
บทเรียนและประสบการณ์ของชุมชนคาบสมุทร
สทงิพระกับกระบวนการขับเคลื�อนนโยบายความสทงิพระกับกระบวนการขับเคลื�อนนโยบายความ

มั�นคงทางอาหารในระดับพื "นที�



คาบสมุทรสทงิพระ
( คาบสมุทร 3 นํ�า )

(สิงหนคร/สทิงพระ/กระแสสินธ์/ระโนด)(สิงหนคร/สทิงพระ/กระแสสินธ์/ระโนด)



ก่อตั�งสถาบันการเงนิของชุมชน
2533

ก่อตั�งสถาบันการเงนิของชุมชน







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



ปี 2537 จดัระบบสวสัดกิารให้สมาชิก
เช่น ค่ารักษาพยาบาล / ค่าทาํศพ และอื�นๆ

จนถงึปัจจุบันไม่น้อยกว่า 1,000 ราย



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 เกิดเหตุการณ์สึนามิชายฝั5งอนัดามนั
ปี 2548 เกิดเหตุนํ- าท่วมใหญ่ในพื-นที5 13 จงัหวดัภาคใต้
ปี 2553 พายดุีเปรสชั5นขึ-นชายฝั5งพื-นที5คาบสมุทรสทิงพระ
ปี 2554 เดือนมีนาคม นํ- าท่วมดินถล่มพื-นที5 อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
ปี 2554 นํ- าท่วมพื-นที5ภาคกลางและกรุงเทพฯ



เหตุการณ์นํ-าท่วมดินถล่มที5บา้นเผียน  ต.เทพราช  อ.สิชล  จ.นครศรีฯเหตุการณ์นํ-าท่วมดินถล่มที5บา้นเผียน  ต.เทพราช  อ.สิชล  จ.นครศรีฯ





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





จัดตั�งระบบเครือข่ายฌาปนกจิชุมชน

2540

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”



ประสบการณ์และบทเรียน
จากความพยายามแก้ปัญหาจากความพยายามแก้ปัญหา

เศรษฐกจิของชุมชน



ปี 2538 กลุ่มออมทรัพย์เริ�มดาํเนินการเรื�องธุรกจิชุมชน



ผลติภณัฑ์จากชุมชน

งาดาํ งาขาว

ผลติภณัฑ์จากชุมชน

นํ�าตาลแว่น ถั�วตดั



บทเรียนและบทสรุป
- จุดแขง็ของชุมชนอยู่ที�การจดัการภายใน เช่น การสร้างระบบสวสัดกิาร
ชุมชน  การปกป้องที�ดนิหรือปัจจยัการผลติในบางระดบั การสร้างคนรุ่น
ใหม่ในองค์กร บทบาทผู้หญงิ  คนจนช่วยเหลอืและรับผดิชอบต่อสังคมได้
- จุดอ่อน คอื ชุมชนขาดประสบการณ์และความเข้าใจโลกของตลาดที�เป็น
จริง ซึ�งมีความซับซ้อนเป็นอย่างยิ�ง
- สิ�งที�ค้นพบคอืระบบตลาดที�ผูกขาดโดยทุนขนาดใหญ่สร้างกาํแพงป้องกนั
จริง ซึ�งมีความซับซ้อนเป็นอย่างยิ�ง
- สิ�งที�ค้นพบคอืระบบตลาดที�ผูกขาดโดยทุนขนาดใหญ่สร้างกาํแพงป้องกนั
ไม่ให้ผู้ผลติรายย่อยเชื�อมต่อและสัมพนัธ์กนักบัผู้บริโภค ซึ�งเป็นได้แค่เหยื�อ
ของระบบตลาดขนาดใหญ่
- ทางออกเดยีวที�เหลอือยู่คอื เกษตรกรรายย่อยกบัผู้บริโภคต้องมาเจอกนั/
ร่วมกนัสร้างตลาดทางเลอืกขึ�นมา และที�สําคญัต้องกาํหนดอุดมการณ์ตลาด
ที�เอื�อต่อความยั�งยนืของมนุษย์และธรรมชาตริ่วมกนั



มุมมองของชุมชนกบัแนวทางการขบัเคลื�อนถดัมา

2550

จุด

เครือข่ายออมทรัพย์ตาลโตนดเชื�อมโยงประเดน็ความมั�นคงทางอาหาร
กบัการพฒันาชุมชน ด้วยการฟื� นฟูและอนุรักษ์ผกัพื�นบ้านอาหารท้องถิ�น

ในพื�นที�คาบสมุทรสทงิพระ

จุด
เปลี�ยน



ศกึษาระบบอาหารท้องถิ�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



เชื�อมต่อคนสองวัย

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



พ่อเฒ่าแม่เฒ่าสอนสาวนุ้ยกบัไข่นุ้ยในการทาํอาหารท้องถิ�น



สูตรอาหารท้องถิ�นชนิดต่างๆที�ร่วมกนัทาํ
ระหว่างพ่อเฒ่าแม่เฒ่ากบัสาวนุ้ย



พ่อเฒ่าแม่เฒ่ากบัสาวนุ้ยรับผดิชอบการจดัค่ายเดก็และ
เยาวชนต่อจากกลุ่มออมทรัพย์



ในแต่ละปีคณะทาํงานค่ายเดก็และเยาวชนฝ่ายต่างๆ ประชุมเตรียมความพร้อม





ค่ายเดก็และเยาวชนครั�งที� 12 (ปี 2557)



รณรงค์กบัโรงเรียน



สนับสนุน
เมลด็พนัธุ์และต้นกล้า
ผกัพื�นบ้านพชืท้องถิ�น
กบัโรงเรียนในชุมชน



ครัวใบโหนด
เครื�องมือของชุมชน
สร้างความสัมพนัธ์สร้างความสัมพนัธ์

กับภายนอก



ปี 2553 เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ตาลโตนดได้สร้าง ครัวใบโหนด



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



เชื�อมต่อผู้ผลติ - ผู้บริโภค

๑

เชื�อมต่อผู้ผลติ - ผู้บริโภค





สมาชิกบางส่วนที�ส่งผกัพื�นบ้านและผกัปลอดสารพษิให้กบัครัวใบโหนด





กลุ่มผู้บริโภคที�มาใช้บริการจากครัวใบโหนด



จัดงานวนัผกัพื�นบ้านอาหารท้องถิ�น



ศูนย์เรียนรู้ของคนท้องถิ�น

๒

ศูนย์เรียนรู้ของคนท้องถิ�น



ครัวใบโหนดเป็นศูนย์เรียนรู้ของคนท้องถิ�น









หัวข้อ ลทัธิเสรีนิยมใหม่  อุดมการณ์ที�หนุนให้บรรษทัครองโลก



เสวนาในชุมชน



ศูนย์ตดิตามและเฝ้าระวงัภยัพบิัติ
จากธรรมชาติ

๓

จากธรรมชาติ



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



เครือข่ายความมั�นคงทางอาหาร
คาบสมุทรสทงิพระ

จากครัวใบโหนด สู่ นโยบายสาธารณะ

คาบสมุทรสทงิพระ



รณรงค์ผ่านสื�อทวีี



สิงหา 55 - รณรงค์สาธารณะวกิฤตโลกร้อนกบัความมั�นคงทางอาหาร



ร่วมเรียกร้องรัฐบาลยกเลกิสารเคมี 4 ตวั



ร่วมขบวนประชาชนคดัค้านการทาํข้อตกลง FTA ไทย – อยีู ที�ส่งผลกระทบต่อ
เกษตรกรรายย่อยและผู้บริโภค



เวทปีระชาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น



สรุป
ชุมชนในพื "นที�คาบสมุทรสทงิพระหรือครัวใบโหนด

เป็นต้นทุนเบื "องต้นหรือเป็นสะพานเป็นต้นทุนเบื "องต้นหรือเป็นสะพาน
ให้เครือข่ายความมั�นคงทางอาหาร

หรือเครือข่ายภาคประชาสังคมได้ก้าวเดนิต่อไป


