
    “หนูเคยไดไปดูพระบิณฑบาต ไดไปเห็นสังคม (จ.สุพรรณบุร�)

บรรยากาศ ผูคนใจดียิ�มแยมที่นั่น (จ.ขอนแกน) ดีมากเราอยากใหสังคมที่เราอยูมีบรรยากาศแบบนั้นบาง

หนูก็เลยรูสึกวาอยากจะรูจักชุมชนของตัวเองใหมากข�้น เพ�่อชวยชุมชนได”   

…
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“ลิน”
ดูแลผูสูงอายุชวยลดชองวางระหวางวัย

นองลิน หรือ นางสาวสุกัญญา เกตุแกว อายุ 21 ปี 

เรียนอยู่ปี 3 คณะวิทยาศาสตร์ เอกเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มรภ.จันทรเกษม หนึ่งในแกนนำเยาวชนรุ่นแรกของอบต.

หนองอียอ เล่าถึงแรงบันดาลใจภายหลังจากการเข้าค่าย

พัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน (ค่าย 10 วัน) ที่ อบต.

หนองสาหร่าย จ.สุพรรณบุรี และเข้าค่ายพัฒนาภาวะผู้นำ

ของเยาวชนแกนนำต่อเนื่อง21 วัน จากสถาบันยุวโพธิชน 

ที่ศูนย์การเรียนรู้ชาวดิน   ตำบลหว้าทอง   อำเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแก่น เมื่อปี 2557 ให้ฟัง นี่คือจุดเริ่มต้นในการ

รวมพลังกลุ่มเยาวชนกว่า 10 คน กลับมาทำอะไรเพ่ือชุมชน

ตนเอง ที่อบต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ 

ลิน เล่าว่า เมื่อกลับมาเธอกับเพื่อนๆ หารือกันว่าอยากทำ

อะไรสักอย่างเพ่ือช่วยเหลือชุมชนของตนเอง จึงได้ไปปรึกษา

กับ พี่สมเกียรติ (สมเกียรติ สาระ หัวหน้าสำนักงานปลัด 

อบต.หนองอียอ หน่ึงในทีมนักถักทอชุมชน รุ่น 1) พ่ีสมเกียรติ

จึงชักชวนมาทำโครงการร่วมกับอบต. จึงต้องออกสำรวจ

ชุมชนเพื่อให้รู้จักบ้านตนเองจริงๆ เสียก่อน  อาทิ หมู่บ้าน

หนองอียอ บ้านอาเลา บ้านโนนสุข ลินเล่าว่า “ระหว่างเดิน

สำรวจบ้านโนนสุข หมู่ท่ี 9 ท่ีมี 60 หลังคาเรือน เราเดินกัน

เกือบถึงท้ายหมู่บ้าน ไปเห็นบ้านยายสา แกอยู่คนเดียว 

ซึ่งบ้านยายแกอยู่ลึกมาก  แต่อยู่ห่างบ้านหนูไปประมาณ 

200 -300 เมตรเอง ก่อนหน้าน้ีหนูไม่เคยรู้จักเลย หนูก็เป็น

เด็กคนหนึ่ง ที่ไม่ได้สนใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวเท่าไหร่ หนูก็

เลยคุยกับเพ่ีอนๆ ว่าทำไมเราถึงไม่ทำเร่ืองผู้สูงอายุบ้าง

ไม่อยากดูแลเขาบ้างหรือ” กลุ่มเยาวชน จึงได้ตัดสินใจ

ทำโครงการจิตอาสาเพ่ือชุมชน 3 โครงงาน ได้แก่ 1.โครงงาน

ดูแลผู้สูงวัย ไม่ทอดทิ้ง (ค.ส.ว.) 2.โครงงานปลูกผักปลอด

สารพิษ และ 3.โครงงานปั้นดินให้เป็นดาว ให้ทำหน้าที่ 

“ยุวกระบวนกร” พาน้องๆ เรียนรู้และสร้างเครือข่ายแกนนำ

เยาวชนจากรุ่นสู่รุ่น สรรหาแกนนำเยาวชนในตำบลหนองอียอ

โครงการไมทอดทิ�ง คนสูงวัย (ค.ส.ว.) ดำเนินโครงการ

มาต้ังแต่ปี 2557 โดยกลุ่มแกนนำเยาวชนรุ่น 1 มีผู้รับผิดชอบ

หลัก ได้แก่ ลิน , อ้อม (น.ส.อรุณี จินดารัตน์) , เหมียว 

(น.ส. นพมาศ แสวงสุข) และนัท (น.ส.ภานุมาศ พรมตวง)

ภายใต้โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) 

ระยะท่ี 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพ่ือพัฒนาเด็ก เยาวชน

และครอบครัว ดำเนินงานโดยสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้

เพื ่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) มูลนิธิชุมชนท้องถิ ่นพัฒนา 

สนับสนุนโดยมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ 

จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วน

พระมหากษัตริย์ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (สพบ.)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จาก
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“

”

แนวคิด จะดูแลผู้สูงวัยท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้และ

ไม่มีคนดูแล เม่ือไปสำรวจ ท้ัง 11 หมู่บ้าน พบว่ามีประมาณ 

10 กว่าคน และสรุปมีผู้สูงวัยเข้าเกณฑ์ต้องได้รับการช่วย

เหลือมีท้ังส้ิน 6 คน ได้แก่ 1.ยายสา มากมูล (ปัจจุบันเสียชีวิต) 

บ้านหนองอียอ 2.ยายพร งามสง่า (ตาบอด) บ้านหนองอียอ 

3.ยายขวัญใจ ศรีขลา (ตาบอด) บ้านหนองอียอ 4.ยายสา

(ปัจจุบันเสียชีวิต) บ้านโนนสุข และสองสามีภรรยา ตาเบ้า

(ปัจจุบันเสียชีวิต) ยายคล้าย ดึกรัมย์ บ้านอาเลา  

หลังจากได้กลุ่มเป้าหมายแล้ว ลิน เล่าว่า ทีมได้หารือกันจะ

ต้องทำอะไรบ้าง จึงได้ข้อสรุปว่าจะทำเป็นสองลักษณะคือ 

อย่างเป็นทางการ กลุ่มเยาวชนจะลงไปเยี่ยมแต่ละบ้าน

เดือนละ 3-4  คร้ัง พร้อมกับพ่ีๆ อบต.หนองอียอ ผู้ใหญ่บ้าน

และผู้ใหญ่ใจดี ลงไปมอบสิ่งของและดูแลความเป็นอยู่ 

และอย่างไม่เป็นทางการ แกนนำเยาวชนท่ีอยู่ในหมู่บ้านน้ันๆ 

จะเข้าไปดูแลอีก อาทิตย์ละ 2-3 ครั้ง โดยเยาวชนได้ของบ

ประมาณสนับสนุนจากอบต.ในการจัดซ้ืออาหาร เคร่ืองใช้

ที่จำเป็น แต่เมื่อไม่พอก็ขอรับบริจาคจากผู้ใหญ่บ้าน และ 

ผู้ใหญ่ใจดีในชุมชน อาทิ ข้าวสาร เสื้อผ้า ที่นอน นอกจาก

ไปบริจาคสิ่งของจำเป็นแล้ว เยาวชนกลุ่มนี้ยังได้ดูแล

ความเป็นอยู่ให้ดีข้ึนอีกด้วย ท้ังซักเส้ือผ้า เคร่ืองนอน

เปล่ียนมุ้งให้ใหม่ ทำความสะอาดบ้าน ห้องน้ำ ตัดเล็บ

ตำหมากให้ทาน นั่งคุยเป็นเพื่อน โอบกอด สิ่งต่างๆ

เหล่านี้ที่ทำให้ไม่มีใครบอก แต่มาจาก “ใจ” ที่อยาก

ดูแลเสมือนญาติผู้ใหญ่คนหนึ่ง 

ที่หนูไปดูแลประจำคือตาเบากับยายคลายคะ 
สภาพความอยูแกแยมาก 

คือบานที่อยูเปนบานที่เปนอิฐกอข�้นมา
แลวตองเอาเชือกมาผูกกับข�่อบาน
เพ�่อไมใหบานลม ตอนแรกที่ไปเห็น

นาสงสารมาก มุงก็เกา ที่นอนก็มีแตฝุน 
ยายก็เปนหอบ ตาก็เปนอัมพาต อยูดวยกัน 2 คน 

ลูกหลานก็ไมอยู ไปอยูกรุงเทพฯ
ไมสามารถมาดูแลตากับยายได

“แกก็เล่าถึงปัญหาความทุกข์ยากให้ฟัง ร้องไห้บ่นถึงลูก

หลานไม่ค่อยกลับมา พอหนูไปเห็นสภาพบ้านแก ก็ถาม

พ่ีสมเกียรติว่าเราจะสามารถสร้างบ้านให้แกอยู่ได้ไหม เรา

พอจะมีงบอะไรของอบต.ท่ีจะช่วยได้หรือเปล่า พ่ีสมเกียรติ

ก็บอกว่าจะลองหางบประมาณจากหน่วยงานให้ หนูมา

เรียนกรุงเทพไม่รู้ข่าวเลย นานๆ ทีก็กลับไปเย่ียม ล่าสุดเม่ือ

ประมาณต้นเดือนพฤษภา ท่ีพวกหนูได้กลับไปเย่ียมแก

ก็เพ่ิงรู้ว่าตาเบ้า แกเสียแล้ว ส่วนยายคล้ายได้อยู่บ้าน

หลังใหม่มีหน่วยงานใจดี คือเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์

สร้างให้ เป็นบ้านปูนช้ันเดียวค่ะ หนูรู้สึกภูมิใจท่ีทำให้ยาย

มีบ้านอยู่แต่ เสียดายว่าตาแกเสียไปก่อน ตอนนี้ยายอยู่

คนเดียวก็เลยต้องดูแลกันใกล้ชิดหน่อยกลัวแกจะเหงาค่ะ

ยายก็บอกว่ารู้สึกดีที่มีคนมาดูแลแก” พอชุมชนเห็นน้องๆ

เยาวชนมาช่วยดูแลผู้สูงอายุ ท้ังชุมชนก็เร่ิมต่ืนตัว พอเด็กๆ

ไม่ได้ไป ยายก็บอกว่ามีเพ่ือนบ้านแวะมาเย่ียม มาดูแลบ้าง 
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“เราก็ไม่ต้องทำก็ได้นะคะ จริงๆ เขาก็ไม่ใช่ญาติเราใช่ไหมค่ะ

แต่หนูก็รู้สึกอยากทำอะไรบ้าง อยากมีส่วนร่วมกับชุมชน

ทุกอย่าง วันน้ีหนูรู้สึกภูมิใจ ท่ีอย่างน้อย เราก็มีส่วนท่ีจะทำ

ให้ชุมชน ช่วยดูแลผู้สูงอายุ อย่างน้อยเราช่วยเป็นกำลังใจ

ให้เขารู้สึกมีชีวิต รู้สึกดีจนถึงวินาทีสุดท้ายค่ะอยากฝาก

บอกเพ่ือนๆ อยากให้สนใจปู่ย่าตายายมากกว่าน้ี มากกว่า

ท่ีเราจะต้องเอาเวลามาเล่นเฟสบุ้ค เล่นไลน์ เอาเวลาไปดูแล

ท่านให้มากกว่าน้ี เพราะว่าคนแก่ไม่ต้องการอะไรมากกว่า

ไปกว่าลูกหลานที่จะไปถามสารทุกข์สุขดิบ”

การที่  “เยาวชนหนองอียอ”  ได้มองเห็น  “คุณค่า”  ของ 

“ผู้สูงวัย”  ในชุมชนตนเอง  เพราะมีผู้ใหญ่เปิดพื้นที่และ

โอกาสให้พวกเขาได้เรียนรู้ คิดเอง ทำเอง จนค่อยๆ ปลุก 

“จิตสำนึกรักชุมชน” ให้หยั่งรากลึกเกิดขึ้นภายในก้นบึ้ง  

ของจิตใจ  จนท้ายสุด  ได้กลายเป็นการสร้างฐานกำลัง

สำคัญให้กับชุมชนได้อย่างแท้จริง และนี่คือตัวอย่างของ

การใช้ “พลังเยาวชน” ได้อย่างสร้างสรรค์. 


