อาสาสมัครกับเยาวชน
#HipsterMentor พี่เลีย้ งเด็กแนว : บทบาทเบือ้ งหลังการสร้ างเยาวชนอาสาสมัคร
งานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครัง้ ที่ 1 วันที่ 7 พค. 2558 เวลา 15.30 – 17.00 น.
ณ ห้ อง 5301 ชัน้ 3 อาคารสนั่น เกตุทัศน์ (อาคาร 5) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
องค์ กรรับผิดชอบ : กลุม่ นวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคม (why i why)
รูปแบบการดาเนินการประชุม
ด าเนิ น การประชุ ม ในรู ป แบบการน าเสนอประสบการณ์ จ ริ งจากวิท ยากร 3 ท่า น และเปิ ดให้
ผู้เข้ าร่ วมได้ แลกเปลี่ยนซักถามและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ของตนเอง ดาเนินรายการโดยคุณวนัสนันท์
ศรีไพศาล จากกลุ่มนวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคม สาหรับวิทยากรทัง้ 3 ท่าน ได้ แก่
1. คุณ ไพโรจน์ วิสุ ท ธิว งศ์ รั ตน์ (ครู แว่ น) อาสาสมัครที่ ทางานด้ านสิ่งแวดล้ อมและด้ า นเด็ ก
และเยาวชนมานับสิบปี มีประสบการณ์การเป็ นพี่เลี ้ยงเยาวชนอาสาสมัครทังรุ้ ่นเล็กรุ่นใหญ่
2. คุณฮาริ ส มาศชาย (ฮาริ ส) อดีตเยาวชนอาสาสมัคร ผู้ก่อตังกลุ
้ ม่ ละครมาหยา ร่วมถ่ายทอด

3.

ประสบการณ์ การเรี ยนรู้ จากกระบวนการพี่เลี ้ยงสูก่ ารปรับเปลี่ยนตนเองมาเป็ นพี่เลี ้ยงให้ กับ
น้ องๆ อาสาสมัครในกลุม่ ละคร
คุ ณ พรเพ็ ญ เธี ย รไพศาล (โบว์ ) อาสาสมัค รประจ า กลุ่ม นวัต กรรมเยาวชนเพื่ อ สังคม
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาจิตวิทยาการให้ คาปรึ กษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ ประทับใจจากการได้ รับการดูแลจากพี่เลี ้ยงอาสาสมัคร
ตังแต่
้ เริ่ มเข้ ามาทางานอาสาสมัครใหม่ๆ มาจนถึงปั จจุบนั

สรุปรายละเอียดการประชุม
ผู้ดาเนินรายการกล่าวทักทายผู้เข้ าร่ วม เชิญชวนทุกท่านยืดเส้ นยืดสายเพื่อผ่อนคลายและกระตุ้น
ความพร้ อมในการเรี ยนรู้ จากนันจึ
้ งกล่าวแนะนากลุม่ นวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคม (why i why) พร้ อมทัง้
เกริ่ นนาถึงความเป็ นมาของการจัดกิจกรรมครัง้ นี ้ว่าเนื่องจากกลุม่ วายไอวาย ได้ มีการทางานเพื่อส่งเสริ มให้
เยาวชนลุก ขึน้ มาทาสิ่งดีๆ ในสังคม โดยเฉพาะในรู ป แบบของการทาโครงการเพื่ อ สังคม ที่ มีทัง้ การใช้
ความคิดสร้ างสรรค์ ในการสร้ างนวัตกรรม เพื่ อ แก้ ปัญ หาในชุมชนของตนเอง เรี ยกว่าโครงการ “ตลาด
ประกอบฝั น” วายไอวายดาเนินโครงการดังกล่าวต่อเนื่อง 6 ปี เกิดเยาวชนอาสาสมัครขึ ้นมา 6 รุ่น และทา
ให้ พบว่าปั จจัยสาคัญที่ทาให้ เยาวชนสามารถทาโครงการได้ สาเร็ จ ตลอดจนเรี ยนรู้จากกระบวนการดาเนิน
โครงการ คือ กระบวนการเป็ นพี่เลี ้ยง หรื อ Mentorship ดังนัน้ ในห้ องย่อยที่กลุม่ วายไอวายดูแลวันนี ้จึงได้

เชิญผู้ที่มีประสบการณ์ ทงในมิ
ั ้ ติของผู้เป็ นพี่เลี ้ยง และน้ องๆ เยาวชนอาสาสมัครที่เคยได้ สมั ผัสกับการเป็ นพี่
เลี ้ยงอาสาสมัครมาเล่าประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนกับทุกท่านในวันนี ้ โดยแต่ละท่านจะใช้ เวลาพูดคุย
ประมาณ 15 นาที

วิทยากรท่ านที่ 1 คุณไพโรจน์ วิสุทธิวงศ์ รัตน์
คุณ ไพโรจน์ กล่าวถึงผลึกความคิดจากประสบการณ์ การทางานอาสาสมัครและการเป็ นพี่เลี ้ยง
อาสาสมัครที่อยากจะแบ่งปั นกับผู้ฟังทุกท่าน 4 ประเด็น ดังนี ้
ประเด็นที่ 1 มรดกทางความคิ ด (ไม่ได้ถูกเสมอไป) คุณไพโรจน์ยกเพลง “ไก่ย่าง” ว่าเมื่อก่อนมัน
ไม่ได้ ร้องว่า “เสียบตูดซ้ าย เสียบตูดขวา” แต่ร้องว่า “เสียบปี กซ้ าย เสียบปี กขวา” แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป
เนื อ้ เพลงก็ เปลี่ยนไปเรื่ อยๆ เป็ นตัวอย่างหนึ่งของการส่ง ผ่า นวิธีคิ ด ที่ ย่อ มมี ก ารเปลี่ยนแปลงและการ
ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย กิจกรรมที่ถ่ายทอดจากคนรุ่ นหนึ่งไปสูร่ ุ่ นหนึ่งมี ความเฉพาะในแต่ล ะรุ่ น คือ มี
ฐานเดิมที่ถูกส่งมา แต่เมื่อมาถึงแต่ละรุ่ น เขาก็จะมีการปรับเปลี่ยนตามแบบของเขาหรื อตามยุคสมัยของ
เขา มรดกทางความคิดที่ได้ รับการสืบต่อมาจึงอาจจะไม่ได้ ถูกตรงตามแบบดังเดิ
้ ม แต่สิ่งสาคัญคือเรารู้
หรื อไม่วา่ มันเปลีย่ น เปลีย่ นไปเป็ นอย่างไร แล้ วเราอยูร่ ่วมกันในความเปลีย่ นแปลงนี ้อย่างไร
ประเด็นที่ 2 ทุกอย่างเกิ ดขึ้นได้หลังความต้องการ กิจกรรมอาสาสมัครเป็ นกระบวนการทางสังคม
เพราะมี คนมารวมตัวกันทางานอาสาสมัคร มันคือพฤติกรรมร่ วม ซึ่งจาเป็ นต้ อ งมีการจัดการเวลาเรามา
รวมกัน แต่การจัด การต้ องมี ก ารจัด การตามความต้ อ งการที่ เกิ ด ขึ ้น แต่บ างครั ง้ กลุ่ม คนที่ ต้ อ งการท า
กิจกรรมก็ไม่ร้ ู วา่ ความต้ องการที่มาทากิจกรรมนันๆ
้ คืออะไร ซึง่ ถ้ าตอบคาถามไม่ได้ ก็ไม่ควรทา ทังนี
้ ้ ในเชิง
กระบวนการ เราต้ องกาหนดความต้ องการก่อน แล้ วเราจึงมากาหนดวัตถุป ระสงค์ จากนันเป
้ ้ าหมายก็
ตามมา เนื ้อหาและรูปแบบกิจกรรมตามมา แล้ วเราค่อยเลือกเครื่ องมือที่เหมาะสมได้ ไม่ใช่วา่ คิดงานเพื่อให้
ได้ ใช้ เครื่ องมือที่เรามี หากเทียบกับเรื่ องความเป็ นพี่เลี ้ยงเด็กแนว เด็กแนวหรื อคนรุ่ นใหม่ที่พวกเราทางาน
ด้ วย เขาคิดว่าทาไมเขาต้ องเหมื อนคนอื่ น ตราบใดที่ไม่เดือ ดร้ อ นใคร เขาก็ สามารถหาวิธีทาสิ่งต่างๆ ได้
ตามที่ต้องการได้ แต่สงิ่ สาคัญคือเขาต้ องรู้ความต้ องการก่อนว่าเขาต้ องการอะไร
ประเด็นที่ 3 คุณค่าคือการกระทา ความสุขคือพลังงาน โดยส่วนตัว คุณไพโรจน์เชื่อว่าในการลง
มือ ทางานอาสาสมัคร แม้ ยังไม่สาเร็ จก็ ถือว่าเกิ ดคุณค่าแล้ ว ที่สาคัญคือในการทางาน เรามักคิดว่าต้ อ ง
ทางานเพื่อให้ เกิดความสุข แต่แท้ จริ งแล้ ว ในกระบวนการทางานเราต้ องทาอย่างมีความสุขด้ วย ความสุข
ไม่ได้ อยู่แค่ที่ปลายทาง ความสุขต้ องเป็ นพลังงานให้ ทางาน เป็ นพลังงานผลักดันงานให้ เดินหน้ าไป คุณ

ไพโรจน์ยกกรณี ลุงชวน แห่งคลองลัดมะยม ท่านพายเรื อเก็บขยะตามลาพัง เคยถูกมองว่าบ้ า แต่ลงุ ชวนก็
ยังคงทาต่อไป เพราะมีความสุขกับการได้ มีสว่ นช่วยให้ คลองสะอาดขึ ้น ท้ ายที่สดุ ผู้คนในชุมชนก็ให้ คุณค่า
และหันมาช่วยกันทาด้ วย ความสุขทาให้ ลงุ ชวนทา แม้ มนั จะไม่ได้ เห็นความสาเร็ จ แถมยังมีคนนินทา และ
ในที่สดุ ความสุขในการทางานก็ทาให้ ลงุ ชวนทาอย่างต่อเนื่อง เริ่ มเห็นผล แล้ วทุกคนก็หันมาร่วมมือกันดูแล
คลองลัดมะยม จนปั จจุบนั ขยายสูก่ ารเป็ นแหล่งท่องเที่ยว เป็ นตลาดน ้าคลองลัดมะยม
ประเด็นที่ 4 อย่าลื มความเป็ นจริ ง ในระหว่างการทากิจกรรมอาสาสมัคร พวกเราทุกคนก็ล้วนมี
หน้ าที่หลักด้ วย และเราต้ องไม่ลมื ความจริ งเรื่ องนี ้ นักศึกษาทากิจกรรมอาสาสมัคร แต่ก็ต้องไม่ลมื ว่าตัวเอง
เป็ นนักศึกษา ต้ องทาหน้ าที่สว่ นนันด้
้ วย ส่วนต่อมาคือเวลาเราทากิจกรรมอะไรก็แล้ วแต่ เราต้ องเข้ าใจว่า
คนหิว เราเรี ยกร้ องสิทธิมากมายกับสังคม แต่เราต้ องไม่ลมื ที่จะเรี ยกร้ องอย่างเห็นความจริ งของสังคม เช่น
กรณีเรี ยกร้ องการอนุรักษ์ พลังงานโดยที่เราไม่ได้ มองว่าตัวเราเองมีสว่ นในปั ญหานันอย่
้ างไร เราไม่มองหรื อ
มองความจริ งไม่ครบ หรื อการทาค่ายอาสาพัฒนาชนบทแต่ไปกินอาหารชาวบ้ านจนชาวบ้ านไม่มีจะกิน เรา
ลืมมองความจริ ง เคยมีคนบอกว่าคนท้ องอิ่มพูดอะไรก็ถกู เสมอ ถ้ าท้ องหิว แม้ แต่แม่ยงั ฆ่าได้ ดูตานานก่อง
ข้ าวน้ อยฆ่าแม่เป็ นตัวอย่าง เราไปบอกให้ ชาวบ้ านปกป้องป่ า แต่ถ้าเขาไม่มีกิน ถ้ าเจอกวาง เขาก็ต้องกิน
หมูป่าก็ต้องกิน เจอไม้ ก็ต้องตัด ทาทุกอย่างได้ เพราะท้ องหิว
คุณไพโรจน์สรุปให้ เห็นว่า การเป็ นพี่เลี ้ยงอาสาสมัครซึ่งมี การดูแลจากรุ่นสูร่ ุ่ น พี่สนู่ ้ อง อาจารย์ลกู
ศิษย์ ก็ จะมีระยะห่างต่างกันมาก ยิ่งห่างก็ยิ่งต่างความคิด กรอบการทางานไม่เ หมื อนกัน พี่น้อ งทางาน
ร่วมกัน เราจะมีฐานคิดอีกแบบ แต่ถ้าเป็ นครู ออกแบบกิจกรรมให้ นกั เรี ยน ครู นึกเสมอว่าต้ องป้องกันอะไร
ไม่ให้ ภยั มาถึงตัวเด็ก ครูประถม มัธยม จะไม่พาเด็กไปทะเล เพราะต้ องป้องกันอันตรายกับเด็ก แต่ถ้ารุ่นพี่
รุ่ นน้ อ งก็ คิดไม่เหมื อนกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี เ้ ราต้ องทาความเข้ าใจเพื่อ ที่จ ะไม่ตัดสินกัน มันเป็ นเรื่ องของการ
บริ หารความเสีย่ ง แตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคลด้ วย และอยากเน้ นย ้าว่า เครื่ องมือที่มีประโยชน์ในการที่
จะดูแ ลกันอย่างหนึ่ง คือ การถอดบทเรี ยน เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ส าคัญ มาก เพราะเป็ นสิ่งที่ ทาให้ ก ารส่งต่อ
บทเรี ยนสูอ่ ีกคนหนึง่ เกิดประสิทธิภาพมากขึ ้น
ผู้ดาเนินรายการกล่าวขอบคุณวิทยากรท่านแรก และยังไม่เปิ ดให้ ซกั ถามเนื่องจากวิทยากรคนที่ 2
คือ คุณฮาริ ส มาศชายต้ องไปขึ ้นเครื่ องบินกลับจังหวัดกระบี่ให้ ทนั จึงเชิญคุณฮาริ สขึ ้นพูดก่อน และขอให้ ผ้ ู
ที่ต้องการสอบถามหรื อแลกเปลีย่ นในประเด็นที่คณ
ุ ไพโรจน์นาเสนอทีหลัง
วิทยากรท่ านที่ 2 คุณ ฮาริส มาศชาย

ผู้ดาเนิน รายการแนะนาว่าคุณ ฮาริ สเป็ นเยาวชนที่ได้ รับการสนับสนุนการดาเนิ นงานโครงการ
นวัตกรรมเพื่อสังคมในโครงการตลาดประกอบฝั นรุ่น 3 หลังจากจบโครงการก็ยงั คงทางานต่อเนื่อง ปั จจุบนั
ทากลุม่ ละครมาหยา ใช้ กระบวนการละครสร้ างการเรี ยนรู้ให้ กบั เด็กๆ ที่จงั หวัดกระบี่
คุณฮาริ สกล่าวว่ามาร่วมพูดคุยในฐานะศิษย์เก่าของวายไอวาย ในช่วงที่ทากิจกรรมกับวายไอวาย
ตนเรี ยนที่ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี ซึ่งเป็ นช่วงที่สถานการณ์ 3 จังหวัดชายแดนใต้
กาลังรุ นแรงมาก ตอนนันรวมตั
้
วกับเพื่อนๆ เพื่อทาละครเกี่ยวกับเด็กปอเนาะ เพราะเป็ นช่วงที่คนมี ความ
เข้ าใจในวิถีของเด็กปอเนาะ ตอนนันยากมาก
้
เพราะแม้ เราเป็ นนักศึกษา เราก็ไม่ได้ ปลอดภัย
จุดเริ่ มต้ นของการทาโครงการในช่วงนันหรื
้ ออาจเรี ยกได้ ว่าเป็ นการเข้ ามาเป็ นอาสาสมัคร คือการ
ได้ ค้นหาแรงบันดาลใจและสิ่งที่อยากทาโดยไม่มีใครมาบอกให้ ทา ตอนนันเราท
้
าเพราะเราต้ อ งการเห็น
ความเปลี่ยนแปลงในสังคม แล้ วก็ ช่วยเพื่ อ นๆ ในมหาวิทยาลัยมาร่ วมกัน ทางานตรงนี ้ แล้ วเราก็ ได้ ใช้
กระบวนการและเครื่ องมือที่เรี ยนรู้มาแชร์ ความรู้กบั เพือ่ นๆ ถือว่าเป็ นรางวัลชีวิต
สิง่ สาคัญที่ทาให้ ริเริ่ มทางานอาสาสมัครและการทาต่อไปคือการที่ได้ ค้นหาตัวเองและมีแรงบันดาล
ใจ ซึง่ พี่เลี ้ยงสามารถช่วยหล่อเลี ้ยงตรงนี ้ได้
ช่วงซักถามแลกเปลีย่ นกับคุณฮาริ ส
1. คาถาม : มีวิธีการสร้ างแรงบันดาลใจในการทางานอาสาสมัครอย่างไร
คุณฮาริ ส : ต้ องเป็ นวิธีสอนแบบไม่สงั่ ซึง่ วิธีนี ้เขาก็ใช้ กบั น้ องๆ อาสาสมัครในโครงการของเขา
เหมือนกัน คือ ชี ้ให้ น้องๆ เห็นปั ญหาในชุมชนหรือสังคม แล้ วให้ น้องเห็นถึงแรงกระทบอันเป็ น
แรงบันดาลใจ แล้ วให้ น้องได้ คิดวิธีการทางานและโครงการต่างๆ ด้ วยตัวเอง และต้ องมีการ
บริ หารจัดการด้ วย นอกจากใช้ เครื่ องมือแล้ ว การบริ หารจัดการต้ องมีด้วย ทังเรื
้ ่ องสไตล์ที่
ต่างกัน ความสามารถที่ตา่ งกัน งานที่รับผิดชอบต่างกัน เราต้ อ งมีการบริ หารจัดการสิง่ ต่างๆ
เอง
2. คาถาม : ลักษณะเมนเทอร์ แบบไหนที่ทาให้ น้องๆ อาสาสมัครกลุม่ ก้ าวข้ ามเรื่ องยากๆ ได้

คุณฮาริ ส : ตอบว่ายิ่งมีเรื่ องยากในการทางาน เราต้ องพยายามพาน้ องให้ เห็น ปั ญหา ไม่ใช่ทา
ตัวให้ เป็ นปั ญหาไปด้ วย เราแก้ จากจุดที่เราแก้ ได้ ก่อน เริ่ มจากตัวเอง แต่อย่าทาให้ ตวั เองเป็ น
ปั ญหาไปด้ วย อุปสรรคอื่นๆ ก็มากอยูแ่ ล้ ว เราต้ องไม่ทาให้ ตวั เราเป็ นปั ญหา
3. คาถาม : ในการกิจกรรมนักศึกษา เราเจอคนที่ไม่ทางาน เราพยายามชวนเขาคุยก็แล้ ว เข้ าหา
ยาก อะไรก็ไม่ทา เราจะมีวิธีทาอย่างไรได้ บ้าง
คุณฮาริ ส : ลองดึงคนที่เขาอยากมีสว่ นร่วมก่อน แต่ถ้าเราเจอกรณีแบบนี ้ เราต้ องสร้ าง
ความสัมพันธ์ โดยเราเป็ นฝ่ ายเข้ าหามากขึ ้น ไม่ใช่แค่เรื่ องงาน เราไม่ได้ คิดว่าเราต้ องชี ้นาหรื อ
สัง่ ว่าให้ น้องทาหนึง่ สอง สาม แต่เราชวนคิดว่าควรจะทาอย่างไร สอนโดยไม่ต้องสัง่ แนะโดย
ไม่ต้องนา
ผู้ดาเนินรายการ : เสริ มคุณฮาริ สว่าอาจจะต้ องค่อยๆ ทลายกาแพงในเรื่ องทัว่ ๆ ไปก่อน เช่น
เริ่ มจากเป็ นเพื่อนทีละนิด สังเกตจากลักษณะส่วนบุคคลว่าน่าจะเข้ าหาด้ วยวิธีการแบบไหน
แล้ วหลังจากนันค่
้ อยมาชวนคุยในเรื่ องการทางาน
4. คาถาม : อยากให้ อธิบายกระบวนการทางานของกลุม่ ละครมาหยามากขึ ้น
คุณฮาริ ส : กระบวนการทางานของเราเป็ นการใช้ กระบวนการละครในการนาพาน้ องๆ เรี ยนรู้
ปั ญหาชุมชน และมีการฝึ กทักษะน้ องๆ ผ่านกระบวนการละคร เป้าหมายหลักคือการพัฒนา
ตัวน้ องๆ เยาวชน เป้าหมายรองคือการส่งสารถึงชุมชนในประเด็นที่ทาละคร
5. คาถาม : อยากฟั งตัวอย่างความสาเร็ จของกระบวนการละครกับเด็กและเยาวชน
คุณฮาริ ส : เราใช้ ละครเร่ทางานกับเด็กมุสลิมที่มีปัญหาเรื่ องภาษา เราใช้ กระบวนการละครใบ้
ก็ช่วยทลายกาแพงทางภาษา พัฒนาบุคลิกภาพ และช่วยให้ คลีค่ ลายในบางประเด็นได้ เราใช้
ละครสะท้ อนปั ญหาเด็กปอเนาะที่ถกู กล่าวหาว่าเป็ นแหล่งซ่องสุม แต่น้องๆ เขาได้ สะท้ อน
ความจริ ง ความภาคภูมิใจที่สวนกระแสสังคม น้ องๆ ก็มีกาลังใจมากขึ ้น คนที่ได้ ดกู ็มีกาลังใจ
มากขึ ้น
วิทยากรท่ านที่ 3 คุณพรเพ็ญ เธียรไพศาล

ผู้ดาเนินรายการแนะนาวิทยากรว่าเป็ นอาสาสมัครมาตังแต่
้ เรี ยนชันมั
้ ธยมต้ น เรี ยนรู้ และทางาน
อาสาสมัครด้ วยกันกับกลุม่ นวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคมมาจนปั จจุบนั
คุณพรเพ็ญเล่าให้ ฟังถึง “พี่เลี ้ยงอาสาสมัคร” ในชีวิตของตนเอง คนแรกคือ ป้าตู่ เป็ นผู้ที่เปิ ดโอกาส
ให้ เธอได้ ลองทางานในชุมชน ได้ ลองจัดงานเอง ป้าตู่ทาให้ ร้ ู สกึ ไว้ วางใจที่จะคิดและทาสิ่งต่างๆ แม้ ว่าใน
ช่วงหนึ่งรู้สกึ ว่าป้าตู่ดุเรามาก แต่เราก็ยงั อยากมาทางาน เพราะว่าเราอยากเป็ นเหมือนป้าตู่ที่ทางานเพื่อ
ชุมชนมาอย่างต่อเนื่องและจริ งใจ
ต่อมา คุณพรเพ็ญได้ ทากิจกรรมกับพี่เก๋ พี่แนน กลุม่ นวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคมก็ร้ ูสกึ ประทับใจที่
พี่ๆ ไม่ได้ ทุ่มคาดหวังมาที่เรา ทาให้ เราไม่ร้ ู สกึ กดดัน แต่เขาสอนเราในหลายๆ เรื่ อ ง เอาใจใส่ในเรื่ อ งชีวิต
ส่วนตัวด้ วย ดูแลเรื่ องความรู้สกึ ด้ วย ไม่ได้ คยุ กันแต่เรื่ องงานเท่านัน้ เช่น ตอนจะสอบเข้ ามหาวิทยาลัย เรา
อยากเข้ าสังคมสงเคราะห์ พี่เขาถามเราว่าทาไมจึงอยากเรี ยน เราก็สะดุด ทาให้ เราได้ คิดทบทวนว่าเรา
อยากเรี ยนจริ งๆ หรื อไม่ ทาให้ เข้ าใจตัวเอง พอไปสอบก็ปรากฏว่าสอบติดที่อื่น ไม่ได้ คณะที่หวังไว้ คุณพร
เพ็ญบอกว่าตอนนันเสี
้ ยใจมาก แต่พอคุยกับพี่ๆ แล้ วเขาบอกว่าไม่เป็ นไร ปี หน้ าก็มี คณะอื่น มหาวิทยาลัย
อื่นก็มี ทาให้ เรามีกาลังใจมากยิ่งขึ ้น เห็นความเป็ นไปได้ อื่นๆ มากขึ ้น
คุณพรเพ็ญสรุปว่าที่เล่าไทม์ไลน์ชีวิตตนเองมาทังหมดก็
้
เพราะอยากให้ เราเห็นว่าความจริ งใจ หวัง
ดี ความรู้สกึ ดีสง่ ต่อได้ ผา่ นหลายช่องทาง ส่งผ่านช่วงเวลาถึงกันและกันได้ เหมือนที่พี่เลี ้ยงส่งต่อให้ น้องๆ ที่
ตัวเองดูแลอยู่ ขอให้ ทกุ คนสู้ตอ่ ไป
ช่ วงซักถามแลกเปลี่ยนกับคุณพรเพ็ญ
1. คาถาม : ลักษณะพื ้นที่ที่คุณพรเพ็ญรู้สกึ ไว้ วางใจในการมีสว่ นร่ วมในการทางานเป็ นอย่างไร
ป้าตูท่ าอย่างไร
คุณพรเพ็ญ : ป้าตู่ให้ ลงมือทางานเองเลย มีครัง้ หนึ่งจะเข้ าไปทากิจกรรมในชุมชน ป้าตู่ให้ เรา
ถามในที่ประชาคมเองเลยว่าชาวบ้ านอยากให้ ทาอะไร เรารู้สกึ เกร็ งมาก แต่พอถาม ชาวบ้ านก็
ตอบมาว่าอยากทาอะไรหลายอย่าง มีหลายคาตอบมาก เราจึงรู้สกึ ว่าไม่นา่ กลัว เราทาได้
2. คาถาม : เท่าที่ฟัง ดูเหมือนว่าพี่เลี ้ยงอาสาสมัครของคุณพรเพ็ญได้ เข้ ามามาช่วยทังในการ
้
ทางานและในชีวิตส่วนตัว
คุณพรเพ็ญ : ใช่ (สาคัญมาก)

3. คาถาม : คุณพรเพ็ญโตมากับวายไอวายและดูประทับใจ อยากถามว่าจากประสบการณ์ของ
คุณพรเพ็ญที่ได้ รับมา คุณพรเพ็ญเอาอะไรไปใช้ ในการเป็ นเมนเทอร์ น้องๆ ต่อบ้ าง
คุณพรเพ็ญ : ความจริ งใจ ซึง่ แสดงต่อได้ หลายทิศทางมากๆ
ช่ วงเปิ ดซักถามทั่วไป
1. คาถาม : วายไอวายมีประสบการณ์การเป็ นเมนเทอร์ น้องๆ กลุม่ เสีย่ งบ้ างไหม
ผู้ดาเนินรายการ : ไม่เชิงว่าเป็ นกลุม่ เสี่ยง แต่เป็ นงานที่ยากและยังคงจดจาได้ นัน่ คือเราเคย
ทางานกับน้ องๆ เด็กแรพในจังหวัดยะลา ชื่อกลุม่ Yala Independent Rapper (YIR) น้ องกลุม่
นี ้ส่งโครงการเข้ ามา อยากทางานกับน้ องๆ เด็กกาพร้ า วางแผนไว้ ไม่ชดั เจนนัก หลังจากได้ ทุน
ทาโครงการก็ติดช่วงเวลาฝึ กงาน อยากยกเลิก คิดว่าอาจจะทาไม่สาเร็ จ เราก็บอกว่าไม่เป็ นไร
คุยกันหลายครัง้ เพื่อหาทางออกร่ วมกัน สุดท้ ายพบกันครึ่ งทาง ทางานภายใต้ ข้อ จากัดเรื่ อ ง
เวลาและสถานที่ น้ องๆ ขอแต่งเพลงแรพ รวบรวมผลงานเป็ นอัลบัมและวางจ
้
าหน่าย หา
เงินทุนสนับสนุนให้ น้องๆ เด็กกาพร้ าที่ยะลา และลงไปทากิจกรรมกับเด็กๆ หลังจากโครงการ
นันสมาชิ
้
กในทีมแยกย้ ายด้ วยเหตุทางการศึกษา ทุกวันนี ้ สมาชิ กคนหนึ่งของ YIR ยังคงทา
เพลงใน ชื่อ CobraK เน้ นแต่งเพลงแรพสะท้ อนสังคม สะท้ อนความคิด ปั จจุบนั ทารายการทีวี
ชื่อ Thai Rap TV ในช่อง YouTube
2. คาถาม : วายไอวายให้ คาจากัดความเด็กแนวอย่างไร
ผู้ดาเนินรายการ : เด็กทุกคนมีแนวของตัวเอง
3. คาถาม : เราจะทาอย่างไรให้ น้องเห็นว่าเราจริ งใจ ในกรณีที่มีน้องๆ หลายคนอยูภ่ ายใต้ การ
ดูแล
คุณดวงรักษ์ : ดูแลทังเรื
้ ่ องงานและเรื่ องที่ไม่เกี่ยวกับงาน ใช้ บุคลิกของเราให้ เป็ นประโยชน์ หา
ทีมก็ได้ ถ้ าเด็กเยอะๆ เราต้ องมีทีมเพือ่ กระจายตัวกัน
ผู้ดาเนินรายการ : เราใช้ วิธีสงั เกตน้ อง แต่ละคนมีลกั ษณะส่วนตัว การเข้ าหาแต่ละคนไม่
เหมือนกัน น้ องบางคนชอบเฮ้ วๆ บางคนชอบให้ ดแู ลความรู้สกึ (เช่นน้ องโบว์) บางคนแค่เราไม่

แท็กชื่อเขาในเฟซบุ๊กก็น้อยใจแล้ ว หลายกรณีที่ sensitive เราต้ องทาความรู้จกั character
ส่วนตัวข้ องน้ องๆ ของเรา
คุณ ป่ าน (ผู้เข้ าร่ วม) : ขอแลกเปลี่ยน ผมคิดว่าการเป็ นพี่เลี ้ยงน้ อ งๆ คือ อย่าตัดสิน เพราะ
อาจจะเป็ นจุดเปลี่ยนที่เราไม่ร้ ู เลยว่าเขาจะไปอย่างไร ต้ องเปิ ดโอกาสให้ เขามีที่ยืน มีเวทีเป็ น
ของตัวเอง พอถึงเวลา เขาจะโชว์คณ
ุ ค่าออกมาเอง
คุณดวงรักษ์ : สิ่งที่คณ
ุ ป่ านพูดทาให้ นกึ ได้ ถึงประเด็นการรู้จกั รอ คือ การเป็ นพี่เลี ้ยงต้ องรอเป็ น
เราต้ องเชื่อ และรอคอยเป็ น เพื่อให้ เขาได้ มีเวลาคิดและเห็นคุณค่าตัวเอง
4. คาถาม : อยากถามเพิ่มเติมถึงกรณีตวั อย่างที่คณ
ุ ป่ านพูดถึง
คุณป่ าน : (ยังคิดกรณีที่ชดั ๆ ไม่ออก) คนเรามีแนวการเรี ยนรู้ตา่ งกัน อย่าไปยึดติดกับวิธีการใด
วิธีการหนึง่ คนเรามีความแตกต่างกันเยอะมาก บางคนชอบให้ ทาให้ ดู บางคนชอบให้ แตะไหล่
เฉยๆ ก็พอ
5. คาถาม : นอกเหนือจากสร้ างเด็กๆ ธรรมดา เราทางานกับกลุม่ เสีย่ งหรื อไม่
ผู้ดาเนินรายการ : ไม่มี แต่ทา่ นอื่นทางานกับกลุม่ นี ้อยากแลกเปลีย่ นหรื อไม่
คุณสุทธินี หัวหน้ างานแนะแนว มช. : ทุกที่มีเด็กที่มีปัญหา การปรับพฤติกรรมเด็กที่มีปัญหา
ใช้ พลังมาก หน้ าที่เมนเทอร์ เรื่ องนี ้คือเราต้ องมีเครื อข่ายเยอะ ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง เราต้ องรู้จกั
เครื อข่ายเพื่อช่วย เราต้ องรู้วา่ ต้ องไม่หยุดเรี ยนรู้ และต้ องให้ เขาตัดสินใจและรับผิดชอบตัวเอง
6. ข้ อเสนอจากน้ องเยาวชน : เด็กดีถกู ลืมบ่อย อยากให้ เห็นความสาคัญของกลุม่ นี ้ด้ วย เมนเทอร์
ที่ดีควรรักษาและเสริ มพลังกลุม่ ที่ดีอยูเ่ รื่ อยๆ ทาให้ เขาฮึดอยากทางานต่อได้ ตรงนี ้เราคิดว่า
เป็ นสิง่ ที่ดี ทาให้ กลุม่ เข้ มแข็งได้ รวมถึงดึงด้ านดีของเขาออกมาให้ คนอื่นๆ เห็นบ้ าง ทาให้
สังคมชื่นชมเด็กดีๆ หรื อด้ านดีๆ ของเด็กออกมาด้ วย
ผู้ดาเนินรายการแนะนาเอกสารที่จะแจกให้ ทกุ ท่านคือหนังสือ “สอน เปลีย่ น เรี ยนรู้ ” บทเรี ยนการ
พัฒนาวิชาวิจยั และสถิติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมมงคลล้ านนา ภาคพายัพ ที่กลุม่ วายไอวายร่วมมือ
กับอาจารย์ผ้ สู อน และเอกสารรี วิว Mentorship

ข้ อคิดเห็นจากผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. อยากให้ มีการจัดกิจกรรมด้ วย นอกเหนือจากการพูดอย่างเดียว
2. จากการสังเกต คิดว่าผู้เข้ าร่วมน่าจะอยากฟั งเรื่ องของการเมนเทอร์ เยาวชนที่เป็ นกลุม่ เสีย่ งและใน
เชิงการแนะแนวเพิ่มขึ ้น นอกเหนือจากเรื่ องการเป็ นพี่เลี ้ยงอาสาสมัครเท่านัน้
ข้ อเสนอแนะในการพัฒนาการทางาน
ไม่มี
ภาพบรรยากาศการประชุม

ยืดเส้ นยืดสายก่อนเริ่ มฟั งประสบการณ์จากวิทยากรทัง้ 3 ท่าน

คุณไพโรจน์ถ่ายทอดประสบการณ์การเป็ นพี่เลี ้ยงอาสาสมัคร

คุณฮาริ สจากกลุม่ ละครมาหยา

คุณพรเพ็ญ อาสาสมัครประจากับวายไอวาย

น้ องเยาวชนร่วมแลกเปลีย่ นความคิดเห็น

คุณดวงรักษ์ ผู้จดั การกลุม่ วายไอวายแลกเปลีย่ นประสบการณ์กบั ผู้เข้ าร่วม

ผู้เข้ าร่วมแลกเปลีย่ นประสบการณ์

