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SIP OF THE SOUTH #2 

Social Innovation Platform for Sustainable Food Systems in the Southern Border Provinces 
  

ทีผ่่านมา UNDP สนบัสนุนการแกปั้ญหาแบบบรูณาการเพื่อรบัมอืกบัความทา้ทายของระบบอาหารในทอ้งถิน่และส่งเสรมิใหเ้กดิบทสนทนา
อยา่งต่อเนื่องเพื่อการลงมอืปฏบิตัใินการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ภายใต้โครงการน ารอ่งกระบวนการแพลตฟอรม์นวตักรรมทางสงัคมฯ 
จงึเป็นทีม่าของการประกาศเปิดรบัขอ้เสนอโครงการจากองคก์รพฒันาเอกชนและภาคประชาสงัคมในการเรง่รดัความกา้วหน้าของการบรโิภค
และการผลติอยา่งรบัผดิชอบและยัง่ยนืในภาคอาหารและการเกษตรของทอ้งถิน่จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

    

คณะท างานโครงการขอขอบคุณทีไ่ดร้บัการตอบรบัอย่างดจีากการน าเสนอหลายๆ โครงการในพืน้ที ่และเบือ้งตน้ในปี 2565 ม ี 6 โครงการที่
ไดผ้่านการคดัเลอืกโดยคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒจิากหลากหลายภาคส่วน โดยหลงัจากนี้แต่ละโครงการจะมจีดักจิกรรมและการน าเครือ่งมอื
นวตักรรมต่างๆ ไปใช ้ รวมถงึการสรา้งเครอืขา่ยใหม่เพื่อเรง่การบรโิภคและการผลติอยา่งรบัผดิชอบและยัง่ยนืในภาคอาหารและการเกษตร 
ความเป็นอยู ่ ความอยูด่กีนิด ี และความรว่มมอืทางสงัคมในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ หากท่านสนใจอยากเรยีนรูร้ายละเอยีดโครงการเพิม่เตมิ 
สามารถตดิต่อหน่วยงานผูร้บัทุนไดโ้ดยตรงในช่องทางทีใ่หไ้วใ้นหน้าเวบ็ของแต่ละโครงการ 

ผ ูไ้ดร้บัทนุสนบัสนนุปี 2565 

  

 กลุ่มวสิาหกจิวานิตาสมนุไพร Wanita Herb Community Enterprise 

 มลูนิธอิสีต ์ฟอรัม่ East Forum Foundation 

 องคก์รหวัใจดวงใหม ่NM Neo Mind 

 ศูนยบ์่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหมจ่งัหวดัสงขลา Songkhla Young Smart Farmer Incubation Center 

 วสิาหกจิชุมชนกลุ่มกสกิรรมไทยบา้นภลูติา Kasikumthai Baanphulita Community Enterprise 

 วสิาหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลติอาหารปลอดภยั ONEPAT Farm 

รายละเอียดโครงการ 

  

กลุ่มวิสาหกิจวานิตาสมนุไพร 

กลุ่มวสิาหกจิชุมชนวานีตาสมนุไพรเกดิจากการรวมตวัของกลุ่มแกนน าสตร ีแมบ่า้นและผูส้งูอายทุีเ่ป็นบทบาทส าคญัในห่วงโซ่อาหาร และไดม้ี
การถอดองคค์วามรูอ้งภมูปัิญญาดัง้เดมิในทอ้งถิน่น าไปสู่การพฒันาผลติภณัฑเ์พื่อน าไปใชใ้นการดแูลสุขภาพ โดยองคก์รไดจ้ดัท า โครงการ
ฟ้ืนฟคูวามรู้ภมิูปัญญาการผลิตอาหารจากป่าดัง้เดิมสู่การสร้างธรุกิจสงัคมสีเขียวท่ียัง่ยืน ซึง่มเีป้าหมายทีจ่ะสรา้งเครือ่งมอืจากองค์
ความรูข้องชุมชนเพื่อขบัเคลื่อนแนวทางการผลติอาหารทีป่ลอดภยัใหก้บัคนในชุมชน เป็นกลไกการพฒันาใหค้นในชุมชนไดน้ าแนวคดิจาก
ฐานรากของทรพัยากรทอ้งถิน่ตนเองมาสรา้งคุณค่าและเกดิมลูค่าทางเศรษฐกจิทีจ่ะรองรบัการคา้ด่านชายแดนในพืน้ทีต่ าบลโละจดู จงัหวดั
นราธวิาส 

มลูนิธิอีสต ์ฟอรัม่ 

โครงการระบบชุมชนเก้ือเกษตรอินทรียเ์พ่ือฟ้ืนฟนูาร้างเป็นนาอินทรีย ์ความมัง่คงทางอาหารหลงัโควิด 19 เป็นโครงการทีจ่ดัท าขึน้
โดยทางมลูนิธอิสีต ์ฟอรัม่ทีต่อ้งการขยายผลเกือ้เกษตรอนิทรยีท์ีเ่กดิจากผลกระทบจากการระบาดไวรสัโควดิ 19 รวมทัง้เพื่อฟ้ืนฟูนารา้ง 
ระบบนิเวศ วฒันธรรมอาหารทอ้งถิน่โดยการเชื่อมโยงชาวนาอนิทรยีก์บัผูบ้รโิภคสเีขยีวในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยใชก้ารรบัรอง
มาตรฐานเกษตรอนิทรยีแ์บบมสี่วนรว่ม (PGS) และมเีป้าประสงคท์ีจ่ะประยกุตใ์ชโ้มเดลชุมชนเกือ้เกษตรอนิทรยีใ์นการเพิม่อตัราการบรโิภค
ขา้วอนิทรยีร์วมทัง้ผลผลติพลอยไดจ้ากนาอนิทรยี ์รวมทัง้เลง็เหน็การเพิม่ศกัยภาพสตร ีสรา้งรายไดใ้หค้รวัเรอืน และสรา้งพืน้ทีแ่ละโอกาสใน
กจิกรรมในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

องคก์รหวัใจดวงใหม่ 

องคก์รหวัใจดวงใหม ่NM Neo Mind รว่มกบัสมาคมชาวประมงพืน้ทีบ่า้นปะนาเระไดต้ระหนกัถงึคุณค่าภูมปัิญญาอาหารพืน้บา้นชายแดนใต้
ในพืน้ที ่2 อ าเภอในจงัหวดัปัตานี จงึไดเ้กดิการด าเนินงานโครงการการพฒันาศกัยภาพผูห้ญิงและเยาวชนสู่การเป็นผู้ประกอบการราย
ย่อยในห่วงโซ่ผู้ประกอบการอาหารพื้นบ้านชายแดนใต้ เพื่อเสรมิสรา้งทกัษะความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการเป็นผูป้ระกอบการรายยอ่ย รวมทัง้
การเสรมิสรา้งประสบการณ์ รายได ้และการรกัษาวถิแีห่งภมูปัิญญาดา้นอาหารพืน้บา้นใหค้งอยูใ่นพืน้ทีภ่ายใตก้ระบวนการมสี่วนรว่มในการ
เรยีนรูส้รา้งสรรคน์วตักรรมเพื่อเพิม่มลูค่าอาหารพืน้บา้นชายแดนใตใ้หเ้กดิขึน้ในพืน้ทีต่่อไป 

ศนูยบ่์มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จงัหวดัสงขลา 

เครอืขา่ยเกษตรกรรุน่ใหม่จงัหวดัสงขลาเป็นแหล่งใหค้วามรูด้า้นอาชพีการเกษตร การแปรรปู การพฒันาผูป้ระกอบการและระบบ Smart 
Farm ทัง้ภาคทฤษฎแีละปฏบิตั ิซึง่ตัง้แต่ปี 2560 – ปัจจุบนัไดม้กีารบรหิารจดัการแบบธุรกจิเพื่อสงัคมเพื่อสรา้งความมัน่คงทางดา้นอาหารใน
ชุมชนโดยน ากลุ่มเปราะบางและกลุ่มชุมชนมาปลกูผกัอนิทรยีย์กแครสู่่ชุมชนแห่งการแบ่งปัน รวมทัง้ไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็นแกนน าสหพนัธ์
กลุ่มอาชพีในเทศบาลเมอืงเขารปูชา้ง จงัหวดัสงขลา ทัง้นี้จงึเป็นทีม่าในการน าเสนอโครงการพฒันาศกัยภาพสหพนัธก์ลุ่มอาชีพเขารปู
ช้างให้เป็นผูป้ระกอบการเพ่ือสงัคม ในการยกระดบัเรื่องความมัน่คงทางดา้นอาหารในชุมชน 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกสิกรรมไทยบ้านภลิูตา 

ศูนยเ์รยีนรูก้สกิรรมไทยบา้นภลูติาไดม้กีารจดัตัง้สมาพนัธเ์กษตรกรรมยัง่ยนืในพืน้ที ่4 จงัหวดัภาคใตต้อนล่าง (สงขลา ปัตตานี ยะลาและ
นราธวิาส) โดยเลง็เหน็การพฒันาทีแ่นวโน้มบรรลุสู่เป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนืในดา้นเกษตรกรรมตัง้แต่กระบวนการตน้น ้า กลางน ้า ปลายน ้า
และความมัน่คงทางอาหาร จงึไดจ้ดัท าโครงการพฒันาศกัยภาพเกษตรกรผู้ผลิตด้วยกลไกดิจิทลั OAN Platform ในการเช่ือมโยงข้อมลู
ระหว่าง Supply-Demand ท่ีจะยกระดบัความสามารถในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ ความสามารถในการแข่งขนัของตลาด 
โดยมกีารต่อยอดจากปี 2564 จากการท าโครงการต่อยอดโครงการส่งเสรมิพฒันาเครือ่ขายเกษตรอนิทรแ์บบมสี่วนรว่ม SDGsPGS อยา่ง
ยัง่ยนืในจงัหวดัภาคใตต้อนล่าง โดยมเีป้าหมายในสรา้งพนัธมติรความรว่มมอืของผูผ้ลติอาหาร/เกษตรกรและผูบ้รโิภค/ผูซ้ือ้สถาบนัในการผลิต
และประยกุตใ์ชน้วตักรรมทางสงัคมในการออกแบบและด าเนินการในพืน้ทีเ่ป้าหมาย 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตอาหารปลอดภยั 

วสิาหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลติอาหารปลอดภยัท างานรว่มกบัมลูนิธกิา้วหน้าการจดัท าโครงการเกษตรกรก้าวหน้าเพ่ือความมัน่คง
ทางด้านอาหารและเศรษฐกิจในพื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ โดยเน้นย า้การท า Workshop เพื่อการอบรมและส่งเสรมิทกัษะใหก้บั
กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มชายขอบในจงัหวดัพืน้ทสีามจงัหวดัชายแดนภาคใตซ้ึง่มคีวามสนใจในเรือ่งแนวคดิทางการเกษตรเชงิธุรกจิการจดัการ
แบบครบวงจร ประกอบดว้ย จงัหวดัยะลา ปัตตานี และนราธวิาส เพื่อการปรบัแนวคดิทางการเกษตรใหป้ลอดภยัอย่างถูกวธิแีละยัง่ยนื ดว้ย
หลกัการอบรมทฤษฎ ี30% และภาคปฏบิตั ิ70% ตัง้แต่กระบวนการผลติตน้น ้าตลอดจนถงึปลายน ้ารวมไปถงึ การน าทฤษฎไีปใชอ้ย่างถูกตอ้ง
เพื่อสรา้งภูมคิุม้กนัใหก้บัเหล่าเกษตรกรในการจดัการกบัปัญหาต่างๆในการท าการเกษตร ตัง้แต่การเริม่ตน้อย่างถูกหลกัและเพิม่ความยงัยนื
ในอนาคต 
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Policy Innovation Exchange 3 by 

Thailand Policy Lab: Reimagine    

Policymaking in A Complex World 

20 Oct 2022 08:00 - 21 Oct 2022 17:00 

Onsite: Centara Grand and Bangkok Convention Cen-
tre, Floor 23, Bangkok, Thailand 

Online: Zoom / Facebook Live 

  

  

  

  

ชวนติดตามนอ้งๆ เยาวชนในกิจกรรม Ocean Heroes 

 

 

กจิกรรม Ocean Heroes น าโดยอุทยานการเรยีนรูน้ราธวิาส รว่มกบั UNDP ในการเฟ้นหากลุ่มเยาวชนทีม่อีาย ุ15 - 25ปี ทีม่คีวามสนใจ
ประเดน็ปัญหาขยะทางทะเลรว่มกบัภมูปัิญญาทอ้งถิน่ มาเขา้รว่มค่ายตลอดช่วงเดอืนตุลาคม 2565 ค่ายน้ีมุง่เฟ้นหา Ocean Heroes โดยจะมี
การน าน้อง ๆ ผูเ้ขา้รว่มลงพืน้ทีท่ าความเขา้ใจสถานการณ์จากกลุ่มชาวประมงและงานหตัถอุตสาหกรรมทอ้งถิน่ เพื่อทีจ่ะสรา้งผลงาน 
นวตักรรมประจ ากลุ่ม สนับสนุนทุนต่อยอดไอเดยี เพอืการพฒันาทอ้งถิน่อย่างยัง่ยนื ตดิตามกจิกรรมไดท้ี ่Facebook: TKpark Narathiwat 
 

ชวนแบ่งปันเครือ่งมือ 

 

UNDP มคีวามตัง้ใจจะสรา้งชุมชนของผูข้บัเคลื่อนการพฒันาทอ้งถิน่ชายแดนใตด้ว้ยกระบวนการและเครือ่งมอืใหม ่ๆ จงึไดส้รา้งกล่อง

เคร่ืองมือนวตักรรม และวิดีโอการอบรมเร่ืองกระบวนการนวตักรรมทางสงัคม ทางคณะท างานโครงการอยากเชญิชวนผูท้ีส่นใจรว่ม

แสดงความคดิเหน็หรอืแบ่งปันประสบการณ์การใชเ้ครือ่งมอืของ UNDP หรอืแบ่งปันเครือ่งมอืของท่านเอง เพื่อประโยชน์ใหก้บัชุมชนผู้

ขบัเคลื่อนในวงกวา้ง 
 

 

  

  

ชวนออกแบบและใหข้อ้เสนอแนะต่อหลกัสตูรอบรม 

 

ตัง้แต่เดอืนกรกฎาคมเป็นตน้มา คณะท างานโครงการไดม้กีารตดิตามประเมนิการน าความรูแ้ละเครื่องมอืไปใช ้การต่อยอดไอเดยีสู่การปฏบิตั ิ
และเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกี่ยวกบัความทา้ทายท้องถิน่จากหลาย ๆ ท่านที่ร่วมโครงการกบัเรา โอกาสนี้ เราอยากเชญิชวนท่านที่สนใจเขา้มาร่ว ม
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรการอบรมพฒันาศกัยภาพผู้ปฏิบติังานในท้องถ่ิน เร่ือง พลิกโฉมระบบอาหารท้องถ่ินด้วย
กระบวนการนวตักรรม การขบัเคล่ือนนโยบาย และการท างานแบบเช่ือมโยงเพ่ือความยัง่ยืนในเชิงพื้นท่ี ที่ได้รบัการออกแบบโดย
สถาบนันโยบายสาธารณะ รว่มกบั UNDP เป็นการอบรม 3 วนั รบัสมคัรทมีท างานขา้มภาคส่วนเรยีนรูแ้นวคดิ เครื่องมอื และกระบวนการเชงิ
ลกึ ไดท้ดลองใชก้รณศีกึษาของพืน้ทีท่่านเองในการเรยีนรู ้

ลงทะเบียนร่วมให้ข้อเสนอแนะ ในวนัท่ี 21 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. ทาง Zoom 

https://undp.zoom.us/meeting/register/tZwpdOuopzItHdO8UbwMEmOyDHDTe9Nzu0QU 

 

   

กิจกรรม...หลงัจากน้ี 

• รว่มแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัหลกัสตูรการอบรม ลงทะเบยีนล่วงหน้า คลกิ 21 ตลุาคม 2565 

• อบรมพฒันาศกัยภาพผูป้ฏบิตังิานในทอ้งถิน่ (การพฒันาระบบอาหารตลอดห่วงโซ่โดย
กระบวนการนวตักรรมและการท างานแบบเชื่อมโยงเพื่อความยัง่ยนืในเชงิพืน้ที)่ – รบัสมคัรทมีที่
ประกอบดว้ยตวัแทนชุมชนจากภาคประชาชน ภาครฐั ภาคเอกชน 

22-24 พฤศจิกายน 2565 

  

โครงการน าร่องแพลตฟอรม์นวตักรรมทางสงัคมเพ่ือแก้ไขปัญาเชิงระบบในภาคใต้ 

ริเร่ิมโดยโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ ประจ าประเทศไทย 

เป็นพื้นท่ีเปิดให้คณุได้เข้ามามีส่วนร่วมได้หลากหลายรปูแบบ น าเสนอผลงานและไอเดียของคณุ เรียนรู้และเช่ือมโยงกบัคนอ่ืนๆ 

  
SIP South Thailand is powered by UNDP 

ติดต่อเรา hi@sipsouththailand.com  

เว็บไซต์โครงการ https://sipsouththailand.com/th/  

ต้องการยกเลิกรบัข่าวสาร พิมพ์ ยกเลิกรบัข่าวสาร ที่นี่  

 
Register 

https://sipsouththailand.com/th/
https://sipsouththailand.com/th/listing/local-food-wisdom-to-green-se-wanita/
https://sipsouththailand.com/th/listing/co-creating-a-social-enterprise-for-small-organic-farmers-in-thailands-deep-south-provinces-east-forum-foundation/
https://sipsouththailand.com/th/listing/women-entrepreneur-local-food-wisdom/
https://sipsouththailand.com/th/listing/khao-roop-chang-se/
https://sipsouththailand.com/th/listing/digital-farmers-oan/
https://sipsouththailand.com/th/listing/progressive-farmers-onepat/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventpop.me%2Fevent_details%2F13705%2Fcalendar.ics&data=05%7C01%7Capichaya.o-in%40undp.org%7C85bfd512d649453b21a908daa10ddc1a%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637999378278129120
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fsearch%2F%3Fapi%3D1%26query%3D13.747185%2C100.539368&data=05%7C01%7Capichaya.o-in%40undp.org%7C85bfd512d649453b21a908daa10ddc1a%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fsearch%2F%3Fapi%3D1%26query%3D13.747185%2C100.539368&data=05%7C01%7Capichaya.o-in%40undp.org%7C85bfd512d649453b21a908daa10ddc1a%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fsearch%2F%3Fapi%3D1%26query%3D13.747185%2C100.539368&data=05%7C01%7Capichaya.o-in%40undp.org%7C85bfd512d649453b21a908daa10ddc1a%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C
https://www.facebook.com/TKparkNarathiwat/
https://sipsouththailand.com/th/learning-space/sip-process-101/
https://sipsouththailand.com/th/learning-space/join-toolkit-community/
https://undp.zoom.us/meeting/register/tZwpdOuopzItHdO8UbwMEmOyDHDTe9Nzu0QU
https://undp.zoom.us/meeting/register/tZwpdOuopzItHdO8UbwMEmOyDHDTe9Nzu0QU
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.undp.org%2Fthailand&data=05%7C01%7Capichaya.o-in%40undp.org%7C85bfd512d649453b21a908daa10ddc1a%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637999378278129120%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIj
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.undp.org%2Fthailand&data=05%7C01%7Capichaya.o-in%40undp.org%7C85bfd512d649453b21a908daa10ddc1a%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637999378278129120%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIj
mailto:south.tsip@gmail.com
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsipsouththailand.com%2Fth%2F&data=05%7C01%7Capichaya.o-in%40undp.org%7C85bfd512d649453b21a908daa10ddc1a%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637999378278285348%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8e
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