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1. ຄວາມເປັນມາ 
 

ໃນຂະນະທ່ີຄວາມຕ້ອງການດ້ານສະບຽງອາຫານເພ່ີມຂ້ືນເນ່ືອງຈາກປະຊາກອນທ່ີເພ່ີມຂ້ືນ, ລາຍໄດJທ່ີເພ່ີມຂ້ືນ ແລະ ການຫັນ
ເປັນຕົວເມືອງໃນອາຊຽນ, ຂະແໜງກະສິກໍາ ຈະຍັງສືບຕ່ໍດຶງດູດການລົງທຶນຈາກທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ໂດຍສະເພາະໃນ
ເຂດທ່ີກໍາລັງພັດທະນາ. ການລົງທືນເພ່ີມຂ້ືນໃນອາຫານ, ກະສິກໍາ1 ແລະ ປEາໄມJໃນພາກພ້ືນອາຊຽນ ແມEນມີຄວາມຈໍາເປັນເພ່ືອ
ຊ່ວຍໃຫJມີຄວາມໝ້ັນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ, ປັບປຸງຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານ, ແລະ ສ້າງການ
ເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດ ແລະ ໂອກາດ. 

 
ການດຶງດູດການລົງທືນທ່ີປະກອບສ່ວນໃຫJແກEຄວາມໝ້ັນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດ, ໃນ
ຂະນະທ່ີຕ້ອງອະນຸລັກສ່ິງແວດລ້ອມນ້ັນ ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ແມEນມີຄວາມສັບສົນຫຼາຍ, ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫJມີການແຊກແຊງ
ຈາກລັດຖະບານຢEາງຊານສະຫຼາດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ. ຍົກຕົວຢEາງ, ມັນບ່ໍພຽງພໍທ່ີຈະສ່ົງເສີມຜົນຜະລິດສະບຽງອາຫານ ໂດຍ
ບ່ໍມີການພິຈາລະນາດ້ານໂພຊະນາການ, ຜົນກະທົບຕ່ໍຊຸມຊົນຊົນນະບົດ  ຫືຼ  ຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມືອງ,  ຫືຼ  ຜົນກະທົບຕ່ໍສະພາບອາກາດ 
ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ. ຕົວຢEາງ ການກະສິກໍາ, ໂດຍສະເພາະການລ້ຽງສັດ ແມEນຕົວປະກອບສ່ວນທ່ີສໍາຄັນໃນການປEອຍອາຍພິດ
ເຮືອນແກJວ, ແຕEຍັງສາມາດມີບົດບາດໃນການຫTດຜ່ອນ  ຫືຼ  ຕ້ານການປEອຍອາຍພິດເຫລ່ົານ້ັນ. ເຊ່ັນດຽວກັນນ້ັນ, ກ່ໍບ່ໍຄ່ອຍມີ
ການຄຸJມຄອງປEາໄມJແບບຍືນຍົງ. 

 
ການລົງທືນເຂ້ົາໃນສະບຽງອາຫານ, ກະສິກໍາ ແລະ ປEາໄມJ (FAF) ຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ, ແລະ ມຸJງ
ໄປສູEການບັນລຸຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ, ໃນຂະນະທ່ີຫTດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບໃຫJ
ຫຼາຍທ່ີສຸດ. ຄວາມຮັບຜິດຊອບທ້າຍສຸດໃນການບັນລຸໝາກຜົນດ່ັງກ່າວ ແມEນຂ້ືນກັບລັດຖະບານ ແລະ ຜູJວາງນະໂຍບາຍ, ແຕE
ນັກລົງທືນ ແລະ  ສັງຄົມພົນລະເຮືອນກ່ໍມີບົດບາດສໍາຄັນ. ຍົກຕົວຢEາງ, ມັນມີຄວາມສ່ຽງດ້ານການຄ້າ ແລະ ຊ່ືສຽງສູງຕ່ໍນັກ
ລົງທຶນທ່ີບ່ໍສາມາດບັນລຸຄວາມສົມດຸນ ລະຫວ່າງ ຜົນຕອບແທນທາງການເງິນ ແລະ ການໃຫJຜົນປະໂຫຍດທາງສັງຄົມ. 

 
ໃນເດືອນກັນຍາ 2017, ບັນດາລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປEາໄມJອາຊຽນ (AMAF) ໄດJຕົກລົງທ່ີຈະພັດທະນາ ບົດ
ແນະນໍາ ຂອງອາຊຽນວ່າດ້ວຍການສ່ົງເສີມການລົງທືນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນດ້ານສະບຽງອາຫານ, ກະສິກໍາ ແລະ ປEາໄມJ 
(“ບົດແນະນໍາ”) ໃນກອງປະຊຸມປະຈUາປີ ຄ້ັງທີ 39. ບົດແນະນໍາ ແມEນອີງໃສE ຄະນະກໍາມະການກ່ຽວກັບຄວາມໝ້ັນຄົງດ້ານ
ສະບຽງອາຫານໂລກ, ຫັຼກການ ສໍາລັບລະບົບກະສິກໍາ ແລະ ລະບົບສະບຽງອາຫານຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ (CFS-RAI) 
ແລະ ສະທ້ອນໃຫJເຫັນເຖິງຈຸດພິເສດ ແລະ ຄຸນລັກສະນະຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ (AMS). 

 
ບົດແນະນໍາ ແມEນສ່ວນໜ່ຶງ ຂອງຂ້ໍລິເລ່ີມໃນວົງກວ້າງ ເພ່ືອແນໃສEຮັບປະກັນວ່າການລົງທືນໃນດ້ານກະສິກໍາ ບັນລຸມາດຕະຖານ
ໂລກ ແລະ ສ່ົງເສີມການລົງທືນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຍືນຍົງ (ຕາຕະລາງຊ້ອນທ້າຍ 1). ພ້ອມກັນນ້ັນ, ອາຊຽນໄດJເລ່ີມ
ຕ້ົນຂະບວນການທ່ີເປັນລະບົບ ເພ່ືອປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານໂລກ, ຍົກຕົວຢEາງ ການຮັບຮອງເອົາວິໄສທັດ ແລະ ແຜນຍຸດທະ
ສາດດ້ານສະບຽງອາຫານ, ກະສິກໍາ ແລະ ປEາໄມJ (2016); 4 ແຜນຍຸດທະສາດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບ FAF; ບົດແນະນໍາໃນພາກພ້ືນ
ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຄວາມໝ້ັນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ (2017), ແລະ ກອບລະດັບພາກພ້ືນດ້ານ PPP 
ເພ່ືອການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີໃນ FAF (2017). 

 
ສ້າງຕ້ັງຂ້ືນໃນປີ 1967, ອາຊຽນໄດJຂະຫຍາຍຕົວ ເພ່ີມສະມາຊິກເປັນ 10 ປະເທດ, ເຊ່ິງກວມເອົາດິນແດນທັງໝົດ ຂອງ
ອາຊີຕາເວັນອອກສ ່ຽງໃຕJ. ລາຍໄດJສະເລEຍຕ່ໍຫົວຄົນຂອງອາຊຽນໃນແຕEລະປີ 11,000 ໂດລາ ເຮັດໃຫJອາຊຽນຢູEໃນອັນດັບຕ້ົນ
ຂອງບັນດາປະເທດທ່ີມີລາຍໄດJສູງປານກາງ ໃນການຈັດປະເພດຂອງທະນາຄານໂລກ ປີ 2017; ແລະ ໃນຂະນະທ່ີຄວາມແຕກ
ຕ່າງກັນຂອງລະດັບສະເລEຍລາຍໄດJລະຫວ່າງ AMS ແມEນຍັງກວ້າງຫຼາຍ, ປະເທດກໍາປູເຈຍ - ທ່ີເປັນປະເທດທ່ີທຸກກ່ອນໝູE - ຖື
ວ່າຢູEໃນກຸEມທ່ີມີລາຍໄດJຕ່ໍາ - ປານກາງ (ຕາຕະລາງຊ້ອນທ້າຍ 2). ອາຍຸຍືນສະເລEຍນັບແຕEເກີດ ຂອງປະຊາກອນຂອງບັນດາ
ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ - ທັງຊາຍ ແລະ ຍິງແມEນຢູEໃນກຸEມທ່ີສູງທ່ີສຸດໃນໂລກ, ເຊ່ິງສະທ້ອນເຖິງລະດັບການພັດທະນາຂອງ

 
1 ກະສິກໍາລວມມີການປູກພືດ, ການລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ 
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ພາກພ້ືນ. ປະຈຸບັນອາຊຽນຍັງເປັນເຂດທ່ີມີຕົວເມືອງຫຼາຍ (54 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງປະຊາຊົນໃນປະເທດທ່ີມີພົນລະເມືອງຫຼາຍທ່ີ
ສຸດຂອງອາຊຽນ ຄື ອິນໂດເນເຊຍ, ອາໄສ ແລະ ເຮັດວຽກໃນເຂດຕົວເມືອງ) ແລະ ມີລາຍໄດJສະເລEຍຕ່ໍຫົວຄົນທ່ີເພ່ີມຂ້ຶນ, ອັນ
ເຮັດໃຫJເກີດມີຄົນຊ້ັນກາງ ຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ສໍາຄັນ. ເຖິງຢEາງໃດກ່ໍຕາມ, ຄວາມອຶດຫິວຍັງເປັນສ່ິງທ້າທາຍ. ຈໍານວນປະຊາຊົນ
ໃນອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕJທ່ີຂາດຄວາມໝ້ັນຄົງດ້ານອາຫານຮຸນແຮງເພ່ີມຂ້ືນຈາກ 48 ລ້ານຄົນໃນປີ 
2015 ມາເປັນ 71 ລ້ານຄົນໃນປີ 2016 (FAO, 2017).  
 

ກະສິກໍາ ຍັງເປັນສ່ວນສໍາຄັນຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ໃນກໍາປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ມຽນມາ ແລະ ຫວຽດ 
ນາມ (ປະເທດ 'CLMV') ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ຟີລິບປິນ (ເນ່ືອງຈາກວ່າປະຊາກອນຂະໜາດໃຫຍ່ ເຮັດວຽກໃນຂະ
ແໜງກະສິກໍາ; ສ່ວນໃຫຍ່ແມEນໄວໜຸEມ ແມJກະທ້ັງໃນທ້າຍປີ 2015) (ຕາຕະລາງຊ້ອນທ້າຍ 2). ແຕEໃນເວລາດຽວກັນ ຈໍານວນ
ປະຊາກອນທ່ີອາໄສວຽກເຮັດງານທໍາໃນຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ປEາໄມJ ກໍພັດຫTດລົງ (ຮູບສະແດງທີ 1). ວິທີການຜັນຂະຫຍາຍ
ປະຕິບັດບົດແນະນໍາການລົງທືນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນ FAF ຈະສະທ້ອນເຖິງຄຸນລັກສະນະທ່ີແຕກຕ່າງຂອງແຕEລະ 
AMS ແລະ ບົດ ບາດ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງຂະແໜງກະສິກໍາ ຕ່ໍຊີວິດການເປັນຢູEຂອງປະຊາຊົນ. 

 

ເຖິງແມEນວ່າການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະຊາກອນໃນອາຊຽນຈະຊ້າລົງ, ປະຊາກອນໃນພາກພ້ືນຍັງຈະເພ່ີມຂ້ຶນຈາກ 643 ລ້ານຄົນ
ໃນປີ 2017 ມາເປັນເກືອບ 800 ລ້ານຄົນໃນປີ 2050. ນ້ີຈະເຮັດໃຫJອາຊຽນກາຍເປັນໜ່ຶງໃນພາກພ້ືນທ່ີມີປະຊາກອນຫຼາຍທ່ີ
ສຸດໃນໂລກ, ເຊ່ິງຈະພາໃຫJມີບັນຫາດ້ານຄວາມໝ້ັນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ. ບັນຫາຈະຖືກທະວີຄູນ ໃນທົດສະວັດຂ້າງໜ້າ 
ເນ່ືອງຈາກບັນຫາການປEຽນແປງຂອງດິນຟJາອາກາດ ເພາະວ່າເປັນພາກພ້ືນທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍເກາະ - ມີຊາຍຝ່ັງທະເລທ່ີກວ້າງຂວາງ 
ແລະ ມີບັນດາເກາະນ້ອຍທ່ີນັບບ່ໍຖ້ວນ; ມັນຕ້ັງຢູEລະຫວ່າງມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ ແລະ ປາຊີຟິກ, ເຊ່ິງຄາດຄະເນວ່າຈະມີສະພາບ
ອາກາດປ່ັນປEວນ, ເຊ່ັນລົມພາຍຸໄຊໂຄລນ. ການລົງທືນໃນກະສິກໍາ ແລະ ປEາໄມJຕ້ອງຄໍານຶງເຖິງຄວາມສ່ຽງດ່ັງກ່າວ. ໃນເວລາດຽວ
ກັນ, ຍົກເວ້ັນ ບຣູໄນ ແລະ ສິງກະໂປ, AMS ທັງໝົດ ລ້ວນແຕEມີທ່ີດິນກະສິກໍາ ແລະ ເປັນຜູJສ່ົງອອກກະສິກໍາ ທ່ີສໍາຄັນຢູEແລJວ. 
ການ ນໍາໃຊJຄວາມຮ່ັງມີດ່ັງກ່າວຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຍືນຍົງ ຄວນຖືເປັນຫັຼກໃນການພິຈາລະນາ ສUາລັບ AMS. ຕ່ໍ
ກັບການປEຽນແປງຂອງດິນຟJາອາກາດ, ໃນຂະນະທ່ີພາກພ້ືນຕ້ອງເອົາໃຈໃສEຕ່ໍຄວາມສ່ຽງ ແລະ ອັນຕະລາຍທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ືນ, 
ຂະໜາດ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຄວາມຮ່ັງມີທາງດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ປEາໄມJຂອງພາກພ້ືນ ສາມາດເປັນຊັບສິນ, ຖ້າຄຸJມຄອງ
ໄດJດີ, ໃນການຕ້ານການປEອຍອາຍພິດເຮືອນແກJວ ແລະ ປົກປJອງສະພາບແວດລ້ອມ, ສັດ ແລະ ພືດທ່ີໃກJຈະສູນພັນ.  

 
ບ່ໍຄືກັບພາກພ້ືນອ່ືນໆທ່ີກໍາລັງພັດທະນາ, ຍົກເວ້ັນບາງສ່ວນຂອງອາເມລິກາລາຕິນ, ອາຊຽນເປັນທ່ີຕ້ັງຂອງບໍລິສັດກະສິກໍາ ແລະ 
ປEາໄມJທ່ີສໍາຄັນຈໍານວນຫຼາຍ - ລວມທັງບາງວິສາຫະກິດນາໆຊາດທ່ີໃຫຍ່ທ່ີສຸດໃນໂລກ (MNEs) (ຕາຕະລາງຊ້ອນທ້າຍ 3). 
ບາງວິສາຫະກິດ, ເຊ່ັນ Sime Darby (ມາເລເຊຍ) ແລະ San Miguel (ຟີລິບປິນ) ມີຕ້ົນກໍາເນີດແຕEສະຕະວັດທີ 19; ວິສາ
ຫະກິດອ່ືນເຊ່ັນ: Olam (ສິງກະໂປ) ແລະ PT Bakrie Sumatera Plantations (ອິນໂດເນເຊຍ) ໄດJຖືກສ້າງຕ້ັງຂ້ືນໃນ
ຊຸມປີບ່ໍດົນມານ້ີ. ຫຼາຍວິສາຫະກິດເຫ່ົຼານ້ັນມີການເຄ່ືອນໄຫວທຸລະກິດລະດັບສາກົນ; ແລະ ສ່ວນຫຼາຍແມEນນັກລົງທຶນທ່ີສUາຄັນ
ໃນ AMS ອ່ືນ. ໃນຄວາມເປັນຈິງແລJວ, ສໍາລັບອາຊຽນໂດຍລວມ, 80 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງການລົງທືນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ 
(FDI) ທັງໝົດ ໃນຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ປEາໄມJແມEນມາຈາກປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນອ່ືນ (ຮູບສະແດງທີ 2). ໃນຂະນະທ່ີ 
ບົດແນະນໍານ້ີ ຈະນໍາໃຊJກັບ AMS ສ່ວນໃຫຍ່ໃນຖານະເປັນປະເທດເຈ້ົາພາບສໍາລັບ FDI, ບົດແນະນໍາຍັງຕ້ອງໄດJສະທ້ອນເຖິງ
ສະພາບການທ່ີເປັນເອກະລັກຂອງອາຊຽນໃນບັນດາຂົງເຂດທ່ີກໍາລັງພັດທະນາ ໃນຖະນະທ່ີເປັນທັງແຫລ່ງທ່ີມາ ແລະ ເປັນ
ເຈ້ົາພາບຂອງ FDI ໃນຂົງເຂດກະສິກໍາ ແລະ ປEາໄມJ; AMS ຈໍານວນໜ່ຶງ ຄວນພິຈາລະນາສ້າງບົດແນະນໍາເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບການ
ລົງທືນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ສໍາລັບ MNEs ຂອງຕົນທ່ີດໍາເນີນທຸລະກິດໃນປະເທດອ່ືນຂອງອາຊຽນ (ລວມທັງທ່ີບ່ໍແມEນ
ອາຊຽນ). 

 
ກໍາປູເຈຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ສປປ ລາວ ແລະ ຟີລິບປິນ ( ແລະ  ໃນລະດັບທ່ີນ້ອຍກວ່າ, ຫວຽດນາມ) ແມEນອີງໃສE FDI ຈາກປະ
ເທດອ່ືນຂອງອາຊຽນ ໃນດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ປEາໄມJ (ຮູບສະແດງທີ 2). ສ່ິງນ້ີສະທ້ອນໃຫJເຫັນໃນລະດັບໜ່ຶງ ຕ່ໍກັບພ້ືນຖານບ້ານ
ຂອງ MNEs  ດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ປEາໄມJ ຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນອາຊຽນ  (ມາເລເຊຍ, ສິງກະໂປ, ຟີລິບປິນ ແລະ ໄທ) ທຽບກັບ
ບ່ອນທ່ີພວກກ່ຽວລົງທຶນ (ຕາຕະລາງຊ້ອນທ້າຍ 4). ແຕEສະຖານະການແມEນສັບສົນກວ່ານ້ັນ; ຍົກຕົວຢEາງ, ຫຼາຍວິສາຫະກິດຂະ
ໜາດ ນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃນດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ປEາໄມJ ຂອງຫວຽດນາມ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ - ແລະ ຈາກ AMS ອ່ືນ ໄດJລົງທຶນ
ຢູEປະເທດເພ່ືອນບ້ານ (ບາງຄ້ັງ 'ແບບບ່ໍເປັນທາງການ'). 
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ເນ່ືອງຈາກວ່າອາຊຽນເປັນຊຸມຊົນຂະໜາດໃຫຍ່, ມີການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ຜົນກະທົບຂອງຂະແໜງການໃດໜ່ຶ
ງ - ລວມທັງກະສິກໍາ ແລະ ປEາໄມJ - ຕ້ອງໄດJເບ່ິງຜ່ານ ສາມມິຕິຂອງລະບົບຕ່ອງໂສJການສະໜອງ ແລະ ມູນຄ່າ ໃນລະດັບ
ທ້ອງຖ່ິນ, ພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນ (Mirza et al 2017i). ຕ່ອງໂສJມູນຄ່າດ່ັງກ່າວ - ລວມທັງບັນດາຕ່ອງໂສJທ່ີເຊ່ືອມຕ່ໍຊຸມຊົນ
ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຕົວເມືອງ ໃນການສະໜອງອາຫານສໍາເລັດຮູບ ໂດຍຜ່ານລະບົບຕ່ອງໂສJທ່ີເລ່ີມແຕEການຜະລິດຈົນຮອດ
ການເກັບຮັກສາ, ການຂົນສ່ົງ, ການຜະລິດ, ຄັງສິນຄ້າ ແລະ ການຂາຍຍ່ອຍໃຫJຜູJບໍລິໂພກ - ເປັນໃຈກາງຂອງທັງຄວາມໝ້ັນຄົງ
ດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ແລະ ບົດບາດຂອງກະສິກໍາ ແລະ ປEາໄມJ ໃນຖານະເປັນເຄ່ືອງຈັກສໍາລັບການເຕີບໂຕ 
ແລະ ພັດທະນາ. ຍົກຕົວຢEາງ, ການສ່ົງອອກພືດພັນໄປຂາຍໃນຕະຫລາດສາກົນ ສ້າງລາຍໄດJໃຫJແກEຊາວກະສິກອນຂະໜາດ
ນ້ອຍ ແລະ ຄົນອ່ືນໆ ຊ່ຶງສາມາດນໍາໃຊJຊ້ືອາຫານ, ຈ່າຍຄ່າຮຽນ  ຫືຼ  ລົງທືນໃນທຸລະກິດໃໝE. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ມັນຍັງມີ
ຄວາມສ່ຽງທ່ີລາຄາຂອງຜະລິດຕະຜົນພາຍໃນປະເທດ ອາດຈະເພ່ີມຂ້ືນ ອັນເນ່ືອງຈາກຄວາມຕ້ອງການທ່ີສູງໃນຕະຫຼາດສາກົນ. 

 
ບົດແນະນໍາ ຮັບເອົາການເປັນໃຈກາງຂອງຕ່ອງໂສJການສະໜອງ ແລະ ມູນຄ່າ, ລວມທັງຜ່ານການກໍານົດລາຄາສິນຄ້າ ທ່ີຂາຍໂດຍ
ຊາວກະສິກອນ; ໂດຍສະນັບສະໜູນການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພໃນທ່ົວລະບົບຕ່ອງໂສJ; ແລະ ຮັບ
ຮູJວ່າ ການລົງທືນບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງປະກອບສ່ວນໂດຍກົງເຂ້ົາໃນການຜະລິດອາຫານ ເພ່ືອຕອບສະໜອງຈຸດປະສົງ ຂອງຄວາມໝ້ັນ
ຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ. ຕ່ອງໂສJການສະໜອງ ແລະ ມູນຄ່າໃນການກະສິກໍາ ແລະ ປEາໄມJ ຍັງໝາຍຄວາມອີກວ່າ ບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງ
ມີນັກລົງທືນ ແລະ ການລົງທືນທ່ີສໍາຄັນ ໃນການເຮັດຟາມ  ຫືຼ  ປູກຝັງ ດ້ວຍຕົນເອງ (ພວກເຂົາອາດຈະມີຖານຕ້ັງຢູEຕ່າງປະເທດ
ກ່ໍໄດJ). ຜູJຜະລິດ ສາມາດເຮັດສັນຍາກັບ ຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ ເພ່ືອສະໜອງພືດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນປEາໄມJ ໃຫJແກEໂຮງ
ງານຂອງຕົນ, ໂດຍຈະຕ້ອງມີບົດແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການເຮັດສັນຍາກະສິກໍາ ໃນຮູບແບບຕ່າງໆ. ນັກລົງທືນ, ບໍລິສັດ ແລະ ຜູJ ຊາວ
ກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ ໃນຕ່ອງໂສJມູນຄ່າ ລ້ວນແຕEແມEນຜູJທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຮັບປະກັນການລົງທືນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບໃນ ດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ປEາໄມJ (ພາກທີ 6). 

 
ຜົນກະທົບຂອງການລົງທືນຂະໜາດໃຫຍ່ ແມEນແຕກຕ່າງກັບການລົງທືນຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ດ່ັງນ້ັນ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ 
ຂອງນັກລົງທືນ ໃນບົດແນະນໍາສະບັບນ້ີແມEນອີງຕາມຂະໜາດ ແລະ ລະດັບຂອງຜົນກະທົບ ທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ືນ. ຍົກຕົວຢEາງ, 
ການລົງທືນຂອງຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ ກວມເອົາສ່ວນໃຫຍ່ຂອງການໃຊJຈ່າຍໃນດ້ານກະສິກໍາທັງໝົດ ໃນຫຼາຍປະເທດ
ອາຊຽນ, ແຕEວ່າການໃຊJຈ່າຍສ່ວນໃຫຍ່ນ້ີ ແມEນເກີດຂ້ືນພາຍໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ຕ້ົນຕໍແມEນເພ່ືອກຸJມຕົນເອງ. ກົງກັນຂ້າມ, ໃນ
ກໍລະນີຂອງປະເທດມາເລເຊຍ, ວິສາຫະກິດກະສິກໍາ ແລະ ປEາໄມJຂະໜາດໃຫຍ່ ເປັນຕົວແທນປະມານ 1/4 ຂອງວິສາຫະກິດທັງ
ໝົດໃນອຸດສະຫະກໍາດ້ານນ້ີ ແລະ ມີການລົງທືນທ່ີໃຫຍ່ທ່ີສຸດ. ບໍລິສັດຂະໜາດໃຫຍ່ ກ ໍມີອັດຕາສ່ວນທ່ີສູງເຊ່ັນດຽວກັນຢູEໃນ
ບັນດາປະເທດອາຊຽນອ່ືນໆ ເຊ່ັນໃນປະເທດໄທ, ຫວຽດນາມ, ຟີລິບປິນ, ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ສິງກະໂປ (ຕາຕະລາງຊ້ອນທ້າຍ 
5). 

 
ສ່ິງທ່ີສໍາຄັນ, ຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ  SME ອາດກວມເອົາການລົງທືນສ່ວນໃຫຍ່ໃນການກະສິກໍາ ແລະ ປEາໄມJໃນ 
AMS, ແຕEວ່າຂະໜາດຂອງແຕEລະໂຄງການແມEນມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າຫຼາຍ ເມ່ືອທຽບໃສEການລົງທຶນຂອງບໍລິສັດຂະໜາດໃຫຍ່ 
ບົດແນະນໍາສະບັບນ້ີ ຮັບຮູJເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງນ້ີ, ໂດຍສະເພາະ ແມEນຍ້ອນຄໍາວ່າ “ການປະຕິບັດຢEາງເທ່ົາທຽມກັນ” ຈະເປັນ
ພາລະອັນໜັກໜ່ວງ ໃຫJແກEຊາວກະສິກອນ ແລະ  SME ທ່ີມີຊັບພະຍາກອນຢEາງຈໍາກັດ. ພ້ອມດຽວກັນນ້ີ, ບົດແນະນໍາ ຍັງ
ພິຈາລະນາລັກສະນະຂອງຜົນກະທົບຈາກຜູJມີສ່ວນຮ່ວມທ່ີແຕກຕ່າງກັນ; ແລະ ຮັບຮູJວ່າ ຂະໜາດນ້ອຍ ບ່ໍໄດJໝາຍຄວາມໂດຍ
ອັດຕະໂນມັດວ່າ ມີຂ້ໍຈໍາກັດດ້ານຊັບພະຍາກອນ: ເຕັກໂນໂລຊີດີຈີຕອນ ແລະ ຊີວະພາບ, ໃນບັນດາສ່ິງອ່ືນໆ, ແມEນອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກໃຫJແກEການສ້າງຕ້ັງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຈຸລະພາກທ່ີລ້ໍາສະໄໝ. ດ່ັງນ້ັນ, ບົດແນະນໍາ ຮັບປະກັນວ່າ 
ໃນຂະນະທ່ີຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ  SMEs ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢEາງເຕັມທ່ີ ໃນການລົງທືນດ້ານກະສິກໍາຂອງຕົນ
, ວິທີທ່ີພວກກ່ຽວຕ້ອງປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນແມEນ ເໝາະສົມກັບຂ້ໍຈໍາກັດ ດ້ານຊັບພະຍາກອນ ທ່ີພວກກ່ຽວປະເຊີນ; ແຕEໃຫJ
ເຂ້ົາໃຈວ່າ ສ່ິງດ່ັງກ່າວ ຕ້ອງບ່ໍເປັນໄພໃຫJແກEຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານ  ຫືຼ  ສ່ິງແວດລ້ອມ. ລັດຖະບານ, ບໍລິສັດຂະໜ
າດໃຫຍ່ ແລະ ພາກສ່ວນອ່ືນໆ ສາມາດພັດທະນາກົນໄກການສະໜັບສະໜູນ ເພ່ືອຊ່ວຍຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ  
SME ໃຫJໄດJມາດຕະຖານທ່ີຈໍາເປັນ. 
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ເຖິງວ່າ ບົດແນະນໍາກ່ຽວກັບການລົງທືນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແມEນຄວາມຈໍາເປັນ, ໃນທ້າຍທ່ີສຸດ ມັນກໍຍັງເປັນສ່ິງສໍາຄັນທ່ີ 
ກ່ອນອ່ືນໝົດຈະຕ້ອງດຶງດູດການລົງທືນ. ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ໄດJປະສົບຜົນສໍາເລັດຫຼາຍ ໃນການຊຸກຍູJການລົງທືນ 
ໃນການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການໂດຍການດຶງດູດນັກລົງທືນຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ກະຕຸກຊຸກຍູJວິສາຫະກິດພາຍໃນປະເທດ. 
ເຖິງຢEາງໃດກ່ໍຕາມ, ຜົນງານໃນດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ປEາໄມJ ຂອງພວກເຂົາແມEນຍັງບ່ໍຄ່ອຍເປັນທ່ີເພ່ິງພໍໃຈ ທັງແບບທຽບຖານ ແລະ 
ເດັດຖານ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3). ມັນເປັນສ່ິງຈໍາເປັນທ່ີຈະຕ້ອງຍົກສູງການລົງທືນໃນບັນດາຂະແໜງການ FAF ເພ່ືອບັນລຸ
ການພັດທະນາເສດຖະ ກິດແບບຍືນຍົງ. ບົດແນະນໍາ ສາມາດຊ່ວຍຊຸກຍູJການລົງທືນ ແລະ ສ່ົງເສີມຜົນຕອບແທນ ແລະ ນະໂຍ
ບາຍສ່ົງເສີມໃນໄລຍະຍາວເຊ່ິງຈະຊ່ວຍປັບປຸງການຕັດສິນໃຈດ້ານການລົງທືນ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການລົງທືນ. 

 

2. ວັດຖຸປະສົງ ແລະ ການກໍານົດທິດທາງ 
 

ຈຸດປະສົງຕ້ົນຕໍຂອງບົດແນະນໍາ ແມEນເພ່ືອສ່ົງເສີມການລົງທືນໃນດ້ານສະບຽງອາຫານ, ກະສິກໍາ ແລະ ປEາໄມJໃນພາກພ້ືນ
ອາຊຽນ ຊ່ຶງປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດໃນພາກພ້ືນ, ຄວາມໝ້ັນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາ
ການ, ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທ່ີເທ່ົາທຽມກັນ, ພ້ອມທັງການນໍາໃຊJຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບ
ຍືນຍົງ. ຈຸດປະສົງອ່ືນ ລວມມີ: 

 
• ສ້າງເງ່ືອນໄຂສະດວກເພ່ືອດຶງດູດການລົງທຶນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນບັນດາຂະແໜງການ FAF ໂດຍຜ່ານຂອບ

ວຽກດ້ານ ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການທ່ີຈະແຈJງໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດ ແລະ ວິທີການທ່ີສອດຄ່ອງກວ່າເກ່ົາ
ໃນທ່ົວອາຊຽນ; ຄວາມກະຈ່າງແຈJງຂອງບົດບາດ ສໍາລັບອົງກອນ ແລະ ສະຖາບັນຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ; ແລະ ລະບົບ
ສະຖາບັນ ແລະ ຂ້ັນຕອນທ່ີມີການອອກແບບທ່ີດີ ສໍາລັບການສ່ົງເສີມ, ການກວດຜ່ານ, ການຕິດຕາມ ແລະ ມາດຕະ
ການອ່ືນ ຕ່ໍການລົງທືນ. 

• ພິຈາລະນາເອົາທຸກພາກສ່ວນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການລົງທືນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນ FAF ເປັນສ່ວນໜ່ຶງ ຂອງ
ລະບົບນິເວດ, ເຊ່ິງຕ້ອງໄດJຮັບການເອົາໃຈໃສEທະນຸບໍາລຸງ. ການສ່ົງເສີມການລົງທືນອາດຈະເປັນເປ້ົາໝາຍໜ່ຶງ, ແຕE
ຜົນປະໂຫຍດຂອງພາກສ່ວນມີສ່ວນຮ່ວມອ່ືນໆ, ລວມທັງຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມືອງ, ຊາວກະສິກອນ
ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກຸEມທ່ີມີຄວາມສ່ຽງ  ຫືຼ  ກຸEມດ້ອຍໂອກາດ, ກ່ໍຕ້ອງຖືເປັນບູລິມະສິດເຊ່ັນກັນ. ດ່ັງນ້ັນ, ການຮັກ
ສາຄວາມດຸEນດ່ຽງລະຫວ່າງຜົນປະໂຫຍດ - ລວມທັງການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ຂອງພາກສ່ວນມີສ່ວນຮ່ວມ, 
ຊ່ຶງຕາມສັນຍາຮຽກຮ້ອງໃຫJນັກລົງທືນປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນ ແລະ ສ້າງເຄ່ືອງມື ເພ່ືອສືບຕ່ໍຮ່ວມມື - ຈະເປັນການ
ສະໜັບສະໜູນຈຸດປະສົງຕ້ົນຕໍຂອງບົດແນະນໍາສະບັບນ້ີ. 

• ສໍາລັບອາຊຽນໂດຍລວມ, ສ້າງ ກອບເພ່ືອເປັນແນວທາງໃຫJແກE AMS, ນັກລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ນ້ອຍ ແລະ 
ພາກສ່ວນທ່ີມີບົດບາດອ່ືນໆ ໃນການພັດທະນາການລົງທືນດ້ານກະສິກໍາ ຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຍືນຍົງ 
ແລະ ດ້ານຕ່ອງໂສJມູນຄ່າ ໃນພາກພ້ືນ. 

• ທ້າຍສຸດ, ສ້າງບັນດາຜົນປະໂຫຍດ ເຊ່ິງຈະເປັນບ່ອນອີງໃຫJແກEການຕັດສິນໃຈ, ການປະພຶດ ແລະ ການກະທໍາ ໃນ
ໄລຍະກາງ - ໄລຍະຍາວ.  

 
ບົດແນະນໍາສະບັບນ້ີແມEນແບບສະໝັກໃຈ ແລະ ບ່ໍຂັດກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການພາຍໃນ ທ່ີມີຢູEແລJວ  ຫືຼ  ກັບ
ສົນທິສັນຍາສາກົນທ່ີມີຜົນບັງຄັບໃຊJ. ບົດແນະນໍາສະບັບນ້ີບ່ໍເປັນການປEຽນແທນຄວາມຈໍາເປັນໃນການປັບປຸງກອບກົດໝາຍ 
ແລະ ນະໂຍບາຍໃນລະດັບຊາດ. ແທJຈິງແລJວ, ສະພາບແວດລ້ອມດ້ານລະບຽບການທ່ີເຂ້ັມແຂງ ແລະ ສະເໝີພາບກວ່າໃນ
ລະດັບຊາດ ແມEນການຮັບປະກັນທ່ີດີທ່ີສຸດ ເພ່ືອບັນລຸຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ ຈາກ
ການລົງທືນ. 
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3. ຂອບເຂດ ແລະ ຄໍານິຍາມ 

 
ບົດແນະນໍາຂອງອາຊຽນກ່ຽວກັບການສ່ົງເສີມການລົງທືນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນດ້ານສະບຽງອາຫານ, ກະສິກໍາ ແລະ 
ປEາໄມJ ຕົ້ນຕໍແມEນແນໃສEພາກລັດໃນອາຊຽນ ລວມທັງລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາອົງການລັດ ແລະ ສະຖາບັນໃນແຕEລະ 
AMS ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງເໜືອລັດ ເຊ່ັນ: ກອງເລຂາອາຊຽນ ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງພາກພ້ືນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ (ພາກທີ 5). ບົດ
ແນະນໍາຍັງແນໃສEພາກສ່ວນອ່ືນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ລວມທັງພາກເອກະຊົນ, ສັງຄົມພົນລະເຮືອນ, ຊຸມຊົນ, ຄູEຮ່ວມພັດທະນາ 
ແລະ ອ່ືນໆ (ພາກທີ 6). ໃຫJຖືເປັນເອກະສານທ່ີຍັງຈະສືບຕໍ່ປັບປຸງ, ເພ່ືອແນໃສEມາດຕະຖານແຫEງຊາດ, ພາກພ້ືນ ແລະ 
ສາກົນ ທ່ີສູງທ່ີສຸດກ່ຽວກັບການລົງທືນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ບົດແນະນໍາຍັງໄດJປັບໃຫJສອດຄ່ອງກັບເປ້ົາໝາຍການ
ພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ (SDGs) ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ລວມທັງເປົ້າໝາຍ 'ບ່ໍມີຄວາມທຸກຍາກ' (ເປ້ົາໝາຍ
ທີ 1 ເພ່ືອລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກໃນທຸກຮູບແບບ ແລະ ໃນທຸກມິຕິ ພາຍໃນປີ 2030), "ຄວາມອຶດຫີວເທົ່າສູນ" (ເປ້ົາໝ
າຍທີ 2 ທ່ີຈະບັນລຸໃນປີດຽວກັນ), 'ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ (ເປ້ົາໝາຍທີ 5, ຢຸດຕິທຸກຮູບການຈໍາແນກຕ່ໍ
ແມEຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ) ແລະ 'ການປະຕິບັດງານດິນຟJາອາກາດ' (ເປ້ົາໝາຍທີ 13). ໂດຍຮັບຮູJເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງຕ່ອງໂສJ
ມູນຄ່າລະດັບຊາດ, ພາກພ້ືນ ແລະ ທ່ົວໂລກໃນກິດຈະກໍາ FAF, ບົດແນະນໍາ ຍັງພະຍາຍາມນໍາໃຊJມາດຕະຖານຄວາມຍືນ
ຍົງແບບສະໝັກໃຈ. 
 
ບົດແນະນໍາ ແມEນອີງໃສEຫັຼກການ ແລະ  ບົດແນະນໍາທ່ີສໍາຄັນທ່ີມີຢູEແລJວ, ໂດຍສະເພາະ ຫັຼກການຂອງຄະນະກໍາມະການວ່າ
ດ້ວຍຄວາມໝ້ັນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານໂລກ ກ່ຽວກັບການລົງທືນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນລະບົບກະສິກໍາ ແລະ 
ອາຫານ (CFS-RAI), ບົດແນະນໍາແບບສະໝັກໃຈກ່ຽວກັບການບໍລິຫານຢEາງມີຄວາມຜິດຊອບຕໍ່ກັບສິດຄອບຄອງນໍາໃຊJ
ທ່ີດິນ, ປEາໄມJ ແລະ ການປະມົງ (VGGT) ), ພ້ອມທັງປະສົບການໃນພາກພ້ືນ AMS ແລະ ການປະຕິບັດທ່ີດີທ່ີສຸດຂອງ
ສາກົນ (ຕາຕະລາງຊ້ອນທ້າຍ 1). ບົດແນະນໍາແມEນສອດຄ່ອງກັບກອບການປະສານງານ ຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງ
ອາຫານຂອງອາຊຽນ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການປະຕິບັດງານກ່ຽວກັບຄວາມໝ້ັນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານໃນພາກພ້ືນ
ອາຊຽນ (AIFS SPA-FS), ເຊ່ິງແນໃສEຮັບປະກັນຄວາມໝ້ັນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການໃນໄລຍະຍາວ 
ໃນພາກພ້ືນ. ບົດແນະນໍາຍັງສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ພັນທະສັນຍາສາກົນທ່ີມີຢູEແລJວ. 

ບົດແນະນໍາໄດJກໍານົດນະໂຍບາຍ ແລະ ທາງເລືອກໃນການຈັດຕ້ັງທ່ີເປັນບ່ອນອີງ ໃຫJແກE AMS ໃນຄວາມພະຍາຍາມ ຮັບປະ 
ກັນການລົງທືນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນ FAF ໂດຍບໍ່ໄດJມີຈຸດປະສົງເປັນຄໍາຖະແຫຼງອັນຄົບຖ້ວນ  ຫືຼ  ຜູກມັດ ກ່ຽວກັບ
ການລົງທືນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນ FAF. 

ເພ່ືອຈຸດປະສົງຂອງບົດແນະນໍາສະບັບນ້ີ, ໄດJນໍາໃຊJ ຄໍານິຍາມ ແລະ  ຄໍາສັບຕ່ໍໄປນ້ີ: 
o ກະສິກໍາ ແລະ ປEາໄມJ. ອາຊຽນຖືວ່າການກະສິກUາ ປະກອບດ້ວຍ 3 ຂະແໜງການຍ່ອຍຄື: ການປູກພືດ, ການ

ລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ. ປEາໄມJ ຖືວ່າເປັນຂະແໜງແຍກຕ່າງຫາກ (ບ່ໍຄືກັບ FAO ເຊ່ິງລວມເອົາປEາໄມJເຂ້ົາ
ໃນນິຍາມກະສິກໍາ). ບົດແນະນໍາ ຍັງນໍາໃຊJຕ່ໍກັບການລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ໂດຍຮັບຮູJຈຸດພິເສດສະເພາະ
ຂອງສອງຂະແໜງການຍ່ອຍນ້ີ. 

 
o ປະເທດເຈ້ົາພາບ ແລະ ປະເທດບ້ານຂອງຜູJລົງທຶນ: ໃນກໍລະນີການລົງທືນຢູEຕ່າງປະເທດ, ປະເທດທ່ີມີການ ລົງທືນ

ເກີດຂ້ຶນເອ້ີນວ່າ 'ປະເທດເຈ້ົາພາບ'; ເກືອບທັງໝົດ AMS ແມEນປະເທດເຈ້ົາພາບ FAF. ປະເທດທ່ີນັກລົງທຶນມີ
ຮາກຖານຕ້ັງຢູE ເອີນວ່າ “ປະເທດບ້ານຂອງຜູJລົງທຶນ”. AMS ຫຼາຍປະເທດ ແມEນປະເທດບ້ານຂອງຜູJລົງທຶນ ຕາມ
ຄໍານິຍາມນ້ີ. ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນ, ບາງ AMS ເປັນທັງຜູJໄດJຮັບການລົງທຶນ ແລະ ເປັນແຫ່ຼງທ່ີມາຂອງການລົງທືນທ່ີສໍາ
ຄັນ. ເນ່ືອງຈາກລະດັບທ່ີສໍາຄັນຂອງການລົງທືນຕ່າງປະເທດໂດຍກົງ ພາຍໃນອາຊຽນ, ບາງສ່ວນຂອງບົດແນະນໍາ 
ຈະກ່ຽວຂ້ອງສະເພາະກັບບາງກຸEມຍ່ອຍ. 
 

o ຄົນພ້ືນເມືອງ. ໃນຂະນະທ່ີບ່ໍມີຄUານິຍາມສາກົນຢEາງເປັນທາງການກ່ຽວກັບຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມືອງ, ໄດJມີການ
ຍອມຮັບໂດຍທ່ົວໄປວ່າເປັນ: “ຄົນຊົນເຜ່ົາໃນປະເທດທ່ີເປັນເອກະລາດ ຊ່ຶງມີສະພາບສັງຄົມ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ 
ເສດຖະກິດ ແຕກຕ່າງຈາກພວກຄົນອ່ືນໃນວົງຄະນາຍາດແຫEງຊາດ ແລະ ມີສະຖານະທ່ີຖືກຄຸJມຄອງທັງໝົດ  ຫືຼ  
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ບາງສ່ວນໂດຍ ຮີດຄອງປະເພນີຂອງເຂົາເຈ້ົາເອງ  ຫືຼ  ຕາມກົດໝາຍ  ຫືຼ  ລະບຽບການພິເສດ”. ນອກນ້ັນ, 
ຍັງລວມເອົາ, “ປະຊາຊົນໃນບັນດາປະເທດອິດສະຫຼະທ່ີຖືວ່າເປັນຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມືອງຍ້ອນເຊ້ືອສາຍຂອງພວກກ່ຽວ 
ແມEນສືບທອດມາຈາກປະຊາກອນທ່ີເຄີຍອາໄສຢູEໃນປະເທດ,  ຫືຼ  ພ້ືນທ່ີພູມສາດທ່ີປະເທດດ່ັງກ່າວຂ້ຶນກັບ, ໃນ
ເວລາທ່ີມີການເຂ້ົາຄອບຄອງ  ຫືຼ  ສ້າງເປັນອານານິຄົມ  ຫືຼ  ການສ້າງຕ້ັງເຂດແດນຂອງລັດປະຈຸບັນ ແລະ ໂດຍ
ບ່ໍກ່ຽວກັບສະຖານະພາບທາງກົດໝາຍ, ພວກເຂົາຍັງຮັກສາບາງສ່ວນ ຫືຼ ທັງໝົດຂອງສະຖາບັນທາງສັງຄົມ, 
ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ການເມືອງຂອງຕົນເອງ.” (ສົນທິສັນຍາ ILO 169, UNDRIP). ນອກຈາກ
ນ້ັນ, ເວທີສົນທະນາປະຈໍາຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບປະຊາກອນພ້ືນເມືອງ ກ່ໍໄດJເນ້ັນໜັກ ເຖິງການເຊ່ືອມ
ໂຍງທ່ີແໜJນແຟJນກັບເຂດແດນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດອ້ອມຂ້າງ. ໃນບາງ AMS, ຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມືອງຖືກ
ເອ້ີນວ່າ “ຊົນເຜ່ົາ”. 

 
o ນັກລົງທືນ: ນັກລົງທືນແມEນບໍລິສັດທ່ີປະຕິບັດໂຄງການການຄ້າ. ນັກລົງທືນສາມາດເປັນພາກລັດ  ຫືຼ  ເອກະຊົນ, 

ພາຍໃນປະເທດ  ຫືຼ  ຕ່າງປະເທດ, ໃຫຍ່  ຫືຼ  ນ້ອຍ. 
 
o ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນແບບບ່ໍສະໝັກໃຈ. ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນແບບບ່ໍສະໝັກໃຈ ໝາຍເຖິງທັງການຍ້າຍຖ່ິນຖານ 

ທາງດ້ານຮກາຍະພາບ (ການຍົກຍ້າຍ  ຫືຼ  ສູນເສຍທ່ີພັກອາໄສ) ແລະ ການຍ້າຍຖ່ິນຖານທາງເສດຖະກິດ (ການ
ສູນເສຍຊັບສິນ  ຫືຼ  ການເຂ້ົາເຖິງຊັບສິນທ່ີນໍາໄປສູEການສູນເສຍແຫ່ຼງລາຍໄດJ  ຫືຼ  ວິຖີການດໍາລົງຊີວິດ ອ່ືນໆ) ເຊ່ິງ
ເປັນຜົນມາຈາກການຄອບຄອງທ່ີດິນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ ແລະ/ ຫືຼ  ຂ້ໍຈໍາກັດໃນການນໍາໃຊJທ່ີດິນ. ການ
ຍົກຍ້າຍຈັດສັນຈະຖືວ່າເປັນແບບບ່ໍສະໝັກໃຈ ເມ່ືອຜູJທ່ີຖືກກະທົບ  ຫືຼ  ຊຸມຊົນບ່ໍມີສິດ ທ່ີຈະປະຕິເສດການເວນ
ຄືນທ່ີດິນ  ຫືຼ  ຂ້ໍຈໍາກັດໃນການນໍາໃຊJທ່ີດິນ ເຊ່ິງກ່ໍໃຫJເກີດການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ທາງດ້ານ ກາຍະພາບ  ຫືຼ  
ເສດຖະກິດ (ມາດຕະຖານການປະຕິບັດງານ ທີ 5 ຂອງ IFC) . ໃນບາງກໍລະນີທ່ີກ່ຽວກັບ ຊຸມຊົນຄົທ້ອງຖ່ິນ 
ແລະ ຄົນພ້ືນເມືອງການຍົກຍ້າຍຈັດສັນແບບບ່ໍສະໝັກໃຈ ຍັງສາມາດລວມເອົາການຍ້າຍ ຖ່ິນຖານ ທາງ
ວັດທະນະທໍາ ແລະ ຈິດວິນຍານ. 

 
o ພາກເອກະຊົນ: ພາກເອກະຊົນ ປະກອບມີ ຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 

(SMEs), ແລະ ບັນດາບໍລິສັດຂະໜາດໃຫຍ່. 
 

4. ການລົງທືນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນດ້ານສະບຽງອາຫານ, ກະສິກໍາ ແລະ ປEາໄມJ (FAF) ແລະ ສ່ິງທ້າທາຍ 
ການລົງທືນໃນ FAF ແມEນ ໜ່ຶງໃນວິທີທ່ີສໍາຄັນທ່ີສຸດ ສໍາລັບບັນດາປະເທດອາຊຽນ ໃນການສະໜອງການຈ້າງງານ ແລະ ຊີ
ວິດການເປັນຢູE, ຫTດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ປັບປຸງຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ. ການ
ລົງທືນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຮຽກຮ້ອງທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ. ການລົງທືນພາກລັດຈາກ AMS ແມEນມີຄວາມ
ສໍາຄັນຫຼາຍໃນການສະໜອງສິນຄ້າສາທາລະນະ ເຊ່ັນ ການຄ້ົນຄວ້າກະສິກໍາ, ໂຄງລ່າງພ້ືນຖານຊົນນະບົດ ແລະ ການ
ບໍລິການສ່ົງເສີມ, ແລະ ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທ່ີເອ້ືອອUານວຍໃຫJແກEພາກເອກະຊົນໃຫJມີຄວາມເຂ້ັມແຂງ (Wieck et 
al, 2014). ການລົງທືນຂອງເອກະຊົນໃນ FAF ສາມາດເພ່ີມລາຍໄດJຈາກການສ່ົງອອກ, ເພ່ີມສະມັດຕະພາບການຜະລິດ
, ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ສາມາດເຂ້ົາເຖິງເຕັກໂນໂລຊີ, ທຶນ ແລະ ຕະຫຼາດໃໝE (Karlsson, 2014; Picard, et. 
al, 2017). ບົດແນະນໍາ ແມEນສຸມໃສEແກJໄຂສ່ິງທ້າທາຍຈາກການລົງທືນຂອງພາກເອກະຊົນ. ພາກເອກະຊົນກວມເອົາຊາວ
ກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ, SME ແລະ ນັກລົງທຶນເອກະຊົນຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ລວມທັງແຫ່ຼງການລົງທືນ ຈາກພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດ (Mirza, et al. 2014.ii).  
 
ມີຄວາມສ່ຽງຫລາຍຢEາງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົງທືນຂອງພາກເອກະຊົນ, ໂດຍສະເພາະການລົງທືນຈາກຕ່າງປະເທດ. ຜົນ
ປະ ໂຫຍດດ້ານການພັດທະນາບ່ໍແມEນຈະໄດJມາແບບອັດຕະໂນມັດ ແລະ ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕJ ຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບ “
ໂຍງໄຍ ທີ່ກ່ຽວພັນກັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ການແກEງແຍEງທີ່ສະລັບຊັບຊ້ອນ” (Mirza et al, 2014; Shohibuddin 
et al, 2016)iii. ຖ້າເຮັດບ່ໍໄດJດີ, ການລົງທືນຂອງພາກເອກະຊົນສາມາດເຮັດໃຫJເພີ່ມຄວາມບ່ໍເທ່ົາທຽມກັນທ່ີມີຢູEແລJວ, 
ສ່ົງຜົນກະທົບ ຕ່ໍຊີວິດການເປັນຢູEຂອງຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຊາວພ້ືນເມືອງ ແລະ ເຮັດໃຫJທີ່ດິນ, ນ້ໍາ, ເນື້ອ
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ດິນ, ປEາໄມJ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດອ່ືນໆຫລຸດລົງ (Karlsson, 2014; Picard et al, 2017iv). ແຕEຖ້າ
ເຮັດໄດJດີ, ແລະ ເຊື່ອມເຂົ້າກັບເສດຖະກິດທ້ອງຖ່ິນ, ການລົງທືນທ່ີເພ່ີມຂ້ືນສາມາດຊ່ວຍສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ 
ສ່ົງເສີມການພັດທະນາເສດຖະກິດ (Karlsson, 2014; Picard. et al, 2017v). ທຸກພາກສ່ວນມີບົດບາດ ໃດໜຶ່ງ
ໃນການຮັບປະກັນຜົນໄດJຮັບໃນທາງບວກ ແລະ ແຕEລະຄົນກໍປະເຊີນກັບບັນດາຄວາມສ່ຽງ ແລະ ສ່ິງທ້າທາຍ ທ່ີເປັນເອກະ
ລັກ ສະເພາະຂອງໃຜມັນ ແຕEຈະມີຄວາມເຊື່ອມໂຍງກັນ. 
 
ການລົງທືນໃນ FAF ສ້າງສ່ິງທ້າທາຍ ສໍາລັບ AMS ໃນ 6 ຂົງເຂດຫັຼກຄື: (1) ຄວາມໝ້ັນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ, (2) 
ສິດຕໍ່ທ່ີດິນ, (3) ວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູE, (4) ສະພາບແວດລ້ອມ, (5) ຄວາມສາມາດດ້ານເຕັກນິກ ແລະ 
ດ້ານສະຖາບັນ, ແລະ (6) ຄວາມລ້ົມເຫຼວຂອງໂຄງການ, ດ້ວຍບັນຫາກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ, ການ
ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງຂອງແມEຍິງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວໜຸEມ ໃນທຸກຂົງເຂດ. 

 
4.1.  ຄວາມໝ້ັນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ 

 
ການລົງທືນໃນ FAF ສາມາດນໍາມາຊ່ຶງຜົນໄດJຮັບໃນທາງບວກຕ່ໍຄວາມໝ້ັນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ລວມທັງໂພຊະນາ
ການ. ການລົງທືນ, ໂດຍສະເພາະຂອງຊາວກະສິກອນ ແລະ ລັດຖະບານ, ເຊ່ິງປັບປຸງສະມັດຕະພາບການຜະລິດກະສິກໍາ, 
ສາມາດເພ່ີມຄວາມສາມາດໃນການຊື້ ແລະ ການມີອາຫານຢູEໃນຕະຫຼາດ (Liu, 2014vi). ການລົງທືນດ້ານກະສິກໍາ ຂະໜ
າດໃຫຍ່ທ່ີລວມເອົາ ຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ ເປັນຜູJປູກ  ຫືຼ  ລ້ຽງໃຫJ ໄດJມີຜົນດີຕ່ໍຄວາມໝ້ັນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ
, ໂດຍຜ່ານລາຍຮັບທ່ີສູງຂ້ຶນ. (Mirza et al, 2014). ນອກຈາກນ້ັນ, ການປັບປຸງຄວາມໜ້າເຊ່ືອຖືຂອງຕ່ອງໂສJການສະ
ໜອງໄດJເຮັດໃຫJຄວາມໝ້ັນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ມີຄວາມສະຖຽນຂ້ືນ ສໍາລັບປະຊາກອນໃນຕົວເມືອງເຊ່ິງໂດຍທ່ົວໄປ
ແລJວບ່ໍໄດJປູກ  ຫືຼ  ລ້ຽງເອົາເອງ. ແທJຈິງແລJວ, ການລົງທືນຂະໜາດໃຫຍ່ ສາມາດມີຄວາມສໍາຄັນຕ່ໍຄວາມໝ້ັນຄົງດ້ານ
ສະບຽງອາຫານໃນຕົວເມືອງ, ໂດຍສະເພາະໃນ AMS ທ່ີເນ້ືອທ່ີດິນປູກຝັງ ກໍາລັງຫTດລົງ ເນື່ອງຈາກການນໍາໃຊJທ່ີດິນ
ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທ່ີຢູEອາໄສ ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ແລະ ໃນສະພາບທີ່ປະຊາກອນຂະຫຍາຍຕົວຢEາງໄວວາ. ສ່ິງທ້າທາຍແມEນການ
ຮັບປະກັນບໍ່ໃຫJຄວາມໝ້ັນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ໃນຕົວເມືອງ ມີຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງ
ອາຫານໃນເຂດຊົນນະ ບົດ. 
 
ຖ້າເຮັດບ່ໍໄດJດີ, ການລົງທືນໃນ FAF ສາມາດສ້າງຄວາມສ່ຽງຢEາງຫຼວງຫຼາຍຕ່ໍຄວາມໝ້ັນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານຂອງປະ 
ຊາຊົນພ້ືນເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ. ການນໍາໃຊJທ່ີດິນ ສໍາລັບປູກພືດທ່ີບ່ໍແມEນອາຫານ,  ຫືຼ  ເພ່ືອຜະຫິຼດອາຫານສ່ົງ
ອອກເປັນຕົ້ນຕໍ ສາມາດເປັນສ່ິງທ້າທາຍຕ່ໍຄວາມໝ້ັນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານຂອງທ້ອງຖ່ິນ (UNCTAD, FAO & 
IFAD, 2010vii) ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຊົນນະບົດຂອງ AMS ສ່ວນໃຫຍ່. ໃນຂະນະທ່ີການລົງທືນສາມາດເພ່ີມການ
ຜະລິດໃນປະເທດໃດໜ່ຶງ, ມັນອາດຈະຫັນທິດທາງອາຫານອອກຈາກຊຸມຊົນ ທ້ອງຖ່ິນບ່ອນທ່ີມີຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍທ່ີ
ສຸດ (Mirza et al, 2014). ການຍ້າຍ ແລະ ການຈັດສັນພູມລໍາເນົາໃໝE ສາມາດກະທົບ ຕໍ່ຄວາມສາມາດຂອງຊຸມຊົນ
ໃນການປູກ  ຫືຼ  ລ້ຽງສິ່ງທີ່ເປັນອາຫານຂອງຕົນເອງ ແລະ ການເຂ້ົາເຖິງແຫ່ຼງອາຫານຕາມຊິນເຄີຍ ແລະ ທີ່ເປັນພ້ືນບ້ານ, 
ລວມທັງທີ່ດິນທີ່ເປ ັນທັງທ່ົງຫຍ້າລ້ຽງສັດ ແລະ ແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນເພື່ອລ້ຽງຊີບອື່ນໆ ທ່ີມີຄວາມສໍາຄັນຕ່ໍຄວາມໝ້ັນຄົງ
ດ້ານສະບຽງອາຫານ. 
 
ສ່ິງທ້າທາຍເພ່ີມເຕີມເກີດຂ້ືນ ເມ່ືອການລົງທືນຂອງຕ່າງປະເທດໃນ FAF ຕິດພັນກັບຍຸດທະສາດ ຄວາມໝ້ັນຄົງ ດ້ານສະບຽງ
ອາຫານຂອງປະເທດບ້ານຂອງຜູJລົງທຶນ. ສ່ິງທ້າທາຍເຫ່ົຼານ້ີສາມາດຊົດເຊີຍໄດJໂດຍການກະຕຸJນລາຍໄດJຂອງຊາວກະສິກອນ 
ຈາກການປູກພືດສ່ົງອອກ ເຊ່ິງສາມາດ ນໍາໃຊJເຂ້ົາໃນການຊ້ືອາຫານໃນທ້ອງຖ່ິນ. ຍົກຕົວຢEາງມາເລເຊຍ ແລະ ໄທ ໄດJລົງທືນ
ຢEາງຫຼວງຫຼາຍໃນ AMS ອ່ືນໆ, ໂດຍສະເພາະແມEນ ຫວຽດນາມ ແລະ ຟີລິບປິນ, ເພ່ືອສະໜອງຕະຫຼາດຂອງຕົນ 
(Fiedler & Iafrate, 2016). ການລົງທືນຂອງຕ່າງປະເທດໃນ FAF ອາດຈະຊ່ວຍໃຫJບັນດາລັດເຈ້ົາພາບສາມາດຄວບ
ຄຸມການຜະລິດສໍາລັບຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຫTດຜ່ອນຕ້ົນທຶນຂອງຜະລິດຕະພັນເຫ່ົຼານ້ັນໂດຍການຕັດພ່ໍຄ້າຄົນກາງອອກ. 
ມັນຍັງອາດສະໜອງແຫ່ຼງ ຊັບພະຍາກອນ ພືດອຸດສາຫະກໍາທ່ີພຽງພໍເຊ່ັນ: ໄມJ, ຢາງພາລາ ແລະ ເຊ້ືອໄຟຊີວະພາບ, ສໍາລັບ
ອຸດສະຫະກໍາພາຍໃນປະເທດ (Schönweger & Üllenberg, 2009). 
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4.2. ສິດຕໍ່ທ່ີດິນ 
ຄວາມສ່ຽງທ່ີພົບເລ້ືອຍທ່ີສຸດ ຈາກການລົງທືນຂອງພາກເອກະຊົນຂະໜາດໃຫຍ່ ແມEນການຂັດແຍJງດ້ານທ່ີດິນ ທ່ີສ່ົງ ຜົນ
ກະທົບຢEາງຮ້າຍແຮງຕ່ໍທຸກພາກສ່ວນ, ໂດຍມີຜົນກະທົບທາງລົບເປັນພິເສດະ ສໍາລັບຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ (Fiedler & Iafrate, 
2016).viii ຂ້ໍຂັດແຍEງກ່ຽວກັບທ່ີດິນແມEນຜົນກະທົບທາງລົບທ່ີພ້ົນເດ່ັນທ່ີສຸດທ່ີເກີດຂ້ືນຈາກ 10 ການລົງທຶນ 
ຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນທຸລະກິດກະສິກໍາຢູE AMS2 (Mirza et al, 2014). ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນແບບບ່ໍສະໝັກໃຈສາມາດ
ເຮັດໃຫJຄົວເຮືອນສູນເສຍການເຂ້ົາເຖິງທ່ີດິນຂອງຕົນທັງໝົດ, ແລະ ການກUານົດເຂດພ້ືນທ່ີຂອງໂຄງການ ສາມາດຕັດ
ການເຂ້ົາເຖິງແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ນ້ໍາ ແລະ ແຫ່ຼງອາຫານການກິນຂອງປະຊາຊົນພ້ືນເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນ
ທ້ອງຖ່ິນ. ອົງການສົນທິສັນຍາຕ່າງໆ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດຕິດຕາມຜົນກະທົບຂອງການຈັດຫາທ່ີດິນຂະໜາດໃຫຍ່ໃນ 4 
AMS ພົບວ່າຜົນກະທົບດ້ານລົບໂດຍສະເພາະຕ່ໍປະຊາກອນທ່ີມີຄວາມສ່ຽງຈາກການຈໍາແນກ ແລະ ຄວາມດ້ອຍໂອກາດ; 
ກຸEມຊົນເຜ່ົາ, ແມEຍິງ, ເດັກນ້ອຍ, ຊຸມຊົນຊົນນະບົດ, ແລະ ຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ (Golay, 2015).ix 
ຂໍ້ຂັດແຍEງທີ່ດິນ ແລະ ຄວາມບໍ່ຫມັ້ນຄົງໃນການຄອບຄອງນໍາໃຊJ ສົ່ງຜົນກະທົບຢEາງຮ້າຍແຮງຕໍ່ນັກລົງທຶນເຊັ່ນດຽວກັນ, 
ໃນບາງກໍລະນີ ພຶດຕິກໍາທີ່ມີແຮງຈູງໃຈ ເປັນຕົວກໍ່ໃຫJເກີດຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ. ໃນແງEຂອງການສໍາ
ປະທານປEາໄມJ, ສະພາບແວດລ້ອມດ້ານນະໂຍບາຍຂອງລັດເຈ້ົາພາບ ທ່ີ ບ່ໍສ່ົງເສີມຄວາມໝ້ັນຄົງດ້ານສິດຄອບຄອງນໍາໃຊJ, 
ໃນກໍລະນີທ່ີດີທ່ີສຸດ ກໍຖືວ່າ ເປັນຕົວທ່ວງດຶງ ເຮັດໃຫJນັກລົງທຶນ ບ່ໍລົງທຶນໃນວິທີການຜະລິດທ່ີຍືນຍົງກວ່າ, ແຕEໃນກໍລະນີ
ທ່ີຮ້າຍແຮງທ່ີສຸດ ກໍຈະເປັນການກະຕຸJນໃຫJນັກລົງທຶນ  'ຕັດ ແລະ ແລEນໜີ' ກ່ອນຈະສູນເສຍການສໍາປະທານ (Chan, 
2016; Schönweger & Üllenberg, 2009). 

 
ຜົນກະທົບທາງລົບຈາກການສູນເສຍທ່ີດິນ ແລະ ການຂັດແຍJງ ແມEນຮ້າຍແຮງກວ່າ ໃນບັນດາປະເທດທ່ີມີເຂດຊົນນະບົດ ເປັນ
ສ່ວນໃຫຍ່  ແລະ ເປັນບ່ອນທ່ີສິດທິຕ່ໍທ່ີດິນສ່ວນຫຼາຍແມEນບ່ໍເປັນທາງການ (Liu, 2014; Sylvester & 
Phaophongsavath 2017x). ການອອກໃບຕາດິນ ແລະ ຄວາມບ່ໍເປັນທາງການ ແມEນມີຄວາມສະຫັຼບຊັບຊ້ອນ ຢູEໃນ
ບັນດາປະເທດຫັຼງສົງຄາມ ທ່ີມີການສູນເສຍຂ້ໍມູນບັນທຶກທ່ີເປັນທາງການກ່ຽວກັບທ່ີດິນ ແລະ ມີການຍົກຍ້າຍຈັດສັນທ່ີ
ກວ້າງຂວາງ (Chan, 2016)xi. ການສ້າງແຜນທ່ີຕາດ ິນ ແລະ ການອອກໃບຕາດິນເພ່ືອປັບປຸງຄວາມໝ້ັນຄົງຂອງສິດຄອບ
ຄອງທ່ີດິນ ແລະ ຫTດຜ່ອນ ຄວາມຂັດແຍJງ ແມEນມີຄວາມສໍາຄັນເປັນພິເສດ (Mirza et al, 2015). ໃນການລົງທຶນດ້ານ
ທີ່ດິນ ໃນບາງປະເທດ AMS ພົບວ່າ ຍັງມີການປຶກສາຫາລືທ່ີບ່ໍພຽງພໍ, ການຂາດຄວາມໂປEງໃສ ແລະ ການເປີດເຜີຍ, ແລະ 
ຄວາມລ້ົມເຫຼວໃນການໃຫJສະມາຊິກຊຸມຊົນທ່ີໄດJຮັບຜົນກະທົບທັງໝົດມີສ່ວນຮ່ວມຢEາງເໝາະສົມ  ໃນການວາງແຜນ 
ແລະ ການຕັດສິນໃຈ (Zhan, et al. 2015.xii). ທີ່ດິນຂອງຊົນພື້ນເມືອງ ແລະ ທີ່ດິນຂອງບັນພະບູລຸດ ແມEນມີຄວາມ
ສ່ຽງເປັນພິເສດ (Tagliarino, 2016)xiii ກໍລະນີສຶກສາ ໃນ ການລົງທືນດ້ານ FAF ໃນ AMS ໄດJພົບວ່າ ຄວາມສັບສົນ
ທ່ີເກີດຈາກຄວາມຮັບຜິດຊອບທ່ີທັບຊ້ອນ ຂອງພາກລັດໃນລະດັບຕ່າງໆ (ໂຄງການບໍລິຫານລັດກ່ຽວກັບທ່ີດິນໃນພາກພ້ືນ
ແມEນ້ໍາຂອງ, 2016),xiv ພ້ອມທັງການຂາດຄວາມໂປEງໃສ ແລະ ຄວາມບ່ໍສາມາດຄາດເດົາໄດJ ສໍາລັບນັກລົງທືນ ກ່ຽວກັບ
ຂ້ັນຕອນໃນການຈັດຫາທ່ີດິນ (Sylvester & Phaophongsavath, 2017). 
 
ການປັບປຸງຄວາມໂປEງໃສ ແລະ ການປົກຄອງທ່ີດີກວ່າເກ່ົາ ກໍາລັງເກີດຂ້ືນເພ່ືອຕ້ານກັບຜົນກະທົບທາງລົບ. ບາງ AMS ກໍາ 
ລັງກ້າວໄປສູEຄວາມໂປEງໃສໃນການລົງທືນຂະໜາດໃຫຍ່ ດ້ານ FAF, ໂດຍມາເລເຊຍໄດJເຜີຍແຜEການປະເມີນຜົນກະທົບ 
ຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມໃນເວັບໄຊທ໌ ຂອງກົມສ່ິງແວດລ້ອມ (Zhan et al, 2015). ກໍລະນີສຶກສາ ໃນລາວ ແລະ  
ກໍາປູເຈຍ ພົບວ່າການຂາດແຄນທ່ີດິນເພ່ີມຂ້ຶນ, ການແຂEງຂັນຂອງນັກລົງທືນ ແລະ ຂະບວນການຮຽນຮູJຂອງພາກສ່ວນມີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນລະດັບນະໂຍບາຍ ທ່ີແຕກຕ່າງກັນ ແມEນນໍາໄປສູEການລົງທືນ ທ່ີມີສ່ວນຮ່ວມ ຫລາຍຂ້ືນ (Messerli, et 
al. 2015). ມີແນວໂນJມໃນການນໍາໃຊJເຕັກໂນໂລຊີ ເຊ່ັນ: ພາບຖ່າຍດາວທຽມ ແລະ ການຖ່າຍຮູບດ້ວຍ drone ເພ່ືອ
ຕິດຕາມກິດຈະກໍາທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົງທືນ. ແຕEກໍຍັງມີການປັບປຸງ ທ່ີຕ້ອງໄດJເຮັດ ໃນດ້ານຄວາມໂປEງໃສ, ມາດຕະການ
ຕ້ານການສ້ໍລາດບັງຫຼວງ ແລະ ການປົກຄອງທ່ີດີ ໃນການລົງທືນດ້ານ FAF ໃນບາງ AMS. 
 

  

 
2 ກໍາປູເຈຍ, ຫວຽດນາມ, ອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ ແລະ ສປປ ລາວ 
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4.3. ວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ -ຊີວິດການເປັນຢູE 
ວຽກ ແລະ ການສ້າງຊີວິດການເປັນຢູE ແມEນ ໜ່ຶງ ໃນຜົນປະໂຫຍດທ່ີສໍາຄັນທ່ີສຸດຈາກການລົງທືນດ້ານກະສິກໍາ ຂະໜາດໃຫຍ່
ໃນ FAF. ການລົງທືນດ້ານກະສິກໍາ ຂະໜາດໃຫຍ່ 10 ແຫEງ ໃນ 5 AMS ພົບວ່າການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ຄືຜົນປະໂຫຍດ
ທ່ີຖືກກ່າວເຖິງຫຼາຍທ່ີສຸດ, ແລະ ບັນດາໂຄງການຕ່າງໆ ໄດJຈ້າງແຮງງານໂດຍກົງປະມານ 7,000 ຄົນ (Mirza et al, 
2014). ຫຼາຍໆວຽກເຫ່ົຼານ້ີໄດJຈ່າຍຄ່າແຮງງານທ່ີສູງກວ່າຕະຫຼາດແຮງງານທ້ອງຖ່ິນ. ທ່ີສໍາຄັນ, ການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ບ່ໍໄດJ
ຕິດພັນກັບຂະໜາດຂອງທ່ີດິນ ແຕEຈະຕິດພັນກັບຮູບແບບທຸລະກິດຫຼາຍກວ່າ. ການລົງທືນທ່ີມີການສ້າງໂຮງງານປຸງແຕEງ ຈະ
ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໄດJຫລາຍກວ່າ  ເມ່ືອທຽບຕ່ໍເຮັກຕາ (Zhan et al, 2015). 
ແຕEວ່າບ່ໍແມEນວຽກທັງໝົດຈະໝ້ັນຄົງ ແລະ ໄດJຮັບຄ່າຈ້າງເປັນຢEາງດີ, ແລະ ວຽກເຫ່ົຼານ້ັນກໍ ບ່ໍໄດJຖືກແບEງປັນຢEາງເທ່ົາທຽມກັນ 
ລະຫວ່າງຊ າຍ ແລະ ຍິງ. ຍັງມີຊ່ອງຫວ່າງ ດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍທ່ີສໍາຄັນ   ຢູEໃນບັນດາການລົງທຶນທຸລະກິດດ້ານກະສິກໍາທ່ີໄດJ
ຖືກ ຄ້ົນຄວ້າ ໃນພາກພ້ືນອາຊຽນ. ມີພຽງແຕEປະມານໜ່ຶງສ່ວນສາມຂອງວຽກເທ່ົານ້ັນທ່ີຕົກເປັນຂອງແມEຍິງ, ແລະ ວຽກເຫ່ົຼາ
ນ້ີ ສ່ວນຫຼາຍແມEນວຽກທ່ີບ່ໍເປັນທາງການ, ຊ່ົວຄາວ,  ຫືຼ ຕາມລະດູການ (Zhan et al, 2015). ຄວາມຍືນຍົງຂອງວຽກກ່ໍ
ຍັງເປັນ ຄໍາຖາມ; ໃນຫຼາຍໆ ກໍລະນີສຶກສາ, ຈໍານວນວຽກທ່ີສ້າງ ແມEນຫTດລົງຕາມການເວລາ ແລະ ຕ່ໍາກ່ວາຈ ໍານວນ ທ່ີນັກ
ລົງທືນໄດJສັນຍາໄວJໃນເບ້ືອງຕ້ົນ (FAO, 2012). ສໍາລັບນັກລົງທືນຕ່າງປະເທດ, ຕໍາແໜEງ ຜູJຈັດການມັກຈະເປັນຂອງ ຄົນ
ຕ່າງປະເທດ ຫືຼ ຄົນທ່ີມາຈາກນອກຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ (Liu, 2014). ໃນບາງກໍລະນີ, ວຽກອອກແຮງງານໃນສວນຢາງພາລາໄດJ
ຖືກມອບໃຫJແຮງງານອົບພະຍົບຈາກເຂດນອກທ້ອງຖ່ິນ ທ່ີເຫັນວ່າ ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍກວ່າ, ເຊ່ິງກ່ໍໃຫJເກີດຄວາມເຄ່ັງຕຶງ
ກັບຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ (Gironde & Senties Portillaxvi, 2015; Schönweger & Üllenberg, 2009). 

 
ໂຄງການແບບ ສັນຍາກະສິກໍາ (Contract Farming) ສາມາດປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູE ໂດຍປEອຍໃຫJຊາວກະສິກອນຄວບ
ຄຸມທ່ີດິນຂອງເຂົາເຈ້ົາເອງ, ແຕEອີກຄ້ັງໜ່ຶງ ຜົນປະໂຫຍດກໍຍັງ ບ່ໍໄດJຖືກແຈກຢາຍຢEາງເທ່ົາທຽມກັນ ລະຫວ່າງຊາຍ ແລະ ຍິງ. 
ບັນດາຮູບແບບທຸລະກິດທ່ີມີຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍເປັນຄູEຮ່ວມທຸລະກິດ ສາມາດຫTດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ເຮັດໃຫJ
ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດຈາກການລົງທືນ ດ້ານ FAF, ສ້າງໂອກາດສ້າງລາຍໄດJ ແລະ ເພ່ີມຄວາມໝ້ັນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ. 
ຍົກຕົວຢEາງ, ນັກລົງທືນດ້ານກະສິກໍາ ຂະໜາດໃຫຍ່ 11 ແຫEງໃນ AMS ໄດJເຮັດສັນຍາກັບຫຼາຍກວ່າ 30,000 ຜູJສັນຍາຮັບ
ປູກ ຫືຼ ລ້ຽງ(outgrowers) ພາຍໃນຮູບແບບທຸລະກິດທ່ີທ່ົວເຖິງກວ່າເກ່ົາ (Mirza et al, 2014). ການລົງທືນເຫລ່ົານ້ີໄດJ
ຮັບຜົນດີຍ້ອນວ່າມີຜູJຊ້ືທ່ີໜ້າເຊ່ືອຖືສໍາລັບຜົນຜະລິດຂອງຊາວກະສິກອນທ້ອງຖ່ິນ ໄດJປະ ກອບສ່ວນ ໃນທາງບວກເພ່ືອເຮັດ
ໃຫJລາຍໄດJໃນຊົນນະບົດເພ່ີມຂ້ືນ. ຜູJສັນຍາຮັບປູກ ຫືຼ ລ້ຽງໃຫJ ໂດຍທ່ົວໄປຄິດວ່າພວກກ່ຽວໄດJຮັບລາຄາທ່ີດີກວ່າສໍາລັບ
ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ໄດJຮັບການຝຶກອົບຮົມທ່ີມີປະໂຫຍດ ແລະ ການສະຫນັບສະຫນູນດ້ານວິຊາການຈາກນັກລົງທຶນ. ໃນອີກ
ດ້ານນ່ຶງ, ການເລືອກເອົາຊາວກະສິກອນທ່ີໃຫຍ່ທ່ີສຸດ ສໍາລັບສັນຍາ ສາມາດນໍາໄປສູEຄວາມບ່ໍສະເໝີພາບ ແລະ ຄວາມເຄ່ັງຕຶງ
ໃນຊຸມຊົນ. ໃນຫລາຍໆກໍລະນີຜົນໄດJຮັບບົດບາດຍິງຊາຍແມEນ ໜ້າຜິດຫວັງ ; ໃນບັນດາຜູJສັນຍາຮັບປູກ ຫືຼ ລ້ຽງ ມີແມEຍິງ ຕ່ໍາ
ກວ່າ 5 ສ່ວນຮ້ອຍ (Mirza et al, 2014; Smaller et al, 2015xvii). ນອກຈາກນ້ັນ, ຄວາມບ່ໍດຸEນດ່ຽງດ້ານອໍານາດ
ລະຫວ່າງຜູJຜະລິດ ແລະ ຜູJຊ້ືຍັງຄົງມີຢູE, ມີການແຈກຢາຍຄວາມສ່ຽງ ທ່ີບ່ໍເທ່ົາທຽມກັນ ແລະ ຜູJຜະລິດມັກຈະມີ ອໍານາດຕ່ໍລອງ
ທ່ີອ່ອນແອກວ່າ. 
 
ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນ, ໂອກາດໃນການເຮັດສັນຍາກະສິກໍາ ມາພ້ອມກັບຄວາມສ່ຽງ ສໍາລັບຊາວກະສິກອນ, ໂດຍສະເພາະ ສໍາລັບພືດ
ທ່ີສໍາຄັນ ຂອງອາຊຽນ. ການເໜັງຕີງຂອງລາຄາຂອງພືດອຸດສະຫະກUາ ທ່ີມີການຊ້ືຂາຍສາມາດເຮັດໃຫJຄົວເຮືອນກະສິກUາ 
ທ່ີມີສັນຍາສ່ຽງຕ່ໍການຕົກຕ່ໍາ ຂອງລາຄາ, ເຊ່ັນ ລາຄາຢາງພາລາຫTດລົງໃນປີ 2012 (Sylvester & Phaophongsavath 
2017). ພືດຊະນິດນ້ີມີໄລຍະຍາວລະຫວ່າງການປູກ ແລະ ການເກັບກ່ຽວ, ສະນ້ັນຊາວກະສິກອນຕ້ອງສ່ຽງຕ່ໍເຫດການຕ່າງໆ
ເຊ່ັນ: ໄຟ, ພະຍາດ, ແລະ ດິນຟJາອາກາດ, ທ່ີຈະມາທໍາລາຍກ່ອນທ່ີພວກມັນຈະເຕີບໃຫຍ່ (Schönweger & Üllenberg, 
2009). ການກໍານົດລາຄາທ່ີບ່ໍຊັດເຈນ, ການປະເມີນຄຸນນະພາບ ແລະ ການຊັກຊ້າໃນການປຸງແຕEງ ຍັງສາມາດເຮັດໃຫJຊາວ
ກະສິກອນເສຍປຽບ. ພືດອາຊຽນທ່ີສໍາຄັນຈໍານວນໜ່ຶງ - ຢາງ, ນ້ໍາຕານ, ແລະ ນU້າມັນປາມ - ຕ້ອງໄດJຮັບການປຸງແຕEງຢEາງ
ໄວວາຫັຼງຈາກເກັບກ່ຽວ, ເຮັດໃຫJຊາວກະສິກອນ ຕົກຢູEໃນສະພາບທ່ີຕ້ອງຂ້ຶນກັບຄວາມເມດຕາປານີຈາກນັກລົງທືນ ໃຫJມາ
ເກັບຊ້ືທັນເວລາ ແລະ ມີຄວາມສາມາດໃນການເກັບຮັກສາ ແລະ ປຸງແຕEງຢEາງພຽງພໍ (Zhan et al, 2015). ໃນຂະນະດຽວ
ກັນ, ແມEຍິງເຮັດວຽກເກືອບທັງໝົດ ຕາມສັນຍາກະສິກໍາ, ແຕEໂດຍປົກກະຕິແລJວ ສັນຍາແມEນເຊັນໂດຍພວກຜູJຊາຍ ທ່ີເປັນ
ຫົວໜ້າຄອບຄົວ (Daley, 2013xviii), ແລະ ພືດທ່ີປູກຕາມສັນຍາ ສາມາດມາປEຽນແທນ ພືດອາຫານທ່ີແມEຍິງປູກເພ່ືອລ້ຽງ
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ຄອບຄົວ (Vermeulen & Cotula 2010xix; Eaton & Shepherd 2001.xx). ແນວໃດກ່ໍຕາມສັນຍາກະສິກໍາ ເປັນ
ແນວຄິດສາມາດໄດJຮັບການປັບປຸງຕ່ືມອີກ, ລວມທັງການມີສ່ວນຮ່ວມໃນລະດັບຕ່າງໆ, 'ການລົງທຶນຮ່ວມ' ແລະ 'ການ
ແບEງປັນຄວາມສ່ຽງ'. ຖ້າມີການສ່ົງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມທ່ີເຂ້ັມແຂງ, ບັນຫາຕ່າງໆເຊ່ັນ: ການຈ້າງງານລະຫວ່າງເພດສາມາດ
ແກJໄຂໄດJ. 
 

4.4. ການປEຽນແປງດິນຟJາອາກາດ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ 

ຜົນກະທົບຈາກການປEຽນແປງດິນຟJາອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ ແລະ ເຫດການສະເທືອນຂັວນ ຕ່າງໆ ທ່ີຕາມມາ 
ແມEນເກີດຂ້ຶນ ໃນລະດັບໂລກໂລກ ແລະ ທ້ອງຖ່ິນ, ໃນທັນທີ ແລະ ໄລຍະຍາວ; ມັນກະທົບຕ່ໍທຸກຂະແໜງການ, ລວມທັງ 
FAF; ແລະ ພວກມັນບ່ໍເຄົາລົບຊາຍແດນ ຫືຼ ອົງກອນໃດໆ ຂອງມະນຸດ. ການລົງທືນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນ FAF ເພ່ືອ
ຊ່ວຍຫTດຜ່ອນຜົນກະທົບເຫ່ົຼານ້ັນ, ແລະ ປັບຕົວເຂ້ົາກັບມັນ, ຮຽກຮ້ອງໃຫJມີປະຕິບັດການຮ່ວມມືທ່ີບ່ໍເຄີຍມີມາກ່ອນ ໃນ
ພາກສ່ວນຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຜູJວາງນະໂຍບາຍ (ທ້ອງຖ່ິນ, ພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນ), ນັກລົງທຶນ (ພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ), ຊຸມຊົນ ແລະ ພາກສ່ວນມີສ່ວນຮ່ວມອ່ືນໆ. 

ການລົງທືນໃນດ້ານ FAF ສາມາດທໍາລາຍສະພາບແວດລ້ອມ ໃນທ້ອງຖ່ິນໂດຍການໃຊJຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ຫຼາຍເກີນ
ໄປ. ການຕັດໄມJ ແລະ ຖາງປEາເພ່ືອຫັນປEຽນມາໃຊJ ໃນການກະສິກໍາແມEນສາເຫດຕ້ົນຕໍ ຂອງການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ ແລະ ນ້ໍາ
, ການສູນເສຍຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການປEອຍອາຍກາກບອນ. ມູນຄ່າຂອງໄມJທ່ອນ ສໍາລັບການຂາຍທັນທີພາຍໃນພາກພ້ືນ ມັກ
ຈະມີລາຄາສູງ, ເຊ່ິງໄດJດຶງດູດນັກລົງທືນ ແຕEພວກເຂົາເຫ່ົຼານ້ັນ ບ່ໍໄດJສືບຕ່ໍພັດທະນາທ່ີດິນ ຫັຼງຈາກຕັດໄມJອອກແລJວ, ເປັນການ
ສ້າງຄວາມສູນເສຍໃຫJຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ (Zhan et al, 2015; Chan, 2016). 

ເຖິງວ່າຈະມີຜົນກະທົບດ້ານລົບຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມ, ແຕEກ່ໍຍັງບ່ໍມີຄວາມເອົາໃຈໃສEຢ ່າງພຽງພໍຕ່ໍການຄຸJມຄອງທ່ີດິນ, ປEາໄມJ 
ແລະ ການປະມົງຢEາງມີປະສິດທິຜົນ. ຄ່ານິຍົມໃນຕະຫລາດ ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນປອດສານພິດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນອ່ືນໆ
ທ່ີໄດJຮັບການຢ້ັງຢືນ ກໍາລັງຂັບເຄ່ືອນການລົງທືນໃນການປະຕິບັດການຜະລິດແບບຍືນຍົງ. ຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ຄ່າໃຊJ
ຈ່າຍໃນການຄຸJມຄອງຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ, ປEາໄມJ ແລະ ການປະມົງໃນໄລຍະຍາວ ຄືການພິຈາລະນາຫັຼກ. ການ
ຜະລິດເປັນສິນຄ້າຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງພືດ ໜ່ຶງ  ຫືຼ ສອງຊະນິດ ຕ້ອງໃຊJສານເຄມີຫຼາຍ, ເຊ່ິງປະກອບສ່ວນຕ່ໍການເຊ່ືອມໂຊມ
ຂອງດິນ ແລະ ນ້ໍາ ແລະ ການສູນເສຍຊີວະນາໆພັນ ຜ່ານການສະສົມຂອງສານເຄມີ, ການສີດພ່ົນທາງອາກາດ ແລະ ການ
ປົນເປ້ືອນຂອງນໍ້າ (Mirza et al, 2014). ແລະ ມັນບ່ໍໄດJຖືກຈUາກັດສະເພາະແຕEກິດຈະການຂະໜາດໃຫຍ່ (ADB, 
2014) xxi. ນັກລົງທືນຄົນໜ່ຶງໃນປະເທດ ກໍາປູເຈຍໄດJສ້າງ ຕົວແບບດ້ານກະສິກໍາ -  ທ່ີສອດຄ່ອງກັບມູນນິທິສາກົນ ເພ່ືອ
ການກະສິກໍາແບບອິນຊີ ແລະ ຂ້ໍກໍານົດຂອງ ສ ໍານັກງານຮັບຮອງມາດຕະຖານກະສິກໍາແບບອິນຊີ ຂອງອິນເດຍ, ເຊ່ິງບ່ໍໃຊJ
ສານເຄມີກະເສດ ຫືຼ ປຸຍເຄມີ, ໃຊJການກໍາຈັດວັດສະພືດດ້ວຍມື ແລະ ການໄຖພວນດິນຂ້ັນຕ່ໍາ (Mirza et al, 2014). 
ເຖິງຢEາງໃດກ່ໍຕາມ, ໃບຮັບຮອງມາດຕະຖານ ອາດມີລາຄາແພງ ສໍາລັບຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ  SME, ລາຄາ
ພິເສດທ່ີຈ່າຍ ຍັງບ່ໍສູງພໍທ່ີຈະເປັນແຮງກະຕຸJນທ່ີພຽງພໍ, ແລະ ຈະແມEນບໍລິສັດ, ບ່ໍແມEນຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ, ເປັນ
ຜູJທີ່ສາມາດເກັບ ກໍາສ່ວນແບEງສ່ວນໃຫຍ່ຂອງມູນຄ່າໄດJ. 

 
4.5. ຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາການ ແລະ ດ້ານສະຖາບັນ 

ໜ່ຶງໃນມາດຕະການສໍາຄັນທ່ີລັດຖະບານສາມາດປະຕິບັດເພ່ືອກໍານົດ ແລະ ຫTດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ທ່ີໄດJກ່າວມາຂ້າງເທິງ 
ແມEນການກວດຜ່ານ ບັນດານັກລົງທືນ ແລະ  ບົດສະເໜີການລົງທືນຂອງເຂົາເຈ້ົາ. ເຖິງຢEາງໃດກ່ໍຕາມ, ຂ້ັນຕອນການກວດ
ຜ່ານ ແລະ ຄັດເລືອກນັກລົງທືນໃນບາງ AMS ພົບວ່າເຮັດແບບຟJາວຟັ່ງ ແລະ ຜິວເຜີນ. ສ່ວນໜ່ຶງ ແມEນຍ້ອນວ່າ ການ
ກວດຜ່ານທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ເຕັກນິກ ທ່ີສົມບູນແບບ ຮຽກຮ້ອງໃຫJມີຄວາມຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ (ລວມທັງທັກ
ສະການເຈລະຈາ ແບບຊ່ອງໜ້າກັບນັກລົງທືນ), ມີຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການປະສານງານລະຫວ່າງອົງກອນຕ່າງໆ 
ຂອງລັດຖະບານ, ເຊ່ິງອາດຈະຍັງຂາດ ຢູEໃນບາງ AMS. ບັນດາອົງກອນທ່ີຮັບຜິດຊອບໃນການກວດຜ່ານ ຍັງອາດຈະຕົກ
ຢູEພາຍໃຕJຄວາມກົດດັນທາງການເມືອງ ແລະ ອິດທິພົນ ຂອງນະໂຍບາຍແບບເກ້ືອກູນ“ ເຮັດໃຫJມັນແລJວໄປ”. ປະເດັນນ້ີ 
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ໂດຍສະເພາະແລJວ ອາດເປັນບັນຫາໃນເວລາທ່ີການຄັດເລືອກບ່ໍມີຄວາມໂປEງໃສ ຫືຼ ບ່ໍທ່ົວເຖິງ (ບ່ໍລວມເອົາພາກສ່ວນມີ
ສ່ວນຮ່ວມ). ນອກຈາກນ້ັນ, ລັດຖະບານອາດຈະເນ້ັນ ການດຶງດູດການລົງທືນ, ແຕEຕ້ອງປະຕິບັດໄດJຄວາມສົມດຸນ 
ລະຫວ່າງການດຶງດູດ ແລະ ການຄັດເລືອກທ່ີມີປະສິດທິຜົນ. 

 

ການຕິດຕາມການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການລົງທືນ FAF ເພ່ືອຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງກັບສັນຍາການລົງທືນ ແລະ ກົດ
ໝາຍ ທ້ອງຖ່ິນກ່ໍແມEນສ່ິງທ້າທາຍທ່ີສໍາຄັນ ສໍາລັບປະເທດເຈ້ົາພາບ. ການຕິດຕາມກວດກາທ່ີບ່ໍພຽງພໍສາມາດ ໝາຍຄວາມ
ວ່າ ລັດຖະບານ ຈະບ່ໍເຫັນສັນຍານເຕືອນລ່ວງໜ້າ ກ່ຽວກັບການລົງທືນທ່ີລ້ົມເຫລວ ທ່ີຈໍາເປັນຕ້ອງໄດJແກJໄຂ ຫືຼ ລົງໂທດ,  
ຫືຼ  ລ້ົມເຫລວໃນການສັງເກດເຫັນ ການປEຽນແປງທ່ີບ່ໍໄດJຮັບການອະນຸມັດ, ເຊ່ັນ ການປູກພືດຊະນິດອ່ືນ ຫືຼ ການປັບປEຽນ
ແຜນທຸລະກິດ (ທະນາຄານໂລກ/UNCTAD). ການຕິດຕາມກວດກາຂອງລັດຖະບານ ມັກຈະບ່ໍພຽງພໍ ໃນການປະເມີນ
ຢEາງເໝາະສົມ ກ່ຽວກັບຄວາມສອດຄ່ອງ ຂອງນັກລົງທືນ ກັບພັນທະຕາມສັນຍາ ແລະ ຕາມກົດໝາຍຂອງຕົນ. ການ
ກວດກາກິດຈະກໍາ ການລົງທືນມັກຈະສຸມໃສEເປ້ົາໝາຍການຜະລິດ, ແຕEມີການຕິດຕາມກວດກາທ່ີຈໍາກັດກ່ຽວກັບຜົນ
ກະທົບດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມຂອງການລົງທືນ (Mirza et al, 2014). ອໍານາດທ່ີທັບຊ້ອນກັນ 
ລະຫວ່າງພະແນກການຂອງລັດຖະບານ ຍັງສາມາດສ່ົງຜົນໃຫJ ພັນທະໃນການຕິດຕາມກວດກາ “ຕົກເຮEຍໄປຕາມຊ່ອງ
ຫວ່າງ” (Chan, 2016). ການຕິດຕາມກວດກາ ບັນດາໂຄງການລົງທືນຢEາງຕ່ໍເນ່ືອງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ແມEນຕ້ອງໃຊJ
ຊັບພະຍາກອນຫຼາຍ  ແລະ ອາດຈະໄດJຮັບບຸລິມະສິດຕ່ໍາໂດຍບັນດາລັດຖະບານ (ADB, 2014). 

 
4.6. ຄວາມລ້ົມເຫຼວຂອງໂຄງການ ແລະ ສັນຍາລະຫວ່າງລັດ - ນັກລົງທຶນ 

'ເປັນວຽກທ່ີຫຍຸJງຍາກທ່ີຈະເຮັດໃຫJການລົງທືນດ້ານກະສິກໍາຂະໜາດໃຫຍ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ, ໂດຍສະເພາະໃນບໍລິບົດ
ຂອງປະເທດທ່ີກໍາລັງພັດທະນາ' (Mirza et. al, 2015, p.17) ແຕEຄວາມສໍາເລັດດ້ານການເງິນ ແລະ ການດໍາເນີນງານ 
ແມEນມີຄວາມສໍາຄັນ ເພື່ອທີ່ ການລົງທຶນ ໃນດ້ານ FAF ຈະສາມາດບັນລຸ  ຜົນ ຮັບທາງບວກດ້ານການພັດທະນາ. ຍ່ິງໄປ
ກວ່ານ້ັນ, ການລົງທືນດ້ານ FAF ມີແນວໂນJມທ່ີຈະໃຊJເວລາດົນນານ ເພ່ືອທ່ີຈະມີກະແສເງິນສົດເປັນບວກ ເມ່ືອທຽບກັບ
ຂະແໜງການອ່ືນໆ. ໂດຍປົກກະຕິ, ນັກລົງທືນທ່ີປະສົບຜົນ ສໍາ ເລັດຫຼາຍກວ່າ ຈະແມEນນັກລົງທຶນທ່ີມີປະສົບການ, ມີການ
ເງິນທ່ີດີ ແລະ ມີຄວາມເຂ້ົາໃຈຢEາງຈະແຈJງກ່ຽວກັບຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍຂອງຕົນ. ເຖິງຢEາງໃດກ່ໍຕາມ, ຄວາມລ້ົມເຫຼວຂອງ
ໂຄງການ ສາມາດເປັນການ ສູນເສຍ-ສູນເສຍ-ສູນເສຍ ສໍາລັບຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ, ນັກລົງທືນ ແລະ ປະເທດເຈ້ົາພາບ. ບົດ
ແນະນໍາຈະຊ່ວຍໃນການແກJໄຂຄວາມສ່ຽງນ້ີ. ອັດຕາສ່ວນທ່ີສໍາຄັນຂອງບັນດາການລົງທືນຂອງອາຊຽນ ໃນການສຶກສາທ່ີ
ກ່າວມາ ຂ້າງເທິງນ້ັນ ແມEນບ່ໍມີຜົນກໍາໄລ ຫືຼ ມີຄວາມລ່າຊ້າ ໃນກໍານົດເວລາ ຍ້ອນສ່ິງທ້າທາຍໃນການດໍາເນີນງານ ແລະ ການ
ເງິນເຊ່ັນ: ຄວາມຫຍຸJງຍາກໃນການເຂ້ົາເຖິງການເງິນ ແລະ ທຶນໝູນວຽນ, ຖະໜົນບໍ່ດີຈໍາກັດການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ ແລະ 
ສິ່ງອ ໍານວຍຄວາມສະດວກອື່ນ, ບັນຫາດ ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ບັນຫາຄວາມເປັນໄປໄດJທາງງດ້ານວິຊາການ ເຊັ່ນ 
ດິນບ່ໍແທດເໝາະ (Mirza et al, 2015). ຄວາມສ່ຽງດ້ານຊ່ືສຽງ ສໍາລັບນັກລົງທຶນເອກະຊົນທ່ີຖືກມອງວ່າ ມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນການ “ຍຶດເອົາທ່ີດິນ” ແມEນກUາລັງເພ່ິມຂ້ຶນ, ຍ້ອນວ່າຕ່ອງໂສJການສະໜອງທ່ົວໂລກ ມີຄວາມໂປEງໃສເພ່ີມຂ້ຶນ ລວມ
ທັງສິນຄ້າສໍາຄັນຕ່າງໆ ຂອງອາຊຽນເຊ່ັນ: ນ້ໍາມັນປາມ, ໄມJ, ນ້ໍາຕານ, ຢາງພາລາ ແລະ ສາລີ (Dwyer, Polack & So, 
2015)xxii. 

 

ໃນບ່ອນທ່ີການຍົກຍ້າຍຈັດສັນເກີດຂ້ືນ ເປັນສ່ິງສໍາຄັນທ່ີວ່າສິດ ໃນການຍິນຍອມ ແບບມີອິດສະລະ,  ໄດJຮັບຂ້ໍມູນ ລ່ວງໜ້
າ  (FPIC) ແມEນຖືກຮັບຮອງ. ປະເດັນນ້ີ ອະນຸຍາດໃຫJຊຸມຊົນຍອມຮັບ ຫືຼ ບ່ໍຍອມຮັບ ຕ່ໍໂຄງການທ່ີອາດຈະສ່ົງຜົນ
ກະທົບຕ່ໍພວກເຂົາ ຫືຼ ຕ່ໍດິນແດນຂອງພວກເຂົາ. ປະຈຸບັນ, ສິດດ່ັງກ່າວ ກ່ຽວພັນກັບຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມືອງ ແລະ ໄດJຮັບການ
ຍອມຮັບ ໃນຖະແຫຼງການຂອງສະຫະປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍສິດທິຂອງຄົນພ້ືນເມືອງ (UNDRIP). 
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ກົດໝາຍ ພາຍໃນປະເທດທ່ີຖືກບັງຄັບໃຊJຢEາງຖືກຕ້ອງ ແມEນວິທີທ່ີດີທ່ີສຸດ ສໍາລັບລັດຖະບານ ເພ່ືອຊ່ວຍໃຫJບັນລຸ ຜົນ
ກະທົບໃນທາງບວກຂອງການລົງທືນໃນດ້ານ FAF, ແຕEໃນພາກປະຕິບັດ, ສັນຍາລະຫວ່າງລັດ ແລະ ນັກລົງທຶນ, ເຊ່ິງເອ້ີນ
ວ່າ ສັນຍານັກລົງທຶນ-ລັດ, ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນ AMS. ໂດຍສະເພາະ ແມEນໃນປະເທດ ກໍາ ລັງພັດທະນາ ບ່ອນທ່ີກົດໝ
າຍພາຍໃນທ່ີຈໍາເປັນອາດຈະບ່ໍມີ ຫືຼ ຍັງບ່ໍມີລາຍລະອຽດພຽງພໍ (Smaller, 2014) ຫືຼ ໃນບ່ອນທ່ີບ່ໍມີຄວາມສາມາດພຽງພໍ
ໃນການຕິດຕາມ ແລະ ບັງຄັບໃຊJການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍທ່ີມີຢູE. ປະເທດເຈ້ົາພາບ ອາດຈະຂາດທັກສະທາງດ້ານກົດໝ
າຍ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການເຈລະຈາ ເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫJພວກເຂົາໄດJເຮັດສັນຍາທ່ີມີຄວາມເລິກເຊ່ິງ ແລະ ຄຸນນະພາບ
ພຽງພໍ ເພ່ືອປົກປJອງຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດຖະບານ, ຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ນັກລົງທືນ. ປະໂຫຍກທ່ີເປັນບັນຫາເປັນພິເສດ 
ທ່ີນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດມັກຈະໃຊJແມEນ ການຍັນຍັດໃຫ ້ມີ“ສະຖຽນລະພາບ", ເຊ່ິງເຮັດໃຫJກົດໝາຍ ພາຍໃນປະເທດ 
ຕ້ອງຖືກແຊEແຂງ ໃນເວລາທ່ີ ເຊັນສັນຍາກັບນັກລົງທືນລາຍນ້ັນ ((Smaller, 2014). ປະໂຫຍກດ່ັງກ່າວອາດຈະຍົກເວ້ັນ
ນັກລົງທືນລາຍນ້ັນ ຈາກການນໍາໃຊJກົດໝາຍໃໝE  ຫືຼ ອາດຈະຮຽກຮ້ອງໃຫJລັດຖະບານທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍທາງດ້ານການ
ເງິນ ທ່ີເກີດຂ້ືນຈາກການນໍາໃຊJກົດໝາຍໃໝE. ປະເດັນນ້ີອາດຈະເຖິງ ມີມາດຕະການດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມໃໝE ແລະ ການເພ່ິມ
ຄ່າແຮງງານຂ້ັນຕໍ່າ (Smaller, 2014). 

 

ໃນທ່ີສຸດ, ໃນຫຼາຍໆກໍລະນີ ຍັງຂາດກົນໄກການຮ້ອງທຸກສໍາລັບຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ ໃນການລົງທືນຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຊຸມ
ຊົນກ່ໍບ່ໍຮູJວ່າ ຈະຍົກບັນຫາຄວາມກັງວົນ ຫືຼ ຊອກຫາວິທີແກJໄຂບັນຫາ ຄືແນວໃດ. ນອກຈາກນ້ັນ, ໃນໄລຍະເລ່ີມຕ້ົນຂອງ
ການລົງທືນ, ນັກລົງທືນຄວນເຝ້ົາລະວັງຕ່ໍ ຄໍາ ຮ້ອງທຸກທ່ີຍັງບ່ໍໄດJຮັບການແກJໄຂ ທ່ີອາດຈະສືບທອດມາຈາກ 'ບັນຫາ
ມໍລະດົກ' (Interlaken Group 2017, CDC ແລະ DEG 2016).xxiii ບັນຫາດ່ັງກ່າວອາດຈະຖືກສືບທອດມາຈາກ
, ຕົວຢEາງ, ເຈ້ົາຂອງທ່ີດິນ ຫືຼ ການປະຕິບັດງານທ່ີຜ່ານມາ; ຂ້ໍຂັດແຍEງທາງດ້ານການເມືອງທ່ີນໍາໄປສູEການຍົກຍ້າຍ;  ຫືຼ ຂ້ັນ
ຕອນການປຶກສາຫາລືທ່ີບ່ໍພຽງພໍ ຫືຼ ໄດJຮັບຄ່າຊົດເຊີຍທ່ີມອງວ່າບ່ໍໃນຂ້ັນຕອນການເວນຄືນທ່ີດິນຂອງນັກລົງທືນເອງ. ກົນ
ໄກການຮ້ອງທຸກຂອງນັກລົງທືນ ແມEນເຄ່ືອງມືທ່ີສໍາຄັນທ່ີຊ່ວຍໃຫJນັກລົງທືນໄດJຮັບ ແລະ ແກJໄຂຄວາມກັງວົນໃຈ ແລະ 
ການຮ້ອງທຸກ ຈາກຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ ກ່ຽວກັບບັນຫາດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ຈາກບັນດາຄົນງານ ກ່ຽວກັບ
ບັນຫາໃນບ່ອນເຮັດວຽກ (Smaller, 2014). 

 
5. ບົດແນະນໍາຂອງ ອາຊຽນ ສໍາລັບການລົງທຶນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນດ້ານສະບຽງອາຫານ, ກະສິກໍາ ແລະ ປEາໄມJ 

ບົດແນະນໍາຂອງອາຊຽນ ສໍາລັບການລົງທືນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນດ້ານສະບຽງອາຫານ, ກະສິກໍາ ແລະ ປEາໄມJ ແມEນ
ໄດJຮັບ ແຮງຈູງໃຈ ແລະ ມີພ້ືນຖານ ຈາກຄະນະກໍາມະການກ່ຽວກັບຫັຼກການຄວາມໝ້ັນຄົງ ດ້ານອາຫານໂລກ ສໍາລັບການ
ລົງທືນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນລະບົບກະສິກໍາ ແລະ ອາຫານ (CFS-RAI). ບົດແນະນໍາ ແມEນເຄ່ືອງມືໃນການສະໜັ
ບສະໜູນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ CFS-RAI ໃນອາຊຽນ. ບົດແນະນໍາແມEນເພື່ອບັນດາລັດຖະບານ AMS (ລວມທັງບັນດາ
ອົງການຍ່ອຍ, ສູນກາງ ແລະ ພາກພ້ືນ) ແລະ ດັດປັບຕາມບັນດາສ່ິງທ້າທາຍ ສະເພາະທ່ີອາຊຽນກໍາລັງປະເຊີນຢູE ດັ່ງທີ່ໄດJ
ກໍານົດໄວJໃນພາກທີ 4, ໂດຍ ໃນຂົງເຂດສ່ວນໃຫຍ່ ແມEນເນ້ັນໜັກ ໃສEໂຄງການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນຂະໜາດໃຫຍ່ ທ່ີສ້າງ
ຫຼາຍຜົນກະທົບດ້ານລົບທ່ີສໍາຄັນທີ່ສຸດ ຂອງການລົງທືນ FAF ດັ່ງທ່ີໄດJອະທິບາຍໄວJຂ້າງເທິງ. ເຖິງຢEາງໃດກ່ໍຕາມ, ກໍຍັງມີ
ບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທ່ີສໍາຄັນ ສ ໍາລັບ ພາກສ່ວນມີສ່ວນຮ່ວມ ທ່ີຢູEນອກລັດຖະບານ ແລະ ຜູJປະກອບການ
ເອກະຊົນຂະໜາດໃຫຍ່, ເຊ່ິງໄດJກໍານົດໄວJໃນພາກທີ 6. ບົດແນະນໍານ້ີ ແມEນແບບສະໝັກໃຈ. 

 ບົດແນະນໍາທີ 1: ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນຄວາມໝ້ັນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ແລະ ໂພຊະ
ນາການທ່ີດີຂ້ືນ 

• ການລົງທືນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນ FAF ໃນອາຊຽນປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນຄວາມໝ້ັນຄົງ ດ້ານສະບຽງ 
ອາຫານ, ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການທ່ີດີຂ້ືນໂດຍ: 

o ຮັບຮູJ ແລະ ເຄົາລົບສິດທິຂອງພົນລະເມືອງອາຊຽນທຸກຄົນໃນການເຂ້ົາເຖິງອາຫານທ່ີພຽງພໍ, ປອດໄພ, 
ຫລາກຫລາຍ, ເປັນທ່ີຍອມຮັບທາງດ້ານວັດທະນະ ທໍາ, ມີພາບລັກໜ້າດຶງດູດ ແລະ ມີລາຄາຖືກ ແລະ 
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ມີທາດບໍາ ລຸງ, ແລະ ປາສະຈາກຄວາມອຶດຫິວ. 

o ສະໜັບສະໜູນພັນທະຂອງ AMS ໃນການບັນລຸເປ້ົາໝາຍ ການພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງ 2 (SDG2), 
ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນຈຸດປະສົງ ແລະ ເປ້ົາໝາຍຂອງບົດແນະນໍາໃນພາກພ້ືນອາຊຽນ ກ່ຽວກັບ
ນະໂຍບາຍດ້ານຄວາມໝ້ັນຄົງ ດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ແລະ ກອບລວມຂອງຄວາມ
ໝ້ັນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານຍຸດທະສາດ ຂອງອາຊຽນ 2015 - 2020. 

o ຊ່ວຍໃນການຮັບປະກັນການສະໜອງ ອາຫານທ່ີພຽງພໍ, ລາຄາບ່ໍແພງ, ປອດໄພ ແລະ ມີທາດບໍາລຸງ 
ສໍາລັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະຊາກອນອາຊຽນໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຕົວເມືອງ, ໃນລະດັບພາກ
ພ້ືນ, ລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບຄົວເຮືອນໂດຍຜ່ານການຜະລິດທ່ີເພ່ີມຂ້ືນ ແລະ ຫລາກຫລາຍ, ການຊ້ື
ຜ່ານລາຍໄດJເພ່ີມຂ້ຶນ ພ້ອມທັງປັບປຸງການເຂ້ົາເຖິງ ແລະ ແຈກຢາຍ ຄັງສະສົມອາຫານທ່ີມີຢູE. 

o ການຮັບຮູJ ແລະ ການເຄົາລົບສິດທິຂອງຊາວກະສິກອນຕ່ໍຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງແນວພັນ. 

• ເພ່ືອບັນລຸເປ້ົາໝາຍດ່ັງກ່າວ, AMS ອາດຈະພິຈາລະນາ: 

o ສະໜອງ ສະພາບແວດລ້ອມທ່ີປອດໄພ, ຊ່ວຍໃຫJການລົງທືນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍຄວາມໝ້ັນຄົງ
ດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ. 

o ການພັດທະນາແຜນການຂອງຂະແໜງການ FAF ແຫEງຊາດ ທ່ີລວມເອົາຍຸດທະສາດ ເພ່ືອບັນລຸຄວາມ
ໝ້ັນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ຄວາມປອດໄພ ຂອງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການທ່ີດີຂ້ືນ. 

o ສະໜັບສະໜູນໂຄງການເສີມສ້າງອາຫານ, ລວມທັງຜ່ານການເປັນຮຸJນສ່ວນກັບພາກເອກະຊົນ, ເພ່ືອ
ຊ່ວຍເພ່ີມຄວາມປອດໄພດ້ານໂພຊະນາການ. 

o ພັດທະນາກົນໄກການເງິນໃນຊົນນະບົດທ່ີມີນະວັດຕະກໍາ, ລວມທັງຫຸJນສ່ວນພາກລັດ - ເອກະຊົນ 
(PPPs), ເພ່ືອປັບປຸງການເຂ້ົາເຖິງຕະຫຼາດ ແລະ ຂະຫຍາຍພ້ືນຖານໂຄງລ່າງຊົນນະບົດ ໃນເຂດ ທ່ີມີ
ຄວາມບ່ໍໝ້ັນຄົງດ້ານອາຫານ, ໂດຍສະເພາະເສ້ັນທາງ, ການຂົນສ່ົງ, ພະລັງງານ, ຊົນລະປະທານ ແລະ 
ເຄືອຂ່າຍການເກັບຮັກສາທ່ີຈໍາເປັນເພ່ືອເພ່ີມການຜະລິດສະບຽງອາຫານ ແລະ  ກໍາ ລັງຊ້ື. . 

o ຕິດຕາມຜົນກະທົບຂອງການລົງທືນຕ່ໍຄວາມໝ້ັນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ, ແລະ 
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງອາຫານ. 

 
 

ບົດແນະນໍາທີ 2: ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດທ່ີສະເໝີພາບ, ຍືນຍົງ ແລະ ທ່ົວເຖິງ ແລະ ການ
ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ 

• ການລົງທືນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນ FAF ໃນອາຊຽນປະກອບສ່ວນໃນ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ທ່ີມີຄວາມ
ສະເໝີພາບ, ຍືນຍົງ, ທ່ົວເຖິງ, ເຄົາລົບວັດທະນະທໍາ, ແລະ ເໝາະສົມ ແລະ ການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກໂດຍ: 

o ຊ່ວຍໃຫJບັນລຸການຂະຫຍາຍຕົວຢEາງສະເໝີພາບ, ຍືນຍົງ ແລະ ທ່ົວເຖິງ ໃນລັກສະນະ ທ່ີຫTດຜ່ອນ
ຄວາມທຸກຍາກ, ຮັບປະກັນຄວາມສະເໝີພາບ ລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຄວາມເຂ້ັມແຂງ ຂອງແມEຍິງ, 
ແລະ ຫTດຜ່ອນຄວາມບ່ໍສະເໝີພາບພາຍໃນປະເທດແລະ ລະຫວ່າງ AMS, ເພ່ືອປະຕິບັດເປ້ົາໝາຍທໍາ 
ອິດຂອງວິໄສທັດ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ ສໍາລັບການຮ່ວມມືອາຊຽນໃນ FAF. 

o ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດທ່ີເໝາະສົມ, ປອດໄພ ແລະ ຍືນຍົງ, ໂດຍສະເພາະ ສໍາລັບຜູJ
ທ່ີຢູEໃນເຂດຊົນນະບົດ, ມີຄ່າຕອບແທນ ແລະ ລາຍໄດJທ່ີພຽງພໍ, ສະເໝີພາບໃນຄ່າແຮງງານ ແລະ  ຊຸດສິດ
ຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆ ລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ, ມີສະຖານທ່ີເຮັດວຽກທ່ີເໝາະສົມ, ແລະ ມີໂອກາດໃນການຝຶກ
ອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາທັກສະສີມື. 

o ຊຸກຍູJການປະດິດສ້າງ ແລະ ການກະຈາຍເຕັກໂນໂລຊີ ໃໝEໆ ແລະ ຍືນຍົງ ທ່ີຈະຊ່ວຍເພ່ີມປະສິດທິພາບ
ຂອງຊັບພະຍາກອນ, ຜົນຜະລິດ ແລະ ຄຸນນະພາບການຜະລິດ, ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນຂ້ໍແນະນໍາ 7, ລວມ
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ທັງ ຜ່ານການປະສານງານ, ການຮ່ວມມື ແລະ ການເປັນຮຸJນສ່ວນ ລະຫວ່າງຜູJຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ 
ໃຫຍ່. 

o ຊ່ວຍເຫືຼອສະຫະກອນ, ຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ, ຜູJເກັບກ່ຽວປEາໄມJ, ວິສາຫະກິດປEາໄມJ ຂະໜາດ
ນ້ອຍ ແລະ  SME ອ່ືນໆ ເພ່ືອປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານ (ລວມທັງການປະຕິບັດຕາມ
ມາດຕະຖານ), ແລະ ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນຜູJທ່ີຕ້ອງການຫັນເປັນວິສາຫະກິດການຄ້າ ທ່ີມີຄວາມສາມາດ
ແຂEງຂັນໄດJ. 

o ແບEງປັນມູນຄ່າຜ່ານ ພັນທະທ່ີມີຄວາມສົມດຸນ ແລະ ສາມາດບັງຄັບໃຊJໄດJ ຈາກທັງນັກລົງທືນ ແລະ 
ປະເທດທ່ີມີການລົງທືນ. 

o ສະໜັບສະໜູນສັນຍາ ທ່ີມີຄວາມເປັນທໍາ ແລະ ໂປEງໃສຫຼາຍຂ້ືນ ລະຫວ່າງຜູJຊ້ື ແລະ ຜູJຜະລິດສິນຄ້າ
ກະສິກໍາ ທ່ີແກJໄຂຄວາມບ່ໍສົມດູນດ້ານອໍານາດ, ໂດຍຜ່ານສະພາບແວດລ້ອມ ທ່ີມີລະບຽບກົດໝາຍທ່ີ 
ເອ້ືອອໍານວຍ ແລະ ມີສະຖຽນລະພາບ, ພ້ອມທັງ ນໍາໃຊJ ຫືຼ ປັບປຸງໃຫJສອດຄ່ອງກັບ ມາດຕະຖານຄວາມ
ສະ ໝັກໃຈທ່ີມີຢູEໃນຂົງເຂດນ້ີ. 

o ເຄົາລົບ ແລະ ສ່ົງເສີມການດໍາລົງຊີວິດໃນປEາ ຕາມຮີດຄອງວັດທະນະທ ໍາ ທ່ີມີຄວາມເຂ້ັມແຂງ ແລະ ຍືນ
ຍົງ. 

 
• ເພ່ືອບັນລຸເປ້ົາໝາຍດ່ັງກ່າວ, AMS ອາດຈະພິຈາລະນາ: 

o ເອົາພັນທະຜູກພັນ ສະເພາະທ່ີສາມາດວັດແທກໄດJ ເຂ້ົາໃນສັນຍາ ນັກລົງທືນ-ລັດ, ແລະ ຊຸກຍູJໂຄງການ
ພັດທະນາທຸລະກິດ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມເພ່ືອອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫJແກE ການມີສ່ວນ ຮ່ວມ ຂອງ
ທຸລະກິດທ້ອງຖ່ິນ. 

o ຄ້ົນຄ້ວາທາງເລືອກອ່ືນ ນອກຈາກການສໍາປະທານທ່ີດິນຂະໜາດໃຫຍ່, ແລະ ກະຕຸກຊຸກຍູJໃຫJນັກລົງທືນ 
ມ ີພັນທະຜ ູກພັນໃນການເຮັດສັນຍາກະສິກໍາ ທ່ີມີຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ທ່ົວເຖິງ,  ແລະ ມີຮູບການຈ້າງ
ປູກ ຫືຼ ລ ້ຽງ  ທ່ີຍັງໃຫJຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍສາມາດຢູEໃນທ່ີດິນຂອງຕົນ, ຕາມຄວາມເໝາະສົມ
ສໍາລັບນັກລົງທືນ, ໂຄງການ ແລະ ເງ່ືອນໄຂທ້ອງຖ່ິນ. ຮູບແບບສັນຍາກະສິກໍາ ທ່ີຈິງແລJວ ຄວນຈະໃຫJຜົນ
ປະໂຫຍດແກEຊຸມຊົນທັງໝົດ ບ່ໍແມEນ ມີພຽງແຕEຊາວກະສິກອນສ່ວນບຸກຄົນທ່ີຮ່ັງມີເທ່ົານ້ັນ. 

o ແນະນໍາຍຸດທະສາດການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນໃນສັນຍານັກລົງທືນ-ລັດ, ລວມທັງຂ້ໍຕົກລົງການ
ພັດທະນາຊຸມຊົນ, ໂດຍສອດຄ່ອງກັບຫັຼກການການການຍິນຍອມແບບມີອິດສະລະ ໄດJຮັບຂ້ໍມູນ ລ່ວງໜ້
າ (FPIC) ແລະ ບົດແນະນໍາແບບສະໝັກ ໃຈກ່ຽວກັບການຄຸJມຄອງບໍລິຫານ ການຄອບຄອງນໍາໃຊJທ່ີດິນ
, ການປະມົງ ແລະ ປEາໄມJໃນບໍລິບົດ ຂອງຄວາມໝ້ັນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານແຫEງຊາດ (VGGT), 
CFS-RAI ແລະ ສUານັກງານຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ  ສໍາລັບຫັຼກການສິດທິມະນຸດໃນ
ການເຮັດສັນຍາຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ (Ruggie, 2011xxiv). ໃນກໍລະນີຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມືອງ, ການ
ນໍາສະເໜີຂ້ໍຕົກລົງ FPIC, ແມEນສອດຄ່ອງກັບ ຖະແຫຼງການຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍສິດທິຂອງ
ຄົນພ້ືນເມືອງ ແລະ ຄູEມື FPIC ຂອງ FAO. 

o ໂດຍການນໍາໃຊJ ເອກະສານແນະນໍາ ທ່ີມີຢູEແລJວ (ເຊ່ັນຄູEມືດ້ານກົດໝາຍ ຂອງ UNIDROIT-FAO-
IFAD ໃນການເຮັດສັນຍາການກະສິກໍາ ປີ 2015; ແລະ ຂ້ໍຕົກລົງທ່ີເປັນຕົວແບບ ສໍາລັບສັນຍາກະສິກໍາ
ທ່ີມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ; ທ່ີຈະອອກມາໃນປີ 2018xxv) ເພ່ືອພັດທະນາ ສັນຍາທ່ີເປັນທໍາກັບຜູJຮັບປູກ ຫືຼ 
ລ້ຽງ, ແລະ ເຮັດວຽກກັບຊາວກະສິກອນ, ສະຫະກອນ ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງຂອງຊາວກະສິກອນ ເພ່ືອຍົກ
ສູງຄວາມຮັບຮູJກ່ຽວກັບສິດ ແລະ ພັນທະໃນສັນຍາ 

o ໃຫJບັນດາສະຫະກອນ ແລະ ອົງການຕົວແທນຂອງຜູJຜະລິດອາຫານຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຜູJບໍລິໂພກ ມີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນເວທີດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ການຕັດສິນໃຈ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົງທືນ. 
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o ສ້າງຍຸດທະສາດເພ່ືອຮັບປະກັນການລວມເອົາແມEຍິງ ແລະ ກຸEມຄົນດ້ອຍໂອກາດ ເຂ້ົາໃນໂຄງການລົງທືນ 
ແລະ ໂຄງການຮັບປູກ ຫືຼ ລ້ຽງ, ໂດຍ ຄໍານຶງເຖິງຄວາມບ່ໍສົມດຸນດ້ານອໍານາດທ່ີມີຢູE. 

o ການຈັດສັນເງິນສາທາລະນະເພ່ືອສະໜັບສະໜູນຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ, ສະຫະກອນ, ຜູJເກັບ
ກ່ຽວປEາໄມJ ແລະ SME, ໂດຍຜ່ານແຜນງານ ແລະ ເຄ່ືອງມືໄລຍະຍາວເຊ່ັນ: ການເງິນຈຸລະພາກ, ການ
ປEອຍສິນເຊ່ືອຊົນນະບົດ, ການເຊ່ືອມໂຍງຕະຫຼາດ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ, 
ໂດຍສະເພາະໃນຊຸມຊົນທ່ີທຸກຍາກ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດ. 

 
ບົດແນະນໍາທີ 3: ສ່ົງເສີມຄວາມສະເໝີພາບ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫJແກEແມEຍິງ, ຊາວໜຸE
ມ, ຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມືອງ ແລະ ກຸEມຄົນດ້ອຍໂອກາດ. 

• ການລົງທືນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນ FAF ໃນອາຊຽນປະກອບສ່ວນໃຫJແກEຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-
ຊາຍ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວໜຸEມ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໂດຍ: 

o ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫJແກEການເຂ້ົາເຖິງໂອກາດທ່ີສະເໝີພາບ, ແລະ ສ່ົງເສີມ ແລະ ປົກປJອງສິດທິມະນຸດ
ຂອງແມEຍິງ, ຊາວໜຸEມ, ເດັກນ້ອຍ, ຜູJເຖ້ົາ, ຄົນພິການ, ຄົນງານອົບພະຍົບ, ກຸEມຊົນເຜ່ົາສ່ວນນ້ອຍ, 
ຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມືອງ ແລະ ກຸEມສ່ຽງ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດ, ສອດຄ່ອງກັບ  ແຜນການຊຸມຊົນ ສັງຄົມ-
ວັດທະນະທໍາ ອາຊຽນ 2025. 

o ຮັບຮູJການປະກອບສ່ວນອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງແມEຍິງໃນຂະແໜງການ FAF, ພ້ອມທັງຮັບຮູJຄວາມສໍາຄັນ 
ຂອງຂະແໜງການ FAF ໃນອາຊຽນທ່ີໄດJເອົາໃຈໃສEຊາວໜຸEມຢEາງມີປະສິດທິຜົນ, ແລະ ດຶງດູດເອົາຊາວ
ໜຸEມ ເຂ້ົາໃນຂະແໜງການ ທ່ີເລ່ີມສູງອາຍຸນ້ີ ນັບມ້ືນັບຫຼາຍຂ້ຶນ. 

o ຮັບຮູJເຖິງບົດບາດເປັນໃຈກາງຂອງຂະແໜງ FAF ໃນການສ່ົງເສີມຮູບແບບທຸລະກິດທ່ີມີສ່ວນຮ່ວມ ເພ່ືອ
ຊ່ວຍຮັບປະກັນການເຂ້ົາເຖິງການຈ້າງງານ ແລະ ການປະກອບການ. 

o ເພ່ີມທະວີການເຂ້ົາເຖິງທ່ີດິນ, ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ວັດຖຸດິບ, ການບໍລິການ (ການຂະຫຍາຍ, 
ການໃຫJຄໍາປຶກສາ ແລະ ການເງິນ), ການສຶກສາ, ການຝຶກອົບຮົມ, ຕະຫຼາດ, ແລະ ຂ້ໍມູນຂ່າວສານ, ແລະ 
ການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ ດ້ານສິດຕ໋ໍທ່ີດິນ ຂອງແມEຍິງ. 

o ການເຊ່ືອມສານບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງຂອງແມEຍິງພາກປະຕິບັດ ດ້ານ
ກະສິກໍາ, ການປະມົງ ແລະ ປEາໄມJ ແບບຍືນຍົງ, ເພ່ືອແກJໄຂຄວາມສ່ຽງທ່ີເພ່ີມຂ້ືນຂອງແມEຍິງ, ຊົນເຜ່ົາ
ພ້ືນເມືອງ ແລະ ກຸEມອ່ືນໆ ຕ່ໍກັບ ຜົນກະທົບທາງດ້ານ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ແລະ 
ການປEຽນແປງຂອງດິນຟJາອາກາດ. ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ ວິໃສທດ ອາຊຽນ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດສໍາລັບ
ການຮ່ວມມືອາຊຽນໃນ FAF. 

o ຮັບປະກັນໃຫJແມEຍິງ, ຊາວໜຸEມ, ຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມືອງ ແລະ ຄົນທ່ີດ້ອຍໂອກາດ ເຂ້ົາຮ່ວມຢEາງມີຄວາມໝາຍ 
ໃນການຕັດສິນໃຈ, ບົດບາດໃນການເປັນຜູJນໍາ, ແລະ ການເປັນຫຸJນສ່ວນ. 

 
• ເພ່ືອບັນລຸເປ້ົາໝາຍດ່ັງກ່າວ, AMS ອາດຈະພິຈາລະນາ: 

o ປັບປຸງການເຂ້ົາເຖິງຂອງແມEຍິງ ຕ່ໍກັບການສຶກສາ ແລະ ກົນໄກການແກJໄຂຕາມກົດໝາຍ, ແລະ ປັບປຸງ
ຄວາມສາມາດຂອງແມEຍິງໃນການເຕ້ົາໂຮມ ແລະ ຮຽກຮ້ອງສິດທິທາງການເມືອງ . ໃນບາງກໍລະນີ, 
ບົດບາດນ້ີອາດກ່ຽວຂ້ອງກັບການປັບປຸງລະບົບກົດໝາຍ ແຕEສ່ວນໃຫຍ່ແລJວ ແມEນຈະ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ 
ການບັງຄັບໃຊJ ກົດໝາຍ ທ່ີມີຢູEແລJວ. 

o ຮັບສະໝັກ ພະນັກງານສ່ົງເສີມເພດຍິງເພ່ີມເຕີມ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ພະນັກງານສ່ົງເສີມທັງໝົດ ເພ່ືອໃຫJ
ການສະໜັບສະໜູນ ຕາມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃຫJແກE ຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ  SME. 

o ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫJແກEການເປັນຄູEຮ່ວມມື ແລະ ເຄືອຂ່າຍ ລະຫວ່າງອົງການຈັດຕ້ັງທາງສັງຄົມ, 
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ກຸEມຊາວກະສິກອນ, ກຸEມຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມືອງ ແລະ ສະຫະກອນແມEຍິງເພ່ືອສະໜັບສະໜູນການສ້າງຄວາມ
ເຂ້ັມແຂງດ້ານເສດຖະກິດຂອງແມEຍິງ. 

o ສ່ົງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວໜຸEມ ໃນຂະແໜງການ FAF ໂດຍຜ່ານນະໂຍບາຍຕ່າງໆທ່ີ ອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກໃຫJແກEການເຂ້ົາເຖິງຢEາງມີຄວາມໝາຍ ຕ່ໍແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນ, ຕະຫຼາດ ແລະ ໂອກາດ, 
ຊ່ຶງລວມມີ: 

§ �ສ້າງຕ້ັງສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ FAF, ທ່ີມີຫັຼກສູດການກະສິກ ໍາ ໃນຟາມ  
ແລະ ເຕັກນິກ,  ລວມທັງຫັຼກສູດການເປັນຜູJປະກອບການດ້ານກະສິກໍາ. 

§ �ສະໜັບສະໜູນນັກລົງທືນທ່ີພະຍາຍາມເຊ່ືອມໂຍງຊາວໜຸEມ ເຂ້ົາໃນຂະບວນການຕັດສິນໃຈ. 

§ �ສະໜັບສະໜູນກຸEມຜູJຜະລິດທ່ີເປັນຕົວແທນໃຫJແມEຍິງ, ຊາວໜຸEມ ແລະ ຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມືອງ ເພ່ືອ
ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດໃນການໂຄສະນາ  ແລະ  ອໍານາດໃນການຕ່ໍລອງ ຂອງເຂົາເຈ້ົາ. 

o ການພັດທະນາແຜນງານຕ່າງໆເພ່ືອປEຽນແປງຄວາມຮັບຮູJຂອງຊາວໜຸEມ ຕ່ໍຂະແໜງ FAF ແລະ ກະຕຸກ
ຊຸກຍູJໃຫJໄວໜຸEມ ເລືອກເສ້ັນທາງອາຊີບ FAF ໃຫJຫຼາຍຂ້ຶນ. 

o ຮຽກຮ້ອງໃຫJນັກລົງທືນສ້າງຍຸດທະສາດການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວໜຸEມ ໃຫJເປັນສ່ວນໜ່ຶງ ຂອງແຜນ
ທຸລະກິດຂອງຕົນ, ລວມທັງການຝຶກງານ ແລະ ທຶນການສຶກສາ. 

o ສ່ົງເສີມການນໍາໃຊJ ICT ໃນ FAF ເຊ່ັນ: ໂທລະສັບມືຖື, ການບໍລິການອິນເຕີເນັດ, ແອັບ apps ແລະ ສ່ື
ສັງຄົມ, ທັງເພ່ືອປັບປຸງການເຂ້ົາເຖິງຂ້ໍມູນຂ່າວສານ, ແລະ ດຶງດູດຊາວໜຸEມ ໃຫJເປັນຊາວກະສິກອນ ລຸJນຕ່ໍ
ໄປ. 

o ສະໜັບສະໜູນການສ້າງຕ້ັງກຸEມເງິນຝາກປະຢັດຂອງຊາວໜຸEມ ພາຍໃນຊຸມຊົນ ແລະ/ຫືຼ ກະຕຸກຊຸກຍູJກຸEມ
ທ້ອນເງິນຊຸມຊົນໃຫJລວມເອົາຊາວໜຸEມເຂ້ົານໍາ. 

o ຮັບຮູJບົດບາດ ແລະ ອິດທິພົນ ທ່ີເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງແມEຍິງ ໃນຄວາມໝ້ັນຄົງ ດ້ານອາຫານ ແລະ 
ໂພຊະນາການໃນລະດັບຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນ, ແລະ ສະໜັບສະໜູນໃຫJແມEຍິງສາມາດແປການລົງທືນ
ໃນ FAF ໄປສູEຜົນໄດJຮັບດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ສະບຽງອາຫານ ໃນທາງບວກ ສໍາລັບຄອບຄົວ ແລະ 
ຊຸມຊົນທ່ີເຂົາເຈ້ົາອາໄສຢູE. 

 
ບົດແນະນໍາທີ 4: ເຄົາລົບການຄອບຄອງນໍາໃຊJທ່ີດິນ, ການປະມົງ, ແລະ ປEາໄມJ, ແລະ ການເຂ້ົາເຖິງແຫ່ຼງນໍ້າ 

• ການລົງທືນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນ FAF ໃນອາຊຽນເຄົາລົບການຄອບຄອງນໍາໃຊJທ່ີດິນ, ການປະມົງ, ແລະ 
ປEາໄມJ, ແລະ ການເຂ້ົາເຖິງແຫ່ຼງນU້າໂດຍ: 

o ເຄົາລົບຜູJຖືສິດຄອບຄອງນໍາໃຊJທ່ີດິນ, ການປະມົງ ແລະ ປEາໄມJທ່ີຊອບທໍາ ທຸກຄົນ, ລວມທັງຜູJຖືສິດຕາມ
ປະເພນີ, ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ ບົດແນະນໍາຕາມຄວາມສະ ໝັກ ໃຈກ່ຽວກັບການຄຸJມຄອງບ ໍລິຫານການ
ຄອບຄອງ ນໍາໃຊJທ່ີດິນ, ການປະມົງ ແລະ ປEາໄມJ (VGGT), ແລະ ບົດແນະນໍາແບບສະໝັກໃຈເພ່ືອ
ຮັບປະກັນຄວາມໝ້ັນຄົງຂອງການປະມົງຂະໜາດນ້ອຍແບບຍືນຍົງ. ໃນບໍລິບົດຂອງຄວາມໝ້ັນຄົງ ດ້ານ
ສະບຽງອາຫານ ແລະ ການລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ, ແລະ ໃນກໍລະນີຂອງຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມືອງ, ແມEນສອດ
ຄ່ອງກັບຖະແຫຼງການຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍສິດທິຂອງຄົນພ້ືນເມືອງ. 

o ຮັບຮູJສິດທິຂອງປະຊາຊົນພ້ືນເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນໃນການຍິນຍອມແບບມີອິດສະລະ ໄດJຮັບຂ້ໍ
ມູນ ລ່ວງໜ້າ  (FPIC) ຕ່ໍການລົງທືນໃດໆໃນພ້ືນທ່ີດິນ ແລະ ປEາໄມJທ່ີເປັນປະເພນີຂອງເຂົາເຈ້ົາ ແລະ 
ຮັບປະກັນວ່າໄດJຜ່ານ FPIC. 

o ປະເມີນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມຕ່ໍຜູJຖືສິດຄອບຄອງ ນໍາໃຊJທ່ີຊອບທໍາທັງໝົດ, ລວມທັງການສ້າງຂ້ໍມູນ
ພ້ືນຖານ ຂອງສະພາບສັງຄົມທ່ີມີຢູEກ່ອນ ກິດຈະກໍາການລົງທືນໃດໆ ແລະ ປະເມີນຜົນກະທົບຕ່ໍປະຊາຊົນ
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ທ່ີອາໄສຢູEໃນ ຫືຼ ບໍລິເວນອອ້ມແອJມພ້ືນທ່ີໂຄງການທ່ີສະເໜີ ໂດຍໃຫJຄວາມສົນໃຈເປັນພິເສດແກE
ປະຊາຊົນພ້ືນເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ. 

o ຫລີກລ້ຽງການຍົກຍ້າຍ ແລະ ຈັດສັນພູມລໍາເນົາ ທຸກຄົນທ່ີຖືສິດຄອບຄອງທ່ີຊອບທໍາ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ
ກົດໝາຍຂອງ AMS, VGGT, ຫັຼກການພ້ືນຖານ ແລະ ຂ້ໍແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການຍົກຍ້າຍ ໂດຍອີງໃສE
ການພັດທະນາຂອງ ສໍານັກງານຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ ເພ່ືອສິດທິມະນຸດ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ 
ມາດຕະຖານການປະຕິບັດທີ  5 ຂອງ IFC  ກ່ຽວກັບການຈັດຫາທ່ີດິນ ແລະ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນແບບ 
ບ່ໍສະໝັກໃຈ. 

• ເພ່ືອບັນລຸເປ້ົາໝາຍດ່ັງກ່າວ, AMS ອາດຈະພິຈາລະນາ: 

o ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງດ້ານກົດໝາຍ ທ່ີດິນ ແລະ ນະໂຍບາຍການນໍາໃຊJທ່ີດິນ ພ້ອມທັງ ຄວາມສາມາດ ໃນ
ການບໍລິຫານ ແລະ ລະບົບຕ່າງໆໃນລະດັບທ້ອງຖ່ິນເພ່ືອກໍານົດ, ບັນທຶກ, ແລະ ໃນບ່ອນທ່ີເໝາະສົມ, 
ກໍານົດສິດເປັນເຈ້ົາຂອງທ່ີດິນຢEາງເປັນທາງການ, ໂດຍຮັບຮູJວ່າ ລະບອບການຄອບຄອງທ່ີດິນ ທ່ີໝ້ັນຄົງ 
ສາມາດສະໜັບສະໜູນການລົງທືນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ. 

o ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫJແກEການອອກໃບຕາດິນ ລວມໝູE, ຊຸມຊົນ ແລະ ບຸກຄົນ ແລະ ຮູບແບບອ່ືນໆ
ໃນການປົກປJອງສິດຄອບຄອງນໍາໃຊJ ໃນວິທີທ່ີຮັບຮູJເຖິງແນວຄິດທ່ີກວ້າງຂວາງ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນເຈ້ົາ
ຂອງ ແລະ ການເຂ້ົາເຖິງທ່ີດິນ, ແລະ ນ້ັນແມEນສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດJ ໂດຍຊຸມຊົນທ່ີທຸກຍາກ ແລະ ກຸEມດ້ອຍ
ໂອກາດ, ຮຽນຮູJຈາກປະສົບການທ່ີຜ່ານມາໃນໂຄງການອອກໃບຕາດີນສ່ວນບຸກຄົນຕ່າງ ໆ, ໂດຍສະເພາະ 
ສໍາລັບຜູJທຸກຍາກໃນຊົນນະບົດ. 

o ປູກຈິດສໍານຶກໃຫJແກEຊຸມຊົນກ່ຽວກັບສິດຄອບຄອງນໍາໃຊ ້ທ່ີຊອບທໍາ ຂອງເຂົາເຈ້ົາ, ຊ່ຶງລວມມີ: 

§ �ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນເພ່ືອພົວພັນກັບນັກລົງທືນ, ລວມທັງການເຂ້ົາຮ່ວມ 
ການເຈລະຈາ. 

§ �ພັດທະນາຂະບວນການທ່ີລຽບງ່າຍ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ເພ່ືອທ່ີ  ຄວາມກັງວົນ, ການຮ້ອງທຸກ 
ແລະ ການລະເມີດສິດທິກ່ຽວກັບທ່ີດິນ ຫືຼ ຊັບພະຍາກອນ ຂອງຊຸມຊົນສາມາດຍົກຂ້ຶນມາ ແລະ 
ແກJໄຂໄດJ (ສໍາລັບທຸກກຸEມ, ລວມທັງນັກລົງທືນ). 

o ດໍາເນີນກິດຈະກໍາ ການປູກຈິດສໍານຶກຮ່ວມ ໃນບັນດາ AMS ໃນທຸກລະດັບຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບ 
VGGT ແລະ ບັນດາຫັຼກການ ແລະ ແນວທາງອ່ືນໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ແລະ ຂັດຂວາງ ການປະຕິບັດ ການ
ສ່ົງເສີມການລົງທືນ ທ່ີທໍາລາຍຄວາມໝ້ັນຄົງຂອງສິດຄອບຄອງນໍາໃຊJ. ຮັບປະກັນວ່າ ໃນກໍລະນີທ່ີການ
ຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ຖືວ່າບ່ໍສາມາດຫີຼກລ່ຽງໄດJ, ຄວນມີການຈໍາກັດໃຫJນ້ອຍທ່ີສຸດ ແລະ ມີມາດຕະການທ່ີເໝ
າະສົມເພ່ືອຫTດຜ່ອນຜົນກະທົບທ່ີບ່ໍດີຕ່ໍຜູJທ່ີຖືກຍົກຍ້າຍ ແລະ ຊຸມຊົນເຈ້ົາພາບ ຄວນໄດJຮັບການວາງແຜນ 
ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຢEາງລະມັດລະວັງ. ແຜນການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ຄວນໄດJຮັບການປະຕິບັດໂດຍອີງໃສE
ຜົນຂອງການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ, ແລະ ໂດຍພິຈາລະນາ ຫັຼກການພ້ືນຖານ ແລະ ຂ້ໍແນະນໍາ 
ກ່ຽວກັບການຍົກຍ້າຍ ໂດຍອີງໃສEການພັດທະນາ ຂອງ ສໍານັກງານຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ເພ່ືອສິດທິມະນຸດ ຂອງ
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ມາດຕະຖານການປະຕິບັດທີ  5 ຂອງ IFC  ກ່ຽວກັບການຈັດຫາທ່ີດິນ 
ແລະ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນແບບ ບ່ໍສະໝັກໃຈ. . ແຜນການຍົກຍ້າຍຈັດສັນຄວນໄດJຮັບການຕົກລົງເຫັນດີ
ຈາກຊຸມຊົນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃຕJຂະບວນການ FPIC ແລະ ຄວນຈະລວມເອົາໂອກາດ ສUາລັບການຈ້າງ
ແຮງງານຢູEໃນຟາມ ແລະ ນອກຟາມ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມທັກສະໃຫJແກEປະຊາຊົນທ່ີໄດJຮັບຜົນກະທົບ
ຈາກໂຄງການ. 

o ຮັກສາລະບົບ ເປັນທໍາ ແລະ ໂປEງໃສ ໃນການລະບຸສິດກ່ຽວກັບທ່ີດິນ ໃນທາງທ່ີປົກປJອງຜູJຖືສິດຄອບຄອງ
ນໍາໃຊJທ່ີຊອບທໍາ ແລະ ເຂດອະນຸລັກຕ່າງໆ, ລວມທັງຜ່ານການນໍາໃຊJເຕັກໂນໂລຊີ ເຊ່ັນ ເຕັກໂນໂລຊີ 
ລະບົບກໍານົດຕໍາແໜEງທ່ົວໂລກ (GPS) ຫືຼ ຂ້ໍມູນດາວທຽມ, ໃນບ່ອນທ່ີເໝາະສົມ. 
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ບົດແນະນໍາທີ 5: ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸJມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຢEາງຍືນຍົງ, ໂດຍສະເພາະປEາໄມJຂອງ
ອາຊຽນ 

• ການລົງທືນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນ FAF ໃນອາຊຽນປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການອະນຸລັກ ແລະ ຄຸJມຄອງ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງ, ໂດຍສະເພາະຊັບພະຍາກອນປEາໄມJຂອງອາຊຽນ, ໂດຍ: 

o ປJອງກັນ, ຫTດຜ່ອນ ແລະ ແກJໄຂຜົນກະທົບທາງລົບຕ່ໍອາກາດ, ທ່ີດິນ, ດິນ, ແຫ່ຼງນ້ໍາ ທັງໃນແຜEນດິນໃຫຍ່ 
ແລະ ນອກຊາຍຝ່ັງ, ປEາໄມJ, ດິນທາມ, ທ່ີຢູEອາໄສ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ, ໂດຍອີງໃສEຄວາມຕ້ອງການ
ສະເພາະຂອງເຂດທ່ີມີຄວາມອ່ອນໄຫວ ແລະ ເຂດສະຫງວນ. 

o ສະໜັບສະໜູນ ປະຕິບັດການຄຸJມຄອງປEາໄມJແບບຍືນຍົງ, ລວມທັງການຄຸJມຄອງປEາໄມJຊຸມຊົນ, ພ້ອມທັງ
ການປJອງກັນອັກຄີໄພ ແລະ ການຄວບຄຸມ ໝອກ ຄວັນຂ້າມແດນ. ການສະໜັບສະໜູນນ້ີຄວນຮັບຮູJເຖິງ
ຄຸນຄ່າທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ນິເວດວິທະຍາຂອງປEາໄມJຂອງອາຊຽນ ແລະ 
ການປະກອບສ່ວນຂອງມັນຕ່ໍຊີວະນາໆພັນ ແລະ ວົງຈອນກາກບອນ. ຍັງຄວນເຄົາລົບບົດບາດທ່ີເປັນ
ເອກະລັກຂອງປEາໄມJ ໃນການໃຫJບໍລິການລະບົບນິເວດທ່ີສໍາຄັນເຊ່ັນ: ຄວາມໝ້ັນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ, 
ຄວາມປອດໄພດ້ານພະລັງງານ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານຢາປົວພະຍາດ. ນ້ີແມEນສອດຄ່ອງກັບວິໄສທັດ 
ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ ສໍາລັບການຮ່ວມມືອາຊຽນໃນ FAF ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດຂອງການປະຕິບັດ
ງານເພ່ືອການຮ່ວມມືອາຊຽນກ່ຽວກັບປEາໄມJ (2016 - 2025). 

o ສ້າງຄວາມສົມດຸນສໍາລັບຈຸດປະສົງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທ່ີຈະເພ່ີມການຜະລິດ ກັບ
ຈຸດປະສົງເພ່ືອການອະນຸລັກ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມືອງ, ເພ່ືອ
ພັດທະນາລະບົບການຄຸJມຄອງຊັບພະຍາກອນທ່ີມີຄວາມຍືນຍົງດີກວ່າເກ່ົາເພ່ືອສະໜັບສະໜູນ ແລະ 
ອະນຸລັກ ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນພັນທຸກໍາ. 

o ສະໜັບສະໜູນການສະໜອງຊັບພະຍາກອນທ່ີຍືນຍົງ ແລະ ການຢ້ັງຢືນດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, 
ການຄວບຄຸມ  ແລະ ສະແດງໃຫJເຫັນຄວາມຕ້ອງການທ່ີເພ່ີມຂ້ືນ, ໂດຍສະເພາະໃນກຸEມຄົນຊ້ັນກາງຂອງ
ອາຊຽນ ທ່ີກໍາລັງຂະຫຍາຍຕົວ, ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນ FAF ທ ີ ່ຜລິດແບບຍືນຍົງ. 

o ຫTດຜ່ອນການສູນເສຍ ແລະ ສ່ິງເສດເຫືຼອ ກ່ອນ ແລະ ຫັຼງການເກັບກ່ຽວ, ການເພ່ີມປະສິດທິພາບການ
ຜະລິດ, ແລະ ການນUາໃຊJສ່ິງເສດເຫືຼອ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຊ້ອນ ຢEາງມີປະສິດທິພາບ, ລວມທັງການ
ລົງທືນໃນພ້ືນຖານໂຄງລ່າງການຂົນສ່ົງ ແລະ ການເກັບຮັກສາ, ການຮ່ວມມື ສໍາລັບການກະຈາຍເຕັກໂນ
ໂລຊີ ແລະ ການຄ້ົນຄວ້າ. 

o ສ່ົງເສີມການຊົມໃຊJທ່ີຍືນຍົງໂດຍການກະຕຸກຊຸກຍູJການວາງແຜນຫTດຜ່ອນການຜະລິດສ່ິງເສດເຫືຼອ, ນໍາ
ໃຊJການຫຸJມຫ່ໍທ່ີເປັນມິດກັບສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ການຍືດວົງຈອນຊີວິດ ຂອງຜະລິດຕະພັນ ໃຫJຍາວຂ້ຶນ. 

o ການຈັດຕ້ັງສະຖາບັນ ແລະ ລະບົບການປົກຄອງ ແລະ ການວາງແຜນ ແລະ ການຄຸJມຄອງຊັບພະຍາກອນ 
ທໍາມະຊາດ, ໂດຍມີພ້ືນທ່ີພຽງພໍ ສໍາລັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມືອງ ໃນ
ການຕັດສິນໃຈ, ແລະ ຮັບປະກັນວ່າການລົງທືນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນ FAF ຢ້ັງຢືນ ແລະ ສ້າງ
ຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫJສະຖາບັນ ແລະ ລະບົບການປົກຄອງເຫ່ົຼານ້ີ, ບ່ໍແມEນທUາລາຍ. 

• ເພ່ືອບັນລຸເປ້ົາໝາຍດ່ັງກ່າວ, AMS ອາດຈະພິຈາລະນາ: 

o ຮັບປະກັນລະບົບການຄຸJມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທ່ີກວມລວມ, ໂດຍອີງໃສEກົດໝາຍ ການຄຸJມ
ຄອງຊັບພະຍາກອນທ່ີມີຢູE, ພ້ອມທັງການປະຕິບັດທ່ີດີ ແລະ ຄວາມຮູJຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ, ເພ່ືອຄຸJມຄອງ
ການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ, ການເຂ້ົາເຖິງ ແລະ  ນໍາໃຊJ, ລວມທັງ: 

§ �ກໍານົດຫັຼກການໃນການຄຸJມຄອງນ້ໍາ ໃນຖານະເປັນແຫລ່ງເສດຖະກິດທ່ີຂາດແຄນ ເພ່ືອບັນລຸ
ການນໍາໃຊJທ່ີມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສະເໝີພາບ, ແລະ ຮັບປະກັນການອະນຸລັກ ແລະ ປົກປັກ
ຮັກສາຊັບພະຍາກອນນ້ໍາ. 
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§ �ຮັບປະກັນການເຂ້ົາເຖິງນ້ໍາ ໃຫJສອດຄ່ອງກັບພັນທະສິດທິມະນຸດ ແລະ ພັນທະດ້ານການ
ພັດທະນາ, ໂດຍລັດຖະບານຍັງຮັກສາຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຫັຼກໃນການຈັດສ່ົງນ້ໍາ ແລະ ສຸຂະ
ອະນາໄມ ສໍາລັບປະຊາກອນຂອງຕົນ, ແລະ ບ່ໍອີງໃສEຜູJລົງທຶນເອກະຊົນ ຢEາງດຽວໃນການໃຫJ
ບໍລິການສາທາລະນະ. 

§ �ພັດທະນາແຜນປEາໄມJແຫEງຊາດທ່ີແກJໄຂການລົງທືນຢEາງຈະແຈJງ ເນ່ືອງຈາກມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບ 
ແລະ ມີຜົນກະທົບຕ່ໍບັນຫາປEາໄມJທ່ີສໍາຄັນ ເຊ່ັນ: ການອະນຸລັກ, ຊະນິດພັນທ່ີຮຸກຮານ, ການຕັດ
ໄມJຜິດກົດໝາຍ, ໄຟໄໝJປEາ ແລະ ສັດປEາ. 

§ �ສະໜັບສະໜູນຂ້ັນຕອນການແບEງຂ້ັນຄຸJມຄອງປEາໄມJ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ. 

§ �ໃນກໍລະນີທ່ີຈໍາເປັນ, ນໍາໃຊJລະບຽບການສະເພາະເພ່ືອຄຸJມຄອງເຂດທ່ີມີຄວາມອ່ອນໄຫວ ແລະ 
ສໍາຄັນ ແລະ ເຂດປJອງກັນ. 

§ ສະໜອງ ການປະສານງານລະຫວ່າງກະຊວງ, ການກໍານົດມາດຕະຖານ, ການວາງແຜນ ແລະ 
ການຕິດຕາມ, ລະຫວ່າງກະຊວງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງເຊ່ັນກະສິກໍາ, ປEາໄມJ, ສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ນ້ໍາ. 

o ການສ່ົງເສີມຊີວິດການເປັນຢູE ທ່ີເປັນທາງເລືອກໃນພ້ືນທ່ີປEາໄມJໂດຍຜ່ານກິດຈະກໍາ ການຖ່າຍທອດຄວາມ
ຮູJທ່ີມີຊຸມຊົນເຂ້ົາຮ່ວມນໍາ, ພ້ອມທັງສະໜັບສະໜູນຊຸມຊົນໃນການປູກພືດ ແລະ  ນໍາໃຊJວິທີການ
ກະເສດອ່ືນໆທ່ີຊ່ວຍປJອງກັນການເຊາະເຈ່ືອນຂອງດິນ ແລະ ການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນອ່ືນໆ. 

 
ຄໍາແນະນໍາທີ 6: ສະໜັບສະໜູນການຜະລິດ ແລະ ການກະຈາຍເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການປະຕິບັດທ່ີມີຄວາມຍືນຍົງ 
ແລະ  ເໝາະສົມ ສໍາລັບລະບົບ FAF ທ່ີມີປະສິດທິພາບ, ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ປອດໄພ 

• ການລົງທືນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນ FAF ໃນອາຊຽນສະໜັບສະໜູນການຜະລິດ ແລະ ການ ກະຈາຍ ເຕັກໂນ
ໂລຊີ ແລະ ການປະຕິບັດທ່ີຍືນຍົງ ສໍາລັບລະບົບ FAF ທ່ີມີປະສິດທິພາບ, ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ປອດໄພໂດຍ: 

o ການລົງທືນໃນໂຄງລ່າງ R&D ທ່ີຈໍາເປັນ, ຄວາມສາມາດຂອງມະນຸດ, ແລະ ການສ່ົງເສີມ “ທົດລອງເພ່ືອ
ຈັນຍາບັນ” ສUາລັບທັງການຜະລິດ ແລະ ການແຜEກະຈາຍຂອງເຕັກໂນໂລຊີຕະຫຼອດຕ່ອງໂສJມູນຄ່າ 
FAF, ລວມທັງການຈັດເຕັກໂນໂລຍີຕ່າງປະເທດໃຫJດີກວ່າເກ່ົາກັບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຂ້ໍຈໍາກັດຂອງ
ທ້ອງຖ່ິນ. 

o ຮັບຮອງເອົາ ແລະ ສະໜັບສະໜູນນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ການຈັດວາງສະຖາບັນທ່ີເປັນກໍາລັງ
ຊຸກຍູJການພັດທະນາ, ການຄ້າ ແລະ ການແຈກຢາຍເຕັກໂນໂລຊີ, ໃນການປະຕິບັດວິໄສທັດ ແລະ ແຜນ
ຍຸດທະສາດ ສໍາລັບການຮ່ວມມືອາຊຽນໃນ FAF. ແລະ ພ້ອມດຽວກັນໃຫJການພິຈາລະນາເຖິງເຕັກໂນໂລ
ຊີທ່ີເພ່ີມສະມັດຕະພາບການຜະລິດ, ປັບປຸງປະສິດທິພາບໃນການຄຸJມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊJວັດຖຸດິບ, ຊັບ
ພະຍາ ກອນທໍາມະຊາດ, ພະລັງງານ, ແລະ ສ່ິງເສດເຫືຼອ. 

o ການສ່ົງເສີມການຮ່ວມມື ແລະ ການປະສານງານລະຫວ່າງ AMS ສໍາລັບ R&D, ລວມທັງການສ້າງໂຄງ
ປະກອບອາຊຽນທ່ີມີຢູEເພ່ືອການແລກປEຽນຄວາມຮູJ, ແລະ ນUາໃຊJການລົງທືນຂອງພາກເອກະຊົນໃນ
ການປະດິດສ້າງຜ່ານ PPPs ຍຸດທະສາດ, ສອດຄ່ອງກັບຂອບເຂດພາກພ້ືນເພ່ືອການພັດທະນາເຕັກໂນ
ໂລຊີໃນ ຂະແໜງ FAF.  

o ສະໜັບສະໜູນການເປັນຫຸJນສ່ວນຂອງພາກເອກະຊົນ ແລະ ການນໍາໃຊJຮູບແບບທຸລະກິດລວມເພ່ືອ
ກະຕຸກຊຸກຍູJການໂອນເຕັກໂນໂລຊີ ຈາກນັກລົງທຶນເອກະຊົນຂະໜາດໃຫຍ່ ໄປສູEຊາວກະສິກອນຂະໜາດ
ນ້ອບ ແລະ  SME. 

o ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫJເວທີແລກປEຽນຂ້ໍມູນຂ່າວສານ, ການປEຽນແປງໃໝE ແລະ ການແລກປEຽນຄວາມຮູJ
ລະຫວ່າງພາກເອກະຊົນ, ນັກວິທະຍາສາດ, ສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າ, ຊາວກະສິກອນ ແລະ ພາກສ່ວນມີສ່ວນ
ຮ່ວມ ອ່ືນໆ. 
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o ການຮັບຮູJຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງຄວາມຮູJ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແບບດ້ັງເດີມເພ່ືອ
ສ່ົງເສີມລະບົບ FAF ທ່ີມີປະສິດທິພາບ, ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ປອດໄພ, ແລະ ຮັບປະກັນສິດຊັບສິນທາງ
ປັນຍາລວມທ່ີເກີດຂ້ືນຈາກຄວາມຮູJ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແບບດ້ັງເດີມດ່ັງກ່າວໄດJຖືກຮັບຮູJ ແລະ ສະໜັບ
ສະໜູນ. 

• ເພ່ືອບັນລຸເປ້ົາໝາຍດ່ັງກ່າວ, AMS ອາດຈະພິຈາລະນາ: 

o ການພັດທະນາທັກສະ ແລະ ການຮັບສະໝັກພະນັກງານທ່ີມີຄວາມຊໍານານໃນການຄ້າເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ 
ການພັດທະນາ PPP ໃນ FAF. 

o ສະໜັບສະໜູນການສ້າງ ແລະ ຮັບຮອງເອົາເຕັກໂນໂລຊີ ໃໝE ໂດຍການສ້າງລະບົບປະດິດສ້າງລະດັບຊາດ 
ແລະ ພາກພ້ືນ, ເຊ່ິງພົວພັນກັບລັດຖະບານ, ອົງການ NGO, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ຜູJຕາງ ໜ້າ ຂະໜາດ
ນ້ອຍ. 

o ການສະໜອງ ທຶນ ຫືຼ ການອຸດໜູນການຈັດຊ້ືເຕັກໂນໂລຊີໃໝE ໃນເບ້ືອງຕ້ົນ ສໍາລັບຜູJຜະລິດຂະໜາດ
ນ້ອຍ ແລະ SME, ເພ່ືອຫTດຜ່ອນຕ້ົນທຶນໃນເບ້ືອງຕ້ົນ ແລະ ຄວາມກ້າວ ໜ້າ ທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີໃນ
ປະເທດ. ໂດຍສຸມໃສE, ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີທ່ີເໝາະສົມເພ່ືອຊ່ວຍຜູJຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍ 
ແລະ  SME ປັບປຸງສະມັດຕະພາບ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ, ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ
ຕະຫລາດສາກົນ ແລະ ເພ່ີມຄວາມສາມາດໃນການແຂEງຂັນ. 

o ການພັດທະນາຄວາມສາມາດໃນການຄັດເລືອກ ແລະ ເລືອກການລົງທືນທ່ີແນະນໍາເຕັກໂນໂລຊີທ່ີຍືນຍົງ
ເພ່ືອປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງປະເທດ. 

o ພະນັກງານລັດທ່ີມີຄວາມຊໍານິຊໍານານເຂ້ົາໄປໃນອົງກອນອຸດສາຫະກໍາເພ່ືອໃຫJການສະໜັບສະໜູນດ້ານວິ 
ຊາການສະເພາະດ້ານວິສາຫະກິດ ຫືຼ ພືດພັນແກEຜູJປູກຂະໜາດນ້ອຍ. 

o ເຊ່ືອມໂຍງສະຖາບັນຄ້ົນຄ້ວາກະສິກໍາ ແລະ ອົງການ NGO ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດທະນາ ແລະ ເຜີຍແຜE
ເຕັກໂນໂລຊີກັບນັກລົງທືນທ່ີໃຫຍ່ກວ່າເພ່ືອຊຸກຍູJຄວາມພະຍາຍາມຂອງທຸກຝEາຍເພ່ືອຜົນປະໂຫຍດຂອງ
ຜູJທ່ີມີຂະໜາດນ້ອຍ. 

o ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທ່ີ ອໍານວຍໃຫJແກEການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໃນການຖ່າຍ
ທອດຄວາມຮູJ, ການຜະລິດເຕັກໂນໂລຊີກະສິກໍາ ແລະ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ. 

o ກໍານົດກອບກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍທ່ີມີປະສິດທິຜົນ ສໍາລັບສິດທິຊັບສິນທາງປັນຍາ, ລວມທັງການ
ອະນຸມັດດ້ານລະບຽບການທ່ີມີປະສິດທິຜົນ ສໍາລັບເຕັກໂນໂລຊີ, ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຂ້ັນຕອນໃໝEເພ່ືອ
ໃຫJເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາໃໝEລ້າສຸດສາມາດຮັບຮອງເອົາໄດJງ່າຍ. 

 
ບົດແນະນໍາທີ 7: ເພ່ີມຄວາມຕ້ານທານ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນການຫTດຜ່ອນ ແລະ ການປັບຕົວເຂ້ົາກັບການປEຽນແປງ
ດິນຟJາອາກາດ, ໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ແລະ ຜົນກະທົບອ່ືນໆ 

• ການລົງທືນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນ FAF ໃນອາຊຽນເພ່ີມຄວາມຕ້ານທານ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນການຫTດ 
ຜ່ອນ ແລະ ປັບຕົວເຂ້ົາກັບການປEຽນແປງດິນຟJາອາກາດ, ໄພພິບັດທໍາມະຊາດ, ແລະ ຜົນກະທົບອ່ືນໆໂດຍ: 

o ໂດຍຮັບຮູJວ່າຂະແໜງການ FAF ມີທ່າແຮງອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນການປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນມາດຕະການຮັບ
ມືກັບການປEຽນແປງດິນຟJາອາກາດ. ສ່ິງນ້ີລວມມີໂດຍຜ່ານການຫລ້ົມຈົມກາກບອນ, ການປູກປEາຄືນໃໝE 
ແລະ ການອະນຸລັກປEາໄມJທໍາມະຊາດ, ໃນບັນດາການເຊ່ືອມໂຍງອ່ືນໆ. ຖ້າເຮັດແບບນ້ັນ, ການລົງທືນຢEາງ
ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນ FAF ຈະສະໜັບສະໜູນ ກອບພາຫຸຂະແໜງການ ກ່ຽວກັບການປEຽນແປງດິນ
ຟJາອາກາດ: ກະສິກໍາ ແລະ ປEາໄມJ ເພ່ືອມຸEງໄປສູEຄວາມໝ້ັນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ. 

o ພັດທະນາ, ທົດສອບ ແລະ ປັບປຸງມາດຕະການປັບຕົວເຂ້ົາກັບດິນຟJາອາກາດ ແລະ ຍຸດທະສາດທ່ີມີປະສິດ 
ທິພາບ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເໝາະສົມ ສໍາລັບຄວາມຕ້ານທານກັບດິນຟJາອາກາດ, ໃຫJສົມບູນຕາມບົດ
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ແນະນໍາໃນພາກພ້ືນອາຊຽນ ກ່ຽວກັບການສ່ົງເສີມການປະຕິບັດທ່ີສະຫຼາດດ້ານສະພາບອາກາດ ກ່ຽວກັບ
ການກະສິກໍາ. 

o ຊຸກຍູJການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນປJອງກັນຄວາມສ່ຽງດ້ານການເງິນ ສໍາລັບຜູJຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ  
SME ກ່ຽວກັບໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ ແລະ ການປEຽນແປງດິນຟJາອາກາດ, ລວມທັງຜ່ານ PPPs ຍຸດ
ທະສາດ, ສອດຄ່ອງກັບແຜນຜັງຊຸມຊົນວັດທະນະ ທໍາ - ສັງຄົມອາຊຽນ 2025. 

o ຮັບຮູJ, ເຄົາລົບ ແລະ ສ່ົງເສີມຄວາມຮູJ ແລະ ການປະຕິບັດພ້ືນເມືອງ ແລະ ແບບດ້ັງເດີມໃນມາດຕະການ
ຄຸJມຄອງພືດແບບຍືນຍົງ, ການຄຸJມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ວິທີການອ່ືນໆຂອງການປັບຕົວ
ເຂ້ົາກັບການປEຽນແປງດິນຟJາອາກາດໃນ FAF. 

o ຮັບຮູJ ແລະ ຕອບສະໜອງ ຕ່ໍຄວາມສ່ຽງທ່ີສູງຂອງແມEຍິງ, ຊາວໜຸEມ, ເດັກນ້ອຍ, ຜູJເຖ້ົາ, ຄົນພິການ, ແຮງ
ງານອົບພະຍົບ, ກຸEມຊົນເຜ່ົາ ແລະ ກຸEມທ່ີມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດອ່ືນໆລວມທັງຜູJທ່ີອາໄສຢູEໃນ
ເຂດສ່ຽງ. 

• ເພ່ືອບັນລຸເປ້ົາໝາຍດ່ັງກ່າວ, AMS ອາດຈະພິຈາລະນາ: 

o ເພ່ີມກອງທຶນສາທາລະນະໃຫJແກEການຄ້ົນຄວ້າ ແລະ ຂະຫຍາຍການບໍລິການເພ່ືອສະໜັບສະໜູນການຫTດ 
ຜ່ອນ ແລະ ການປັບຕົວເຂ້ົາກັບການປEຽນແປງດິນຟJາອາກາດ, ລວມທັງຜ່ານ: 

§ �ເພ່ີມການລົງທືນໃສEເຕັກໂນໂລຊີການຫTດຜ່ອນ ແລະ ການປັບຕົວ, ລວມທັງການພັດທະນາ
ແນວພັນທ່ີທົນທານຕ່ໍດິນຟJາອາກາດ. 

§ �ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງເຈ້ົາໜ້າທ່ີລັດຖະບານ, ຜູJຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍ, SME ແລະ ຊຸມຊົນ
ທ້ອງຖ່ິນເພ່ືອເຜີຍແຜE ແລະ ນໍາໃຊJການຄ້ົນຄວ້າທ່ີມີຄຸນນະພາບສູງຜ່ານປະສົບການຂອງ
ອາຊຽນ. 

o ພັດທະນາກອບກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍເພ່ືອດຶງດູດພາກເອກະຊົນໃຫJຊອກຫາຜະລິດຕະພັນ ແລະ 
ການບໍລິການປະກັນໄພທ່ີຫລາກຫລາຍ ແລະ ມີລັກສະນະພິເສດທ່ີພິຈາລະນາຄວາມສ່ຽງທ່ີເກີດຂ້ືນຈາກ
ຄວາມຖ່ີຂອງໄພແຫJງແລJງ, ນ້ໍາຖ້ວມ ແລະ ເຫດການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບດິນຟJາອາກາດທ່ີຮ້າຍແຮງອ່ືນໆ, 
ໂດຍສຸມໃສEບົດບາດຂອງ ICT ຍ້ອນວ່າ 90 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ 100 ບໍລິສັດ ICT ທ່ີໃຫຍ່ທ່ີສຸດໃນໂລກມີ
ຢູEໃນອາ ຊຽນ. 

o ກໍານົດພ້ືນທ່ີສະເພາະຂອງກິດຈະກໍາ ທ່ີຈໍາເປັນໃນການປະຕິບັດມາດຕະການການປEຽນແປງດິນຟJາອາກາດ 
ແລະ ກະຕຸກຊຸກຍູJໃຫJຜູJຮັກສາເຮືອນເອົາໃຈໃສEຢEາງພຽງພໍຕ່ໍພວກກ່ຽວ. 

 
ບົດແນະນໍາທີ 8: ເຄົາລົບລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ລວມເອົາໂຄງສ້າງ, ຂະບວນການ ແລະ ກົນໄກການຮ້ອງທຸກທ່ີມີ
ຄວາມໂປEງໃສ 

• ການລົງທືນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນ FAF ໃນອາຊຽນຄວນເຄົາລົບລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ລວມເອົາໂຄງສ້າງ, 
ຂ້ັນຕອນ ແລະ ກົນໄກການຮ້ອງທຸກທ່ີມີຄວາມໂປEງໃສໂດຍ: 

o ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ຂອງຊາດດ້ວຍຈົດ ໝາຍ ແລະ ດ້ວຍຈິດໃຈ; 

o ຫີຼກລ່ຽງການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະຕິບັດ ແລະ ການໃຫJສິນບົນ; 

o ການແບEງປັນຂ້ໍມູນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົງທືນຢEາງເປັນຮູບປະທໍາ, ເຂ້ົາເຖິງ, ແລະ ໂປEງໃສໃນທຸກຂ້ັນຕອນ
ຂອງວົງຈອນການລົງທືນ, ເພ່ືອໃຫJລະດັບສະໜາມຫ້ີຼນລະຫວ່າງນັກລົງທືນ ແລະ ຊຸມຊົນທ່ີຖືກກະທົບ, 
ຫTດຜ່ອນຂ້ໍຂັດແຍEງທ່ີອາດເກີດຂ້ືນ, ແລະ ອUານວຍຄວາມສະດວກໃນການຕິດຕາມກວດກາໂຄງການລົງ 
ທືນ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍຕົກລົງຕາມສັນຍາ ແລະ ກັບຊຸມຊົນ; 

o ການສ່ົງເສີມການເຂ້ົາເຖິງກົນໄກການໄກEເກEຍ, ການຮ້ອງທຸກ, ແລະ ກົນໄກການແກJໄຂຂ້ໍຂັດແຍEງທ່ີໂປEງໃສ 
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ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ, ລວມທັງການເຄົາລົບການປົກຄອງແບບດ້ັງເດີມ ແລະ ກົນໄກການຮ້ອງທຸກ ແລະ 
ຂະບວນການກົດໝາຍ ປະເພນີ ສໍາລັບການແກJໄຂຂ້ໍຂັດແຍJງ, ໂດຍສະເພາະກຸEມທ່ີມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ດ້ອຍໂອກາດ, ຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ. 

o ປະຕິບັດເພ່ືອແກJໄຂບັນຫາຄົງຄ້າງ, ຍົກຕົວຢEາງໂດຍຜ່ານກົນໄກການຮ້ອງທຸກຂ້ັນຕ້ົນ, ການທົບທວນຄືນ
ສັນຍາທ່ີຜ່ານມາ, ການປະເມີນຜົນກະທົບຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ລວມທັງການພິຈາລະນາຜົນກະ 
ທົບດ້ານວັດທະນະທໍາ) ຫືຼ ການປະເມີນທ່ີດິນທ່ີເປັນເອກະລາດໃນສະຖານະການຫລັງການຂັດແຍJງ. 

o ປຶກສາຫາລືຢEາງມີຄວາມໝາຍ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບກັບກຸEມ ແລະ ບຸກຄົນທ່ີໄດJຮັບຜົນກະທົບຈາກ
ການຕັດສິນໃຈດ້ານການລົງທືນ, ກ່ຽວກັບຄວາມບ່ໍສະດວກດ້ານພະລັງງານ, ເພ່ືອຮັບປະກັນການມີສ່ວນ
ຮ່ວມຢEາງຫ້າວຫັນ, ມີປະສິດທິພາບ, ແທJຈິງ ແລະ ມີຂ້ໍມູນໃນການຕັດສິນໃຈເຫ່ົຼານ້ັນ. ນ້ີລວມທັງການ
ຊອກຫາຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມຈາກປະຊາຊົນພ້ືນເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ, ຕາມສິດຂອງເຂົາເຈ້ົາທ່ີ
ຈະໄດJຮັບຄວາມເຫັນດີເປັນອິດສະຫຼະ, ແຈJງກ່ອນ ແລະ ແຈJງຕະຫຼອດໄລຍະການລົງທືນ. ຫັຼກການນ້ີຮັບ
ຮູJວ່າຂ້ັນຕອນການປຶກສາຫາລືຄວນໄດJຮັບການແບEງແຍກຕາມຂະໜາດ ຂອງການລົງທືນ; 

o ສ່ົງເສີມນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ກົດລະບຽບ, ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງສະຖາບັນ, ທ່ີປະຕິບັດຕ່ໍນັກ
ລົງທືນ FAF ທຸກຄົນຢEາງຍຸຕິທໍາ ແລະ ສະເໝີພາບ, ແລະ ນ້ັນແມEນຄວາມໂປEງໃສ, ຮ່ວມກັນ, ສອດຄ່ອງ 
ແລະ ສາມາດຄາດເດົາໄດJ. 

• ເພ່ືອບັນລຸເປ້ົາໝາຍດ່ັງກ່າວ, AMS ອາດຈະພິຈາລະນາ: 

o ສ້າງແນວທາງໃນການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນເປັນແຕEລະໄລຍະ, ລວມທັງ: 

§ �ເຜີຍແຜEລາຍລະອຽດຂອງນັກລົງທືນທ່ີຈະມາເຖິງ (ຊ່ື, ຫ້ອງການທ່ີຈົດທະບຽນ ແລະ ຕິດຕ່ໍ), ຂ້ໍ
ມູນກ່ຽວກັບຂ້ັນຕອນການປະມູນ ແລະ ການຄັດເລືອກ, ພ້ອມທັງລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການທ່ີ
ມີທ່າແຮງເຊ່ັນນະໂຍບາຍສ່ົງເສີມໃນການສະ ເໜີ. 

§ �ຮັບປະກັນເອກະສານ ແລະ ຂ້ໍມູນຂ້າງເທິງນ້ັນແມEນຖືກຕ້ອງ, ຖືກເຜີຍແຜEກ່ອນ ແລະ ຮັກສາໃຫJ
ທັນສະໄໝ ຕະຫຼອດຊີວິດຂອງໂຄງການລົງທືນ. 

§ �ເຮັດໃຫJຂ້ໍມູນທ່ີຖືກເປີດເຜີຍສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດJ ສໍາລັບທຸກພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ພິຈາລະນາ
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ລະດັບຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງຕົນ, ຍົກຕົວຢEາງໂດຍການພັດທະນາບົດ
ສະຫTບທ່ີງ່າຍໆໃນພາສາທ້ອງຖ່ິນ. 

§ �ຮັບປະກັນວ່າຂ້ໍມູນ, ເອກະສານ ແລະ ບັນຫາການຮ້ອງທຸກທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົງທືນທ່ີມີຢູE 
(ຫືຼ ດິນຕອນທ່ີບ່ໍມີການລົງທືນໃນອະດີດ) ໃຫJແກEນັກລົງທືນໃນອະນາຄົດ. 

§ �ຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງຂອງມາດຕະຖານການລາຍງານລະຫວ່າງນັກລົງທຶນຂະໜາດນ້ອຍ 
ແລະ ໃຫຍ່, ເພ່ືອຊ່ວຍໃນການປຽບທຽບຂ້ໍມູນທ່ີລາຍງານ. 

o ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃນການເຂ້ົາເຖິງຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມືອງເພ່ືອສະໜັບສະໜູນການບໍລິ 
ການດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານກົດໝາຍ. 

o ໃຫJບົດແນະນໍາສໍາລັບນັກລົງທືນກ່ຽວກັບການປະຕິບັດ ແລະ ຂະບວນການທ່ີດີ ສໍາລັບການດໍາເນີນການ
ປຶກສາຫາລື ແລະ ການເຈລະຈາຊຸມຊົນ, ຕິດຕາມນັກລົງທືນເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າພວກກ່ຽວມີສ່ວນພົວພັນ 
ແລະ ເຈລະຈາຢEາງມີຄວາມໝາຍ ກັບຊຸມຊົນທ່ີຖືກກະທົບ, ລວມທັງການຕິດຕາມກວດກາການນໍາໃຊJກົນ
ໄກແກJໄຂຂ້ໍຂ້ອງໃຈ, ຊຸມຊົນໄດJຮັບການແກJໄຂ. 

o ຮັບປະກັນການເຂ້ົາເຖິງວິທີການແກJໄຂທ່ີມີປະສິດທິພາບ, ລາຄາບ່ໍແພງຜ່ານສານ ຫືຼ ຂະບວນການທ່ີບ່ໍ
ແມEນກົດໝາຍ ອ່ືນໆ, ບ່ອນທ່ີກົນໄກແກJໄຂການຮ້ອງທຸກບ່ໍສາມາດແກJໄຂການຮ້ອງທຸກໄດJ. 

o ສະໜັບສະໜູນນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທ່ີເໝາະສົມ ສUາລັບນັກ
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ລົງ ທືນ FAF, ລວມທັງໂດຍ: 

§ �ເຮັດໃຫJການມີສ່ວນຮ່ວມທ່ີມີຄວາມໝາຍຂອງບັນດາພາກສ່ວນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສ້າງນະໂຍ 
ບາຍການລົງທືນຂອງ FAF, ແລະ ເປີດໂອກາດໃຫJຄUາຄິດເຫັນ ແລະ ການສົນທະນາກ່ຽວກັບ
ການປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ; 

§ ປັບປຸງການປະສານງານ ແລະ ການສ່ືສານລະຫວ່າງຂ້ັນຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ; 

§ �ສ່ົງເສີມການເຂ້ົາເຖິງຂ້ໍມູນຂ່າວສານ, ການບໍລິການ, ນະໂຍບາຍສ່ົງເສີມ, ຊັບພະຍາກອນ, 
ອົງການຈັດ ຕ້ັງຂອງລັດຖະບານ ແລະ ການປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ກົດໝາຍ ທ່ີບ່ໍມີການ
ຈໍາແນກຢEາງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງຊາດ. 

 
ບົດແນະນໍາທີ 9: ປະເມີນ ແລະ ແກJໄຂຜົນກະທົບ ແລະ ສ່ົງເສີມຄວາມຮັບຜິດຊອບ 

• ການລົງທືນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນ FAF ໃນອາຊຽນປະກອບມີກົນໄກຕ່າງໆໃນການປະເມີນ ແລະ ແກJໄຂຜົນ
ກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ວັດທະນະ ທໍາ, ແລະ ສ່ົງເສີມຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ໂດຍ
ສະເພາະໃນການເຄົາລົບກຸEມທ່ີມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດ, ຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ, ໂດຍ: 

o ຮຽກຮ້ອງ ແລະ  ດໍາເນີນການປະເມີນຜົນກະທົບທ່ີເປັນເອກະລາດ ແລະ ໂປEງໃສທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸກພາກ 
ສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ໂດຍສະເພາະແມEນກຸEມສ່ຽງ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດທ່ີສຸດ. 

o ກໍານົດຂ້ໍມູນພ້ືນຖານ ແລະ ຕົວຊ້ີວັດ ສໍາລັບການຕິດຕາມ ແລະ ວັດແທກຜົນກະທົບ, ໂດຍມີ ຄໍາ ເຫັນ
ຈາກຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມືອງ. 

o ຄັດເລືອກເອົານັກລົງທືນ ແລະ ໂຄງການລົງທືນຢEາງມີປະສິດທິຜົນເພ່ືອຮັບປະກັນວ່ານັກລົງທືນ ແລະ 
ໂຄງການສອດຄ່ອງກັບບຸລິມະສິດການພັດທະນາແຫEງຊາດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຊຸມຊົນ, ແລະ 
ສອດຄ່ອງກັບຫັຼກການການລົງທືນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອາຊຽນ FAF. 

o ກໍານົດມາດຕະການຫTດຜ່ອນຜົນກະທົບເພ່ືອແກJໄຂຜົນກະທົບທາງລົບ, ລວມທັງທາງເລືອກໃນການບ່ໍ 
ດໍາເນີນການລົງທືນ ແລະ ຮັບປະກັນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດມາດຕະການເຫ່ົຼານ້ັນຢEາງມີປະສິດທິຜົນ. 

o ຮັບປະກັນວ່າການປະເມີນຜົນເຫ່ົຼານ້ີແມEນສາທາລະນະ ແລະ ເຂ້ົາເຖິງໄດJ. 

o ປະເມີນການປEຽນແປງ ແລະ ການສ່ືສານຜົນໄດJຮັບກັບຜູJມີສ່ວນຮ່ວມຢEາງເປັນປົກກະຕິ. 

o ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວິທີການແກJໄຂທ່ີເໝາະສົມ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ/ຫືຼ ຄ່າຊົດເຊີຍ ສໍາລັບຜົນກະທົບ
ທາງລົບ, ແລະ ການລະເມີດກົດໝາຍແຫEງຊາດ ຫືຼ ພັນທະສັນຍາ. 

• ເພ່ືອບັນລຸເປ້ົາໝາຍດ່ັງກ່າວ, AMS ອາດຈະພິຈາລະນາ: 

o ການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແລະ ການບັງຄັບໃຊJລະບຽບການປະເມີນຜົນກະທົບທ່ີ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົງທືນຂອງ FAF. 

o ການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃນການລວມເອົາຜົນຂອງການປະເມີນຜົນກະທົບເຂ້ົາໃນແຜນການຄຸJມຄອງ. 

o ຮັບປະກັນການຕິດຕາມກວດກາຢEາງຕ່ໍເນ່ືອງ ແລະ ການທົບທວນເປັນແຕEລະໄລຍະກ່ຽວກັບຜົນກະທົບ
ຈາກອົງການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ກະຕຸກຊຸກຍູJການຮ່ວມມືຂອງພາກສ່ວນມີສ່ວນຮ່ວມອ່ືນໆໃນກິດຈະກໍາ
ຕິດ ຕາມກວດກາ, ເຊ່ັນຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ, ສັງຄົມພົນລະເມືອງ, ອົງການຈັດຕ້ັງພາກເອກະຊົນ ແລະ ເປີດ
ເຜີຍຜົນຂອງການຕິດຕາມກວດກາ. 

o ວາງຂ້ັນຕອນການກວດກາທ່ີມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ສໍາລັບນັກລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່. 
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ບົດແນະນໍາທີ 10: ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫJແກEວິທີການໃນພາກພ້ືນໃນການລົງທືນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບໃນ FAF ໃນອາຊຽນ ແລະ  

• ວິທີການໃນພາກພ້ືນກ່ຽວກັບການລົງທືນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນ FAF ໃນອາຊຽນໄດJຮັບການເພ່ີມຂ້ືນໂດຍ
ຜ່ານ: 

o ການສ່ົງເສີມຄວາມກົມກຽວຂອງມາດຕະຖານ, ກົດລະບຽບ ແລະ ວິທີການ FAF ໃນຂະນະທ່ີຊ່ວຍໃຫJ
ມີຄວາມຍືດຍຸEນຕາມລະດັບ AMS ຂອງການພັດທະນາແຕEລະຄົນ 

o ການປJອງກັນ “ການແຂEງກັນລົງລຸEມສຸດ” ທ່ີທໍາລາຍການລົງທືນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນ FAF ແລະ 
ສ່ົງເສີມ “ການແຂEງກັນຂ້ຶນເທິງສຸດ” ໂດຍການໃຫJນະໂຍບາຍສ່ົງເສີມໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຢEາງມີ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍສັງຄົມ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ. 

o ການຮ່ວມມືໃນກິດຈະກໍາ ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການລິເລ່ີມ ແລະ ເຄືອຂ່າຍໃນພາກພ້ືນເພ່ືອ
ແບEງປັນຂ້ໍມູນ ແລະ ຍົກສູງມາດຕະຖານໃນພາກພ້ືນ. 

• ເພ່ືອບັນລຸເປ້ົາໝາຍດ່ັງກ່າວ, AMS ອາດຈະພິຈາລະນາ: 

o ການພັດທະນາວິທີການຮ່ວມກັນໃນການສ່ົງເສີມ ແລະການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການລົງທືນ FAF, 
ການແລກປEຽນຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບການລົງທືນທ່ີຕ້ອງການການເງິນ ແລະ ຄວາມຊ່ຽວຊານຂ້າມອາຊຽນ, ຂັດ 
ຂວາງການແຂEງຂັນກັບການປະຕິບັດການສ່ົງເສີມການລົງທືນດ້ານລຸEມ. 

o ການສ່ົງເສີມການຊ່ວຍເຫືຼອພາຍໃນພາກພ້ືນ, ການແລກປEຽນປະສົບການ ແລະ ການສ້າງຄວາມອາດ
ສາມາດກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົງທືນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນ FAF ເພ່ືອສ້າງ
ຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫJລັດຖະບານ AMS ກ່ຽວກັບບັນຫາດ້ານກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ການຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດ. 

o ສ້າງ ແລະ ຖືເອົາການປະຕິບັດ ແລະ ມາດຕະຖານທ່ີດີທ່ີມີຢູEໃນສາກົນທ່ີໄດJກ່າວມາໃນບົດແນະນໍາດ່ັງກ່າວ
, ຍົກຕົວຢEາງຫັຼກການຂອງການຍິນຍອມເຫັນດີໂດຍບ່ໍເສຍຄ່າ, ລ່ວງໜ້າ ແລະ ຂ້ໍມູນ (FPIC), ມາດຕະ 
ຖານການປະຕິບັດຂອງ IFC, ແນວທາງແບບສະໝັກໃຈຂອງ FAO ກ່ຽວກັບການປົກຄອງທ່ີ
ຮັບຜິດຊອບສິດຄອບຄອງທ່ີດິນ, ການປະມົງ ແລະ ປEາໄມJ. (VGGT), ແລະ ຫັຼກການແນະນUາ ຂອງ
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ສໍາລັບທຸລະກິດ ແລະ ສິດທິມະນຸດ. 

o ສ່ົງເສີມການຮ່ວມມືສອງຝEາຍລະຫວ່າງບ້ານ ແລະ ປະເທດເຈ້ົາພາບເພ່ືອຮ່ວມກັນຕິດຕາມການສະແດງ
ຂອງ FDI ໃນ FAF ແລະ ປະຕິບັດລະບຽບການຕ່າງໆເພ່ືອຮັບປະກັນຫັຼກການຂອງແນວທາງເຫ່ົຼານ້ີໃຫJ
ໄດJຮັບຜົນສູງສຸດໃນການລົງທືນ FDI ທ່ີມີຢູE ແລະ ໃນອະນາຄົດ. 

 
6. ບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູJອ່ືນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 

ເຖິງວ່າບົດແນະນໍາ ດ່ັງກ່າວຈະຖືກ ນໍາ ໄປສະ ເໜີ ຕ່ໍ AMS ໃນຖານະເປັນປະເທດເຈ້ົາພາບ, ແຕEມີບົດບາດ ແລະ ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບທ່ີສໍາຄັນ ສໍາລັບທຸກພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບ FAF, ໂດຍສະເພາະແມEນການຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ນັກ
ລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່, ແຕEຍັງມີຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອບ, ສະຫະກອນ, ຊາວກະສິກອນ, ຜູJຜະລິດປEາໄມJ, ວິສາຫະກິດ
ປEາໄມJຂະໜາດນ້ອຍ, SMEs, ຊຸມຊົນ , ສັງຄົມພົນລະເຮືອນ, ສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ປະເທດບ້ານ. ໃນທ່ີສຸດ, ທຸກ
ພາກສ່ວນມີສ່ວນຮ່ວມຄວນພະຍາຍາມປະຕິບັດຕາມແນວທາງເຫ່ົຼານ້ີ, ສອດຄ່ອງກັບຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງເຂົາເຈ້ົາ, ແລະ ຕາມຄວາມເໝາະສົມໃນສະພາບການຂອງແຕEລະ AMS. 

6.1 ທຸລະກິດການກະເສດ ແລະ ນັກລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ໃນ FAF, ລວມທັງນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ 

• ຮັບປະກັນວ່າການລົງທືນສະໜັບສະໜູນການມີອາຫານ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງທ້ອງຖ່ິນ, ລວມທັງ: 

o ການປະເມີນ ແລະ ຫTດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຕ່ໍຄວາມໝ້ັນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາ



27 
 

ການຂອງທ້ອງຖ່ິນໃນໄລຍະການປະເມີນຄວາມເປັນໄປໄດJ ແລະ ຜົນກະທົບ, ໂດຍສະເພາະແມEນຄວາມ
ສ່ຽງທ່ີບ່ໍປອດໄພດ້ານອາຫານ, ລວມທັງແມEຍິງ, ຊາວໜຸEມ, ຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ, 
ຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມືອງ, ແລະ ຜູJລ້ຽງສັດ. 

o ສົນທະນາ ແລະ ບັນທຶກເອກະສານກ່ຽວກັບຄວາມໝ້ັນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການໃນ
ລະຫວ່າງການປຶກສາຫາລືຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ. 

o ສະໜອງວຽກທ່ີເໝາະສົມ, ໝ້ັນຄົງ ແລະ ມີລາຍໄດJດີ, ແລະ ຈ່າຍລາຄາທ່ີເໝາະສົມໃຫJແກEຜູJຮັບຈ້າງປູກ, 
ເພ່ືອໃຫJສາມາດຊ້ືອາຫານທ່ີມີຄຸນນະພາບ, ຫຼາກຫຼາຍ, ປອດໄພ ແລະ ມີທາດບໍາລຸງ. 

• ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດແບບກວມລວມ, ຍືນຍົງ ແລະ ເປັນເອກະພາບໂດຍ: 

o ຊ່ວຍໃຫJທຸລະກິດໃນທ້ອງຖ່ິນມີຄວາມຮູJ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທ່ີຈໍາເປັນ, ໂດຍອີງໃສEຂ້ໍຕົກລົງເຊ່ິງກັນ ແລະ 
ກັນ, ເພ່ືອໃຫJໄດJມາດຕະຖານທ່ີມີຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບສູງຂ້ືນຂອງນັກລົງທືນ. 

o ຊ່ວຍບໍາລຸງລ້ຽງຜູJປະກອບການໃນທ້ອງຖ່ິນ, ຍົກຕົວຢEາງໂດຍການສະໜັບສະໜູນພະນັກງານໃນການສ້າງ 
ຕ້ັງທຸລະກິດ. 

o ຖ້າເປັນໄປໄດJ, ໃຊJມາດຕະການເພ່ືອຫTດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບຂອງນະໂຍບາຍການກໍານົດລາຄາ ແລະ 
ການຕະຫຼາດຕ່ໍຜູJຖືຮຸJນນ້ອຍ ແລະ ທຸລະກິດທ້ອງຖ່ິນ. 

 
• ສະໜັບສະໜູນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມEຍິງໃນການຕັດສິນໃຈ, ການຈ້າງງານທ່ີມີຄວາມໝາຍ ແລະ ການສ້າງ

ຄວາມເຂ້ັມແຂງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໂດຍ: 

o ສ່ົງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມEຍິງຢEາງຈິງຈັງໃນທຸກໆດ້ານຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ, ການໃຫJ 
ຄໍາ ປຶກສາ 

o ສ້າງທ່ໍສ່ົງພອນສະຫວັນທ່ີຫຼາກຫຼາຍໃນທຸກລະດັບຂອງອົງກອນ, ແລະ ໂດຍສະເພາະໃນລະດັບຜູJຈັດການ/ 
ຜູJອໍານວຍການໃຫຍ່. 

o ຮັບຮອງເອົາການປະຕິບັດການຈ້າງງານເຊ່ັນ: ນະໂຍບາຍ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຕ່ໍຕ້ານການຈໍາແນກ ແລະ 
ການລົບກວນ. 

• ຊ່ວຍເຫືຼອຊາວໜຸEມ ໃນການພັດທະນາທັກສະທ່ີຈໍາເປັນເພ່ືອເຊ່ືອມໂຍງເຂ້ົາໃນຂະແໜງ FAF, ລວມທັງ: 

o ໃຫJການຝຶກອົບຮົມ, ການຝຶກງານ, ແລະ ການໃຫJຄໍາແນະນໍາໄລຍະສ້ັນ. 

o ໃຫJທຶນການສຶກສາ ແລະ ລະບົບການກູJຢືມເງິນ. 

o ກໍານົດເປ້ົາໝາຍຂອງຊາວໜຸEມ ສໍາລັບການມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການທ່ີກວ້າງຂວາງ. 

o ສະໜັບສະໜູນການເປັນນັກທຸລະກິດໜຸEມ ໃນ FAF. 

o ເອົາໃຈໃສEຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕ້ັງທາງສັງຄົມທ່ີເຮັດວຽກໃນການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫJກັບຊາວໜຸEມ  
ຫືຼ ສະໜັບສະໜູນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວໜຸEມ ໃນການພັດທະນາທ້ອງຖ່ິນ. 

• ເຄົາລົບສິດຄອບຄອງທ່ີດິນ, ການປະມົງ ແລະ ປEາໄມJຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນໂດຍ: 

o ເຂ້ົາໃຈສະພາບການຂອງທ້ອງຖ່ິນ, ລະບົບ ແລະ ຂ້ັນຕອນການຄອບຄອງທ່ີດິນທ່ີສາມາດນໍາໃຊJໄດJ, ກ່ອນ
ທ່ີຈະດໍາເນີນການເຈລະຈາໂດຍກົງກັບຜູJຖືສິດຄອບຄອງນໍາໃຊJທ່ີຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງທ້ອງຖ່ິນ, 
ລວມທັງຜ່ານຄະນະກໍາມະການທ່ີດິນທ້ອງຖ່ິນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບດ້ານຕ່າງໆຂອງການຄຸJມຄອງທ່ີດິນໃນຊຸມ
ຊົນ. 

o ປະຕິບັດທຸກມາດຕະການທ່ີເປັນໄປໄດJເພ່ືອປJອງກັນການຍ້າຍຖ່ິນຖານ ແລະ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນຜູJຖືສິດ
ຄອບຄອງ ນໍາໃຊJທ່ີຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ແລະ ບ່ອນທ່ີບ່ໍສາມາດຫີຼກລ່ຽງໄດJ, ຮັບປະກັນວ່າການຍົກ 
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ຍ້າຍຈັດສັນໃດໜ່ຶງແມEນປະຕິບັດຕາມຫັຼກການຂອງການປະຕິບັດທ່ີດີທ່ີສຸດຂອງສາກົນທ່ີກ່າວມາຂ້າງເທິງ. 

o ຮັບປະກັນການຍິນຍອມເຫັນດີຢEາງຫ້າວຫັນ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີຄວາມໝາຍຂອງຊຸມຊົນກ່ຽວກັບ
ການຕັດສິນໃຈໃດໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບທ່ີດິນ, ນ້ໍາແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດອ່ືນໆ, ສ້າງເວລາໃຫJພຽງພໍ
ເພ່ືອຕອບ ຄໍາ ຖາມ ແລະ ຄວາມກັງວົນຕ່າງໆກ່ອນການຕັດສິນໃຈ. 

o ບ່ອນທ່ີລັດຖະບານໄດJກະກຽມ “ດິນຕອນ” ຫືຼ ບ່ອນທ່ີມີການຄອບຄອງທ່ີດິນທ່ີມີຢູEແລJວ, ດໍາເນີນການ
ທົບທວນຄືນຂ້ັນຕອນການພິຈາລະນາຄືນໃໝE ເພ່ືອຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານສາກົນ. 

 
• ເຄົາລົບການເຂ້ົາເຖິງນ້ໍາຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນໂດຍ: 

o ຍົກໃຫJເຫັນຜົນກະທົບທ່ີອາດເກີດຂ້ືນໃນການເຂ້ົາເຖິງ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງນ້ໍາໃນທ້ອງຖ່ິນໃນການ
ປຶກສາຫາລືຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ແບບລວມ ໝູE, ໂດຍຄໍານຶງເຖິງຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງ 
ການຂອງກຸEມທ່ີດ້ອຍໂອກາດ. 

o ດໍາເນີນການປະເມີນຜົນກະທົບຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມເພ່ືອປະເມີນຜົນກະທົບຂອງໂຄງການທ່ີມີ
ການສະໜອງ ນ້ໍາໃນສັງຄົມ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ, ແລະ ພັດທະນາແຜນການຄຸJມຄອງເພ່ືອຫTດຜ່ອນຜົນ
ກະທົບທາງລົບທ່ີລະບຸໄວJຕາມລະບຽບການຂອງຊາດ ແລະ ການປະຕິບັດທ່ີດີທ່ີສຸດຂອງສາກົນ. 

o ຮັບປະກັນຜົນກະທົບໃນທາງບວກສຸດທິແບບຍືນຍົງຕ່ໍການເຂ້ົາເຖິງນ້ໍາຂອງຊຸມຊົນ, ໂດຍສະເພາະໃນໂຄງ 
ການໃຫຍ່. 

• ສະໜັບສະໜູນ ການຜະລິດ ແລະ ການແຜEກະຈາຍຂອງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການປະຕິບັດທ່ີຍືນຍົງໂດຍ: 

o ເຂ້ົາໃຈບັນດາສ່ິງກີດຂວາງຂອງຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອບ ແລະ  SME ໃນການປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີ, 
ແລະ ພັດທະນາຍຸດທະສາດເພ່ືອຫTດຜ່ອນພວກມັນ, ພິຈາລະນາບັນຫາຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງ
ອາຫານ, ການເກັບຮັກສາ ແລະ ພ້ືນຖານໂຄງລ່າງທາງ, ຄວາມສາມາດ ແລະ ລະດັບການສຶກສາ, ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນການເງິນ. 

o ການຮັບຮູJວ່າໄລຍະເວລາທ່ີຍາວນານອາດຈະເປັນສ່ິງຈໍາເປັນໃນຊຸມຊົນທ່ີມີຄວາມສ່ຽງກ່ອນຜົນປະໂຫຍດ
ຂອງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຜົນຕອບແທນໃນການລົງທືນຈະປາກົດຂ້ືນ ແລະ ວາງຍຸດທະສາດໃນການຄຸJມ
ຄອງຄວາມສ່ຽງດ້ານການເງິນ. 

o ໃຫJຜູJຕາງໜ້າຊຸມຊົນ, ຜູJຖືຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ  SME ໃນຂະບວນການຕັດສິນໃຈດ້ານເຕັກໂນໂລຊີແຕE
ຫົວທີເພ່ືອຮັບປະກັນເຕັກໂນໂລຊີໃຫJເໝາະສົມ ແລະ  ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ້ອງຖ່ິນ. 

o ລົງທືນສະໜັບສະໜູນ ດ້ານເຕັກນິກຫັຼງການຂາຍທ່ີເຂ້ັມແຂງ ແລະ ໂຄງການຄຸJມຄອງຜະລິດຕະພັນເພ່ືອ
ຮັບປະກັນການນໍາໃຊJເຕັກໂນໂລຊີ ໃໝE ທ່ີເໝາະສົມ, ແລະ ຍືດອາຍຸການນUາໃຊJທ່ີມີປະໂຫຍດຂອງເຕັກ
ໂນໂລຊີຊີວະພາບ ເຊ່ັນ: ເມັດພືດທ່ີຖືກປັບປຸງ. 

o ຝຶກອົບຮົມຜູJຜະລິດ ແລະ  SMEs ທ່ີມີຊ່ືສຽງໃນທ້ອງຖ່ິນ,  ຫືຼ ການສ້າງຕ້ັງໂຮງຮຽນພາກສະ ໜາມ, 
ເພ່ືອສະແດງການນໍາໃຊJ ແລະ ຜົນໄດJຮັບຂອງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຊ່ວຍໃຫJມັນແຜEຂະຫຍາຍ. 

o ໃຫJນະໂຍບາຍສ່ົງເສີມແກEການນໍາໃຊJເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຫTດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງຄວາມລ້ົມເຫລວໂດຍ
ການໃຫJບໍລິການເພ່ືອສະໜັບສະໜູນ ການຮັບຮອງເອົາ, ເຊ່ັນ: ການເງິນ, ການສະໜັບສະໜູນ ດ້ານເຕັກ
ໂນໂລຊີ ແລະ ການເຂ້ົາເຖິງຕະຫຼາດ ສໍາລັບຜົນຜະລິດທ່ີເພ່ີມຂ້ືນ. 

o ລົງທືນໃນກິດຈະກໍາການຄ້ົນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາທ້ອງຖ່ິນ, ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານທ້ອງ 
ຖ່ິນໃນການພັດທະນາ ແລະ  ນໍາໃຊJເຕັກໂນໂລຊີ ໃໝE. 

 
• ມີບົດບາດໃນການເພ່ີມຄວາມຕ້ານທານ, ການຫTດຜ່ອນ ແລະ ການປັບຕົວເຂ້ົາກັບການປEຽນແປງດິນຟJາອາກາດ, 
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ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ, ແລະ ຜົນກະທົບອ່ືນໆ, ລວມທັງ: 

o ສະໜັບສະໜູນ ການຄ້ົນຄ້ວາ, ລວມທັງການເຂ້ົາຮ່ວມໃນ PPPs. 

o ນໍາໃຊJເຄືອຂ່າຍລະດັບຊາດ, ພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນ (ໃນກໍລະນີເຄືອຂ່າຍຫຼາຍປະເທດໃນ FAF ຂອງຫຼາຍ
ປະເທດ) ເພ່ືອຊ່ວຍແນະນໍາ, ກະແຈກກະຈາຍ ແລະ ຂະຫຍາຍການນໍາໃຊJພືດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ວິທີ
ການປະຕິບັດທ່ີດີທ່ີສຸດໃນທຸກໄລຍະໃນລະບົບຕ່ອງໂສJມູນຄ່າ. 

o ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ, ຜູJຖືຄອງນ້ອຍ ແລະ  SME ເພ່ືອສ່ົງເສີມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ການ
ຮັບຮອງເອົາ ແລະ ການນໍາໃຊJການປະຕິບັດການຫTດຜ່ອນ ແລະ ການປັບຕົວທ່ີມີສະພາບອາກາດທ່ີມີປະ
ສິດທິຜົນ. 

o ຫລີກລ້ຽງການປະຕິບັດທຸລະກິດຂອງ FAF ທ່ີສ່ົງຜົນກະທົບທາງລົບຕ່ໍການປEຽນແປງດິນຟJາອາກາດ. 
 

• ສ່ົງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນທ່ີມີຄວາມ ໝາຍ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ໂດຍ: 

o ເຂ້ົາໃຈສະພາບການຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ, ໂດຍການສ້າງແຜນທ່ີປະຊາກອນ, ປະຊາກອນທ່ີດ້ອຍໂອກາດ 
ແລະ ຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມືອງ, ນະໂຍບາຍດ້ານພະລັງງານ, ແຫລ່ງການ ດໍາ ລົງຊີວິດ ແລະ ພາກສ່ວນມີສ່ວນ
ຮ່ວມທ່ີສໍາຄັນ. 

o ສ້າງການສ່ືສານ, ຄວາມໂປEງໃສ ແລະ ຄວາມໄວJວາງໃຈທ່ີມີປະສິດທິຜົນກັບຊຸມຊົນໃນຕ້ົນໆໃນຂ້ັນຕອນ
ການລົງທືນ, ລວມທັງຜ່ານການນໍາໃຊJຍຸດທະສາດການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ. 

o ເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ບ່ໍມີຄວາມອ່ອນໄຫວດ້ານການຄ້າຢEາງຈິງຈັງໃນວິທີທ່ີສາມາດເຂ້ົາໃຈ
ໄດJແກEຊຸມຊົນ, ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແຫEງຊາດ ແລະ ການປະຕິບັດທ່ີດີທ່ີສຸດຂອງສາກົນ. 

o ຝຶກອົບຮົມໃຫJພະນັກງານປະຕິບັດ ດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ມີຄວາມອ່ອນໄຫວດ້ານວັດທະນະທໍາທ່ີເໝ
າະສົມກັບສະມາຊິກຊຸມຊົນ. 

o ວາງກົນໄກແກJໄຂການຮ້ອງທຸກທ່ີ: 

§ �ຖືກອອກແບບໃຫJ ຄໍາ ປຶກສາກັບຜູJໃຊJເພ່ືອໃຫJມັນມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເໝາະສົມ 

§ �ມີການໂຄສະນາເຜີຍແຜEເປັນຢEາງດີ, ມີຂ້ັນຕອນທ່ີຈະແຈJງ, ເປັນລໍາດັບ ແລະ ໂປEງໃສ, ລວມທັງ
ຂ້ັນຕອນທ່ີວ່ອງໄວເພ່ືອແກJໄຂ ຄໍາ ຮ້ອງທຸກທ່ີມີບູລິມະສິດສູງ. 

§ ບ່ໍແມEນເພ່ືອທົດແທນ ຫືຼ ບ່ໍຂັດຂວາງ ວິທີແກJໄຂທາງຕຸລາການ ແລະ ບໍລິຫານ, ເຊ່ັນການໄກEເກEຍ 
ຫືຼ ການຕັດສິນດ້ວຍຄະນະກໍາມະການ 

§ �ຖືກປະເມີນເປັນປະຈໍາ ທຽບກັບຕົວຊ້ີວັດທ່ີເປັນພາວະວິໄສ 
 

• ປະເມີນຜົນ, ແກJໄຂ ແລະ ຕິດຕາມຜົນກະທົບຂອງໂຄງການລົງທືນຢEາງມີປະສິດທິຜົນໂດຍ: 

o ປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ືນໃນໄລຍະວາງແຜນ, ຮັບປະກັນການ
ຄຸJມຄອງຜົນກະທົບເຫ່ົຼານ້ີຖືກສ້າງຂ້ຶນໃນການອອກແບບໂຄງການ, ຄ່າໃຊJຈ່າຍ ແລະ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ, 
ແລະ ຖ້າມີຄວາມຈໍາເປັນ, ປະຖ້ິມໂຄງການທ່ີມີຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍເກີນໄປ. 

o ປະຕິບັດການປະເມີນຜົນກະທົບຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ແຜນການຄຸJມຄອງເປັນເຄ່ືອງມືທ່ີມີ
ການເຄ່ືອນໄຫວເພ່ືອຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດງານດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຢEາງເປັນປົກກະຕິ
ຕະຫຼອດການດໍາເນີນງານ, ລວມທັງການປະເມີນຄວາມສ່ຽງທ່ີໄດJລະບຸໄວJໃນເມ່ືອກ່ອນເຊ່ັນດຽວກັນກັບ
ຄວາມສ່ຽງໃໝE. 

o ນໍາໃຊJລະບົບຂ້ໍມູນການຄຸJມຄອງເພ່ືອໃຫJຂ້ໍມູນທ່ີເໝາະສົມ, ທັນສະໄໝ ທ່ີຕ້ອງການໂດຍອົງການຕິດຕາມ
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ກວດກາ ຫືຼ ກຸEມສະໜັບສະໜູນ, ແລະ ຈັດການການສ່ືສານຈາກຊຸມຊົນທ່ີຖືກກະທົບ. 

o ນໍາໃຊJເຕັກໂນໂລຊີເຂ້ົາໃນການຕິດຕາມ ແລະ ບັນທຶກສຽງ, ເຊ່ັນ: ລະບົບຄວາມຮູJໄລຍະໄກ, GPS, ແລະ 
GIS. 

o ຕິດຕາມການເກີດອຸບັດຕິເຫດ, ບາດເຈັບ, ແລະ ສຸຂະພາບທ່ົວໄປຂອງຜູJອອກແຮງງານ, ແລະ ຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດການຫTດຜ່ອນ ແລະ ແກJໄຂ ແລະ ນະໂຍບາຍ ແລະ ວິທີການປJອງກັນ. 

o ນໍາໃຊJພາກສ່ວນທີສາມທ່ີເປັນອິດສະຫຼະ ແລະ ອົງການຢ້ັງຢືນເພ່ືອຮັບປະກັນການປະຕິບັດກັບສາກົນທ່ີດີ. 

o ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫJແກEວິທີການໃນພາກພ້ືນໃນການລົງທືນຢEາງມີຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບໃນ FAF ໃນອາຊຽນ, ລວມທັງ: 

o ເຂ້ົາຮ່ວມບັນດາອົງການ FAF ໃນພາກພ້ືນ ແລະ ທ່ົວໂລກ, ເຊ່ິງສັນຍາວ່າຈະປະຕິບັດຕາມຫັຼກການທ່ີໄດJ
ຮັບການຍອມຮັບໂດຍທ່ົວໄປຂອງຄວາມຍືນຍົງ, ເຊ່ັນ: ພັນທະມິດທຸລະກິດກະສິກໍາທ່ົວໂລກ ຫືຼ ເວທີ
ເຂ້ົາສານແບບຍືນຍົງ. 

o ຮັບຮູJເຖິງສະພາບພາຍນອກທ່ີເກີດຂ້ືນຈາກການລົງທືນຂອງຕົນໃນ ໜ່ຶງ AMS ທ່ີອາດຈະສ່ົງຜົນກະທົບຕ່ໍ 
AMS ທ່ີໃກJຄຽງ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ມາດຕະການຫTດຜ່ອນຂອງພາກພ້ືນ ໃນກໍລະນີດ່ັງກ່າວ. 
 

6.2. ຜູJຖືຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ  SME 

• ຜູJຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ  SME ສາມາດຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ບົດແນະນໍາ ດ່ັງນ້ີ: 
o ມີສ່ວນຮ່ວມໃນກາລະໂອກາດ ແລະ ເວທີສົນທະນາແລກປEຽນຂ້ໍມູນຂ່າວສານ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການ

ແລກປEຽນຄວາມຮູJ, ລວມທັງການແບEງປັນການປະຕິບັດໃນທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ແບບດ້ັງເດີມໃນມາດຕະການ
ຄຸJມຄອງພືດແບບຍືນຍົງ ແລະ ວິທີການອ່ືນໆຂອງການປັບຕົວເຂ້ົາກັບການປEຽນແປງດິນຟJາອາກາດໃນ 
FAF. 

o ມີສ່ວນຮ່ວມຢEາງຈິງຈັງກັບໂຄງການພັດທະນາທຸລະກິດ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມທ່ີ ນໍາ ພາໂດຍນັກລົງທືນທ່ີ
ອອກແບບມາເພ່ືອສະໜັບສະໜູນ ທຸລະກິດໃນທ້ອງຖ່ິນໃຫJມີສ່ວນຮ່ວມຢEາງມີຄວາມໝາຍ ແລະ ມີຜົນ
ປະໂຫຍດກັບໂຄງການລົງທືນ. 

o ສ້າງ ແລະ ຮັກສາສະຫະກອນຂອງຜູJຜະລິດ ແລະ ເຄືອຂ່າຍ SME ທ່ີເຂ້ັມແຂງ ແລະ ລວມເພ່ືອເປັນຕົວ
ແທນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູJຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ  SME ໃນຂະບວນການຕັດສິນໃຈຂອງລັດ 
ຖະບານ ແລະ ນັກລົງທຶນກ່ຽວກັບການລົງທືນ FAF. 

o ພິຈາລະນາ ບົດແນະນໍາຂ້າງເທິງນ້ີໃຫJແກEນັກລົງທືນໃຫຍ່ ແລະ  ນໍາໃຊJໃນລະດັບສູງທ່ີສຸດເທ່ົາທ່ີເປັນໄປ
ໄດJ, ໂດຍສະເພາະໃນການສະໜັບສະໜູນ ຊຸມຊົນ ແລະ ກຸEມສ່ຽງ, ໂດຍສັງເກດວ່າ SME ແມEນນັກ
ລົງທຶນທ່ີສໍາຄັນໃນ FAF, ລວມທັງການລົງທືນຂ້າມຊາຍແດນ. 

6.3. ຊຸມຊົນ 

• ຊຸມຊົນສາມາດຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ບົດແນະນໍາ ໂດຍ: 
o ສ້າງຕ້ັງອົງການຕົວແທນເພ່ືອພົວພັນກັບນັກລົງທືນ, ລວມທັງພາກສ່ວນຂອງຊຸມຊົນເພ່ືອໃຫJໄດJຮັບສຽງ

ຈາກທຸກຄົນ; ຍົກຕົວຢEາງ, ອົງການປົກຄອງແບບດ້ັງເດີມ ແລະ ການປົກຄອງ, ໄດJຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງຕ່ໍ
ສະມາຊິກຊຸມຊົນ, ກຸEມທ່ີມີຄວາມສ່ຽງ (ເຊ່ັນ: ແມEຍິງ ແລະ ຊາວໜຸEມ), ແລະ ແຮງງານອົບພະຍົບ. 

o ນໍາໃຊJອົງການຕົວແທນເຂ້ົາຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາ ຕ່າງໆທ່ີສ່ົງເສີມການປູກຈິດສໍານຶກ ແລະ ເຄົາລົບສິດຂອງ
ທຸກໆກຸEມພາຍໃນຊຸມຊົນ. 

o ວາງບົດບັນທຶກຄວາມເຂ້ົາໃຈກັບນັກລົງທືນກ່ຽວກັບວິທີການພົວພັນ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມລະຫວ່າງ
ພາກສ່ວນຕ່າງໆ, ລວມທັງການສ້າງຕ້ັງໂປໂຕຄອນ ສໍາລັບການສ່ືສານ (ຕົວຢEາງ, ການນໍາໃຊJກະດານແຈJງ
ການຂອງຊຸມຊົນ, ກອງປະຊຸມທ້ອງຖ່ິນ, ວິທະຍຸ ແລະ ຈົດໝາຍຂ່າວ). 
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o ຈັດກອງປະຊຸມຊຸມຊົນຕ່າງໆໃຫJແກEການຕັດສິນໃຈທ່ີສໍາຄັນ ແລະ ສາມາດສະໜອງ ຂ້ໍມູນທ່ົວໄປກ່ຽວກັບ
ການຕັດສິນໃຈການລົງທືນ. 

o ເຂ້ົາຮ່ວມໃນການຝຶກອົບຮົມທ່ີມີຢູE ແລະ ໂຄງການພັດທະນາຄວາມສາມາດທ່ີຖືກອອກແບບມາເພ່ືອສະໜັ
ບສະໜູນ ປະຊາຊົນທ້ອງຖ່ິນໃຫJມີສ່ວນຮ່ວມຢEາງມີຄວາມ ໝາຍ ແລະ ໃນທາງບວກກັບໂຄງການລົງທືນ
, ລວມທັງການເຂ້ົາຮ່ວມການເຈລະຈາຢEາງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຊອກຫາການສະໜັບສະໜູນ ຈາກ
ອົງການ NGO ແລະ ກຸEມທ່ີປຶກສາອິດສະຫຼະບ່ອນທ່ີຕ້ອງການ. 

o ມີບົດບາດຕ້ັງໜ້າ ໃນການປຶກສາຫາລື, ຮັບປະກັນສຽງຂອງກຸEມທ່ີດ້ອຍໂອກາດພາຍໃນຊຸມຊົນສາມາດໄດJ
ຍິນ, ເພ່ືອໃຫJພາກສ່ວນຜົນປະໂຫຍດ, ຄວາມກັງວົນ ແລະ  ຄໍາຖາມຕ່າງໆຂອງຊຸມຊົນໄດJຮັບການພິຈາລະ 
ນາໃນການຕັດສິນໃຈການລົງທືນ ແລະ ການປະເມີນຜົນກະທົບ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ການວາງແຜນ. 

o ເຂ້ົາຮ່ວມໃນຂະບວນການແລກປEຽນຄວາມຮູJກ່ຽວກັບການປະຕິບັດພ້ືນເມືອງ ແລະ ແບບດ້ັງເດີມໃນມາດ
ຕະການຄຸJມຄອງພືດແບບຍືນຍົງ ແລະ ວິທີການອ່ືນໆຂອງການປັບຕົວເຂ້ົາກັບການປEຽນແປງດິນຟJາ
ອາກາດໃນ FAF. 

o ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕິດຕາມໂຄງການລົງທຶນຂອງຊຸມຊົນ, ໃນກໍລະນີທ່ີເໝາະສົມ. 

 
6.4. ສັງຄົມພົນລະເຮືອນ 

• ກຸEມສັງຄົມພົນລະເຮືອນສາມາດຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແນວທາງດ່ັງກ່າວໂດຍ: 
o ພິຈາລະນາວິທີການທ່ີບົດແນະນໍາ ສາມາດໄດJຮັບການສະທ້ອນ ແລະ ນໍາໃຊJໃນແຜນການ ແລະ ແຜນງານ

ຂອງຕົນເອງ. 
o ຊ່ວຍລັດໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດດ້ານຕ່າງໆຂອງແນວທາງ, ເຊ່ັນນ້ັນກ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດທະນາເສດຖະ 

ກິດທ່ີສະເໝີພາບ, ຍືນຍົງ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ເຄົາລົບສິດນໍາໃຊJທ່ີດິນ 
ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ. ເພ່ືອສາມາດປະຕິບັດພາລະບົດບາດ ແລະ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນຢEາງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແນວທາງ, 
ສັງຄົມພົນລະເຮືອນຮຽກຮ້ອງໃຫJມີພ້ືນທ່ີພົນລະເມືອງພຽງພໍເພ່ືອໃຫJສາມາດປະຕິບັດງານໄດJຢEາງເສລີ 
ແລະ ມີປະສິດທິຜົນໃນ AMS ທັງໝົດ. 

o ຮ່ວມມືກັບພາກສ່ວນອ່ືນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ລວມທັງທຸລະກິດດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ຊຸມຊົນ, ເພ່ືອສະໜັບສະໜູ
ນ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແນວທາງເຫ່ົຼານ້ີ, ຍົກຕົວຢEາງ, ຊ່ວຍໃຫJຊຸມຊົນເຂ້ົາໃຈ ແລະ  ນໍາໃຊJເນ້ືອໃນຂອງ
ບົດແນະນໍາ, ແລະ ໃຫJ ບົດແນະນໍາກ່ຽວກັບທຸລະກິດກ່ຽວກັບຫົວຂ້ໍຕ່າງໆເຊ່ັນ: ນະໂຍບາຍດ້ານທ້ອງຖ່ິນ 
ແລະ ສັງຄົມ ການປຶກສາຫາລືຂອງຊຸມຊົນ, ພ້ອມທັງ ດໍາເນີນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນໂຄງການລົງທືນ
ທ່ີເຂ້ັມແຂງ. 

o ນໍາໃຊJແນວທາງໃນການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຂອງກິດຈະກໍາການໂຄສະນາ, 
ການສຶກສາ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນ ຂອງຕົນເອງກ່ຽວກັບການລົງທືນໃນ FAF ໃນອາຊຽນ ແລະ ໃນ
ການສະໜັບສະໜູນ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂດຍ ບົດແນະນໍາຈາກພາກສ່ວນມີສ່ວນຮ່ວມອ່ືນໆ. 

o ສະໜັບສະໜູນ ກຸEມຊຸມຊົນ ແລະ ສະຫະກອນຂອງຜູJຜະລິດທ່ີມີການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການພັດທະນາ
ຄວາມສາມາດກ່ຽວກັບສິດທິ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບທ້ອງຖ່ິນ, ພ້ອມທັງທັກສະການເຈລະຈາເພ່ືອໃຫJ
ພວກກ່ຽວສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕັດສິນໃຈການລົງທືນໄດJຢEາງມີປະສິດທິຜົນສູງ. ເປັນການເຂ້ົາໃຈ
ຂ້ັນຕອນການເຈລະຈາ ແລະ ເອກະສານທາງດ້ານກົດໝາຍ, ການນາທີ, ການປາກເວ້ົາສາທາລະນະ, ການ
ຈັດກອງປະຊຸມສັງຄົມ, ການຕິດຕາມຊຸມຊົນ ແລະ ການກະກຽມຖະແຫຼງຈຸດຢືນ. 
 

6.5. ຜູJທີ່ມີບົດບາດໃນຂະແໜງການເງິນ 

• ຜູJທ່ີມີບົດບາດໃນຂະແໜງການເງິນສາມາດຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ບົດແນະນໍາດ່ັງນ້ີ: 
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o ພັດທະນາປະກັນໄພ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການເງິນອ່ືນໆ, ເຊ່ິງ ຄໍາ ນຶງເຖິງຄວາມສ່ຽງຈາກການປEຽນແປງ
ດິນຟJາອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ ແລະ ການກະຕຸJນກິດຈະກໍາ ຫTດຜ່ອນ, ແລະ ຜະລິດຕະພັນ
ທ່ີປັບຕົວເຂ້ົາກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູJຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍ. 

o ນໍາໃຊJເຕັກໂນໂລຊີດ້ານການເງິນທ່ີມີນະວັດຕະ ກໍາ ເພ່ືອກໍານົດຄຸນຄ່າຂອງສິນເຊ່ືອຢEາງມີປະສິດທິຜົນ, ສ່ົງ
ເງິນທຶນ, ແລະ ໂດຍທ່ົວໄປຈະສາມາດເພ່ີມການເຂ້ົາເຖິງການເງິນ. 

o ສະໜັບສະໜູນ ໂຄງການການລົງທືນ FAF ທ່ີຮັບຮອງເອົາຫັຼກການຂອງການລົງທືນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບເຊ່ິງປະກອບດ້ວຍບົດແນະນໍາດ່ັງກ່າວ, ລວມທັງການຮຽກຮ້ອງໃຫJມີການກວດສອບດ້ານສິດທິມະ 
ນຸດທ່ີຮອບດ້ານ ແລະ ເຂ້ັມງວດ ສUາລັບໂຄງການລົງທຶນທ່ີມີຜົນກະທົບຕ່ໍຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມືອງ, ຊຸມຊົນ
ທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ກຸEມຄົນດ້ອຍໂອກາດອ່ືນໆ. 

 
6.1. ປະເທດທີ່ເປັນບ້ານຂອງຜູJລົງທຶນ 

• ລັດທ່ີເປັນບ້ານຂອງຜູJລົງທືນ AMS ສາມາດຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນ ບົດແນະນໍາໂດຍ: 
o ເຄົາລົບ ແລະ ຮັບຮູJສິດໃນການຮັບປະທານອາຫານຂອງປະຊາກອນຂອງປະເທດເຈ້ົາພາບໃນເວລາທ່ີວາງ

ຍຸດທະສາດຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານໂດຍອີງໃສEການລົງທືນພາຍນອກເພ່ືອສ່ົງອອກອາຫານ
ຈາກປະເທດເຈ້ົາພາບ. 

o ຮ່ວມມືເພ່ືອສ່ົງເສີມການລົງທືນທ່ີມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ສ້າງນະໂຍບາຍສ່ົງເສີມທ່ີເໝາະສົມ ແລະ ມີຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ. 

o ປະສານງານກັບປະເທດເຈ້ົາພາບເພ່ືອຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນ, ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະ 
ບຽບການຂອງລັດທ່ີເປັນບ້ານຂອງຜູJລົງທຶນ, ແລະ ຫັຼກການຂອງກອບນະໂຍບາຍການລົງທຶນຂອງ 
UNCTAD ເພ່ືອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (2015). 

ໃຫJຜົນສັກສິດຕ່ໍຫັຼກການຂອງ ບົດແນະນໍາເຫ່ົຼານ້ີໂດຍການກໍານົດລະບຽບການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງຜູJທ່ີອອກໄປລົງທືນພາຍ
ນອກ, ລວມທັງຜ່ານການນໍາໃຊJກົດໝາຍພາຍໃນແບບຂ້າມພົມແດນ. 

******* 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 

ຕາຕະລາງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1. ຫັຼກການພ້ືນຖານ ຫືຼ ບົດແນະນໍາ ສໍາລັບການລົງທືນດ້ານກະສິກໍາ ຢEາງມີຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບສະເພາະດ້ານກະສິກໍາ, ອາຫານ, ແລະ ທ່ີດິນ. 

 
ຊ່ື ການຈັດຕ້ັງ ຈຸດປະສົງ, ໂຄງສ້າງ, ແລະ ຂອບເຂດ 

ຄະນະກໍາມະການກ່ຽວ
ກັບຄວາມໝ້ັນຄົງດ້ານ
ສະບຽງອາຫານໂລກ, 
ຫັຼກການ ສໍາລັບລະບົບ
ກະສິກໍາ ແລະ ລະບົບ
ອາຫານຢEາງມີຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບ (CFS -RAI) 

CFS 

(2014) 

• ຮັບຮອງເອົາໂດຍກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ
ຄ້ັງທີ 41 ໃນວັນທີ 15 ຕຸລາ 2014. 

• ແກJໄຂການລົງທືນທຸກປະເພດໃນລະບົບກະສິກໍາ ແລະ ອາຫານ - 
ສາທາລະນະ, ເອກະຊົນ, ຂະໜາດນ້ອຍ, ຂະໜາດນ້ອຍ - ແລະ 
ໃນຂອບເຂດການຜະລິດ ແລະ ການປຸງແຕEງ. 

ມາດຕະຖານການປະຕິບັດ
ຂອງ IFC ກ່ຽວກັບຄວາມ
ຍືນຍົງດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ 
ແລະ ສັງຄົມ (IFC-PS) 

IFC 

(2012) 

• ລູກຄ້າຕ້ອງການນໍາໃຊJມາດຕະຖານການປະຕິບັດເພ່ືອຄຸJມຄອງ
ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມເພ່ືອ
ໃຫJໂອກາດການພັດທະນາໄດJຮັບການປັບປຸງ. 

• ປະຕິບັດຕາມກະດານໂດຍ Equator Principles ແລະ  
• ໂດຍຜ່ານການຮັບຮອງເອົາໂດຍຈໍານວນຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງ

ສະຖາບັນການໃຫJກູJ. 
ຫັຼກການດໍາເນີນທຸລະກິດ
ດ້ານອາຫານ ແລະ 
ກະສິກໍາ 

(UN FAB) 

ອົງການ UN 
Global 
Compact 

(ປີ 2014) 

• ສະໝັກໃຈຮັບເອົາຫັຼກການ ແລະ ລາຍງານປະຈໍາປີກ່ຽວກັບ
ຄວາມຄືບໜ້າ. 

• •ອີງໃສE 16 ປັດໃຈ: ຜົນຜະລິດ ແລະ ຜົນຜະລິດ, ສິດທິຂອງ
ຜູJອອກແຮງງານ, ການນໍາໃຊJທ່ີດິນ ແລະ ນ້ໍາທ່ີດີທ່ີສຸດ, ການ
ນໍາໃຊJ ແລະ ທ່ີດິນສິດ, ສິດ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ
ຍິງ-ຊາຍ, ການປEຽນແປງດິນຟJາອາກາດ, ການຄຸJມຄອງສ່ິງເສດເ 
ຫືຼ ອ, ຊີວະນາໆພັນ, ສະຖາບັນ ແລະ ພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ, ການ
ປົກປJອງເດັກ, ປະສິດທິພາບພະລັງງານ, ສຸຂະພາບ ແລະ 
ໂພຊະນາການ, ສະຫວັດດີການສັດ ແລະ ສັດທະເລ, ຕ່ອງໂສJ
ການສະໜອງ ແລະ ການຄ້າ, ຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ 
ແລະ ຜູJຮ່ວມມື; ແລະ ຄຸນຄ່າການເງິນລະບົບຕ່ອງໂສJ 

ບົດແນະນໍາຂອງ OECD-
FAO 

OECD-FAO • ບົດແນະນໍາ ກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາ ທ່ີມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ 
ຂອງນັກລົງທືນໃນຕ່ອງໂສJການສະໜອງ. 

• ກວມເອົາຫົວຂ້ໍທ່ີກວ້າງຂວາງຈາກການຄອບຄອງທ່ີດິນແລະຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບທາງສັງຄົມຈົນເຖິງຂະບວນການຄ້ໍາປະກັນ ແລະ ບໍລິ
ຫານສະບຽງອາຫານ. 

ສໍາລັບຕ່ອງໂສJການສະໜອງ 
ດ້ານກະສິກໍາຢEາງມີຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບ 

(2016) 

  
  

 USAID • ຂ້ໍສະເໜີແນະ ສໍາລັບການປະຕິບັດທ່ີດີທ່ີສຸດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມດຸ 
ການລົງທືນຕ່ໍທ່ີດິນ ຢEາງມີ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ: 

(2014) 
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ຄູEມືພາກປະຕິບັດ ສໍາລັບ  ໝ່ັນ ແລະໂຄງສ້າງຂອງການລົງທືນທ່ີດິນ. 
• ຈັດຕ້ັງເປັນ 5 ບາດກ້າວເພ່ືອຕິດຕາມວົງຈອນຊີວິດຂອງການລົງທືນ, 

ຕ້ັງແຕEຂ້ັນຕອນເລ່ີມຕ້ົນຂອງຄວາມດຸ ໝ່ັນ ແລະການປະເມີນຜົນ, 
ຈົນເຖິງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນກ່ອນໂຄງການ, 
ການເຈລະຈາສັນຍາ, ການປະຕິບັດໂຄງການ, ແລະ ການປິດພາຍ
ຫັຼງໂຄງການ. 

ພາກເອກະຊົນ  

 UNCTAD, • ຜົນປະໂຫຍດທ່ີຄາດວ່າຈະໄດJ: ການນໍາໃຊJຫັຼກການໃນ 
ການລົງທືນດ້ານກະສິກໍາ ຈະຫTດຜ່ອນລະດັບຂອງພາຍນອກ 
ໃນທາງລົບແລະເຮັດໃຫJຄວາມເປັນໄປໄດJຂອງຜົນກະທົບໃນທາງ
ບວກ. 

 FAO, IFAD, 
 and World 
ຫັຼກການສໍາລັບການລົງທືນ
ດ້ານກະສິກໍາຢEາງມີຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບ ຊ່ຶງເຄົາລົບສິດ, 

Bank (2010) 

ຊີວິດການເປັນຢູEແລະ  
ຊັບພະຍາກອນ (PRAI)  
  

 FAO • ຄໍາແນະນໍາ ໂດຍສະ ໝັກ ໃຈເພ່ືອສະໜັບສະໜູນການຮັບຮູJ 
ທ່ີກ້າວໜ້າ ຂອງສິດທິໃນການຮັບປະທານອາຫານ 
ທ່ີພຽງພໍໃນແງEຂອງການຄ້ໍາປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ 
ແຫEງຊາດ (ຄໍາ ແນະນໍາ ໂດຍສະໝັກ ໃຈກ່ຽວກັບສິດ 
ທິດ້ານອາຫານ). 

• ຫັຼກການແລະມາດຕະຖານທ່ີຍອມຮັບຂອງສາກົນກ່ຽວກັບການປະ
ຕິບັດທ່ີມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການນໍາໃຊJແລະຄວບຄຸມທ່ີດິນ, 
ການປະມົງ, ແລະປEາໄມJ. 

ຄູEມືແນະນໍາແບບສະໝັກໃຈ 
ກ່ຽວກັບການຄຸJມຄອງສິດຖື
ຄອງຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອ 
ບຕ່ໍທ່ີດິນ, ການປະມົງ ແລະ 
ປEາໄມJໃນບໍລິບົດຄວາມໝ້ັນ
ຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ 

(2012) 
 
 
 
 
 
 
 

ແຫ່ຼງ: UNCTAD ແລະ World Bank. 
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ຕາຕະລາງຊ້ອນທ້າຍ 2. ອາຊຽນ: ຂ້ໍມູນ ແລະ ຄາດຄະເນປະຊາກອນ ແລະ ລາຍຮັບ, ໃນປີຕ່າງໆ 
 
ລັດສະມາ
ຊິກ 

ປະຊາ
ກອນ 
ກາງປີ 
2017 
(ລ້ານ) 

GNI ຕ່ໍ
ຫົວຄົນ 
PPP 

($ ສາກົນ) 
2016 

ອາຍຸຍືນ (ປີ) ປະຊາກອນ
ໃນເມືອງ (
ສ່ວນຮ້ອຍ
ຂອງປະຊາ
ກອນ) 

(2016) 

ກະສິກໍາ
ທຽບກັບ 
GDP 

(2015) 

ປະຊາ
ກອນກາງປີ 
2050      
(ລ້ານ) 

ອາຍຸປະຊາ
ກອນ 15–

24, 
ກາງປີ 
2050 
(ລ້ານ) 

ຊາຍ ຍິງ 

ບ ຼ ູໄນ 0.4 83,250 75 79 77 1.1 0.5 0.1 

ກໍາປູເຈຍ 15.9 3,510 66 71 21 28.2 21.8 3.2 
ອິນໂດເນເຊຍ 264.0 11,220 67 71 54 14.0 321.6 44.2 
ສປປ ລາວ 7.0 5,920 65 68 40 24.8 9.3 1.3 
ມາເລເຊຍ 31.6 26,900 73 77 75 8.6 41.7 5.3 
ມຽນມາ 53.4 5,070 64 69 35 26.7 62.4 8.6 
ຟີລິບປິນ 105.0 9,400 66 73 45 10.3 151.4 23.9 
ສິງກະໂປ 5.7 85,050 81 85 100 0.0 6.5 0.6 
ໄທ 66.1 16,070 72 79 49 9.1 62.6 6.0 
ຫວຽດນາມ 93.7 6,050 71 76 33 18.9 108.2 12.4 
ອາຊຽນ 642.8 11,376 68 73 48 [na] 786.0 105.6 

ແຫ່ຼງ: ຫ້ອງການອ້າງອີງປະຊາກອນ (prb.org) ແລະ ADB. 
 

ຕາຕະລາງຊ້ອນທ້າຍ 3. ບາງບໍລິສັດ MNEs ຊ້ັນນໍາຂອງອາຊຽນ ໃນດ້ານກະສິກໍາ ອີງຕາມຊັບສິນທັງໝົດ, 2016 

($ ລ້ານ) 
 
 

ບໍລິສັດ 

 
 

ປະເທດທ່ີ
ເປັນບ້ານ
ຂອງຜູJລົງ
ທຶນ 

ຊັບສິນທັງ
ໝົດ ($  
ລ້ານ) 

ບ່ອນຕ້ັງທຸລະກິດ (ຈໍານວນປະເທດ
ບ່ອນທ່ີຕ້ັງ) 

 
ຈໍານວນບໍລິສັດລູກ
ທ່ີສໍາຄັນ (ໃນອາ

ຊຽນ) 

ລັດສະມາຊິກອາຊຽນ ທ່ີມີ
ການລົງທຶນ (ບ່ໍລວມປະ
ເທດທ່ີເປັນບ້ານຂອງຜູJລົງ

ທຶນ) 
ຕ່າງປະເທດ 
(ບ່ໍແມEນອາ
ຊຽນ) 

 
 

ອາຊຽນ 
 
Olam 
International 
Ltd 

 
 

ສິງກະໂປ 

 
 

16,200 

 
 

50 

 
 

5 

 
 

12 

ມາເລເຊຍ, ອິນໂດເນ
ເຊຍ, ຫວຽດນາມ, ສປປ 
ລາວ, 
ໄທ 

 
Felda Global 
Ventures 
Holdings 
Bhd 

 
 
 

ມາເລເຊຍ 

 
 
 

4,687 

 
 
 

15 

 
 
 

5 

 
 
 

10 

ອິນໂດເນເຊຍ, ກໍາປູ
ເຈຍ, ສປປ ລາວ, 
ສິງກະໂປ, ໄທ 

Kuala 
Lumpur 
Kepong Bhd 

 
 
ມາເລເຊຍ 

 
 

4,423 

 
 

33 

 
 

4 

 
 

74 

ອິນໂດເນເຊຍ, ສິງກະ
ໂປ, ສປປ ລາວ, ຫວຽດ
ນາມ 

 
IOI Corp Bhd 

 
ມາເລເຊຍ 

 
4,364 

 
15 

 
2 

 
42 

ອິນໂດເນເຊຍ, 
ສິງກະໂປ 

Boustead 
Holdings 
Bhd 

 

ມາເລເຊຍ 

 

3,997 

 

32 

 

9 

 

60 

ອິນໂດເນເຊຍ, ສິງກະ
ໂປ, ໄທ, ສປປ ລາວ, 
ບ ຼ ູໄນ, 
ຟີລິບປິນ, 
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      ກໍາປູເຈຍ, 
ມຽນມາ, ຫວຽດນາມ 

 
 
 
 
 
 
Selat (Pte) 
Ltd 

 
 
 
 
 
 
 
 ສິງກະໂປ 

 
 
 
 
 
 
 

3,006 

 
 
 
 
 
 
 

27 

 
 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
 
 

358 

ມາເລເຊຍ, ໄທ, ອິນໂດ
ເນເຊຍ, ຫວຽດນາມ, ຟີ
ລິບປິນ, ບຣູໄນ 
ກໍາປູເຈຍ, 
ມຽນມາ, 

Indofood 
Agri 
Resources 
Ltd 

 
 

ສິງກະໂປ 

 
 

2,716 

 
 

6 

 
 

2 

 
 

49 

 
 
ອິນໂດເນເຊຍ, ຟີ
ລິບປິນ 

Hap Seng 
Consolidated 
bhd 

 
 
ມາເລເຊຍ 

 
 

2,613 

 
 

6 

 
 

4 

 
 

35 

ສິງກະໂປ, 
ໄທ, ຫວຽດນາມ, ອິນໂດ
ເນເຊຍ 

 
 
Japfa Ltd 

 
 
ສິງກະໂປ 

 
 

2,525 

 
 

8 

 
 

3 

 
 

33 

ອິນໂດເນເຊຍ, 
ຫວຽດນາມ, 
ມຽນມາ 

PT Astra Agro 
Lestari 

 
ອິນໂດເນເຊຍ 

 
1,803 

 
1 

 
1 

 
1 

 
ສິງກະໂປ 

Genting 
Plantations 
Bhd 

 
 
ມາເລເຊຍ 

 
 

1,751 

 
 

6 

 
 

2 

 
 

34 

 
ສິງກະໂປ, ອິນໂດ
ເນເຊຍ 

PT Eagle 
High 
Plantation 

 
 
ອິນໂດເນເຊຍ 

 
 

1,209 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

2 

 
 
ສິງກະໂປ 

PT Bakrie 
Sumatera 
Plantations 

 
 
ອິນໂດເນເຊຍ 

 
 

1,094 

 
 

5 

 
 

1 

 
 

1 

 
 
ສິງກະໂປ 

TSH 
Resources 
Bhd 

 
 
ມາເລເຊຍ 

 
 

782 

 
 

9 

 
 

2 

 
 

18 

 
ອິນໂດເນເຊຍ, 
ສິງກະໂປ 

Kluang 
Rubber Co 
Bhd 

ມາເລເຊຍ 
 

278 

 

26 

 

6 

 

113 

ສິງກະໂປ, ໄທ, ອິນໂດ
ເນເຊຍ, ຫວຽດນາມ, 
ບຣູໄນ, ມຽນມາ 

ແຫ່ຼງຂ້ໍມູນ: ກອງເລຂາອາຊຽນ, ອີງຕາມຂ້ໍມູນທ່ີຂັດຈາກຖານຂ້ໍມູນ Bureau van Dijk's Orbis. 
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ໝາຍເຫດ: 1. ຕາຕະລາງນ້ີກໍານົດຕາມ "ຂະໜາດສໍາຄັນ" ກ່ຽວກັບ MNEs ທ່ີສໍາຄັນຂອງອາຊຽນ, ບ່ໍແມEນການຈັດອັນດັບແຕE
ລະອັນ. ຊັບສິນຂອງ MNEທັງໝົດ ແມEນຊັບສິນທັງໝົດ ທ່ີລວມຂອງບໍລິສັດທ່ົວໂລກ. ເຖິງຢEາງໃດກ່ໍຕາມ, ຮຸJນຂອງບໍລິສັດ
ຂອງສິນຊັບຢູEຕ່າງປະເທດແຕກຕ່າງກັນ (ຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວແມEນຫາຍາກ ສໍາລັບຫຼາຍໆອາຊຽນ MNEs). ບາງ MNEs ບ່ໍໄດJໃຫJ
ລາຍລະອຽດພຽງພໍກ່ຽວກັບຊັບສິນຂອງຕົນ. ບໍລິສັດທ່ີມີໂຄງສ້າງທ່ີສັບສົນ, ເຊ່ັນ: ຜູJທ່ີມີບໍລິສັດຖືຮຸJນ, ບ່ໍປະກົດຕົວແຍກ
ຕ່າງຫາກຈາກບັນດາບໍລິສັດຍ່ອຍທ່ີສໍາຄັນຂອງຕົນ, ບ່ອນທ່ີຄົນສຸດທ້າຍແມEນບໍລິສັດໃນສິດທິຂອງຕົນເອງ. ມີຫຼາຍປະເດັນທ່ີ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບ MNEs ທ່ີເປັນເຈ້ົາຂອງໂດຍລັດ; ເຊ່ັນ: ຫຼາຍຄົນບ່ໍໄດJລະບຸ ແລະ ບ່ໍສະໜອງ ຂ້ໍມູນດ້ານການເງິນ, ໃນຂະນະທ່ີ
ປະເທດອ່ືນໆບ່ໍໄດJເຂ້ົາຮ່ວມໃນການລົງທຶນໂດຍກົງຂອງ FDI. ດ່ັງນ້ັນ, ລັດວິສາຫະກິດທ່ີ ດໍາເນີນທຸລະກິດຢູEຕ່າງປະເທດ
ແມEນລວມເຂ້ົາໄວJ, ແຕEບ່ໍແມEນກອງທຶນຮ່ັງມີດ້ານອະທິປະໄຕເພາະວ່າການລົງທືນຢູEຕ່າງປະເທດສ່ວນຫຼາຍແມEນຫັຼກຊັບໃນດ້ານ
ທໍາມະຊາດ. ຕົວເລກຊັບສິນສ່ວນໃຫຍ່ແມEນສະທ້ອນໃຫJເຫັນເຖິງຂະໜາດ ຂອງການລົງທືນຂອງ MNEs ອັນດັບຕ້ົນໆເຫ່ົຼານ້ີ
ໃນອາຊຽນ, ແຕEວ່າ ບ່ໍຄວນນໍາໃຊJເປັນພ້ືນຖານສໍາລັບອັນດັບທ່ີແນEນອນ; ແລະ ຄວນຄໍານຶງເຖິງ ຂະໜາດ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນ
ຂອງ MNEs ທ່ີຖືກຍົກເວ້ັນ. 
 
2. ປະເພດອຸດສາຫະ ກໍາ ທ່ີລະບຸໄວJ ສໍາລັບແຕEລະ MNE ໃນຕາຕະລາງນ້ີແມEນທ່ີ ORBIS ມອບ ໝາຍ ໃຫJບໍລິສັດແມEໂດຍ 
ORBIS; ບໍລິສັດຍ່ອຍໃນທ້ອງຖ່ິນອາດຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນອຸດສະຫະ ກໍາ ແລະ ກິດຈະກໍາ ຕ່າງໆ. 

 
ຕາຕະລາງຊ້ອນທ້າຍ 4. ບໍລິສັດລູກຕ່າງປະເທດ ໃນ ແລະ ຈາກບາງລັດສະມາຊິກອາຊຽນ, 2016 

 
 ຈໍານວນບໍລິສັດຈາກ 

AMS ນ້ີກັບບໍລິສັດລູກຢູE
ຕ່າງປະເທດ 

ຈໍານວນບໍລິສັດຈາກປະເທດ
ອາຊຽນອ່ືນໆໃນ AMS ນ້ີ. 

ຈໍາ ນວນບໍລິສັດທ່ີບ່ໍແມEນ
ອາຊຽນໃນ AMS ນ້ີ 

ອິນໂດເນເຊຍ 4 - 7 
ມາເລເຊຍ 51 10 8 
ຟີລິບປິນ - - 4 
ສິງກະໂປ 4 - 5 
ໄທ 4 6 18 
ຫວຽດນາມ 2 4 7 
ແຫ່ຼງ: ຖານຂ່ໍມູນຈາກ Bureau van Dijk’s Orbis  
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ຕາຕະລາງຊ້ອນທ້າຍ 5. ການແບEງແຍກບໍລິສັດອາຊຽນໃນຂະແໜງກະສິກໍາ, ປEາໄມJ ແລະ ການປະມົງ ໂດຍ AMS 
ແລະ ຂະໜາດ, ປີ 2016 

 
 ຈໍານວນບໍລິ

ສັດທັງໝົດ 
(ໃນຖານຂ້ໍ
ມູນ) 

ຈໍານວນບໍລິສັດທ່ີ
ມີຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບ

ຊັບສິນ 

ບໍລິສັດນ້ອຍ 
($3 ລ້ານລົງ

ມາ) 

ບໍລິສັດຂະໜາດ
ກາງ ($15 
ລ້ານລົງມາ) 

ບໍລິສັດຂະ
ໜາດໃຫຍ່ (
ເກີນ $15 
ລ້ານ) 

ກໍາປູເຈຍ 21 - - - - 
ອິນໂດເນເຊຍ 1076 34 1 2 31 
ສປປ ລາວ 1572 - - - - 
ມາເລເຊຍ 1263 1147 618 261 268 
ມຽນມາ 28 - - - - 
ຟີລິບປິນ 1087 709 578 95 36 
ສິງກະໂປ 14 7 1 0 6 
ໄທ 5117 4986 4517 350 119 
ຫວຽດນາມ 4580 3808 3401 283 124 
ແຫ່ຼງຂ້ໍມູນ: ຖານຂ້ໍມູນ Bureau van Dijk's Orbis. 
 
ໝາຍເຫດ: ບໍລິສັດທ່ີຖືກສ້າງຕ້ັງຂ້ຶນ ແລະ ລົງທະບຽນຢEາງເປັນທາງການທ່ີຖືກຈັບໂດຍຖານຂ້ໍມູນ BvD Orbis. ອີງຕາມຕົວ
ເລກຂອງລັດຖະບານມາເລເຊຍ, ຖານຂ້ໍມູນເກັບ ກໍາ ຂ້ໍມູນພຽງແຕE 10-15 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງວິສາຫະກິດທັງໝົດ ໃນຂະແໜງ 
ກະສິກໍາ ແລະ ປEາໄມJ. ການແບEງປັນນ້ີອາດຈະ ໜ້ອຍ ກວ່າ ສໍາລັບ AMS ອ່ືນໆ, ໂດຍສະເພາະ CLMV. ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນ, 
ພຽງແຕEຊຸດຍ່ອຍຂອງຂ້ໍມູນເຫ່ົຼານ້ີໃຫJຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບຊັບສິນຂອງຕົນ ( ແລະ ຕົວຊ້ີວັດອ່ືນໆ). ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບບຣູໄນບ່ໍມີ.
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Annex Figure 1. 
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Annex Figure 2. 
 



 

 

Annex Figure 3. 
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