
28-30 มถิุนายน 2565  |   Hat Yai Signature Hotel 



ทีม่าทีไ่ป

WHY

การพฒันาของจงัหวดัชายแดน

ภาคใตก้ าลงัถดถอยในทุกมติิ ทัง้

ความยากจน สุขภาพ การศกึษา

และความเหลือ่มล า้

การขบัเคลือ่นอย่างแยกส่วน เป็นหน่ึงใน

ปัจจยัอุปสรรคส าคญัต่อการบรรลุ

เป้าหมายการพฒันา ทีย่ ัง่ยนืในจงัหวดั

ชายแดนใต ้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การ

พฒันาระบบอาหารและ การเกษตร ซึง่มี

ความซบัซอ้น และมอีทิธพิลต่อ การ

พฒันาชวีติความเป็นอยู่ การลดความ

ยากจน และความเหลือ่ล า้ และการสรา้ง

ความรว่มมอืในสงัคม

HOW

น ารอ่งใหเ้กดิการเปลีย่นผ่านจากการท าโครงการ

เชงิเดีย่วไปสู่การขบัเคลือ่นดว้ยแพลตฟอรม์ นวตักรรม

แบบเปิด (รวมองคก์ร วธิกีาร และกจิกรรมทีเ่ช ือ่มต่อ

กนัและหลากหลาย) 

WHAT

Listening – Explore

Analysis – System Mapping

Sensemaking – Testing Assumptions

Co-Production – Empowerment and Inclusion

Portfolio Design – Coherence of Intervention

Testing – Experiment

Re-listening – to Reiterate and Evaluate

Re-analyzing – to Ensure Inclusivity and Integration

Sensemaking – Posing new assumptions
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Objectives
วตัถปุระสงค ์

กจิกรรมประชมุเชงิปฏบิตักิาร “เช ือ่มโยง
เครอืขา่ยเพือ่การขบัเคลือ่น นวตักรรมและ

นโยบายสูก่ารยกระดบั ระบบอาหารและ

การเกษตรในทอ้งถิน่ ชายแดนภาคใต”้

1. พฒันาความเขา้ใจเชงิระบบตอ่นโยบายทอ้งถิน่และ แนว

ปฏบิตัใินการวางแผนทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบ อาหารและการ

เกษตรรว่มกนั

2. รวบรวมและสงัเคราะหป์ระสบการณ์ ความคดิเห็นและ

นวตักรรมในการพฒันาทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบ

อาหารและการเกษตร

3. เรยีนรูเ้คร ือ่งมอืพฒันานวตักรรม

4. สรา้งชมุชนนวตักรและผูน้ าการเปลีย่นแปลงเพือ่การ

พฒันาทีย่ ัง่ยืน่ในระดบัทอ้งถิน่จงัหวดัชายแดนใต ้

5. พฒันากลยุทธก์ารพฒันาศกัยภาพผูป้ฏบิตังิานใน ทอ้งถิน่
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ผลลพัธท์ีค่าดหวงั
★ เอกสารขอ้เสนอเชงินโยบายและแผนปฏบิตักิารรว่ม

ผลกัดนัสูก่ระบวนการแผนและนโยบายทีเ่กีย่วขอ้ง

★ ไอเดยีทีร่ว่มสรา้งสรรคน์ าสูก่ารพฒันาขอ้เสนอ โครงการ

และการสนับสนุนโดยหน่วยงาน ทีเ่กีย่วขอ้ง

★ ชมุชนนวตักรและผูน้ าการเปลีย่นแปลงเพือ่การ พฒันาที่

ย ัง่ยนืในระดบัทอ้งถิน่จงัหวดัชายแดนใต ้

★ กลยุทธก์ารพฒันาศกัยภาพผูป้ฏบิตังิานในทอ้งถิน่ และ

การออกแบบหลกัสตูรการอบรมอย่างมสีว่นรว่ม และ

สอดคลอ้งตามความตอ้งการของผูป้ฏบิตังิาน ในภาค

สว่นตา่งๆ
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Opening Remark
กลา่วเปิดและตอ้นรบั

Intro & Opening 60 นาที |  9.00 - 10.00 น.

Renaud Meyer 
ผูแ้ทนโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ



Key Components– องคป์ระกอบหลกัของงาน

1

กจิกรรมปฏบิตักิารเพือ่แลกเปลีย่นและท า

ความเขา้ใจประสบการณจ์ากทอ้งถิน่ และ

เรยีนรูเ้คร ือ่งมอืนวตักรรม

(ชว่งกลางวนั วนัที่ 28-29 มถิุนายน)

2

กจิกรรมเสวนาแลกเปลีย่นประสบการณ์ จาก

ในและต่างประเทศ

(ชว่งเย็น วนัที่ 28-29 มถิุนายน)

3

กจิกรรมรว่มสรา้งสรรคไ์อเดยีและ แผนปฏบิตัิ

การรว่ม

(ชว่งเชา้ วนัที่ 30 มถิุนายน)
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1

💡Day 1 
องัคารที่ 28 มถิุนายน 2565

กจิกรรมปฏบิตักิารเพือ่แลกเปลีย่นและท าความเขา้ใจ

ประสบการณจ์ากทอ้งถิน่

10.00 - 10.30           
กิจกรรมท ำควำมรู้จักผู้เข้ำร่วม และพักเบรค

10.30 - 12.00           
กิจกรรมจัดท ำแผนผังผู้มีส่วนไดส่้วนเสียในภำคเกษตรและอำหำรท้องิิน่
(Stakeholder Map)

12.00 - 13.00           
พักกลำงวนั
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แผนผังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภำคเกษตรและอำหำรท้องิิ่น (Stakeholder Map)

Stakeholders Map 90 นาที |  10.30 - 12.00 น.

เกีย่วข้องโดยตรงเกีย่วข้องทำงอ้อม



แผนผังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภำคเกษตรและอำหำรท้องิิ่น (Stakeholder Map)

Stakeholders Map & Relationship 90 นาที |  10.30 - 12.00 น.



แผนผังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภำคเกษตรและอำหำรท้องิิ่น (Stakeholder Map)

Stakeholders Map 90 นาที |  10.30 - 12.00 น.

เกี่ยวข้องโดยตรง

1. คุณอยู่ตรงไหนในแผนผังผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย (เขยีนชือ่และหน่วยงำนของคุณลงโพสอิท)

2. เพิม่คนอื่นทีไ่ม่ได้มำวันนีแ้ต่เป็นผู้มส่ีวนเกี่ยวข้องกับงำนทีคุ่ณท ำด้วย พวกเขำอยู่ตรงไหน?

3. ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียแต่ละคนสัมพันธกั์นอย่ำงไร (วำดเส้นทบึ)

4. ิ้ำเรำจะขยำยผลของงำน ต้องสัมพันธร่์วมมอืกับใครอีก เหน็โอกำสอะไรบ้ำง (วำดเส้นประ)

5. ใครคือตัวละครส ำคัญทีจ่ะเปล่ียนแปลงระบบอำหำรได้? 
(โหวตด้วยสติ๊กเกอรค์นละ 2 โหวตและพดูคุยแลกเปล่ียน)



















1

💡Day 1 
องัคารที่ 28 มถิุนายน 2565

กจิกรรมปฏบิตักิารเพือ่แลกเปลีย่นและท าความเขา้ใจ

ประสบการณจ์ากทอ้งถิน่

13.00 - 14.00
WHAT: น ำเสนอกิจกรรมและโครงกำรของแต่ละหน่วยงำน องคก์ร ร่วมกันท ำ
ควำมเข้ำใจระบบกิจกรรมและโครงกำรทีเ่กี่ยวข้องกับ ภำคเกษตรและอำหำร
ท้องิิน่ทีห่ลำกหลำย

14.00 – 14.20  
พกัเบรค

14.20 - 15.30  
HOW: Connecting the Horizontal Dots กิจกรรมรวบรวมแนวทำงแก้ไข
ปัญหำและนวัตกรรมจำกท้ังภำครัฐ ประชำสังคม และเอกชนทีขั่บเคลื่อนงำน
ระบบอำหำรและกำรเกษตรในท้องิิน่จังหวัด ชำยแดนภำคใต้ พร้อมท้ัง
สังเครำะหจุ์ดเชื่อมโยงเพือ่ท ำงำนร่วมกัน

15.30 - 16.00
HOW: Connecting the Vertical Dots

น ำเสนอแผนผังกรอบนโยบำยระดับต่ำง ๆ ทีก่ ำหนดทศิทำง ทรัพยำกร และ
ผลลัพธเ์พือ่ระบบอำหำรและกำรเกษตรทีย่ั่งยนื จำกระดับชำตสู่ิท้องิิน่ พร้อมท้ัง
กิจกรรมวเิครำะหจุ์ดเชื่อมโยงเพือ่ท ำงำนร่วมกัน



What: Solution Mapping 60 นาที |  13.00 - 14.00 น.

https://www.schoolofchangemakers.com/knowledge/28953/

นวัตกรรม/โครงกำร

ปัญหำ

กลุ่ม
เป้ำหมำย

ควำมต้องกำร
ของกลุ่ม
เป้ำหมำย

อะไรใหม่
ระดับ
ของงำน
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ระดับชุมชน: หมายถงึแนวคิดริเริ่มในระดบัรากหญา้ (โครงการ โครงการน ารอ่ง และตน้แบบ) ท่ีเช่ือมโยงกบัการ
สรา้งความกลมเกลียวทางสงัคม และการพฒันาชมุชนในฐานะผูด้  าเนินการ ความคิดริเริ่มเหลา่นีไ้มจ่  าเป็นตอ้งมี
รูปแบบธุรกิจท่ีเติบโตไดอ้ย่างยั่งยืนในระยะยาว แตต่อ้งสามารถ
เสริมพลงัใหช้มุชน และสรา้งเรื่องเลา่ท่ีน าไปสูก่ารเปลี่ยนแปลงได้

ระดับธุรกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม: หมายถงึธุรกิจสตารท์อพัหรือธุรกิจท่ีใหญ่กวา่นัน้ก็ไดโ้ดยตอ้งมี
รูปแบบธุรกิจท่ียั่งยืนและตอ้งสรา้งงาน ไมว่า่จะเป็นธุรกิจดา้นการผลิตอาหาร การพาณิชย์ การคมนาคม ตลาด

ระดับใหญ่: หมายถงึโครงการริเริ่มท่ีหน่วยงานภาครฐัและองคก์รธุรกิจรว่มกนัยกระดบัใหใ้หญ่ขึน้ รูปแบบธุรกิจ
ในระดบันีม้กัจะเป็นการผสมผสาน ระหวา่งการลงทนุจากภาครฐัและกิจกรรมเชิงพาณิชย์

บริกำรสำธำรณะ: หมายถงึพอรต์โฟลิโอท่ีครอบคลมุและสมดลุของโครงการริเริ่มท่ีเช่ือมโยงกนั โดยปกติแลว้จะ
ประกอบดว้ยการปรบัปรุงรูปแบบของบริการ ภาครฐัท่ีมีอยู่ในมิติของการศกึษา สาธารณสขุ คมนาคม การมีสว่น
รว่มของภาคประชาชน ฯลฯ

กำรก ำกับดูแล: โครงการท่ีกลา่วมาขา้งตน้ทัง้หมดอาจลม้เหลวไดห้ากการก ากบัดแูลที่มีอยู่ไมม่ีความสามารถ ท่ี
จะปรบัตวัใหร้บักบัการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม ธุรกิจ และเทคโนโลยีท่ีเกิดขึน้ใหม่ หากกฎหมายหนึ่ง ๆ เป็น
อปุสรรค/ปัจจยัเสริมของโอกาสที่เรามีอยู่ในมือ เราสามารถเพ่ิมกฎหมายนัน้ ๆ เขา้ไปในรายการเป้าหมายการ
ทดลองของเรา ตวัอย่างท่ีน่าสนใจ ไดแ้ก่ ระเบียบดา้นการประมง สาธารณสขุ และเศรษฐกิจหมนุเวียน

กำรด ำเนินงำน 5 ระดับในกำรสร้ำงผลกระทบเชิงระบบ

นวัตกรรม/โครงกำร

ปัญหำ

กลุ่ม
เป้ำหมำย

อะไรใหม่
ระดับ
ของงำน
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● ความมัน่คงทางอาหารชุมชนและพนัธุพ์ชืทอ้งถิน่ สมาคมส่งเสรมิสทิธชิุมชน
● ฟ้ืนฟูนารา้งดว้ยเกษตรอนิทรยีแ์บบยัง่ยนื โรงเรยีนชาวนา อ าเภอแวง้
● ปรบัปรงุตลาดรถไฟและตลาดพมิลชยั เทศบาลนครยะลา
● ส่งเสรมิมาตรฐานผลติภณัฑข์า้วพืน้ถิน่ พฒันาชุมชนจงัหวดัยะลาและปัตตานี
● iGreensmile เครอืขา่ยเกษตรสุขภาพสงขลา
● การแปรรปูปลาสม้ วสิาหกจิชุมชนเยาวชนตาดกีากรอืซอ
● สสส. การบรูณาการความรว่มมอืของภาคยีทุธศาสตรร์ะดบัจงัหวดั
● การก าจดัขยะอนิทรยีด์ว้ยหนอนแมลงวนัลาย บ. ยะลาฟูดส์ จก.
● SOS Cloudfoodbank platform
● อาหารพืน้บา้น วธิแีห่งความเชื่อ ภมูปัิญญา และบทบาทของผูห้ญงิในการมสี่วนรว่ม เพื่อสบืสานมรดกทาง

วฒันธรรม
● ยกระดบัจงัหวดัชายแดนใตสู้่เมอืงปศุสตัวฮ์าลาล ศอ.บต.
● การฝึกอบรมและพฒันาใหก้ลุ่มไดร้บัผลกระทบโควดิมทีกัษะในการรวมกลุ่มผลติอาหารในชุมชน
● พฒันามาตรฐานตลาดสดน่าซือ้เทศบาลเมอืงปัตตานี
● เครอืขา่ยเกษตรรุน่ใหม่ Young Smart Farmer

คลกิทีน่ี่ ดูโครงการ

อืน่ๆ อกีมากมาย

ในเครอืขา่ย

https://sipsouththailand.com/th/listing/food-security-ace/
https://sipsouththailand.com/th/listing/restore-rice-farming-waeng-narathiwat/
https://sipsouththailand.com/th/listing/market-yala-municipality/
https://sipsouththailand.com/th/listing/rice-products-pattani-yala/
https://sipsouththailand.com/th/listing/igreensmile/
https://sipsouththailand.com/th/listing/tadeeka-kruso-community-enterprise/
https://sipsouththailand.com/th/listing/%e0%b8%aa%e0%b8%aa%e0%b8%aa-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b9%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1/
https://sipsouththailand.com/th/listing/yalafood-company-bsfl/
https://sipsouththailand.com/th/listing/sos-cloudfoodbank-platform/
https://sipsouththailand.com/th/listing/local-food-wisdom-neomind/
https://sipsouththailand.com/th/listing/livestock-promotion-sbpac/
https://sipsouththailand.com/th/listing/capacity-building-for-covid-affected-populations/
https://sipsouththailand.com/th/listing/market-pattani-municipality/
https://sipsouththailand.com/th/listing/young-smart-farmer/
https://sipsouththailand.com/th/projects/
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Action Track 1 ● การเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ

Action Track 2 ● การปรับเปล่ียนวิถีการบริโภคเพ่ือความย่ังยืน

Action Track 3 ● การส่งเสริมระบบการผลิตที่เพียงพอและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Action Track 4 ● การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่เสมอภาคและการกระจายความเทา่เทยีม

Action Track 5 ● การสร้างระบบอาหารที่ความยืดหยุ่นปรับตัวได้ในทุกวิกฤต



What: Solution Mapping 60 นาที |  13.00 - 14.00 น.



What: Solution Mapping 60 นาที |  13.00 - 14.00 น.



★ส ำคัญอย่ำงไร

หากเราสรา้งพอรต์โฟลิโอขึน้จากแนวคิดท่ีมีอยู่เดิมเทา่นัน้
เราก็จะมีขอ้จ ากดัในการสรา้งผลกระทบเชิงระบบ แตก่าร
รว่มสรา้งสรรคจ์ะท าใหเ้ราสามารถปรบัเปลี่ยนแนวคิดหรอื
โครงการท่ีก าลงัเกิดขึน้ในพืน้ท่ีได้ รวมถงึสรา้งตน้แบบใหม่ ๆ
ท่ีจะถกูเพ่ิมเขา้ไปในพอรต์โฟลิโออีกดว้ย

C
o
-C

re
a
ti
o

n

ตน้แบบ
ที่สอดคลอ้งกบัการด าเนินงาน 5 ระดบั
ในคราวเดียวกนั (หากไม่มีองคป์ระกอบ
นี ้ เราอาจติดกบัตรรกะความคิดแบบ
กรวย <funnel logic> ซึ่งไม่น าไปสู่

นวตักรรม)

โครงกำรน ำร่องทีส่ร้ำงแรงบันดำลใจ
(ท่ีไดผ้ลในในพืน้ท่ีใกลเ้คียง หรือ

คลา้ยคลงึกนั)

โครงกำรตำ่ง ๆ ทีมี่อยูแ่ล้ว
(และตอนนีถ้กูเชื่อมโยงเขา้ดว้ยกนั)

ที่เป็นหลกัประกนัไดว้่าเราจะมี
แนวทางที่เป็นระบบอย่างแทจ้ริง



★เคล็ดลับ: เคร่ืองมือควำมคิด

การระดมสมอง:

วตัถปุระสงคข์องการระดมสมองคอืการสรา้งแนวความคดิทีเ่ฉพาะ
เจาะจงอย่างมโีครงสรา้งและองิมาจากความทา้ทายหรอืความตอ้งการที่
เฉพาะเจาะจงเช่นกนั เป็นกระบวนการทีเ่ปิดกวา้ง ส าหรบัทกุความคดิ

1 – วางค าถามเพ่ือการออกแบบหรอืความทา้ทายไวท่ี้ช่องตรง กลางของ
ตาราง

2 – ใชเ้วลา 3-4 นาทีคิดใครค่รวญถึงแนวความคิดท่ีอิงอยู่กบั ค  าถาม
ดงักล่าว เขียนแนวความคิดเหล่านัน้ลงในกระดาษโพสตอ์ิท แลว้เอาไป
แปะไวท่ี้ช่องว่างท่ีเหลือ

3 – หลงัจากใครค่รวญเก่ียวกบัค าถามเสรจ็แลว้ ใหพ้จิารณา ความคิด
ใหม่ ๆ ท่ีเกิดขึน้ และพฒันาความคิดเหล่านัน้หรอื สรา้งแนวคิดใหม่อ่ืน ๆ
อาจเป็นการปรบัจากแนวคิดก่อนหนา้ หรอืสรา้งแนวคิดใหม่ไปเลย
กระบวนการนีจ้ะท าซ  า้จนกว่า ตารางจะเต็ม



ถา้มเีงิน 100 ลา้นบาท
ในการแกปั้ญหานีล้่ะ



ถา้มเีงิน 10,000 บาท
ในการแกไ้ขปัญหานี้



ถา้สือ่ทุกสือ่สนใจ
ท าข่าวประเดน็นี้



ถา้มอีาสาสมคัร 1,000 คน
ในการรอสนบัสนุนสิง่นี้



ถา้ใหเ้ลอืกท างานกบัใครกไ็ดใ้นการ
มารว่มชว่ยกนัแกปั้ญหานี้



ง่ายทีสุ่ด!

แปลกทีสุ่ด!

คนนึกถงึมากทีสุ่ด!























แผนผงักรอบนโยบาย ระดบัตา่ง ๆ ที่

ก าหนดทศิทาง ทรพัยากร และผลลพัธ ์

ของ ระบบอาหารและการเกษตรชายแดน

ใต้ จากระดบัชาตสูิ่ทอ้งถิน่

How: Connecting Vertical DOTs 30 นาที |  15.30 - 16.00 น.

ดร. เพ็ญ สขุมาก สถาบนันโยบายสาธารณะ

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

https://sipsouththailand.com/wp-content/uploads/2022/07/Recap-003.pdf
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💡Recap Day 1

28-30 มถิุนายน 2565  |   Hat Yai Signature Hotel 
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💡Day 2 
พุธที่ 29 มถิุนายน 2565

กจิกรรมปฏบิตักิารเพือ่แลกเปลีย่นและท าความเขา้ใจ

ประสบการณจ์ากทอ้งถิน่ และเรยีนรูเ้คร ือ่งมอืนวตักรรม

9.00 – 9.30
สรุปภาพรวมวนัที่ 1      

สนทนำนโยบำยสำธำรณะ: ท ำควำมรู้จัก 5 เส้นทำงเชิงนโยบำยสู่ ระบบ
อำหำรที่ยั่งยนืของประเทศไทย

9.30 – 12.00  
กิจกรรมร่วมกันออกแบบเส้นทำงกำรบรรลุเป้ำหมำยระบบอำหำรและ
กำรเกษตรที่ยั่งยนื อภปิรำยควำมท้ำทำยที่แต่ละภำคส่วนเผชิญภำยใต้
ระบบที่ซับซ้อนในปัจจุบัน (Journey Map)

28-30 มถิุนายน 2565  |   Hat Yai Signature Hotel 



Policy Dialogue

35 นาที |  9.15 - 9.40 น.

สนทนานโยบายสาธารณะ

ท าความรูจ้กั 5 เสน้ทางเชงินโยบาย สู่ระบบอาหารที่
ย ัง่ยนืของประเทศไทย

Five Action Tracks to Thailand Sustainable 
Food Systems

Policy Dialogue

ดร. เพ็ญ สขุมาก สถาบนันโยบายสาธารณะ

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

https://sipsouththailand.com/wp-content/uploads/2022/07/5-tracks-UNDP-_new.pdf
https://sipsouththailand.com/wp-content/uploads/2022/07/5-tracks-UNDP-_new.pdf


What: Solution MappingJourney Map 90 นาที |  10.00 - 11.30 น.



Journey Map 90 นาที |  10.00 - 11.30 น.



90 นาที |  10.00 - 11.30 น.Journey Map

Policy Journey เขา้ใจสถานการณ์

ปัญหา

ออกแบบทางเลอืก

วธิกีารแกไ้ขปัญา
น าไปปฏบิตัิ

ตดิตามและ

ประเมนิผล

กจิกรรม

ความรูส้กึของผูท้ าแผน

และก าหนดนโยบาย

ประสบการณข์องผูท้ า

แผนและก าหนดนโยบาย

ความรูส้กึและประสบการณข์องประชาชน

โอกาสทีน่ าไปสูก่าร

พฒันา/ขอ้เสนอแนะ

Policy Journey Map



90 นาที |  10.00 - 11.30 น.Journey Map

People Journey เขา้ใจสถานการณ์

ปัญหา

ออกแบบทางเลอืก

วธิกีารแกไ้ขปัญา
น าไปปฏบิตัิ

ตดิตามและ

ประเมนิผล

กจิกรรม

ความรูส้กึของ

ประชาชน

ประสบการณข์อง

ประชาชน

ความรูส้กึและประสบการณข์องผูท้ าแผน/ก าหนดนโยบาย

โอกาสทีน่ าไปสูก่าร

พฒันา

People Journey 
Map



90 นาที |  10.00 - 11.30 น.Journey Map



30 นาที |  11.30 - 12.00 น.Journey Map & World Cafe

4 ประเดน็ท าเสน้ทาง Policy/People Journey 

ตน้น ้า

1. ศกัยภาพดา้นการผลติของเกษตรกร

2. ศกัยภาพในการเป็นผูป้ระกอบการของเกษตรกรและ ผูแ้ปรรปู

กลางน ้า

3.  ภาวะราคาสนิคา้เกษตรตกต า่
ปลายน ้า

4.  ภาวะทพุโภชนาการในเด็ก



90 นาที |  10.00 - 11.30 น.

People Journey 
Map

Policy Journey Map

เลอืกความทา้ทายส าคญัของพืน้ที่ 2 ประเด็น
แบ่งกลุม่ใหนั้กนโยบายท า Policy Journey Map & ภาคประชาชน/เอกชนท า People Journey Map ของแตล่ะประเด็น

Journey Map



30 นาที |  11.30 - 12.00 น.

Policy Journey MapPeople Journey 
Map

Journey Map & World Cafe

Dialogue PlatformComplex Systems
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💡Recap Day 2

28-30 มถิุนายน 2565  |   Hat Yai Signature Hotel 
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💡Day 3 
พฤหสับดทีี่ 30 มถิุนายน 2565

กจิกรรมรว่มสรา้งสรรคไ์อเดยีและ แผนปฏบิตักิารรว่ม

9.00 – 9.30
สรุปภำพรวมวันที่ 1 และ 2

9.30 – 13.00
ชอ็ปป้ิงตลาดปัญหา และ ตลาดไอเดยี รว่มออกแบบแผนงาน

แผนปฏบิัตกิำรร่วมกัน

10.30 – 10.45  
Break

10.45 – 12.00
มองหำคุณค่ำร่วมและแบ่งปันแผนงำน

28-30 มถิุนายน 2565  |   Hat Yai Signature Hotel 



180  นาที |  9.00 - 12.00 น.Co-creation

หลากหลายไอเดยีจากเพือ่นๆ (วนัที่ 1)

อนัไหนน่าท าทีสุ่ด
ส าหรบัจงัหวดัของเรา

💡💡💡



ตลาดปัญหา

● เราจะท าอย่างไรใหเ้กษตรกรมศีกัยภาพในการผลติเพิม่ขึน้

● เราจะท าอย่างไรใหเ้กษตรกรและผูแ้ปรรปูมศีกัยภาพในการเป็นผูป้ระกอบการ

● เราจะท าอย่างไรใหเ้กษตรกรมกีารวางแผนและจดัการทีด่ขีึน้

● เราจะท าอย่างไรใหเ้กษตรกรและผูแ้ปรรปูเขา้ใจความตอ้งการของตลาด

● เราจะท าอย่างไรใหเ้กษตรกรสามารถก าหนดราคาสนิคา้ไดด้ว้ยตนเอง

● เราจะท าอย่างไรใหเ้กดิระบบสนับสนุนทางการตลาดใหก้บัเกษตรกร



การผลติ

● หอ้งเรยีนเกษตรคณุภาพในชมุชน + ดงูาน (ดนิ น า้ การจดัการ ลด

ตน้ทนุ การท าบญัช)ี
● ถอดบทเรยีน และแลกเปลีย่น best practice ในทอ้งถิน่
● ความสามารถในการผลตินอกฤดู (ราคาสงูกวา่)
● แหลง่ความรูท้ีเ่ขา้ถงึง่าย / สือ่ตา่งๆ เชน่ Youtube 
● รวมกลุม่เกษตรกร/สรา้งเครอืขา่ย
● สรา้งกลุม่จติอาสา

● สรา้งเกษตรกรรุน่ใหม่

● นักวชิาการ/ทีป่รกึษาการวจิยัในพืน้ที่

● ตัง้ call center
● จดัสรรพืน้ที่ โยกยา้ยใหเ้หมาะสม

● เงนิกูด้อกเบีย้ต ่า เขา้ถงึแหลง่ทนุ

● ระบบฐานขอ้มูลเพือ่ชมุชน / Open Data / Big Data
● จดัท าทะเบยีนฟารม์

● กลไก SDGsPGS
● ออกมาตรฐานของพชืทอ้งถิน่

● บรษิทัท าความรว่มมอืกบัเกษตรกร (ความรู ้/ มาตรฐานเดยีวกนั)
● ใชเ้ทคโนโลยชีว่ยการผลติ Smart Farm (โดรน โซลา่เซลล ์ฯลฯ)

การเป็นผูป้ระกอบการ/การตลาด
● สรา้งความเขา้ใจวา่ลกูคา้/ตลาดตอ้งการอะไร
● แปรรปูเพิม่มูลคา่

● สรา้งผลผลติใหม่ แตกตา่ง โดดเดน่

● ผลติสนิคา้เจาะเฉพาะกลุม่

● ทีป่รกึษาดา้นการเงนิ

● ทมีการตลาด online/offline
● สง่เสรมิการตลาดผ่านสหกรณ์

● รวมกลุม่ผูผ้ลติ สรา้งอ านาจการตัง้ราคา/ตอ่รอง
● ตัง้โรงงานรวบรวมผลผลติเป็นกลุม่

● รวมกลุม่เกาะยทุธศาสตร ์BCG
● กลไกจดัการผลผลติตามความตอ้งการของตลาด

● ตลาดชมุชน

● หาตลาดรองในประเทศ

● จดัเวท/ีงานแฟรเ์กษตรกรพบผูบ้รโิภค
● ตลาดออนไลน์ ผูผ้ลติก าหนดราคาเอง

● เขา้ platform Lazada, Shopee
● คดัเลอืกสนิคา้เดน่เพือ่โปรโมท

● สรา้งเร ือ่งราวใหก้บัสนิคา้

● ชวนคนรุน่ใหม่/อาสาสมคัรชว่ยท าการตลาดและเผยแพร่
● ประชาสมัพนัธผ์่าน Facebook, Line, Tiktok และสือ่โซเชีย่วตา่งๆ
● สรา้งกระแสผ่าน influencer 
● พฒันาเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่ว

รวมไอเดยีจากเพือ่น!!





180  นาที |  9.00 - 12.00 น.Co-creation

มารว่มกนัพฒันาไอเดยีสูก่ารปฏบิตัจิรงิ✊
ปัญหาอะไร

ไอเดยีแกปั้ญหา

กลุ่มเป้าหมาย

ท างานอย่างไร

เงินจากไหน พารท์เนอรค์อืใคร ตวัชีว้ดัความส าเรจ็

เรยีนรูจ้าก policy/people journey ไมซ่ ้ารอยเดมิ!!

ตวัละครส าคญั l ตวัละครรอง l ตวัละครเสรมิ

เขา้ใจสถานการณ์ / ออกแบบ / ปฏบิตัิ / ตดิตามประเมนิผล1 ประโยคในการ อธบิายไอ
เดยี

โครงการนีส้ามารถสรา้งรายได ้

เขา้มาไดไ้หม?
เราจะวดัผลไดอ้ยา่งไรวา่แก ้

ปัญหานีไ้ดจ้รงิ

ใคร กลุม่เป้าหมายมปัีญหาอะไร



ไอเดยีของเราท าน าคณุคา่มาใหใ้ครบา้ง

ไอเดยีของเรา

ผูร้บับรกิารตวัละครส าคญั





180  นาที |  9.00 - 12.00 น.Co-creation





180  นาที |  9.00 - 12.00 น.Co-creation
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180  นาที |  9.00 - 12.00 น.Co-creation
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180  นาที |  9.00 - 12.00 น.Co-creation





180  นาที |  9.00 - 12.00 น.Co-creation





180  นาที |  9.00 - 12.00 น.Co-creation





180  นาที |  9.00 - 12.00 น.Co-creation
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💡Recap Day 3

28-30 มถิุนายน 2565  |   Hat Yai Signature Hotel 



เสน้ทางการเรยีนรู ้

หวัขอ้ที่ 1A   

Learning Track 210  นาที |   13.00 - 16.30 น.

หวัขอ้ที่ 1B  

● เรียนรู้เพ่ือบรูณาการเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืนใน
การแก้ไขปัญหาเชิงระบบ

● การฟังและวิเคราะหเ์ร่ืองเล่าท่ีซ้อนอยู่เพ่ือพฒันา
นวตักรรมทางสงัคม

https://sipsouththailand.com/th/listing/sdgs-integration-in-multiple-systems/
https://sipsouththailand.com/th/listing/learning-session-listening-and-metanarrative-for-portfolio-development/


เสน้ทางการเรยีนรู ้

หวัขอ้ที่ 2B  หวัขอ้ที่ 2A  

Learning Track 210  นาที |   13.00 - 16.30 น.

● การวิเคราะหปั์ญหาเชิงลึกและพฒันานวตักรรมเชิง
นโยบาย: อนาคตของเกษตรกรในโลกยคุใหม่

● กระบวนการร่วมผลิต: ร่วมสร้างสรรค์ ร่วมออกแบบ
และสร้างต้นแบบ

https://sipsouththailand.com/th/listing/causal-layered-analysis-future-of-agriculturalists/
https://sipsouththailand.com/th/listing/co-production-for-interconnected-solutions/


ชว่งเยน็ 19.00 - 20.00 เสวนาวงน ้าชา |   ถอดบทเรยีนเพือ่แกไ้ขปัญหาการพฒันาดว้ยนวตักรรมจากในและต่างประเทศ



ชว่งเยน็ 18.30 - 20.00 เสวนาวงน ้าชา |   ถอดบทเรยีนการแกไ้ขปัญหาการพฒันาดว้ยนวตักรรมจากในและต่างประเทศ

SIP Tea Talk 1 – ถอดบทเรียนแคว้นประเทศบาสก์ เส้นทางพลิกโฉมท้องถ่ินด้วย
นวตักรรมและศาสตรอ์าหาร

SIP Tea Talk 2 – จาก Blockchain ถึงธนาคารอาหาร กลไกดิจิทลัเพ่ือระบบอาหารท่ียัง่ยืน

SIP Tea Talk 3 – ฮีโร่เยาวชนเพ่ือท้องถ่ิน: รบัฟัง บม่เพาะ ปลกุปัน้พลงัเยาวชนเพื่อสร้าง

การเปล่ียนแปลง

SIP Tea Talk 4 – ถอดบทเรียนจาก NRF ผลิตอาหารอร่อยด้วยคารบ์อนต า่

https://sipsouththailand.com/th/listing/sip-tea-talk-learning-from-the-basque-country-on-gastronomy-for-local-transformation/
https://sipsouththailand.com/th/listing/sip-tea-talk-going-digital-for-responsible-sourcing-and-consumption/
https://sipsouththailand.com/th/listing/sip-tea-talk-local-heroes-series-youth-today-and-their-superpower-for-changes/
https://sipsouththailand.com/th/listing/sip-tea-talk-4-learning-from-nrf-carbon-nutral-food/


What next?
● ตรวจสอบและเตมิเต็มขอ้มูลโครงการและนวตักรรมในเครอืขา่ยจากงานประชมุ วนันี้ - 31 สงิหาคม

● ไอเดยีทีร่ว่มสรา้งสรรคน์ าสูก่ารพฒันาขอ้เสนอ โครงการ และการสนับสนุนโดยหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง กรกฎาคม – ธนัวาคม 2565

● ทมี UNDP สมัภาษณแ์ละฟังเชงิลกึกบัผูเ้ขา้รว่มบางสว่นและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในระบบอาหาร สงิหาคม – ตุลาคม 2565

● อบรมพฒันาศกัยภาพผูป้ฏบิตังิานในทอ้งถิน่ (การประยกุตใ์ชเ้คร ือ่งมอืพฒันานวตักรรมและนโยบาย) - ผูท้ี่

เกีย่วขอ้งกบัการขบัเคลือ่นเชงินโยบาย
25 – 28 ตุลาคม 2565

● อบรมพฒันาศกัยภาพผูป้ฏบิตังิานในทอ้งถิน่ (การพฒันาระบบอาหารตลอดห่วงโซโ่ดยการท างานแบบเชือ่มโยง

เพือ่ความยัง่ยนืในเชงิพืน้ที)่ – รบัสมคัรทมีทีป่ระกอบดว้ยตวัแทนชมุชนจากภาคประชาชน ภาครฐั ภาคเอกชน 25 – 28 ตุลาคม 2565

● ทมีวชิาการสมัภาษณผ์ูเ้ขา้รว่ม เพือ่ตดิตามประเมนิการน าความรูแ้ละเคร ือ่งมอืไปใช ้การต่อยอดไอเดยีสูก่าร

ปฏบิตัจิรงิ หรอืการสรา้งเครอืขา่ยใหม่ทีเ่กดิขึน้หลงัจากงานประชมุวนัที่ 28-30 มถินุายน 1 – 30 พฤศจกิายน 2565

● เอกสารขอ้เสนอเชงินโยบายและแผนปฏบิตักิารรว่ม ผลกัดนัสูก่ระบวนการแผนและนโยบายทีเ่กีย่วขอ้ง

● กลยทุธก์ารพฒันาศกัยภาพผูป้ฏบิตังิานในทอ้งถิน่
30 พฤศจกิายน 2565

● ทบทวนประสบการณ์ ถอดบทเรยีน และรว่มสรา้งสรรคส์ าหรบัปี 2566 มนีาคม 2566

https://sipsouththailand.com/th/projects/

