
แหง่ความหลากหลาย
ที่มะเกลือใหม่

มหัศจรรย์แห่งความหลากหลายที ่มะเกลือใหม่

มหัศจรรย์มหัศจรรย์
แหง่ความหลากหลาย
ที่มะเกลือใหม่

www.thaihealth.or.th

AW'63 ����������� ����1-j (7.1.64).indd   1-3 1/7/2564 BE   11:49 PM

ส่งตรวจครัง้ที่ 9 (8 มค.64)/รบักลับครัง้ที่ 9.....................



กาแฟเลื่องชื่อ 
นามระบือโคนม 
ถิ่นอุดมไม้ดอก 

วัดเหนือยอดภูผา  
ศรีสง่าธรรมสถาน 
เด่นตระการหุ่นเหล็กนางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์ 

ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโสกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
รักษาการผู้อ�านวยการส�านักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (ส�านัก 3)

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

“เมื่อความยั่งยืนส่วนหนึ่งอยู่ที่ แหล่งเรียนรู้ 
 

เราจึงต้องหาวิธีการหนุนเสริมให้ ท้องถิ่นสร้างแหล่ง
เรียนรู้ โดย หนึ่ง-เราไปท�าให้แหล่งเรียนรู้เพิ่มจ�านวนขึ้น 

จากปฏิบัติการทั่วไป เป็นปฏิบัติการที่ถ่ายทอดได้  

ขยายผลได้ สอง-เราท�าให้คนที่ปฏิบัติการสามารถเป็น
ครูได้ ทัง้ในพืน้ที่และขา้มพืน้ที่ จดัการภมูปัิญญาใหเ้ป็น
ความรู้ ให้ภูมิปัญญากระจายไปในเครือข่าย นี่คือสิ่งที่

เราท�าไดม้าก และเกดิไดจ้รงิ เพยีงแตเ่ปิดพืน้ที่ใหท้้องถ่ิน 

เล่าเรื่องที่ตัวเองท�าให้คนอื่นฟัง แล้วคนอื่นรู้สึกว่า
 

มันน่าท�า มีประโยชน์ ท�าไมหมู่บ้านเราไม่มี หรือหมู่บ้าน
ติดกันไม่เคยรู้เลยว่าท�าแบบนี้ได้ผล”

AW'63 ����������� ����1-j (7.1.64).indd   4-1 1/7/2564 BE   11:49 PM

ส่งตรวจครัง้ที่ 9 (8 มค.64)/รบักลับครัง้ที่ 9.....................



32 สารคดีท่องเที่ยวชุมชนสารคดีท่องเที่ยวชุมชน อบต.มะเกลือใหม่อบต.มะเกลือใหม่

หนังสือเล ่มนี้  เป ็นส่วนหน่ึงของผลงานวิจัยชุมชนที่ใช ้
ระเบียบวิธีการ “การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วน (Rapid  
Ethnographic Community Assessment Process : RECAP)” 
ที่แสดงถึงทุนและศักยภาพของทุนทางสังคม ที่มีบทบาทส�าคัญ 
ในการขบัเคลือ่นให้เกดิขบวนการ “ชมุชนท้องถิน่น่าอยู ่ชมุชนท้องถิน่
จัดการตนเอง ชุมชนสุขภาวะ” 

ข้อมลูจากงานวจิยัได้ถกูบนัทกึและบรรยายออกมาเป็นสารคดี 
ขณะที่อ่านก็จินตนาการไปได้ว่าพื้นที่ต�าบลมะเกลือใหม่ ช่างเข้มแข็ง 
มีผู้คนที่ใจดี รวมตัวกันเพ่ือแก้ไขปัญหากัน หลายเรื่องราวที่บ้านเรา 
มีหลายเรื่องราวที่ยังไม่มี แต่จากเรื่องราวเหล่านี้ น่าจะไปประยุกต์ 
ใช้ในชุมชนของเราได้ ซึ่งเป็นความตั้งใจของทุกฝ่ายที่ประสงค์ 
ให้เกิดการกระตุ ้นจากสาระในหนังสือสารคดี “มหัศจรรย์แห่ง 
ความหลากหลาย ที่มะเกลือใหม่”

เมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้ ผู้อ่านจะรู้สึกได้ถึงความงาม ความดี  
ความจริง ที่มีอยู่ในชุมชน หมู่บ้าน และต�าบล จากการที่เรารู้จัก 
ตัวเราเองอย่างเป็นระบบหรือที่เราเรียกกันว่า “การวิจัยชุมชน”  
ซึ่งเป็นเรื่องราวหรือหลักคิดที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้ทรง
พร�่าบอกและย�้าเตือนพวกเราถึงแนวทางการพัฒนาว่าต้องใช้กลยุทธ์ 
“เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา” การพฒันาจะต้อง “ระเบดิจากข้างใน” และ
จงใช้ความพยายามในการอยู่กินแบบ “พอเพียง” ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้มาร่วมเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน...
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3 ค�ำน�ำ
8 มะเกลือใหม่ นครแห่งประวัติศำสตร์ 
จำกนครจันทึกถึงต�ำบลสุขภำวะ
14 เส้นทำงท่องเที่ยวชุมชน ต�ำบลมะเกลือใหม่
สังคมดี วิถีมะเกลือใหม่
16 “กลำ้ดี” โรงผลิตน�้ำดื่มประชำรัฐ 
กลำ้ท�ำจึงน�ำหน้ำ
20 เฮือน โฮม ฮัก ผู้เฒ่ำ ที่นี่ไม่มีใครแก่เกินเรียน

การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
28 ห้องสมุดมีชีวิต สังคมแห่งกำรเรียนรู้ยุคใหม่
เศรษฐกิจชุมชน
32 เมื่อชำวนำปลดแอกตัวเองจำกระบบซ้ือถูก-ขำยแพง 
มำเปน็นำยตัวเองผ่ำนศูนย์ข้ำวชุมชน
38 เลี้ยงโคนมอย่ำงมืออำชีพ 
กับสหกรณ์โคนมไทยเดนมำร์คสูงเนิน จ�ำกัด

เกษตรกรรมยั่งยืน
42 มหัศจรรย์แห่งขุนเขำ ปลดหนี้ได้ด้วยกล้วย
และดอกแกลดิโอลัส

สำร บัญ
50 พำเที่ยวหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง 
มำที่เดียว เที่ยวครบแหล่ง 
62 บำรมีหลวงพ่อพุธ ให้ชีวิตใหม่
กลุ่มเลี้ยงโคนมบ้ำนวะภูแก้ว
66 ผู้แปลงวิกฤตเปน็โอกำส 
ให้กับกำแฟดงมะไฟจนดังไกลไปทั่วโลก
74 เปิดเพลงกล่อมดอกไม้โตเร็ว 
ท�ำรำยได้หลักแสนต่อเดือน 
ที่วิสำหกิจชุมชนไม้ตัดดอกเบญจมำศ

การจัดการสิ่งแวดล้อม
80 จิตอำสำเพื่อป่ำชุมชน 
กลุ่มอำสำพิทักษ์ป่ำภูหลวง
84 ประปำภูเขำเพื่อชุมชน ด้วยพลังแสงอำทิตย์

การจัดการสุขภาพชุมชน
90 หน่วยบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน EMS 
ไกลแค่ไหน เรำก็ไปถึง
94 จิตอำสำ แก้ปัญหำชุมชน 
จ�ำปี วงษ์สอน ประธำนหน่วยรับเรื่องร้องเรียน
ที่เปน็อิสระจำกผู้ถูกร้องเรียน ม.50(5)
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ที่นี่

มะเกลือใหม่

9 อบต.มะเกลือใหม่สารคดีท่องเที่ยวชุมชน8สารคดีท่องเที่ยวชุมชน อบต.มะเกลือใหม่

ย้อนอดีตไปเมื่อหลายร้อยปีก่อน ดินแดนที่ราบสูงโคราช เป็นถิ่นที่อยู่ 
ของชนเชื้อชาติลาวเวียงจันทน์ พ้ืนท่ีของต�าบลมะเกลือใหม่ถือเป็นส่วนหนึ่ง 
ของนครจันทึก ซึ่งเป็นเมืองโบราณที่ชนชาติลาวจากเวียงจันทน์อพยพ 
มาตั้งถิ่นฐาน จนถึงรัชกาลที่ 5 เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครอง  
จากระบบจตุสดมภ์ มาเป็นระบบเทศาภิบาล แบ่งการปกครองเป็นมณฑล 
เมือง อ�าเภอ ต�าบล หมู่บ้าน นครจันทึกจึงถูกเปลี่ยนชื่อ และแยกออกเป็น  
2 อ�าเภอ คือ “อ�าเภอจันทึก” ที่ต่อมาเปลี่ยนเป็น “อ�าเภอสีคิ้ว” และ “อ�าเภอ
สูงเนิน” ขึ้นตรงกับเมืองโคราชหรือจังหวัดนครราชสีมาในปัจจุบัน ในขณะนั้น 
มีขุนอุทิศแสนยากร เป็นผู้ปกครอง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2457 เกิดพระราชบัญญัติปกครองท้องที่ ทางราชการ
จึงแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านและก�านันเพื่อปกครองพื้นท่ีเรื่อยมา จนกระท่ังชุมชน
ขยายตัวจึงมีการแยกพื้นท่ีเป็นต�าบลมะเกลือเก่า และต�าบลมะเกลือใหม่ 
ซึ่งต่อมาเกิดเป็นองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติสภาต�าบล  
และองค์การบริหารส่วนต�าบล พ.ศ. 2537 กระทั่งถึงปัจจุบัน

มะเกลือใหม ่
นครแห่งประวัติศำสตร์
จำกนครจันทึก
ถึงต�ำบลสุขภำวะภาพเขียนสีโบราณ อายุ 4,000 ปี แสดงให้เห็นถึงการแต่งกายและพิธีกรรม

ย่านการค้าเก่าแก่ที่อ�าเภอสีคิ้ว ร่องรอยเมืองจันทึกในอดีต ปรากฏเป็น
ช่ือสถานีรถไฟแห่งหนึ่งในอ�าเภอปากช่อง

ลักษณะภูมิประเทศ ต�าบลมะเกลือใหม่ อ�าเภอสูงเนิน

AW'63 ����������� ����1-j (7.1.64).indd   8-9 1/7/2564 BE   11:50 PM

ส่งตรวจครัง้ที่ 9 (8 มค.64)/รบักลับครัง้ที่ 9.....................



1110 สารคดีท่องเที่ยวชุมชนสารคดีท่องเที่ยวชุมชน อบต.มะเกลือใหม่อบต.มะเกลือใหม่

พื้นที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่สวยงาม เหมาะแก่การมาพักผ่อน 
หย่อนใจ เช่น น�้าตกวะภูแก้ว อ่างเก็บน�า้ห้วยซับประดู่ เป็นต้น

ตอนกลาง เป็นพืน้ทีร่าบเชงิเขา เป็นพืน้ทีท่�าการเกษตร ปลูกพชืไร่ เช่น 
มนัส�าปะหลงั อ้อย ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ (มโีรงงานผลติอาหารสตัว์อยูใ่นพืน้ทีด้่วย) 
ส่วนการเลี้ยงสัตว์ที่ขึ้นชื่อก็คือ กิจการฟาร์มโคนม และควายเนื้อ

ตอนใต้ เป็นภูเขาสูงจากระดับน�้าทะเล 760 เมตร ตั้งอยู่บนรอยต่อ 
เขตป่าสงวนแห่งชาติเขาภูหลวง และป่าสงวนแห่งชาติปากช่อง-หมูสี  
เป็นป่าดิบแล้งต้นก�าเนิดแม่น�้าล�าธารหลายสาย ได้แก่ ล�าอ้ายสาย ล�าส�าลาย  
ล�าแท่งทอง น�า้ตกวะภูแก้ว และอ่างเก็บน�้าห้วยซับประดู่ มีภูเขาสลับพื้นราบ

ทุนทรัพยากรที่หลากหลาย

ต�าบลมะเกลอืใหม่ อ�าเภอสงูเนนิ 
มเีนือ้ทีก่ว่า 77,000 ไร่ เป็นพืน้ทีป่่าสงวน 
แห่งชาติ 17,953 ไร่ ห่างจากตวัอ�าเภอสงูเนนิ
เ พียง  8  กิ โล เมตร  อยู ่ ตรงข ้ ามกับ 
มลูนธิิสมเดจ็พระพุฒาจารย์ (โต พรหมรงัส)ี 
หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดสรพงษ ์
และใกล้กับทางเข้า อบต.มะเกลือใหม ่
ก็ยั งมีแหล ่งท ่องเที่ยวส�าหรับเด็กๆ 
หุ่นเหล็กโคราช ที่โด่งดังไปทั่วประเทศ 

สภาพพ้ืนท่ีของมะเกลือใหม ่
มคีวามหลากหลาย ทัง้ทนุทรพัยากรธรรมชาติ 
ทุนมนุษย์ และทุนทางสังคมสะท้อนผ่าน
ค�าขวัญที่โดดเด่น คือ

“กาแฟเลื่องช่ือ นามระบือโคนม 
ถิ่นอุดมไม้ดอก วัดเหนือยอดภูผา ศรีสง่า
ธรรมสถาน เด่นตระการหุ่นเหล็ก”

ความหลากหลายที่ว่า มาจากสภาพทางภูมิศาสตร์ ที่แบ่งได้เป็น  
3 ระดับ คือ

ตอนเหนอื เป็นทีร่าบลุ่ม มลี�าน�า้ส�าคญัไหลผ่านคอื ล�าตะคอง ทีช่าวบ้าน 
ใช้ท�านา มีทางหลวงส�าคัญ 2 สายตัดผ่านคือถนนมิตรภาพ (ทางหลวง 
หมายเลข 2) และถนนสายสีคิ้ว-เดชอุดม (ทางหลวงหมายเลข 24) ท�าให้ 
เป็นพื้นท่ีคล้ายชุมชนเมืองมีแหล่งอุตสาหกรรมการเกษตร นอกจากนี้ยังเป็น
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1312 สารคดีท่องเที่ยวชุมชนสารคดีท่องเที่ยวชุมชน อบต.มะเกลือใหม่อบต.มะเกลือใหม่

12 หมู่บ้าน แต่รวมใจเป็นหนึ่ง
ต�าบลมะเกลอืใหม่ ม ี12 หมูบ้่าน มปีระชากรตามข้อมลูต�าบล (TCNAP)  

เมือ่ปี 2562 จ�านวน 7,448 คน เป็นชาย 3,675 คน เป็นหญงิ 3,772 คน และมี  
2,360 ครัวเรือน เฉลี่ยครัวเรือนละ 2-3 คน ชาวบ้านจ�านวนมากโยกย้าย 
ถิ่นฐานมาจากที่อื่น มีผู้ออกไปท�างานนอกพื้นที่ และต่างประเทศจ�านวน 
679 คน สะท้อนให้เห็นถึงสังคมชนบทท่ีผู้คนวัยท�างาน มักจะไปท�างาน 
ในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครหรือต่างประเทศ ผู ้สูงอายุมีจ�านวน 
มากกว่าค่าเฉลี่ย ในขณะที่สัดส่วนของเด็กเยาวชน มีอัตราการเกิดลดลง 

สภาพที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยที่ท�าให้ผู ้น�าท้องถิ่นที่มีวิสัยทัศน์รวบรวม 
ทุนมนุษย์ที่มีความหลากหลายทั้งอาชีพ วิถีชีวิต ช่วงวัย ให้สามารถขับเคลื่อน 
กิจกรรมชุมชนที่น่าสนใจได้อย่างมากมาย เมื่อผนวกกับทุนทางทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละทนุทางสงัคมแล้ว มะเกลอืใหม่ จงึกลายเป็นชมุชนท่ีน่ามาศึกษา
เรียนรู้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งความส�าเร็จอย่างน่าชื่นชมในการจัดการพื้นที่  
ซึ่งมีความหลากหลาย ก่อเกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มากมาย ตามสภาพพื้นที่
ที่แตกต่างกันได้อย่างน่าทึ่ง 

ต่อไปนี้ขอเชิญไปสัมผัส เรียนรู้ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์อันน่า
ประทับใจที่...มะเกลือใหม่...ด้วยกัน

ก่อให้เกิดชุมชนที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
และป่าเขาเป็นกลุ่มๆ นอกจากนี้ยังเป็น
แหล่งอาหารตามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  
สร้างรายได้ให้กบัชาวบ้านในการเกบ็ของป่า 
มาขายและยั ง เป ็นแหล ่ งปลูกกาแฟ 
อาราบิก้า ในชื่อ “กาแฟดงมะไฟ” ที่ได้รับ
ตราสัญลักษณ์สินค้าสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์
หรือ GI จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็น
ผลิตภัณฑ์แรกของจังหวัดนครราชสีมา
ซึ่ งถือเป ็นมาตรฐานส�าคัญระดับโลก 
และยังเป็นแหล่งปลูกมะคาเดเมียที่เป็น 
พืชเศรษฐกิจส�าคัญอีกอย ่างหนึ่ งของ
มะเกลือใหม่ด้วย

นอกจากน้ี ยั ง มี วัดและสถาน 
ปฏิบัติธรรมจ�านวนมาก จนได้รับการ 
ขนานนามว่าเป็นถนนสายพุทธ หรือ  
Buddha Road ซ่ึงถนนสายนี้เกิดจาก
แรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนร่วมแรง 
ร่วมใจ และร่วมทุนกันสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กยาว 12 กิโลเมตร สู่วัดป่า
ภูผาสูง และยังมีวัดท่ีน่าสนใจอีก เช่น 
วัดใหม่สันติ และวัดวะภูแก้ว เป็นต้น 

อบต.มะเกลือใหม่
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หมู่บ้านมะเกลือใหม่ หมู่ 2
สถาบันการเงินชุมชนต้นแบบ หมู่ 2
หมู่บ้านจัดการตนเอง หมู่ 2
ชมรมคนรักสุขภาพ หมู่ 2
กองทุนหมู่บ้าน หมู่ 2
เฮือน โฮม ฮัก ผู้เฒ่า
(โรงเรียนผู้สูงอายุ ต.มะเกลือใหม่)
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชน 
ต.มะเกลือใหม่ หมู่ 2

ถนนมิตรภาพ

อ�าเภอสีิคิ้ว

ถนน 24 สีคิ้ว เดชอุดม
นม

. 1
03

4

นม
. 1
03

4

บ้านริมคลองพัฒนา 
หมู่ 10

บ้านทุ่งสะแบง
หมู่ 7

บ้านวะภูแก้ว 
หมู่ 6

บ้านดงมะไฟ 
หมู่ 8

บ้านอ่างแก้ว หมู่ 11
ห้องสมุดมีชีวิต
อบต.มะเกลือใหม่
หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

บ้านบุโสน
หมู่ 9

บ้านใหม่สันติ 
หมู่ 5

กง.คจ. หมู่ 3

ต�าบลมะเกลือเก่า 

กลุ่มอาสาพิทักษ์ป่าภูหลวง หมู่ 8
ระบบประปาภูเขา หมู่ 8
วิสาหกิจชุมชนกาแฟอาราบิก้า
และมะคาเดเมียแบบประชาอาสา
บ้านดงมะไฟ หมู่ 8
กลุ่มโฮมสเตย์ หมู่ 8

บ้านโคกสว่าง 
หมู่ 3

บ้านโคกสว่าง 
หมู่ 3

11 กลุ่มแปรรูปหม่อนเบอร์รี่
 บ้านใหม่สันติ หมู่ 5
12 ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจ
 พอเพียงบ้านใหม่สันติ หมู่ 5
 หมู่บ้านปลอดเหล้า หมู่ 5
13 กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ 5
 ร้านค้าประชารัฐ 
 หมู่ 5

19 กลุ่มเลี้ยงโคนม 
 หมู่ 6

บ้าน
ทุ่งสะแบง 
หมู่ 4

วิสาหกิจชุมชน
ไม้ตัดดอก
เบญจมาศ

บ้านมะเกลือใหม่พัฒนา 
หมู่ 12
บ้านมะเกลือใหม่พัฒนา 
หมู่ 12

บ้าน
ทุ่งสะแบง 
หมู่ 4

หมู่บ้านมะเกลือใหม่ หมู่ 2 บ้านมะเกลือใหม่ หมู่ 1
กองทุนหมู่บ้าน หมู่ 1
สถาบันการเงินชุมชน หมู่ 1
โรงน�้าดื่มประชารัฐกล้าดี หมู่ 1

ศพก หมู่ 10
สหกรณ์
โคนมไทยเดนมาร์ค 
หมู่ 10

กลุ่มเยาวชนกล้าดี หมู่ 11
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ 
อบต.มะเกลือใหม่
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ หมู่ 11

1 , 2

3
8

4 , 5

9 , 10

14 , 15

16

17

18

22 , 23

20

24

21

5

เส้นทำงท่องเท่ียวชุมชน
ต�ำบลมะเกลือใหม่

6 , 7

กลุ่มเย็บผ้ากันเป้ือน หมู่ 4
ชมรมคนพิการ หมู่ 4
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วย
ทรัพย์เจริญ หมู่ 4
วิสาหกิจชุมชนไม้ดอกไม้ประดับ
อ�าเภอสูงเนิน หมู่ 4
หน่วยรับเรื่องร้องเรียน
ที่เป็นอิสระจาก
ผู้ถูกร้องเรียน ม.50(5) 
หมู่ 4

4

3

1 2

17

20 21

22

23
24

6
7

14
16 18

9
10

19

15

8

12

11
13
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ที่นี่

มะเกลือใหม่

1716 อบต.มะเกลือใหม่อบต.มะเกลือใหม่ สารคดีท่องเที่ยวชุมชนสารคดีท่องเที่ยวชุมชน

คณุเช่ือไหมว่า ทีม่ะเกลอืใหม่มโีรงผลติน�า้ดืม่มาตรฐาน ทีผ่ลิตโดยเดก็ๆ 
ท�าได้ ขายดี จนแทบผลิตไม่ทัน โครงการนี้เป็นความร่วมมือกันของผู้ใหญ่ใจดี  
ที่ท�าแล้วเกิดประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย เด็กมีรายได้ ผู้ใหญ่มีน�้าดื่มสะอาด 
ราคาถูก เขาท�าได้อย่างไร เราไปดูกัน

เรามาดูปัญหาเรื่องน�า้ที่นี่กันก่อน
ชมุชนมะเกลอืใหม่ประสบปัญหาการใช้น�า้อปุโภคบรโิภคในชวีติประจ�าวัน 

เช่นเดียวกับชุมชนท่ัวไปในภาคอีสาน วิถีด้ังเดิมที่เคยกักเก็บน�้าฝนไว้ใช้ 
ในชีวิตประจ�าวัน ท�าได้ยากขึ้น เกิดการปนเปื้อนของฝุ่นละอองและมูลสัตว์  
อันเนื่องมาจากการขยายตัวของชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ชาวบ้าน 
ต้องซื้อน�า้เพื่อดื่มกินกันแทบทุกบ้าน

ในปี พ.ศ. 2559 ผู ้น�าชุมชนและชาวบ้านจึงจัดท�าเวทีประชาคม 
เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้ปัญหาเป็นตัวต้ัง จนได้ข้อสรุปว่าโรงผลิต 
น�้าดื่มน่าจะเป็นค�าตอบสุดท้ายของชุมชน โดยตกลงกันว่าให้จัดตั้งท่ีหมู่ 1  
และเริ่มด�าเนินการในปีเดียวกัน

“กล้ำดี” 
โรงผลิตน�้ำดื่มประชำรัฐ 
กล้ำท�ำจึงน�ำหน้ำ
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1918 สารคดีท่องเที่ยวชุมชนสารคดีท่องเที่ยวชุมชน อบต.มะเกลือใหม่อบต.มะเกลือใหม่

ในการผลิตน�า้ดื่ม มีการจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนเพื่อให้การบริหาร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพน�้า 
ตามมาตรฐาน GMP และผ่านการตรวจมาตรฐานคุณภาพจากองค์การ
อาหารและยา มีก�าลังการผลิตถึงวันละ 6,000 ลิตร (24 ชั่วโมง) ปัจจุบัน 
ผลิตเพียงวันละ 8 ชั่วโมงหรือประมาณวันละ 2,500 ลิตร ผลิตขายในราคาถูก 
เพียงลิตรละ 50 สตางค์ ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกองทุนและชาวบ้าน 
ในพื้นที่ต�าบลมะเกลือใหม่ และในชุมชนใกล้เคียง รวมถึงโรงพยาบาลสูงเนิน 
ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของชาวบ้านดีขึ้นทั้งในแง่สุขภาพและสร้างรายได้ให้กับ
สมาชิกและผู้ถือหุ้นของกองทุนด้วย

ขั้นตอนการผลิตเป็นมาตรฐานสากล เริ่มตั้งแต่การน�าน�้าประปา 
จากการประปาส่วนภมูภิาคมาผ่านเครือ่งกรอง 4 ขัน้ตอน แล้วน�าไปผ่านการกรอง 
ในระบบ RO (Reverse Osmosis) และฆ่าเชือ้โรคด้วยแสง UV ส่วนภาชนะบรรจุ  
ก็ล้างด้วยน�้า RO และฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV เช่นกัน 

“เราเน้นเรื่องมาตรฐานเป็นส�าคัญ แต่อุปกรณ์ที่ใช้ในโรงน�้าดื่ม  
มีราคาแพงมาก เราจึงมีนวัตกรรมใหม่ๆ โดยใช้ท่อพีวีซีแทนวัสดุสแตนเลส  
ในส่วนที่ไม่สัมผัสน�้า เช่น รถเข็นถังเปล่า ช่วยลดต้นทุนได้หลายเท่าตัว 
และยังผ่าน GMP ของโรงพยาบาลสูงเนินด้วย” สะปอยย�้าด้วยความมั่นใจ

ที่น่าชื่นชมก็คือ นอกจากชาวบ้านในหมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 12 และใกล้เคียง 
กว่า 1,000 ครัวเรือน จะมีน�า้ดื่มที่สะอาดราคาถูกแล้ว ที่นี่ยังเป็นแหล่งสร้าง
รายได้ให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนกล้าดี และชมรมผู้สูงอายุ ได้มาช่วยงาน  
โรงน�า้ดืม่ด้วยค่าแรงวนัละ 300 บาท และชัว่โมงละ 30-50 บาทตามลักษณะงาน

โครงการนี้ มีสมาชิกชุมชนมะเกลือใหม่ ถือหุ ้นร่วมกัน ซึ่งก็คือ 
เป็นเจ้าของร่วมกันนั่นเอง ดังนั้น ยิ่งผลิตจ�าหน่ายได้มากเท่าไร ผลก�าไร 
ที่หักค่าใช้จ่ายแล้วก็ยังกลับสู่ชุมชนในรูปของเงินปันผลอีกส่วนหนึ่งด้วย

“ตอนเราท�าน�้าดื่มก็คิดกันว่าจะใช้ชื่ออะไรดี สุดท้ายได้ข้อสรุปว่า 
ใช้ชื่อ “กล้าดี” อันเป็นชื่อที่ใช้เรียกกลุ่มเยาวชนที่ท�ากิจกรรมดีๆ อยู่ก่อนแล้ว 
เพราะว่าโรงผลิตน�า้ดื่มแห่งนี้มีเยาวชน “กล้าดี” มาท�างานอยู่ด้วย” สะปอย 
ชัยประเสริฐ ประธานกลุ่มและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเล่าถึงที่มา 
ของชื่อน�้าดื่ม

เริ่มต้นด้วยเงินสนับสนุนจากภาครัฐ 500,000 บาท และต่อมา 
ได้ระดมทุนเพิ่มเติมจากสมาชิก ในรูปของหุ้นๆ ละ 100 บาท ได้มาอีก 
110,000 บาท และอกีส่วนหนึง่กูเ้งนิจากโครงการเศรษฐกจิชุมชนปลอดดอกเบีย้ 
จาก อบต. ระยะเวลาส่งคืน 5 ปี

นางสะปอย ชัยประเสริฐ
ประธานโรงผลิตน�้าดื่ม
ประชารัฐ กล้าดี
ประธานกองทุน
หมู่บ้านมะเกลือใหม่ 
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ที่นี่

มะเกลือใหม่

21 อบต.มะเกลือใหม่สารคดีท่องเที่ยวชุมชน20สารคดีท่องเที่ยวชุมชน อบต.มะเกลือใหม่

ก่อนมาเยอืนมะเกลอืใหม่ เราได้มีโอกาสชมวดีทัิศน์การรบัปรญิญาชวีติ 
ของผู ้จบการศึกษาจากโรงเรียนผู ้สูงอายุรุ ่นท่ี 1 ของต�าบลมะเกลือใหม่  
ที่มีการจัดงานในหอประชุม อบต. สร้างบรรยากาศเหมือนงานรับปริญญา 
ในระดับมหาวิทยาลัยที่ทุกคนคุ้นเคยกันดี ให้ผู้ส�าเร็จการศึกษาสวมชุดครุย  
ขึ้นรับปริญญาชีวิต มีลูกหลานมาเป็นก�าลังใจ ดูแล้วน่าประทับใจจนอยากมา 
เห็นด้วยตาตัวเองสักครั้ง 

สมพงษ์ ไชยเฉลิม นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลมะเกลือใหม่ และ 
ครูใหญ่ของโรงเรียนผู้สูงอายุ ต�าบลมะเกลือใหม่ ที่มีชื่อพื้นถิ่นว่า “เฮือน ฮัก 
โฮม ผู้เฒ่า” เล่าถึงที่มาของโรงเรียนว่า

“ผู้สูงอายุของเราส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุติดสังคม ท่ีสามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้ ส ่วนหนึ่งเป็นข้าราชการเกษียณ จึงมีความรู ้ความสามารถ  
และเป็นคลงัสมองทีม่คีณุค่าแต่ขณะเดยีวกนักม็ปัีญหาสขุภาพ ปัญหาด้านสงัคม 
และปัญหาด้านเศรษฐกิจมากกว่าวัยอื่นๆ คนเหล่านี้ปกติถ้าไม่มีกิจกรรม  
เขาก็จะเข้าวัดเป็นส่วนใหญ่ แต่เมื่อมีกิจกรรมให้เขาท�าก็เกิดการรวมกลุ่ม  
และ อบต.มะเกลือใหม่ ก็ต้องการสนับสนุนและพัฒนาผู้สูงอายุ ให้มีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง ร่าเริงแจ่มใส ไม่ซึมเศร้าอยู่กับบ้าน พูดง่ายๆ โรงเรียน 

เฮือน โฮม ฮัก 
ผู้เฒ่ำ 
ที่นี่ไม่มีใคร
แก่เกินเรียน
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2322 สารคดีท่องเที่ยวชุมชนสารคดีท่องเที่ยวชุมชน อบต.มะเกลือใหม่อบต.มะเกลือใหม่

ที่นี่เขาเรียนอะไรกัน 
คนที่ตอบได้ดีที่สุดคือ เอนก แท้สูงเนิน รองนายกองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลมะเกลือใหม่ และผู้ช่วยครูใหญ่ ฝ่ายวิชาการผู้บริหารตัวจริงของ
โรงเรียนกล่าวว่า 

โรงเรียนผู้สูงอายุอยู่ติดกับ รพ.สต.มะเกลือใหม่ ริมถนนมิตรภาพ  
ไม่ไกลจาก อบต.มะเกลือใหม่นัก

นายเอนก แท้สูงเนิน
รองนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลมะเกลือใหม่
ผู้ช่วยครูใหญ่ ฝ่ายวิชาการ

นายสมพงษ์ ไชยเฉลิม
นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลมะเกลือใหม่
ครูใหญ่โรงเรียนผู้สูงอายุ ต�าบลมะเกลือใหม่

ผู ้สูงอายุเปรียบเหมือนสวนสาธารณะทางอารมณ์ของผู ้สูงอายุ ที่จะเอา 

ความเหงา ความเศร้า ความทุกข์ มาปลดปล่อย ขณะเดียวกัน ก็มารับ  

มาให้รอยยิ้มกับเพื่อนๆ วัยเดียวกัน” 

ทั้งนี้ ด้วยเหตุที่โครงสร้างทางสังคมของต�าบลมะเกลือใหม่ มีผู้สูงอายุ

ถึง 1,393 คน คิดเป็นร้อยละ 17.14 เทียบกับค่าเฉล่ียของประเทศ 

จากสถิติของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เมื่อปี  

พ.ศ. 2561 อยู่ที่ร้อยละ 16.06 จะเห็นว่าสูงกว่าเล็กน้อย และในจ�านวนนี ้

เป็นผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้ร้อยละ 78.15
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2524 สารคดีท่องเที่ยวชุมชนสารคดีท่องเที่ยวชุมชน อบต.มะเกลือใหม่อบต.มะเกลือใหม่

ที่นี่จัดหลักสูตรการเรียนไว้ 10 สาระการเรียนรู้ ทุกสาระการเรียนรู ้
จะมีการเรียน 2 ช่วง คือ ช่วงเช้า 3 ชั่วโมง และช่วงบ่าย 3 ชั่วโมง แต่ไม่จ�าเป็น
ต้องเรียนต่อเนื่องจนจบในแต่ละสาระวิชา อาจสลับได้ตามความพร้อมของ 
ทัง้ครแูละนกัเรยีน โดยใช้เวลาศกึษา 10 เดอืนต่อรุน่ โดยแต่ละเดอืนจะเปิด 
เรียนทุกวันที่ 10 และ 25 ของแต่ละเดือน หากวันไหนตรงกับวันพระก็ 
เล่ือนออกไป เพื่อเปิดโอกาสให้ผู ้สูงอายุได้เข้าวัดท�าบุญตามประเพณี

การเรียนรู้ทั้ง 10 สาระ มีดังนี้
“สาระที่ 1 โสเหร่ ฮักแพงบ่ลืมกัน เป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนให้เกิด 

ความรักความผูกพันแบบกัลยาณมิตร 
สาระที่ 2 ติงคิง คือการขยับออกก�าลังกาย เช่น ร�าวงมาตรฐาน 
สาระที่ 3 อยู่ดี มีแฮง เป็นหลักปฏิบัติด้านโภชนาการ ให้ท้ังกาย 

และจิตดี มี ผอ.รพ.สต. เป็นผู้มาให้ความรู ้
สาระที่ 4 เฮ็ดเวียก เฮ็ดงาน โรงเรียนเชิญเกษตรอ�าเภอมาสอน 

การขยายพันธ์ุพืช โดยวิธีการติดตา ตอนกิ่ง เชิญปราชญ์ชาวบ้านมาแนะน�า 
เคล็ดลับดีๆ ใครสนใจก็ไปท�าต่อที่บ้านตัวเองได้ 

สาระที่ 5 ม่วนชื่น โฮแซว คือการแบ่งกลุ่มกันร้องร�าท�าเพลง ทั้งลูกทุ่ง  
ลูกกรุง หมอล�า 

“เราจัดการเรียนการสอนมา 3 รุ่นแล้ว รุ่นที่ก�าลังเรียนอยู่นี้เป็นรุ่น 
ที่ 3 มีนักเรียน 56 คน จะจบการศึกษา รับปริญญาชีวิตในเดือนกุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2563 นักเรียนของเราทุกคน จะแต่งตัวด้วยชุดหม้อห้อม มีตัวอักษร 
ปักด้านหลงัว่า โรงเรยีนผูส้งูอาย ุต�าบลมะเกลอืใหม่ เป็นเอกลกัษณ์ของโรงเรยีน 
โรงเรียนรับผู้สูงอายุที่อายุเกิน 60 ปี และเป็นคนพื้นที่ ที่สามารถช่วยเหลือ 
ตัวเองได้ โดยไม่จ�าเป็นว่าจะจบอะไรมา” ครูเอนกอธิบาย

จุดเด่น ที่ท�าให้โรงเรียนแห่งนี้กลายเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ 
ของจังหวัดนครราชสีมา มาจากการจัดหลักสูตร ท่ีเน้นใน 3 เรื่องหลัก คือ 
สุขภาพ การกินการอยู่ และการมีรายได้ ซึ่งจะสอดแทรกเข้าไปในสาระ 
วชิาต่างๆ รวม 10 วชิา เพือ่ให้ผูส้งูอายมุสีขุภาพกายและจติทีด่ ีและยงัสามารถ 
หาเลี้ยงชีพได้ตามศักยภาพของตนเอง

หลักสูตรการเรียนของโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งนี้ จะไม่เหมือนโรงเรียน 
ในระบบ เพราะคณาจารย์ท่ีมาร่วมช่วยกันสอน ต่างรู้ดีว่านักเรียนแต่ละท่าน
ล้วนผ่านประสบการณ์ชีวิตมาอย่างโชกโชน คงไม่เหมาะที่จะให้มานั่งเรียน 
ในห้องแบบนักเรียนปกติ 

และนี่คือ 10 สาระการเรียนรู้ที่สร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ มิตรภาพ  
โดยไม่ต้องมีการสอบแข่งขัน
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2726 สารคดีท่องเที่ยวชุมชนสารคดีท่องเที่ยวชุมชน อบต.มะเกลือใหม่อบต.มะเกลือใหม่

“เม่ือผู้สูงอายุทุกคน จบการศึกษา เราก็มาคิดกันว่าจะท�าอย่างไร 
ให้ท่านรูสึ้กภาคภูมใิจกบัการเรยีนในคร้ังนี ้กส็รปุกนัว่า เราน่าจะให้ ปรญิญาชวีติ 
เพราะพ่อแม่มุ่งมั่นท�างานส่งเสียจนลูกจบได้ปริญญา พอพ่อแม่มาเรียนบ้าง  
จนจบได้ปริญญาชีวิต ก็เป็นความภาคภูมิใจของท่าน และจะได้มีลูกๆ หลานๆ 
มาให้ก�าลังใจ เราก็เลยจัดงานมอบปริญญาชีวิต แบบเดียวกับที่นักศึกษา 
ไปรับที่สวนอัมพร มีการสวมครุย มีใบปริญญาชีวิตมอบให้ทุกคนก็มีความสุข 
และภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสรับปริญญาแบบเดียวกับลูกๆ” สมพงษ์ ไชยเฉลิม 
ครูใหญ่ของโรงเรียนผู้สูงอายุ ต�าบลมะเกลือใหม่ เล่าอย่างภาคภูมิใจ

ภาพแห่งความส�าเร็จแบบนี้ ล�าพังแค่ภาพนิ่งอย่างเดียวคงบอกได ้
ไม่เต็มที่ จึงขอแนบลิงก์ QR Code ภาพข่าวการรับปริญญาชีวิตในรุ่นท่ี 1 
มาให้ผู้สนใจสแกนส่องเข้าไปดูได้ตามลิงก์ด้านล่าง แล้วคุณ 
จะได้ร่วมอิ่มเอมใจไปกับนักเรียนผู้สูงอายุท่ีน่ารักทุกๆ ท่านไป
พร้อมๆ กัน 

ปริญญาชีวิต คือความภาคภูมิใจของผู้สูงวัย
สาระที ่6 ต้อนฮบัผูม้ายาม เป็นการสอนให้รูว่้าเวลามคีนมาเยีย่ม มาดงูาน 

ควรต้อนรับอย่างไร เวลาพาไปดูงานนอกสถานท่ี ก็ดูด้วยว่าเขาต้อนรับ 
อย่างไร 

สาระที่ 7 เปิดเบิ่งโลกศิวิไลซ์ สอนการใช้อินเทอร์เน็ตเบ้ืองต้น  
ให้ทราบว่าไลน์ เฟซบุ๊ก คืออะไร ใช้อย่างไร รวมทั้งพาไปศึกษาดูงานที่อื่นด้วย

สาระที่ 8 ใจสงบ ให้ความรู้เกี่ยวกับการท�าบุญ การปฏิบัติสมาธิ 
เป็นต้น โดยเจ้าคณะอ�าเภอ

สาระที ่ 9 กนิแซบ กินนวั กนิดมีแีฮง มพียาบาลมาสอนเรือ่งการกนิ 
อาหารทีป่รุงสกุแล้ว นกัเรยีนอยากท�าอะไรกนิกนักจ็ะแนะน�าให้ท�าให้สุกเสียก่อน 
ท�าเสร็จแล้วก็ล้อมวงกินกัน 

สาระท่ี 10 ซ�าบายด ีชวีเีป็นสขุ คอืการตรวจสขุภาพ ทัง้ก่อนเริม่เรยีน
และตอนก่อนจบ เพื่อเปรียบเทียบดูว่านักเรียนที่ผ่านการเรียนรู้ตามหลักสูตร
นี้แล้ว มีสุขภาพดีขึ้นมากน้อยเพียงใด”

ผู้สูงอายุทุกคนเมื่อเห็นหลักสูตร ล้วนกระตือรือล้นอยากมาเรียน และ 
ไม่อยากขาดเรียนถ้าไม่จ�าเป็นจริงๆ

ทั้งนี้ บรรดาครู อาจารย์ผู้สอน คือลูกหลานที่อยู่ในสถาบันการศึกษา 
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อนผู้สูงอายุที่มี
ประสบการณ์เฉพาะทาง และผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านท่ีจะมาถ่ายทอดความรู้ 
ให้กับผู้สูงอายุได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานไปพร้อมๆ กัน 

สิ่งที่ไม่เหมือนโรงเรียนทั่วไปคือ ไม่มีการสอบเพื่อจบการศึกษา 
แต่ใช้วิธีสังเกตดูความพร้อมและความสมัครใจในการมาร่วมกิจกรรมกับ 
ทางโรงเรียนมากกว่า

ทั้งหมดนี้ ขอบอกว่า ฟรี....ทุกอย่าง ตั้งแต่ต้นจนจบรับปริญญา 
ที่เรียกว่า “ปริญญาชีวิต” เพราะทั้งหมดมาจากการร่วมด้วยช่วยกัน 
ของทกุคน ทัง้นกัเรยีน คร ูข้าราชการ ผูป้กครองท้องถิน่ และสถาบนัการศึกษา 
ใกล้เคียงนั่นเอง
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ที่นี่

มะเกลือใหม่

29 อบต.มะเกลือใหม่สารคดีท่องเที่ยวชุมชน28สารคดีท่องเที่ยวชุมชน อบต.มะเกลือใหม่

สมัยนี้ ถ้าไปถามเด็กๆ ว่าเคยเข้าห้องสมุดไหม คงได้รับค�าตอบว่าเคย 
แต่ก็น้อยครั้งเต็มที หรือบางคนอาจจะไม่เคยย่างกรายเข้าไปเลยก็มี 

ด้วยภาพลักษณ์ของห้องสมุดในความทรงจ�านั้น ก็จะมีแต่ภาพ 
ห้องเก็บหนังสือ ที่มีชั้นหนังสือเรียงรายเต็มไปหมด และส่วนใหญ่เป็น
หนังสือเก่าเก็บ ไม่เห็นจะชวนอ่านตรงไหน ส่วนโต๊ะเก้าอ้ีก็มักจะเก่าๆ  
คนที่มาใช้บริการมีแต่ผู้สูงอายุ ถ้าห้องสมุดไหนติดแอร์ ก็มีภาพคนแอบเข้ามา 
หลับตากแอร์จนชินตา

เหตุการณ์ข้างต้นคงพบเห็นได้ไม่ยากในเมืองใหญ่
แต่ส�าหรับในต�าบลเล็กๆ การมีห้องสมุดมีชีวิต คือสีสันอย่างหนึ่ง 

ของชาวมะเกลือใหม่เลยทีเดียว
ห้องสมุดมีชีวิตคืออะไร 
ที่มะเกลือใหม่เขามีห้องสมุดแบบนี้ด้วยเหรอ 
แล้วมันดีอย่างไร.... มาฟังผู้ใหญ่ใจดีเล่าให้ฟังกันดีกว่า

ห้องสมดุมชีวีติ
สังคมแห่งกำรเรียนรู้ยุคใหม่
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3130 สารคดีท่องเที่ยวชุมชนสารคดีท่องเที่ยวชุมชน อบต.มะเกลือใหม่อบต.มะเกลือใหม่

ส่วนหน่วยงานภาคีที่ท่านนายกฯ พูดถึงก็คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสหพันธ์เยาวชน
คนหนุ่มสาว เพ่ือสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ท่ีมาร่วมกันสร้างห้องสมุด 
ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร มสีือ่การเรยีนรูส้มยัใหม่ คอืคอมพวิเตอร์จ�านวน 
16 ชุด ที่พร้อมติดต่อโลกภายนอกด้วยสัญญาณอินเทอร์เน็ตไวไฟความเร็วสูง
เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างไม่มีขีดจ�ากัด 
และยังมีสื่อการเรียนรู้แบบหนังสือ โปสเตอร์ รูปภาพ ให้เลือกใช้บริการ โดยมี
บรรณารักษ์ ประจ�าห้องสมุดแห่งนี้คือ เกศิริน รัตนวิวัลย์ ที่นอกจากจะดูแล 
แนะน�าการใช้งานห้องสมุดแห่งนี้ให้กับน้องๆ และผู้สนใจแล้ว ยังเป็นวิทยากร
ที่พร้อมบรรยายและสาธิตการใช้สื่อต่างๆ ให้กับกลุ่มผู้ดูงาน หรือคณะที่สนใจ
เข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ด้วย

ภาพแห่งความส�าเรจ็ทีเ่กดิขึน้ คอืการดึงเดก็ๆ และเยาวชน ให้ห่างจาก 
อบายมุขและส่ิงยั่วเย้าทั้งจากโลกภายนอก และโลกออนไลน์ (แน่นอนว่า 
มีการวางระบบคัดกรองเว็บไซต์ที่ล่อแหลมหรือรุนแรง ที่ไม่เหมาะสมไว้ให ้
อยูแ่ล้ว) ให้มามุง่อยู่ทีก่ารเรยีนรู้จากสือ่อนิเทอร์เนต็ท่ีน่าสนใจ ผ่านการแนะน�า
จากบรรณารักษ์ใจดีท่านนี้ 

นอกจากเด็กๆ จะมีแหล่งเรียนรู้ท่ีทันยุคสมัยแล้ว ชาวบ้านท่ัวไปก็ยัง
เข้ามาใช้บริการเพือ่หาข้อมลูข่าวสารการเกษตรและการอาชพีเป็นประจ�าทกุวนั 
มีกลุ่มเยาวชนกล้าดีเข้ามาเรียนรู้ฝึกอาชีพด้วยตนเองจากอินเทอร์เน็ต และ 
รวมกลุ่มกันท�ากิจกรรม เช่น ท�าข้าวต้มมัด ท�าน�้าพริก ท�าพรมเช็ดเท้า ฯลฯ 

นี้คือจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่จะสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับ 
ทุกชุมชน ผ่านการดูแลของผู้ใหญ่ใจดีที่มะเกลือใหม่

และคงเป ็นค�าตอบได ้ว ่ าท�าไม. .จึ งไม ่ เ ห็นร ้านเกมออนไลน ์ 
ที่มะเกลือใหม่!

“เราเห็นปัญหา ที่เด็กๆ และเยาวชนยังขาดโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ 
พวกที่ฐานะดีเขาก็ไปเรียนต่อกันในระดับที่สูงขึ้นแต่บางคนฐานะไม่ดีก็ต้อง 
ออกมาท�าไร่ท�านา คนกลุ่มนี้ขาดโอกาสในการเรียนรู้ ที่จะน�าไปต่อยอด 
ในการประกอบอาชีพ หรือแก้ไขปัญหาของตนเอง คนมะเกลือใหม่ 95%  
เป็นเกษตรกรซึ่งก็ท�าตามพ่อแม่ปู่ยาตายาย เม่ือโลกเปล่ียนไป ดินเส่ือมโทรม 
โรคแมลงรบกวน ฝนฟ้าไม่มาตามฤดูกาล ท�าให้ผลผลิตตกต�่า ราคาตก ท�าไป 
ก็มีแต่หนี้สิน

เราตระหนกัถงึปัญหาเหล่านีจ้งึประสานความร่วมมอืกับหน่วยงานภาคี 
ทั้งภาครัฐและเอกชน มาร่วมกันจัดตั้งห้องสมุดมีชีวิตขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 
ของชุมชน ให้ชุมชนได้มีโอกาสเรียนรู้กันทุกช่วงวัย เรียนรู้กันได้ตลอดชีวิต
ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่” สมพงษ์ ไชยเฉลิม นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล
มะเกลือใหม่เล่า

นางเกศิริน รัตนวิวัลย์
บรรณารักษ์ห้องสมุดมีชีวิต
อบต.มะเกลือใหม่ หมู่ 11
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เมื่อชำวนำปลดแอก
จำกระบบซ้ือถกู-ขำยแพง
มำเป็นนำยตัวเอง
ผำ่นศูนย์ข้ำวชุมชน

ที่นี่

มะเกลือใหม่

33 อบต.มะเกลือใหม่สารคดีท่องเที่ยวชุมชน32สารคดีท่องเที่ยวชุมชน อบต.มะเกลือใหม่

คุณเคยได้ยินชื่อโรงเรียนชาวนาไหม 
ไม่น่าเชื่อว่า ชาวนาเองก็ต้องเข้าโรงเรียนชาวนาด้วยเหมือนกัน
น่ีคือแนวคิดของ สมพงษ์ ไชยเฉลิม นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล 

มะเกลือใหม่ เมื่อครั้งเป็นเกษตรอ�าเภอสูงเนินเม่ือปี พ.ศ. 2552 เพื่อสร้าง 
เครอืข่ายชาวนาทีม่นีกัวชิาการจากหน่วยงานต่างๆ มาช่วยกนัให้ความรู้ ท้ังการ
คัดเลือกพนัธุข้์าว การตรวจแปลงนา วธิกีารใช้ปุย๋ การป้องกนัและควบคมุแมลง 
จนได้สมาชิกเกษตรกรในต�าบลมะเกลือใหม่จ�านวน 61 คน

ผ่านไปเพยีงปีเดยีว จากทีต้่องขนข้าวเปลอืกไปขายโรงสใีหญ่ๆ ในอ�าเภอ 
ตามราคาที่โรงสีก�าหนด แล้วพอปลายฤดูก็ต้องซื้อข้าวราคาแพงมากิน  
ชาวนากลุ่มนี้ก็ได้รับโอกาสดีๆ จากภาครัฐ

“ปี พ.ศ. 2553 จังหวัดนครราชสีมามีนโยบายให้ตั้งโรงสีชุมชน
บ้านมะเกลือใหม่หมู่ 2 มีพื้นท่ีสาธารณะตามเกณฑ์ท่ีก�าหนดจึงได้รับงบ 
สนบัสนนุ 2.2 ล้านบาท สร้างตวัโรงเรอืนและเครือ่งสข้ีาวได้ แต่ยงัขาดระบบไฟฟ้า 
คณะกรรมการกลุ่มจึงได้ประชุมระดมทุนจากชาวบ้าน เป็นหุ้นๆ ละ 100 บาท 
จ�ากัดไม่เกินคนละ 100 หุ้น ก็รวมเงินได้ 4 แสนบาท มาติดตั้งระบบไฟฟ้า 
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3534 สารคดีท่องเที่ยวชุมชนสารคดีท่องเที่ยวชุมชน อบต.มะเกลือใหม่อบต.มะเกลือใหม่

และเริ่มสีข้าวให้กับสมาชิกฟรี แต่จะเก็บแกลบ ร�าปลายข้าว น�ามาขาย 
เพือ่ใช้เป็นค่าบรหิารจดัการ เช่นค่าน�า้ ค่าไฟ ช่วงนัน้กส็ข้ีาวได้เดอืนละประมาณ 
30 ตัน ต่อมาก็ไปจดทะเบียนกลุ่มเป็น “วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนต�าบล
มะเกลือใหม่” บริหารกันเองในรูปกรรมการที่มีอยู่ 15 คน” วิรัตน์ เชื้อสูงเนิน 
ประธานวสิาหกจิชมุชนศูนย์ข้าวชุมชนต�าบลมะเกลอืใหม่ เล่าถงึความเป็นมา 
ของกลุ่ม

นายวิรัตน์ เชื้อสูงเนิน 
ประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนต�าบลมะเกลือใหม่

รวมตัววันนี้เพื่อสู้ด้วยกันวันหน้า

ปี พ.ศ. 2559 สมาชิกเกษตรกรของต�าบลมะเกลือใหม่รวมตัวกัน  
เป็นกลุ่มนาแปลงใหญ่ตามนโยบายจังหวัด

เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยรวมกันได้ถึง 145 คน มีพื้นที่นา
ถึง 1,100 ไร่ 

ในเวลาต่อมาเกดิวกิฤตราคาข้าวตกต�า่ วสิาหกิจฯ ซึง่ตระหนกัถงึปัญหานี้ 
จึงหาทางแก้ปัญหาให้กับสมาชิก

“เราเห็นว่าแบบนี้อยู่ไม่ได้แน่ ก็เลยไปกู้เงินจาก ธกส. ในนามวิสาหกิจ
ชุมชน มา 3 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 0.01% เพื่อมารับซื้อข้าวเปลือกจาก
สมาชิกนาแปลงใหญ่ในราคาสูงกว่าท้องตลาดกิโลกรัมละ 2 บาท ซื้อมาแล้ว 
กแ็ปรรปูเป็นข้าวสาร จ�าหน่ายในราคาถกู ท้ังขายในร้านค้าชมุชน และภายนอก
เช่นเรือนจ�าคลองไผ่ โรงพยาบาลสูงเนิน สหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์คสูงเนิน 
จ�ากัด พอถึงฤดูการผลิตรอบใหม่ ก็ขายเมล็ดพันธุ ์ข้าวเปลือกได้ก�าไรถึง 
3 แสนบาท ท�าให้เราสามารถขยายฐานสมาชิกและเพิ่มก�าลังการผลติได้อกี 
จากสมาชกิ 61 คนในตอนก่อตัง้เพ่ิมเป็น 209 คนในปัจจบุนั และสมาชิกก็ยังได้
ปันผลอีกปีละ 7% ด้วย” 
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3736 สารคดีท่องเที่ยวชุมชนสารคดีท่องเที่ยวชุมชน อบต.มะเกลือใหม่อบต.มะเกลือใหม่

ที่นี่เป็นมากกว่าโรงสีชุมชน

ถามว่าท�าไมโรงสีชุมชนแห่งนี้จึงดูคึกคักและมีผลก�าไรดี ค�าตอบคือ
“ทีน่ีเ่ราท�าทกุอย่างเกีย่วกบัข้าว คือไม่ได้สข้ีาวอย่างเดียว ปกตถ้ิาสมาชกิ 

จะสีข้าวเราก็สีให้ฟรีอยู่แล้ว แต่ถ้าจะขายข้าว เราก็รับซื้อในราคาสูงกว่าตลาด 
กิโลกรัมละ 2 บาท เพื่อเอามาบรรจุถุงขาย ซึ่งมีท้ังแบบ 1 กก. 5 กก.  
และ 10 กก. เป็นทางเลือกให้กับลูกค้าได้ซื้อหาตามก�าลังของตนเอง ส่วนใคร 
ไม่มียุ้งฉางเก็บข้าวเปลือกเราก็มีบริการสมาชิก คิดเพียงตันละ 200 บาทต่อปี  
ส่วนข้าวพนัธุเ์รากร็บัซือ้ในราคาสงูและขายให้สมาชกิในราคาต�า่กว่าท้องตลาด 

ทุกอย่างสมาชิกช่วยกันท�า ช่วยกันดูแล โดยไม่ผ่านคนกลาง ผลก�าไร
ก็คืนกลับในรูปเงินปันผล ทุกวันเราจะสรุปยอดขายแล้วน�าเงินฝากกับ ธกส. 
เพื่อป้องกันการทุจริตและสร้างเครดิตกับธนาคาร มีการท�าบัญชีอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และทีส่�าคญัเรากไ็ด้รบัการสนบัสนนุจากหน่วยงานต่างๆ ทัง้เรือ่ง 
เงินทนุ เครือ่งจกัร และค�าแนะน�าในการบรหิารจดัการ เราจงึอยูไ่ด้จนถงึทกุวนันี”้ 
วิรัตน์ ให้ความกระจ่าง

“ทกุวนันี ้กม็คีนมาดงูานทัง้จากในประเทศและต่างประเทศ เพราะสนใจ 
ว่าเราสามารถบริหารจัดการโรงสีขนาดเล็กท่ีมีระบบครบวงจร และผลิตได้
มาตรฐาน GAP หรือมาตรฐานการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีส�าหรับพืช 
ได้อย่างไร”

ถ้าผ่านมาแถวนีแ้ละต้องการชมิข้าวอนิทรย์ีของชาวมะเกลอืใหม่ อย่าลมื
โทรมาสั่งจองล่วงหน้า

วิรัตน์ ล�าดับความให้เห็นถึง
การเติบโตอันน่าทึ่ง ของวิสาหกิจ
ชุมชนแห่งนี้ที่ท�าให้สมาชิกทุกคน
มีรอยยิ้ม

ภาพที่ เ ห็ น ในวั นนี้ ก็ คื อ  
โรงสชุีมชนขนาดเล็กทีม่รีะบบจดัการ
ค่อนข้างดีเครื่องจักรท�างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ทั้งยังมีจุดเด่นคือมี 
ทีต่ัง้อยูร่มิถนนมติรภาพใครผ่านไปมา
กส็ามารถแวะซ้ือหาข้าวสารบรรจถุงุ
ท้ังข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวได ้
ในราคาที่เหมาะสม เพราะไม่ผ่าน
พ่อค้าคนกลาง แถมเป็นข้าวอินทรย์ี 
ซึง่มีทัง้ข้าวใหม่ตามฤดูกาลและข้าวเก่า 

แต่เท่าทีเ่หน็ ข้าวถงุกจ็ะมอียูไ่ม่มาก เพราะส่วนใหญ่ลกูค้าขาประจ�ากจ็ะแวะเวยีน
มาซือ้หากนัอยูแ่ล้ว ท่านใดสนใจกแ็วะเยีย่มชมได้ วริตัน์และกรรมการวสิาหกจิชุมชน
ยินดีต้อนรับเสมอ
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เลี้ยงโคนม 
อย่ำงมืออำชีพ
กับสหกรณ์โคนมไทยเดนมำร์คสูงเนิน จ�ำกัด

ที่นี่

มะเกลือใหม่

39 อบต.มะเกลือใหม่สารคดีท่องเที่ยวชุมชน38สารคดีท่องเที่ยวชุมชน อบต.มะเกลือใหม่

นายโสภณ มีสูงเนิน 
ประธานสหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์คสูงเนิน จ�ากัด

วันนี้ คุณดื่มนมแล้วหรือยัง !!!
สโลแกนนี้คุ้นหูพวกเรากันมาหลายสิบปีแล้ว 
ทราบหรอืไม่ว่า กว่าเราจะได้นมสดๆ มาดืม่กนันัน้ ต้องผ่านกระบวนการ

อะไรมาบ้าง เขาเลี้ยงโคนมกันที่ไหน แล้วมีมาตรฐานน่าเชื่อถือเพียงใด 
วนันีเ้ราจะพาไปเทีย่วสหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์คสงูเนนิ จ�ากดั หน่วยงาน

ที่มียอดเงินหมุนเวียนปีละหลายร้อยล้านบาท ทัง้ๆ ทีเ่ป็นสหกรณ์ระดบัอ�าเภอ 
ทีม่าตัง้อยูใ่นต�าบลมะเกลือใหม่ 

โสภณ มีสูงเนิน ประธานสหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์คสูงเนิน จ�ากัด 
ผู้มีบุคลิกเป็นโคบาลสมกับต�าแหน่งหน้าที่เล่าถึงความเป็นมาของสหกรณ์ว่า

“ต้องย้อนไปปี พ.ศ. 2530 มีกลุ่มเลี้ยงโคนมในเขตอ�าเภอสูงเนิน 
อยู ่4 ต�าบล คือมะเกลอืเก่า มะเกลือใหม่ ขามทะเลสอ และสค้ิีว จนปี พ.ศ. 2537 
แต่ละต�าบลก็พัฒนาไปตั้งสหกรณ์ของตัวเอง ทางมะเกลือใหม่ก็ตั้งสหกรณ์ 
โคนมไทยเดนมาร์คสูงเนิน จ�ากัด เพื่อจัดตั้งศูนย์รวบรวมน�้านมดิบในพืน้ที่
มะเกลือใหม่เพื่อจ�าหน่ายให้กับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  
หรือ อสค. ที่ อ�าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี กระทั่งปี พ.ศ. 2540 จึงมาสร้าง 
ที่ตั้งถาวรที่หมู่ 10 ดังที่เห็น

AW'63 ����������� ����1-j (7.1.64).indd   38-39 1/7/2564 BE   11:52 PM

ส่งตรวจครัง้ที่ 9 (8 มค.64)/รบักลับครัง้ที่ 9.....................



4140 สารคดีท่องเที่ยวชุมชนสารคดีท่องเที่ยวชุมชน อบต.มะเกลือใหม่อบต.มะเกลือใหม่

สหกรณ์นี้มีคณะกรรมการ 11 คน ซึึ่งสมาชิกทั้ง 147 ฟาร์มที่อยู่ 
ในพ้ืนที่มะเกลือใหม่และใกล้เคียงคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการด�าเนินงาน 
แต่ละวนัจะผลติน�า้นมดบิได้ประมาณ 38-40 ตนั สหกรณ์ฯ จะเป็นตวักลางรบัซือ้ 
ในราคาประกันกิโลกรัมละ 17.50 บาท ขึ้นลงตามคุณภาพของน�้านมดิบ 
ที่ตรวจสอบได้”

น�้านมดิบท้ังหมดผ่านการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดดังที่โสภณ 
อธิบายว่า

“เราจะเปิดรับซ้ือน�้านมดิบวันละ 2 ช่วง ช่วงเช้า 07.30-09.30 น.  
และช่วงเย็น 16.30-18.30 น. ก่อนรับซ้ือทุกครั้งก็จะมีการตรวจคุณภาพ 
ว่าไม่มีการปลอมปนน�้า หรือยาปฏิชีวนะในน�้านมดิบ และเก็บรวบรวม 
ไว้ในถงัเยน็ทีรั่กษาอณุหภมูคิงท่ี 4 องศาเซลเซียส จากนัน้ สหกรณ์ฯ จะน�าไปส่ง 
อสค. ที่มวกเหล็ก สระบุรีทุกวัน”

ถามว่าสมาชิกได้รับค่าตอบแทนอย่างไร ค�าตอบคือ
“รายได้ของสมาชิกแต่ละฟาร์มจะไม่เท่ากัน ตามมาตรฐานน�้านมดิบ 

ที่วัดได้ ซึ่งเรามีเครื่องมือวัดที่ทันสมัย รายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว  
จะโอนเข้าบัญชีธนาคาร ธกส. ของสมาชิก ทุกวันท่ี 10 ของเดือน โดยเรา 
จะหักค่าน�้านมเข้าเป็นค่าหุ ้นให้ คิดค่าหุ ้นๆ ละ 100 บาท ซ่ึงที่ผ่านมา  
เราสามารถจ่ายปันผลได้หุ้นละ 7-8 บาททุกปี อย่างผมท�าฟาร์มมา 20 ปีแล้ว 
ปัจจุบันก็มีหุ้นอยู่ 3 แสนบาท”

ฟังแล้ว อยากมาเลี้ยงโคนมบ้างไหม
ถ้าต้องการสมัครเป็นสมาชิกต้องท�าอย่างไร?
“เราจะรับสมาชิกเพิ่มในกรณีที่มีข้อตกลงซื้อขายกับ อสค. เพิ่มขึ้น  

โดยสมาชิกจะต้องมทีีด่นิและทีต่ัง้ฟาร์ม อย่างน้อย 3-4 ไร่ มแีหล่งน�า้ทีเ่พยีงพอ  
ต้องผ่านการอบรมการเลี้ยงโคนมจาก อสค. และส�านักงานปศุสัตว์ และได้ 
ใบรับรองผู้ผ่านการฝึกอบรมแล้ว การสร้างฟาร์มหรือคอกเล้ียงต้องเป็นไป 
ตามแบบแปลนมาตรฐานฟาร์มของ อสค. จากนั้นจึงซื้อโคนมเข้าฟาร์มและ
โคนมทีน่�ามาเลีย้งต้องผ่านการฉดีวคัซนีจากสตัวแพทย์ ตามระยะเวลาทีก่�าหนด 

อาหารทีใ่ช้เลีย้งโคต้องมกีารเสรมิโปรตนีโดยซือ้จากสหกรณ์ฯ และซือ้หุน้แรกเข้า 
ตามระเบียบของสหกรณ์ฯ”

ถามว่าผลประกอบการเป็นอย่างไรบ้าง ค�าตอบคือ
“ปี พ.ศ. 2562 เรามีเป ้าหมายจะรวบรวมน�้านมดิบเป็นเงิน  

271 ล้านบาท จัดหาสินค้าท่ีจ�าเป็นมาจ�าหน่ายให้กับสมาชิก เช่น ปุ๋ย  
วัสดุอุปกรณ์ อาหารสัตว์ ฯลฯ เป็นเงิน 117 ล้านบาท และมีวงเงินให้กู้ยืม 
ทัง้ระยะส้ัน ระยะกลางและระยะยาวอีก 18 ล้านบาท โดยเรามทีนุด�าเนนิการอยู่  
76 ล้านบาท เป็นหุ้นสมาชิก จ�านวน 26 ล้านบาท และเงินกู้ยืมภายนอกอีก 
50 ล้านบาท ซึ่งเราสามารถจ่ายเงินปันผลได้ทุกปี” โสภณ แจงอย่างละเอียด 
สะท้อนถึงความโปร่งใสในการด�าเนินงานอย่างเห็นได้ชัด

“ในอนาคตสหกรณ์จะขยายพื้นที่เพิ่มขึ้น มีโครงการรับลูกโคนมของ
เกษตรกรไปเลีย้งให้ และส่งเสรมิเกษตรกรทีไ่ม่ได้เลีย้งโคนม ปลกูหญ้าอาหารโค 
ปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์ และพชือาหารสตัว์อ่ืนๆ โดยการท�าบนัทึกข้อตกลงร่วมกนั 
ท�าให้เกิดรายได้กับเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นสมาชิก และยังท�าให้สมาชิกสหกรณ ์
มีอาชีพที่มั่นคงซึ่งส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากความซื่อตรงของสมาชิกเองด้วย”

ในตอนท้ายประธานสหกรณ์โคนมฯ กล่าวเสริมว่า “ผมเรียนเลยนะครบัว่า 
ทางเรายนิดใีห้เข้ามาศกึษาเรยีนรู ้ขอให้ตดิต่อนดัหมายล่วงหน้าว่าจะมาดงูาน
กันก่ีคน แต่การเข้าไปดูในฟาร์มนั้นอาจจะยากหน่อย เพราะเราต้องระวัง 
เรื่องการติดเชื้อ อย่างเช่นโรคปากเท้าเปื่อย ถ้าฟาร์มไหนตรวจพบ ก็ต้องหยุด
ส่งนมทันทีครับ”
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ที่นี่

มะเกลือใหม่

43 อบต.มะเกลือใหม่สารคดีท่องเที่ยวชุมชน42สารคดีท่องเที่ยวชุมชน อบต.มะเกลือใหม่

บ้านทุ่งสะแบง หมู่ 4 ต�าบลมะเกลือใหม่ นับเป็นหมู่บ้านทีห่่างไกล 
ความเจริญมากๆ หมูบ้่านหน่ึงในแถบอสีาน ด้วยความทีเ่ป็นพืน้ทีป่่าเขา เส้นทาง
เข้าหมู่บ้านมีเพียงถนนลูกรังเล็กๆ ที่ตัดลัดเลาะไปตามไหล่เขา คดไปเคี้ยวมา 
ไม่น่าเชื่อว่า จะมีผู้คนอาศัยอยู่มากจนเกิดเป็นหมู่บ้านได้ 

หลงัการนัง่รถโขยกเขยกไปตามเส้นทางวบิากเกอืบช่ัวโมง ถงึแหล่งปลกู
ไม้ดอกไม้ประดบัแหล่งใหญ่ของบ้านทุง่สะแบง ก็เหมอืนหลดุเข้าไปอกีโลกหนึง่ 

ทีน่ีม่องไปทางไหนก็เห็นแต่ทวิเขาอยูร่อบตวั แต่บนพืน้ราบเพยีงน้อยนดิ 
กลับเต็มไปด้วยแปลงปลูกไม้ดอกเมืองหนาวอย่างแกลดิโอลัส แปลงปลูก 
กล้วยน�้าว้า เก๊กฮวย และผกากรอง สลับกับเรือนเพาะช�าส�าหรับผลิตกล้าไม้
จ�านวนมาก และที่น่าทึ่งก็คือ แผงโซลาร์เซลล์ ที่ติดตั้งไว้ส�าหรับเครื่องสูบน�า้
เพื่อส่งน�้าเข้าระบบน�้าหยดที่วางไว้เกือบจะเต็มพื้นที่ 12 ไร่ 

แน่นอนว่า ในพ้ืนท่ีห่างไกลขนาดน้ี ระบบไฟฟ้าและน�้าประปา 
ยังเข้าไม่ถึง!!!

เราได้พบกับสองสามีภรรยา เกษตรกรนักสู้ท่ีลองผิดลองถูกมาแล้ว
หลายยก จนค้นพบความส�าเร็จ และกลายเป็นผู้น�าเกษตรกรทั้ง 2 คน 2 กลุ่ม
เรียนรู้ น่ันคือ ยอดชาย ดาดงูเหลือม ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้ดอก 
ไม้ประดับอ�าเภอสงูเนิน และ โสภา บุปผาพรมราช ประธานกลุม่วิสาหกจิชมุชน
แปรรูปกล้วยทรัพย์เจริญ 

พวกเขามีวิธีการท�าอย่างไร มาเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน

มหัศจรรย์แห่งขุนเขำ 
ปลดหนี้ได้ด้วยกล้วย
และดอกแกลดิโอลัส
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4544 สารคดีท่องเที่ยวชุมชนสารคดีท่องเที่ยวชุมชน อบต.มะเกลือใหม่อบต.มะเกลือใหม่

กล้วยแปรรูปเงินแสน
โสภา เห็นปัญหาในพื้นท่ี

ทุ่งสะแบง ที่ท�าไร่มาหลายอย่าง
แล้วแต่ไปไม ่รอดไม่ว ่าจะเป ็น
ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ มันส�าปะหลัง  
ระยะหลังชาวบ ้านหันมาปลูก 
กล้วยน�้าว ้า แล้วตัดผลดิบขาย 
ตอนแรกก็พอได ้ก�าไร แต ่เมื่อ
ผลผลิตออกมากขึ้นพ่อค้าคนกลาง
ก็กดราคา พอถึงหน้าแล้งก็ขาดน�้า 
ต้นกล้วยล้มตาย โสภาจึงย้อนกลับ 
ไปน�าความรู้รุ่นแม่ที่แปรรูปกล้วยเป็นกล้วยฉาบ โดยลองท�ากล้วยฉาบขาย 
ที่ร้านค้าชุมชนในพื้นที่ 

“ปรากฏว่าขายดี พอถึงปี 2551 จึงเกิดความคิดที่จะรวมกลุ่มแม่บ้าน
ที่ปลูกกล้วยในหมู่ 4 จ�านวน 11 ราย โดยได้งบจากกรมส่งเสริมการเกษตร 
มาซ้ืออุปกรณ์ในการแปรรูปกล้วยออกจ�าหน่าย ปรากฏว่าขายดีกว่าเดิมอีก 
จนกล้วยไม่พอขาย 

เพื่อให้เป็นกลุ่มที่เป็นทางการ จึงไปจดทะเบียนในชื่อ วิสาหกิจชุมชน
แปรรูปกล้วยทรัพย์เจริญ เมื่อ 11 เมษายน 2559 เพื่อช่วยเหลือสมาชิก 
และเกษตรกรในพื้นที่ รับซื้อผลผลิตมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ลดปัญหาสินค้า 
ล้นตลาด มกีารขยายแปลงปลกูโดยจดัท�าแปลงรวมจ�านวน 10 ไร่ และแปลงปลกู 
สมาชิก 11 รายอีก 30 ไร่ รวมเป็น 40 ไร่ มีหน่วยราชการมาช่วยแนะน�าและ 
ให้ความรู้ในการปลูกท่ีถูกวิธีรวมถึงการดูงานนอกพื้นท่ีด้วย” โสภาเล่าถึง 
การเติบโตของวิสาหกิจชุมชนฯ 

เมือ่วสิาหกจิชมุชนฯ เข้มแขง็ขึน้ จงึต้องขยายตลาดด้วยการส่งกล้วยผลดบิ
และแปรรูปไปขายที่ตลาดประจ�า คือเรือนจ�าคลองไผ่ รวมทั้งวางจ�าหน่าย 

นางโสภา บุปผาพรมราช 
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แปรรูปกล้วยทรัพย์เจริญ
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4746 สารคดีท่องเที่ยวชุมชนสารคดีท่องเที่ยวชุมชน อบต.มะเกลือใหม่อบต.มะเกลือใหม่

แกลดิโอลัส ไม้ดอกเมืองหนาวกู้ชีพ

นายยอดชาย ดาดงูเหลือม
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้ดอกไม้ประดับอ�าเภอสูงเนิน
กับกิ่งพันธ์ุผกากรองที่ขายดี

ที่หน้าศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ 2 ซึ่งอยู่ริมถนนมิตรภาพ ท�าให้ลูกค้าเข้าถึงง่ายขึ้น
ส่วนเรื่องคุณภาพ ความสะอาดน้ันก็ได้รับการพัฒนาจนผ่านเกณฑ์

มาตรฐานอาหารปลอดภัยจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครราชสีมา  
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ และศนูย์ส่งเสรมิอตุสาหกรรมภาคที ่6 กรมส่งเสรมิ 
อุตสาหกรรม 

“การแปรรปูกล้วยขายสามารถสร้างรายได้ให้กบัสมาชกิผูป้ลกูเพิม่ขึน้
รายละ 2,000-4,000 บาทต่อเดือน สมาชิกผูแ้ปรรปูมรีายได้ 9,000 บาทต่อเดอืน 
และกลุ่มผู้รับจ้างก็มีรายได้ 6,000 บาทต่อเดือน ท้ังยงัได้รบัรางวลัชนะเลิศ  
จากการประกวดกล้วยน�า้ว้าและกล้วยหอมทองระดบัอ�าเภอ มีคนมาดูงานมากขึน้ 
มีส่ือโทรทัศน์เข้ามาถ่ายท�าสารคดี ก็ท�าให้เราภาคภูมิใจที่สามารถแนะน�าให้ 
ผู้ดูงานกลับไปท�าได้เองในพื้นที่

ในปี 2562 ทาง อบต.มะเกลือใหม่ให้การสนับสนุนแผงโซลาร์เซลล์  
เพื่อใช้สูบน�้าจากบ่อธรรมชาติและบ่อขุด เพื่อใช้รดน�้าพืชทุกชนิดในพื้นที ่
คุ้มทรัพย์เจริญ ก็จะช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งให้ลดลงได้ในหน้าแล้งปีหน้า” 
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4948 สารคดีท่องเที่ยวชุมชนสารคดีท่องเที่ยวชุมชน อบต.มะเกลือใหม่อบต.มะเกลือใหม่

ส่วนยอดชาย คู่ชีวิตของโสภานั้น ก็มองหาช่องทางในการพัฒนา
ทางการเกษตร ด้วยการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเสริมในพื้นที่ปลูกกล้วย 
จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2561 ได้ไปร่วมดูงานผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า  
ทีเ่ชยีงใหม่ นนทบรุ ีและนครนายก โดยฝึกปฏบิตักิารขยายพนัธุด้์วยการเสยีบยอด 

“ปรากฏว่า เขาใช้ผกากรองเป็นตวัอย่างในการสอน พอดกีบัทีบ้่านเรา 
มีผกากรองพื้นเมืองในพื้นที่เป็นจ�านวนมาก สามารถน�ามาเป็นต้นตอผลิต
เป็นไม้กระถางได้อย่างสบายๆ จึงรวมกลุ่มผู้ดูงานตอนนั้นจ�านวน 30 ราย  
ไปจดทะเบียนเป็น วิสาหกิจชุมชนไม้ดอกไม้ประดับอ�าเภอสูงเนิน ตอนนั้น 
เราประสานกบัทาง อบต. เพือ่จดัหาสถานทีแ่สดงสนิค้า และออกหน่วยแสดงสินค้า 
ในฐานะตัวแทนระดับต�าบล และในบางโอกาสก็เป็นตัวแทนระดับอ�าเภอหรือ
ระดับจังหวัดด้วย 

ส่วนแกลดิโอลัสได้หัวพันธุ์มาจากการแนะน�าของเกษตรอ�าเภอสูงเนิน 
10,000 หัว ก็ทดลองปลูกในที่ดินตัวเอง 3 ไร่ ปรากฏว่าออกดอกดี ไม่มีโรค  
จึงติดต่อขายให้กับร้านดอกไม้ในอ�าเภอสีคิ้ว สูงเนิน ปากช่อง และตลาด 
แม่กิมเฮงที่โคราช ขายครั้งแรกได้ดอกละ 3 บาท ได้เงินถึง 120,000 บาท 
ต่อรอบ ปี 2561 ท�าได้รอบเดียว แต่ปี 2562 ท�าหลายรอบแล้ว ปัจจุบัน
ปลูกแกลดิโอลัสอย่างเดียว 5 ไร่ และก�าลังขยายไปสู่ดอกสีสันอื่นๆ อีก  
เพราะแกลดิโอลัสเป็นไม้ดอกที่ตลาดมีความต้องการสูง ปีนี้ปลดหนี้ได้ก็เพราะ 
แกลดิโอลัสนี่แหละ” 

ยอดชายเล่าถึงความส�าเร็จที่มาพร้อมกับแกลดิโอลัส และยังขยายผล
ไปยังไม้ดอกชนิดอื่น โดยท�ากิ่งตอนผกากรอง เน่ืองจากในพื้นท่ีมีต้นตออยู่ 
เป็นจ�านวนมาก

“ท�ากิ่งตอนของผกากรองครับ เพราะต้นตอบ้านเรามีเยอะมาก  
ตามริมถนนในหมู ่บ ้านมีขึ้นอยู ่ตลอดทาง ตลาดต้องการสูงเหมือนกัน  
เราจะสอบถามความต้องการของตลาดอยู่ตลอดว่าต้องการไม้ดอกไม้ประดับ 
แบบไหนบ้าง ดูชนิดที่ได้ราคาและมีความต้องการสูง ซึ่งเราจะแบ่งพื้นที่กัน 
ถ้าเป็นกลุม่พ้ืนทีสู่งหรอืแปลงต้นแบบของกลุ่มทีผ่มดแูลอยู ่จะปลกูแกลดโิอลสั 
และเก๊กฮวย ถ้าเป็นสมาชิกรายย่อยที่อยู่ในพื้นที่ราบ จะปลูกพืชที่เหมาะสม 
เช่น ผกากรอง เบญจมาศ ดาวเรือง เฟิร์น ขิงแดง ไม้ใบพวกจั๋ง หน้าวัว  
ใบยางอนิเดยี ใบพดุ ใบสน เป็นต้น ตอนนีส้มาชิกกลุม่มีรายได้เฉลีย่ 20,000 บาท 
ต่อเดือนกันทุกครัวเรือน และพร้อมถ่ายทอดความรู้เหล่านี้ให้กับผู ้สนใจ 
ที่จะแวะเวียนมาเยี่ยมชมสวนของพวกเรา” 

หายสงสยัแล้วใช่ไหมว่า ท�าไมกลุม่วสิาหกจิท้ัง 2 แห่งของคูส่ามภีรรยาคูน่ี้  
จึงจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมด ก็เพราะท�าในสิ่งที่ตลาดต้องการนั่นเอง

สุดยอดจริงๆ

ดอกแกลดิโอลัส 
ชูช่อท้าแดด
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ที่นี่

มะเกลือใหม่

51 อบต.มะเกลือใหม่สารคดีท่องเที่ยวชุมชน

ต�าบลมะเกลือใหม่มี 12 หมู่บ้าน
แต่ละหมู่ก็มีแหล่งเรียนรู้ต่างกันไป
หมู่บ้านที่มีแหล่งเรียนรู้มากที่สุด
คือหมู่ 5 บ้านใหม่สันติ ซึ่งมีโฮมสเตย์รองรับผู้มาเยือนด้วย

บ้ำนใหม่สันต ิ
มำท่ีเดียว เท่ียวครบแหล่ง
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5352 สารคดีท่องเที่ยวชุมชนสารคดีท่องเที่ยวชุมชน อบต.มะเกลือใหม่อบต.มะเกลือใหม่

บ้านใหม่สันติ บ้านใหม่ที่น่าทึ่ง

ฟังแค่ชื่อบ้านก็อยากรู้แล้วว่า ท�าไมถึงเป็น “บ้านใหม่สันติ”
เพราะจากภาพที่เห็น คือหมู่บ้านที่มีวัดใหม่สันติ อยู่ด้านหน้าเสมือน

เป็นประตูบ้าน พอผ่านวัดเข้ามา ก็จะเห็นถนนซอยแยกออกทางขวามือ 
อยู่ไม่กี่ซอย แต่ละซอยจะมีถนนตัดขวางเป็นตารางคล้ายบ้านจัดสรร เป็นทาง
ลาดลงไปสู่อ่างเก็บน�้าซับประดู่ ท่ีเป็นเหมือนแหล่งน�้าเพื่อชีวิตของชาวบ้าน

อากาศยามเช้าทีค่่อนข้างเยน็ในช่วงปลายฝนต้นหนาว จะเหน็หมอกจางๆ 
คลอเคลียอยู่บนผิวน�้าริมอ่าง มีชาวบ้านบางคนก�าลังปลดปลาออกจากลอบ 
ที่วางไว้ข้ามคืน พอสายหน่อย ก็จะเห็นฝูงควายนับร้อยตัวเดินเรียงแถวกัน 
เพื่อไปหาน�า้หาหญ้ากินในอ่างซับประดู่

จนบ่ายคล้อย พระอาทติย์ใกล้ตกดนิ คนเลีย้งควายกจ็ะต้อนควายฝงูใหญ่ 
กลับเข้าคอก

บนเส้นทางกลบับ้านของควายฝงูนีเ้อง ที ่อบต.มะเกลอืใหม่ท�าสะพานไม้ไผ่ 
ไว้ให้นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนได้ยืนชมฝูงควายตัวด�าเมื่อมที่สะอาดสะอ้าน
เพราะเพิง่ผ่านการนอนแช่น�า้มาอย่างมคีวามสขุ เดินกลบับ้านอย่างพร้อมเพรยีง 
นับร้อยตัว เป็นภาพที่น่าตื่นตาส�าหรับคนเมืองที่ไม่มีโอกาสเห็นควายตัวเป็นๆ 
มากมายขนาดนี้

นี่คือ “สะพานควาย” แหล่งท่องเที่ยวใหม่สุดชิคของมะเกลือใหม ่
ที่ผู้มาเยือนไม่ควรพลาด
ผู้เสียสละบ้านเกิดเพื่ออ่างซับประดู่

“บ้านใหม่สันติมีประชากร 479 คน เดิมพวกเราก็มีที่ดินท�ากิน 
อยู ่ในพื้นที่อ่างซับประดู ่ ต่อมาทางการเวนคืนที่เพ่ือสร้างอ่างซับประดู ่  

เพราะบรเิวณทีเ่ราอยูก่นัจะถกูน�า้ท่วมหมด กเ็ลยจัดสรรพืน้ท่ีตรงขอบอ่างนีใ้ห้ 
พวกเรามาตั้งบ้านเรือนกันใหม่ และเรียกชื่อว่า บ้านใหม่สันติ พื้นที่จึงดูคล้าย 
บ้านจัดสรรแต่ละบ้านมีพ้ืนท่ีพอท�าพืชผักสวนครัวได้ เราจึงพัฒนาหมู่บ้าน 
ของเราเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง” 

สากล ยะวงษา ผูใ้หญ่บ้านหมู ่5 และเป็นผูน้�าพาชาวบ้านท้ัง 185 ครวัเรอืน 
เดินหน้าสู่การเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเล่าถึงที่มาของบ้านใหม่สันติ

ย้อนไปเมื่อปี 2551 พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 
(พระยศในขณะนั้น) หรือ “พระองค์ภา” ได้เสด็จเป็นการส่วนพระองค ์
มาปฏบิตัธิรรม ณ วัดใหม่สันติ ต่อมาทรงทราบว่าบ้านใหม่สันติ เป็นหมู่บ้าน 
ที่ไม่มีที่ดินท�ากินและยากจนที่สุดในอ�าเภอสูงเนิน ท่านทรงให้ สากล ยะวงษา 
ผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนชาวบ้านเข้าเฝ้าเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2553 พร้อมทั้ง
ตรัสว่า ท่านไม่มีอะไรจะแจกจ่าย แต่ถ้าอยากเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
ท่านสามารถช่วยเหลือได้ ชาวบ้านสนใจหรือไม่ คณะเข้าเฝ้าตอบว่า สนใจ
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5554 สารคดีท่องเที่ยวชุมชนสารคดีท่องเที่ยวชุมชน อบต.มะเกลือใหม่อบต.มะเกลือใหม่

นายสากล ยะวงษา 
ผู้ใหญ่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
บ้านใหม่สันติ  
และประธานศูนย์สาธิต
เศรษฐกิจพอเพียง

ต่อมาเดือนมนีาคม 2553 จงึได้รบัการอบรมจากวทิยากรศนูย์การเรยีนรู้ 
ต้นแบบเพือ่นพึง่ (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จงัหวดัอ่างทอง เรือ่งพืน้ฐาน
เศรษฐกจิพอเพยีง มชีาวบ้านหมู ่5 จ�านวน 70 คน และส่วนราชการทีเ่กีย่วข้อง 
อีก 15 คน อบรมอยู่ 4 วัน พออบรมเสร็จ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2553 จึงมี
การรวมกลุ่มขึ้นในนาม “ชุมชนต้นแบบเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) พัฒนาบ้านใหม่สันติ”

“หลงัจากนัน้ ทางคณะกรรมการกลุม่กข็อใช้พืน้ทีบ่รเิวณรมิอ่างเกบ็น�า้ 
ซับประดู่ จัดต้ังเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านใหม่สันติ โดยมีผม
เป็นแกนน�าในการจัดตั้ง แบ่งเป็น 7 ฐานการเรียนรู้ แต่ละฐานจะมีวิทยากร
ที่เป็นแกนน�าผู้เชี่ยวชาญในหมู่บ้าน สาธิตและให้ผู้เรียนรู้ได้ปฏิบัติจริง ได้แก่  
1. ฐานการเรียนรู้เกษตรอนิทรย์ี 2. ฐานการเรยีนรูน้�า้ยาเอนกประสงค์และยาสฟัีน 
3. ฐานการเรียนรู้น�า้หมักชีวภาพ 4. ฐานการเรียนรู้ปุ๋ยหมัก 5. ฐานการเรียนรู้ 

น�้าส้มควันไม้ 6. ฐานการท�าขนมไทย 7. ฐานการท�ากระถางจากยางรถยนต์  
โดยใช้องค์ความรู้ที่ได้จากการอบรม จนสมาชิกในหมู่บ้านได้เรียนรู้และน�าไป 
ปรับใช้จนสามารถท�าได้เองในครัวเรือน ท้ังไว้ใช้เอง แจกจ่ายหรือท�าขาย 
หารายได้”

สากล ยะวงษา ผู ้ใหญ่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านใหม่สันติ  
และประธานศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง เล่าถึงการสร้างหมู่บ้านเศรษฐกิจ 
พอเพยีง ท่ีเร่ิมเมือ่ 9 ปีก่อน จากการลงทุนท�าให้ดเูป็นตวัอย่างในฐานะผูน้�าชาวบ้าน  
และพัฒนามาจนกลายเป็นศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีคนแวะเวียน 
มาดูงานไม่ขาดสาย 

ทกุครวัเรอืนในหมู ่ 5 ต่างมกีระถางยางรถยนต์ปลกูไม้ดอกๆ ไม้ประดบั 
อยู่หน้าบ้าน ริมรั้วก็มีพืชผักสวนครัว ส่วนหลังบ้านก็มีคอกเลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ 
หรือกบ ปลาตามถนัด 

นีคื่อส่ิงทีพ่บเหน็ได้เป็นปกต ิเมือ่คณุเดนิอยูใ่นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพยีง 
แห่งนี้
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5756 สารคดีท่องเที่ยวชุมชนสารคดีท่องเที่ยวชุมชน อบต.มะเกลือใหม่อบต.มะเกลือใหม่

“เมื่อปี 2554 ผมตัดสินใจเลิกเหล้าอย่างถาวร เพราะเห็นว่ากินไป 
มีแต่ข้อเสีย และหันมาดื่มน�้าอัดลมแทน แต่ก็ยังมีค่าใช้จ่ายอยู่ เลยหันมา 
ดื่มน�้าสมุนไพรที่ท�าเอง ท�าให้ลดค่าใช้จ่ายได้มากทีเดียว และได้ปรึกษากับ 
กรรมการหมู่บ้านว่าจะท�าน�้าสมุนไพรกันเพื่อลดรายจ่ายน�้าอัดลม พอดี 
ที่ศูนย์วิจัยหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา มาแนะน�าให้ 
ปลูกหม่อนเบอร์รี่ พร้อมท้ังให้ต้นพันธุ์และวิธีการปลูกและแปรรูปด้วย  
จึงรวมกลุ่มกันเมื่อ 12 สิงหาคม 2557 ได้สมาชิกปลูกหม่อนเบอร์รี่เริ่มแรก  
10 รายปัจจุบันมี 13 ราย เราเริ่มปลูกกันที่ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง 
บ้านใหม่สันติ เป็นแปลงแรก แล้วขยายไปยังพื้นที่ของสมาชิกต่อไป”

สากล ในฐานะประธานกลุม่แปรรปูหม่อนเบอร์รี ่(อกีต�าแหน่ง) พดูถงึ 
ที่มาของผลิตภัณฑ์แปรรูปหม่อนเบอร์รี่ที่ก�าลังขายดี เป็นเพราะผลพวง 
จากการเลิกเหล้านี่เอง 

เลิกเหล้าเสียที ปลูกหม่อนเบอร์รี่ดีกว่า

สากลเล่าถึงแนวทางในการบริหารจัดการว่า
“ผมใช้วิธีระดมทุนหุ้นละ 50 บาทต่อคนๆ ละไม่เกิน 30 หุ้น ได้ทุนมา 

22,000 บาท ก็เอามาท�าระบบน�า้หยดในแปลงรวมท่ีมพ้ืีนท่ี 9 ไร่ และให้สมาชกิ
น�าต้นพันธุ์ไปปลูกขยายในบ้านตัวเองที่มีพื้นที่คนละ 1-2 งาน โดยผมจะรับซื้อ 
ผลหม่อนสดกิโลกรัมละ 50 บาท เพ่ือน�ามาแปรรูปเป็นน�้าหม่อนเข้มข้น  
น�า้หม่อนพร้อมดื่ม หม่อนอบแห้ง แยมหม่อน หม่อนลูกหยี และชาใบหม่อน 
ซึ่งเราเก็บผลผลิตได้ปีละ 2,000 กิโลกรัม ซึ่งนอกจากผลิตภัณฑ์แปรรูปแล้ว 
ยงัมกีารขยายต้นพนัธุด้์วยการปักช�ากิง่พนัธุ ์ได้ราคาต้นละ 20 บาท ซึง่ผลผลติ 
ทั้งหมดสามารถจ�าหน่ายออกให้กับผู้สนใจทั้งภายในและภายนอกหมู่บ้าน

นอกจากเราจะสร้างงานภายในหมูบ้่าน ในการจ้างคนมาดแูลแปลงปลกู
และการเก็บผลผลิตแล้ว ท่ีนี่ยังได้น�านวัตกรรมใหม่จากกรมพลังงานทดแทน  
คือใช้แผงโซลาร์เซลล์เพือ่เป็นพลงังานในการสบูน�า้เข้าระบบน�า้หยด และเมือ่ขาย 
ผลผลติแปรรปูหม่อนได้ เกดิผลก�าไร เราหักไว้ 60% เพือ่เป็นค่าใช้จ่าย และอกี 40% 
จ่ายเป็นปันผลให้กบัสมาชกิ ทุกอย่างกจ็ะมกีารท�าบญัชแีละประชมุชีแ้จงสมาชกิ 
ปีละ 6 ครั้งเพื่อความโปร่งใส”
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5958 สารคดีท่องเที่ยวชุมชนสารคดีท่องเที่ยวชุมชน อบต.มะเกลือใหม่อบต.มะเกลือใหม่

ขยายผล สู่งานศพปลอดเหล้า

พร้อมๆ กับความส�าเร็จจากหม่อนเบอร์ ร่ี สากลก็ยังขยายผล 
การเลิกเหล้าของตนเอง ไปสู ่หมู ่พี่น้องในหมู่บ้าน เมื่อมีงานศพคราใด 
มักเลี้ยงเหล้าเบียร ์กันเต็มท่ี พร้อมกับการพนันท่ีมีเหตุผลแก้เกี้ยวว่า 
เล่นเป็นเพื่อนศพ จนเลยเถิดมาเป็นการทะเลาะวิวาท ล้วนมีแต่ค่าใช้จ่าย  
จึงเรียกประชุมพี่น้องได้ 75 คน พร้อมนิมนต์พระอาจารย์ประจ�าวัดใหม่สันติ 
เข้าร่วมประชุมด้วย 

“ผมต้มน�้าตะไคร้มาเลี้ยงในที่ประชุม แล้วอธิบายว่าค่าใช้จ ่าย 
ถูกกว่าเหล้าและน�้าอัดลมขนาดไหน ก็ชวนมาร่วมกันจัดงานศพปลอดเหล้า  
ทุกคนก็เห็นชอบ ให้เขาลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมไว้เป็นหลักฐาน ต่อมาประกาศ
รับสมัครผู้เข้ากิจกรรมงานศพปลอดเหล้า โดยกรรมการหมู่บ้านตกลงกันว่า  
จะสนบัสนนุน�า้สมนุไพรส�าหรับบ้านทีม่งีานศพและท�าน�า้ยาล้างจาน น�า้ยาซักผ้า 
แจกเป็นของช�าร่วย และผมจะให้งบประมาณอีก 200 บาทต่องาน ท�าให้ 
มีผู้สมัครใจเข้าร่วมถึง 82 ครัวเรือน ในปี 2560 อบต.มะเกลือใหม่ ได้เข้ามา
ช่วยในด้านพวงหรีดและน�้าสมุนไพร จนเกิดผลท�าให้เจ้าภาพประหยัดเงิน 
ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และน�้าอัดลมได้ประมาณ 40,000-50,000 บาท  
ต่องานทีเดียว”

สากล ในฐานะประธานงานศพปลอดเหล้า (อีกต�าแหน่ง) เล่าถึง 
ความส�าเร็จที่น่าชื่นชม และน่าเอาอย่างจริงๆ

กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านใหม่สันติ กลุ่มนี้ไม่มีจน

นายสมหวัง เศษจันทึก 
ประธานกลุ่มเกษตรผสมผสาน 
บ้านใหม่สันติ

นอกจาก สากล ยะวงษา ผู้ใหญ่บ้านแล้ว ที่นี่ยังมี สมหวัง เศษจันทึก 
ประธานกลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านใหม่สันติ เป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องรับแขก 
บ่อยครั้ง เพราะคนที่มาเยือนบ้านมะเกลือใหม่ ต้องแวะไปคุยด้วย

บ้านของสมหวัง มีทุกอย่างที่กินได้ เพราะเขาเลี้ยงและปลูกมันด้วยมือ 
ของตัวเอง 

AW'63 ����������� ����1-j (7.1.64).indd   58-59 1/7/2564 BE   11:53 PM

ส่งตรวจครัง้ที่ 9 (8 มค.64)/รบักลับครัง้ที่ 9.....................



6160 สารคดีท่องเที่ยวชุมชนสารคดีท่องเที่ยวชุมชน อบต.มะเกลือใหม่อบต.มะเกลือใหม่

เราท�าได้หลายอย่าง เพราะสมาชิกกลุ่มท้ัง 7 ครัวเรือน ได้เงินจาก 
กองทุนหมู่บ้านมาลงทุนโดยไม่มีดอกเบี้ย โดยเขียนโครงการขอยืมเงินทุน 
ไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมจากกองทุนหมู ่บ ้าน เมื่อขายผลผลิตได้  
เราก็ใช้หน้ีกองทุนหมด ถ้าสมาชิกไม่มีท่ีดิน ก็มาเช่าท่ีของผมได้ในราคา 
ปีละ 500 บาท เพือ่เลีย้งไก่ไข่ ไก่บ้านและหม ูซึง่ผลผลติทีไ่ด้ กลุม่เป็นผูจ้�าหน่ายเอง  
ผลก�าไรที่ได้ก็แบ่งปันกันในกลุ่ม ซึ่งเราจะมีการท�ากฎ กติกา ของกลุ่มเอง” 

สมหวัง เศษจนัทกึ ประธานกลุม่เกษตรผสมผสานบ้านใหม่สนัต ิเล่าถงึ
วิธีการบริหารจัดการในกลุ่มของเขา พร้อมทั้งเสริมว่า 

“ในปี 2561 เราได้ทนุจากรฐับาลเพือ่ท�าธรุกจิในหมูบ้่านอกี 300,000 บาท  
คณะกรรมการกลุ ่มเลือกที่จะเลี้ยงวัวเนื้อ จึงน�าเงิน 100,000 บาท 
มาสร้างโรงเรอืนและค่าเช่าคนเลีย้งอีกเดอืนละ 500 บาท ส่วนอีก 200,000 บาท  
น�าไปซื้อวัวได้ 10 ตัวๆ ละ 20,000 บาท ซึ่งก็จะเป็นความยั่งยืนและรายได้
ของกลุ่มในอนาคต”

มาเยือนบ้านใหม่สันติ แห่งเดียว เหมือนได้เที่ยวทั้งอ�าเภอ จริงๆ!!!

ทุกตารางน้ิวในบ้าน 
เ ป ็ น พ้ื นที่ ท� า เ กษตรแบบ 
ผสมผสานจริงๆ แม้จะไม่เป็น
ระเบียบนัก แต่ก็เดินดูเพลิน
เหมือนเป็นนิทรรศการมีชีวิต 
ที่จับต้องได้ 

เขาเลีย้งทัง้ไก่ไข่ ไก่บ้าน 
หมหูลมุ กบในบ่อซเีมนต์ ปลาดกุ 
ในบ่อพลาสตกิ ววัเน้ือ จ้ีงหรีด หนนูา ปลูกผักปลอดสารพษิ ผกัสวนครวั พชืสมนุไพร  
จนถึงพืชยืนต้นอีกมากมาย แถมยังมีนวัตกรรม ใหม่ๆ ในการท�าเกษตร 
ผสมผสานด้วย

“ท่ีท�าไปแล้วก็มีตู ้อบฟักไข่อัตโนมัติ แบบมีระบบควบคุมอุณหภูมิ  
และการผสมพนัธุก์บโดยใช้เทคนคิเลยีนเสยีงธรรมชาติ ซึง่กป็ระสบความส�าเรจ็
เป็นที่น่าพอใจทั้ง 2 อย่าง 
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ที่นี่

มะเกลือใหม่

63 อบต.มะเกลือใหม่สารคดีท่องเที่ยวชุมชน62สารคดีท่องเที่ยวชุมชน อบต.มะเกลือใหม่

นายสนิท เยสูงเนิน
ประธานกลุ่มเลี้ยงโคนมบ้านวะภูแก้ว

จะมีใครโชคดีเท่ากับชาวบ้านหมู่ 6 บ้านวะภูแก้ว ต�าบลมะเกลือใหม่ 
เหตุทีก่ล่าวเช่นนี้่เ่พราะในปี พ.ศ. 2537 พระราชสงัวรญาณ หลวงพ่อพธุ ฐานโิย 
พระผู้ทรงคุณอันประเสริฐท่านมาจ�าพรรษาอยู่ที่วัดวะภูแก้ว 

หลวงพ่อท่านทราบถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านท่ีไม่มีอาชีพ 
เป็นหลักแหล่ง ไม่มีทุนท�ากิน แต่ชาวบ้านอยากเลี้ยงโคนมซึ่งเป็นอาชีพ
พระราชทาน ด้วยความเมตตา ท่านกม็อบเงนิทีญ่าตโิยมผูศ้รทัธามาท�าบญุทีว่ดั 
ให้เป็นทุนตั้งต้นกับชาวบ้านวะภูแก้ว จ�านวน 250,000 บาท 

ทุนท�ากินก้อนนี้ท่านไม่ได้มอบให้เป็นส่วนตัวกับใคร แต่ให้ชาวบ้าน 
ไปบริหารจดัการกนัเอง น่ีอาจจะเป็น กศุโลบายท่ีต้องการให้ชาวบ้าน ได้เรยีนรู้
การท�างานร่วมกันเป็นทีมก็เป็นได้

สนทิ เยสงูเนนิ ประธานกลุม่เลีย้งโคนมบ้านวะภแูก้ว ผูอ้ยูใ่นเหตุการณ์
เมื่อ 25 ปีก่อนเล่าถึงที่มาของกลุ่มฯ เหมือนเพิ่งผ่านเหตุการณ์นั้นมาไม่นาน

กระบวนการกลุ่มเริ่มขึ้นอย่างไม่ตัง้ใจ
“หลวงพ่อพุธท่านให้ตั้งกลุ่มข้ึนมามีกรรมการ 10 คน ตอนนั้นเรา 

ร่วมกันก�าหนดกฎเกณฑ์ของกลุ่มขึ้นมา ว่าจะด�าเนินการอย่างไร กับเงินท่ี 
หลวงพ่อพุธให ้มา ก็ เลยตกลงกันว ่า จะเอาเงินไปซื้อโคนมแม่พันธุ ์ 

บำรมีหลวงพ่อพุธ
ให้ชีวิตใหม่
กลุ่มเลี้ยงโคนมบ้ำนวะภูแก้ว
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6564 สารคดีท่องเที่ยวชุมชนสารคดีท่องเที่ยวชุมชน อบต.มะเกลือใหม่อบต.มะเกลือใหม่

ซึ่งซื้อมาได้ 15 ตัว แล้วมาจับสลากเลือกผู้เลี้ยงที่มีความพร้อมเพียงคนเดียว 
ตอนนั้นเราวางกฎไว้ว่าผู้เลี้ยงต้องมีที่เลี้ยงไม่ต�่ากว่า 2 ไร่ และต้องอยู่ในหมู ่6 
บ้านวะภแูก้ว และฟาร์มต้องก่อสร้างให้ถกูต้องตามระเบยีบของ อสค. เราก็ได้ 
คนเลี้ยงคนแรกคือ นายสายยนต์ ชดจะโป๊ะ ท่ีมีความพร้อมที่สุด และต้อง 
ไปอบรมการเล้ียงกบั อสค. ทีส่ระบรุด้ีวย โดยให้เล้ียงเพยีง 3 ปีพร้อมค่าใช้จ่ายที ่
หลวงพ่อพุธเมตตามอบให้อีก 20,000 บาท โดยการเล้ียงจะอยู่ในความดูแล
ของคณะกรรมการตลอด เมือ่ครบก�าหนดจะเลอืกผูเ้ลีย้งรายใหม่เวยีนไปเช่นนี้
จนครบ 3 ปี นับถึงตอนนี้ก็เลี้ยงเป็นรอบที่ 9 แล้ว” สนิทอธิบายวิธีใช้เงินทุน
ประเดิมจากหลวงพ่อพุธในตอนแรก

เพ่ิงเคยได้ยินว่า มีการเลี้ยงโคนมแบบส่งไม้ต่อกันเหมือนว่ิงผลัด 
ก็ไม่ปาน ถามว่า

แล้วคนอื่นๆ ที่ไม่ได้เลี้ยงล่ะ จะท�าอะไรกันได้บ้าง สนิทอธิบายว่า

“เมือ่ผู้เล้ียงคนแรกส่งคนืโคนมทีไ่ด้รบัพร้อมกบัลูกโคตวัเมยี ในสดัส่วน
คืน 1 ใน 2 ของลูกโคที่เกิดทั้งหมด เช่นเกิด 2 ตัว คืน 1 ตัว เกิด 3 ตัว คืน 1 ตัว  
เกิด 4 ตัว คืน 2 ตัว เป็นต้น พร้อมทั้งคืนเงิน 20,000 บาท ที่ได้รับไปตอนแรก
ให้กบัผู้เล้ียงรายต่อไปทีจ่บัสลากได้ ซึง่จะจดัขึน้ในวนัที ่1 กรกฎาคม ในทกุ 3 ปี  
ในแต่ละรอบผู้เลี้ยงคนเดิมก็จะมีลูกโคท่ีเหลือเก็บไว้เลี้ยงเอง ถ้าหากมีโคนม
ตายลง จะจ�าหน่ายซากแล้วเอาเงินเข้ากลุ่มฯ ด้วยเหตุนี้จ�านวนผู้เลี้ยงโคนม
ในหมู่ 6 จึงเพิ่มขึ้นเป็น 30 รายแล้วในช่วงระยะเวลา 25 ปีที่ผ่านมา และ 
ผู้เลี้ยงแต่ละรายก็ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มฯ มาโดยตลอด จึงท�าให้กลุ่มฯ  
มีความเข้มแข็งจนถึงทุกวันนี้” 

กรณีที่ว่าวิธีการแบบนี้ จะสร้างรายได้ท่ีมั่นคงให้กับกลุ่มได้อย่างไร 
สนิท ขยายความเพิ่มเติมว่า 

“ตอนน้ีสมาชิกคนที่ 9 ก�าลังเลี้ยงโคนมรวม 20 ตัว ระหว่างเลี้ยง  
กลุ่มฯ ก็จะมีการติดตามให้ความรู้ เรื่องอาหาร เรื่องโรคสัตว์และการรักษา  
ผู้เลี้ยงจะขายนมให้กับสหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์คสูงเนิน จ�ากัด ในราคา 
ที่ตกลงกันกิโลกรัมละ 18 บาท วัวนม 20 ตัว จะให้น�้านม 15-25 ลิตร 
ต่อตัวต่อวัน รวมได้ประมาณ 500 ลิตรต่อวัน คิดเป็นเงิน 9,000 บาทต่อวัน  
หรือ 270,000 บาทต่อเดือน ซึ่งทางกลุ่มฯ จะน�าก�าไรท่ีขายน�้านมดิบได ้
หักเข้ากลุ่มฯ 80 สตางค์ต่อกิโลกรัม เพ่ือไว้ใช้เป็นค่าบริหารจัดการกลุ่มฯ  
และส่วนหนึ่งเป็นสวัสดิการกับชุมชน เช่นค่ากฐิน ผ้าป่า เบี้ยประชุม งานสังคม 
ในหมู่บ้าน ตอนนี้มีเงินทุนหมุนเวียนอยู่ 1 แสนบาท

นับถึงวันนี้ มีผู้รับสืบทอดโคนมจากทุนของหลวงพ่อพุธมาถึงคนที่ 9  
แล้ว สามารถต่อยอดให้สมาชิกมีโคนมเป็นของตัวเองได้เฉลี่ยคนละ 10-20 ตัว  
รวมแล้วกว่า 100 ตัว สร้างรายได้ให้กับครอบครัว และคณะกรรมการ 
ของเราก็เข้มแขง็ ทกุคนยอมรบัในกฎกตกิากลุ่มฯ ไม่มกีารทะเลาะเบาะแว้งกนั  
เมื่อถึงรอบต่อไปก็ยอมรับการจับสลากเพื่อหาคนที่พร้อมรายต่อไปมาดูแล
โคนมกองกลาง ผมเชื่อว่าที่นี่น่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้สนใจน�าไปปฏิบัติ
ได้ด้วยตัวเอง และเป็นการยืนยันถึงการอยู่แบบพอเพียงได้เป็นอย่างดี” 
สนิท ให้ค�ายืนยันอย่างมั่นใจ 

ต้องยอมรับเลยว่า ที่นี่มีอะไรที่ไม่เหมือนใครจริงๆ
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ที่นี่

มะเกลือใหม่

67 อบต.มะเกลือใหม่สารคดีท่องเที่ยวชุมชน

บ้านดงมะไฟ หมู่ 8 มีอะไรให้เยี่ยมชมและค้นหามากกว่าท่ีคิดจริงๆ 
ที่นี่คือแหล่งปลูกกาแฟดงมะไฟ จนได้รับตราสัญลักษณ์ GI หรือสินค้า

สิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตร์รายแรกของนครราชสมีา และก�าลงัก้าวไกลในระดบัโลก
ที่นี่เป็นหนึ่งในหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หรือ CIV รายแรกของ

นครราชสีมา และก�าลังได้รับการพัฒนา
ทีน่ีเ่ป็นส่วนหนึง่ของโคราชจโีอพาร์ค คอื พืน้ทีท่างภมูศิาสตร์ในบรเิวณ 

ลุ่มน�้าล�าตะคองตอนกลางถึงตอนล่าง ครอบคลุมพื้นที่ 5 อ�าเภอของจังหวัด 
นครราชสีมา มีความแตกต่างจากจีโอพาร์คอื่นที่มีอยู่ 147 แห่งทั่วโลก คือ  
เป็นดนิแดนแห่งเควสตาและฟอสซลิ (Cuesta & Fossil Land) ทีอ่งค์การยเูนสโก 
ให้การยอมรับ

แปลงวิกฤต
เป็นโอกำส
ให้กำแฟดงมะไฟ
วิสาหกิจชุมชนกาแฟอาราบิก้าและมะคาเดเมีย
แบบประชาอาสาบ้านดงมะไฟ
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6968 สารคดีท่องเที่ยวชุมชนสารคดีท่องเที่ยวชุมชน อบต.มะเกลือใหม่อบต.มะเกลือใหม่

ผู ้ที่ท�าให ้ ช่ือของ “กาแฟดงมะไฟ” เป ็นที่รู ้จักก็คือ คุณอ๊อด  
นพดล ม่วงแก้ว ประธานวิสาหกิจชุมชนกาแฟอาราบิก้าและมะคาเดเมีย  
แบบประชาอาสาบ้านดงมะไฟ ชายวัย 62 ปี ที่ยังคงกระฉับกระเฉง  
พูดจาฉาดฉาน ชัดเจน ความจ�าดี มีความละเมียดละไมในการใช้ชีวิต 
และการท�างานอย่างสัมผัสได้ ตั้งแต่เริ่มการพูดคุยกันครั้งแรก

แต่กว่าทีมงานจะได้คุยกับพี่อ๊อด ก็ต้องรอเกือบเดือนเพราะติดภารกิจ 
ที่ยังคงเป็นพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินท่ีต้องเดินทางไปกลับสหรัฐอเมริกา
เดือนละ 3 ครั้ง และมีเวลาว่างเพียงเดือนละ 10 กว่าวันกับการดูแลสวนกาแฟ 
ที่บ้านดงมะไฟหมู่ 8 แห่งนี้

ไม่ธรรมดาจริงๆ !!!
เรามารู้จักพี่อ๊อดกันเลยดีกว่า

นายนพดล ม่วงแก้ว (ขวาสุด)
ประธานวิสาหกิจชุมชนกาแฟอาราบิก้าและมะคาเดเมีย แบบประชาอาสาบ้านดงมะไฟ

จากเมืองนนท์สู่ดงมะไฟ

“จริงๆ แล้วผมเป็นคนเมืองนนท์นะครับ จบอิเล็กทรอนิกส์จาก 
โรงเรียนจ่าอากาศมาก็รับราชการในกองทัพอากาศจนได้ยศพันจ่าอากาศเอก  
ก็ออกมาเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัท เดินอากาศไทย จ�ากัด  
ก่อนเปลี่ยนเป็น บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ในวันนี้ แล้วย้ายมาเป็น
พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินของสายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์ สายการบิน
ยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 จนถึงปัจจุบัน ท�ามาจนได้เป็น
หัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ซึ่งเป็นงานที่ผมรัก จึงยังท�าจนทุกวันนี้” 
นพดลเริ่มแนะน�าตัว

พี่อ๊อดเล่าต่อว่า เลือกใช้เวลาว่างเดือนละ 10 กว่าวันมาท�าเกษตร 
ที่บ้านดงมะไฟ จนปี พ.ศ. 2545 เริ่มตัดสินใจปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้า (F7)  
จ�านวน 350 ต้น โดยได้รับต้นพันธุ์และค�าแนะน�าจากผู้อ�านวยการศูนย์วิจัย 
เกษตรที่สูง อ�าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพราะเห็นว่าท่ีนี่มีภูมิประเทศ 
เป็นเนนิเขาทีร่ะดบัความสูง 400-700 เมตร น่าจะเปลีย่นจากการท�าไร่มาปลกูพชื 
เมืองหนาวได้ พอปี พ.ศ. 2549 เริ่มมีผลผลิต ก็เร่ิมจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน 
ในปีน้ันทันที เพื่อให้ชาวบ้านที่ชักชวนมาร่วมปลูกกาแฟมั่นใจในการลงทุน 
ปลูก ว่าท�าแล้วมีช่องทางขายเมล็ดกาแฟสดได้อย่างแน่นอน
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7170 สารคดีท่องเที่ยวชุมชนสารคดีท่องเที่ยวชุมชน อบต.มะเกลือใหม่อบต.มะเกลือใหม่

จากวิกฤตสู่โอกาสใหม่ทางการตลาด

“พอปี พ.ศ. 2552 ผมเอากาแฟไปตรวจมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  
(มผช.) ปรากฏว่ามสีารคาเฟอนีต�า่กว่ามาตรฐานคอืได้เพียง 0.98% ต่อน�า้หนกั
จากมาตรฐาน 3% ต่อน�้าหนัก ความจริงควรจะเสียใจ เพราะอาจขายไม่ได้  
แต่ผมดีใจครับ เพราะในต่างประเทศนั้นเขาจะนิยมดื่มกาแฟที่มีคาเฟอีนต�่าๆ 
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาต้องใช้ต้นทุนสูง จึงขายได้ราคาดีกว่ากาแฟทั่วไป  
ถือเป็นกาแฟทางเลือกทางธรรมชาติ ผมจึงเดินหน้าทันที เพื่อผลักดัน 
ให้กาแฟดงมะไฟไปสู่ตลาดโลกให้ได้” นพดลเล่าอย่างมั่นใจ

ปี พ.ศ. 2554 จดทะเบียนชื่อ “กาแฟดงมะไฟ” กับกระทรวงพาณิชย์  
พอปี พ.ศ. 2557 ผลตรวจสารคาเฟอีนกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
กระทรวงสาธารณสุขออกมาได้ 1.0% ต่อน�้าหนัก ต ่อไปก็เดินหน้า 
ขอเครื่องหมาย อย. และ GMP ทางองค์การอาหารและยาให้ระบุตัวเลข 
สารกาแฟลงในบรรจุภัณฑ์ด้วย ปีต่อมาจึงเดินหน้าขอตราสัญลักษณ์ GI  
กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นสินค้าสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ที่ทั่วโลกยอมรับ
และได้รับตราสัญลักษณ์ GI ในวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 เป็นสินค้า GI 
ตัวแรกของจังหวัดนครราชสีมา

ตอนนี้ ก็พร้อมแล้วส�าหรับ กาแฟดงมะไฟ ที่จะประกาศตัวเป็นกาแฟ
เกรดพรีเมี่ยม ที่เน้นการปลูกแบบอินทรีย์และสามารถตรวจสอบย้อนหลัง 
ถึงแหล่งปลูกได้ ซึ่งท�าให้ลูกค้าทั่วโลกเชื่อมั่นมากขึ้น

“ปี พ.ศ. 2549 เราได้ผลผลิตแรกเพียง 10 กิโลกรัม พอปี พ.ศ. 2562  
เราผลิตได้ 1,500 กิโลกรัม สร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน 300 กว่าไร่ จ�านวน 30  
ครอบครวั ด้วยการรบัซ้ือในราคาประกนั เราก�าลังก้าวสู่ตลาดโลก โดยการผลติ
กาแฟเพื่อสุขภาพ ที่ไม่ต้องไปแข่งขันราคากับใคร พูดได้เลยว่าเป็นหน่ึงเดียว 
ในไทย และหนึ่งเดียวในโลก”

นพดลเล่าให้ฟังถึงเร่ืองของมะคาเดเมีย เมื่อถูกถามว่าท�าไมถึงไม่เห็น 
สวนกาแฟแบบเต็มๆ ตา โดยอธิบายว่า

“กาแฟเป็นไม้ที่ต้องการแดดเพียง 60% จึงปลูกเดี่ยวๆ ไม่ได้ ต้องม ี
ร่มเงาไม้ใหญ่ เราจึงเลือกมะคาเดเมีย ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นท่ีมีอายุยืนถึง 60 ปี  
มาปลูกแซมต้นกาแฟตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 พอถึงปี พ.ศ. 2557 ก็เริ่มออกดอก
ออกลูก จงึเกบ็ผลผลิตได้มาแปรรปู เราจงึตัง้ชือ่ทีน่ี่ว่า เป็น “แหล่งเพชรด�าและ 
ทองค�าขาว” เพชรด�าก็คือกาแฟ ส่วนทองค�าขาวก็คอืมะคาเดเมยี ซึง่ผลติภณัฑ์
ทั้ง 2 ชนิดสามารถขายได้ในราคาสูงเพราะเป็นที่ต้องการของตลาด”

ผลสัมฤทธิ์ที่เห็นได้ชัดเจน นอกจากร้านกาแฟน่ารักๆ ริมทางขึ้นเขา 
สู่วัดป่าภูผาสูง ที่มีผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้มาจ�าหน่ายแล้ว หากมี 
การนดัหมายล่วงหน้า กส็ามารถเข้าเย่ียมชมกระบวนการผลติกาแฟและมะคาเดเมยี 
ได้ตั้งแต่การเข้าชมแหล่งปลูกเชิงเขา ที่เห็นการปลูกแซมสลับของกาแฟ 
และมะคาเดเมียอย่างชัดเจน ห้องกะเทาะเปลือกกาแฟ และห้องคั่วกาแฟ 
เป็นต้น

ทีต้่องแนะน�า กคื็อการชมิกาแฟสดเพือ่สขุภาพ ทีช่งแบบดรปิเพือ่ให้ได้
รสและกล่ินหอมของกาแฟอาราบิก้าอย่างเต็มๆ คอกาแฟต้องไม่พลาด 
ด้วยประการทั้งปวง เพราะท้ังหอม รสชาตินุ่มนวล และไม่เข้มมากเหมือน 
กาแฟสดทั่วไป 

เพราะชื่อก็บอกแล้วว่า กาแฟเพื่อสุขภาพ!!!

เพชรด�าและทองค�าขาว
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ทดแทนคุณแผ่นดินด้วยกตัญญู

แม้ว่านพดลจะเป็นเพียงประธานกลุ ่มเกษตรกรกลุ ่มเล็กๆ แห่ง 
บ้านดงมะไฟเท่าน้ันไม่ได้เป็นผู้ชุมชน แต่บทบาทของเขาก็โดดเด่น ได้รับ 
การยอมรับจากฝ่ายปกครองและชุมชนด้วยดี ท�าให้เกิดการร่วมไม้ร่วมมือกัน
ระหว่างภาครัฐและประชาชนในบ้านดงมะไฟแห่งนี้

“เราเริม่จดังาน รบัขวัญแม่กาแฟ เพือ่ทดแทนคณุของแผ่นดนิ มาตัง้แต่ 
ปี พ.ศ. 2550 คล้ายๆ กับงานรับขวัญแม่โพสพ แต่ที่นี่ปลูกกาแฟและมีรายได้ 
ที่มั่นคงจากกาแฟ เราจึงอยากให้วัฒนธรรมเก่าๆ แบบนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่ง  
โดยจัดประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 13 แล้ว 
นอกจากนี้เรายังจัดงานวิ่งเทรลดงมะไฟเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที ่
บ้านดงมะไฟ โดยจัดมา 4 ปีแล้ว ปีนี้ได้รับความสนใจจากนักวิ่งเทรล
ถึง 2,000 คน นอกจากน้ียังมีกิจกรรมร่วมกับทางจังหวัดอีกหลายเรื่อง  
ไม่ว่าจะเป็นการพฒันาหมูบ้่านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ CIV หรอืการพฒันาโคราช 
จโีอพาร์ค ซ่ึงจะกลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วทางภมูศิาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณ ี
ที่ส�าคัญต่อไป”

นพดล ทิ้งท ้ายพร้อมเชิญชวนทุกคนให้ไปเยือนดงมะไฟให้ได ้ 
สักครั้ง

ดงมะไฟมีอะไรมากกว่าที่คิดจริงๆ

เยี่ยมชมเว็บไซต์
กาแฟดงมะไฟ
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ที่นี่

มะเกลือใหม่

75 อบต.มะเกลือใหม่สารคดีท่องเที่ยวชุมชน74สารคดีท่องเที่ยวชุมชน อบต.มะเกลือใหม่

คุณคงเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับการเปิดเพลงให้สัตว์เลี้ยงในฟาร์มฟัง 
เพื่อให้เป็ดไก่ออกไข่ได้มากขึ้นมาบ้างแล้ว แต่ที่บ้านบุโสน หมู ่ 9 ของ 
มะเกลือใหม่ มีแปลกกว่านั้นอีก

เพราะที่น่ีเปิดเพลงให้ดอกเบญจมาศในแปลงฟัง ผลลัพธ์น่ะหรือ 
ผลผลิตก็เพิ่มขึ้นเกือบ 50 เปอร์เซ็นต์ เขาท�าได้อย่างไร

เกยีรตศิกัดิ ์กตกลุสญัญา ผูใ้หญ่บ้านหมู ่9 บ้านบุโสน คอืเจ้าของไอเดยี 
ข้างต้น

เกยีรตศัิกดิ ์เป็นผู้ใหญ่บ้านหนุม่ใหญ่วยั 53 ปี ความรูด้ ีพ่วงปรญิญาตร ี
รฐัประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช เปิดเผยทีม่าของการเป็นกรูู
ด้านดอกเบญจมาศแบบไม่ตั้งใจอย่างไม่ปิดบัง

“ผมเป็นผู้ใหญ่บ้านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 พอถึงปี พ.ศ. 2544  
ทางเกษตรอ�าเภอมาแนะน�าให้ชาวบ้านปลูกดอกเบญจมาศ ผมไม่เคยรู้จัก 
ดอกเบญจมาศมาก่อน ชาวบ้านไม่กล้าปลูก ผมก็เหมือนถูกบังคับโดยปริยาย  
ให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นหนูทดลองก่อน ผมไปได้ต้นพันธุ์จากเกษตรอ�าเภอสูงเนิน 
มาทดลองปลูกตอนแรกท�าแค่ร่องเดียวปลูกได้ 3 เดือนจึงตัดดอกไปขายที่
สีคิ้ว ปรากฏว่าขายดีทีเดียว ได้ถึงดอกละ 15 บาท พอดีมีแม่ค้าที่โคราชมาขอ
ซื้ออาทิตย์ละ 500 กิโลกรัมท�าไม่ทนั เลยมาปรึกษาพี่น้อง จึงเร่ิมขยายไปใน 

เปิดเพลง
กล่อมดอกไม้โตเร็ว
ท�ำรำยได้หลักแสนต่อเดือน
ท่ีวสิำหกิจชมุชนไม้ตดัดอกเบญจมำศ
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หมู่พี่น้องที่อยู่ในหมู่ 9 ด้วยกันทั้งหมด 7 ราย จนมาจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจ
ชุมชนเมื่อปี พ.ศ. 2560 เพื่อจะขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

ตอนแรก เน้นการท�าแม่พันธุ์ปลูกไว้ใช้เอง จนต่อมาพอขายดีมากขึน้ 
กเ็ร่ิมท�าแม่พันธุข์ายด้วย ตอนนีเ้ลยมทีัง้ท�าแม่พนัธุเ์อง ปลกูเอง ขายเอง” 

เม่ือถามถึงปัจจัยท่ีท�าให้การปลูกเบญจมาศประสบความส�าเร็จ ก็ได้
รับค�าตอบว่า

นายเกียรติศักดิ์ กตกุลสัญญา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 บ้านบุโสน

เม่ือถามถึงรายได้ ผู้ใหญ่เกียรติศักดิ์ไม่อยากให้พูดถึงเป็นเรื่องหลัก 
เพราะกว่าจะถงึเวลาตดัดอกและขายได้นัน้ ต้องผ่านขัน้ตอนการดแูลอย่างจรงิจงั
และทั่วถึงสม�่าเสมอ แทบจะเรียกได้ว่าทุกตารางนิ้วในแปลงปลูกก็ว่าได้ 

เริ่มตั้งแต่การท�าแปลงปลูกเบญจมาศซึ่งเป็นพืชอายุสั้นเพียง 90 วัน  
จึงต้องท�าแปลงปลูกไล่ สลับกันไปเป็นร่อง เพื่อให้สามารถตัดดอกขายได ้
ทุกสัปดาห์ตลอดปี พื้นท่ีเพาะปลูกมีขนาด 1-2 งานขึ้นไป โดยของ 
ผู้ใหญ่เกียรติศักดิ์เริ่มต้นที่ 3 ไร่ พื้นที่ส่วนหนึ่งแบ่งเป็นโรงเรือนส�าหรับ 
เพาะยอดพันธุ์ เมื่อยอดพันธุ์ที่เตรียมไว้โตพอ ก็น�ามาลงแปลงปลูกสัปดาห์ละ  
1 รุน่ ใน 3 เดอืนกจ็ะได้ 12 รุน่ เป็นการหมนุเวยีนปลกูทัง้ปี เพ่ือให้ตดัดอกได้ทัง้ปี 
นั่นเอง ในแต่ละรุ่นนั้นจะท�าเป็นร่องยาวประมาณ 1 เมตร x 20 เมตร ขึงเอ็น 

รายได้หลายแสนต่อเดือนท�าได้จริง

“มันมีอยู่หลายเร่ืองนะ ตั้งแต่ต้องมีแปลงปลูกท่ีเป็นดินร่วนปนทราย 
เพราะเบญจมาศไม่ชอบน�้าขัง แต่ต้องไม่ขาดน�้า ต้องศึกษาหาความรู้ตลอด 
และต้องขยัน เอาใจใส่ดูแลตลอดเวลา อย่างพวกศัตรูพืชเป็นเรื่องใหญ่ ที่ท�าให้ 
หลายคนถอดใจ ไม่ประสบความส�าเร็จเพราะคุมเพลี้ยไฟไม่ได้ พอถึงช่วง 
นอกฤดูต้องเปิดไฟให้แสงสว่างเพิ่มเพื่อเร่งให้ดอกโตในเวลาที่เราก�าหนด

อย่างผมชอบทดลอง เคยลองเปิดเพลงให้ดอกไม้ฟัง ปรากฏว่าแปลง 
ทีเ่ปิดเพลงให้ฟังได้ผลผลติ 150 กโิลกรัม เปรยีบเทียบกบัแปลงทีไ่ม่ได้เปิดเพลง
ได้เพียง 100 กิโลกรัม แต่ตอนนี้แม่พันธุ์อ่อนแอลงเพราะท�ามาหลายรอบ 
แล้ว เลยได้ผลผลิตลดลง” ผู้ใหญ่เกียรติศักดิ์เผยเคล็ดลับ

น่าทึง่มาก เรือ่งเปิดเพลงให้ดอกไม้ฟัง อย่างนีต้้องลองมาท�าทีบ้่านดบู้าง 
ท่าจะดี!!!
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เป็นตารางขนาด 10 x 10 
เซนตเิมตร เพือ่ให้ลงยอดพนัธุ์
ได้ตารางเมตรละ 100 ต้น  
ถ้าดอกไม่เสยีหายเลย ร่องหนึง่ 
จะตัดดอกได้ 2,000 ดอก 
ขายดอกละ 7 บาท จะได้ 
เงินถึง 14,000 บาทต่อร่อง 
ทุกสัปดาห ์  หรือเดือนละ 
56,000 บาทต่อร่อง ส่วนจะ
ปลูกจริงกี่ ร ่อง น้ัน ผู ้ ใหญ ่
เกี ยรติ ศักดิ์ ให ้ ไป คิด เป ็น 
การบ้านเอาเอง แต่ต้องดูแล
ให้ทัว่ถงึทกุต้นทีล่งไว้ เรยีกว่า
ต้องตรวจตรากนัทกุตารางนิว้
ของแปลงปลูกกันเลยทีเดียว

“ส่วนตลาดที่ส่งขาย
ประจ�าก็ คือ ที่นครนายก 

ปราจีนบุรี และนครราชสีมา มีแค่นี้เพราะในกลุ่มที่ท�ากันอยู่ในปัจจุบัน มีพื้นที่
ปลูกอยู่ประมาณ 50 ไร่ เท่านั้น ยังไม่พอเพียงต่อความต้องการ เพราะเคย 
ไปขายที่ปากคลองตลาด พอเขาเห็นดอกเราที่สวยโต แข็งแรง ก็ถามหาเลยว่า
มีส่งให้เขาวันละ 500 กิโลกรัมได้ไหม ลองรับมาท�าอยู่พักหนึ่ง ท�าไม่ทัน ต้อง
บอกเลกิเขาไป” ผูใ้หญ่เกยีรตศิกัดิช์ีช่้องตลาดดอกไม้ทีม่คีวามต้องการสูงจรงิๆ

ดงันัน้รายรบัเดอืนละหลายแสนบาท ของผูป้ลกูแต่ละราย จงึไม่ใช่เรือ่ง
เกินจริงแต่อย่างใด

แต่กว่าจะมาถึงวันน้ี ผู้ใหญ่เกียรติศักดิ์ต้องลองผิดลองถูกมามากมาย 
และสมาชิกหลายรายก็ต้องเลิกราไปเพราะไม่สามารถให้เวลากับแปลงปลูก 
ทุกตารางนิ้ว แบบที่ผู้ใหญ่เกียรติศักดิ์ท�า

เมื่อถามถึงเรื่องการต่อยอดขยายผลให้กับผู ้ ท่ีสนใจน้ัน ผู ้ใหญ่
เกียรติศักดิ์ ยิ้มรับก่อนตอบว่า

“ผมพร้อมที่จะเปิดให้ดูงานได้เสมอ โดยเฉพาะในตอนที่เรามีดอกไม้ 
ก่อนตดั เพราะท�าขายไม่ได้ท�าโชว์ ใครอยากมาเรยีนรูว่้าวธิดีแูลดอกเบญจมาศ 
ให้ได้ผลอย่างที่ผมท�า โทรมานัดก่อนได้เลย ท่ีเบอร์ 08 7250 7081 ผมจะ 
จดัให้รอบละ 1-2 ชัว่โมง และพร้อมจะถ่ายทอดความรูท้กุอย่าง เพือ่พีน้่องทีส่นใจ 
จะได้เอาไปท�า เพราะผมจะบอกว่าดอกเบญจมาศนั้นใช้ทุกท่ี แต่ไม่ได้ปลูก
ทุกที่ และดอกไม้พวกนี้เราใช้แล้วทิ้ง ทิ้งแล้วก็ซ้ือใหม่ เพียงแต่ต้องการ 
คนที่สนใจจริง มีความอดทน และขยันพร้อมท่ีจะดูแลเขาได้ตลอดเวลา 
จนกว่าถึงวันที่เขาจะชูดอกโตพร้อมให้เราตัดขาย”

หลังคุยเสร็จแล้ว อยากกลับไปปลูกตามบ้างจริงๆ 

พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ส�าหรับผู้สนใจ 
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ที่นี่

มะเกลือใหม่

81 อบต.มะเกลือใหม่สารคดีท่องเที่ยวชุมชน80สารคดีท่องเที่ยวชุมชน อบต.มะเกลือใหม่

ที่มะเกลือใหม่ ไม่มีใครไม่รู้จักถนนสายพุทธ ที่เกิดจากการร่วมแรง
ร่วมใจของชาวบ้านดงมะไฟหมู่ 8 ช่วยกัน ลงขัน ลงแรง ด้วยแรงศรัทธา 
ในพระเดชพระคุณ พระอาจารย์มหาธีรนาถ เจ้าอาวาสวดัป่าภผูาสงู สร้างถนน
คอนกรีตความยาว 12 กิโลเมตรมุ่งตรงสู่วัดส�าเร็จในเวลาไม่กี่เดือน

ป่าภูผาสูง เป็นชื่อของวัดที่หลายๆ คนอยากไปเยือนให้ได้สักคร้ัง 
ในชีวิต ด้วยกิตติศัพท์ความศักดิ์สิทธิ์ของสถานท่ี ความเชื่อมั่นศรัทธา 
ในพระอาจารย ์หลวงพ ่อผู ้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ผู ้ เป ็นศิษย ์ ใกล ้ ชิด 
ของหลวงพ่อพุธ ฐานิโยแห่งวัดวะภูแก้วที่อยู่ใกล้เคียงกัน ความวิจิตรอลังการ 
น่าสักการะกราบไหว้ของพระธาตุจอมผา (พระมหาธาตุเจดีย์ศรีภูผาสูง)  
และที่สุดคือความงดงามตระการตาของธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ ์  
ด้วยบรรยากาศทีส่วยงาม ร่มรืน่ บนความสงูกว่า 760 เมตร เหนอืระดบัน�า้ทะเล 
มีหน้าผาชมวิวอยู่หลายจุด มีกระรอกขาวหางยาวสัตว์อนุรักษ์ เป็นดาวเด่น 

ทีน่ียั่งมผีูปิ้ดทองหลงัพระ ตวัเป็นๆ ซึง่ทีมงานของเขาร่วมแรงร่วมใจกัน
ท�าอย่างเงียบๆ ในช่ือกลุ่มอาสาพทิกัษ์ป่าภหูลวง ทุกคนต่างท�างานอย่างเข้มแขง็ 
อดทน และด้วยจิตอาสาจริงๆ จนได้รับการยอมรับจากหลายๆ หน่วยงาน 
ในวันนี้

จิตอำสำ
เพ่ือป่ำชุมชน
กลุ่มอำสำพิทักษ์ป่ำภูหลวง
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8382 สารคดีท่องเที่ยวชุมชนสารคดีท่องเที่ยวชุมชน อบต.มะเกลือใหม่อบต.มะเกลือใหม่

วีระวงศ์ น�ากองพระทราย ประธานกลุ่มอาสาพิทักษ์ป่าภูหลวง แห่ง 
บ้านดงมะไฟ หมู่ 8 เล่าถึงความเป็นมาของกลุ่มว่า

“จริงๆ แล้วผมเพิ่งมารับหน้าท่ีเป็นประธานกลุ่มได้ไม่นาน คนที่ริเริ่ม 
คนแรกคือพี่ธานี ปิ่นทองค�า หรือพี่หนุ่ม ที่ท�ากลุ่มนี้มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555  
ตอนหลังพี่เขาก็ถอยมาเป็นรองประธานแล้วให้ผมขึ้นเป็นประธานแทน กลุ่มฯ 
เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของคณะศิษยานุศิษย์ วัดป่าภูผาสูง โดยมีพระอาจารย์ 
มหาธรีนาถเป็นผู้ก่อตัง้ เนือ่งจากวัดป่าภผูาสงูได้ขึน้ทะเบยีนเป็นเขตพุทธอทุยาน
จากกรมป่าไม้ ซึ่งพื้นที่กว่า 2,000 ไร่ของวัดอยู่ในเขตป่าภูหลวง วัดจึงต้อง 
รักษาป่าร่วมกับกรมป่าไม้ เพื่อป้องกันการตัดไม้ท�าลายป่า การล่าสัตว์สงวน และ
การป้องกันไฟป่าในพื้นที่” วีระวงศ์ เล่าถึงที่มาของกลุ่ม

จากจดุเริม่ต้นทีม่สีมาชิก 12 คน ตอนนี ้ เพิม่ขึน้เป็น 30 คน และทกุคน
จะมีชุดเครื่องแบบประจ�าตัวเพื่อเป็นเครื่องแสดงตนว่าเป็นสมาชิกของกลุ่ม  
ซึ่งมีทั้งชายและหญิง เพราะในภารกิจบางอย่างต้องใช้ผู้หญิง เช่น การตรวจค้น 
การใช้ผู้หญิงจะเหมาะสมกว่า 

เมื่อถามถึงภารกิจในปัจจุบัน วีระวงศ์ เล่าต่อว่า
“พวกเราท�าหน้าทีค่ล้ายทมีรกัษาความปลอดภยัและอ�านวยความสะดวก

ให้กบันกัท่องเทีย่วทีม่าวัด ซ่ึงปัจจบุนัวัดนีเ้ป็นท่ีรู้จกักนัท่ัวประเทศแล้ว ทกุเสาร์อาทติย์

นายวีระวงศ์ น�ากองพระทราย
ประธานกลุ่มอาสาพิทักษ์ป่าภูหลวง 
แห่งบ้านดงมะไฟ หมู่ 8

จะมีรถนักท่องเที่ยวมาวัดเป็นจ�านวนมาก ยิ่งถ้ามีเทศกาลงานบุญ ยิ่งต้องมี 
การจัดระเบียบให้ดีเพราะรถจะติดยาวมาก 

ถ้าเป็นช่วงปกติ ก็มีตั้งแต่การลาดตระเวนป่าเดือนละ 1 ครั้ง ระยะทาง
รอบวัดประมาณ 3 กิโลเมตร เพื่อป้องกันการบุกรุกท�าลายป่า ป้องกันไฟป่า 
และการล่าสัตว์ ซึ่งแต่ก่อนพบปัญหาการตัดไม้พะยูงเป็นจ�านวนมาก นอกจากนี้ 
มีการตัดถางหญ้าริมทางข้ึนวัด จัดประดับตกแต่งพื้นที่เวลามีงานเทศกาล  
และท�าฝายชะลอน�้าในหน้าแล้ง”

เมือ่ถามว่า ทมีงานทกุคนได้ค่าตอบแทนหรอืไม่ วีระวงศ์ยนืยนัหนกัแน่นว่า
“พวกเราเป็นจติอาสาครบั ทกุคนพร้อมจะมาช่วยงานทางวดั เพยีงขอให้

พระอาจารย์แจ้งมาว่าจะให้ท�าอะไร พวกเรากพ็ร้อมจะเริม่งานได้ทนัท ีส่วนถ้าจะมี 
ค่าใช้จ่าย จะใช้การบอกบุญไปในหมู่บ้านและหน่วยงานต่างๆ ให้สนับสนุน 
ตามก�าลงัศรทัธา ใครให้อะไรมาเราจะถ่ายรปูไว้ มหีลกัฐานทกุอย่าง ลงบญัชไีว้หมด  
ซึง่เราพร้อมช้ีแจง ท้ังน้ีกเ็พ่ือความโปร่งใสในการท�างานของพวกเรา และส่วนหนึง่
พวกเราก็เป็น อปพร. อยู่แล้ว ท�าให้คุ้นเคยกับงานเหล่านี้”

ส�าหรับความร่วมมือกับภายนอก กลุ่มอาสาพิทักษ์ป่าภูหลวง ร่วมมือ 
กับหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 กองพัน 
ทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 วัดป่าภูผาสูง อบต.มะเกลือใหม่ บริษัท ร้านค้า  
และประชาชนในพ้ืนที่ ร่วมกันท�ากิจกรรมปลูกป่าเสริมในพื้นที่ที่เคยเกิดไฟป่า 
ท�าฝายชะลอน�้า ทั้งฝายแม้วและฝายมีชีวิต โดยร่วมกับกรมป่าไม้และคนในพื้นที่ 

นอกจากน้ี ยงัมกีารซกัซ้อมแผนดบัไฟป่า และท�าแนวป้องกันไฟป่า จดัชดุ 
สอดส่องดูแลการลักลอบตัดไม้โดยร่วมกับทหารและต�ารวจในพ้ืนที่ มีป้อมยาม
อาสาพทิกัษ์ป่า โดยจดัคนเข้าเวรหมุนเวียนดแูลความปลอดภยัและสกดัผูล้กัลอบ
ขนไม้มีค่าเช่นไม้พะยูง

ค�าถามสุดท้าย ท�างานหนักขนาดนี้เพื่ออะไร ไม่เหนื่อยบ้างเลยหรือ? 
ค�าตอบคือ 

“สิ่งที่เราได้จากการเป็นกลุ่มอาสาพิทักษ์ป่าภูหลวง คือความภาคภูมิใจ
ที่ได้เป็นจิตอาสา เราท�าความดีเพื่อสังคมและเป็นตัวอย่างให้คนรุ ่นหลัง  
เท่าน้ีเราก็พอใจแล้วครับ” วีระวงศ์ หนุ่มใหญ่วัย 55 ปี ที่ยังคงบึกบึนเข้มแข็ง
ตอบอย่างไม่ลังเล

ขอกราบหัวใจของพวกคุณสักครั้ง
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ประปำภูเขำ
เพ่ือชุมชน 

ด้วยพลังแสงอำทิตย ์

ที่นี่

มะเกลือใหม่

85 อบต.มะเกลือใหม่สารคดีท่องเที่ยวชุมชน84สารคดีท่องเที่ยวชุมชน อบต.มะเกลือใหม่

ภายในต�าบลมะเกลอืใหม่ แหล่งเรยีนรูท่ี้เข้าถงึได้ยากท่ีสดุ น่าจะเป็น 
การเข้าเยี่ยมชมระบบประปาภูเขาบ้านดงมะไฟ (ระบบจัดการน�้าที่สูง) 

เพราะเส้นทางสูบ้่านดงมะไฟหมู ่8 อันเป็นทีต่ัง้ของระบบประปาภเูขานัน้ 
ต้องบอกว่าสุดแสนจะทรหด เพราะเป็นหมู่บ้านบนภูเขา เส้นทางขึ้นเขาเป็น 
ทางลกูรงั ทีต่ดัคดเคีย้วไปตามไหล่เขา เพือ่ไปยงัจดุสงูสดุท่ีตดิตัง้ระบบประปาภเูขา 
เพื่อส่งน�า้ไปหล่อเลี้ยงชาวบ้านด้านล่างนั่นเอง

แนวคิดเรื่องประปาภูเขาสุดยอดยังไง เดี๋ยวได้รู้กันแน่นอน
สมพงษ์ ไชยเฉลิม นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลมะเกลือใหม่ เป็น

ผู้พาทีมงานไปชมด้วยตัวเอง 
อย่างนี้ไม่สุดยอดได้ยังไง
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8786 สารคดีท่องเที่ยวชุมชนสารคดีท่องเที่ยวชุมชน อบต.มะเกลือใหม่อบต.มะเกลือใหม่

เมื่อถึงจุดที่ตั้งระบบประปา จึงได้เห็นถังสูง 6 ชุด ซ่อนตัวอยู่แนวป่า 
ถดัมาเบือ้งล่างประมาณ 50 เมตร เป็นลานเลก็ๆ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของแผงโซลาร์เซลล์ 
ใกล้ๆ กนักเ็ป็นป๊ัมน�า้ทีใ่ช้สบูน�า้จากแอ่งน�า้ซบัเพือ่ส่งไปเกบ็ไว้ในถงัสงู ทกุอย่าง
ท�างานเองในระบบอัตโนมัติไม่ต้องเสียค่าไฟ เพียงแต่ต้องมาดูแลบ�ารุงรักษา
ระบบให้ใช้งานได้ตลอดเวลาเท่านั้น 

“ในปี 2560 เริ่มท�าเวทีประชาคม เพื่อหาทางแก้ปัญหา ก็ได้ข้อสรุปว่า 
ให้จดัท�าโครงการระบบประปาภเูขา เพือ่น�าน�า้ใต้ดนิจากหุบเขาล�าแท่งทองมาใช้  
โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ ผลติไฟฟ้ามาเป็นพลงังานให้กบัเครือ่งสบูน�า้ เพ่ือสบูน�า้ซบั 
ขึ้นไปเก็บในถังสูง แล้วปล่อยมาตามท่อให้ชุมชนได้ใช้ในรูปแบบกาลักน�้า 
ในเบื้องต้นเราวางท่อขนาด 2 นิ้วลาดไปตามร่องเขายาว 5 กิโลเมตร 
แล้วตดิมเิตอร์เข้าตามบ้านเรอืนได้ 60 ครวัเรอืน คดิค่าน�า้เพยีงหน่วยละ 8 บาท  
เพือ่น�ามาใช้เป็นค่าบ�ารงุรกัษาระบบ เราเพิง่ส่งมอบระบบประปาภเูขาบ้านดงมะไฟ 

เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
ค�าพูดคุ้นหูแบบน้ีฟังดูสวยหรู แต่ท�าจริงแล้วไม่ง่ายเลย อย่างเช่น 

ทีบ้่านดงมะไฟ หมู ่8 จ�านวน 195 ครวัเรือน เป็นหมู่บ้านเดียวของมะเกลอืใหม่
และสูงเนินที่ตั้งอยู่บนภูเขา ตัวหมู่บ้านตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ชาวบ้าน
ส่วนใหญ่ท�าไร่ ท�าสวน แม้จะมนี�า้ซบัอยูต่ลอดปีกย็งัขาดแคลนน�า้ในช่วงหน้าแล้ง
เพราะไม่มีแหล่งน�้าผิวดิน 

“ถึงหน้าแล้ง ผมต้องใช้รถ อบต.ขนน�้าไปให้ชาวบ้านทุกวัน จนรถ
ผมพังไป 2 คันแล้ว เพราะทางมันเข้าออกล�าบากอย่างท่ีเห็นนี่แหละครับ  
ก็เลยต้องตัดสินใจท�าอะไรสักอย่างเพื่อให้พวกเขาได้มีโอกาสใช้น�า้กันได้ทั้งปี”  
นายกฯ สมพงษ์เล่าถึงที่มาของระบบประปาภูเขา

นายสมพงษ์ ไชยเฉลิม (ขวาสุด)
นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลมะเกลือใหม่

AW'63 ����������� ����1-j (7.1.64).indd   86-87 1/7/2564 BE   11:56 PM

ส่งตรวจครัง้ที่ 9 (8 มค.64)/รบักลับครัง้ที่ 9.....................



8988 สารคดีท่องเที่ยวชุมชนสารคดีท่องเที่ยวชุมชน อบต.มะเกลือใหม่อบต.มะเกลือใหม่

ให้กบัคณะกรรมการชมุชนไปเมือ่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 และมแีผนทีจ่ะขยาย 
แนวท่อให้ครอบคลุมครบทกุหลงัคาเรอืนในระยะต่อไป” นายกฯ สมพงษ์ให้ค�าม่ัน

ส�าหรับการบริหารจัดการ ให้ชาวบ้านดูแลกันเอง กล่าวคือ
“เราใช้กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่าง อบต.กับชุมชนบ้านดงมะไฟ 

โดยตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารกิจการระบบประปาภูเขาบ้านดงมะไฟ หมู่ 8  
โดยให้ชุมชนคัดเลือกกันเอง อบต.จะเป็นผู้จัดอบรมวิธีการบริหารจัดการ 
และส่งมอบระบบประปาให้ชุมชนไปดูแลกันเอง ซึ่งทางคณะกรรมการฯ ก็มี
การระดมหุ้นในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการบ�ารุงรักษาและใช้เป็นทุนในการ
ขยายแนวเขาการให้บรกิารให้ครอบคลมุทกุพืน้ทีข่องหมูบ้่านต่อไปในอนาคต” 

ท่อประปาสีฟ้าถูกวางไว้ใต้ถนน แต่เมื่อมาถึงช่วงท่ีมีบ้านเรือนของ 
ชาวบ้านดงมะไฟแล้ว บ้านแต่ละหลัง ซึ่งตั้งห่างกันเป็นระยะๆ จึงมองเห็น 
ปลายท่อสฟ้ีาโผล่พ้นดนิอยูห่น้าบ้าน มมีเิตอร์น�า้ตดิอยูแ่ล้วมีท่อต่อเข้าแต่ละบ้าน 
ท�าให้ทกุบ้านมนี�า้ดืม่น�า้ใช้สะอาดๆ ทีผ่่านการกรองจากธรรมชาต ิจากยอดเขา
สูทุ่กครวัเรอืน ถอืได้ว่าเป็นน�า้ทีท่รงคณุค่ายิง่กว่าน�า้ประปาผสมคลอรนีทีช่าวเมอืง
ใช้กันอยู่เสียอีก

น่ีเป็นส่ิงยืนยันถึงความส�าเร็จของระบบประปาภูเขาที่บ้านดงมะไฟ 
ได้เป็นอย่างดี 
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ที่นี่

มะเกลือใหม่

91 อบต.มะเกลือใหม่สารคดีท่องเที่ยวชุมชน90สารคดีท่องเที่ยวชุมชน อบต.มะเกลือใหม่

เม่ือคุณมาเยือนมะเกลือใหม่ ที่มีพื้นท่ีกว้างใหญ่ ท้ังไร่นา ป่าเขา  
ทุง่หญ้า ได้ยนิแต่เสยีงแห่งธรรมชาต ิไม่ว่าจะนกร้อง สายลมพดัผ่าน เสยีงน�า้ตก
อยู่ไกลๆ หรือแม้แต่กลิ่นโคลนสาบควาย ก็สัมผัสได้ไม่ยาก

แต่เชือ่หรือไม่ ว่าบางเวลา คณุอาจจะได้ยนิเสยีงไซเรนหรอืได้เหน็รถกูช้พี 
เปิดไฟฉุกเฉิน วิ่งผ่านไปในท้องทุ่งหรือถนนสายเล็กสายน้อยตามหมู่บ้าน 
เพื่อมุ่งหน้าไปรับผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ เฉกเช่นเดียวกับรถกู้ชีพในเมืองใหญ่

เพียงแต่อาจจะไม่บ่อยครั้งนัก แต่ขอบอกว่า มีจริง
คุณอาจนึกในใจว่า รถกู้ชีพฉุกเฉินเข้ามาวิ่งในพื้นที่ห่างไกลอย่างนี ้

ได้อย่างไร
แต่คนมะเกลอืใหม่คุน้ชนิกบัรถคนันีเ้ป็นอย่างด ี เพราะทกุคนในต�าบล 

รู้ดีว่า เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินคราใด กด 1669 ก็จะมีรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
(EMS) วิ่งมาให้บริการอย่างรวดเร็วทันสถานการณ์ 

“มะเกลือใหม่มีพ้ืนท่ี 124.68 ตารางกิโลเมตร มีทางหลวงแผ่นดิน
ส�าคัญ 2 สายอยู่ในพื้นที่ คือทางหลวงหมายเลข 2 และหมายเลข 24 และยังมี 
ทางหลวงชนบทอีก รวมแล้วประมาณ 200 กิโลเมตร จึงเกิดปัญหาใหญ่ๆ คือ  

หน่วยบรกิำรกำรแพทย์ฉกุเฉนิ 
EMS
ไกลแค่ไหน เรำก็ไปถึง
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9392 สารคดีท่องเที่ยวชุมชนสารคดีท่องเที่ยวชุมชน อบต.มะเกลือใหม่อบต.มะเกลือใหม่

มีความอุ่นใจว่า หากเกิดอะไรขึ้น กด 1669 ไม่กี่นาที รถกู้ชีพของเราก็จะไปถึง 
พื้นที่ทันที” สมพงษ์ ไชยเฉลิม ให้ความมั่นใจ

ยังไม่ทันที่จะซักถามอะไรต่อ ก็เกิดเหตุเฉพาะหน้าอย่างไม่คาดฝัน  
ทมีงานคนหนึ่งของ อบต. ที่ร่วมลงพื้นทีเ่กบ็ขอ้มลูกับทีมงานมีอาการหนาวสัน่
ด้วยพิษไข้ขึ้นมากะทันหัน แบบไม่ทันตั้งตัว ขณะที่เราอยู่ที่หมู่ 5 บ้านใหม่สันติ
ซึ่งอยู่ห่าง อบต.ประมาณ 13 กิโลเมตร 

เพียงไม่ถึง 10 นาที รถกู้ชีพคันเก่งของมะเกลือใหม่ก็วิ่งเข้ามารับ 
ผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาลอย่างทันท่วงที

“หน่วยของเราให้บริการ 24 ชั่วโมง คือเวรกลางวันในเวลาราชการ 
ก็จะมีพนักงาน อบต.ที่ผ่านการอบรมอยู่สแตนด์บาย ส่วนนอกเวลาราชการ 
แบ่งเป็น 3 ช่วง คือช่วงท่ี 1 ช่วงนอกเวลาราชการ 18.00-06.00 น.  
ช่วงที่ 2 วันหยุดราชการเวรกลางวัน เวลา 06.00-18.00 น. และช่วงท่ี 3 
วันหยุดราชการเวรกลางคืน เวลา 18.00-06.00 น. เจ้าหน้าที่ทุกคนของเรา  
ผ่านการอบรมการปฐมพยาบาลเบี้องต้น สามารถช่วยเหลือได้จริงและ 
พร้อมบริการครับ” จ่าเอกเมษา คนซ่ือ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ผู้รับผิดชอบหน่วยฯ ให้การยืนยัน

แบบนี้ ไม่ต้องถามหาเรื่องประสิทธิภาพอีกแล้ว รับประกันมั่นใจได้ว่า 
ชาวบ้านมะเกลือใหม่อุ่นใจเรื่องการเจ็บป่วยฉุกเฉินได้ 100 เปอร์เซ็นต์

1. ประชาชนประสบอุบัติเหตุทางถนนบ่อยครั้ง ได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต และ
ทรัพย์สิน 2. คนยากคนจนทีอ่ยูห่่างไกล เมือ่เจบ็ป่วยขึน้มา กไ็ปหาหมอด้วยความ
ล�าบาก เพราะบ้านอยูไ่กลและไม่มียานพาหนะไปหาหมอ เราเหน็ความเดอืดร้อน 
ตรงนี้ อบต.มะเกลือใหม่จึงจัดต้ังหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)  
เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านท่ีเดือดร้อนท้ัง 2 กรณีให้ถึงมือแพทย์อย่างทันท่วงที”  
สมพงษ์ ไชยเฉลิม นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลมะเกลือใหม่ เล่าให้ฟัง 
ถึงที่มาของโครงการนี้ ที่เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556

ฟังดูก็จะเห็นความตั้งใจดีของ อบต.มะเกลือใหม่ แต่ที่น่าสนใจ 
ไปกว่านัน้กค็อืการบรหิารจดัการทีไ่ม่จ�าเป็นต้องพึง่พาเงนิงบประมาณมากมาย 
อาศัยความมุ่งมั่นต้ังใจ และจิตอาสาของสมาชิกในชุมชนกว่า 20 ชีวิตที่เป็น
เจ้าหน้าที่กู้ชีพ

“เริ่มต้นเราก็ใช้รถปิกอัพตอนเดียวธรรมดานี่แหละครับ มาใส่อุปกรณ์ 
กูช้พีเท่าทีจ่�าเป็นอกีแสนกว่าบาท กไ็ด้รถฉกุเฉนิพร้อมใช้งาน ส่วนการให้บรกิาร
เราจะมเีจ้าหน้าทีส่แตนด์บาย 24 ชัว่โมง แล้วกป็ระสานกบัโรงพยาบาลสงูเนนิ
และโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ในเบื้องต้นก่อนที่จะประเมินอาการ 
หนกัเบาแล้วส่งต่อไปตามอาการของผูเ้จบ็ป่วย ประชาชนใน อบต.มะเกลอืใหม่  
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ที่นี่

มะเกลือใหม่

95 อบต.มะเกลือใหม่สารคดีท่องเที่ยวชุมชน94สารคดีท่องเที่ยวชุมชน อบต.มะเกลือใหม่

คุณเคยรู้ไหมว่า ยังมีคนไทย ที่เกิดในประเทศไทย พ่อแม่เป็นคนไทย  
ไม่ใช่คนต่างด้าวหรือชนเผ่า ไม่ใช่คนจากประเทศเพื่อนบ้าน แต่เขาและเธอ 
ไม่มีบัตรประจ�าตัวประชาชน และไม่สามารถไปท�าบัตรประจ�าตัวประชาชนได้ 
คุณคิดว่าเขาและเธอเหล่านั้นจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไร

นีค่อืเรือ่งจรงิ ท่ีเกดิขึน้ในยคุไทยแลนด์ 4.0 กบัทีน่ี.่.. อบต.มะเกลอืใหม่ 
สาเหตุหลักๆ เช่น
• พ่อแม่ไม่แจ้งเกิด (แบบนี้ไม่มีหลักฐานใดๆ เลย)
• แม่คลอดแล้ว ไม่มเีงนิจ่ายค่าคลอดก็ขโมยลกูออกมาจากโรงพยาบาล  

 (จึงไม่มีสูติบัตร)
• บางคนได้เรียนจนจบ ป.4 เพราะคุณครูใจดีรับเข้าเรียน แต่ไม่ม ี

 ใบสุทธิ (เพราะไม่มีสูติบัตร)
• บางคนหนีทหารไปนาน จนพ้นเกณฑ์ อยากกลับมามีบัตรอีกครั้ง  

 (ไม่กล้าท�าเพราะกลัวถูกจับ)
• บางคนโชคร้าย ไฟไหม้บ้าน หลกัฐานวอดไปกบักองไฟ (อันนีห้มดกนั)
เม่ือไม่มีบัตร ก็ไม่มีสิทธิ การเข้าถึงบริการของรัฐ หรือรัฐสวัสดิการ 

ในรูปแบบต่างๆ กห็มดโอกาสไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นสทิธริกัษาพยาบาล เบีย้ยงัชีพ
ผู้สูงอายุ เบ้ียยังชีพผู้พิการ การเรียนต่อ การสมัครเข้าท�างาน และอื่นๆ  
อีกมากมาย

จิตอำสำ
แก้ปัญหำชุมชน
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9796 สารคดีท่องเที่ยวชุมชนสารคดีท่องเที่ยวชุมชน อบต.มะเกลือใหม่อบต.มะเกลือใหม่

ประชาชนต�าบลมะเกลือใหม่ หมู่ 4 บ้านทุ่งสะแบง ปัจจุบันยกระดับเป็น 
หน่วยรบัเรือ่งร้องเรยีนทีเ่ป็นอสิระจากผูถ้กูร้องเรยีน ม.50(5) มคีณะกรรมการ
จ�านวน 15 คน

แต่เบ้ืองหลังความส�าเร็จนั้น มีอะไรท่ียุ ่งยากซับซ้อนมากมาย  
ถ้าไม่ใช่คนที่มีจิตอาสาอย่างแท้จริง ก็ยากที่จะท�าให้ภารกิจนี้ลุล่วงไปได้ 

“เราต ้องพยายามพิสูจน ์ ให ้ ได ้ว ่ า  ผู ้ เดือดร ้อนแต ่ละคนนั้น 
เป็นคนในพื้นที่มะเกลือใหม่จริงๆ ไม่ว่าเขาจะอายุเท่าไร จากบ้านไปท�างาน 
ต่างถิ่นมานานแค่ไหน แต่เมื่อมาหาเราก็ต้องพยายามอย่างเต็มท่ี เพื่อไม่ให ้
เกิดข้อสงสัยว่าจะมีการสวมสิทธิหรือไม่ อย่างเรื่องง่ายๆ ถ้าเป็นเด็กที ่
ไม่มบีตัร เรากจ็ะไปทีเ่ทศบาลสงูเนนิ เพือ่ขอใบรบัรองการเกดิ โดยพาคนรูเ้หน็ 
การเกิดมาเป็นพยาน เช่น หมอต�าแย เป็นคนท�าคลอดเด็กคนนี้มากับมือ  
เป็นปู ่ย่าตายายก็ไปรับรองว่าเป็นหลานจริงๆ บางคนอาจจะต้องถึงกับ 
ตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นลูกของใครกันแน่ ก็มี” จ�าปี เล่าให้ฟังถึงภารกิจ 
ที่คล้ายนักสืบจ�าเป็นเข้าไปทุกที 

งานอย่างนี้ต้องท�าด้วยใจเพราะเป็นเรื่องของความเดือดร้อนของคน 
ทีเ่ข้าไม่ถงึสทิธต่ิางๆ ทีพ่งึมพีงึได้ เช่นสทิธบิตัรทอง สทิธกิารเรยีนต่อภาคบงัคบั 
หรือแม้แต่สิทธิของผู้พิการ หรือผู้สูงอายุ ถ้าไม่มีบัตรประจ�าตัวประชาชน 
กไ็ม่สามารถลงทะเบยีนรบัเบีย้ยงัชพีได้ รวมถงึบตัรสวสัดกิารแห่งรฐักเ็ข้าไม่ถงึ
เช่นกัน บางรายจ�าปีต้องเช่ารถไปตามหาหลักฐานในต่างจังหวัด เพราะคน 
ต้นเรือ่งย้ายไปท�างานต่างจงัหวัด กจ็�าเป็นต้องไปตามหาหลกัฐาน ยิง่มหีลกัฐาน
มากเท่าไร การท�าเรือ่งขอมบีตัรจะท�าได้ง่ายขึ้น

ถามว่า มาท�างานปิดทองหลังพระแบบนี้เคยเหนื่อยหรือท้อบ้างไหม  
จ�าปี ตอบว่า 

“ไม่เคยท้อ เพราะเรื่องแบบนี้มันเป็นความเดือดร้อน ถ้าเราช่วยเขาได้ 
เราก็มีความสุข”

น่ีคือบทบาทหนึ่ง ที่สังคมอาจไม่เคยรับรู้ว่า ยังมีหน่วยงานแบบนี ้
เกิดขึ้น และมีผู้มุ่งม่ันทุ่มเทท�าหน้าที่ด้วยใจรักเพื่อช่วยเหลือดูแลผู้ที่ได้รับ 
ผลกระทบจากการขาดสิทธิอันพึงมีพึงได้

ป ัญหาเหล ่านี้  อบต.มะเกลือใหม ่  ไม ่ ได ้ เพิกเฉย จึงจัดตั้ ง 
หน่วยรับเรื่องร้องเรียน ท่ีเป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ม.50(5) โดยเป็น 
องค์กรภาคประชาชนทีท่าง อบต.สนบัสนนุ และมผีูใ้หญ่ใจดอีย่าง จ�าปี วงษ์สอน  
ประธานหน่วยรับเรื่องร้องเรียน ที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ม.50(5)  
มาเป็นผู้ดูแล ซึ่งนับตั้งแต่เปิดศูนย์มาเม่ือปี พ.ศ. 2558 สามารถช่วยเหลือ  
ให้ประชาชนในพื้นที่มีบัตรประจ�าตัวประชาชนไปแล้วร่วม 40 ราย

จ�าปี วงษ์สอน วัย 62 ปี คืออดีตผู้สื่อข่าวสาธารณสุข หรือ ผสส.  
ในยุคแรกๆ จนเกิดอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน หรือ อสม. เม่ือปี 
พ.ศ. 2523 กส็มคัรเป็น อสม. เป็นผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน เป็นสมาชกิองค์การบรหิาร
ส่วนต�าบล หรือ ส.อบต. จนกลบัมาเป็น อสม. อกีครัง้ จนมารบัต�าแหน่งประธาน
หน่วยฯ จะเห็นว่าภูมิหลังของเธอ เดินบนเส้นทางจิตอาสามาตลอดชีวิต  
การมาดูแลศูนย์นี้จึงเหมือนแม่พระมาโปรดผู้สิ้นหวังจริงๆ 

จากเดิมที่สนใจเรื่องหลักประกันสุขภาพจนรวมกลุ ่มตัวแทน 
จากทกุหมูบ้่านในต�าบลมะเกลอืใหม่ ตัง้เป็นศนูย์ประสานงานหลักประกนัสุขภาพ

นางจ�าปี วงษ์สอน
ประธานหน่วย
รับเรื่องร้องเรียน
ที่เป็นอิสระจาก
ผู้ถูกร้องเรียน ม.50(5)
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