กองทุน FLR349: ศาสตร4พระราชา ได:ป<าฟ>?นคืน ได:อาชีพยั่งยืน ได:อาหารปลอดภัย

Forest Landscape Restoration Fund (FLRF), “Three Forests, Four Benefits” under the “Sufficient Economy Philosophy” of His Majesty
King Bhumibol Adulyadej
ประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญทางเศรษฐกิจโลกในภาคการเกษตรและอาหาร โดยเปiนทั้งผูmผลิตและตลาดอุปโภคบริโภคขนาดใหญpในภูมิภาค ภาคการเกษตรจึง
เปiนภาคสpวนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสรmางรายไดmใหmกับประเทศ อยpางไรก็ตามรูปแบบการผลิตสินคmาทางการเกษตรที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสทุนนิยม
ซึ่งขาดการบรูณการหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนเปiนผลใหmเกิดปyญหาผลกระทบตpอสิ่งแวดลmอมที่ทmาทายตามมา ขmาวโพดเลี้ยงสัตวz (Maize) เปiนกรณีตัวอยpางสำคัญ
ของประเทศที่เกิดขmอถกเถียงในวงกวmางดmานความยั่งยืน แมmขmาวโพดเลี้ยงสัตวzเปiนพืชเศษฐกิจที่มีความสำคัญตpออุตสาหกรรมอาหารสัตวzของประเทศไทย เปiน
พืชไรpที่นิยมมากในกลุpมเกษตรกร โดยเฉพาะกลุpมเกษตรกรที่ไมpสิทธิที่ดินทำกินและไมpสามารถเขmาถึงปyจจัยการผลิตและตลาด เนื่องดmวยปลูกงpาย ชpวงปลูกสั้น
และมีตลาดรับซื้อที่แนpนอน อยpางไรก็ตามงานวิจัยตpาง ๆ ที่เกี่ยวขmองลmวนชี้ถึงปyญหาความไมpยั่งยืนหลายมิติจากการปลูกขmาวโพดเลี้ยงสัตวzในพื้นที่ป•าตmนน้ำ
โดยเฉพาะดmานสิ่งแวดลmอม เชpน สถานการณzการขยายพื้นที่ปลูกอยpางตpอเนื่องเขmาไปพื้นที่ป•าตmนน้ำหรือพื้นที่ลาดชันปyจจุบันมีมากกวpา 5 ลmานไรp ซึ่งทำใหmสูญเสีย
ทรัพยากรป•าไมmและความอุดมสมบูรณzของระบบนิเวศ ปyญหาหมอกควันจากการแผmวถางและเผาตอซัง การใชmสารเคมีเกษตรอยpางเขmมขmนตลอดการปลูกถึงเก็บ
เกี่ยว การชะลmางพังทลายของหนmาดิน ปรากฎการณzเหลpานี้ยังมีนัยสำคัญ ตpอภาวะโลกรmอน ทั้งนี้ การปลูกขmาวโพดเลี้ยงสัตวzในพื้นที่ป•าตmนน้ำสpวนใหญp ของ
ประเทศก็ไมpไดmนำมาซึ่งผลลัพธzการเปiนอยูpที่ดีขึ้นของเกษตรกรดังที่ตั้งไวm เกษตรกรสpวนใหญpยังคงติดอยูpในวงจรหนี้สินและมีสภาพการเปiนอยูpที่แรmนแคmน ระบบ
เศษฐกิจฐานรากและระบบอาหารทmองถิ่นกmาวสูpภาวะลpมสลายคือ ไมpสามารถพึ่งพาตนเองไดm ซึ่งแสดงถึงทิศทางการพัฒนาที่ออกหpางจากความยั่งยืน

“ด#วยต#นทุนการผลิตที่สูงและราคาขายที่ถูกกดต่ำกว;าท#องตลาด เกษตรกรบนพื้นที่ลาดชันมีรายได#โดยเฉลี่ยจากการปลูกข#าวโพดเพียงประประมาณ 1,500
บาทต;อไร;ต;อปQเท;านั้น ซึ่งยังไม;รวมถึงต#นทุนแฝงหรือภาระด#านสิ่งแวดล#อมที่ไม;ได#ถูกคิดคำนวณลงใปในต#นทุนการผลิต กล;าวคืออีกนัยหนึ่งคือ เราเสียพื้นที่ปXา
หรือพื้นที่ต#นน้ำที่เปYนโอกาสในการสร#างระบบนิเวศบริการในราคาเพียง 1,500 บาทต;อไร;ต;อปQ รวมถึงผลกระทบด#านสิ่งแวดล#อมและสุขภาพจากการใช#สารเคมี
ประโยชน[ดังกล;าวตกอยู;ในมือ ของบรรษัท ครอบงำระบบอาหาร แต;ไม;ใช; เกษตรกรที่เปY นผู#ผลิตและประชาชนผู#บริโภคที่ เปY นผู#จ;ายที่จะสมควรเปYน ผู#ได# รับ
ประโยชน[”

กองทุน “FLR349” เปiนกองทุนที่นmอมนำศาสตรzพระราชา การปลูกป•า 3 อยpาง ประโยชนz 4 อยpาง และการสรmางหpวงโซpคุณคpาซึ่งเปiนโมเดลใหmกับเกษตรกรใน
พื้นที่ป•าตmนน้ำ กองทุน FLR349 จะเปiนเสมือนพี่เลี้ยงใหmกับเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนการวิธีการทำเกษตรจากการทำพืชเชิงเดี่ยวรุกป•าใชmเคมีสูง สูpการทำ
เกษตรกรรมแบบบูรณาการในรูปแบบการปลูกป•า 3 อยpาง ประโยชนz 4 นี้ จะนำมาซึ่งการฟˆ‰นฟูสภาพแวดลmอมที่เสื่อมโทรมจากการแผmวถางทำลายหนmาดิน ผpาน
การปลูกและดูแลไมmป•าถาวร ปลูกไมmผล และพืชผัก สมุนไพรนานาชนิดแบบผสมผสาน เกื้อกูลฟˆ‰นฟูสรmางระบบนิเวศ และเปiนพื้นที่ที่เปiนแหลpงกักเก็บคารzบอน
น้ำ และเอื้อตpอการผลิตอาหารที่หลากหลายและปลอดภัยตpอการผลิตและบริโภค เปiนการสรmางความเขmมแข็งของเกษตรกรและชุมชนในการพึ่งพาตัวเอง ลด
ภาระคpาใชmจpายในการยังชีพและสุขภาวะที่ฟˆ‰นคืนกลับมา ซึ่งจะทำใหmสามารถกmาวพmนจากวงจรหนี้สินและการถูกเอาเปรียบเชิงโครงสรmางของระบบทุนนิยมใน
หpวงโซpผลิตอาหาร ถือไดmวpาเปiนทิศทางที่สอดคลmองกับเปŠาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององคzการสหประชาชาติ Sustainable Development Goals (SDGs)

กองทุน FLR349 เปiนโมเดลสรmางการมีสpวนรpวมของทุกภาคสpวน อาศัยเงินสนับสนุนจากผูmบริจาคจากภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปที่มีความตmองการสนับสนุน
เงินสำหรับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลmอม รวมถึงสามารถสนับสนุนผpานการซื้อสินคmาของโครงการ ซึ่งเปiนการขับเคลื่อนรูปแบบการบริโภคและ
ผลิตที่ยั่งยืน (sustainable consumption and production patterns) มาใชmแกmปyญหาทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวในพื้นที่ตmนน้ำ
กองทุน FLR349 มีองคzกรจากภาคประชาสังคมและภาคเอกชนเปiนผูmริเริ่มและจัดตั้ง ประกอบดmวยองคzการกองทุนสัตวzป•าโลกสากล (WWF) มูลนิธินวัตกรรม
เกษตรอินทรียzไทย (TOF) บริษัท เชียงใหมpวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (CSE) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณzการเกษตร (BAAC) และมีองคzกรอื่น ๆ รวม
เปiนภาคีสนับสนุน เชpน Agricultural and Food Marketing Association for Asia and the Pacific (AFMA) ที่เปiนองคzการระหวpางประเทศ (intergovernment non-profit organization) พรmอมกับภาคีที่ใหmการสนับสนุนขmอมูลวิชาการดmานตpาง ๆ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลmานนา และศูนยzวน
ศาสตรzชุมชนเพื่อคนกับป•า (RECOFCT) และการสนับสนุนการใหmขmอมูลเชิงวิชาการผpานโครงการวิจัย โดยเปiนผูmพัฒนาตัวชี้วัดและประเมินผลลัพธzจากการ
ดำเนินกองทุนในพื้นที่ อาทิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรzและเทคโนโลยีแหpงชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตรzและเทคโนโลยี ภายใตmโครงการ “ชุด
โครงการงานวิจัยเชิงพื้นที่: การปลpอยก•าซเรือนกระจกและความยั่งยืนของการทำเกษตรในพื้นที่ลาดชัน กรณีศึกษา อำเภอแมpแจpม จังหวัดเชียงใหมp” และ
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ภายใตmโครงการ “การประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI) ของโครงการกองทุน FLR349” ภายใตmการ
สนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และรวมถึงยังมีการสรmางระบบติดตามตรวจสอบยmอนกลับ (traceability system) ที่จะถูกพัฒนาขึ้น
เพื่อเชื่อมตpอระหวpางผูmผลิตหรือเกษตรกรภายใตmโครงการและผูmบริโภคเขmาดmวยกัน ผูmบริโภครวมถึงผูmบริจาคจะสามารถรูmแหลpงที่มาของอาหาร สามารถบริจาคเงิน
ผpานระบบเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนและติดตามความคืบหนmาการฟˆ‰นฟูป•าภายในพื้นที่ดำเนินการกองทุนไดmอีกดmวย

กลpาวคือการดำเนินงานของกองทุน FLR349 จะมีระบบตรวจสอบ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ทำใหmทราบถึงความคุmมคpาทั้ง ทางดmานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลmอม
ของการใหmเงินสนับสนุนกองทุนฯ ซึ่งเปiนขmอมูลที่จะเปiนประโยชนzอยpางมาก ตpอภาคธุรกิจและภาคสpวนอื่น ๆ ที่สนใจที่จะลงทุนสนับสนุนเงินเขmากองทุน ขmอมูล
ดังกลpาวยังสามารถนำมาประยุกตzใชmในการติดตามและตรวจสอบความคืบหนmาและผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการภายใตmกองทุนอีกดmวย
ในเบื้องตmน กองทุน FLR349 จะเริ่มดำเนินการในพื้นที่นำรpองที่ บmานสองธาร (แมpขี้มูก) หมูpที่ 1 ตำบลบmานทับ อำเภอแมpแจpม จังหวัดเชียงใหมp โดยมีจำนวน
เกษตรกรที่เขmารpวมโครงการจำนวน 26 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ 130 ไรp กองทุนจะสนับสนุนเกษตรกรครัวเรือนละ 5 ไรp จำนวนเงินสนับสนุน 2,000 บาท
ตpอไรpตpอปž เปiนระยะเวลาตpอเนื่อง 5 ปž ในการปรับเปลี่ยนและสามารถพึ่งพาตัวเองไดmตpอไปหลังโครงการ กองทุน FLR349 ตั้งเปŠาหมายวpาจะดำเนินการขยาย
พื้นที่ในระดับจังหวัดและประเทศ หรือสามารถนำไปเปiนโมเดลทางเลือกในการแกmปyญหาความเสื่อมโทรมทรัพยากรหรือการพัฒนาการทำเกษตรกรรมไดmในใน
ทุกพื้นที่
หpวงโซpคุณคpา (value chain) จะถูกกpอรpางสรmางขึ้นจากโมเดล FLR349 นี้ ซึ่งผูmผลิตหรือเกษตรกรจะไดmรับเงินสนับสนุนไรpละ 2,000 บาท เพื่อเปลี่ยนพื้นที่เสื่อม
โทรมเปiนพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนแทนการปลูกขmาวโพดเลี้ยงสัตวz ปรับพื้นที่แบบโคก หนอง นา โมเดล และการปลูกป•า 3 อยpาง ประโยชนz 4 อยpาง มีไมmป•ายืน
ตmนควบคูpกับการปลูกพืชอาหารที่หลากหลายและเปiนเกษตรกรรมวิถีธรรมชาติปราศจากเคมี โดยผลผลิตพืชผักผลไมmอินทรียzและผลิตภัณฑzแปรรูปนั้น สpวนหนึ่ง
จะเปiนการสรmางอาหารที่เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองไดm สามารถลดคpาใชmจpายเกษตรกรในการยังชีพ1 และผลผลิตสpวนที่เหลือกินจะนำมาขายเปiนรายไดm โดย
มีวิสาหกิจเพื่อสังคม (social enterprise) เปiนผูmรับซื้อ ซึ่งมีการวางแผนการตลาดและแผนผลิตลpวงหนmา และกำหนดราคาที่เปiนธรรม มีการจัดหาตลาดสินคmา
เกษตรในพื้นที่ (local food chain market) ซึ่งรวมถึงโรงเรียน โรงแรม โรงพยาบาล รmานอาหารในพื้นที่ และตลาดคmาปลีกในระดับประเทศ ซึ่งโมเดลนี้จะ
กpอใหmเกิดการฟˆ‰นฟูเศรษกิจฐานราก เงินหมุนเวียนในชุมชน และการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน และอาจตpอยอดถึงการพัฒนาเปiนการทpองเที่ยวเชิงนิเวศอีก
ดmวย

1

ตามโครงการ 459 ของธกส. ที่ได#ดำเนินการไปแล#ว

โมเดลกองทุน FLR349 คาดวpาจะสามารถสรmางรายไดmมากกวpาเดิมอยpางนmอย 4 เทpาใหmกับเกษตรกรเมื่อเทียบกับการปลูกพืชเชิงเดี่ยว และยังมีเงินรายใหmกับ
วิสาหกิจเพื่อสังคมที่จะสามารถแบpงกลับเขmาสูpกองทุน FLR349 เพื่อเปiนคpาใชmจpายในการดำเนินงานและขยายความสำเร็จไปยังพื้นที่อื่นๆ ตpอไป
กองทุน FLR349 ประกอบดmวยผูmมีสpวนไดmสpวนเสียหลัก (key stakeholders) 4 กลุpมดmวยกัน คือ
1. FLR349: กองทุนจะมีคณะกรรมการขับเคลื่อน ระดมทุน ดำเนินงานภายใตmกองทุนใหmบรรลุตามวัตถุประสงคz และติดตามตรวจสอบ ซึ่งจะมีผูm
ริเริ่มกองทุนเปiนคณะกรรมการ อาทิ องคzการกองทุนสัตวzป•าโลกสากล (WWF) มูลนิธินวัตกรรมเกษตรอินทรียzไทย (TOF) บริษัท เชียงใหมp
วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (CSE) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณzการเกษตร (BAAC) และรวมถึงองคzกรภาคีสนับสนุน เชpน Agricultural
and Food Marketing Association for Asia and the Pacific (AFMA) ที่เปi นองคzการระหวpางประเทศ (inter-government non-profit
organization) และคณะกรรมการจะขยายเปiนตัวแทนจากผูmสนับสนุนหลักจากภาคเอกชน และองคzกรพัฒนาเอกชนตpาง ๆ ที่ใหmความสนใจ
2. เกษตรกร: เปiนกลุpมเกษตรกรที่ไดmรับการสนับสนุนโดยตรงจากกองทุนทั้งดmานองคzความรูmและเงินสนับสนุนตามกรอบการดำเนินการกองทุน
โดยมีขmอกำหนดมี่ตmองปฏิบัติการทำเกษตรกรรมยั่งยืน ตามแนวทางศาสตรzพระราชา ป•า 3 อยpาง ประโยชนz 4 ดูแลการปลูกและดูแลพืชอาหาร
และปลูกป•าฟˆ‰นฟูสภาพแวดลmอม โดยเกษตรกรจะสามารถขายผลผลิตการเกษตรใหmแกpวิสาหกิจชุมชน ซึ่งจะเปiนรายไดmหลักใหmกับเกษตรกร
3. วิสาหกิจเพื่อสั งคม: เปiนบริษัท หรือเปiนมูล นิธิที่อาจมีตัวแทนเกษตรกรหรือชุมชนเขmารpวม ซึ่งทำหนmาที่ ดำเนิน ธุรกิจตัวกลางซื้อขายสินคm า
ผลิตภัณฑzที่ไดmจากพื้นที่ในโครงการในราคาที่เปiนธรรม วางแผนการผลิตการตลาดรpวมกับกลุpมเกษตรกร โดยผลกำไรที่ไดmหลังจากหักคpาใชmจpาย
จะถูกแบpงกลับเขmาสูpกองทุน FLR349 เพื่อเปiนการตpอทุนในการขับเคลื่อนขยายพื้นที่โครงการและดำเนินการกองทุน
4. ผู:สนับสนุนหรือผู:บริจาค: กองทุน FLR349 เปiนกองทุนที่ทำประโยชนzสาธารณะ และจึงตmองจัดหาเงินทุนสนับสนุนจากภาคธุรกิจและภาค
ประชาชนหรือผูmบริโภคในลักษณะเงินบริจาคเพื่อสังคมและสิ่งแวดลmอม การสนับสนุนยังสามารถมาจากการซื้อผลผลิตทางการเกษตรและ
ผลิตภัณฑzแปรรูปจากโครงการ โดยกองทุนจะมีระบบติดตามตรวจสอบ ที่จะรับประกันไดmวpาเงินสนับสนุนสามารถแปลงเปiนผลตอบแทนทาง
สังคมและสิ่งแวดลmอม รวมถึงการกักเก็บคารzบอนจากการเพิ่มพื้นที่สีเขียว แตpจะไมpเปiนการลงทุนเพื่อลักษณะหาผลกำไร
“กองทุน FLR349 นี้ จึงเป5นโมเดลเรือธงที่สร?างขึ้นสำหรับการนำมาใช?แก?ปIญหาความเสื่อมโทรมของพื้นที่ปNาต?นน้ำและความเหลื่อมล้ำทางสังคม และ
ความมั่นคงทางอาหาร โดยน?อมนำศาสตรSพระราชามาประยุกตSใช? อาศัยการมีสTวนรTวมของทุกภาคสTวนและสร?างผลประโยชนSรTวมกันตามแนวทางการ
พัฒนาสูTเปYาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององคSการสหประชาชาติ เปYาหมายของกองทุน FLR349 นี้คือจะเป5นโมเดลที่สามารถขยายไปใช?ได?ในทุกพื้นที่ ใน
ระดับประเทศและสากล โดยภายใน 10 ป_จะต?องบรรลุเปYาหมายสร?างปNาสร?างอาหารให?ได? 50,000 ไรT เปลี่ยนพื้นที่ต?นน้ำที่เสี่ยมโทรมในประเทศเป5นพื้นที่
ที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณS เป5นพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารสืบให?ลูกหลานอยTางยั่งยืน”

