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ทาํนา
ขึ�นตาล

ทาํประมง
ฝั�ง

ทะเลสาบ

ทาํสวน
ปลูกผกั

ทาํประมง
ฝั�งอ่าว
ไทย

อาชีพดั�งเดมิของชุมชนโบราณ

ป่าสันทรายสภาพเป็นดินเหนียว

อาชีพดั�งเดมิของชุมชนโบราณ





สถานการณ์ปัญหา/วกิฤตของชุมชน
- ความล้มเหลวของภาคเกษตร
- หนี�สิน- หนี�สิน
- ระบบการศึกษา
- การขยายตวัของทุนขนาดใหญ่
- อื�นๆ



ก่อตั�งสถาบันการเงนิของชุมชน
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ก่อตั�งสถาบันการเงนิของชุมชน





การเลอืกตั�งกรรมการโดยการหย่อนบัตรลงคะแนนเสียงครั�งแรกเมื�อ ปี 2538



คณะกรรมการที�ผ่านการลงคะแนนเสียงจากสมาชิก
ของกลุ่มออมทรัพย์บ้านหัวเปลว

นิว อ้อม





บทบาทหน้าที�ของกองทุนต่างๆ
1.กองทุนเงินสะสมสัจจะ เป็นการสะสมทุนเรือนหุน้ของสมาชิกอยา่งต่อเนื%องทุกเดือน
2.กองทุนธุรกิจชุมชน ไวส้าํหรับดาํเนินการทางธุรกิจของกลุ่มและส่งเสริมสนบัสนุนคนหนุ่ม 
     สาวในการประกอบอาชีพและสร้างธุรกิจเป็นของตนเอง
3.กองทุนที%ดินชุมชน คลา้ยกบัธนาคารที%ดินคือรับจาํนองและรับซื.อที%ดินจากสมาชิก แลว้ให้
     ลกูหลานของสมาชิกซื.อคืนกลบัไปแบบผอ่นชาํระรายเดือน
4.กองทุนสวสัดิการ สาํหรับสมาชิกเมื%อยามเจ็บป่วย เบิกค่ารักษาพยาบาล เมื%อเสียชีวิตกเ็ป็นค่า
     จดังานศพ     จดังานศพ
5.กองทุนพฒันากลุ่ม ใชส้าํหรับการพฒันาบุคลากร เครื%องมืออุปกรณ์ สร้างที%ทาํการกลุ่ม 
     ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และอื%นๆ
6.กองทุนพฒันาสังคมและสิ%งแวดลอ้ม ใชส้ารพดัอยา่งที%เกี%ยวขอ้งกบัสังคมและสิ%งแวดลอ้ม 
     เช่น สนบัสนุนเครือข่ายกลุ่มออมทรัพยใ์นพื.นที%ต่างๆ เช่นใหกู้ย้มืเงินไม่มีดอกเบี.ยเพื%อจดัซื.อ
     ที%ดินเป็นของกลุ่มและสร้างอาคารที%ทาํการ  ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบตัิจากธรรมชาติ  
     สนบัสนุนโรงเรียนในการทาํกิจกรรมต่างๆ  ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัค่ายเดก็และ
     เยาวชนทุกปี และอื%นๆ



พื�นที�เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ตาลโตนด
( ครอบคลุม อ.สิงหนคร ทั�งหมด 

และมสีมาชิกบางส่วนจาก  3  อาํเภอ )

ต.ม่วงงาม

ต.วดัขนุน
ต.รําแดง

ต.ปากรอ ต.ชิงโค

ต.ชะแล้

ต.บางเขียด

ต.ปากรอ

ต.ป่าขาด

ต.ชิงโค

ต.ทาํนบ

ต.สทิ�งหม้อ

ต.หัวเขา



บทสรุปประสบการณ์  ชุดที� 1
- มีข้อผดิพลาดบางประการของระบบทุนนิยมที�สร้างอุดมการณ์ความเชื�อ
ในเรื�องการสะสมทุนของเอกชน แต่เป็นไปได้ยากสําหรับคนจน/คนด้อย
โอกาสหรือคนชนบท
- การสะสมทุนโดยการรวมกลุ่ม สร้างเงื�อนไขให้เกดิการจดัตั�งเชิงองค์กร 
และนําไปสู่การสะสมประสบการณ์การบริหารจดัการองค์กรจากเลก็ไป
ใหญ่ตามลาํดบั
และนําไปสู่การสะสมประสบการณ์การบริหารจดัการองค์กรจากเลก็ไป
ใหญ่ตามลาํดบั
- เกดิการคลี�คลายทางวฒันธรรมที�กดทบั กรณคีวามสัมพนัธ์เชิงอาํนาจ
ระหว่างหญิงชาย(หรือเพศสภาพ)
- เป็นครั�งแรกของชุมชนหรือคนด้อยโอกาสมอีาํนาจตดัสินใจและกาํหนด
ชะตากรรมตนเองในระยะยาว คอื การออกแบบโครงสร้างกองทุน



การดาํเนินงานของกองทุน
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การดาํเนินงานของกองทุน



ปี 2537 จัดระบบสวสัดกิารให้สมาชิก
เช่น ค่ารักษาพยาบาล / ค่าทาํศพ และอื�นๆ

จนถึงปัจจุบันไม่น้อยกว่า 1,000 ราย



ปี 2538 กลุ่มออมทรัพย์เริ�มดาํเนินการเรื�องธุรกจิชุมชน



ผลติภณัฑ์จากชุมชน

งาดาํ งาขาว

ผลติภณัฑ์จากชุมชน

นํ�าตาลแว่น ถั�วตดั



ปี 2539  จดัทาํระบบธนาคารที�ดนิให้กบัสมาชิก  โดยกลุ่มออมทรัพย์จะไป
ไถ่ถอนที�ดนิของสมาชิกที�กาํลงัจะถูกยดึหรือขายทอดตลาด  แล้วให้สมาชิก

ผ่อนชําระตามกาํลงัความสามารถ   ที�ผ่านมาไม่ตํ�ากว่า 20 ราย



ปี 2540 ดาํเนินการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบตัิ กรณีนํ. าท่วมเมืองหาดใหญ่ 

กองทุนพฒันาสังคมและสิ�งแวดล้อม
ปี 2540 ดาํเนินการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบตัิ กรณีนํ. าท่วมเมืองหาดใหญ่ 
ปี 2547 เกิดเหตุการณ์สึนามิชายฝั%งอนัดามนั
ปี 2548 เกิดเหตุนํ. าท่วมใหญ่ในพื.นที% 13 จงัหวดัภาคใต้
ปี 2553 พายดุีเปรสชั%นขึ.นชายฝั%งพื.นที%คาบสมุทรสทิงพระ
ปี 2554 เดือนมีนาคม นํ. าท่วมดินถล่มพื.นที% อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
ปี 2554 นํ. าท่วมพื.นที%ภาคกลางและกรุงเทพฯ



บทสรุปประสบการณ์  ชุดที� 2
- การก้าวออกจากชุมชนสู่โลกของตลาดที�เป็นจริงมีทั�งรุ่งเรืองและตกตํ�า 
การมองเห็นปัญหาเชิงโครงสร้าง  การลุกขึ�นสู้กบัส่วนแบ่งของตลาด การ
เรียนรู้ผู้บริโภคที�ไม่ได้เป็นแค่ผู้ซื�อ  การได้ข้อสรุปที�ว่าเหยื�อของระบบใหญ่
คอืผู้ผลติรายย่อยและผู้บริโภค  กระตุ้นให้เกดิพลงัในการก้าวต่อไป
- การเดนิย้อนศรต่อการครอบงาํและสร้างความชอบธรรมของทุนขนาด
ใหญ่กบัภาคสังคม  คนจนหรือคนด้อยโอกาสกใ็ช้วธิีเดยีวกนั คอื การใช้
- การเดนิย้อนศรต่อการครอบงาํและสร้างความชอบธรรมของทุนขนาด
ใหญ่กบัภาคสังคม  คนจนหรือคนด้อยโอกาสกใ็ช้วธิีเดยีวกนั คอื การใช้
กองทุนสังคมและสิ�งแวดล้อม
- ขณะที�ก้าวออกสู่โลกภายนอก กไ็ม่ละเลยในการสร้างความเข้มแขง็ภายใน 
เช่นการสร้างระบบสวสัดกิารชุมชน  การปกป้องที�ดนิหรือปัจจยัการผลติ
การสร้างคนรุ่นใหม่ในองค์กร และอื�นๆ



จัดตั�งระบบเครือข่ายฌาปนกจิชุมชน
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จัดตั�งระบบเครือข่ายฌาปนกจิชุมชน



ปี 2540   เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ตาลโตนดได้จัดตั�งเครือข่ายฌาปนกจิร่วมกนั



หลกัการเบื�องต้น
1.ค่าสมัครสมาชิกคนละ 200 บาท
2.สมาชิกจ่ายค่าศพ ศพละ 10 บาท
3.เงนิจ่ายค่าศพของสมาชิก ทายาท
หรือผู้รับมรดกจะได้รับคนืทั�งหมด

ปัจจุบนัเครือข่ายฌาปนกจิตาลโตนด
มีสมาชิกกว่า 2,600 คน สมาชิกได้รับ
เงนิฌาปนกจิรายละ 20,000 บาท
รวมเงนิทั�งหมดที�สมาชิกได้รับไป
แล้วไม่น้อยกว่า  15,000,000  บาท

สโลแกนในการประชาสัมพนัธ์องค์กร คอื “เงิน 200 บาท ประกนัตนไปตลอดชีวติ”



บทสรุปประสบการณ์  ชุดที� 3
- เครือข่ายฌาปนกจิชุมชนกค็อืระบบประกนัชีวติ ที�ใช้เงนิเพยีง 200 บาท
สําหรับคุ้มครองตนเองไปตลอดชีวติ  เป็นอกีทางเลอืกในการหนุนเสริม
ระบบสวสัดกิารชุมชน
- ใช้ฐานสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื�อหนุนเสริมให้กลุ่มออมทรัพย์เข้มแขง็
และมั�นคง
-ท้าทายและตรวจสอบระบบประกนัชีวติของบริษทั ในเรื�องการดูแล/
และมั�นคง
-ท้าทายและตรวจสอบระบบประกนัชีวติของบริษทั ในเรื�องการดูแล/
คุ้มครองชีวติคนจนหรือคนด้อยโอกาส



ค่ายเดก็/เยาวชน
และการเชื�อมต่อคนสองวยั
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ค่ายเดก็/เยาวชน
และการเชื�อมต่อคนสองวยั



ปี 2546  เครือข่ายกลุ่มออมทรัพยจ์ดักิจกรรมค่ายเดก็และเยาวชน
ซึ%งจดัต่อเนื%องกนัมาทุกปีจนถึงปัจจุบนั



ปี 2553
ได้

สร้าง
นิยาม
และและ

ความหมาย
ของ

สาวนุ้ย



ในปี 2553   ผลกัดนัให้กลุ่มพ่อเฒ่าแม่เฒ่ากบัสาวนุ้ยทาํกจิกรรมร่วมกนั
โดยเริ�มจากการถ่ายทอดภูมิปัญญาเรื�องผกัพื�นบ้านอาหารท้องถิ�น



พ่อเฒ่าแม่เฒ่าสอนสาวนุ้ยกบัไข่นุ้ยในการทาํอาหารท้องถิ�น



บอกเล่าเรื�องราวชีวติ/วถิีชุมชนและสังคมท้องถิ�นในอดตีให้สาวนุ้ยฟัง



สูตรอาหารท้องถิ�นชนิดต่างๆที�ร่วมกนัทาํ
ระหว่างพ่อเฒ่าแม่เฒ่ากบัสาวนุ้ย



พ่อเฒ่าแม่เฒ่ากบัสาวนุ้ยร่วมกนัออกแบบการจดัค่ายเดก็และเยาวชน ซึ�ง
ต่อมาได้นําประเดน็เรื�องสุขภาวะและความมั�นคงทางอาหารเป็นประเดน็

หลกัในการจดัค่าย



สาวนุ้ยกาํลงับรรยายการออกแบบการจดัค่ายเดก็ฯ

นิว



พ่อเฒ่าแม่เฒ่าให้การศึกษาเรื�องอนัตรายจากสารเคมี



คณะทาํงานค่ายเดก็และเยาวชนฝ่ายต่างๆ ประชุมเตรียมความพร้อม











ทมีสาวนุ้ยรุ่นที� 4



บทสรุปประสบการณ์  ชุดที� 4
- สร้างทางเลอืกทางการศึกษาให้เดก็/เยาวชนผูกพนัและเห็นคุณค่าของ
ชุมชนท้องถิ�น
- ถ่ายทอดภูมิปัญญาและการอนุรักษ์ฟื� นฟูวฒันธรรมอาหารท้องถิ�น
- สร้างเงื�อนไขการเรียนรู้และความสัมพนัธ์ระหว่างคนสองวยัที�ยุคสมัย
แตกต่างกนัแตกต่างกนั



ศึกษา/รณรงค์เรื�องผกัพื�นบ้านอาหาร
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ศึกษา/รณรงค์เรื�องผกัพื�นบ้านอาหาร
ท้องถิ�น



มุมมองของชุมชนกบัแนวทางการเคลื�อนไหวทางสังคม

ปี 2550   เครือข่ายออมทรัพย์ตาลโตนดเชื�อมโยงประเดน็ความมั�นคงทาง
อาหารกบัการพฒันาชุมชน ด้วยการฟื� นฟูและอนุรักษ์ผกัพื�นบ้านอาหาร

ท้องถิ�นในพื�นที�คาบสมุทรสทงิพระ



โดยระดมความรู้จากพ่อเฒ่าแม่เฒ่าเรื�องพนัธุ์ผกัและพนัธุ์ข้าว
พื�นบ้านรวมถงึสูตรอาหารท้องถิ�น



สํารวจพนัธุ์พชืพื�นบ้าน



ตาลโตนด เลยีบ

ตวัอย่างพชืประจําถิ�นในพื�นที�คาบสมุทรสทงิพระ

มะม่วงพมิเสนเบา มะม่วงเบา



สํารวจพนัธุ์ข้าวพื�นบ้านในพื�นที�คาบสมุทรสทงิพระ



พนัธุ์ขา้วพื.นบา้นยงัมีหลากหลายสายพนัธุ์ สืบทอดมาจากชุมชนโบราณของคาบสมุทรสทิงพระ



รวบรวมสตูรอาหารทอ้งถิ�นรวบรวมสตูรอาหารทอ้งถิ�น
สตูรตา่งๆ



แตล่ะคนก็แตล่ะสตูร
มคีวามหลากหลายมายาวนาน



ปูนาที�หาได้จากนาข้าว กเ็อามาทาํแกงมอบปูนา



ผกัลิ�นและปลาหมอในนาข้าว นํามาปรุงเป็นเมนูอาหารท้องถิ�น



ความเชื�อมโยงของระบบภูมินิเวศน์กบัการพึ�งตนเองด้านอาหารของชุมชน



ทาํหนังสือออกมาหนึ�งเล่ม



รณรงค์กบัโรงเรียนเรื�องอาหารกลางวนัโดยมีเมนูผกัพื�นบ้านอาหารท้องถิ�น



ตั�งแต่ จันทร์-ศุกร์ หมุนเวยีนไปแต่ละโรงเรียน



อ้อม

สาวนุ้ยกม็าร่วมเลี�ยงอาหารกลางวนักบัน้องๆ

อ้อม



สนับสนุนเมลด็พนัธุ์และต้นกล้าผกัพื�นบ้านพชืท้องถิ�นกบัโรงเรียนในชุมชน



ครัวใบโหนดร่วมกบัเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์สนับสนุนโรงเรียน 10 โรง 
ในการจัดงานวนัเด็กแห่งชาติ



การแสดงในงานมหกรรมสมุนไพร
แห่งชาต ิครั�งที� 6

ที� IMPACT เมอืงทองธานี



ร่วมแข่งขนัในงานออกกาํลงักายเพื�อสุขภาพ



นายหนัง นางมโนราห์ และ พราน มคีรบชุด



แม่เฒ่า 80 กว่า กบัหนูนุ้ย ไม่ถงึ 10 ขวบ



สาวนุ้ย ไข่นุ้ย หนูนุ้ย มากนัหมด



บทสรุปประสบการณ์  ชุดที� 5
- ฐานทรัพยากรทางด้านอาหารเป็นปัจจยัสําคญัที�จะสร้างความอยู่รอดให้
ชุมชนในระยะยาว
- การอนุรักษ์/ฟื� นฟูความหลากหลายทรัพยากรชีวภาพและวฒันธรรม
อาหารท้องถิ�นมหีลายช่องทางที�ทําได้
- องค์ความรู้และภูมิปัญญาชุมชนยงัมีอยู่ในกลุ่มพ่อเฒ่าแม่เฒ่าหรือผู้สูงวยั- องค์ความรู้และภูมิปัญญาชุมชนยงัมีอยู่ในกลุ่มพ่อเฒ่าแม่เฒ่าหรือผู้สูงวยั



ครัวใบโหนด

6

ครัวใบโหนด



ปี 2553 เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ตาลโตนดได้สร้าง ครัวใบโหนด



ความมั�นคงทางอาหาร และความเป็นธรรมทางสังคม
     ร่วมกนัรักษาฐานทรัพยากรและวฒันธรรมอาหารท้องถิ�น 
     สร้างทางเลอืกต่อสังคมและการรณรงค์สาธารณะ
     เป็นสะพานเชื�อมเครือข่ายผู้ผลติ - ผู้บริโภค



129/9 หมู่ 1 ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา 
โทร. 074 - 331 973 , 089 - 870 5529



ทมีบริหารครัวใบโหนด



เชื�อมต่อผู้ผลติ - ผู้บริโภค

๑

เชื�อมต่อผู้ผลติ - ผู้บริโภค





สมาชิกบางส่วนที�ส่งผกัพื�นบ้านและผกัปลอดสารพษิให้กบัครัวใบโหนด





ลานผกัที�ครัวใบโหนด



เมนูอาหารท้องถิ�นที�ลูกค้าสั�งรับประทาน



กลุ่มผู้บริโภคที�มาใช้บริการจากครัวใบโหนด



ศูนย์เรียนรู้ของคนท้องถิ�น

๒

ศูนย์เรียนรู้ของคนท้องถิ�น



ครัวใบโหนดเป็นศูนย์เรียนรู้ของคนท้องถิ�น









หัวข้อ ลทัธิเสรีนิยมใหม่  อุดมการณ์ที�หนุนให้บรรษทัครองโลก



ศูนย์ตดิตามและเฝ้าระวงัภยัพบิัติ
จากธรรมชาติ

๓

จากธรรมชาติ



1 พย. 53 พายุดเีปรสชั�นขึ�นฝั�งในพื�นที�คาบสมุทรสทงิพระ



มีนาคม 54





เหตุการณ์นํ.าท่วมดินถล่มที%บา้นเผียน  ต.เทพราช  อ.สิชล  จ.นครศรีฯเหตุการณ์นํ.าท่วมดินถล่มที%บา้นเผียน  ต.เทพราช  อ.สิชล  จ.นครศรีฯ





ทมีพ่อเฒ่าแม่เฒ่ากบัสาวนุ้ยลงพื�นที�ช่วยพี�น้องผู้ประสบภยั
จากนํ�าท่วมดนิถล่ม ที�บ้านเผยีน ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีฯ





จากครัวใบโหนด สู่ เวทชีุมชนจากครัวใบโหนด สู่ เวทชีุมชน
ลงล่าง - ให้ข้อมูล/แลกเปลี�ยนเรียนรู้และ

ปฏบิัตกิารในการตดัสินใจเชิงนโยบายสาธารณะ



เวทแีห่งการเรียนรู้จากครัวใบโหนดได้สร้างวทิยากรชุมชนขึ�นมา



วทิยากรชุมชนกาํลงัพูดและทาํความเข้าใจประเดน็ความมั�นคงทางอาหาร
ให้สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์กลุ่มต่างๆ

วทิยากรชุมชนกาํลงัพูดและทาํความเข้าใจประเดน็ความมั�นคงทางอาหาร
ให้สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์กลุ่มต่างๆ



เสวนาในชุมชนเรื�องวกิฤตสารเคมีทางการเกษตรกบัปัญหาชนบท



เครือข่ายความมั�นคงทางอาหาร
คาบสมุทรสทงิพระ

ขึ�นบน - นโยบายสาธารณะ

คาบสมุทรสทงิพระ



ร่วมเรียกร้องรัฐบาลยกเลกิสารเคมี 4 ตวั



ร่วมขบวนประชาชนคดัค้านการทาํข้อตกลง FTA ไทย - อยีู
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- การเกดิขึ�นของครัวใบโหนดคอืการยนืยนัในการเป็นเจ้าของกจิการและ
ตลาดในโลกของทุนนิยม โดยองค์กรชุมชน หรือการรวมกลุ่มของคนจน
- 3 บทบาทหลกัที�ครัวใบโหนดดาํรงอยู่ คอืการเชื�อมต่อระหว่างชุมชนกบั
สังคมภายนอก  ที�จะร่วมกนัปกป้องพื�นที�อาหาร
- ครั�งนี�ชุมชนลุกขึ�นสู้กบัโลกของตลาด  ขณะเดยีวกนักเ็ข้าร่วมขบวนการ
ทางสังคมในการผลกัดนั/เปลี�ยนแปลงนโยบายสาธารณะ ที�ปิดกั�นโอกาส
- ครั�งนี�ชุมชนลุกขึ�นสู้กบัโลกของตลาด  ขณะเดยีวกนักเ็ข้าร่วมขบวนการ
ทางสังคมในการผลกัดนั/เปลี�ยนแปลงนโยบายสาธารณะ ที�ปิดกั�นโอกาส
ของคนจนคนด้อยโอกาส


