ການລົງທຶນຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິ ດຊອບ ໃນດ້ານສະບຽງອາຫານ,
ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນ ສປປ ລາວ: ເປັ ນຫຍັງຈຶງ່ ສຳຄັນ.
ການພັ ດທະນາທາງດ້ານກະສິກຳ ແລະ ຊົນນະບົດ ຖືວ່າເປັ ນສອງເຄື່ອງມືຫັ ຼກ
ໃນການຕໍ່ສູ້ການລົບລ້າງການອຶດຫິ ວ
ແລະ
ການລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ
ແບບຍືນຍົງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົ ນກະທົບດ້ານລົບທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ທີ່ ໄດ້ຮັບຜົ ນກະທົບຈາກໄພພິ ບັດ, ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ
ການແຕກຕື່ນຈາກການແຜ່ລະບາດພະຍາດຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະພະຍາດລະບາດ
ໂຄວີດ-19. ຂະແໜງ ການກະສິກຳ (ລວມທັງປ່າໄມ້) ແມ່ນ ພື້ ນ
ຖານຫຼັກຂອງຍຸດທະສາດການພັ ດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ ຊຶ່ ງມັນ ໄດ້ກວມ
ເອົາຂະແໜງແຮງງານ 70% ຂອງພົ ນລະເມືອງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຂະແໜງ
ກະສິກຳ ແມ່ນປະກອບສ່ວນພຽງແຕ່ 16% GDP ຂອງປະເທດ, ເນື່ອງຈາກມີຫຼາຍ
ປັ ດໃຈ ລວມທັງຜົ ນຜະລິດທີ່ຕໍ່າ ແລະ ການຜະລິດທີ່ ບໍ່ທັນສະໃໝ ທີ່ນອນຢູ່ໃນ
ຫຼາຍໆບັນຫາ.
ເພື່ ອແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆນີ້,
ການລົງທຶນທັງພາກລັດ
ແລະ
ເອກະຊົນ
ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັ ນເພື່ ອຍົກສູງສະມັດຕະພາບ ຂອງການຜະລິດ ແລະ ລາຍຮັບ
ທາງດ້ານກະສິກຳ, ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຊົນນະບົດ. ໃນ ສປປ ລາວ, ການລົງ
ທຶນເພີ່ ມເຕີມ 41 ລ້ານ ໂດລາສະຫາລັດ ຕໍ່ປີ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັ ນ ເພື່ ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້ າ
ໝາຍສອງອັນທຳອິດຂອງ SDGs ໃນປີ 2030, ໃນນັນ
້ 34 ລານ
້ ໂດລາສະຫາລັດ
ແມ່ນສຸມໃສ່ສະເພາະຂະແໜງກະສິກໍາ1.

ການລົງທຶນທີ່ດີແມ່ນຫຍັງ?
ການລົງທຶນທີ່ມີຄວາມຮັບຜິ ດຊອບ ໃນລະບົບກະສິກຳ ແລະ ສະ
ບຽງອາຫານ ທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັ ດທະນາແບບຍືນຍົງ,
ເພື່ ອຄວາມໝັນ
້ ຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ,
ສົ່ງເສີມຜົ ນຜະລິດໃຫ້ເພີ່ ມຂື້ນ, ຍຶນຍົງຂື້ນ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນ
ລະບົບສະບຽງອາຫານ ແລະ ການນັບຖືສິດທິມະນຸດ.

ໃນເວລາດຽວກັນ, ມັນເປັ ນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຕ້ອງເຂົ້າໃຈວາ່ ບໍ່ແມ່ນການລົງທືນທຸກ ປະ
ເພດທີ່ສາມາດປະກອບສ່ວນເພື່ ອບັນລຸເປົ້ າໝາຍເຫຼົ່ານີ້.
ການລົງທືນບາງຢ່າງກ່ຽວຂ້ອງກັບການກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງສູງ ຕໍ່ກັບຜູ້ ກ່ຽວຂ້ອງ,
ເຊັ່ ນ ວ່ າການລະເມີ ດ ສິ ດ ຄອບຄອງການນຳໃຊ້ ທີ່ ດິ ນ ທີ່ ຖື ກ ຕ້ ອງຕາມກົ ດ ໝາຍ,
ການລ່ວງລະເມີດສິດທິແຮງງານ, ຫຼື ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ,
ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດວຽກງານ.
1http://www.fao.org/3/a-i4951e.pdf

ຜົ ນກະທົບ ຂອງການແຜ່ລະບາດ ພະຍາດ
ໂຄວີດ-19 ຕໍ່ກັບ ຂະແໜງ ກະສິ ກຳ ໃນ
ສປປ ລາວ; ເປັ ນເຫດຜົ ນ ຫຼາຍຢ່າງໃນ
ການລົົງທຶນຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິ ດ ຊອບ.
ໃນ ສປປ ລາວ, ຜົ ນກະທົບຂອງການແຜ່ລະບາດຂອງ
ພະຍາດຕໍ່ກັບສຸ ຂະພາບສາທາລະນະສຸກແມ່ນບໍ່ຫຼາຍ
ແລະຢູ່ໃນວົງຈຳກັດ . ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສປປ ລາວ
ກໍ່ບໍ່ສາມາດຫລິກລຽງຈາກຜົ ນກະທົ ບທາງດ້ານເສດ
ຖະກິດ-ສັງຄົມ ຍ້ອນວາຕ
່ ່ອງໂສ້ການສະນອງ ພາຍໃນ
ແລະ ພາກພື້ ນ ພັ ງທະລາຍລົງ, ພ້ອມທັງດ້ານລາຍ
ຮັບຂອງຄົວເຮືອນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ ບໍລິ
ໂພກ1.
ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການ ບໍລິການ
ອື່ນໆ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົ ນກະທົບທີ່ສຸດ, ມີການສູນເສຍ
ທາງດ້ານເສດຖະກິດສູງ, ການເພີ່ ມ ຂື້ນຂອງອັດຕາ
ຫວາງງານ
(ເພີ່ ມຈາກລະດັບສະເລຍ
່
່ 2% ເຖິງ 25%),
ແລະ ການຄາດຄະເນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະ
ກິດທີ່ຫຼຸດລົງໃນປີ 20201.
ສິ່ງນີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ 214,000 ຄົນຫຼຸດລົງ
ຫຼື ກັບຄືນສູ່ຄວາມທຸກຍາກອີກ, ຊຶ່ງເປັ ນສິ່ງທີ່ທ້າທາຍ
ຕໍ່ກັບການບັນລຸເປົ້ າໝາຍ ທີ 1 SDG (ຫຼຸດພົ້ ນຈາກ
ຄວາມທຸກຍາກໃນທຸກຮູບແບບທີ່ມີຢ່ ູທຸກບ່ອນ) ແລະ
ທີ 2 (ການລົບລ້າງຄວາມອືດຢາກເທົ່າສູນ). ຂະແໜງ
ກະສິກຳ ໄດ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຈາກ ໄພນໍາ້
ຖ້ວມ ແລະ ໄພແຫ້ງແລງ້ ກ່ອນການລະບາດ ຂອງ
ພະຍາດໂຄວີດ. ສະນັນ
້ , ມັນມີຄວາມສ່ຽງສູງ, ມີຜົນ
ກະທົ ບທາງລົບຕໍ່ຄວາມໝັນ
້ ຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ
ແລະ ໂພສະນາການ, ຊີວດ
ິ ການເປັ ນຢູ່, ການເປັ ນ
ໜີ້ສິນ ແລະລາຍໄດ້ຫຼຸດລົງ.
ກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງເຊັ່ນ: ເດັກນອຍ
ແລະ ໄວໜຸມ,
້
່
ຜູ້ ທຸກຍາກ, ຊາວກະສິກອນຫາລຽງຊີ
ບ
, ແລະ ແມ່ຍິງ
້
ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງສູງ.

ຕົວຢ່າງ, ຜົ ນກະທົບທີ່ເປັ ນທາງລົບ ທີ່ບໍ່ພຽງແຕ່ກະທົບໃສ່ ແຫຼ່ງນໍາ້ ແລະ ພື້ ນດິນ, ແຕ່ຍັງສົ່ງຜົ ນກະທົບຕໍ່ກັບ ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ,
ເຊິ່ງເປັ ນຜົ ນມາຈາກການໃຊ້ສານເຄມີ ທີ່ບໍ່ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ຜິ ດກົດໝາຍ ໃນການຂະບວນການຜະລິດກ້ວຍ ແລະ ສິນຄ້າກະສິກຳ
ສົ່ງອອກອື່ນໆ ໃນສປປລາວ ທີ່ເປັ ນບັນຫາທີ່ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນທົ່ວປະເທດນະເວລາປະຈຸບັນນີ້, ທີ່ເປັ ນຜົ ນໃຫ້ມີການອອກໃຈແຈງການຂອງ
້
ນາຍຍົກລລັດຖະມົນຕີ ທີ່ມີຈດ
ຸ ປະສົງເພື່ ອຫຼຸດຜ່ອນຜົ ນກະທົບດັ່ງກ່າວນີ້.
ເພື່ ອສ້າງຜົ ນປະໂຫຍດທີ່ຍືນຍົງ ສຳລັບທຸກຄົນ, ມັນເປັ ນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະຮັບປະກັນວາ່ ບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ມີການລົງທືນທີ່ມີຈຳນວນຫຼາຍເທົ່ານັນ
້ ແຕ່
ຍັງຕ້ອງມີການລົງທຶນທີ່ດີກວາເກົ
່ ່າ. ມັນມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການເສີມຂະຫຍາຍ ແລະ ສົ່ງເສີມການລົງທືນທີ່ມີຄວາມຮັບຜິ ດຊອບ.

ບົດແນະນຳອາຊຽນ ກ່ຽວກັບການລົງທຶນ ໃນສະບຽງອາຫານ, ການກະສິກຳ, ແລະ ການລຽງສັ
ດ.
້
ໃນເດືອນກັນຍາ 2017, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ອາຊຽນ (AMAF) ໄດ້ຕົກລົງພັ ດທະນາ ບົດແນະນຳອາຊຽນ ວາດ
່ ້ວຍການ
ສົ່ງເສີມການລົງທືນ ຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິ ດຊອບໃນລະບົບສະບຽງອາຫານ, ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ (ຕໍ່ໄປນີ້ເອີ້ນວາ່ “ບົດແນະນຳ”). ບົດ
ແນະນໍາ ສະບັບນີ້ ແມ່ນມີຊໍ້ມູນພື້ ນຖານ ຈາກບົດແນະນໍາ ສຳລັບການລົງທືນທີ່ມີຄວາມຮັບຜິ ດຊອບໃນລະບົບກະສິກຳ ແລະ ອາຫານ ຂອງ
ຄະນະກຳມະການ ຄວາມໝັນ
້ ຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານໂລກ (CFS RAI) ແລະ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັ ນເຖິງລັກສະນະສະເພາະ ແລະ ສະພາບການ
ຕົວຈິງຂອງປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ. ບົດແນະນໍາ ASEAN-RAI ແມ່ນໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາໂດຍ ກອງປະຊຸ ມ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກຳ
ແລະ ປ່າໄມ້ອາຊຽນ (AMAF) ໃນເດືອນຕຸລາ ປີ 2018.

ຈຸດປະສົງຫຼັ ກຂອງບົ ດແນະນຳ ແມ່ນເພື່ ອສົ່ງເສີມການລົງທື ນຂະແໜງ ອາຫານ,
ກະສິກຳ - ລວມທັງການປະມົງ ແລະ ປ່າໄມ້ - ໃນພາກພື້ ນອາຊຽນ ທີ່ປະກອບ
ສ່ວນເຂົ້າໃນການພັ ດທະນາເສດຖະກິດພາກພື້ ນ, ຄວາມໝັນ
້ ຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ
ແລະ ໂພຊະນາການ, ຮັບປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ຜົ ນປະໂຫຍດທີ່ເທົ່າທຽມກັນ,
ພ້ອມທັງການນຳໃຊ້ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຢ່າງຍືນຍົງ. ບົດແນະນຳດັ່ງກ່າວ ຖື
ວ່າເປັ ນຫຼັກການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ດີລະດັບສາກົນ ເພື່ ອຮັບປະກັນວ່າ ການລົງທືນ
ດ້ານກະສິກຳ ຂະໜາດໃຫຍ່ ແມ່ນການພັ ດທະນາທາງດ້ານສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ,
ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຢ່າງຍືນຍົງ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ. ຫຼັກການເຫຼົ້່ານີ້ ແມ່ນເຄື່ອງມືຄູ່
ຮ່ວມການລົງທຶນທີ່ດີ - ສຳລັບພາກລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ສັງຄົມພົ ນລະເຮືອນ - ເປັ ນ
ແນວທາງອົງປະກອບສຳຄັນຂອງການລົງທື ນໃນອະນາຄົດ. ບົດແນະນຳດັ່ງກ່າວ ມີ
ເປົ້ າໝາຍເພື່ ອເປັ ນພື້ ນຖານຂອງການລົງທທຶນດ້ານກະສິກຳຕ່າງໆໃນທົ່ວພາກພື້ ນ.
https://www.aseanraiguidelines.org/
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ທາງອົງການ FAO ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແນວໃດຕໍ່ກັບ ການລົງທຶນຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິ ດຊອບ ໃນດ້ານລະ
ບົບການກະສິກຳ ແລະ ສະບຽງອາຫານ ໃນ ສປປ ລາວ?
ພາຍໄຕ້ກອບແຜນງານຂອງອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ (FAO) ກ່ຽວກັບ “ການສະໜັບສະໜູນ ການລົງ
ທືນຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິ ດຊອບ ໃນດ້ານລະບົບກະສິກຳ ແລະ ສະບຽງອາຫານ”, ທາງອົງການ FAO ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແບບສະເພາະ
ຕໍ່ກັບລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພື່ ອປັ ບປຸງການລົງທືນຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິ ດຊອບໃນລະບົບກະສິກຳ ແລະ ສະບຽງອາຫານ. ອົງການ
FAO ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບບົດແນະນຳອາຊຽນ ແລະ ຫຼັກການຂອງ CFS RAI ໃນບັນດາພາກສ່ວນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ພ້ອມທັງ
ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລັດຖະບານ ເພື່ ອປັ ບປຸງສະພາບນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ສະຖາບັນ ໃຫ້ດີຂ້ ືນໃນລະດັບຊາດ.
ໂດຍການໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນໂດຍ:

