“กฤตพล” นิสิต มก. ดีเดน

เยาวชนคนเกง ป 2550 โครงการดวยรักและหวงใย
ในพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เปนที่ทราบกัน ดีวา เยาวชนไทยบางสว นมัก ถูก วิพากษวิจารณ ถูกหามปราม ถูก กีด กัน ในการ
แสดงออกดานตางๆ เปนเหตุใหขาดความเชื่อมั่น ขาดความกลาคิด กลาทํา กลาแสดงออกในทางที่ถูกที่ควร
แต สํ า หรั บ นายกฤตพล วั ง ภู สิ ต นิ สิ ต ชั้ น ป ที่ 3 ภาควิ ช าภาษาไทย คณะมนุ ษ ยศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแลว นับเปนอีกหนึ่งตัวอยางที่ดีของเยาวชนไทยในยุคปจจุบัน ที่มีความสุขใน
การดําเนิน ชีวิต แตละวันอยางมีคุณ คา และใฝหาการทํากิจ กรรมเพื่อสังคมอยางสม่ําเสมอโดยที่ไมเปน
อุปสรรคตอการเรียนเลย เพราะผลการเรียนของกฤตพลนั้นอยูในระดับเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไปมาโดยตลอด
ลาสุด ยัง ได รับ รางวัล อั น ทรงเกีย รติจากโครงการดวยรัก และหวงใย ในพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุด าฯ สยามบรมราชกุมารี ใหเปน เยาวชนคนเกงของกรุงเทพมหานคร รุนที่ 3 ประจําป 2550
ซึ่งกฤตพล และเพื่อนๆ เยาวชนคนเกง จํานวน 71 คน จาก 75 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร จะเขารวม
กิจกรรมสัมมนาเขาคาย ในวันที่ 21-23 ตุลาคมนี้ พรอมกับจะเขารับพระราชทานเข็มเครื่องหมาย เงินทุน
รางวัล จํานวน 5,000 บาท และเกีย รติบัตรในโอกาสตอไป ทั้งนี้เพื่อเปน การแสดงความจงรัก ภักดีและ
กตเวทิตาคุณ แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในวโรกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา
และในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระ ชนมายุครบ 52 พรรษา
โครงการคัดเลือกเยาวชนคนเกง ในโครงการดวยรัก และหวงใย ในพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีวัตถุประสงคเพื่อใหสังคมไทยยอมรับในความสามารถของเยาวชนที่มี
ความสามารถเปนเลิศในดานตางๆ โดยการประกาศเกียรติคุณใหสังคมรับทราบ พรอมทั้งเปนการสราง
คานิยมในการยกยองคนเกงและคนดีใหเกิดขึ้นเพื่อเปนแบบอยางใหกับเยาวชนในการสรางสรรคผลงานที่
เปนประโยชนแกจังหวัดและทองถิ่น ของตนตอไป ทั้งนี้โครงการฯ ดังกลาวไดรับความรวมมือจากผูวา
ราชการจังหวัด คัด เลือกเยาวชนคนเกง จังหวัด ละ 1 คน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลัก เกณฑก าร
พิจารณาของโครงการ ฯ เชน เปนผูประพฤติดี มีศีลธรรมและจริยธรรม มีผลการเรียน 3.00 ขึ้นไป พรอมที่
จะกลับไปทําประโยชนแกจังหวัดและทองถิ่นของตน นอกจากนี้ยังตองเปนผูที่มีความสามารถเฉพาะใน
ดานตางๆ ดวย เชน วิชาการ ดนตรี นาฏศิลป ศิลปะ หัตถกรรม เกษตรกรรม คหกรรม หรือ อุตสาหกรรม
เปน ตน โครงการคัด เลือกเยาวชนคนเกง ฯ เริ่มจัดในป พ.ศ. 2545 เปน ตน มา โดยจะพิจารณาคัดเลือก
เยาวชนคนเกงทั่วประเทศ ทุก ๆ 2 ป ตอรุน ที่ผานมาเยาวชนคนเกงในรุนที่ 1(ป 2545-2546) มีจํานวน 80
คน รุนที่ 2 (ป 2547 – 2548) จํานวน 71 คน และรุนที่ 3 (ป 2549-2550) จํานวน 71 คน โดยมี นางวินา
นิติตะวัน เปนประธานโครงการฯ

สําหรับ ประวัติสวนตัวของนายกฤตพล วัง ภูสิต เยาวชนคนเกงของกรุงเทพมหานคร รุน ที่ 3
ประจําป 2550 เกิดเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2530 เปนบุตรของนายเอกสิทธิ์ และนางเฑียรทิพย อาชีพ
ขาราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กฤตพล เปนเด็กที่ใฝรู กลาคิด กลาทํา และกลาแสดงออกมาตั้งแตอยู
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาเพื่อการศึกษา โดยรับหนาที่เปนพิธีกร
และ เขารวมการประกวดแขงขันตางๆ เชน ประกวดคําประพันธวันพอ ประกวดปายนิเทศ เรื่องสิ่งแวดลอม
หรือแมแตการเปนนักกีฬากรีฑา ของโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ เขาแขงขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 23 ก็ไดรับ
รางวัลที่ 2 และ3 โดยตลอด นอกจากนี้ยังไดรับรางวัลเกียรติบัต รผูมีความประพฤติดีเ ดน 4 ปซอน จาก
โรงเรีย นสาธิตเกษตรฯ อีกดวย นับเปน การยืนยัน ไดอยางดียิ่งถึงการเปนผูใฝรูใ นการเรียนและการทํา
กิจกรรมเพื่อสวนรวมของกฤตพล
เมื่อกาวยางสูการเปนนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กฤตพลก็ยังโดดเดนในเรื่องกิจกรรม เขาเขา
ไปรวมเปนกรรมการสภาผูแทนนิสิต มก. ไดรับโอกาสตางๆมากมาย เชนเปน ผูแทนนิสิตถวายมาลัยขอ
พระกร แดสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
นอกจากนี้ ยังเปนประธานโครงการอบรมเยาวชนอาสาสมัครเฝาระวังทางวัฒนธรรม ประธานโครงการ
ประชาสัมพันธและรับเรื่องรองทุกข และประธานรุน 24 คณะมนุษยศาสตรอีกดวย และในป 2549 กฤตพล
ก็ไดรับการคัดเลือกใหเปนนิสิตนักกิจกรรมดีเดนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ดวยความที่กฤตพลเปนเยาวชนรุนใหมที่กลาแสดงออกในสิ่งที่ดี เขามักจะมองหากิจกรรมดีๆเพื่อ
พัฒนาความรูความสามารถของตัวเองอยูเสมอ โดยใหเหตุผลวาเราตองกลาที่จะนําเสนอความคิดเห็น ซึ่งใน
บางครั้งเราจะไมรูเลยวาเรามีความสามารถหรือไม ถาไมลองลงมือทํา สําหรับเรื่องการเรียนนั้นถาเราแบง
เวลาใหพอเหมาะก็สามารถที่จะทํากิจกรรมที่เราชอบไปพรอมๆกันได ยกตัว อยางเชน การเขาไปเสนอ
แผนการจัดพิธีเปด-ปด พิธีการและการแสดง การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ฤดูรอน ครั้งที่ 24
กฤตพล ก็มีค วามสนใจและตระหนัก ถึงความภาคภูมิใ จในการเปน เจาภาพของประเทศไทย จึงไดส ง
แผนงานเขาประกวดโดยนําทักษะความรู และประสบการณตางๆจากการเขารวมกิจกรรมหลากหลายเวที
มาสรางสรรคแผนงานของตน จนสามารถควารางวัลชมเชย มาได ดวยความภาคภูมิใจ…เคล็ดลับทีก่ ฤตพล
ฝากไวก็คือ “ คิดที่อ ยากจะทํา กอนที่อยากจะเปน โดยที่ไมตองนึกถึงรางวัลที่จะไดรับ แลวเราก็จะมี
ความสุขและประสบกับความสําเร็จ”
นับเปนความสําเร็จที่สวยงาม และอยากจะเชิญชวนใหเยาวชนไทยหันมาใสใจในการทํากิจกรรม
ตางๆ ทั้งในและนอกหลักสูตร เพื่อจักไดเพิ่มพูนความรูความสามารถ เปนเยาวชนคุณภาพใหกบั ประเทศชาติ
ของเราตอไป

