
Join Us

SIP of The South เปนพื้นที่เปดใหคุณได เขามามีสวนรวมได
หลากหลายรูปแบบ แสดงความคิดเห็น นําเสนอผลงานและไอ

เดียของคุณ เรียนรู และเชื่อมโยงกับคนอื่นๆ



What

โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ ประจําประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟก รวมกับศูนยการศึกษาสังคมและการเมือง (The Agirre Lehendakaria Center) 
ริเริ่มกระบวนการแพลตฟอรมนวัตกรรมทางสังคมเพื่อแกไขปญหาเชิงระบบในระบบอาหารทองถิ่น ผานแนวทางพอรตโฟลิโอ (Portfolio)

เราพยายามนํารองใหเกิดการเปลี่ยนผานจากการทําโครงการเชิงเดี่ยว ไปสูการขับเคลื่อนดวยแพลตฟอรมนวัตกรรมแบบเปด (รวมองคกร วิธีการ และกิจกรรมที่
เชื่อมตอกันและหลากหลาย) ดวยความรวมมือกับผูมีสวนไดสวนเสียในระบบอาหารทองถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น สถาบันการ
ศึกษา กลุมนักกิจกรรมสรางสรรค เยาวชน ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ โรงเรียน เกษตรกร ผูประกอบการอาหาร ผูบริโภค สมาคมธุรกิจทองถิ่น และผูจัดการตลาด เปนตน

ไอเดียใหมๆ ที่เปนนวัตกรรม ถูกพัฒนาขึ้นภายใต กระบวนการนวัตกรรมทางสังคม หรือ Social Innovation Platform (SIP) ที่ใชการฟงอยางลึกซึ้ง การรวม
สรางสรรค และการเชื่อมโยงระหวางกัน เปนขั้นตอนสําคัญในการเรียนรูเพื่อทลายกําแพงที่ทําใหเราแยกกันทํางาน เรียนรูในการสรางพันธมิตร และทําอยางไรให

เราไดรับประโยชนจากผลลัพธรวมกัน ซึ่งเปนไปตามหลักการบูรณาการเพื่อเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับทองถิ่น

พื้นที่ทางกายภาพและพื้นที่เสมือนจริง (physical and virtual space) สําหรับการรวมกันตรวจสอบ ทบทวน และสรางสรรค จะชวยเรงใหแกิดการเรียนรูและเสริม
ความเชื่อมโยงของการทํางาน กิจกรรม โครงการใดๆ ที่เกี่ยวของกับระบบอาหารและการพัฒนาในจังหวัดชายแดนภาคใต 

เราจึงขอเชิญชวนคุณมาเปนสวนหนึ่งในโครงการนํารองกระบวนการแพลตฟอรมนวัตกรรมทางสังคมเพื่อแกไขปญหาเชิง
ระบบ (SIP Thailand Initiative) ในระบบอาหารทองถิ่น แบงปนโครงการ ไอเดีย เครื่องมือนวัตกรรมทางสังคม แลกเปลี่ยน

เรียนรู และลงมือทํารวมกัน  

https://south.thailandsocialinnovationplatform.org/th/portfolio


★ การรับฟงผูมีสวนไดสวนเสีย
รวมแสดงความคิดเห็น เปนสวนหนึ่งของบทสนทนา ในพื้นที่แพลตฟอรม

นวัตกรรมทางสังคม

How
3 แนวทางในการมีสวนรวม

★ หากคุณกําลังทําโครงการดีๆ หรือมี
ไอเดียใหมๆ

รวมเรียนรูและเสริมความเชื่อมโยงของการทํางาน กิจกรรม โครงการ
ตางๆ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของจังหวัดชายแดนภาคใต 

แบงปน โครงการและไอเดีย และ กิจกรรม ของคุณ เพื่อนํารองการแกไข
ปญหาเชิงระบบและลงมือทํารวมกัน

★ แบงปนบทเรียนและเครื่องมือนวัตกรรม 
ทางสังคม

แบงปนเครื่องมือดีๆ ของคุณ ไมวาจะเปนทิปงายๆ template สําหรับระดม
สมองสรางสรรคไอเดีย canvas สําหรับทําความเขาใจผูใชบริการ วิธีการ
วัดผลโครงการเจงๆ  รวมถึงเรื่องราวและบทเรียนการทํางานที่ผานมา

โครงการนํารองกระบวนการแพลตฟอรมนวัตกรรมทาง 
สังคมเพื่อแกไขปญหาเชิงระบบ เปนพื้นที่เปด ใหคุณไดเขา
มามีสวนรวมไดหลากหลายรูปแบบ แสดงความคิดเห็น นํา
เสนอผลงานและไอเดียของคุณ เรียนรู และเชื่อมโยงกับคน

อื่นๆ

https://south.thailandsocialinnovationplatform.org/th/projects/
https://south.thailandsocialinnovationplatform.org/th/events/


★ แสดงความคิดเห็น Sensemaking

Stakeholders Listening

https://sipsouththailand.com/th/stories/ 

https://sipsouththailand.com/th/stories/sensemaking/
https://sipsouththailand.com/th/stories/stakeholder-listening/
https://sipsouththailand.com/th/stories/


★ แสดงความคิดเห็น 



★ โครงการ & ไอเดีย
หากคุณกําลังกําลังทําโครงการดีๆ หรือมีไอเดียใหมๆ และอยากเปนสวน
หนึ่งของแพลตฟอรม คุณสามารถลงทะเบียนเปนสมาชิกเว็บไซต เพื่อลง
ขอมูลโครงการ อัพเดตความคืบหนาและผลลัพธ บทเรียนสําคัญที่อยาก
แบงปน ประกาศหาเพื่อนรวมโครงการหรือความชวยเหลือทางเทคนิคและ

การเงิน

ดวยรูปแบบการแสดงขอมูลในแผนที่แบบเรียลไทม อาจจะชวยใหคุณมอง
เห็นโครงการหรือไอเดียที่อยูในพื้นที่ใกลเคียง เพิ่มโอกาสที่จะได

แลกเปลี่ยนพูดคุย กระทั่งทํางานรวมกันได 
https://sipsouththailand.com/th/  

https://sipsouththailand.com/th/


★ กิจกรรมอีเวนต

หากคุณกําลังจะจัดกิจกรรมอีเวนต อบรมทักษะ หรือเสวนา อยาก
ประชาสัมพันธใหผูเขารวมเปาหมาย คุณสามารถลงทะเบียนเปนสมาชิกเว็บ
ไซต เพื่อลงขอมูลประชาสัมพันธ บริหารจัดการขอมูลผูเขารวม ใชระบบ 
booking ของเว็บไซตนี้ได โดยกําหนดจํานวนบัตรทั้งหมด และจํานวนผู

เขารวมสูงสุดตอบัตรไดดวยตนเอง

https://sipsouththailand.com/th/events/  

https://sipsouththailand.com/th/events/


★ พื้นที่การเรียนรู 
และเครื่องมือนวัต
กรรมทางสังคม

หากคุณตองการมีสวนรวมในการแบงปนขอมูล บทเรียน เครื่องมือ 
บทความ หรือสื่อรูปแบบตางๆ สามารถสงมาให Admin ไดที ่

hi@sipsouththailand.com 

mailto:hi@sipsouththailand.com


ไมไดลงทะเบียนสมาชิก
★ กรอกแบบสอบถามรับฟงผูมีสวนไดสวนเสีย
★ สมัครรับขาวสารจากแพลตฟอรม
★ อานบทความออนไลน ดาวโหลดเอกสาร และ

เขาถึงเครื่องมือและบทเรียนออนไลน
★ Add review รีวิวโครงการกิจกรรมในเว็บไซต
★ Booking ที่นั่งในงานกิจกรรม ของโครงการ 

ในเว็บไซตได
★ ลงขอมูลโครงการและกิจกรรมของคุณได
★ อัพเดดขอมูล สื่อ และรูปภาพจากโครงการ 

และกิจกรรมของคุณได

ลงทะเบียนสมาชิก
★ กรอกแบบสอบถามรับฟงผูมีสวนไดสวนเสีย
★ สมัครรับขาวสารจากแพลตฟอรม
★ อานบทความออนไลน ดาวโหลดเอกสาร และ

เขาถึงเครื่องมือและบทเรียนออนไลน
★ Add review รีวิวโครงการกิจกรรมในเว็บไซต 

สมาชิก 2 รูปแบบ: Owner หรือ Guest 
หากคุณตองการลงขอมูลในฐานะเจาของโครงการหรือกิจกรรม 

ใหเลือกลงทะเบียนแบบ Owner 
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วิธีการลงทะเบียน 
สมาชิกและมีสวนรวม

สมาชิก 2 รูปแบบ: Owner หรือ Guest 
หากคุณตองการลงขอมูลในฐานะเจาของโครงการหรือกิจกรรม 

ใหเลือกลงทะเบียนแบบ Owner 

เมื่อลงทะเบียนแลว คุณสามารถเพิ่มเติมขอมูลอื่นๆ ในโปรไฟลได เชน 
ชองทางติดตอ เบอรโทรศัพท social media รูปประจําตัว ฯลฯ



เมื่อ User ที่เปน Class Owner ทําการ Login ที่เว็บไซตแลว เปดหนาหลักคลิ๊กที่ Start a Project ที่มุมขวาบนหรือเขาโดยตรงที่ URL ดานลาง
https://sipsouththailand.com/add-listing/ 

https://sipsouththailand.com/add-listing/


โดยเมื่อเขาหนา Add Listing จะม ีListing ใหเลือก 2 แบบ คือ Project และ Event 

เมื่อเลือก Project หรือ Event จะเปดหนาเว็บตามรูปในหนาถัดไป สามารถกรอกขอมูลเกี่ยวกับ Project หรือ Event ได 



ขอมูลพื้นฐาน: กรอกขอมูลตามชองที่กําหนด 
กรุณาเลือกประเภทของโครงการหรือกิจกรรมที่

สอดคลองมากที่สุด

สถานที่: การกําหนดสถานที่ของโครงการ หรือ
กิจกรรม คุณสามารถพิมพชื่อสถานที ่ตําบล 

อําเภอ หรือจังหวัด ก็ได ขึ้นอยูกับพื้นที่โครงการ 
แลวกด Enter ระบบจะประมวลผลและปกหมุด

ใหอัตโนมัติ 

บางกรณีที่ระบบไมพบชื่อของสถานที่หรือพื้นที่ 
คุณสามารถคัดลอกตําแหนง ลองติจูดและ
ละติจูดจาก Google map มากรอกแทนได



อัลบั้มรูป: สามารถลงรูปภาพขนาดไมเกิน 2MB ได
ไมเกิน 20 ภาพ ภาพที่ลงจะตองไดรับอนุญาตจาก
เจาของแลว ไมเปนภาพที่สื่อถึงความรุนแรง และไม

เปนภาพที่มีเนื้อหาผิดกฏหมาย

รายละเอียด: กรณีโครงการที่กําลังดําเนินการอยู 
หรือสิ้นสุดไปแลว กรุณาใสขอมูลสถานการณ ปญหา
ของชุมชน กิจกรรมที่ทํา ระยะเวลาโครงการ ผลลัพธ 
และกลุมเปาหมาย  คุณอาจจะใสขอมูลเพิ่มเติม เชน 
ผูสนับสนุนโครงการ แหลงทุน เรื่องเลาจากชุมชนผู
ไดรับประโยชนจากโครงการ และสามารถใสลิงค

เอกสารที่เกี่ยวของได 

กรณีเปนไอเดียตนแบบที่ยังไมไดดําเนินการ คุณ
สามารถระบุความชวยเหลือทางเทคนิคและ การเงิน
ที่ตองการได แพลตฟอรมอาจจะ เชื่อมโยงเครือขาย
ความรูความเชี่ยวชาญได แตไมไดเปนการการันตี

การสนุบสนุนทุนแตอยางใด

ตัวอยาง https://sipsouththailand.com/th/listing/food-security-food-safety-and-age-appropriate-nutrition-system-in-pujud-subdistrict/ 

https://sipsouththailand.com/th/listing/food-security-food-safety-and-age-appropriate-nutrition-system-in-pujud-subdistrict/


หากคุณกําลังใสขอมูล Project มาถึงตรงนี้ ใหกด Preview เพื่อดูขอมูลทั้งหมดกอน 

ถาถูกตองสามารถกด Submit Listing เพื่อให Admin อนุมัติการโพสโครงการไดภายใน 3 วันทําการ



หากคุณกําลังใสขอมูล Event มาถึง
ตรงนี้ 

จองบัตร: สามารถเลือกใหผูเขารวม ลง
ทะเบียนในลิงคของคุณเอง หรือลง

ทะเบียนในระบบ booking ของเว็บไซ
ตนี้ได โดยกําหนดจํานวนบัตรทั้งหมด 
และจํานวนผูเขารวมสูงสุดตอบัตร  

เลือก Booking Status

กด Preview เพื่อดูขอมูลทั้งหมดกอน 

ถาถูกตองสามารถกด Submit Listing 
เพื่อให Admin อนุมัติ การโพสกิจกรรม

ไดภายใน 3 วันทําการ



ผูสนใจในกิจกรรมของคุณจะตองกรอกขอมูลเพื่อยืนยันการเขารวม



เมื่อกด Submit Listing แลว ระบบจะแจงเตือนให Admin อนุมัติการโพสโครงการหรือกิจกรรมไดภายใน 3 วันทําการ โดยอาจจะมีการติดตอกลับเพื่อ
ขอขอมูลเพิ่มเติม

สามารถตรวจสอบสถานะของโครงการหรือกิจกรรมทั้งหมดของคุณไดในแถบ My Listings ดานขาง หรือ Edit/Delete ไดตามตองการ
Active คือโพสแลว | Pending คือ รอการอนุมัติ | Expired คือ โครงการหรือกิจกรรมจบแลว



กด My Account ดานขวาบนเพื่อเขาดูขอมูลใน Dashboard ทั้งหมดของคุณ



ลิขสิทธิ์
และการจํากัดความ

รับผิดชอบ
ลิขสิทธิ์ของขอมูลและผลงาน
ของผูใชเว็บไซต การอนุญาต

ดัดแปลงนําไปใช 

★ ลิขสิทธิ์ของขอมูลและผลงานของผูใชเว็บไซต 
ผูใชที่ลงทะเบียนเปนสมาชิกที่ลงขอมูลโครงการ กิจกรรม หรือผลงาน ในเว็บไซต 
เปนผูถือสิทธิ์และความรับผิดชอบในขอมูล รูปภาพ และเอกสารใดๆ สามารถอัพเดต 
แกไข หรือลบขอมูลไดตามตองการ โดย Admin ของเว็บไซตจะสามารถเขาถึง ขอมูล
ที่ลงและขอมูลการใชงานได เพื่อวัตถุประสงคในการชวยเหลือผูใชเทานั้น จะไม
สามารถดัดแปลงขอมูลใดๆ โดยไมไดรับอนุญาตจากผูใช

★ การอนุญาตดัดแปลงนําไปใช
โครงการฯ ถือลิขสิทธิ์ตาม Creative Commons BY-NC-ND 4.0 License

★ การจํากัดความรับผิดชอบ

ความคิดและความเห็นที่แสดงในโพสจากสมาชิกหรือผูเยี่ยมชมเว็บไซตมาจาก  ผู
เขียนและอาจไมไดหมายรวมถึงความคิดเห็นของสหประชาชาติ โครงการพัฒนา แหง
สหประชาชาติ หรือรัฐสมาชิกของสหประชาชาติแตอยางใด

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


นโยบาย
ความเปนสวนตัว
กรอบการเก็บและใชขอมูล

ของผูใชเว็บไซต 

★ กรณีเปนผูเขาเยี่ยมชม (Visitor)

เราใชคุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณที่ดีในการใชเว็บไซตของคุณ คุณ
สามารถศึกษารายละเอียดไดที่ นโยบายความเปนสวนตัว 

★ กรณีตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น

โครงการฯ มีการเก็บขอมูลโดยสมัครใจจากผูที่ตอบแบบสอบถาม ซึ่งจะกรอกขอมูลสวน 
บุคคลและความคิดเห็นตอปญหาและโอกาสในทองถิ่น โครงการฯ ขอยืนยันวา ขอมูล 
สวนตัวของคุณจะไมถูกเปดเผยตอสาธารณะและไมเปดใหกับบุคคลที่สามที่อยูนอกเหนือ 
กระบวนการวิเคราะหขอมูลเพื่อพัฒนาแพลตฟอรมอยางเด็ดขาด การนําความเห็นของ
ผูตอบแบบสอบถามไปประมวลผลและนําเสนอตอสาธารณะจะไมระบุถึงตัวตนของเจาของ 
ความคิดเห็น โดยโครงการฯ จะวิเคราะหและนําเสนอในรูปแบบบุคคล/ โปรไฟลสมมติ 
(Persona) ที่เปนตัวแทนมุมมองอยางงาย โครงการฯ อาจจะติดตอเพื่อขอพูดคุยเพิ่มเติม 
ตามชองทางที่คุณไดอนุญาตไว คุณสามารถแจงยกเลิกการอนุญาตไดเมื่อตองการ

★ กรณีเปนสมาชิก Guest และ Owner 

สําหรับผูใชที่ลงทะเบียนเปนสมาชิกที่ลงขอมูลโครงการ กิจกรรม หรือผลงาน ในเว็บไซต 
Admin ของเว็บไซตจะสามารถเขาถึงขอมูลที่ลงและขอมูลการใชงานได เพื่อวัตถุประสงค 
ในการชวยเหลือผูใชเทานั้น จะไมสามารถดัดแปลงขอมูลใดๆ โดยไมไดรับอนุญาตจาก ผู
ใช  ขอมูลการใชงานและขอมูลที่ยังไมโพสตอสาธารณะจะไมถูกเปดเผยตอบุคคลที่สาม 
หรือองคกรอื่นเด็ดขาด หากตองการลบบัญชีผูใชสามารถแจง Admin ได

โครงการฯ SIP Thailand ใหความสําคัญ กับความเปนสวนตัว
และการเก็บรักษาความลับของขอมูลผูใช 

https://south.thailandsocialinnovationplatform.org/privacy-policy-2/


แพลตฟอรมนวัตกรรมทางสังคมภาคใตเปนพื้นที่เปด ใหคุณไดเขา
มามีสวนรวมไดหลากหลายรูปแบบ 

แสดงความคิดเห็น นําเสนอผลงานและไอเดียของคุณ เรียนรู และ
เชื่อมโยงกับคนอื่นๆ

Email: 

hi@sipsouththailand.com 

สงขอความ:  

https://sipsouththailand.com/th/join-us/ 

ติดตอเรา

mailto:hi@sipsouththailand.com
https://sipsouththailand.com/th/join-us/


ทีมสนับสนุน
Meet Your Support Team

ฟยซอล (ซอล)

ผูรับฟงและประสานงาน ชุมชน
ประจําจังหวัดปตตานี

นฤพจน (โตน)

ผูรับฟงและประสานงาน ชุมชน
ประจําจังหวัดสงขลา

ตรัยมีซี (อัง)

ผูรับฟงและประสานงาน ชุมชน
ประจําจังหวัดยะลา

อภิชญา (ออย)

ผูประสานงานโครงการนํารอง 
แพลตฟอรมนวัตกรรมทางสังคม 
เพื่อแกไขปญหาเชิงระบบภาคใต 


