
 

อาสาสมัครกับเยาวชน  
#HipsterMentor  พี่เลีย้งเด็กแนว : บทบาทเบือ้งหลังการสร้างเยาวชนอาสาสมัคร 

งานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครัง้ที่ 1 วันที่ 7 พค. 2558 เวลา 15.30 – 17.00 น. 
ณ  ห้อง 5301 ชัน้ 3 อาคารสน่ัน เกตทุัศน์ (อาคาร 5) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 

องค์กรรับผิดชอบ :  กลุม่นวตักรรมเยาวชนเพื่อสงัคม (why i why)  

รูปแบบการด าเนินการประชุม  

 ด าเนินการประชุมในรูปแบบการน าเสนอประสบการณ์จริงจากวิทยากร 3 ท่าน และเปิดให้

ผู้ เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนซกัถามและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของตนเอง ด าเนินรายการโดยคุณวนัสนันท์ 

ศรีไพศาล จากกลุ่มนวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคม ส าหรับวิทยากรทัง้ 3 ทา่น ได้แก่ 

1. คุณไพโรจน์ วิสุทธิวงศ์รัตน์ (ครูแว่น) อาสาสมัครท่ีท างานด้านสิ่งแวดล้อมและด้านเด็ก

และเยาวชนมานบัสบิปี มีประสบการณ์การเป็นพี่เลีย้งเยาวชนอาสาสมคัรทัง้รุ่นเล็กรุ่นใหญ่ 

2. คุณฮาริส มาศชาย (ฮาริส) อดีตเยาวชนอาสาสมัคร ผู้ก่อตัง้กลุม่ละครมาหยา ร่วมถ่ายทอด

ประสบการณ์การเรียนรู้จากกระบวนการพี่เลีย้งสูก่ารปรับเปลี่ยนตนเองมาเป็นพี่เลีย้งให้กับ

น้องๆ อาสาสมคัรในกลุม่ละคร 

3. คุณพรเพ็ญ เธียรไพศาล (โบว์) อาสาสมัครประจ า กลุ่มนวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคม 

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั

รามค าแหง ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ประทบัใจจากการได้รับการดแูลจากพี่เลีย้งอาสาสมคัร

ตัง้แตเ่ร่ิมเข้ามาท างานอาสาสมคัรใหม่ๆ มาจนถึงปัจจุบนั  

 
สรุปรายละเอียดการประชุม 

 ผู้ด าเนินรายการกลา่วทกัทายผู้ เข้าร่วม เชิญชวนทุกท่านยืดเส้นยืดสายเพื่อผ่อนคลายและกระตุ้น

ความพร้อมในการเรียนรู้ จากนัน้จึงกลา่วแนะน ากลุม่นวตักรรมเยาวชนเพื่อสงัคม (why i why) พร้อมทัง้

เกร่ินน าถึงความเป็นมาของการจดักิจกรรมครัง้นีว้า่เน่ืองจากกลุม่วายไอวาย ได้มีการท างานเพื่อสง่เสริมให้

เยาวชนลุกขึน้มาท าสิ่งดีๆ ในสังคม โดยเฉพาะในรูปแบบของการท าโครงการเพื่อสงัคม ท่ีมีทัง้การใช้

ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาในชุมชนของตนเอง เรียกว่าโครงการ “ตลาด

ประกอบฝัน” วายไอวายด าเนินโครงการดงักลา่วตอ่เน่ือง 6 ปี เกิดเยาวชนอาสาสมคัรขึน้มา 6 รุ่น และท า

ให้พบวา่ปัจจัยส าคญัท่ีท าให้เยาวชนสามารถท าโครงการได้ส าเร็จ ตลอดจนเรียนรู้จากกระบวนการด าเนิน

โครงการ คือ กระบวนการเป็นพี่เลีย้ง หรือ Mentorship ดงันัน้ ในห้องย่อยท่ีกลุม่วายไอวายดูแลวนันีจ้ึงได้



 

เชิญผู้ ท่ีมีประสบการณ์ทัง้ในมิติของผู้ เป็นพี่เลีย้ง และน้องๆ เยาวชนอาสาสมคัรท่ีเคยได้สมัผสักับการเป็นพี่

เลีย้งอาสาสมัครมาเลา่ประสบการณ์และแลกเปลี่ยนกับทุกท่านในวนันี ้โดยแต่ละท่านจะใช้เวลาพูดคุย

ประมาณ 15 นาที  

 

 

วิทยากรท่านที่ 1 คุณไพโรจน์ วิสุทธิวงศ์รัตน์  

 คุณไพโรจน์กลา่วถึงผลึกความคิดจากประสบการณ์การท างานอาสาสมัครและการเป็นพี่เลีย้ง

อาสาสมคัรท่ีอยากจะแบง่ปันกบัผู้ ฟังทกุทา่น 4 ประเด็น ดงันี ้ 

ประเด็นที่ 1 มรดกทางความคิด (ไม่ได้ถูกเสมอไป) คณุไพโรจน์ยกเพลง “ไก่ย่าง” ว่าเม่ือก่อนมัน

ไม่ได้ร้องวา่ “เสยีบตูดซ้าย เสียบตูดขวา” แตร้่องวา่ “เสยีบปีกซ้าย เสียบปีกขวา” แตเ่ม่ือยคุสมัยเปลี่ยนไป 

เนือ้เพลงก็เปลี่ยนไปเร่ือยๆ เป็นตัวอย่างหนึ่งของการส่งผ่านวิธีคิดท่ีย่อมมีการเปลี่ยนแปลงและการ

ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย กิจกรรมท่ีถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสูรุ่่นหนึ่งมีความเฉพาะในแต่ละรุ่น คือมี

ฐานเดิมท่ีถูกสง่มา แต่เม่ือมาถึงแต่ละรุ่น เขาก็จะมีการปรับเปลี่ยนตามแบบของเขาหรือตามยคุสมัยของ

เขา มรดกทางความคิดท่ีได้รับการสืบต่อมาจึงอาจจะไม่ได้ถูกตรงตามแบบดัง้เดิม แต่สิ่งส าคัญคือเรารู้

หรือไม่วา่มนัเปลีย่น เปลีย่นไปเป็นอยา่งไร แล้วเราอยูร่่วมกนัในความเปลีย่นแปลงนีอ้ยา่งไร  

ประเด็นที่ 2 ทกุอย่างเกิดข้ึนไดห้ลงัความต้องการ กิจกรรมอาสาสมคัรเป็นกระบวนการทางสงัคม 

เพราะมีคนมารวมตวักันท างานอาสาสมัคร มันคือพฤติกรรมร่วม ซึ่งจ าเป็นต้องมีการจัดการเวลาเรามา

รวมกัน แต่การจัดการต้องมีการจัดการตามความต้องการท่ีเกิดขึน้ แต่บางครัง้ กลุ่มคนท่ีต้องการท า

กิจกรรมก็ไม่รู้วา่ความต้องการท่ีมาท ากิจกรรมนัน้ๆ คืออะไร ซึง่ถ้าตอบค าถามไม่ได้ก็ไม่ควรท า ทัง้นี ้ในเชิง

กระบวนการ เราต้องก าหนดความต้องการก่อน แล้วเราจึงมาก าหนดวัตถุประสงค์ จากนัน้เป้าหมายก็

ตามมา เนือ้หาและรูปแบบกิจกรรมตามมา แล้วเราคอ่ยเลอืกเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมได้ ไม่ใช่วา่คิดงานเพื่อให้

ได้ใช้เคร่ืองมือท่ีเรามี หากเทียบกับเร่ืองความเป็นพี่เลีย้งเด็กแนว เด็กแนวหรือคนรุ่นใหม่ท่ีพวกเราท างาน

ด้วย เขาคิดว่าท าไมเขาต้องเหมือนคนอ่ืน ตราบใดท่ีไม่เดือดร้อนใคร เขาก็สามารถหาวิธีท าสิ่งต่างๆ ได้

ตามท่ีต้องการได้ แตส่ิง่ส าคญัคือเขาต้องรู้ความต้องการก่อนวา่เขาต้องการอะไร  

ประเด็นที่ 3 คุณค่าคือการกระท า ความสขุคือพลงังาน โดยสว่นตวั คุณไพโรจน์เช่ือว่าในการลง

มือท างานอาสาสมัคร แม้ยงัไม่ส าเร็จก็ถือว่าเกิดคุณค่าแล้ว ท่ีส าคัญคือในการท างาน เรามักคิดว่าต้อง

ท างานเพื่อให้เกิดความสขุ แต่แท้จริงแล้ว ในกระบวนการท างานเราต้องท าอยา่งมีความสขุด้วย ความสขุ

ไม่ได้อยู่แค่ท่ีปลายทาง ความสขุต้องเป็นพลงังานให้ท างาน เป็นพลงังานผลกัดันงานให้เดินหน้าไป คุณ



 

ไพโรจน์ยกกรณี ลงุชวน แหง่คลองลดัมะยม ท่านพายเรือเก็บขยะตามล าพงั เคยถกูมองวา่บ้า แตล่งุชวนก็

ยงัคงท าตอ่ไป เพราะมีความสขุกับการได้มีสว่นช่วยให้คลองสะอาดขึน้ ท้ายท่ีสดุผู้คนในชุมชนก็ให้คุณค่า

และหนัมาช่วยกันท าด้วย ความสขุท าให้ลงุชวนท า แม้มนัจะไม่ได้เห็นความส าเร็จ แถมยงัมีคนนินทา และ

ในท่ีสดุ ความสขุในการท างานก็ท าให้ลงุชวนท าอยา่งตอ่เน่ือง เร่ิมเห็นผล แล้วทกุคนก็หันมาร่วมมือกนัดแูล

คลองลดัมะยม จนปัจจุบนัขยายสูก่ารเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียว เป็นตลาดน า้คลองลดัมะยม  

ประเด็นที่ 4 อย่าลืมความเป็นจริง ในระหวา่งการท ากิจกรรมอาสาสมัคร พวกเราทุกคนก็ล้วนมี

หน้าท่ีหลกัด้วย และเราต้องไม่ลมืความจริงเร่ืองนี ้นกัศกึษาท ากิจกรรมอาสาสมคัร แตก็่ต้องไม่ลมืวา่ตวัเอง

เป็นนกัศึกษา ต้องท าหน้าท่ีสว่นนัน้ด้วย สว่นต่อมาคือเวลาเราท ากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ เราต้องเข้าใจว่า

คนหิว เราเรียกร้องสิทธิมากมายกับสงัคม แตเ่ราต้องไม่ลมืท่ีจะเรียกร้องอย่างเห็นความจริงของสงัคม เช่น 

กรณีเรียกร้องการอนรัุกษ์พลงังานโดยท่ีเราไม่ได้มองวา่ตวัเราเองมีสว่นในปัญหานัน้อยา่งไร เราไม่มองหรือ

มองความจริงไม่ครบ หรือการท าคา่ยอาสาพฒันาชนบทแตไ่ปกินอาหารชาวบ้านจนชาวบ้านไม่มีจะกิน เรา

ลมืมองความจริง เคยมีคนบอกว่าคนท้องอ่ิมพดูอะไรก็ถกูเสมอ ถ้าท้องหิว แม้แตแ่ม่ยงัฆา่ได้ ดูต านานก่อง

ข้าวน้อยฆ่าแม่เป็นตวัอย่าง เราไปบอกให้ชาวบ้านปกป้องป่า แต่ถ้าเขาไม่มีกิน ถ้าเจอกวาง เขาก็ต้องกิน 

หมปู่าก็ต้องกิน เจอไม้ก็ต้องตดั ท าทกุอยา่งได้เพราะท้องหิว  

 คณุไพโรจน์สรุปให้เห็นว่า การเป็นพี่เลีย้งอาสาสมคัรซึ่งมีการดแูลจากรุ่นสูรุ่่น พี่สูน้่อง อาจารย์ลกู

ศิษย์ ก็จะมีระยะห่างต่างกันมาก ยิ่งห่างก็ยิ่งต่างความคิด กรอบการท างานไม่เหมือนกัน พี่น้องท างาน

ร่วมกนั เราจะมีฐานคิดอีกแบบ แต่ถ้าเป็นครูออกแบบกิจกรรมให้นกัเรียน ครูนึกเสมอว่าต้องป้องกันอะไร

ไม่ให้ภยัมาถึงตวัเด็ก ครูประถม มัธยม จะไม่พาเด็กไปทะเล เพราะต้องป้องกันอันตรายกับเด็ก แต่ถ้ารุ่นพี่

รุ่นน้องก็คิดไม่เหมือนกัน ซึ่งสิ่งเหล่านีเ้ราต้องท าความเข้าใจเพื่อท่ีจะไม่ตัดสินกัน มันเป็นเร่ืองของการ

บริหารความเสีย่ง แตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคลด้วย และอยากเน้นย า้ว่า เคร่ืองมือท่ีมีประโยชน์ในการท่ี

จะดูแลกันอย่างหนึ่ง คือ การถอดบทเรียน เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคัญมาก เพราะเป็นสิ่งท่ีท าให้การส่งต่อ

บทเรียนสูอี่กคนหนึง่ เกิดประสทิธิภาพมากขึน้  

 ผู้ด าเนินรายการกลา่วขอบคณุวิทยากรทา่นแรก และยงัไม่เปิดให้ซกัถามเน่ืองจากวิทยากรคนท่ี 2 

คือ คณุฮาริส มาศชายต้องไปขึน้เคร่ืองบินกลบัจงัหวดักระบี่ให้ทนั จึงเชิญคณุฮาริสขึน้พดูก่อน และขอให้ผู้

ท่ีต้องการสอบถามหรือแลกเปลีย่นในประเด็นท่ีคณุไพโรจน์น าเสนอทีหลงั  

 

วิทยากรท่านที่ 2 คุณ ฮาริส มาศชาย  



 

ผู้ด าเนินรายการแนะน าว่าคุณฮาริสเป็นเยาวชนท่ีได้รับการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ

นวตักรรมเพื่อสงัคมในโครงการตลาดประกอบฝันรุ่น 3 หลงัจากจบโครงการก็ยงัคงท างานตอ่เน่ือง ปัจจุบนั

ท ากลุม่ละครมาหยา ใช้กระบวนการละครสร้างการเรียนรู้ให้กบัเด็กๆ ท่ีจงัหวดักระบี่  

 คณุฮาริสกลา่ววา่มาร่วมพดูคุยในฐานะศิษย์เก่าของวายไอวาย ในช่วงท่ีท ากิจกรรมกบัวายไอวาย 

ตนเรียนท่ี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งเป็นช่วงท่ีสถานการณ์ 3 จังหวดัชายแดนใต้

ก าลงัรุนแรงมาก ตอนนัน้รวมตวักับเพื่อนๆ เพื่อท าละครเก่ียวกับเด็กปอเนาะ เพราะเป็นช่วงท่ีคนมีความ

เข้าใจในวิถีของเด็กปอเนาะ ตอนนัน้ยากมาก เพราะแม้เราเป็นนกัศกึษา เราก็ไม่ได้ปลอดภยั  

จุดเร่ิมต้นของการท าโครงการในช่วงนัน้หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นการเข้ามาเป็นอาสาสมัคร คือการ

ได้ค้นหาแรงบันดาลใจและสิ่งท่ีอยากท าโดยไม่มีใครมาบอกให้ท า ตอนนัน้เราท าเพราะเราต้องการเห็น

ความเปลี่ยนแปลงในสังคม แล้วก็ช่วยเพื่อนๆ ในมหาวิทยาลยัมาร่วมกันท างานตรงนี ้แล้วเราก็ได้ใช้

กระบวนการและเคร่ืองมือท่ีเรียนรู้มาแชร์ความรู้กบัเพือ่นๆ ถือวา่เป็นรางวลัชีวิต  

สิง่ส าคญัท่ีท าให้ริเร่ิมท างานอาสาสมคัรและการท าตอ่ไปคือการท่ีได้ค้นหาตวัเองและมีแรงบนัดาล

ใจ ซึง่พี่เลีย้งสามารถช่วยหลอ่เลีย้งตรงนีไ้ด้  

 

ช่วงซกัถามแลกเปลีย่นกบัคณุฮาริส 

 

1. ค าถาม : มีวิธีการสร้างแรงบนัดาลใจในการท างานอาสาสมคัรอยา่งไร 

 

คณุฮาริส : ต้องเป็นวิธีสอนแบบไม่สัง่ ซึง่วธีินีเ้ขาก็ใช้กบัน้องๆ อาสาสมคัรในโครงการของเขา

เหมือนกนั คือ ชีใ้ห้น้องๆ เห็นปัญหาในชุมชนหรือสงัคม แล้วให้น้องเห็นถึงแรงกระทบอนัเป็น

แรงบนัดาลใจ แล้วให้น้องได้คิดวิธีการท างานและโครงการตา่งๆ ด้วยตวัเอง และต้องมีการ

บริหารจดัการด้วย นอกจากใช้เคร่ืองมือแล้ว การบริหารจดัการต้องมีด้วย ทัง้เร่ืองสไตล์ท่ี

ตา่งกนั ความสามารถท่ีตา่งกนั งานท่ีรับผิดชอบตา่งกนั เราต้องมีการบริหารจดัการสิง่ตา่งๆ 

เอง 

  

2. ค าถาม : ลกัษณะเมนเทอร์แบบไหนท่ีท าให้น้องๆ อาสาสมคัรกลุม่ก้าวข้ามเร่ืองยากๆ ได้  

 



 

คณุฮาริส : ตอบวา่ยิ่งมีเร่ืองยากในการท างาน เราต้องพยายามพาน้องให้เห็นปัญหา ไม่ใช่ท า

ตวัให้เป็นปัญหาไปด้วย เราแก้จากจุดท่ีเราแก้ได้ก่อน เร่ิมจากตวัเอง แต่อย่าท าให้ตวัเองเป็น

ปัญหาไปด้วย อุปสรรคอ่ืนๆ ก็มากอยูแ่ล้ว เราต้องไม่ท าให้ตวัเราเป็นปัญหา  

 

3. ค าถาม : ในการกิจกรรมนกัศกึษา เราเจอคนท่ีไม่ท างาน เราพยายามชวนเขาคยุก็แล้ว เข้าหา

ยาก อะไรก็ไม่ท า เราจะมีวิธีท าอยา่งไรได้บ้าง 

คณุฮาริส : ลองดงึคนท่ีเขาอยากมีสว่นร่วมก่อน แตถ้่าเราเจอกรณีแบบนี ้เราต้องสร้าง

ความสมัพนัธ์โดยเราเป็นฝ่ายเข้าหามากขึน้ ไม่ใช่แคเ่ร่ืองงาน เราไม่ได้คิดวา่เราต้องชีน้ าหรือ

สัง่วา่ให้น้องท าหนึง่ สอง สาม แตเ่ราชวนคิดวา่ควรจะท าอยา่งไร สอนโดยไม่ต้องสัง่ แนะโดย

ไม่ต้องน า  

ผู้ด าเนินรายการ : เสริมคณุฮาริสวา่อาจจะต้องคอ่ยๆ ทลายก าแพงในเร่ืองทัว่ๆ ไปก่อน เช่น 

เร่ิมจากเป็นเพื่อนทีละนิด สงัเกตจากลกัษณะสว่นบุคคลวา่นา่จะเข้าหาด้วยวิธีการแบบไหน 

แล้วหลงัจากนัน้คอ่ยมาชวนคยุในเร่ืองการท างาน  

  

4. ค าถาม : อยากให้อธิบายกระบวนการท างานของกลุม่ละครมาหยามากขึน้  

คณุฮาริส : กระบวนการท างานของเราเป็นการใช้กระบวนการละครในการน าพาน้องๆ เรียนรู้

ปัญหาชุมชน และมีการฝึกทกัษะน้องๆ ผา่นกระบวนการละคร เป้าหมายหลกัคือการพฒันา

ตวัน้องๆ เยาวชน เป้าหมายรองคือการสง่สารถึงชุมชนในประเด็นท่ีท าละคร  

  

5. ค าถาม : อยากฟังตวัอยา่งความส าเร็จของกระบวนการละครกบัเด็กและเยาวชน  

คณุฮาริส : เราใช้ละครเร่ท างานกบัเด็กมสุลมิท่ีมีปัญหาเร่ืองภาษา เราใช้กระบวนการละครใบ้

ก็ช่วยทลายก าแพงทางภาษา พฒันาบุคลกิภาพ และช่วยให้คลีค่ลายในบางประเด็นได้ เราใช้

ละครสะท้อนปัญหาเด็กปอเนาะท่ีถกูกลา่วหาวา่เป็นแหลง่ซอ่งสมุ แตน้่องๆ เขาได้สะท้อน

ความจริง ความภาคภมิูใจที่สวนกระแสสงัคม น้องๆ ก็มีก าลงัใจมากขึน้ คนท่ีได้ดก็ูมีก าลงัใจ

มากขึน้  

 

วิทยากรท่านที่ 3 คุณพรเพ็ญ เธียรไพศาล  



 

ผู้ด าเนินรายการแนะน าวิทยากรวา่เป็นอาสาสมคัรมาตัง้แตเ่รียนชัน้มธัยมต้น เรียนรู้ และท างาน

อาสาสมคัรด้วยกนักบักลุม่นวตักรรมเยาวชนเพื่อสงัคมมาจนปัจจุบนั  

 คณุพรเพ็ญเลา่ให้ฟังถึง “พี่เลีย้งอาสาสมคัร” ในชีวิตของตนเอง คนแรกคือ ป้าตู ่เป็นผู้ ท่ีเปิดโอกาส

ให้เธอได้ลองท างานในชุมชน ได้ลองจัดงานเอง ป้าตู่ท าให้รู้สกึไว้วางใจท่ีจะคิดและท าสิ่งต่างๆ แม้ว่าใน

ช่วงหนึ่งรู้สกึว่าป้าตู่ดุเรามาก แต่เราก็ยงัอยากมาท างาน เพราะว่าเราอยากเป็นเหมือนป้าตู่ท่ีท างานเพื่อ

ชุมชนมาอยา่งตอ่เน่ืองและจริงใจ  

ตอ่มา คุณพรเพ็ญได้ท ากิจกรรมกับพี่เก๋ พี่แนน กลุม่นวตักรรมเยาวชนเพื่อสงัคมก็รู้สกึประทบัใจท่ี

พี่ๆ ไม่ได้ทุ่มคาดหวงัมาท่ีเรา ท าให้เราไม่รู้สกึกดดัน แต่เขาสอนเราในหลายๆ เร่ือง เอาใจใส่ในเร่ืองชีวิต

สว่นตวัด้วย ดูแลเร่ืองความรู้สกึด้วย ไม่ได้คยุกันแตเ่ร่ืองงานเทา่นัน้ เช่น ตอนจะสอบเข้ามหาวิทยาลยั เรา

อยากเข้าสงัคมสงเคราะห์ พี่เขาถามเราว่าท าไมจึงอยากเรียน เราก็สะดุด ท าให้เราได้คิดทบทวนว่าเรา

อยากเรียนจริงๆ หรือไม่ ท าให้เข้าใจตวัเอง พอไปสอบก็ปรากฏวา่สอบติดท่ีอ่ืน ไม่ได้คณะท่ีหวงัไว้ คุณพร

เพ็ญบอกว่าตอนนัน้เสยีใจมาก แต่พอคยุกบัพ่ีๆ แล้วเขาบอกวา่ไม่เป็นไร ปีหน้าก็มี คณะอ่ืน มหาวิทยาลยั

อ่ืนก็มี ท าให้เรามีก าลงัใจมากยิ่งขึน้ เห็นความเป็นไปได้อ่ืนๆ มากขึน้  

 คณุพรเพ็ญสรุปวา่ท่ีเลา่ไทม์ไลน์ชีวิตตนเองมาทัง้หมดก็เพราะอยากให้เราเห็นวา่ความจริงใจ หวงั

ดี ความรู้สกึดีสง่ตอ่ได้ผา่นหลายช่องทาง สง่ผา่นช่วงเวลาถึงกนัและกนัได้ เหมือนท่ีพี่เลีย้งสง่ตอ่ให้น้องๆ ท่ี

ตวัเองดแูลอยู ่ขอให้ทกุคนสู้ตอ่ไป  

 

 ช่วงซักถามแลกเปล่ียนกับคุณพรเพ็ญ 

 

1. ค าถาม : ลกัษณะพืน้ท่ีท่ีคุณพรเพ็ญรู้สกึไว้วางใจในการมีสว่นร่วมในการท างานเป็นอย่างไร 

ป้าตูท่ าอยา่งไร 

คณุพรเพ็ญ : ป้าตู่ให้ลงมือท างานเองเลย มีครัง้หนึ่งจะเข้าไปท ากิจกรรมในชุมชน ป้าตู่ให้เรา

ถามในท่ีประชาคมเองเลยว่าชาวบ้านอยากให้ท าอะไร เรารู้สกึเกร็งมาก แตพ่อถาม ชาวบ้านก็

ตอบมาวา่อยากท าอะไรหลายอยา่ง มีหลายค าตอบมาก เราจึงรู้สกึวา่ไม่นา่กลวั เราท าได้ 

  

2. ค าถาม : เทา่ท่ีฟัง ดเูหมือนวา่พี่เลีย้งอาสาสมคัรของคณุพรเพ็ญได้เข้ามามาช่วยทัง้ในการ

ท างานและในชีวิตสว่นตวั 

คณุพรเพ็ญ : ใช่ (ส าคญัมาก) 



 

 

3. ค าถาม : คณุพรเพ็ญโตมากบัวายไอวายและดปูระทบัใจ อยากถามวา่จากประสบการณ์ของ

คณุพรเพ็ญท่ีได้รับมา คณุพรเพ็ญเอาอะไรไปใช้ในการเป็นเมนเทอร์น้องๆ ตอ่บ้าง 

คณุพรเพ็ญ : ความจริงใจ ซึง่แสดงตอ่ได้หลายทิศทางมากๆ  

 

 ช่วงเปิดซักถามทั่วไป  

 

1. ค าถาม : วายไอวายมีประสบการณ์การเป็นเมนเทอร์น้องๆ กลุม่เสีย่งบ้างไหม 

ผู้ด าเนินรายการ : ไม่เชิงว่าเป็นกลุม่เสี่ยง แต่เป็นงานท่ียากและยงัคงจดจ าได้ นัน่คือเราเคย

ท างานกบัน้องๆ เด็กแรพในจงัหวดัยะลา ช่ือกลุม่ Yala Independent Rapper (YIR) น้องกลุม่

นีส้ง่โครงการเข้ามา อยากท างานกบัน้องๆ เด็กก าพร้า วางแผนไว้ไม่ชดัเจนนกั หลงัจากได้ทุน

ท าโครงการก็ติดช่วงเวลาฝึกงาน อยากยกเลิก คิดวา่อาจจะท าไม่ส าเร็จ เราก็บอกวา่ไม่เป็นไร 

คุยกันหลายครัง้เพื่อหาทางออกร่วมกัน สดุท้ายพบกันคร่ึงทาง ท างานภายใต้ข้อจ ากัดเร่ือง

เวลาและสถานท่ี น้องๆ ขอแต่งเพลงแรพ รวบรวมผลงานเป็นอัลบัม้และวางจ าหน่าย หา

เงินทุนสนบัสนุนให้น้องๆ เด็กก าพร้าท่ียะลา และลงไปท ากิจกรรมกับเด็กๆ หลงัจากโครงการ

นัน้สมาชิกในทีมแยกย้ายด้วยเหตุทางการศึกษา ทุกวนันี ้สมาชิกคนหนึ่งของ YIR ยังคงท า

เพลงใน ช่ือ CobraK เน้นแตง่เพลงแรพสะท้อนสงัคม สะท้อนความคิด ปัจจุบนัท ารายการทีวี

ช่ือ Thai Rap TV ในช่อง YouTube  

  

2. ค าถาม : วายไอวายให้ค าจ ากดัความเด็กแนวอยา่งไร  

ผู้ด าเนินรายการ : เด็กทกุคนมีแนวของตวัเอง  

  

3. ค าถาม : เราจะท าอยา่งไรให้น้องเห็นวา่เราจริงใจ ในกรณีท่ีมีน้องๆ หลายคนอยูภ่ายใต้การ

ดแูล  

คณุดวงรักษ์ : ดแูลทัง้เร่ืองงานและเร่ืองท่ีไม่เก่ียวกบังาน ใช้บุคลกิของเราให้เป็นประโยชน์ หา

ทีมก็ได้ ถ้าเด็กเยอะๆ เราต้องมีทีมเพือ่กระจายตวักนั 

ผู้ด าเนินรายการ : เราใช้วิธีสงัเกตน้อง แตล่ะคนมีลกัษณะสว่นตวั การเข้าหาแตล่ะคนไม่

เหมือนกนั น้องบางคนชอบเฮ้วๆ บางคนชอบให้ดแูลความรู้สกึ (เช่นน้องโบว์) บางคนแค่เราไม่



 

แท็กช่ือเขาในเฟซบุ๊กก็น้อยใจแล้ว หลายกรณีท่ี sensitive เราต้องท าความรู้จกั character 

สว่นตวัข้องน้องๆ ของเรา 

คุณป่าน (ผู้ เข้าร่วม) : ขอแลกเปลี่ยน ผมคิดว่าการเป็นพี่เลีย้งน้องๆ คืออย่าตัดสิน เพราะ

อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนท่ีเราไม่รู้เลยว่าเขาจะไปอย่างไร ต้องเปิดโอกาสให้เขามีท่ียืน มีเวทีเป็น

ของตวัเอง พอถึงเวลา เขาจะโชว์คณุคา่ออกมาเอง  

คณุดวงรักษ์ : สิ่งท่ีคณุป่านพดูท าให้นกึได้ถึงประเด็นการรู้จกัรอ คือ การเป็นพี่เลีย้งต้องรอเป็น 

เราต้องเช่ือ และรอคอยเป็น เพื่อให้เขาได้มีเวลาคิดและเห็นคณุคา่ตวัเอง  

  

4. ค าถาม : อยากถามเพิ่มเติมถงึกรณีตวัอยา่งท่ีคณุป่านพดูถึง 

คณุป่าน : (ยงัคิดกรณีท่ีชดัๆ ไม่ออก) คนเรามีแนวการเรียนรู้ตา่งกนั อยา่ไปยดึติดกบัวิธีการใด

วิธีการหนึง่ คนเรามีความแตกตา่งกนัเยอะมาก บางคนชอบให้ท าให้ด ูบางคนชอบให้แตะไหล่

เฉยๆ ก็พอ  

 

5. ค าถาม : นอกเหนือจากสร้างเด็กๆ ธรรมดา เราท างานกบักลุม่เสีย่งหรือไม่  

ผู้ด าเนินรายการ : ไม่มี แตท่า่นอ่ืนท างานกบักลุม่นีอ้ยากแลกเปลีย่นหรือไม่  

คณุสทุธินี หวัหน้างานแนะแนว มช. : ทกุท่ีมีเด็กท่ีมีปัญหา การปรับพฤติกรรมเด็กท่ีมีปัญหา

ใช้พลงัมาก หน้าท่ีเมนเทอร์เร่ืองนีคื้อเราต้องมีเครือขา่ยเยอะ ทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง เราต้องรู้จกั

เครือขา่ยเพื่อช่วย เราต้องรู้วา่ต้องไม่หยดุเรียนรู้ และต้องให้เขาตดัสนิใจและรับผิดชอบตวัเอง 

 

6. ข้อเสนอจากน้องเยาวชน : เด็กดีถกูลมืบอ่ย อยากให้เห็นความส าคญัของกลุม่นีด้้วย เมนเทอร์

ท่ีดีควรรักษาและเสริมพลงักลุม่ท่ีดีอยูเ่ร่ือยๆ ท าให้เขาฮึดอยากท างานตอ่ได้ ตรงนีเ้ราคิดวา่

เป็นสิง่ท่ีดี ท าให้กลุม่เข้มแข็งได้ รวมถึงดงึด้านดีของเขาออกมาให้คนอ่ืนๆ เห็นบ้าง ท าให้

สงัคมช่ืนชมเด็กดีๆ หรือด้านดีๆ ของเด็กออกมาด้วย  

  

ผู้ด าเนินรายการแนะน าเอกสารท่ีจะแจกให้ทกุท่านคือหนงัสอื “สอน เปลีย่น เรียนรู้” บทเรียนการ

พฒันาวิชาวิจยัและสถิติ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมมงคลล้านนา ภาคพายพั ท่ีกลุม่วายไอวายร่วมมือ

กบัอาจารย์ผู้สอน และเอกสารรีวิว Mentorship  

 



 

ข้อคิดเหน็จากผู้เข้าร่วมประชุม 

1. อยากให้มีการจดักิจกรรมด้วย นอกเหนือจากการพดูอยา่งเดียว  

2. จากการสงัเกต คิดวา่ผู้ เข้าร่วมนา่จะอยากฟังเร่ืองของการเมนเทอร์เยาวชนท่ีเป็นกลุม่เสีย่งและใน

เชิงการแนะแนวเพิ่มขึน้ นอกเหนือจากเร่ืองการเป็นพี่เลีย้งอาสาสมคัรเทา่นัน้  

 

ข้อเสนอแนะในการพฒันาการท างาน 

 ไม่มี  

 

ภาพบรรยากาศการประชมุ 

 

 
ยืดเส้นยืดสายก่อนเร่ิมฟังประสบการณ์จากวิทยากรทัง้ 3 ทา่น 



 

 

คณุไพโรจน์ถ่ายทอดประสบการณ์การเป็นพี่เลีย้งอาสาสมคัร 

 

 

คณุฮาริสจากกลุม่ละครมาหยา 

 



 

 

คณุพรเพ็ญ อาสาสมคัรประจ ากบัวายไอวาย 

 

 

 



 

น้องเยาวชนร่วมแลกเปลีย่นความคิดเห็น 

 

 

 

คณุดวงรักษ์ ผู้จดัการกลุม่วายไอวายแลกเปลีย่นประสบการณ์กบัผู้ เข้าร่วม 

 

 



 

 

ผู้ เข้าร่วมแลกเปลีย่นประสบการณ์ 

 

 

 

 

 


