
   
  
 
 
กองทุน FLR349: ศาสตร4พระราชา ได:ป<าฟ>?นคืน ได:อาชีพย่ังยืน 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  อยpางไรก็ตามรูปแบบการผลิตสินคmาทางการเกษตรที่เปล่ียนแปลงไปตามกระแสทุนนิยม

ซ่ึงขาดการบรูณการหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนเปiนผลใหmเกิดปyญหาผลกระทบตpอส่ิงแวดลmอมที่ทmาทายตามมา ขmาวโพดเล้ียงสัตวz (Maize) เปiนกรณีตัวอยpางสำคัญ

ของประเทศที่เกิดขmอถกเถียงในวงกวmางดmานความยั่งยืน แมmขmาวโพดเล้ียงสัตวzเปiนพืชเศษฐกิจที่มีความสำคัญตpออุตสาหกรรมอาหารสัตวzของประเทศไทย เปiน

พืชไรpที่นิยมมากในกลุpมเกษตรกร โดยเฉพาะกลุpมเกษตรกรที่ไมpสิทธิที่ดินทำกินและไมpสามารถเขmาถึงปyจจัยการผลิตและตลาด เนื่องดmวยปลูกงpาย ชpวงปลูกส้ัน 

และมีตลาดรับซ้ือที่แนpนอน อยpางไรก็ตามงานวิจัยตpาง ๆ ที่เก่ียวขmองลmวนชี้ถึงปyญหาความไมpยั่งยืนหลายมิติจากการปลูกขmาวโพดเล้ียงสัตวzในพ้ืนที่ป�าตmนน้ำ 

โดยเฉพาะดmานส่ิงแวดลmอม เชpน สถานการณzการขยายพ้ืนที่ปลูกอยpางตpอเนื่องเขmาไปพ้ืนที่ป�าตmนน้ำหรือพ้ืนที่ลาดชันปyจจุบันมีมากกวpา 5 ลmานไรp ซ่ึงทำใหmสูญเสีย

ทรัพยากรป�าไมmและความอุดมสมบูรณzของระบบนิเวศ ปyญหาหมอกควันจากการแผmวถางและเผาตอซัง การใชmสารเคมีเกษตรอยpางเขmมขmนตลอดการปลูกถึงเก็บ

เก่ียว การชะลmางพังทลายของหนmาดิน ปรากฎการณzเหลpานี้ยังมีนัยสำคัญตpอภาวะโลกรmอน ทั้งนี้ การปลูกขmาวโพดเล้ียงสัตวzในพ้ืนที่ป�าตmนน้ำสpวนใหญpของ

ประเทศก็ไมpไดmนำมาซ่ึงผลลัพธzการเปiนอยูpที่ดีขึ้นของเกษตรกรดังที่ตั้งไวm เกษตรกรสpวนใหญpยังคงติดอยูpในวงจรหนี้สินและมีสภาพการเปiนอยูpที่แรmนแคmน ระบบ

เศษฐกิจฐานรากและระบบอาหารทmองถิ่นกmาวสูpภาวะลpมสลายคือ ไมpสามารถพ่ึงพาตนเองไดm ซ่ึงแสดงถึงทิศทางการพัฒนาที่ออกหpางจากความยั่งยืน    

 

 

“ด#วยต#นทุนการผลิตที่สูงและราคาขายที่ถูกกดต่ำกว;าท#องตลาด เกษตรกรบนพ้ืนที่ลาดชันมีรายได#โดยเฉล่ียจากการปลูกข#าวโพดเพียงประประมาณ 1,500 

บาทต;อไร;ต;อปQเท;านั้น ซ่ึงยังไม;รวมถึงต#นทุนแฝงหรือภาระด#านส่ิงแวดล#อมที่ไม;ได#ถูกคิดคำนวณลงใปในต#นทุนการผลิต กล;าวคืออีกนัยหนึ่งคือ เราเสียพ้ืนที่ปXา

หรือพ้ืนที่ต#นน้ำที่เปYนโอกาสในการสร#างระบบนิเวศบริการในราคาเพียง 1,500 บาทต;อไร;ต;อปQ รวมถึงผลกระทบด#านส่ิงแวดล#อมและสุขภาพจากการใช#สารเคมี 

ประโยชน[ดังกล;าวตกอยู;ในมือของบรรษัทครอบงำระบบอาหาร แต;ไม;ใช;เกษตรกรที่เปYนผู#ผลิตและประชาชนผู#บริโภคที่เปYนผู#จ;ายที่จะสมควรเปYนผู#ได#รับ

ประโยชน[”    

 

 

 



   
  
 
 
กองทุน “FLR349” เปiนกองทุนที่นmอมนำศาสตรzพระราชา การปลูกป�า 3 อยpาง ประโยชนz 4 อยpาง และการสรmางหpวงโซpคุณคpาซ่ึงเปiนโมเดลใหmกับเกษตรกรใน

พ้ืนที่ป�าตmนน้ำ กองทุน FLR349 จะเปiนเสมือนพ่ีเล้ียงใหmกับเกษตรกรในการปรับเปล่ียนการวิธีการทำเกษตรจากการทำพืชเชิงเดี่ยวรุกป�าใชmเคมีสูง สูpการทำ

เกษตรกรรมแบบบูรณาการในรูปแบบการปลูกป�า 3 อยpาง ประโยชนz 4 นี้ จะนำมาซ่ึงการฟ��นฟูสภาพแวดลmอมที่เส่ือมโทรมจากการแผmวถางทำลายหนmาดิน ผpาน

การปลูกและดูแลไมmป�าถาวร ปลูกไมmผล และพืชผัก สมุนไพรนานาชนิดแบบผสมผสาน เก้ือกูลฟ��นฟูสรmางระบบนิเวศ และเปiนพ้ืนที่ที่เปiนแหลpงกักเก็บคารzบอน 

น้ำ และเอ้ือตpอการผลิตอาหารที่หลากหลายและปลอดภัยตpอการผลิตและบริโภค เปiนการสรmางความเขmมแข็งของเกษตรกรและชุมชนในการพ่ึงพาตัวเอง ลด

ภาระคpาใชmจpายในการยังชีพและสุขภาวะที่ฟ��นคืนกลับมา ซ่ึงจะทำใหmสามารถกmาวพmนจากวงจรหนี้สินและการถูกเอาเปรียบเชิงโครงสรmางของระบบทุนนิยมใน

หpวงโซpผลิตอาหาร ถือไดmวpาเปiนทิศทางที่สอดคลmองกับเป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององคzการสหประชาชาติ Sustainable Development Goals (SDGs)   

 

 
 

 

กองทุน FLR349 เปiนโมเดลสรmางการมีสpวนรpวมของทุกภาคสpวน อาศัยเงินสนับสนุนจากผูmบริจาคจากภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปที่มีความตmองการสนับสนุน

เงินสำหรับการดำเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมและส่ิงแวดลmอม รวมถึงสามารถสนับสนุนผpานการซ้ือสินคmาของโครงการ ซ่ึงเปiนการขับเคล่ือนรูปแบบการบริโภคและ

ผลิตที่ยั่งยืน (sustainable consumption and production patterns) มาใชmแกmปyญหาทรัพยากรธรรมชาติเส่ือมโทรมจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวในพ้ืนที่ตmนน้ำ 

กองทุน FLR349 มีองคzกรจากภาคประชาสังคมและภาคเอกชนเปiนผูmริเร่ิมและจัดตั้ง ประกอบดmวยองคzการกองทุนสัตวzป�าโลกสากล (WWF) มูลนิธินวตักรรม

เกษตรอินทรียzไทย (TOF) บริษัท เชียงใหมpวิสาหกิจเพ่ือสังคม จำกัด (CSE) และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณzการเกษตร (BAAC) และมีองคzกรอ่ืน ๆ รวม

เปiนภาคีสนับสนุน เชpน Agricultural and Food Marketing Association for Asia and the Pacific (AFMA) ที่เปiนองคzการระหวpางประเทศ (inter-

government non-profit organization) พรmอมกับภาคีที่ใหmการสนับสนุนขmอมูลวิชาการดmานตpาง ๆ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลmานนา และศูนยzวน

ศาสตรzชุมชนเพ่ือคนกับป�า (RECOFCT) และการสนับสนุนการใหmขmอมูลเชิงวิชาการผpานโครงการวิจัย โดยเปiนผูmพัฒนาตวัชี้วัดและประเมินผลลัพธzจากการ

ดำเนินกองทุนในพ้ืนที่ อาทิ  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรzและเทคโนโลยีแหpงชาต ิ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตรzและเทคโนโลย ี ภายใตmโครงการ “ชดุ

โครงการงานวิจัยเชิงพ้ืนที่: การปลpอยก�าซเรือนกระจกและความยั่งยืนของการทำเกษตรในพ้ืนที่ลาดชัน กรณีศึกษา อำเภอแมpแจpม จังหวัดเชียงใหมp” และ 

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ภายใตmโครงการ “การประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI) ของโครงการกองทุน FLR349” ภายใตmการ

สนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และรวมถงึยังมีการสรmางระบบติดตามตรวจสอบยmอนกลับ (traceability system) ที่จะถูกพัฒนาขึ้น

เพ่ือเชื่อมตpอระหวpางผูmผลิตหรือเกษตรกรภายใตmโครงการและผูmบริโภคเขmาดmวยกัน ผูmบริโภครวมถึงผูmบริจาคจะสามารถรูmแหลpงที่มาของอาหาร สามารถบริจาคเงนิ

ผpานระบบเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนและติดตามความคืบหนmาการฟ��นฟูป�าภายในพ้ืนที่ดำเนินการกองทุนไดmอีกดmวย  

 



   
  
 
 
กลpาวคือการดำเนินงานของกองทุน FLR349 จะมีระบบตรวจสอบ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ทำใหmทราบถึงความคุmมคpาทั้ง ทางดmานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลmอม 

ของการใหmเงินสนับสนุนกองทุนฯ ซ่ึงเปiนขmอมูลที่จะเปiนประโยชนzอยpางมาก ตpอภาคธุรกิจและภาคสpวนอ่ืน ๆ ที่สนใจที่จะลงทุนสนับสนุนเงินเขmากองทุน ขmอมูล

ดังกลpาวยังสามารถนำมาประยุกตzใชmในการตดิตามและตรวจสอบความคืบหนmาและผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการภายใตmกองทุนอีกดmวย  

 

ในเบ้ืองตmน กองทุน FLR349 จะเร่ิมดำเนินการในพ้ืนที่นำรpองที่ บmานสองธาร (แมpขี้มูก) หมูpที่ 1 ตำบลบmานทับ อำเภอแมpแจpม จังหวัดเชียงใหมp โดยมีจำนวน

เกษตรกรที่เขmารpวมโครงการจำนวน 26 ครัวเรือน ครอบคลุมพ้ืนที่ 130 ไรp กองทุนจะสนับสนุนเกษตรกรครัวเรือนละ 5 ไรp จำนวนเงินสนับสนุน 2,000 บาท 

ตpอไรpตpอป� เปiนระยะเวลาตpอเนื่อง 5 ป� ในการปรับเปล่ียนและสามารถพ่ึงพาตัวเองไดmตpอไปหลังโครงการ กองทุน FLR349 ตั้งเป�าหมายวpาจะดำเนินการขยาย

พ้ืนที่ในระดับจังหวัดและประเทศ หรือสามารถนำไปเปiนโมเดลทางเลือกในการแกmปyญหาความเส่ือมโทรมทรัพยากรหรือการพัฒนาการทำเกษตรกรรมไดmในใน

ทุกพ้ืนที่   

 

หpวงโซpคุณคpา (value chain) จะถูกกpอรpางสรmางขึ้นจากโมเดล FLR349 นี้ ซ่ึงผูmผลิตหรือเกษตรกรจะไดmรับเงินสนับสนุนไรpละ 2,000 บาท เพ่ือเปล่ียนพ้ืนที่เส่ือม

โทรมเปiนพ้ืนที่เกษตรกรรมยั่งยืนแทนการปลูกขmาวโพดเล้ียงสัตวz ปรับพ้ืนที่แบบโคก หนอง นา โมเดล และการปลูกป�า 3 อยpาง ประโยชนz 4 อยpาง มีไมmป�ายืน

ตmนควบคูpกับการปลูกพืชอาหารที่หลากหลายและเปiนเกษตรกรรมวิถีธรรมชาติปราศจากเคมี โดยผลผลิตพืชผักผลไมmอินทรียzและผลิตภัณฑzแปรรูปนั้น สpวนหนึ่ง

จะเปiนการสรmางอาหารที่เกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองไดm สามารถลดคpาใชmจpายเกษตรกรในการยังชีพ1 และผลผลิตสpวนที่เหลือกินจะนำมาขายเปiนรายไดm โดย

มีวิสาหกิจเพ่ือสังคม (social enterprise) เปiนผูmรับซ้ือ ซ่ึงมีการวางแผนการตลาดและแผนผลิตลpวงหนmา และกำหนดราคาที่เปiนธรรม มีการจัดหาตลาดสินคmา

เกษตรในพ้ืนที่ (local food chain market) ซ่ึงรวมถึงโรงเรียน โรงแรม โรงพยาบาล รmานอาหารในพ้ืนที่ และตลาดคmาปลีกในระดับประเทศ ซ่ึงโมเดลนี้จะ

กpอใหmเกิดการฟ��นฟูเศรษกิจฐานราก เงินหมุนเวียนในชุมชน และการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน และอาจตpอยอดถึงการพัฒนาเปiนการทpองเที่ยวเชิงนิเวศอีก

ดmวย  

 

 
 

 

 

 

                                                        
1 ตามโครงการ 459 ของธกส. ที่ได#ดำเนินการไปแล#ว 



   
  
 
 
โมเดลกองทุน FLR349 คาดวpาจะสามารถสรmางรายไดmมากกวpาเดิมอยpางนmอย 4 เทpาใหmกับเกษตรกรเมื่อเทียบกับการปลูกพืชเชิงเดี่ยว และยังมีเงินรายใหmกับ

วิสาหกิจเพ่ือสังคมที่จะสามารถแบpงกลับเขmาสูpกองทุน FLR349 เพ่ือเปiนคpาใชmจpายในการดำเนินงานและขยายความสำเร็จไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ ตpอไป        

กองทุน FLR349 ประกอบดmวยผูmมีสpวนไดmสpวนเสียหลัก (key stakeholders)  4 กลุpมดmวยกัน คือ  

1. FLR349:  กองทุนจะมีคณะกรรมการขับเคล่ือน ระดมทุน ดำเนินงานภายใตmกองทุนใหmบรรลุตามวัตถุประสงคz และติดตามตรวจสอบ ซ่ึงจะมีผูm

ริเร่ิมกองทุนเปiนคณะกรรมการ อาทิ องคzการกองทุนสัตวzป�าโลกสากล (WWF) มูลนิธินวัตกรรมเกษตรอินทรียzไทย (TOF) บริษัท เชียงใหมp

วิสาหกิจเพ่ือสังคม จำกัด (CSE) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณzการเกษตร (BAAC) และรวมถึงองคzกรภาคีสนับสนุน เชpน Agricultural 

and Food Marketing Association for Asia and the Pacific (AFMA) ที่เปiนองคzการระหวpางประเทศ (inter-government non-profit 

organization) และคณะกรรมการจะขยายเปiนตัวแทนจากผูmสนับสนุนหลักจากภาคเอกชน และองคzกรพัฒนาเอกชนตpาง ๆ ที่ใหmความสนใจ  

 

2. เกษตรกร: เปiนกลุpมเกษตรกรที่ไดmรับการสนับสนุนโดยตรงจากกองทุนทั้งดmานองคzความรูmและเงินสนับสนุนตามกรอบการดำเนินการกองทุน 

โดยมีขmอกำหนดมี่ตmองปฏิบัติการทำเกษตรกรรมยั่งยืน ตามแนวทางศาสตรzพระราชา ป�า 3 อยpาง ประโยชนz 4  ดูแลการปลูกและดูแลพืชอาหาร

และปลูกป�าฟ��นฟูสภาพแวดลmอม โดยเกษตรกรจะสามารถขายผลผลิตการเกษตรใหmแกpวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงจะเปiนรายไดmหลักใหmกับเกษตรกร   

 

3. วิสาหกิจเพ่ือสังคม: เปiนบริษัทหรือเปiนมูลนิธิที่อาจมีตัวแทนเกษตรกรหรือชุมชนเขmารpวม ซ่ึงทำหนmาที่ดำเนินธุรกิจตัวกลางซ้ือขายสินคmา

ผลิตภัณฑzที่ไดmจากพ้ืนที่ในโครงการในราคาที่เปiนธรรม วางแผนการผลิตการตลาดรpวมกับกลุpมเกษตรกร โดยผลกำไรที่ไดmหลังจากหักคpาใชmจpาย 

จะถูกแบpงกลับเขmาสูpกองทุน FLR349 เพ่ือเปiนการตpอทุนในการขับเคล่ือนขยายพ้ืนที่โครงการและดำเนินการกองทุน   

 

4. ผู:สนับสนุนหรือผู:บริจาค: กองทุน FLR349 เปiนกองทุนที่ทำประโยชนzสาธารณะ และจึงตmองจัดหาเงินทุนสนับสนุนจากภาคธุรกิจและภาค

ประชาชนหรือผูmบริโภคในลักษณะเงินบริจาคเพ่ือสังคมและส่ิงแวดลmอม การสนับสนุนยังสามารถมาจากการซ้ือผลผลิตทางการเกษตรและ

ผลิตภัณฑzแปรรูปจากโครงการ โดยกองทุนจะมีระบบติดตามตรวจสอบ ที่จะรับประกันไดmวpาเงินสนับสนุนสามารถแปลงเปiนผลตอบแทนทาง

สังคมและส่ิงแวดลmอม รวมถึงการกักเก็บคารzบอนจากการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว แตpจะไมpเปiนการลงทุนเพ่ือลักษณะหาผลกำไร    

“กองทุน FLR349 นี้ จึงเป5นโมเดลเรือธงที่สร?างขึ้นสำหรับการนำมาใช?แก?ปIญหาความเสื่อมโทรมของพ้ืนที่ปNาต?นน้ำและความเหลื่อมล้ำทางสังคม และ

ความมั่นคงทางอาหาร โดยน?อมนำศาสตรSพระราชามาประยุกตSใช? อาศัยการมีสTวนรTวมของทุกภาคสTวนและสร?างผลประโยชนSรTวมกันตามแนวทางการ

พัฒนาสูTเปYาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนขององคSการสหประชาชาติ เปYาหมายของกองทุน FLR349 นี้คือจะเป5นโมเดลที่สามารถขยายไปใช?ได?ในทุกพ้ืนที่ ใน

ระดับประเทศและสากล โดยภายใน 10 ป_จะต?องบรรลุเปYาหมายสร?างปNาสร?างอาหารให?ได? 50,000 ไรT เปลี่ยนพ้ืนที่ต?นน้ำที่เสี่ยมโทรมในประเทศเป5นพ้ืนที่

ที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณS เป5นพ้ืนที่ความมั่นคงทางอาหารสืบให?ลูกหลานอยTางย่ังยืน”   

 

 


