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 ต�ำบลนำท่อม เป็นต�ำบลเล็กๆ อยู ่ ในเขตชนบทชำนเมือง ของอ�ำเภอเมือง  
จังหวัดพัทลุง ประกอบด้วย 8 หมู่บ้ำน มีประชำกรทั้งสิ้นกว่ำ 4 พันคน  

บ้ำนนำท่อม
ปั่นจักรยำนฝึกจิตอำสำ

 พ้ืนที่ของต�าบลนี้ทอดยาวไปตามถนน
เพชรเกษม	 เส้นทางพัทลุง-ตรัง	 ชาวบ้าน 
ส่วนใหญ่ท�าการเกษตร	ชวีติของคนในชนบท
ดูเหมือนจะเงียบสงบ	แต่ความจริงแล้วก�าลัง
ถูกรุกคืบด้วยความเป็นโลกาภิวัตน์	 คนใน
วัยท�างานทิ้งถิ่นฐานไปท�างานในเมืองใหญ่	
ท้ิงลูกหลานวัยเรียนให้อยู ่กับปู ่ย ่าตายาย	
สังคมในหมู่บ้านเป็นแบบต่างคนต่างอยู่	ขาด
การร่วมกันคิดร่วมกันท�ามากขึ้นๆ	 ทุกวัน	
สัมพันธภาพของคนในครอบครัว	และชุมชน
อ่อนแอ	เด็กๆ	ในหมู่บ้านไม่ได้ปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้ใหญ่	 แม้กระทั่งชื่อของผู้ใหญ่บ้านก็กลาย
เป็นเรื่องยาก	
	 ด้วยเห็นถึงปัญหานี้อย่างชัดเจน	ท�าให้
คณุถาวร คงศร ีหวัหน้าศูนย์พัฒนาครอบครวั	
ต�าบลนาท่อมเกดิแนวคดิทีจ่ะสร้างครอบครวั

ให้มคีวามเข้มแขง็	เพือ่ผลกัดนัให้เยาวชนเป็น
ผู้มีคุณลักษณะของพลเมืองไทยที่มีจิตอาสา	
กล้าแสดงออก	 มีความสุข	 สามารถแบ่งปัน
ความช่วยเหลือให้แก่คนอื่นๆ	ในสังคมได้	
	 จติอาสาของทีน่ีไ่ม่เหมอืนทีไ่หน	เพราะ
เกิดขึ้นได้ด้วยการปั่น	 ปั่น	 และปั่นจักรยาน
ผ่านแม่น�้าล�าคลอง	 ผ่านสวนยางที่ร่มรื่นไป
ยังสถานที่ที่พ่อแม่ลูก	รวมถึงคนในชุมชนที่มี
ใจอาสาพากันไปท�ากิจกรรมด้วยกัน

นำท่อม…สำนฝันสู่ “ชุมชนบำยใจ” 
	 แรงบันดาลใจส�าคัญที่ท�าให้คุณถาวร	
ชกัชวนคณะท�างานของศนูย์พฒันาครอบครวั
ในชมุชนต�าบลนาท่อม	(ศพค.)ให้ท�าโครงการ
ครอบครัวสานฝันวันอาทิตย์ โครงการที่
ชักชวนคนในต�าบลนาท่อมให้มาปั่นจักรยาน
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ไปท�ากิจกรรมจิตอาสาร่วมกันในเช้าวัน
อาทิตย์	 เกิดมาจากการเห็นปัญหาทางสังคม
ที่เด่นชัดมากขึ้นเรื่อยๆ	 โดยเฉพาะปัญหา
ส่ิงแวดล้อมทั้งเรื่องแหล่งน�้า	 และปัญหา
ขยะ	 ปัญหาคนในชุมชนขาดจิตส�านึก	 และ
คุณธรรมในการอยู่ร่วมกัน	 ชุมชนขาดกติกา	
ส่งผลให้เกิดปัญหาตามมามากมาย	
	 เมือ่คดิจะแก้ปัญหาใหญ่ระดับน้ี	การจะ
ให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแก้ไขนั้นท�าได้
ยาก	 ประกอบกับคุณถาวรท�างานเกี่ยวกับ 
ด้านเด็กและครอบครัว	 จึงเล็งเห็นว่าหาก
เด็กๆ	 ซ่ึงเป็นสมาชิกในครอบครัวสนใจ
ท�ากิจกรรมใด	 ก็จะเป็นสื่อกลางที่ช่วยดึง 
สมาชิกคนอื่นๆ	 ในครอบครัวให้เข้ามาร่วม
ได้ไม่ยาก	 ด้วยเหตุนี้	 ทางคณะท�างานซึ่ง
ประกอบด้วยชาวบ้านหลากหลายอาชีพ	 ทั้ง
ผู ้ใหญ่บ้าน	 เจ้าหน้าที่เทศบาล	 เจ้าหน้าที	่
อสม.	คณุครโูรงเรยีนวดันาท่อม	และโรงเรยีน
วัดโคกแย้ม	 และหลายภาคส่วนจึงร่วมกัน
ระดมความคดิจนเกดิเป็นโครงการครอบครวั 
สานฝันวันอาทิตย์ 
	 กระบวนการเกิดขึ้นของโครงการดีๆ	 
ของทีน่ี	่มคีวามน่าสนใจเป็นอย่างมาก	นอกจาก
ทุกคนจะร่วมกันคิด	 และร่วมกันท�าแล้ว	 

การสร้างบรรยากาศการประชมุทีเ่ป็นกนัเอง	 
เป็นสิง่ท่ีส�าคญัไม่น้อย	หลายครัง้ท่ีการประชุม
อย่างไม่เป็นทางการเกิดขึ้นในร้านน�้าชา
ประจ�าหมูบ้่าน	บางครัง้หมนุเวยีนพลดัเปลีย่น
ไปยังห้องประชุมกลางทุ่งนาของชุมชนต่างๆ	
ไม่น่าเช่ือว่า	เมือ่บรรยากาศมคีวามผ่อนคลาย	
เรือ่งดีๆ 	มากมายกพ็รัง่พรอูอกมาจากสมาชกิ
ในหมู่บ้าน	
	 แรงสนับสนุนที่ ส� าคัญของชุมชน 
นาท่อม	 นอกจากศูนย์พัฒนาครอบครัวที่
จัดกิจกรรมเพื่อยึดโยงคนในชุมชนแห่งนี้อยู่
เป็นประจ�าแล้ว	 ยังมีองค์กรหน่วยงานต่างๆ	
ให้งบประมาณสนับสนุนอยู่เป็นประจ�า	 การ
ท�ากิจกรรมต่างๆ	 จึงเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง	 
ชาวบ้านท่ีนี่จึงคุ ้นเคยและร่วมมือกับการ
ระดมความคิดเห็นเป็นอย่างดี	
 
	 ต้นปี	 2558	 จังหวัดพัทลุงเข้าร่วม 
ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกับศูนย์คุณธรรม	
กระท่ังเกิดเป็น“เมืองลุง เมืองบายใจ”  
ร่วมกันวางแผนและหาค�าตอบจากโจทย	์ 
จะท�าอย่างไรให้คนสบายใจ	 โครงการของ
ชุมชนนาท่อม	 จึงเป ็นอีกหนึ่งโครงการ 
ที่ ได ้รับแรงสนับสนุนจากศูนย ์คุณธรรม	 
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โดยชุมชนเลือกที่จะใช้เรื่องของจิตอาสาเป็น
ตัวน�า	 เพราะมองว่าหากคนในชุมชน	 โดย
เฉพาะคนรุ่นใหม่หากมีจิตอาสาแล้ว	 การคิด
ท�าเรือ่งดแูลสิง่แวดล้อม	หรอืช่วยเหลอืเกือ้กลู
กันด้านอื่นๆ	ก็จะส�าเร็จได้ไม่ยากนัก
	 ส ่วนเป ้าหมายส�าคัญของการท�า
โครงการครอบครัวสานฝันวันอาทิตย์ก็คือ
การน�าพาชุมชนบ้านนาท่อมให้กลายเป็น	
“ชมุชนบายใจ”	สังคมในอดุมคตทิีท่กุคนอยู ่
อาศัยร่วมกันอย่างมีความสุข	 เอื้ออาทรกัน	
ช่วยกนัดแูลทรัพยากรธรรมชาต	ิเมือ่มปัีญหา
อะไรก็รู้จักให้อภัยกัน	ไม่ใช้ความรุนแรง	
	 แต่ก่อนที่บ้านนาท่อมจะเป็นชุมชน 
บายใจได้นัน้	คนในชมุชนมองว่าสิง่ส�าคัญทีน่่า
จะเกิดขึ้นคือ	 คนในชุมชนควรได้รู้จักมักคุ้น
และร่วมกันท�าสิ่งดีๆ	ด้วยกัน	นั่นจึงเป็นที่มา
ให้เกิดการปั่นจักรยาน	ที่ได้ทั้งการออกก�าลัง
กาย	และการไปท�าสิ่งดีๆ	ร่วมกัน	

ปั่น ปั่น จักรยำนไปท�ำจิตอำสำด้วยกัน 
	 ก่อนที่จะมีโครงการครอบครัวสานฝัน 
วันอาทิตย์	 ทางศูนย์พัฒนาครอบครัวเคยท�า
โครงการครอบครัวสัมพันธ์เพื่อให้ครอบครัว
ได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพ	มีการสร้าง
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสถานการณ์
ครอบครัวโดยให ้ช ่วยกันคิดว ่าป ัจจุบัน	
สถานการณ์ครอบครัวในชุมชนเป็นอย่างไร	
เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้คนในครอบครัว	

พ่อแม่ลูกหรือผู้ปกครองได้พูดคุยกันถึงการ 
กระท�าท่ีดีและไม่ดีท่ีเกิดในครอบครัว	 ให้
ช่วยกันหาแนวทางแก้ไข	 ผลท่ีได้รับจากค่าย
ครอบครัวสัมพันธ์	 คือ	 ครอบครัวมีความ
สัมพันธ์ท่ีดี	 ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้สึก
กนั	ชมุชนมคีวามตืน่ตวัในการท�างานด้านการ 
ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว	 ซึ่ง
เป็นต้นทุนที่ดีต่อการท�าโครงการครอบครัว
สานฝันวันอาทิตย์ในเวลาต่อมา
 
	 โครงการครอบครัวสานฝันวันอาทิตย์	
เริ่มด้วยการชักชวนกันปั่นจักรยานเพื่อออก
ก�าลังกาย	 ซึ่งท�าให้ได้พบปะพูดคุยระหว่าง
กันของคนในชุมชน	 เมื่อท�าเป็นโครงการ
ครอบครัวสานฝันวันอาทิตย์	 แทนที่จะปั่น
จักรยานอย่างเดียวก็ชวนคนหลากหลายวัย
ที่สนใจมาท�ากิจกรรมจิตอาสา	 ท�าให้เด็กๆ
มีโอกาสได้รู ้จักพูดคุยกับผู ้ใหญ่เกิดความ
สัมพันธ์ที่ดี
	 หลั งจากพูดคุยท�าความเข ้าใจถึง 
เป้าหมายร่วมกันแล้ว	 ทางกลุ่มได้ก�าหนด
เส้นทางจักรยานที่จะผ่านแต่ละหมู ่บ ้าน	 
มกีารประชาสมัพนัธ์ผ่านหอกระจายข่าวทาง
รายการวิทยุที่รู้จักกันดีในจังหวัดพัทลุง	 คือ	
รายการหนนูุย้คยุข่าว	เวลา	6.00	น	จดุเริม่ต้น
คอื	ทีเ่ชงิสะพานหน้าวดัหยูาน	พร้อมกตกิาว่า
แกนน�าในแต่ละวันจะบอกจุดหมาย	 และจะ
ต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยในการปั่นด้วย	
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	 คุณถาวรเล่าว่า	 กิจกรรมปั่นจักรยาน
ในวันอาทิตย์จะไม่ค่อยซ�้ากัน	 แต่จุดหมาย
หลักคือการสร้างส�านึกจิตอาสาให้เกิดขึ้นใน
ตัวเยาวชน	 ท�าให้กล้าคิด	 กล้าพูด	 กล้าท�า
ในสิ่งดีๆ	 กิจกรรมที่ว่าน้ี	 เช่น	 ปั่นเยี่ยมชม 
สถานที่	 วัด	 โรงเรียน	 เพื่อบ�าเพ็ญประโยชน์	
ปั ่นชมสถานที่แหล่งเรียนรู ้ต ่างๆ	 และที่
ขาดไม่ได้คือ	 การปั่นจักรยานรณรงค์รักษา 
สิ่งแวดล้อมของต�าบลนาท่อม	
 “ครอบครัวจักรยานจะร่วมกนัเกบ็ขยะ
ริมถนนสาธารณะ เพือ่สือ่สารให้รูว่้าคนต�าบล
นาท่อมมคีวามรบัผดิชอบ มกีารรณรงค์สร้าง
จติส�านึกของผูใ้ช้เส้นทางไม่ให้ทิง้ขยะรมิถนน
สาธารณะในต�าบลนาท่อม จนปัจจุบันทาง
เทศบาลจดัท�าป้ายประกาศเป็นเขตอภยัทาน
ขยะทุกหมู่บ้าน คณะท�างานของครอบครัว
จกัรยานฯ ประกอบไปด้วย ก�านนัช้าง ป้าเน่ง 
ป้าปู ป้าเยาว์ และลุงถาวร ใน 4 คนนี้แต่ละ
วันต้องมาอย่างน้อยหนึ่งคนถ้าใครจะหยุด
ต้องฝากคนอื่นไว้ ขาดพร้อมกันไม่ได้ เด็กจะ
ไม่มีความเชื่อมั่นในการน�าทีม เพราะการน�า
ทมีบางครัง้คณะท�างานต้องประสานเจ้าภาพ
ในพื้นที่ก่อนล่วงหน้า”
 
	 จากการป ั ่นจักรยานรณรงค ์ เรื่อง 
สิ่งแวดล้อม	 ได้สร้างความสนใจให้เด็กๆ	 ใน
ชุมชนคิดท�าละครหุ่นเงา	 เรื่อง	 “สืบชะตา
คลองนาท่อม”	ซึง่เป็นเรือ่งราวล้อเลยีนผูใ้หญ่

ที่สอนให้เด็กมีจิตส�านึกเรื่องการไม่ทิ้งขยะ	
สามารถเรียกเสียงหัวเราะ	 และสร้างความ
ประทบัใจให้ผูว่้าราชการจงัหวดั	และหวัหน้า
ส่วนราชการที่มาร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี
	 คุณถาวรกล่าวว่า	 โครงการคุณธรรม
ท่ีท�านี้	 มีความยั่งยืนได้ก็ด้วยความเข้าใจ
และเห็นประโยชน์	 คุณค่าของคนในชุมชน	
มีการเผยแพร่สิ่งที่ท�าผ่านการถ่ายท�าวิดีโอ	 
แผ่นพับต่างๆ	 เป็นการ	 “คืนข้อมูล”	 กลับ 
สู ่ชุมชน	 ซึ่งส ่งผลให ้มีการสนับสนุนให ้ 
ลกูหลานท�ากจิกรรมเหล่านีอ้ย่างต่อเนือ่ง	แต่
อย่างไรกต็าม	ปัจจบัุนอปุสรรคปัญหาท่ีส�าคญั	
คอื	การทีเ่ยาวชนเริม่เตบิโตและไปเรยีนต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น	ท�าให้ขาดแกนน�าเยาวชนที่จะ
ท�างานอย่างต่อเนื่อง	 จึงต้องแก้ไขปัญหานี้
ด้วยการสร้างเยาวชนต้นแบบอย่างต่อเนื่อง
ตัง้แต่รุน่เลก็ๆ	และต้องท�าอย่างต่อเนือ่งต่อไป
 
	 วันนี้	ความฝันของชุมชนนาท่อม	ที่จะ
เป็นชุมชนบายใจ	 ใกล้ความจริงเข้ามาทุกท ี
ใครท่ีได้ไปเยอืนท่ีนีต่่างพดูเป็นเสยีงเดยีวกันว่า	 
ที่ นี่ คื อชุมชนที่ ร ่ ม เย็น เป ็นสุข 	 ผู ้ คนมี
อัธยาศัยไมตรี	 เด็กๆ	 ในชุมชนมีความคิด	
กล้าแสดงออก	 สะท้อนภาพในอนาคตของ 
ชุมชนนาท่อม	ว่าจะสามารถเป็นชุมชนในฝัน 
ได้เลยทีเดียว




