหนึ่งในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
เวลาของเด็กที่อยู่กับเรานั้นยาวนานมาก แต่การที่เขา 
จะมเีปา้หมาย และใชเ้วลานีใ้หเ้กดิประโยชนใ์นทางสากล
แล้วส่ิงน้ีก็มีความจ�าเป็นอย่างมาก ฉะน้ันการน�ากีฬา 
เข้ามา โดยเฉพาะกีฬาเทเบิลเทนนิสที่ทางส�านักงาน

นายเอกภพ เดชเกรียงไกรสร ประธานอ�านวยการส�านักงานโครงการส่วนพระองค์ฯ 
กล่าวว่า ขอขอบคุณกลุ่มบริษัทเซ็นทรัล และกรมพินิจฯ ที่ให้การสนับสนุน
โครงการของส�านักงานส่วนพระองค์ฯ ตลอดมา โดยเราได้เริ่มโครงการฯ น้ีมา
ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ซ่ึงในปีน้ีเข้าสู่ปีที่ 3 ของการร่วมมือ  
ซึง่ในป ี2560 และในอนาคตตอ่ๆ ไป เราจะมกีารขยายกลุม่การใหค้วามชว่ยเหลอื 
โดยเมื่อปี 2558 และ 2559 เราได้มีการขยายการอบรมกีฬาเทเบิลเทนนิส 
ในสถานพินิจฯ ทั้งในบ้านมุทิตา และบ้านปรานี ซ่ึงเด็กและเยาวชนได้ฝึกฝน 
เทเบลิเทนนสิจนสามารถเขา้รว่มการแขง่ขนัได ้ซ่ึงเรามองวา่ในการชว่ยเหลอืเดก็
และเยาวชนกลุม่นี ้เราไมอ่ยากจะรอใหเ้ขาท�าความผดิแลว้เราถงึเขา้มาช่วยเหลอื 
ฉะนัน้เราจงึมองวา่จะชว่ยเหลอืเด็กกลุ่มนีย้งัไงไดบ้า้ง เราจงึมองทีเ่ดก็กลุ่มเส่ียงตอ่
การกระท�าความผดิ รวมถงึเดก็ทีเ่ปน็ผูถ้กูกระท�า เชน่ เดก็ทีอ่าจจะเคยโดนท�ารา้ย 
ร่างกายมา หรือถูกกระท�าในคดีทางเพศมา ซ่ึงเราจะให้ความช่วยเหลือเด็กเหล่าน้ีด้วย 
โดยเราได้ร่วมมือกับเซ็นทรัล และมีโอกาสขยายไปยังสถานสงเคราะห์เด็ก 
บ้านราชวิถี ซึ่งเป็นเด็กกลุ่มเสี่ยงเหมือนกัน ทั้งนี้ ในเรื่องของกีฬาเทเบิลเทนนิส 
ทีเ่ราไดส้อนเดก็และเยาวชนมาใน 2 ปทีีผ่า่นมานี ้เราทราบกนัดวีา่อาจจะเปน็เวลา 
ที่ยังไม่ได้ยาวนานมากนัก ในเรื่องของความสามารถในด้านกีฬาเทเบิลเทนนิส 
ถ้าจะเทียบกับนักกีฬาหรือเด็กภายนอกที่บางทีอาจจะฝึกมาตั้งแต่อายุ 6 ขวบ  
แตเ่ดก็ของเราเพ่ิงจะจับไมไ้ดเ้พยีงแค ่2 ป ีซึง่โคช้ทีเ่ขา้ไปฝกึสอนกไ็ดบ้อกวา่ตอนนี ้
เด็กของเรามีความสามารถได้ 30% แล้ว และเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้เราก็จะได้
เหน็เดก็ๆ จากสถานพนิจิฯ ได้ออกมาแขง่ขนัขา้งนอกดว้ย ไมใ่ชแ่คเ่พยีงชนะขา้งใน
เทา่นัน้ แตอ่าจจะไดเ้หน็ในเวททีีเ่ปน็ระดับจงัหวดั ภาค และในระดับประเทศตอ่ไป 
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โครงการส่วนพระองค์ฯ และเซ็นทรัล ได้น�าเข้ามานั้น 
ช่วยให้เด็กและเยาวชนมีชีวิตท่ีดีขึ้นจริงๆ หลายคน 
ก็เป็นนักกีฬาและเข้าไปอยู่ในโครงการอาชีพต่างๆ  
หลายคนเก่งขึ้น หลายคนจะมีสมาธิอยู่กับการท�างาน
ในช่วงเวลาหนึ่ง ในการเล่นกีฬาเราก็ได้เห็นประโยชน์
จากตรงนี้ และได้ขยายถวายงานพระองค์ท่านเพิ่มเติม 
โดยการให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ ซึ่งเรามองว่า
เป็นโรงเรียนได้มีโอกาสเล่นกีฬาท่ีหลากหลาย อย่างเช่น 
ปิงปองหรือเทเบิลเทนนิสนี้ เราได้มีการขยายไปยัง 
ทุกจังหวัด และได้ขอร้องให้ผู้อ�านวยการจังหวัดต่างๆ 
เข้าหาผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านปิงปอง และ
น�ามาสอนเด็กๆ เม่ือผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมเด็กๆ ในที่
ต่างๆ ก็จะเล่นกีฬาปิงปองกับเด็กๆ ด้วย หลายคนมอง
ผมเป็นเป้าว่า ถ้าสามารถตีชนะผมแล้วจะได้มีชื่อเสียง  
แต่ก็ยังไม่มีใครเอาชนะผมได้ แต่จากประสบการณ์ที่ผม
เคยเลน่มา ปงิปองนีเ้ปน็กีฬาทีด่มีาก สามารถทีจ่ะพฒันา
ไปเล่นได้แม้จะมีอายุมากขึ้น และเราก็จะมีเพื่อนท่ีชอบ 
ในสิ่งที่นี้เหมือนกัน ดังนั้นเรามุ่งหวังว่า เด็กและเยาวชน
ที่เข้ามาเมื่อเราทุ่มเทการกีฬาซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงโดยหวังว่า
เมื่อเขาออกไปข้างนอก อาจจะมีโอกาสได้มีชีวิตที่ดีข้ึน 
ในหลายๆ ส่วน ขอขอบคุณส�านักงานโครงการส่วนพระองค์ฯ 
และกลุ่มเซ็นทรัล ที่ช่วยกรุณาสนับสนุนเรา และกรมเอง 
ได้ก�าหนดเป็นนโยบายของกรมเช่นกันว่า “เราจะ 
มุ่งมั่นพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป”

ด้าน นายเอ (นามสมมุติ) เยาวชนชายอายุ 15 ปี 
จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กเยาวชนชายบ้านมุทิตา  
ซึง่เปน็หนึง่ในเยาวชนทีเ่ขา้รว่มโครงการ กล่าววา่ รูส้กึดใีจ 
ที่ท่านผู้ใหญ่ใจดีหลายๆ ท่านได้ให้โอกาสผมเข้ามา 
ร่วมโครงการ สิ่งท่ีผมได้จากโครงการน้ีคือการเรียนรู้
ทักษะการเล่นปิงปอง ได้เรียนรู้ว่ากีฬานี้เป็นยังไงบ้าง  
มีอะไรบ้างที่ควรต้องเรียนรู้ อีกสิ่งหน่ึงท่ีได้เรียนรู้ก็คือ 
โลกนีย้งัมีคนใหโ้อกาสกบัคนทีท่�าผดิพลาดไป ไดท้�าใหเ้รา
ลุกขึ้นสู้ใหม่ ผมได้เปลี่ยนความประพฤติของตนเอง นิสัย 
และความคดิหลายๆ อยา่ง ท�าใหไ้ดเ้รยีนรูว้า่ ผูใ้หญไ่ดใ้ห้
โอกาสเราแล้ว และเราควรท�ายังไงต่อไป ควรเสริมสร้าง 
อะไรให้กับชีวิตตนเอง เติมแต่งอะไรให้กับชีวิตตนเอง  
ใหช้วิีตของผมไดก้า้วตอ่ไปในการเลน่ปิงปอง ซึง่นอกเหนอื 
จากกีฬาปิงปองแล้ว ยังมีทั้งกีฬาฟุตบอล และตะกร้อ 
ที่ผมชื่นชอบ อยากจะบอกกับเพื่อนๆ ว่า การที่เราได้รับ
โอกาสจากใครบางคนน้ันยากมาก ถ้าเราได้โอกาสแล้ว
เราควรไขว่คว้าไว้ เพราะถ้าเราไม่ไขว่คว้าแล้วโอกาส 
ก็จะหลุดลอยไป และเราอาจจะไม่สามารถน�ามันกลับมา
ใหม่ได้อีกครับ

นางสาวฝ้าย (นามสมมุติ) อายุ 18 ปี จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กเยาวชน
หญิงบ้านปรานี กล่าวว่า กีฬาปิงปองเป็นกีฬาที่หนูชอบ จึงได้เข้ามาร่วมโครงการ
เพราะอยากจะรู้ว่าการเล่นที่ถูกต้องต้องท�าอย่างไร เมื่อได้เข้ามาเรียนก็รู้สึกสนุก
และชอบ และได้อะไรหลายๆ อย่างเยอะแยะมากมาย อย่างเช่น ได้รู้จักทักษะ
การตี การเสิร์ฟ เทคนิคต่างๆ และกติกาการเล่น อนาคตก็อยากจะเป็นนักกีฬา
ทีมชาติ หรือโค้ชต่อไป การเล่นกีฬาปิงปองท�าให้หนูได้เปล่ียนแปลงตัวเอง  
ทั้งความคิด ความอดทน อยากให้เพื่อนๆ ได้ลองเล่นปิงปอง และเรียนรู้ในเรื่อง
ของกีฬาจะได้ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และไม่กลับไปกระท�าผิดซ�้าค่ะ

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ การท�า MOU ในครั้งนี้  
มุ่งหวังให้เยาวชนผู้ที่สนใจเรียนรู้ ได้ฝึกฝนทักษะ เทคนิค และวิธีการเล่นกีฬา
เทเบิลเทนนิสที่ถูกต้อง พัฒนาความต่อเนื่องไปสู่ความเป็นนักกีฬาในระดับ
แข่งขัน และเกิดองค์ความรู้ในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสที่ยั่งยืน และสืบทอด
การเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสให้รุ่นต่อๆ ไป 
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