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ประจํ า เดื อ น ตุ ล าคม— ธั น วาคม 2556

พิธีรับพระราชทานโล่ รางวัล “เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน” ปี 6

เมือวันเสาร์ที 9 พฤศจิกายน 2556 มูลนิธิดวงประทีปมีความภูมิใจเป็ นอย่างยิง
ทีจัดพิธีรับพระราชทานโล่รางวัล “เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุ มชน” ประจําปี 2556 จากพระฉายาลักษณ์ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวฒั นาพรรณวดี ณ อาคารมูลนิธิดวงประทีป โดยมี รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายเสริ มศักดิ พงษ์พานิช ให้เกียรติเป็ นประธานในพิธี
นับเป็ นปี ที 6 ของการจัดให้มีพิธีดงั กล่าว โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ ความดีของเยาวชน
ให้ปรากฏต่อสาธารณะ โดยรางวัลจะแบ่งออกเป็ น 3 ด้านๆ ละ 3 คน คือ ด้ านการศึกษาและพัฒนาตนเอง ได้แก่ นางสาว
จินดารัตน์ มณี แก้ว,นางสาวณัฐชฏา เหลืองประดับใจ, นางสาวภัทรวริ นทร์ ผลสวัสดิ ด้ านคุณธรรม ได้แก่ นางสาว
สิธิชา แสงมังมี, นายวัชรพล ตรี เดช, นายปิ ยะพงษ์ ปันใจ และด้ านพัฒนาชุ มชนและสังคม ได้แก่ นายจตุรพร ถาวร
บัณฑิต,นายเอกชัย จารย์ล,ี นางสาวภัทรวดี ใจทอง ในปี นีมีเยาวชนทีส่งผลงานเข้ารับการพิจารณามีทงสิ
ั น 27 คน จะเป็ น
เยาวชนทีอาศัยในชุมชนแออัด กรุ งเทพฯ และ 14 จังหวัด ภาคีเครื อข่ายการทํางานด้านงานเอดส์ ซึงทุกคนต้องเข้าค่ายเพือ
ปรับทัศนคติและเรี ยนรู้ชุมชนเป็ นเวลา 2 วัน ก่อนทีคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ
หัวหน้าสถานีตาํ รวจท่าเรื อคลองเตย, ผูแ้ ทนจากสํานักงานเขตคลองเตย, ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนชุมชนหมู่บา้ นพัฒนา,ประธาน
สภาองค์กรชุมชนซึงเป็ นผูแ้ ทนชุมชนทัง 41 ชุมชนและคุณเปล่ง ศรี ดาน้อย ผูไ้ ด้รับรางวัลคนไทยตัวอย่าง เป็ นต้น
จะเป็ นผูท้ าํ การคัดเลือก
และในการจัดงานครังนีได้รับการสนับสนุนทีดีจากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทีให้การอุปถัมภ์มา
อย่างต่อเนืองและยาวนาน
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มารู้จกั “เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน” ปี 6
ด้ านการศึกษาและพัฒนาตนเอง
นางสาวจินดารั ตน์ มณีแก้ ว ปั จจุบนั อายุ 22 ปี จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์
เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง อาศัยอยู่ชุมชนเคหะดินแดง
เธอเป็ นผู้เสียสละเวลาช่วยเหลืองานชุมชน โดยนําความรู้ ความสามารถของตนเองไปช่วยเหลือผู้อืน
นับตังแต่ปี 2552 ด้ วยการเป็ นอาสาสมัครสอนนาฏศิลป์สากลของศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทย-ญีปุ่ น , เป็ น
พิธีกรในการจัดกิจกรรมด้ านต่างๆ ของศูนย์เยาวชน นอกจากนีเธอยังพัฒนาตนเองด้ านภาษาอังกฤษ ด้ วย
การสอนภาษาอังกฤษให้ กบั เด็กๆ ในชุมชน และพัฒนาตนเองจนสามารถได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นตัวแทนของ
กรุงเทพมหานคร เป็ นฑูตเยาวชนแลกเปลียนสันติภาพโลก ณ ประเทศรัสเซีย, ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นเยาวชน
ดีเด่นของกรุงเทพมหานคร และเป็ นนักศึกษาดีเด่นได้ รับรางวัล “เพชรประดับราม” จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง จนได้ รับการยอมรับและ
ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นตัวแทนของประเทศเพือไปแลกเปลียนกับเยาวชนนานาชาติ
นางสาวธนัฐชฏา เหลืองประดับใจ อายุ 17 ปี ปั จจุบนั กําลังศึกษาอยู่ชนมั
ั ธยมศึกษาปี ที 6 โรงเรียน
ยอเซฟอุปถัมภ์ เกรดเฉลีย (GPAX) 3.99 อาศัยอยู่ชมุ ชนหมู่บ้านพุดตาล เขตหนองแขม
เป็ นเด็กทีมีผลการเรียนดีเยียมติดต่อกัน 5 ปี (ม.1 –ม6) และยังมีความสามารถพิเศษด้ านอืนๆ อาทิ การ
แสดงศิลปวัฒนธรรมด้ านนาฏศิลป์ การร้ องเพลง ฯลฯ และยังได้ รับรางวัลอีกมากมาย เช่น รางวัลผู้ใช้ ภาษาไทย
ดีเด่น , รางวัลเหรียญทองจากการแข่งสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ และได้ รับการคัดเลือกผ่านการอบรมชีววิทยา
โอลิมปิ กวิชาการ และเป็ นตัวแทนแข่งขันระดับชาติได้ รับรางวัลเหรียญทองแดง ได้ รับรางวัลเกียรติบตั รเรี ยนดีมีผล
การเรียนยอดเยียมติดต่อกัน 5 ปี เป็ นต้ น นอกจากนีเธอยังได้ จัดตังโครงการพีติวน้ องเพือสอบเข้ าค่าย สอวน.
สาขาวิชาชีววิทยาของโรงเรียนด้ วย
นางสาวภัทรวริ นทร์ ผลสวัสด์ อายุ 19 ปี ปั จจุบนั กําลังศึกษาอยู่ชนปี
ั ที 1 คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สาขาวิชาสถิติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาศัยอยู่ชมุ ชนแฟลต 19-22 เขตคลองเตย เป็ นผู้ทีมีผลการเรียนดีเยียมเป็ นอันดับ 2 ด้ วย
เกรดเฉลียรวม 3.73 ในระดับมัธยมปลาย และสามารถสอบนักธรรม ตรี โท เอก
เธอทํางานพิเศษหารายได้ เพือแบ่งเบาภาระของครอบครัวและการศึกษาของเธอ แต่ก็ไม่สามารถไปเรียนใน
สถาบันกวดวิชาเพราะค่าใช้ จ่ายทีสูง เธอจึงตัดใจหันมาเรี ยนใน Youtube เข้ าห้ องสมุด ไปตามสถานทีติวฟรี และเธอ
ก็สามารถสอบเข้ ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ เป็ นคนเดียวในรุ่ นของโรงเรียนทีสามารถสอบได้

ด้ านคุณธรรม
นางสาวสิธิชา แสงมังมี อายุ 18 ปี ปั จจุบนั กําลังศึกษาอยู่ ปี 1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม ซึงเป็ นโควตา
เรียนฟรี พ่อแม่หย่าร้ างกัน เธอและน้ องๆ จึงมาอาศัยอยู่กบั ตายายทีมีหลานๆ ทีต้ องดูแลอยู่แล้ วครอบครัวของเธอจึงเป็ นครอบครัวใหญ่ที
อาศัยอยู่ร่วมกัน 9 ชีวิต ด้ วยรายได้ เพียงเดือนละ 6,500.- บาทของผู้เป็ นตาทีมีอาชีพแบกหามทัวไป ส่วนยายมีโรค
ประจําตัวจึงไม่สามารถประกอบอาชีพช่วยเหลือตาได้
เธอจึงแบ่งเวลาจากการเรียนเพือหารายได้ พิเศษตังแต่เรียนอยู่ชนมั
ั ธยมศึกษาปี ที 1 โดยรายได้ จะให้ ยายไว้ ใช้ จ่าย
ในครอบครัว รวมถึงเรืองการศึกษาของเธอและน้ องๆ ด้ วย กว่า 7 ปี ทีเธอต้ องดินรนเกินตัวเพือแบ่งเบาภาระของ
ตาและยายผู้มีพระคุณ และยังแบ่งเวลาช่วยเหลืองานของพีๆ ทีมูลนิธิดวงประทีปด้ วยแล้ ว ผลการเรียนของเธอก็
จัดอยู่ในลําดับทีดีด้วย
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นายวัชรพล ตรี เดช ปั จจุบนั อายุ 18 ปี กําลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาปี ที 6 โรงเรี ยนเทพ
ลีลา อาศัยอยู่ทีชุมชนน้ อมเกล้ า เขตวังทองหลาง
เมือปี 2538 พ่อของเขาถูกกระแสไฟฟ้าช็อต จึงทําให้ ต้องถูกตัดแขนทัง 2 ข้ าง ทําให้ พ่อไม่สะดวกใน
การประกอบอาชีพรับซือของเก่าทีเคยขีซาเล้ งไปตระเวนเก็บและรับซือของเก่าตามทีต่างๆ ได้ ยามว่างเว้ น
จากการเรี ยนเขาจะเป็ นผู้ขีซาเล้ งพาพ่อไปซือของเก่า และเป็ นผู้ยกของให้ บางครังก็จะมีย่าไปช่วยอีกแรง
หนึง วันไหนทีเขาไม่สามารถไปได้ ก็จะขาดรายได้ ด้ วยความกตัญ ู ไม่นิงดูดาย ทุกเช้ าเขาจะเป็ นเด็กวัด ช่วยพระบิณฑบาตร เมือเสร็จ
กิจก็จะนําอาหารทีได้ รับอนุญาตจากวัดมาจุนเจือครอบครัว เขาทําอย่างนีโดยไม่อายใคร เขาทําทุกอย่างไม่ว่าจะเป็ นการรับจ้ างล้ างจาน
ตามงานต่างๆ , รับจ้ างซือของโดยใช้ ซาเล้ งพาหนะคู่ชีพหารายได้ พิเศษ ถึงแม้ ว่าจะดินรนเพือปากท้ องของพ่อ ย่า ตนเอง และคนใน
ครอบครัวอย่างไร เขาก็ไม่ทิงการเรี ยน และยังแบ่งเวลามาทํากิจกรรมกับชุมชนและสังคมร่ วมกับสํานักงานทรัพย์ สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์
ด้ วย
นายปิ ยะพงษ์ ปั นใจ อายุ 15 ปี ปั จจุบนั ศึกษาอยู่ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 3 โรงเรี ยนชุมชนหมู่บ้าน
พัฒนา อาศัยอยู่กบั ยายในชุมชนล็อค 1-2-3 เขตคลองเตย
แม่ของเขาเสียชีวิต พ่อหายสาบสูญไม่สามารถติดต่อได้ เขาจึงต้ องมาอาศัยอยู่กบั ยายทีมีอาชีพรับจ้ างทัวไป รายได้
ไม่แน่นอน ปิ ยะพงษ์ เป็ นเด็กทีมีความกตัญ ตู ่อครอบครัว หลังเลิกเรี ยนและวันหยุด หรือช่วงปิ ดเทอม เขาจะรับหน้ าที
สิงสินค้ าจากร้ านโชห่วยให้ กบั ลูกค้ าในชุมชน มีรายได้ เพียง 100 บาทต่อวัน แต่ถ้าเป็ นวันเสาร์ -อาทิตย์จะได้
ค่าตอบแทนวันละ 200.-บาท รายได้ ทีได้ รับเขาจะนําไปให้ ยายเพือใช้ จ่ายในครอบครัว และค่าเล่าเรี ยน และถ้ ามีเวลา
ว่างจากการเรียน การหารายได้ พิเศษ เขาจะแบ่งเวลามาช่วยงานชุมชน มีจิตอาสาเป็ นแกนนําเยาวชน เป็ นพีเลียงร่วมกับแกนนําเครือข่าย
เยาวชน มูลนิธิดวงประทีป

ด้ านสังคมและพัฒนาชุมชน
นายจตุรพร ถาวรบัณฑิต อายุ 18 ปี กําลังศึกษาอยู่ปีที 1 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม เป็ นโควตาเรียนฟรี อาศัยอยู่ในชุมชนล็อค 1-2-3 เขตคลองเตย จตุรพรจะ
ซึมซับความมีนําใจเสียสละจากผู้เป็ นพ่อ แม่ และการร่วมทํากิจกรรมทีสร้ างสรรค์กบั โครงการทุนการศึกษาของ
มูลนิธิดวงประทีปทุกครัง จึงทําให้ เขาเป็ นเยาวชนทีมีจิตสํานึกโดยทีไม่ต้องรอการร้ องขอความช่วยเหลือ กิจกรรม
ทีเป็ นประโยชน์ ต่อชุมชนโดยรวมไม่ว่าจะเป็ นการให้ ความรู้ในเรือง การป้องกันตัวเองจากภัยคุกคาม การรู้จกั โทษ
ของยาเสพติด หรือกระทังกิจกรรมทีเป็ นปั ญหาของสังคมโดยรวมก็คือ การขายตรงความรู้เรืองเอดส์ และการตัง
ครรภ์ ไม่พงึ ประสงค์ส่คู นในชุมชน เพือลดปั ญหาการตังครรภ์ ไม่พร้ อม เขาร่วมทํากิจกรรมหลากหลายเหล่านี
อย่างต่อเนืองตังแต่ศึกษาอยู่ชนมั
ั ธยมศึกษาปี ที 1 จนกระทังปั จจุบัน
นายเอกชัย จารย์ ลี อายุ 23 ปี กําลังศึกษาอยู่ปี 2 สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง อาศัยอยู่
ที อําเภอบ้ านนา จังหวัดนครนายก
เริมสนใจงานพัฒนาจากความต้ องการความสนุกและได้ พบเพือน แต่สงหนึ
ิ งทีเขาได้ รับโดยไม่ร้ ูตวั คือ
ความรู้ทีได้ รับจากการอบรมและนําไปสู่การเป็ นวิทยากรให้ ความรู้ เรือง HIV ทีโรงพยาบาลบ้ านนา จังหวัด
นครนายก และพัฒนาขึนมาเรือยๆ จนเป็ นวิทยากรทีเก่ง จากวิทยากรให้ ความรู้เรือง HIV เขาเริมสนใจทีจะ
ช่วยเหลือผู้อืนด้ วยการเป็ นอสม. เพือเข้ าถึงกลุม่ คนในชุมชนได้ มากขึน นอกจากการเป็ นวิทยากรทีโรงพยาบาล
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มารู้จกั “เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน” ปี 6 (ต่อ)
บ้ านนา และได้ รับเลือกให้ เป็ นประธานกลุม่ ฟ้าสีหมอก เป็ นทีปรึกษาสภาเยาวชน จังหวัดนครนายก
ประธานกลุม่ ทีนเซนเตอร์ โรงพยาบาลบ้ านนา และเป็ นครูพิเศษ กศน. กิจกรรมหลากหลายต่างๆ เหล่า
นีทําให้ ความรู้ สกึ ทีร่วมกิจกรรมเพือความสนุก เปลียนเป็ นความสุขทีได้ ทํางานพัฒนาชุมชน และช่วย
เหลือสังคม
นางสาวภัทรวดี ใจทอง อายุ 18 ปี กําลังศึกษาอยู่ปี 1 คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อาศัยอยู่ทีอําเภอ
บ้ านฉาง จังหวัดระยอง
เธอเริมทํากิจกรรมด้ วยการหาความหมายของคําว่า “จิตอาสา” โดย
การเข้ าร่วมกิจกรรมให้ ความรู้เรือง HIV ด้ วยรูปแบบและกิจกรรมทีส่งเสริม
โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถของตนเอง จึงเป็ นทีมาของการ
ทํากิจกรรมให้ ความรู้คนในชุมชน และยังได้ ทํากิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนควบคู่ไปด้ วย ทัง
โครงการจิตอาสา สร้ างพืนทีสร้ างสรรค์ ให้ แก่เยาวชนผ่านการเสนอโครงการพัฒนาต่างๆ เพือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในชุมชนให้ มากขึน โดยจะเริมทีตัวเองก่อนและส่งต่อการทําความ
ดีด้วยจิตอาสาสูค่ นรอบข้ าง ด้ วยการ ชักชวนให้ เข้ ามาทํากิจกรรม และต่อยอดให้ มีเครือข่ายคนทําดี
ทําจิตอาสาเพิมมากขึน โดยให้ ผ้ รู ่วมกิจกรรมได้ เรียนรู้ทีจะเป็ นผู้ให้ มากกว่า ทีจะเป็ นผู้รับ
และทังหมดนีเป็ นเรื องราวโดยย่อของเยาวชนที ผ่านการคัดเลือกให้เป็ น “เยาวชนคนดี ต้น
แบบของชุมชน” ประจํ าปี นี มูลนิ ธิฯ หวังว่าเยาวชนต้นแบบทีผ่านการคัดเลือกเหล่านี จะเป็ นกํ าลัง
สําคัญ เป็ นต้นแบบของเยาวชนทีหมดกํ าลังใจ ท้อแท้ ได้มีแบบอย่างให้เห็นถึงความสําเร็ จ ความ
พากเพียร ความกตัญ ู การต่อสูช้ ี วิต ไม่ใช่ว่าพวกเขาเหล่านี จะมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน จึงจะ
สามารถทํ าสิ งเหล่านีได้ แต่ทางตรงกันข้าม บางคนครอบครัวจะขัดสนยากจนแต่ก็สามารถ
พากเพียรเรี ยนจบปริ ญญาเอก บางคนถูกทอดทิ งให้อยู่กบั ปู่ ย่า ตา ยายตังแต่เล็ก ก็เป็ นเด็กดีมี
คุณภาพ กตัญ ู ดิ นรนหารายได้เพือแบ่งเบาภาระของผูม้ ีพระคุณ และยังแบ่งเวลาช่วยเหลืองาน
ชุมชนอย่างต่อเนือง ความพากเพียร มุมานะ อุตสาหะ
ความมี จิตสํานึกที ดี แม้ว่าความยากจนจะเป็ นอุปสรรค
แต่ก็ไม่ได้ทําให้เยาวชนเหล่านีละเลยทีจะพัฒนาตนเอง
ช่วยเหลือผูอ้ ื น ดังนันเราหวังเป็ นอย่างยิ งว่ารางวัล
“เยาวชนคนดี ต้ นแบบของชุมชน” จะช่วยจุดประกาย
การ เป็ นกํ าลังใจ ให้เยาวชนหมดหวังในชีวิต ได้ลุกขึนมา
ต่อสูเ้ พือตนเอง เพือครอบครัว และเพือพัฒนาชุมชน ใช้
เวลาว่างให้ก่อประโยชน์ และวันหนึงรางวัล “เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน” อาจจะเป็ นของคุณ

