
ການລົງທຶນຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນດ້ານສະບຽງອາຫານ,
ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນ ສປປ ລາວ: ເປັນຫຍັງຈຶງ່ສຳຄັນ.
ການພັດທະນາທາງດ້ານກະສິກຳ ແລະ ຊົນນະບົດ ຖືວ່າເປັນສອງເຄື່ອງມືຫັຼກ 
ໃນການຕໍ່ສູ້ການລົບລ້າງການອຶດຫິວ ແລະ ການລົບລ້າງຄວາມທກຸຍາກ 
ແບບຍືນຍົງ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານລົບທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ  
ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ, ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ 
ການແຕກຕື່ນຈາກການແຜ່ລະບາດພະຍາດຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະພະຍາດລະບາດ 
ໂຄວີດ-19. ຂະແໜງ ການກະສິກຳ (ລວມທັງປ່າໄມ້) ແມ່ນ ພ້ືນ 
ຖານຫັຼກຂອງຍຸດທະສາດການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ ຊ່ຶງມັນ ໄດ້ກວມ 
ເອົາຂະແໜງແຮງງານ 70% ຂອງພົນລະເມືອງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຂະແໜງ 
ກະສິກຳ ແມ່ນປະກອບສ່ວນພຽງແຕ່ 16% GDP ຂອງປະເທດ, ເນື່ອງຈາກມີຫຼາຍ
ປັດໃຈ ລວມທັງຜົນຜະລິດທ່ີຕໍ່າ ແລະ ການຜະລິດທ່ີ ບ່ໍທັນສະໃໝ ທ່ີນອນຢູ່ໃນ 
ຫຼາຍໆບັນຫາ.

ເພ່ືອແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆນີ້, ການລົງທຶນທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ 
ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນເພ່ືອຍົກສູງສະມັດຕະພາບ ຂອງການຜະລິດ ແລະ ລາຍຮັບ 
ທາງດ້ານກະສິກຳ, ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຊົນນະບົດ. ໃນ ສປປ ລາວ, ການລົງ 
ທຶນເພ່ີມເຕີມ 41 ລ້ານ ໂດລາສະຫາລັດ ຕໍ່ປີ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ເພ່ືອໃຫ້ບັນລເຸປ້ົາ
ໝາຍສອງອັນທຳອິດຂອງ SDGs ໃນປີ 2030, ໃນນັນ້ 34 ລ້ານ ໂດລາສະຫາລັດ 
ແມ່ນສຸມໃສ່ສະເພາະຂະແໜງກະສິກໍາ1.

ຜົນກະທົບ ຂອງການແຜ່ລະບາດ ພະຍາດ 
ໂຄວດີ-19 ຕໍ່ກັບ ຂະແໜງ ກະສິ ກຳ ໃນ 
ສປປ ລາວ; ເປັນເຫດຜົນ ຫຼາຍຢ່າງໃນ 
ການລົົງທຶນຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດ ຊອບ.

ໃນ ສປປ ລາວ, ຜົນກະທົບຂອງການແຜ່ລະບາດຂອງ
ພະຍາດຕໍ່ກັບສຸ ຂະພາບສາທາລະນະສຸກແມ່ນບ່ໍຫຼາຍ 
ແລະຢູ່ໃນວງົຈຳກັດ . ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສປປ ລາວ 
ກໍ່ບ່ໍສາມາດຫລິກລຽງຈາກຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດ 
ຖະກິດ-ສັງຄົມ ຍ້ອນວາ່ຕ່ອງໂສ້ການສະນອງ ພາຍໃນ 
ແລະ ພາກພ້ືນ ພັງທະລາຍລົງ, ພ້ອມທັງດ້ານລາຍ 
ຮັບຂອງຄົວເຮືອນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິ 
ໂພກ1.

ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການ ບໍລິການ
ອື່ນໆ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທ່ີສຸດ, ມີການສູນເສຍ 
ທາງດ້ານເສດຖະກິດສູງ, ການເພ່ີມ ຂ້ືນຂອງອັດຕາ 
ຫວາ່ງງານ (ເພ່ີມຈາກລະດັບສະເລ່ຍ 2% ເຖິງ 25%), 
ແລະ ການຄາດຄະເນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະ
ກິດທ່ີຫຸຼດລົງໃນປີ 20201. 

ສິ່ງນີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ 214,000 ຄົນຫຸຼດລົງ 
ຫືຼ ກັບຄືນສູ່ຄວາມທກຸຍາກອີກ, ຊ່ຶງເປັນສິ່ງທ່ີທ້າທາຍ
ຕໍ່ກັບການບັນລເຸປ້ົາໝາຍ ທີ 1 SDG (ຫຸຼດພ້ົນຈາກ 
ຄວາມທກຸຍາກໃນທກຸຮູບແບບທ່ີມີຢູ່ທກຸບ່ອນ) ແລະ  
ທີ 2 (ການລົບລ້າງຄວາມອືດຢາກເທ່ົາສູນ). ຂະແໜງ 
ກະສິກຳ ໄດ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຈາກ ໄພນໍາ້ 
ຖ້ວມ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງ ກ່ອນການລະບາດ ຂອງ 
ພະຍາດໂຄວດີ. ສະນັນ້, ມັນມີຄວາມສ່ຽງສູງ, ມີຜົນ
ກະທົບທາງລົບຕໍ່ຄວາມໝັນ້ຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ 
ແລະ ໂພສະນາການ, ຊີວດິການເປັນຢູ່, ການເປັນ 
ໜີ້ສິນ ແລະລາຍໄດ້ຫຸຼດລົງ. 

ກຸ່ມທ່ີມີຄວາມສ່ຽງເຊ່ັນ: ເດັກນອ້ຍ ແລະ ໄວໜຸມ່, 
ຜູ້ທກຸຍາກ, ຊາວກະສິກອນຫາລ້ຽງຊີບ, ແລະ ແມ່ຍິງ 
ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງສູງ.

ການລົງທຶນທ່ີດີແມ່ນຫຍັງ?

ການລົງທຶນທ່ີມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນລະບົບກະສິກຳ ແລະ ສະ 
ບຽງອາຫານ ທ່ີປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, 
ເພ່ືອຄວາມໝັນ້ຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ, 
ສົ່ງເສີມຜົນຜະລິດໃຫ້ເພ່ີມຂ້ືນ, ຍຶນຍົງຂ້ືນ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນ 
ລະບົບສະບຽງອາຫານ ແລະ ການນບັຖືສິດທິມະນດຸ.

ໃນເວລາດຽວກັນ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທ່ີຕ້ອງເຂ້ົາໃຈວາ່ ບ່ໍແມ່ນການລົງທືນທກຸ ປະ
ເພດທ່ີສາມາດປະກອບສ່ວນເພ່ືອບັນລເຸປ້ົາໝາຍເຫ່ົຼານີ້.

ການລົງທືນບາງຢ່າງກ່ຽວຂ້ອງກັບການກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງສູງ ຕໍ່ກັບຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງ,
ເຊ່ັນວ່າການລະເມີດສິດຄອບຄອງການນຳໃຊ້ທ່ີດິນທ່ີຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, 
ການລ່ວງລະເມີດສິດທິແຮງງານ, ຫືຼ ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, 
ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດວຽກງານ.

1http://www.fao.org/3/a-i4951e.pdf



ຕົວຢ່າງ, ຜົນກະທົບທ່ີເປັນທາງລົບ ທ່ີບ່ໍພຽງແຕ່ກະທົບໃສ່ ແຫ່ຼງນໍາ້ ແລະ ພ້ືນດິນ, ແຕ່ຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກັບ ສຸຂະພາບຂອງມະນດຸ,

ເຊ່ິງເປັນຜົນມາຈາກການໃຊ້ສານເຄມີ ທ່ີບ່ໍມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ຜິດກົດໝາຍ ໃນການຂະບວນການຜະລິດກ້ວຍ ແລະ ສິນຄ້າກະສິກຳ 
ສົ່ງອອກອື່ນໆ ໃນສປປລາວ ທ່ີເປັນບັນຫາທ່ີຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນທ່ົວປະເທດນະເວລາປະຈບັຸນນີ້, ທ່ີເປັນຜົນໃຫ້ມີການອອກໃຈແຈງ້ການຂອງ 
ນາຍຍົກລລັດຖະມົນຕີ ທ່ີມີຈດຸປະສົງເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວນີ້.

ເພ່ືອສ້າງຜົນປະໂຫຍດທ່ີຍືນຍົງ ສຳລັບທກຸຄົນ, ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທ່ີຈະຮັບປະກັນວາ່ ບ່ໍພຽງແຕ່ໃຫ້ມີການລົງທືນທ່ີມີຈຳນວນຫຼາຍເທ່ົານັນ້ແຕ່
ຍັງຕ້ອງມີການລົງທຶນທ່ີດີກວາ່ເກົ່າ. ມັນມີຄວາມສຳຄັນທ່ີສຸດໃນການເສີມຂະຫຍາຍ ແລະ ສົ່ງເສີມການລົງທືນທ່ີມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ.

ບົດແນະນຳອາຊຽນ ກ່ຽວກັບການລົງທຶນ ໃນສະບຽງອາຫານ, ການກະສິກຳ, ແລະ ການລ້ຽງສັດ.
ໃນເດືອນກັນຍາ 2017, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ອາຊຽນ (AMAF) ໄດ້ຕົກລົງພັດທະນາ ບົດແນະນຳອາຊຽນ ວາ່ດ້ວຍການ
ສົ່ງເສີມການລົງທືນ ຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນລະບົບສະບຽງອາຫານ, ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ (ຕໍ່ໄປນີ້ເອີ້ນວາ່ “ບົດແນະນຳ”). ບົດ 
ແນະນາໍ ສະບັບນີ້ ແມ່ນມີຊ້ໍມູນພ້ືນຖານ ຈາກບົດແນະນາໍ ສຳລັບການລົງທືນທ່ີມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນລະບົບກະສິກຳ ແລະ ອາຫານ ຂອງ 
ຄະນະກຳມະການ ຄວາມໝັນ້ຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານໂລກ (CFS RAI) ແລະ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງລັກສະນະສະເພາະ ແລະ ສະພາບການ
ຕົວຈງິຂອງປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ. ບົດແນະນາໍ ASEAN-RAI ແມ່ນໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາໂດຍ ກອງປະຊຸມ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກຳ 
ແລະ ປ່າໄມ້ອາຊຽນ (AMAF) ໃນເດືອນຕລຸາ ປີ 2018.

ຈດຸປະສົງຫັຼກຂອງບົດແນະນຳ ແມ່ນເພ່ືອສົ່ງເສີມການລົງທືນຂະແໜງ ອາຫານ, 
ກະສິກຳ - ລວມທັງການປະມົງ ແລະ ປ່າໄມ້ - ໃນພາກພ້ືນອາຊຽນ ທ່ີປະກອບ 
ສ່ວນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດພາກພ້ືນ, ຄວາມໝັນ້ຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ 
ແລະ ໂພຊະນາການ, ຮັບປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທ່ີເທ່ົາທຽມກັນ, 
ພ້ອມທັງການນຳໃຊ້ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຢ່າງຍືນຍົງ. ບົດແນະນຳດັ່ງກ່າວ ຖື 
ວ່າເປັນຫັຼກການທ່ີຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທ່ີດີລະດັບສາກົນ ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າ ການລົງທືນ 
ດ້ານກະສິກຳ ຂະໜາດໃຫຍ່ ແມ່ນການພັດທະນາທາງດ້ານສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ, 
ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຢ່າງຍືນຍົງ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ. ຫັຼກການເຫ່້ົຼານີ້ ແມ່ນເຄື່ອງມືຄູ່ 
ຮ່ວມການລົງທຶນທ່ີດີ - ສຳລັບພາກລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ສັງຄົມພົນລະເຮືອນ - ເປັນ 
ແນວທາງອົງປະກອບສຳຄັນຂອງການລົງທືນໃນອະນາຄົດ. ບົດແນະນຳດັ່ງກ່າວ ມີ 
ເປ້ົາໝາຍເພ່ືອເປັນພ້ືນຖານຂອງການລົງທທຶນດ້ານກະສິກຳຕ່າງໆໃນທ່ົວພາກພ້ືນ.
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ທາງອົງການ FAO ໄດ້ໃຫ້ການສະໜບັສະໜນູແນວໃດຕໍ່ກັບ ການລົງທຶນຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນດ້ານລະ
ບົບການກະສິກຳ ແລະ ສະບຽງອາຫານ ໃນ ສປປ ລາວ?
ພາຍໄຕ້ກອບແຜນງານຂອງອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ (FAO) ກ່ຽວກັບ “ການສະໜບັສະໜນູ ການລົງ 
ທືນຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນດ້ານລະບົບກະສິກຳ ແລະ ສະບຽງອາຫານ”, ທາງອົງການ FAO ໃຫ້ການສະໜບັສະໜນູ ແບບສະເພາະ 
ຕໍ່ກັບລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພ່ືອປັບປຸງການລົງທືນຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນລະບົບກະສິກຳ ແລະ ສະບຽງອາຫານ. ອົງການ 
FAO ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບບົດແນະນຳອາຊຽນ ແລະ ຫັຼກການຂອງ CFS RAI ໃນບັນດາພາກສ່ວນທ່ີມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ພ້ອມທັງ 
ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລັດຖະບານ ເພ່ືອປັບປຸງສະພາບນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ສະຖາບັນ ໃຫ້ດີຂ້ືນໃນລະດັບຊາດ.
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ໂດຍການໃຫ້ທຶນສະໜບັສະໜນູໂດຍ:


