
การด าเนินโครงการภายใตบ้ริบทความยัง่ยืน

วนัพฤหสับดีท่ี 17 มกราคม 2562

โดย สมาคมผูผ้ลิตอาหารสตัวไ์ทย
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หวัขอ้น าเสนอ

1. โครงการน ารอ่งมาตรฐานระบบการผลิตขา้วโพดเล้ียงสตัวอ์ยา่งยัง่ยนื

2. โครงการประยุกตต์วัช้ีวดัความยัง่ยนืตามหลกัสากลของการผลิตขา้วโพด

เล้ียงสตัว์

3. โครงการงานวิจยัเชิงพ้ืนท่ี : การประเมินความยัง่ยนืของการท าเกษตรใน

พ้ืนท่ีลาดชนั กรณีศึกษา อ าเภอแม่แจม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 

4. โครงการสวมหมวกใสร่องเทา้ใหภู้เขาหวัโลน้ จงัหวดัน่าน 

5. โครงการ Fishery Improvement Project (FIP) 
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1.โครงการศึกษาจดัท าคู่มือมาตรฐานระบบการผลิตขา้วโพดเล้ียงสตัวอ์ยา่งยัง่ยืน 

(Standard Sustainable Maize Production : SSMP)

หน่วยงานความรว่มมือ : ม.เกษตรศาสตร ์ก าแพงแสน 

วตัถุประสงค์ : เพื่อจดัท าคูม่ือมาตรฐานระบบผลิตขา้วโพด

เล้ียงสตัวอ์ยา่งยัง่ยืน โดยเพิ่มเติมในส่วนของ มิติส่ิงแวดลอ้ม 

แรงงาน และความรบัผิดชอบต่อสงัคม

ระยะเวลาโครงการ : ปี 2557 (6 เดือน)

สนบัสนุนโดย : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั (สกว.)

จ านวน 600,000 บาท
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1.โครงการศึกษาจดัท าคู่มือมาตรฐานระบบการผลิตขา้วโพดเล้ียงสตัวอ์ยา่งยัง่ยืน 

(Standard Sustainable Maize Production : SSMP)

Phase 2 Phase 3 Phase 1 



2.โครงการประยุกตต์วัช้ีวดัความยัง่ยนืตามหลกัสากลของการผลิตขา้วโพดเล้ียงสตัว์

หน่วยงานความรว่มมือ : ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.)

วตัถุประสงค์ : เพื่อประเมินความยัง่ยืนของการผลิตขา้วโพดเล้ียง

สัตวข์องไทยใน 4 มิติ คือ ส่ิงแวดลอ้ม สังคม เศรษฐกิจ และการ

บริหารจัดการในห่วงโซ่ อุปทาน ตามตัวชี้ วัด (Sustainability 

Assessment of Food and Agriculture Systems; SAFA) โดย

เปรียบเทียบระหว่างการเพาะปลูกแบบทัว่ไปกบัการเพาะปลูกตาม

ระบบ GAP

ระยะเวลาโครงการ : 2558-2560 (18 เดือน) 

สนบัสนุนโดย : - สมาคมฯ จ านวน 500,000 บาท 

- สวทช. 
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หน่วยงานความรว่มมือ  : ส านักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ (สวทช.)

วตัถุประสงค์ : เพื่อศึกษาตวัชี้ วดัท่ีเหมาะสม ประเมินและเปรียบเทียบความยัง่ยืนทางการเกษตรและปริมาณกา๊ซ

เรือนกระจก จากการท าเกษตรเชิงเด่ียวและเกษตรผสมผสาน

ระยะเวลาโครงการ : ปลายปี 2561-2563 (2 ปี)

สถานะการด าเนินการ : อยูร่ะหวา่งการท า MOU ระหวา่ง

สมาคมผูผ้ลิตอาหารสตัวไ์ทย สมาคมผูผ้ลิตเพื่อส่งออกไก ่

และสมาคมการคา้เมล็ดพนัธุไ์ทย กบั สวทช.

สนบัสนุนโดย  : - WWF 2 ลา้นบาท

- 3 สมาคม จ านวน1.2 ลา้นบาท

- สวทช.
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3.โครงการงานวิจยัเชิงพ้ืนท่ี : การประเมินความยัง่ยนืของการท าเกษตร

ในพ้ืนท่ีลาดชนั กรณีศึกษา อ าเภอแม่แจม่ จงัหวดัเชียงใหม่



4.โครงการสวมหมวกใสร่องเทา้ใหภู้เขาหวัโลน้ จงัหวดัน่าน

หน่วยงานความรว่มมือ : วทิยาลยัชุมชนน่าน / มจธ.

วตัถุประสงคกิ์จกรรม : เพื่อการฟ้ืนฟูสภาพป่าตน้น ้าใหส้มบรูณ ์

ส่งเสริมการปลูกพืชและพฒันาระบบเกษตรผสมผสานและการพฒันา

คุณภาพชีวติ และฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์

ระยะเวลาโครงการ : 5 ปี (2559-2563)

สถานะการด าเนินการ : อยูร่ะหวา่งปีท่ี 3 ซ่ึงเกษตรกรไดด้ าเนินการ

พฒันาพื้ นท่ี สรา้งแหล่งน ้า ปลูกไมย้นืตน้ โดยมีการติดตามผลทุกปี

สนบัสนุนโดย  : สมาคมฯ  1 ลา้นบาท (พื้ นท่ี 100 ไร)่
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Fishery Improvement Project (FIP)
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MODEL FIP Model FIP in Andaman Model FIP in Gulf of Thailand

Project Owner Thai Sustainable Fishery Roundtable (TSFR)

Project Advisor
Civil Society Organization 

(CSO)
Sustainable Fisheries Partnership 

(SFP)

Project Manager
Civil Society Organization 

(CSO)
FISH MATTER (Mr.Duncan)

Project Coordinator Fisheries Expert (Dr.Rawee) Fisheries Expert (Dr.Rawee)

Assessment auditor MRAG RS Standards UK

Assessment method MSC IFFO RS (Version 2)

ห น่ วย ง าน เ จ ้า ภ าพ  : Thai Sustainable Fishery Roundtable 

(TSFR)

วัตถุประสงค ์: ศึกษาสถานะการประมงของไทย และยกระดับให้

เทียบเท่ามาตรฐานสากล

ระยะเวลาโครงการ : ฝัง่อนัดามนั ปี 2558 - ปัจจุบนั

ฝัง่อ่าวไทย ปี 2560 - ปัจจุบนั

สนบัสนุนโดย : ส านักงานพฒันาการวจิยัการเกษตร (สวก.)

ประมาณ 7 ลา้นบาท

Thai Sustainable Fishery Roundtable (TSFR)



Fishery Improvement Project (FIP)
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Thank you
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