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ສິຳຄັນຢູ່່�ໃນ ສິປປ ລົາວ? 
ກະສິິກຳ� ແລະ ປ່່�ໄມ້້ ແມ້່ນພື້້ນຖ�ນອັັນສິຳ�ຄັັນຂອັງຍຸຸດທະ 
ສິ�ດກ�ນພື້ັດທະນ�ຂອັງ ສິ�ທ�ລະນະລັດ ປ່ະຊ�ທິປ່ະໄຕ 
ປ່ະຊ�ຊົນລ�ວ (ສິປ່ປ່ ລ�ວ), ທ່ນຳ�ໃຊ້້ແຮງງ�ນຫຼ�ຍຸກວ່� 
60% ຂອັງປ່ະຊ�ກອັນ (ILO, 2022). ເຖິິງຢ່່�ງໃດກ່ຕ�ມ 
ຂະແໜງກະສິິກຳ� ກ່ຍຸັງກວມເອົົ�ພື້ຽງ ແຕ່ 16% ຂອັງ GDP 
ຂອັງປ່ະເທດເທ່�ນ້ນ ເນື່່ອັງຈ�ກຄັວ�ມສິ�ມ�ດໃນື່ຜະລິດທ່
ຕ່� ແລະ ຂ�ດເຕັກນິກວິຊ�ກ�ນທ່ທັນສິະໄໝ (ທະນ�ຄັ�ນ
ໂລກ, 2022). ປ່ະຊ�ກອັນຜ້້ສິ້ງອັ�ຍຸຸແມ້່ນກຸ່ມແຮງງ�ນຫຼັກ 
ຂອັງຂະແໜງກະສິິກຳ�ເນ່ື່ອັງຈ�ກມີກ�ນຍົຸກຍຸ້�ຍຸຂອັງໄວໜຸຸ່່ມ 
ເພ່ື່ອັຊອັກສິະແຫວງຫ�ໂອົກ�ດເພ່ື່ອັສ້ິ�ງອັະນ�ຄົັດທ່ດີກວ່�.  
ຄັວ�ມທຸກຍຸ�ກຢ່່�ງຕ່ເນື່່ອັງ, ຄັວ�ມບໍ່່ໝັ້້ນຄັົງ ທ�ງດ້�ນສິະ 
ບໍ່ຽງອັ�ຫ�ນ ແລະ ກ�ນຂ�ດໂອົກ�ດ ຂອັງປ່ະຊ�ກອັນໃນື່
ເຂດຊົນນະບໍ່ົດ ແມ້່ນມີຄັວ�ມສິຳ�ຄັັນຢ່່�ງຍຸ່ງຕ່ກ�ນຕັດສິິນໃຈ
ຂອັງພື້ວກເຂົ�. ເພື່່ອັຕ້�ນກັບໍ່ທ່�ອັ່ຽງດ່ງກ່�ວ, ກ�ນລົງທຶນ
ຂອັງທັງພື້�ກເອົກະຊົນ ແລະ ລັດຖະບໍ່�ນ ຈ່ງມີຄັວ�ມຈຳ�ເປັັນ 
ເພື່່ອັຍຸົກສິ້ງສິະມັດຕະພື້�ບໍ່ກ�ນຜະລິດ ແລະ ລ�ຍຸຮັັບໍ່ຈ�ກ
ກະສິິກຳ�. ເພື່່ອັບັໍ່ນລຸ 2 ເປັ້�ໝັ້�ຍຸທຳ�ອັິດຂອັງ ກ�ນພື້ັດທະນ�
ແບບໍ່ຍຸືນຍຸົງ (SDGs) ໃນື່ກ�ນຢຸ່ດຕິຄັວ�ມທຸກຍຸ�ກ ແລະ 
ໄພື່ອັຶດຫິວ ແລະ ກ�ນປ່ັບໍ່ປຸ່ງຄັວ�ມໝັ້້ນຄັົງດ້�ນສິະບໍ່ຽງອັ� 
ຫ�ນ ແລະ ໂພື່ຊະນ�ກ�ນ ໃນື່ ສິປ່ປ່ ລ�ວ ໃນື່ປ່ີ 2030 ແມ້່ນ
ຮັຽກຮັ້ອັງໃຫ້້ມີກ�ນລົງທຶນເພື່່ມເຕີມອັີກ 34 ລ້�ນ ໂດລ�ສິະ 
ຫະລັດຕ່ປ່ີ ໂດຍຸແນື່່ໃສ່່ຂະແໜງກະສິິກຳ� (FAO, IFAD ແລະ 
WFP, 2015).  

ສິະພາບົແວດລົ້ອມີຂອງການລົົງທຶຶນ 
ໃນ  ສິປປ ລົາວ
ກ�ນລົງທຶນໃນື່ຂະແໜງກະສິິກຳ� ແລະ ປ່່�ໄມ້້ ທ່ໄດ້ຮັັບໍ່ກ�ນ
ຮັັບໍ່ຮັອັງຢ່່�ງເປັັນທ�ງກ�ນ ຕ�ມເນື່້ອັທ່ດິນ ທ່ໄດ້ຮັັບໍ່ອັະນຸມັດ
ໃນື່ ສິປ່ປ່ ລ�ວ ແມ້່ນກວມເອົົ� 593,357 ເຮັກຕ� ຫຼື 15,6% 
ຂອັງເນື່້ອັທ່ປ່້ກຝັັງ ໃນື່ ປ່ີ 2017 (Hett et al., 2020). ເນື່່ອັງ
ຈ�ກທ່ດິນຖືກຄັອັບໍ່ຄັອັງໂດຍຸນັກລົງທຶນເປັັນສິ່ວນໃຫຍ່່ ດ່ງ 
ນ້ນ, ພື້ວກເຂົ�ຈ່ງກວມເອົົ�ອັັດຕ�ສິ່ວນ ຂອັງກຳ�ລັງກ�ນກ�ນ
ຜະລິດທ່ສິຳ�ຄັັນໃນື່ປ່ະເທດ.ຍຸ້ອັນປ່ະຊ�ກອັນລ�ວສ່ິວນໃຫ້່ຍຸ
ອັ�ໄສ່ຢ່້່ເຂດຊົນນະບໍ່ົດ, ກ�ນລົງທຶນສິ່ວນຫຼ�ຍຸກ່ເກີີດຂ້ນຢ່້່ 
ເຂດນ້ນ, ເຊ້່ງເຮັດໃຫ້້ມີຄັວ�ມຕ້ອັງກ�ນໃນື່ກ�ນເພື່່ມປ່ະສິິດທິ

ຜົນ ແລະ ປ່ະສິິດທິພື້�ບໍ່ຂອັງກ�ນລົງທຶນເຫຼົ່່�ນ້ນ. 

ໃນື່ຕ້ນປ່ີ 2000 ໄດ້ປ່ະກົດວ່� ມີກ�ນລົງທຶນຂະໜຸ່�ດໃຫຍ່່
ຫຼ�ຍຸແຫ້່ງທ່ບໍ່່ສິອັດຄັ່ອັງກັບໍ່ກົດໝັ້�ຍຸ ແລະ ລະບໍ່ຽບໍ່ກ�ນຂອັງ
ປ່ະເທດ ແລະ ສິ່ງຜົນກະທົບໍ່ໃນື່ທ�ງລົບໍ່ ຕ່ກັບໍ່ຊີວິດກ�ນເປັັນ
ຢ່້່, ຄັວ�ມໝັ້້ນຄັົງດ້�ນສິະບໍ່ຽງອັ�ຫ�ນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອັມ. 
ກ�ນອັອັກນະໂຍບໍ່�ຍຸແມ່້ນນັບໍ່ມ້ນັບໍ່ສຸິມໃສ່່ກ�ນພື້ັດທະນ�
ແບບໍ່ຍຸືນຍຸົງ, ແນື່ວໂນື່້ມກ�ນລົງທຶນທ່ບໍ່່ສິອັດຄັ່ອັງເຫຼົ່່�ນ້ແມ້່ນ
ບໍ່່ເໝ�ະສິົມກັບໍ່ເປັ້�ໝັ້�ຍຸກ�ນພື້ັດທະນ�ແຫ້່ງຊ�ດ. ເນື່່ອັງ
ຈ�ກກ�ນລົງທຶນໃນື່ຂະແໜງກະສິິກຳ� ແລະ ປ່່�ໄມ້້ມີ ຫຼ�ຍຸ
ປ່ະເພື່ດ, ແລະ ປ່ະຕິບໍ່ັດຮັ່ວມກັບໍ່ຫຼ�ຍຸກະຊວງ, ໃນື່ລະດັບໍ່
ບໍ່ຳລິຫ�ນ ແລະ ຜ້້ມີສິ່ວນກ່ຽວຂ້ອັງ   ດ່ງນ້ນກ�ນແກີ້ໄຂ
ສິະພື້�ບໍ່ກ�ນແມ້່ນຈຳ�ເປັັນຕ້ອັງເຮັດຢ່່�ງຮັັດກຸມ. 

ການລົົງທຶຶນໃນຂະແໜງກະສິິກຳ ແລະ 
ລົະບົົບົສິະບົຽງອາຫານແບບົມີີຄວາມີ
ຮັັບົຜິິດຊອບົ (RAI)ແມ່�ນຫຍັັງ?   

ກ�ນເຄື່່ອັນໄຫວຂອັງອັົງກ�ນອັ�ຫ�ນ ແລະ ກ�ນກະເສ່ດ ແຫ້່ງ
ສິະຫະປ່ະຊ�ຊ�ດ (FAO) ປ່ະຈຳ�ຢ່້່ ສິປ່ປ່ລ�ວແມ້່ນສິ່ວນໜຸ່່ງ
ຂອັງຄັວ�ມພື້ະຍຸ�ຍຸ�ມລະດັບໍ່ໂລກໃນື່ວົງກວ້�ງເພ່ື່ອັຈັດວ�ງ
ກ�ນລົງທຶນໃນື່ຂະແໜງກະສິິກຳ�, ປ່່�ໄມ້້ ແລະ ກ�ນປ່ະມົງ
ໃຫ້້ສິອັດຄ່ັອັງກັບໍ່ຫຼັກກ�ນລົງທຶນໃນື່ຂະແໜງກະສິິກຳ�ແລະ 
ລະບໍ່ົບໍ່ສິະບໍ່ຽງອັ�ຫ�ນແບບໍ່ມີ ຄັວ�ມຮັັບໍ່ຜິດຊອັບໍ່ (CFS-RAI 
Principles) ທ່ໄດ້ຮັັບໍ່ກ�ນຮັັບໍ່ຮັອັງ ໂດຍຸຄັະນະກຳ�ມະກ�ນ
ຄັວ�ມປ່ອັດໄພື່ດ້�ນອັ�ຫ�ນໂລກ. ບໍ່ົດແນື່ະນຳ� ຂອັງອັ�ຊຽນ
ວ່�ດ້ວຍຸກ�ນສ່ິງເສ່ີມກ�ນລົງທຶນແບບໍ່ມີຄັວ�ມຮັັບໍ່ຜິດຊອັບໍ່
ໃນື່ຂະແໜງສິະບໍ່ຽງອັ�ຫ�ນ, ກະສິິກຳ� ແລະ ປ່່�ໄມ້້ (ASEAN 
RAI) ແມ້່ນອັີງໃສ່່ຫຼັກກ�ນ CFS-RAI ແລະ ສິະທ້ອັນໃຫ້້
ເຫັ້ນເຖິິງຈຸດພື້ິເສ່ດແລະຄັຸນລັກສິະນະສິະເພື່�ະຂອັງປ່ະເທດ
ສິະມ�ຊິກອັ�ຊຽນ.10ຄັຳ�ແນື່ະນຳ�ຂອັງ ASEAN-RAIແມ້່ນ 
ແນື່ໃສ່່ຊຸກຍຸ້້ກ�ນເພື່່ມທະວີກ�ນລົງທຶນດ້�ນສິະບໍ່ຽງ ອັ�ຫ�ນ, 
ກະສິິກຳ� ແລະ ປ່່�ໄມ້້ທ່ມີຄັວ�ມຍຸືນຍຸົງແລະກ�ນມີສິ່ວນຮັ່ວມ
ທ�ງດ້�ນສິັງຄັົມ, ເສ່ດຖະກິດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອັມ. ກ�ນລົງທຶນ 
“ແບບໍ່ມີຄັວ�ມຮັັບໍ່ຜິດຊອັບໍ່” ຄັວນປ່ະກອັບໍ່ສິ່ວນ ເຂ້�ໃນື່ກ�ນ
ພື້ັດທະນ�ເສ່ດຖະກິດຂອັງພື້�ກພື້້ນ, ກ�ນຄັຳ�ປ່ະກັນ ດ້�ນ
ສິະບໍ່ຽງອັ�ຫ�ນ ແລະ ໂພື່ຊະນ�ກ�ນ, ຄັວ�ມປ່ອັດໄພື່ ດ້�ນ
ສິະບໍ່ຽງອັ�ຫ�ນແລະຜົນປ່ະໂຫຍ່ດທ່ສິະເໝີພື້�ບໍ່,ລວມທັງ
ກ�ນນຳ�ໃຊ້້ຊັບໍ່ພື້ະຍຸ�ກອັນທຳ�ມະຊ�ດຢ່່�ງຍຸືນຍຸົງ.

ຫຼັກກ�ນ CFS-RAI ສິ�ມ�ດຖືເປັັນກ�ນຕ່ຍຸອັດກ�ນຂະຫຍ�ຍຸ
ເປັ້�ໝັ້�ຍຸກ�ນພື້ັດທະນ�ແບບໍ່ຍຸືນຍຸົງ (SDGs), ສິະນ້ນ ກ�ນ
ສິ່ງເສ່ີມກ�ນລົງທຶນໃນື່ຂະແໜງກະສິິກຳ� ແລະ ລະບໍ່ົບໍ່ສິະບໍ່ຽງ
ອັ�ຫ�ນ ແບບໍ່ມີຄັວ�ມຮັັບໍ່ຜິດຊອັບໍ່ ໃນື່ ສິປ່ປ່ ລ�ວ ຈ່ງເປັັນ
ເສ່້ນທ�ງກ້�ວໄປັສິ້່ກ�ນບໍ່ັນລຸເປັ້�ໝັ້�ຍຸ SDGs ເຊ້່ນກັນ. 
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ການສິ້າງສິະພາບົ
ແວດລົ້ອມີທຶ່ເອື້້ອອຳນວຍ
ຕໍ່່ການລົົງທຶຶນໃນຂະແໜງ
ກະສິິກຳ ແບບົມີີຄວາມີ
ຮັັບົຜິິດຊອບົ ໃນ ສິປປ ລົາວ
ໜຸ່້�ທ່ໃນື່ກ�ນເຊ້່ອັມສິ�ນຫຼັກກ�ນ ກ�ນລົງທຶນ ໃນື່ຂະແໜງ
ກະສິິກຳ� ແລະ ລະບໍ່ົບໍ່ສິະບໍ່ຽງອັ�ຫ�ນ ແບບໍ່ມີຄັວ�ມຮັັບໍ່ຜິດ 
ຊອັບໍ່ມ�ຜັນຂະຫຍ�ຍຸເປັັນກະແສ່ຫຼັກເຂ້�ໃນື່ຂອັບໍ່ເຂດທ່ວ
ປ່ະເທດນ້ນຕ້ອັງອັ�ໄສ່ກ�ນຮັ່ວມມືຢ່່�ງຕ້ງໜຸ່້�ຂອັງລັດຖະ 
ບໍ່�ນ, ອັົງກ�ນຈັດຕ້ງທ�ງສິັງຄັົມ ແລະ ຄັ້່ຮັ່ວມ ງ�ນດ້�ນກ�ນ
ພື້ັດທະນ�. ຂົງເຂດວຽກງ�ນທ່ສິຳ�ຄັັນ ຂອັງ ອັົງກ�ນ FAO 
ໃນື່ກ�ນເສ່ີມຂະຫຍ�ຍຸສິະພື້�ບໍ່ແວດລ້ອັມທ່ ອັຳ�ນວຍຸຄັວ�ມ
ສິະດວກຕ່ກ�ນລົງທຶນໃນື່ຂະແໜງກະສິິກຳ�ແບບໍ່ມີຄັວ�ມຮັັບໍ່ 
ຜິດຊອັບໍ່ ແມ້່ນກ�ນສິ້�ງຄັວ�ມຮັັບໍ່ຮັ້້ເພື່່ມຂ້ນ ແລະ ກ�ນຝັຶກ
ອັົບໍ່ຮັົມທ່ກຳ�ນົດເປັ້�ໝັ້�ຍຸ ຕ�ມຄັວ�ມຕ້ອັງກ�ນດ້�ນຄັວ�ມ
ສິ�ມ�ດ ແລະ ກ�ນສິ່ງເສ່ີມກ�ນມີສິ່ວນຮັ່ວມ ແລະ ກ�ນປ່ຶກ 
ສິ�ຫ�ລີື ລະຫວ່່�ງ ຜ້້ມີສິ່ວນຮັ່ວມຈ�ກຫຼ�ຍຸຂະແໜງກ�ນ.  

ສິະພື້�ບໍ່ແວດລ້ອັມທ່ເອົ້ອັອັຳ�ນວຍຸ, ເຊ້່ນ: ກອັບໍ່ໂຄື່ງສິ້�ງທ�ງ
ດ້�ນສິະຖ�ບໍ່ັນ, ກົດໝັ້�ຍຸ, ນະໂຍບໍ່�ຍຸ ແລະ ສິ່ງຈ້ງໃຈ ທ່
ມີກ�ນປ່ະສິົມປ່ະສິ�ນກັນເປັັນໜຸ່່ງໃນື່ປັ່ດໄຈຕ້ນຕຳທ່ກຳ�ນົດ
ປ່ະລິມ�ນ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັັບໍ່ຂອັງກ�ນລົງທຶນ. ບໍ່ັນດ�ນະໂຍ 
ບໍ່�ຍຸ, ກົດຫມ�ຍຸ ແລະ ລະບໍ່ຽບໍ່ກ�ນຕ່�ງໆທ່ກ່ຽວຂ້ອັງກັບໍ່
ຂະແໜງກະສິິກຳ� ແລະ ລະບໍ່ົບໍ່ສິະບໍ່ຽງອັ�ຫ�ນຈຳ�ເປັັນຕ້ອັງ
ມີຄັວ�ມເຊ້່ອັມໂຍງ, ສິອັດຄັ່ອັງ ແລະ ສິ�ມ�ດຄັ�ດກ�ນໄດ້. 
ແຕ່ລະປ່ະເທດຕ້ອັງມີວິທີກ�ນທ່ເໝ�ະສິົມ; ດ້ວຍຸເຫ້ດນ້, ກິດ
ຈະກຳ�ຕ່�ງໆ ໃນື່ ສິປ່ປ່ ລ�ວ ຈ່ງເລ່ມຕ້ນດ້ວຍຸກ�ນຈັດກອັງ
ປ່ະຊຸມປ່ະເມ້ີນຄັວ�ມອັ�ດສິ�ມ�ດ ເພື່່ອັທຳ�ຄັວ�ມເຂ້�ໃຈ 
ກ່ຽວກັບໍ່ ຂອັບໍ່ເຂດນະໂຍບໍ່�ຍຸ, ກົດໝັ້�ຍຸ, ແຜນກ�ນ ແລະ 
ຍຸຸດທະສິ�ດ ທ່ມີຢ່້່ ແລະ ກຳ�ລັງຈັດຕ້ງປ່ະຕິບໍ່ັດໃນື່ ສິປ່ປ່ ລ�ວ 
ໃນື່ກ�ນສິ່ງເສ່ີມສິະພື້�ບໍ່ແວດລ້ອັມທ່ເອ້ົອັອັຳ�ນວຍຸຕ່ກ�ນ
ລົງທຶນໃນື່ຂະແໜງກະສິິກຳ� ແລະ ລະບໍ່ົບໍ່ສິະບໍ່ຽງອັ�ຫ�ນ 
ແບບໍ່ມີຄັວ�ມຮັັບໍ່ຜິດຊອັບໍ່ ແລະ ແມ້່ນຫຍັງທ່ເປັັນຄັວ�ມ
ຕ້ອັງກ�ນຫຼັກ ໃນື່ດ້�ນກ�ນຮັຽນຮັ້້ສິຳ�ລັບໍ່ອັົງກ�ນຕ່�ງໆຂອັງ
ລັດຖະບໍ່�ນ.

ໂດຍຸອັີງໃສ່່ບໍ່້ລິມະສິິດທ່ໄດ້ກຳ�ນົດໄວ້, ໂຄື່ງກ�ນກ�ນຮັຽນຮັ້້
ທ່ມີຫົວຂຳວ່� “ກ�ນມີສິ່ວນຮັ່ວມຂອັງຊຸມຊົນທ້ອັງຖ່ນໃນື່ກ�ນ
ລົງທຶນໃນື່ຂະແໜງກະສິິກຳ�” ທ່ແນື່ໃສ່່ຜ້້ຕ�ງໜຸ່້�ຈ�ກໜຸ່່ວຍຸ

ງ�ນໃນື່ຂ້ນເມ້ືອັງ(ທ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບໍ່ກ�ນວ�ງແຜນ, ກະສິິກຳ� 
ແລະ ປ່່�ໄມ້້, ອັຸດສິ�ຫະກຳ� ແລະ ກ�ນຄັ້�,  ຊັບໍ່ພື້ະຍຸ�ກອັນ
ທຳ�ມະຊ�ດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອັມ ແລະ  ຍຸຸດຕິທຳ�) ໄດ້ຮັັບໍ່ກ�ນ
ອັອັກແບບໍ່ ແລະ ຈັດຕ້ງປ່ະ ຕິ ບໍ່ັດຮັ່ວມກັນ ອັົງກ�ນ Helvetas 
ໂດຍຸໄດ້ຮັັບໍ່ກ�ນສິະໜຸ່ັບໍ່ສິະໜຸ່້ນ ຈ�ກພື້ະນັກງ�ນຂ້ນແຂວງ.

ຫຼັງຈ�ກໂຄື່ງກ�ນກ�ນຮັຽນຮັ້້, ໄດ້ມີກ�ນຈັດ ກອັງປ່ະຊຸມ
ສິຳ�ມະນ�ອັອັນໄລນ໌ ສິຳ�ລັບໍ່ອັົງກ�ນຈັດຕ້ງທ�ງສິັງຄັົມ  ເພື່່ອັ
ປ່ຶກສິ�ຫ�ລື ແລະ ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບໍ່ບໍ່ົດຮັຽນທ່ຖອັດຖອັນໄດ້, 
ຜົນສິຳ�ເລັດ, ສິ່ງທ້�ທ�ຍຸ ແລະ ບໍ່້ລິມະສິິດຂອັງວຽກງ�ນ ທ່
ກ່ຽວຂ້ອັງກັບໍ່ກ�ນລົງທຶນໃນື່ຂະແໜງກະສິິກຳ� ແລະ ລະບໍ່ົບໍ່
ສິະບໍ່ຽງອັ�ຫ�ນ ແບບໍ່ມີຄັວ�ມຮັັບໍ່ຜິດຊອັບໍ່ ໃນື່ຕ່ໜຸ່້�. ຜົນຂອັງ
ກ�ນສິຳ�ຫຼວດປ່ີ 2021 ເພື່່ອັ ວັດແທກຄັວ�ມຮັັບໍ່ຮັ້້ໃນື່ປ່ັດຈຸບໍ່ັນ 
ກ່ຽວກັບໍ່ກ�ນລົງທຶນໃນື່ຂະແໜງກະສິິກຳ� ແລະ ລະບໍ່ົບໍ່ສິະບໍ່ຽງ
ອັ�ຫ�ນ ແບບໍ່ມີຄັວ�ມຮັັບໍ່ຜິດຊອັບໍ່ ໃນື່ ສິປ່ປ່ ລ�ວ ໄດ້ຖືກນຳ�
ສິະເໜີໃນື່ກອັງປ່ະຊຸມປ່ຶກສິ�ຫ�ລືຫຼ�ຍຸຝັ່�ຍຸ ກ່ຽວກັບໍ່ ກ�ນ
ລົງທຶນໃນື່ຂະແໜງກະສິິກຳ� ແລະ ລະບໍ່ົບໍ່ສິະບໍ່ຽງອັ�ຫ�ນ 
ແບບໍ່ມີຄັວ�ມຮັັບໍ່ຜິດຊອັບໍ່ ປ່ີ 2021, ເຊ້່ງໄດ້ ເຕ້�ໂຮມຜ້້ມີ
ສິ່ວນກ່ຽວຂ້ອັງຫຼ�ຍຸກວ່� 150 ຄັົນ. ກ�ນສິຳ�ຫຼວດດ່ງກ່�ວ
ຖືກຈັດຂ້ນ ໂດຍຸ ກະຊວງກະສິິກຳ� ແລະ ປ່່�ໄມ້້, ກະຊວງ
ແຜນກ�ນ ແລະ ກ�ນລົງທຶນ, ອັົງກ�ນ FAO, ອັົງກ�ນ GIZ 
ແລະ ໂຄື່ງກ�ນຄັຸ້ມຄັອັງທ່ດິນໃນື່ພື້�ກພື້້ນແມ້່ນຳ�ຂອັງ. 

1ມີອົັງກ�ນຈັດຕ້ງທ�ງສິັງຄັົມ ຫຼ�ຍຸອັົງກ�ນເຂ້�ຮັ່ວມເຊ້່ນ: ສິະມ�ຄັົມພື້ັດທະນ�ກະສິິກຳ� ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອັມ
ແບບໍ່ຍຸືນຍຸົງ (ສິກສິຍຸ/SAEDA), ສິະມ�ຄັົມລ�ວພື້ັດທະນ�ຊັບໍ່ພື້ະຍຸ�ກອັນມະນຸດໃນື່ເຂດຊົນນະບໍ່ົດ (ສິພື້ຊບໍ່), 
ສິະມ�ຄັົມ ສິ່ງເສ່ີມຄັວ�ມຮັ້້ກ່ຽວກັບໍ່ກ�ນຄັ້ນຄັວ້� ແລະ ພື້ັດທະນ�ຊົນນະບໍ່ົດ (ສິສິຄັພື້ຊ), ບໍ່ຳລິສິັດ ຄັຣິິກ ໃຫ້້ຄັຳ�
ປ່ຶກສິ�ດ້�ນກ�ນພື້ັດທະນ�ກະສິິກຳ� ແລະ ຊົນນະບໍ່ົດ, ເຄື່່ອັຂ່�ຍຸຊ�ວກະສິິກອັນ, ແລະ ສິອັງອັົງກ�ນຈັດຕ້ງ
ສິ�ກົນ ທ່ບໍ່່ຂ້ນກັບໍ່ລັດຖະບໍ່�ນ ຄັື ອັົງກ�ນບໍ່້�ນຈຸດສິຸມສິ�ກົນ ແລະ ອັົງກ�ນອັັອັກຟ�ມ, ແມ້່ນມີບໍ່ົດບໍ່�ດສິຳ�ຄັັນ
ໃນື່ຂະບໍ່ວນກ�ນນ້.
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ຄໍາຕອບແ�ບສໍາ�ວດສູງສຸດ ກ�ຽວກ�ບວິທີການປ�ບປຸງ RAI ໃ� ສປປ ລາວ

ການແ��ໄ�ການສ�ນທະນາຂອງຜູ�ມີສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງ�າຍຝ�າຍເ��ອກ�າວສູ� RAI

ນະໂ�ບາຍບຸລິມະສິດ 
ແ�ະ ແ�ງຈູງໃ�
ເ��ອສ�ງເ�ີມ RAI 
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ໃນື່ກ�ນກ່�ວຄັຳ�ເຫັ້ນໃນື່ກອັງປ່ະຊຸມປື່ກສິ�ຫ�ລືຫຼ�ຍຸ
ຝັ່�ຍຸລະດັບໍ່ຊ�ດໃນື່ ປີ່ 2021, ທ່�ນ ວິໄລຮັັກ ຈັນທະ
ລ�ດ, ຮັອັງຫົວຫນັ້�ພື້ະແນື່ກຄຸັ້ມຄັອັງ ກ�ນລົງທຶນ, 
ກົມແຜນກ�ນ ແລະ ກ�ນຮັ່ວມມື (DoPC), ກະຊວງ
ກະສິິກຳ� ແລະ ປ່່�ໄມ້້, ໄດ້ຢ່ຳ�ຄືັນເຖິິງຄັວ�ມສິຳ�ຄັັນ 
ຂອັງ ວຽກງ�ນ ທ່ ອັົງກ�ນ FAO ແລະ ກົມແຜນກ�ນ 
ແລະ ກ�ນຮັ່ວມມື (DoPC) ທ່ໄດ້ຮັ່ວມມືກັນ. ກ�ນ
ປ່ັບໍ່ປຸ່ງ ກ�ນປ່ະສິ�ນງ�ນລະຫວ່່�ງ ອັົງກ�ນປ່ົກຄັອັງ

ຂ້ນສ້ິນກ�ງ ແລະ ທ້ອັງຖ່ນ ໂດຍຸຍຸົກສ້ິງຄັວ�ມຮັັບໍ່ຮັ້້, 
ເຜີຍຸແຜ່ບໍ່ັນດ�ນະໂຍບໍ່�ຍຸ, ກົດໝັ້�ຍຸ ແລະ ນິຕິກຳ�ຕ່�ງ
ໆທ່ກ່ຽວຂ້ອັງ ເພື່່ອັໃຫ້້ກ�ນຈັດປ່ະປ່ະຕິບໍ່ັດເປັັນໄປັຕ�ມ
ກອັບໍ່ນະໂຍບໍ່�ຍຸ, ກົດໝັ້�ຍຸ ແລະ ນິຕິກຳ�ທ່ມີຢ້່່ ຢ່່�ງ
ສິອັດຄັ່ອັງ. ທ່�ນຍຸັງໄດ້ກ່�ວເຖິິງ ຄັວ�ມສິຳ�ຄັັນ ຂອັງ
ກ�ນປ່ະສິ�ນງ�ນຫຼ�ຍຸຂະແໜງກ�ນ ແລະ ກ�ນຮັ່ວມມື
ພື້�ຍຸໃນື່ ແລະ ລະຫວ່່�ງ ບໍ່ັນດ�ກະຊວງ ແລະ ລະຫວ່່�ງ 
ກ�ນປ່ົກຄັອັງຂ້ນສ້ິນກ�ງ ແລະ ທ້ອັງຖ່ນ.. . 

©FAO
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ການສິ້າງຄວາມີເ�ມີ
ແ�ງໃ�້ແ��ໜ�ວຍງານ
ຕໍ່�າງໆ ທຶ່ສິຳຄັນ ເ�່ອ 
ສິ້າງຄວາມີປ�ຽນແປັງ
ແນື່ວທ�ງ ຂອັງ ອັົງກ�ນ FAO ໃນື່ກ�ນສິ້�ງສິະພື້�ບໍ່ແວດລ້ອັມ 
ທ່ອັຳ�ນວຍຸຄັວ�ມສິະດວກໃນື່ກ�ນລົງທຶນໃນື່ຂະແໜງກະສິິກຳ� 
ແລະ ລະບໍ່ົບໍ່ສິະບໍ່ຽງອັ�ຫ�ນ ແບບໍ່ມີຄັວ�ມຮັັບໍ່ຜິດຊອັບໍ່ ແມ້່ນ
ສິຸມໃສ່່ ກ�ນເສ່ີມສິ້�ງຄັວ�ມສິ�ມ�ດດ້�ນຍຸຸດທະສິ�ດ. ໂດຍຸອັີງ
ໃສ່່ບໍ່ົດບໍ່�ດຂອັງບໍ່ັນດ�ເຈ້�ໜຸ່້�ທ່ ແລະ ພື້ະນັກງ�ນວິຊ�ກ�ນ
ຂອັງພື້�ກລັດ ໃນື່ກ�ນປ່ະຕິບໍ່ັດ ນະໂຍບໍ່�ຍຸ ແລະ ລະບໍ່ຽບໍ່
ກ�ນ, ບໍ່ັນດ�ເຈ້�ໜຸ່້�ທ່ ແລະ ພື້ະນັກງ�ນວິຊ�ກ�ນຂອັງພື້�ກ
ລັດ, ພື້ວກເຂົ�ແມ້່ນເປັັນເຈ້�ກ�ນໃນື່ກ�ນຊ້ນຳ�ນຳ�ພື້� ໃນື່ກ�ນ
ລົງທຶນໃນື່ຂະແໜງກະສິິກຳ� ແລະ ລະບໍ່ົບໍ່ສິະບໍ່ຽງອັ�ຫ�ນ ແບບໍ່
ມີຄັວ�ມຮັັບໍ່ຜິດຊອັບໍ່ ແລະ ນຳ�ພື້�ໃຫ້້ເກີີດມີກ�ນປ່່ຽນແປັງ. ໃນື່
ໜຸ່້�ຕ່ໄປັ ທ່�ນ ສິຸວັນທອັງ ນ�ມວົງ ແລະ ນ�ງ ແສ່ງມ�ໄລພື້ອັນ 
ໂພື່ທິສິ�ນ ຜ້້ເຂ້�ຮັ່ວມໂຄື່ງກ�ນຮັຽນຮັ້້ ຂອັງອັົງກ�ນ FAO 
ໄດ້ເວ້�ເຖິິງປ່ະສິົບໍ່ກ�ນຂອັງພື້ວກເຂົ�ໃນື່ ກ�ນລົງທຶນໃນື່ຂະ 
ແໜງກະສິິກຳ� ແລະ ລະບໍ່ົບໍ່ສິະບໍ່ຽງອັ�ຫ�ນ ແບບໍ່ມີຄັວ�ມ
ຮັັບໍ່ຜິດຊອັບໍ່, ລວມທັງ ວິທີກ�ນແກີ້ໄຂບໍ່ັນຫ�ໃນື່ຊຸມປ່ີທ່ຜ່�ນ
ມ�, ຄັວ�ມຄັືບໍ່ໜຸ່້� ແລະ ສິ່ງທ້�ທ�ຍຸ ທ່ຍຸັງມີຢ່້່ຕ່ໜຸ່້�.

©FAO/Xaykhame Manilasith
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ທຶ�ານ ສິຸວັນທຶອງ ນາມີວົງ, ຜິ່້
ມີີປະສິົບົການໃນການຈຶ່ັດຕໍ່�ງ
ປະຕໍ່ິບົັດການລົົງທຶຶນໃນຂະ 
ແໜງກະສິິກຳ ແລະ ລົະບົົບົ
ສິະ ບົຽງອາຫານ ແບບົມີີຄວາມີ
ຮັັບົຜິິດຊອບົ ໃນ ສິປປ ລົາວ. 
ທ່�ນ ສິຸວັນທອັງ ນ�ມວົງ ໄດ້ມີສິ່ວນຮັ່ວມໃນື່ກິດຈະ ກຳ�
ຕ່�ງໆຂອັງ ກ�ນລົງທຶນໃນື່ຂະແໜງກະສິິກຳ� ແລະ ລະບໍ່ົບໍ່
ສິະບໍ່ຽງອັ�ຫ�ນ ແບບໍ່ມີຄັວ�ມຮັັບໍ່ຜິດຊອັບໍ່ ພື້�ຍຸໃຕ້ກ�ນ
ສິະໜຸ່ັບໍ່ສິະໜຸ່້ນ ຂອັງ ອັົງກ�ນ FAO ໃນື່ຖ�ນະຜ້້ອັຳ�ນວຍຸ
ຄັວ�ມສິະດວກ ແລະ ຄັະນະກຳ�ມະກ�ນ. ໃນື່ຖ�ນະເປັັນຮັອັງ
ຫົວໜຸ່້�ພື້ະແນື່ກສິ່ງເສ່ີມຂຳມ້ນຂ່�ວສິ�ນ ແລະ ກ�ນຮັ່ວມມື
ທ�ງກ�ນຕະຫຼ�ດ, ກົມສິ່ງເສ່ີມກະສິິກຳ� ແລະ ສິະຫະກອັນ, 
ກະຊວງກະສິິກຳ� ແລະ ປ່່�ໄມ້້, ເພື່່ນເປັັນຜ້້ຊ່ຽວຊ�ນທ�ງດ້�ນ
ກ�ນຝັຶກອັົບໍ່ຮັົມວິຊ�ກ�ນ, ກ�ນເຕີບໍ່ໂຕສິີຂຽວ, ກ�ນສິ້�ງ
ຄັວ�ມສິ�ມ�ດ, ກ�ນຮັັບໍ່ມືກັບໍ່ສິະພື້�ບໍ່ອັ�ກ�ດ ແລະ ທຸລະກິດ
ກະສິິກຳ�. 

ທ່�ນ ສິຸວັນທອັງ ນ�ມວົງ ໄດ້ເຂ້�ຮັ່ວມໃນື່ກ�ນຈັດຕ້ງປ່ະຕິບໍ່ັດ 
ກ�ນລົງທຶນໃນື່ຂະແໜງກະສິິກຳ� ແລະ ລະບໍ່ົບໍ່ສິະບໍ່ຽງອັ�ຫ�ນ 
ແບບໍ່ມີຄັວ�ມຮັັບໍ່ຜິດຊອັບໍ່ ເປັັນເວລ�ສິິບໍ່ກວ່�ປ່ີ ແລະ ໄດ້
ສິັງເກີດເຫ້ັນຄັວ�ມສິຳ�ຄັັນ ຂອັງ ຫຼັກກ�ນກ�ນລົງທຶນໃນື່
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ຂະແໜງກະສິິກຳ� ແລະ ລະບໍ່ົບໍ່ສິະບໍ່ຽງອັ�ຫ�ນ ແບບໍ່ມີຄັວ�ມ
ຮັັບໍ່ຜິດຊອັບໍ່ຢ່່�ງເປັັນປ່ະຈຳ�, ເຊ້່ງຖືເປັັນພື້້ນຖ�ນອັັນສິຳ�ຄັັນ
ໃນື່ກ�ນພື້ັດທະນ�ຊົນນະບໍ່ົດແບບໍ່ຍຸືນຍຸົງ. ດ້ວຍຸເຫ້ດນ້, ເພື່່ນ
ຈ່ງຮັ້້ສິຶກກັງວົນ ແລະ ເປັັນຫ່ວງ ຕ່ກັບໍ່ລະດັບໍ່ຄັວ�ມຮັັບໍ່ຮັ້້ທ�ງ
ດ້�ນນິຕິກຳ� ແລະ ຂ້ນຕອັນ ຂອັງ ພື້ະນັກງ�ນລັດຖະກອັນ ຜ້້ທ່
ມີສິ່ວນຮັ່ວມໃນື່ຂະບໍ່ວນກ�ນລົງທຶນກະສິິກຳ�ທ່ບໍ່່ພື້ຽງພື້ຳ.    

ທ່�ນ ສິຸວັນທອັງ ນ�ມວົງ ກ່�ວວ່� “ຂ້�ພື້ະເຈ້�ໄດ້ຍຸິນວ່� 
ເຈ້�ໜຸ່້�ທ່ຂ້ນແຂວງ ຫຼື ຂ້ນເມ້ືອັງບໍ່�ງຄັົນໄດ້ໃຊ້້ເວລ�ດຳ�ເນື່ີນ
ເອົກະສິ�ນກ�ນລົງທຶນພື້ຽງບໍ່່ເທ່�ໃດມ້, ແຕ່ກ�ນກວດກ�ລ�ຍຸ
ລະອັຽດທັງໝັ້ົດຄັວນໃຊ້້ເວລ�ດົນກວ່�ນ້ນ, ໂດຍຸສິະເພື່�ະ
ແມ້່ນກ�ນກວດກ�ຂອັງຂະແໜງທ່ດິນຂ້ນເມ້ືອັງ” 

ພື້�ຍຸໃຕ້ໂຄື່ງກ�ນກ�ນຮັຽນຮັ້້, ຜ້້ເຂ້�ຮັ່ວມໄດ້ຮັຽນຮັ້້ຂ້ນຕອັນ
ທ່ມີຄັວ�ມຈຳ�ເປັັນໃນື່ກ�ນຕິດຕ�ມ-ກວດກ� ແລະ ກ�ນ
ກວດສິອັບໍ່ເອົກະສິ�ນຢ່່�ງເປັັນລະບໍ່ົບໍ່ ໂດຍຸອັີງໃສ່່ເງິ່ອັນໄຂ
ລະບໍ່ຽບໍ່ກ�ນ ແລະ ສິະພື້�ບໍ່ກ�ນຕົວຈິງໃນື່ພື້້ນທ່. ລວມທັງ
ກ�ນເຫ້ັນດີຢ່່�ງມີອັິດສິະຫຼະ ໂດຍຸໄດ້ຮັັບໍ່ຂຳມ້ນລ່ວງໜຸ່້�ຢ່່�ງ
ພື້ຽງພື້ຳ (FPIC), ເຊ້່ງເປັັນຂ້ນຕອັນທ່ຊ່ວຍຸສິ້�ງຄັວ�ມໝັ້້ນໃຈ
ໃຫ້້ແກີ່ຊຸມຊົນທ່ໄດ້ຮັັບໍ່ຜົນກະທົບໍ່ ເພື່່່ອັ ໃຫ້້ສິ�ມ�ດຕັດສິິນໃຈ
ຢ່່�ງມີຂຳມ້ນ ວ່�ຈະເຫ້ັນດີ ຫຼື ບໍ່່ເຫ້ັນດີ ຕ່ຂຳສິະເໜີກ�ນລົງທຶນ.

ສິາມີຝ�າຍທ່ຶເປັັນຜ້່ິຊະນະ,ສິາມີພາ 
ລົະບົົດບົາດທ່ຶຕ້ໍ່ອງເ�ັດ  
ທ່�ນ ສຸິວັນທອັງ ນ�ມວົງ ຊ້ໃຫ້້ເຫັ້ນວ່�: ໃນື່ໂລກແຫ້່ງກ�ນ
ລົງທຶນໃນື່ຂະແໜງກະສິິກຳ� ນັກລົງທຶນຈະສຸິມໃສ່່ກ�ນສິ້�ງ
ກຳ�ໄລ ສິະນ້ນມັນຈ່ງເປັັນໜຸ່້�ທ່ຂອັງລັດຖະບໍ່�ນໃນື່ກ�ນ
ຄຸັ້ມຄັອັງ ແລະ ຮັັບໍ່ປ່ະກັນຄັວ�ມປ່ອັດໄພື່ ເພື່່ອັປ່ະໂຫຍ່ດ
ຂອັງສິ່ວນລວມ ແລະ ປ່ະຊ�ຊົນ. 
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“ເນື່່ອັງຈ�ກ, ກ�ນລົງທຶນໃນື່ຂະແໜງກະສິິກຳ� ແລະ ລະບໍ່ົບໍ່
ສິະບໍ່ຽງອັ�ຫ�ນ ແບບໍ່ມີຄັວ�ມຮັັບໍ່ຜິດຊອັບໍ່ເປັັນແນື່ວຄັວ�ມ
ຄັິດໃຫມ່່ ສິຳ�ລັບໍ່ ກ�ນປ່ົກຄັອັງທ້ອັງຖ່ນ, ຄັວ�ມເຂ້�ໃຈຂອັງ
ພື້ວກເຂົ�ຈ່ງມີຈຳ�ກັດ, ແລະ ບໍ່ັນຫ� ແລະ ຄັວ�ມທ້�ທ�ຍຸ
ກ່ຈະຍຸັງປ່ະກົດຢ້່່ ຈົນກວ່�ຄັວ�ມສິ�ມ�ດໃນື່ກ�ນຄຸັ້ມຄັອັງ
ຂະບໍ່ວນ ກ�ນລົງທຶນຂອັງພື້ວກເຂົ� ຈະໄດ້ຮັັບໍ່ກ�ນປ່ັບໍ່ປຸ່ງ” 

ທ່�ນ ສິຸວັນທອັງ ນ�ມວົງ ຮັັບໍ່ຮັ້້ວ່� ກ�ນສິ້�ງຄັວ�ມອັ�ດ
ສິ�ມ�ດ ແລະ ກ�ນນຳ�ເອົົ�ຫຼັກກ�ນ ກ�ນລົງທຶນໃນື່ຂະແໜງ
ກະສິິກຳ� ແລະ ລະບໍ່ົບໍ່ສິະບໍ່ຽງອັ�ຫ�ນ ແບບໍ່ມີຄັວ�ມ
ຮັັບໍ່ຜິດຊອັບໍ່ ໄປັນຳ�ໃຊ້້ໃນື່ລະດັບໍ່ທ້ອັງຖ່ນ ສິ�ມ�ດສິ່ງຜົນ 
ໃນື່ກ�ນທຳ�ລ�ຍຸວົງຈອັນຂອັງກ�ນລົງທຶນທ່ມີຜົນໄດ້ຮັັບໍ່ຕ່�. 
ພື້ວກເຮົ�ກຳ�ລັງພື້ະຍຸ�ຍຸ�ມພື້ັກດັນ ເພື່່ອັໃຫ້້ ສິ�ມພື້�ກສິ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອັງຫຼັກ-ລັດຖະບໍ່�ນ, ນັກລົງທຶນເອົກະຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນ 
ໄດ້ຮັັບໍ່ໄຊ້ຊະນະ ຈ�ກກ�ນລົງທຶນ ໄປັພື້້ອັມໆກັນ ແບບໍ່ 
“ຊະນະ-ຊະນະ-ຊະນະ” ທັງສິ�ມຝັ່�ຍຸ.

ໃນື່ໂຄື່ງກ�ນຮັຽນຮັ້້, ທ່�ນ ສິຸວັນທອັງ ນ�ມວົງ ໄດ້ກ່�ວຄັຳ�
ເຫ້ັນວ່�: “ກ�ນສິ້�ງຂີດຄັວ�ມສິ�ມ�ດ ທ່ພື້ວກ ເຮົ�ກຳ�ລັງ
ເຮັດ ໃນື່ປ່ະຈຸບໍ່ັນແມ້່ນມີຄັວ�ມສິຳ�ຄັັນ ໃນື່ກ�ນຊ່ວຍຸໃຫ້້
ລັດຖະບໍ່�ນປ່ະຕິບໍ່ັດໜຸ່້�ທ່ຂອັງຕົນ. ກ�ນສິະຫນັັບໍ່ສິະຫ
ນ້ນ ທ່ຮັັບໍ່ກ�ນຊ່ວຍຸເຫຼົ່ືອັຈ�ກ ອັົງກ�ນ FAO ແລະ ອັົງ
ກ�ນອັ່ນໆ ໃນື່ຮັ້ບໍ່ແບບໍ່ນ້ ສິ�ມ�ດຊ່ວຍຸເສ່ີມສິ້�ງຄັວ�ມເປັັນ
ເຈ້�ກ�ນ ຂອັງລັດຖະບໍ່�ນ ກ່ຽວກັບໍ່ ຫຼັກກ�ນກ�ນລົງທຶນ
ໃນື່ຂະແໜງກະສິິກຳ� ແລະ ລະບໍ່ົບໍ່ສິະບໍ່ຽງອັ�ຫ�ນ ແບບໍ່ມີ
ຄັວ�ມຮັັບໍ່ຜິດຊອັບໍ່.” ໂຄື່ງກ�ນກ�ນຮັຽນຮັ້້ໄດ້ສິົມທົບໍ່ກັບໍ່ 
ພື້ະນັກງ�ນລັດ ແຕ່ຂ້ນສິ້ນກ�ງ ຈົນຮັອັດ ຂ້ນແຂວງ ແລະ ຂ້ນ
ເມ້ືອັງ ເພື່່ອັອັຳ�ນວຍຸ ຄັວ�ມສິະດວກໃນື່ກ�ນແລກປ່່ຽນ ແລະ 
ເສ່ີມຂະຫຍ�ຍຸ ປ່ະສິົບໍ່ກ�ນໃນື່ກ�ນຮັຽນຮັ້້.

ການເຊ່ື່ອມີຈຶ່ອດ ຊ�ອງຫວ່�າງ 
ແລະ ການເຊ່ື່ອມີຕ່ໍ່ຈຸຶ່ດຕໍ່�າງໆ
ກອັບໍ່ກົດໝັ້�ຍຸ ແລະ ນະໂຍບໍ່�ຍຸ ຂອັງ ສິປ່ປ່ ລ�ວ ກ່ຽວກັບໍ່
ກ�ນສິ່ງເສ່ີມກ�ນລົງທຶນ ແມ້່ນໄດ້ຮັັບໍ່ຄັວ�ມສິົນໃຈຫຼ�ຍຸ ໃນື່
ຊຸມປ່ີທ່ຜ່�ນມ�ນ້. ໃນື່ຂະນະທ່ຫຼ�ຍຸໆຄັົນເຫັ້ນດີວ່� ກອັບໍ່ນິຕິ
ກຳ� ປ່ະກອັບໍ່ດ້ວຍຸ ອັົງປ່ະກອັບໍ່ທ່ສິຳ�ຄັັນຕ່�ງໆ, ແຕ່ກ່ຍຸັງ ມີ
ອັີກຫຼ�ຍຸໜຸ່້�ວຽກທ່ຈະຕ້ອັງເຮັດ ໃນື່ກ�ນເຜີຍຸແຜ່ ແລະ ກ�ນ
ປ່ະຕິບໍ່ັດຕົວຈິງໃນື່ພື້�ກສິະໜຸ່�ມ.  ທ່�ນ ສິຸວັນທອັງ ນ�ມວົງ 
ໄດ້ຍຸົກຕົວຢ່່�ງ ກອັບໍ່ກົດໝັ້�ຍຸທ່ກ່ຽວກັບໍ່ກ�ນປ່ົກປ່້ອັງທ�ງ
ສິັງຄັົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອັມ ໂດຍຸໃຫ້້ຂຳສິັງເກີດວ່�: “ເຖິິງວ່�ຈະ
ມີກອັບໍ່ກົດໝັ້�ຍຸຢ້່່, ແຕ່ກ�ນປ່ົກປ່້ອັງແມ້່ນບໍ່່ຄັ່ອັຍຸໄດ້ຮັັບໍ່ກ�ນ
ປ່ະຕິບໍ່ັດຢ່່�ງມີປ່ະສິິດທິພື້�ບໍ່ ເນື່່ອັງຈ�ກກ�ນເຂ້�ເຖິິງຂຳມ້ນ
ທ່ກ່ຽວຂ້ອັງ ແລະ ຄັວ�ມເຂ້�ໃຈທ່ມີຈຳ�ກັດຂອັງພື້ະນັກງ�ນ
ປ່ົກຄັອັງທ້ອັງຖ່ນ.” ເຖິິງແມ້່ນວ່�ຂຳມ້ນຂ່�ວສິ�ນກ່ຽວກັບໍ່
ກອັບໍ່ນິຕິກຳ�ໃຫມ່່ ໄດ້ຖືກເຜີຍຸແຜ່ໃຫ້້ກັບໍ່ທ້ອັງຖ່ນ ຜ່�ນກ�ນ
ໂຄື່ສິະນ�ຂອັງບໍ່ັນດ�ກະຊວງທ່ກ່ຽວຂ້ອັງ, ແຕ່ນັກລົງທຶນ ຍຸັງ

ສິັງເກີດເຫັ້ນວ່� ຄັວ�ມເຂ້�ໃຈໃນື່ກ�ນບໍ່ັງຄັັບໍ່ໃຊ້້ກົດຫມ�ຍຸ 
ສິະບໍ່ັບໍ່ດຽວກັນ ຍຸັງບໍ່່ສິອັດຄັ່ອັງກັນ ລະຫວ່່�ງ ແຂວງໜຸ່່ງ ຫຼື 
ເມ້ືອັງໜຸ່່ງ ກັບໍ່ ແຂວງອັ່ນ ຫຼື ເມ້ືອັງອັ່ນ. ສິ່ງນ້ມັກຈະເກີີດຂ້ນ 
ໃນື່ເວລ�ທ່ ກອັບໍ່ນິຕິກຳ� ແລະ ຄັຳ�ແນື່ະນຳ�ໃນື່ກ�ນຈັດຕ້ງ
ປ່ະຕິບໍ່ັດ ບໍ່່ມີຂຳມ້ນຕົວຈິງທ່ພື້ຽງພື້ຳ.  

ທ່�ນ ສິຸວັນທອັງ ນ�ມວົງ  ສິະແດງຄັວ�ມ ເປັັນຫ່ວງ ຕ່ 
ກ�ນຂ�ດກ�ນເຊ້່ອັມຕ່ ລະຫວ່່�ງ ຂ້ນທ້ອັງຖ່ນ ແລະ ຂ້ນ
ສ້ິນກ�ງ ເຊ້່ງຂ້ນທ້ອັງຖ່ນຕ້ອັງຮັັບໍ່ມືກັບໍ່ສິະພື້�ບໍ່ບໍ່ັນຫ�ຕົວຈິງ
ປ່ະຈຳ�ວັນທ່ເກີີດຂ້ນຈ�ກກ�ນລົງທຶນ ແຕ່ນະໂຍບໍ່�ຍຸ ແລະ 
ກອັບໍ່ກົດໝັ້�ຍຸທ່ລັດຖະບໍ່�ນສ້ິນກ�ງອັອັກ ຍຸັງບໍ່່ສິ�ມ�ດ
ແກີ້ໄຂບໍ່ັນຫ�ໃນື່ທ້ອັງຖ່ນໄດ້ຢ່່�ງພື້ຽງພື້ຳ. ຮັ້ບໍ່ແບບໍ່ໂຄື່ງກ�ນ
ກ�ນຮັຽນຮັ້້ ໄດ້ປ່ະກອັບໍ່ສິ່ວນເຂ້�ໃນື່ ກ�ນແກີ້ໄຂກ�ນຂ�ດ
ກ�ນເຊ້່ອັມຕ່ນ້ ໂດຍຸກ�ນໃຊ້້ກຳລະນີ ກ�ນລົງທຶນໃນື່ຂະແໜງ
ກະສິິກຳ� ແລະ ລະບໍ່ົບໍ່ສິະບໍ່ຽງອັ�ຫ�ນ ແບບໍ່ມີຄັວ�ມ
ຮັັບໍ່ຜິດຊອັບໍ່ ທ່ມີໃນື່ທ້ອັງຖ່ນຕົວຈິງ ເພື່່ອັໄຂຫຼັກກ�ນກ�ນ
ລົງທຶນໃນື່ຂະແໜງກະສິິກຳ� ແລະ ລະບໍ່ົບໍ່ສິະບໍ່ຽງອັ�ຫ�ນ 
ແບບໍ່ມີຄັວ�ມຮັັບໍ່ຜິດຊອັບໍ່ ຮັ່ວມກັນ ລະຫວ່່�ງ ຂ້ນຕ່�ງໆ 
ຂອັງລັດຖະບໍ່�ນ. ເມ້່ຶຶອັມີ ຂະບໍ່ວນກ�ນເຫຼົ່່�ນ້ແລ້ວ ຊ່ອັງ
ຫວ່່�ງ ແລະ ຄັວ�ມບໍ່່ສິອັດຄັ່ອັງ ກ່ສິ�ມ�ດ ແກີ້ໄຂໄດ້. 

ເພື່່ອັໃຫ້້ບໍ່ັນລຸກ�ນປ່່ຽນແປັງນ້ ທ່�ນ ສິຸວັນທອັງ ນ�ມວົງ ໄດ້
ກ່�ວເຖິິງ ຄັວ�ມສິ�ມ�ດບໍ່່ມຊ້ອັນອັັນເລິກເຊ້່ງ ຂອັງໄວໜຸຸ່່ມ. 
ເພື່່ນໄດ້ໃຫ້້ຄັຳ�ແນື່ະນຳ� ແກີ່ ຜ້້ປ່ະຕິບໍ່ັດກ�ນລົງທຶນໃນື່
ຂະແໜງກະສິິກຳ� ແລະ ລະບໍ່ົບໍ່ສິະບໍ່ຽງອັ�ຫ�ນ ແບບໍ່ມີຄັວ�ມ
ຮັັບໍ່ຜິດຊອັບໍ່ ດ່ງນ້: 

“ສິ່ງໜຸ່່ງທ່ມີຄັວ�ມສິຳ�ຄັັນຫຼ�ຍຸໃນື່ກ�ນສິ່ງເສ່ີມ ກ�ນລົງທຶນ
ໃນື່ຂະແໜງກະສິິກຳ� ແລະ ລະບໍ່ົບໍ່ສິະບໍ່ຽງອັ�ຫ�ນ ແບບໍ່ມີ
ຄັວ�ມຮັັບໍ່ຜິດຊອັບໍ່ ແມ້່ນກ�ນຝັຶກອັົບໍ່ຮັົມໃຫ້້ໄວໜຸຸ່່ມໃຫ້້ຫຼ�ຍຸ
ຂ້ນ. ໄວໜຸຸ່່ມ ມີແນື່ວໂນື່້ມ ທ່ຈະສິ່ງຕ່ ຄັວ�ມຮັ້້ໄປັໃຫ້້ຄັົນອັ່ນ. 
ພື້ວກເຂົ�ຈະສິ�ມ�ດກ�ຍຸເປັັນຕົວແທນຂອັງກ�ນປ່່ຽນແປັງ
ໄດ້, ຖ້� ພື້ວກເຂົ� ເຂ້�ໃຈວ່�ມັນແມ້່ນຫຍັງ ແລະ ມີວິທີກ�ນ
ແນື່ວໃດ. ຂ້�ພື້ະເຈ້�ເອົງໄດ້ເຂ້� ຮັ່ວມຫຼ�ຍຸໂຄື່ງກ�ນທ່ ແນື່
ໃສ່່ກ�ນສິ້�ງຄັວ�ມອັ�ດສິ�ມ�ດ ເພື່່ອັ ຊ່ວຍຸໃຫ້້ຄັົນລຸ້ນໃຫມ່່
ມີ ຄັວ�ມເຂ້�ໃຈທ່ດີຂ້ນ ກ່ຽວກັບໍ່ ກ�ນລົງທຶນໃນື່ຂະແໜງ
ກະສິິກຳ� ແລະ ລະບໍ່ົບໍ່ສິະບໍ່ຽງອັ�ຫ�ນ ແບບໍ່ມີຄັວ�ມ
ຮັັບໍ່ຜິດຊອັບໍ່. 

ທ່�ນ ສິຸວັນທອັງ ເຫ້ັນວ່� ໄວໜຸຸ່່ມລ�ວມີຄັວ�ມກ້�ວໜຸ່້� ແລະ 
ມີຄັວ�ມຢ່�ກເປັັນຜ້້ປ່ະກອັບໍ່ກ�ນ ໃນື່ກ�ນເຮັດທຸລະກິດທ່
ກ່ຽວກັບໍ່ກະສິິກຳ� ຫຼ�ຍຸຂ້ນກວ່�ເກີ່�. ສິ່ງເຫຼົ່່�ນ້ແມ້່ນສິ່ງທ່
ຈຳ�ເປັັນ ເພື່່ອັປ່ັບໍ່ປຸ່ງຄັຸນນະພື້�ບໍ່ ແລະ ຄັວ�ມທັນສິະໄໝ ທ່
ຈະນຳ�ໄປັສິ້່ກ�ນພື້ັດທະນ�ຊົນນະບໍ່ົດແບບໍ່ຍຸືນຍຸົງ ແລະ ຫຼ�ກ
ຫຼ�ຍຸ. ນອັກຈ�ກນ້ນ, ກ�ນພື້ັດທະນ�ເຫຼົ່່�ນ້ຈະເປັັນສິ່ງຊຸກຍຸ້້
ໃຫ້້ໄວໜຸຸ່່ມເຮັດວຽກຢ່້່ໃນື່ຊຸມຊົນຊົນນະບໍ່ົດ ແລະ ຫັນປ່່ຽນ
ທ່�ອັ່ຽງຂອັງກ�ນເຄ່ື່ອັນຍຸ້�ຍຸຈ�ກຊົນນະບົໍ່ດເຂ້�ຫ�ມ�ຕົວ
ເມ້ືອັງ.
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ຄຳແນະນຳ ສິຳລົັບົບົາດກ້າວຕໍ່່ໄປັ  
ທ່�ນ ສິຸວັນທອັງ ນ�ມວົງ ໄດ້ເນື່້ນໜຸ່ັກໃສ່່  ຄັຳ�ແນື່ະນຳ�  ເລກທີ 
0457/ກຊຜທ ທ່ມີ ຫົວຂຳວ່�“ ຄັຳ�ແນື່ະນຳ� ກ່ຽວກັບໍ່ກ�ນ
ພື້ິຈ�ລະນ� ອັະນຸມັດກ�ນລົງທຶນ ແລະ ກົນໄກີກ�ນຄັຸ້ມຄັອັງ
ທ່ດິນໃຫ້້ເຊ້່� ຫຼື ສິຳ�ປ່ະທ�ນ ສິຳ�ລັບໍ່ກ�ນປ່້ກພື້ືດກະສິິກຳ�.” 
ເຊ້່ງຖືກນຳ�ສິະເຫນີີໃນື່ປ່ີ 2019 ເພື່່ອັໃຊ້້ເປັັນເຄື່່ອັງມືທ່ມີປ່ະ 
ສິິດທິພື້�ບໍ່ໃນື່ກ�ນເຊ່້ອັມຈອັດຊ່ອັງຫ່ວ່�ງລະຫ່ວ່�ງຄັວ�ມ 
ຮັັບໍ່ຮັ້້ ຂອັງພື້ະນັກງ�ນ ກ່ຽວກັບໍ່ ກອັບໍ່ລະບໍ່ຽບໍ່ກ�ນ ແລະ 
ຄັວ�ມຮັັບໍ່ຜິດຊອັບໍ່ຂອັງພື້ວກເຂົ� ທ່ກ່ຽວຂ້ອັງກັບໍ່ກ�ນລົງທຶນ
ດ້�ນທ່ດິນ. ທ່�ນ ສິຸວັນທອັງ ນ�ມວົງ ກ່�ວວ່� “ ຂ້�ພື້ະເຈ້�

ຫັວ່ງວ່�ຄັຳ�ແນື່ະນຳ�ນ້ຈະຖືກສືິບໍ່ຕ່ຈັດຕ້ງປ່ະຕິບັໍ່ດໃນື່ວຽກງ�ນ
ຕົວຈິງ. ເນື່່ຶອັງຈ�ກ, ມັນໃຫ້້ຄັຳ�ແນື່ະນຳ� ໃນື່ກ�ນປ່ະຕິບໍ່ັດ
ບໍ່ັນດ�ກົດໝັ້�ຍຸແຫ້່ງຊ�ດ ແລະ ດຳ�ລັດກ່ຽວກັບໍ່ກ�ນລົງທຶນ
ໃນື່ຂະແໜງ ກະສິິກຳ�. ASEAN RAI, ຫຼັກກ�ນ CFS-RAI 
ແລະ VGGT [ຄັຳ�ແນື່ະນຳ� ກ່ຽວກັບໍ່ ຄັວ�ມສິະໝັ້ັກໃຈໃນື່
ກ�ນຄັຸ້ມຄັອັງບໍ່ຳລິຫ�ນຢ່່�ງທ່ມີຄັວ�ມຮັັບໍ່ຜິດຊອັບໍ່] ແມ້່ນຂຳມ້ນ
ອັ້�ງອັີງທ່ເປັັນປ່ະໂຫຍ່ດຫຼ�ຍຸ, ແຕ່ມັນກ່ເປັັນພື້ຽງຂຳແນື່ະນຳ�ທ່
ຍຸັງບໍ່່ແມ້່ນກົດໝັ້�ຍຸ ຫຼື ນະໂຍບໍ່�ຍຸເທ່ອັ. ອັົງກ�ນ FAO ຄັວນ
ມີໂຄື່ງກ�ນສິ່ງເສ່ີມ ກ�ນລົງທຶນໃນື່ຂະແໜງກະສິິກຳ� ແລະ 
ລະບໍ່ົບໍ່ສິະບໍ່ຽງອັ�ຫ�ນ ແບບໍ່ມີຄັວ�ມຮັັບໍ່ຜິດຊອັບໍ່ ໂດຍຸກົງ
ກັບໍ່ລັດຖະບໍ່�ນໃຫ້້ຫຼ�ຍຸຂ້ນ, ໂດຍຸສິະເພື່�ະ ໃນື່ລະດັບໍ່ຂອັດ
ຈັດຕ້ງປ່ະຕິບໍ່ັດ”. 
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ຜົິນກະທົຶບົທຶາງບົວກຂອງ
ການປັບົປຸງກອບົລົະບົຽບົ
ການ: ເລ່ອງເລາຄວາມີສິຳ
ເລັດ
ໜຸ່່ງໃນື່ປ່ະສົິບໍ່ກ�ນທ່ໄດ້ຖືກແບ່ງປັ່ນໃນື່ກອັງປ່ະຊຸມປຶ່ກສິ�
ຫ�ລືຫຼ�ຍຸຝັ່�ຍຸລະດັບໍ່ຊ�ດປ່ີ 2021 ແມ້່ນມ� ຈ�ກ ພື້ະແນື່ກ
ແຜນກ�ນ ແລະ ກ�ນລົງທຶນແຂວງຫຼວງພື້ະບໍ່�ງ (PPI). 
ພື້ະແນື່ກແຜນກ�ນ ແລະ ກ�ນລົງທຶນແຂວງຫຼວງພື້ະບໍ່�ງ 
ລ�ຍຸງ�ນວ່�ມີກ�ນປ່ະກ�ດນຳ�ໃຊ້້ ຄັຳ�ແນື່ະນຳ� 0457/ກຊຜທ 
ຂ້�ງເທິງເຊ່້ງໄດ້ຊ້ແຈງກ່ຽວກັບໍ່ສິະພື້�ບໍ່ແວດລ້ອັມດ້�ນກົດ
ລະບໍ່ຽບໍ່, ໃຫ້້ກ�ນສິະໜຸ່ັບໍ່ສິະໜຸ້່ນ ແລະ ສິະໜຸ່ອັງເຄື່່ອັງມືທ່
ຈຳ�ເປັັນໃນື່ກ�ນຄຸ້ັມຄັອັງຂະບໍ່ວນກ�ນຄຸ້ັມຄັອັງກ�ນລົງທຶນ
ຢ່່�ງເປັັນລະບໍ່ົບໍ່ຫຼ�ຍຸຂ້ນ. ສິ່ງສິຳ�ຄັັນໄປັກວ່�ນ້ນ, ຄັຳ�ແນື່ະ
ນຳ� 0457/ກຊຜທ ກຳ�ນົດໃຫ້້ກ�ນຮັັບໍ່ປ່ະກັນກ�ນຟ້ນຟ້ທ່ດິນ, 
ກ�ນກຳ�ຈັດສິ່ງເສ່ດເຫຼົ່ືອັ ແລະ ກ�ນຕິດຕ�ມກວດກ�ຈະຕ້ອັງ
ໃຫ້້ນັກລົງທຶນເປັັນຜ້້ຮັັບໍ່ຜິດຊອັບໍ່, ປ່ະສິ�ນສິົມທົບໍ່ກັບໍ່ເຄື່່ອັງ 
ມື ແລະ ຄັວ�ມຮັ້້ທ່ຮັຽນມ�ເພື່່ອັປ່້ກຈິດສິຳ�ນຶກກ່ຽວກັບໍ່ກ�ນ
ລົງທຶນໃນື່ຂະແໜງກະສິິກຳ� ແລະ ລະບໍ່ົບໍ່ສິະບໍ່ຽງອັ�ຫ�ນ
ແບບໍ່ມີຄັວ�ມຮັັບໍ່ຜິດຊອັບໍ່(RAI),ໄດ້ຊ່ວຍຸພື້ະແນື່ກແຜນ 
ກ�ນ ແລະ ກ�ນລົງທຶນແຂວງຫຼວງພື້ະບໍ່�ງໃນື່ກ�ນປ່ັບໍ່ປຸ່ງ
ຄັຸນນະພື້�ບໍ່ ຂອັງ ກ�ນລົງທຶນໃນື່ແຂວງຫຼວງພື້ະບໍ່�ງ.

ໂດຍຸຜ່�ນກ�ນເຈລະຈ�ກັບໍ່ບໍ່ຳລິສັິດຕ່�ງໆ,ທ�ງພື້ະແນື່ກແຜນ 
ກ�ນແລະກ�ນລົງທຶນແຂວງຫຼວງພື້ະບໍ່�ງໄດ້ສ້ິ�ງຂຳຕົກລົງ
ກ�ນຄຸ້ັມຄັອັງໂຄື່ງກ�ນຂ້ນ.ຂຳຕົກລົງເຫ່ຼົ່�ນ້ໄດ້ກຳ�ນົດກົດ
ລະບໍ່ຽບໍ່, ຄັ່�ທຳ�ນຽມກ�ນຕິດຕ�ມ ແລະ ກວດກ�ທ່ດິນຕ່
ເຮັກຕ�, ແລະ ຄັ່�ທຳ�ນຽມຊັບໍ່ພື້ະຍຸ�ກອັນທຳ�ມະຊ�ດ ແລະ 
ນຳ�. ເຖິິງຢ່່�ງໃດກ່ຕ�ມ ຄັ່�ທຳ�ນຽມດ່ງກ່�ວ ຕ້ອັງໄດ້ແບ່ງປ່ັນ
ໃຫ້້ແກີ່ 5 ອັົງກ�ນຂອັງລັດທ່ມີໜຸ່້�ທ່ຮັັບໍ່ຜິດຊອັບໍ່ໃນື່ກ�ນຕິດ 
ຕ�ມ ແລະ ກວດກ�, ເຊ້່ງງົບໍ່ປ່ະມ�ນດ່ງກ່�ວ ສິ�ມ�ດນຳ�ໃຊ້້

ໃນື່ກ�ນລົງຕິດຕ�ມ ພື້ຽງແຕ່ 2 ຄັ້ງຕ່ປ່ີ ຕ່ສິວນ.

ອັີງຕ�ມພື້ະແນື່ກແຜນກ�ນ ແລະ ກ�ນລົງທຶນແຂວງຫຼວງ
ພື້ະບໍ່�ງ ໄດ້ກ່�ວວ່�, ເຖິິງວ່�ຈະມີຂຳຈຳ�ກັດກ່ຕ�ມ, ແຕ່ກ�ນ
ຕິດຕ�ມກວດກ�ນ້ ສິົມທົບໍ່ກັບໍ່ກ�ນປ່ະຕິບໍ່ັດນະໂຍບໍ່�ຍຸ 
ຜ່�ນສັິນຍຸ�ຄຸ້ັມຄັອັງໂຄື່ງກ�ນໄດ້ຊ່ວຍຸປັ່ບໍ່ປຸ່ງກ�ນຈັດຕ້ງ
ປ່ະຕິບໍ່ັດ ຕ�ມມ�ດຕະຖ�ນຜົນກະທົບໍ່ຕ່ສິ່ງແວດລ້ອັມ ແລະ 
ສິັງຄັົມ. ໂດຍຸສິະເພື່�ະ, ຜ່�ນຂະບໍ່ວນກ�ນດ່ງກ່�ວ ນັກ
ລົງທຶນຈຳ�ນວນໜຸ່່ງໄດ້ເອົົ�ໃຈໃສ່່ຍົຸກລະດັບໍ່ສີິມືແຮງງ�ນ 
ແລະສິະໜຸ່ອັງສັິນຍຸ�ຈ້�ງທ່ສິອັດຄ່ັອັງກັບໍ່ກົດໝັ້�ຍຸວ່�
ດ້ວຍຸແຮງງ�ນ. ນອັກຈ�ກນ້ນກ�ນເຜີຍຸແຜ່ນິຕິກຳ�ໃຫ້້ແກີ່
ພື້ະນັກງ�ນພື້�ກລັດ, ນັກລົງທຶນ ແລະ ເຈ້�ຂອັງທ່ດິນ ສິ�ມ�ດ
ນຳ�ໄປັສ່້ິກ�ນມີສ່ິວນຮັ່ວມຂອັງສິ�ມຝ່ັ�ຍຸເຊ່້ງໄດ້ປັ່ບໍ່ປຸ່ງຄັວ�ມ
ໂປັ່ງໃສ່ ແລະ ກ�ນເຂ້�ເຖິິງຂຳມ້ນຂ່�ວສິ�ນ ແລະ ກ�ນປ່້ກ
ຈິດສິຳ�ນຶກ ກ່ຽວກັບໍ່ ຂະບໍ່ວນກ�ນອັະນຸມັດກ�ນລົງທຶນ. ກ�ນ
ພັື້ດທະນ�ເຫ່ຼົ່�ນ້ເປັັນຕົວຢ່່�ງ ຂອັງວທີິກ�ນປ່ະຕິບັໍ່ດກອັບໍ່ກົດຫ
ມ�ຍຸທ່ມີກ�ນຕິດຕ�ມ ແລະ ກ�ນມີ ສິ່ວນຮັ່ວມ ເຊ້່ງເຮັດໃຫ້້
ກ�ນຄຸ້ັມຄັອັງກ�ນລົງທຶນດ້�ນກະສິິກຳ�ມີຄັວ�ມຮັັບໍ່ຜິດຊອັບໍ່
ຫຼ�ຍຸຂ້ນ. 

ເຖິິງວ່� ຄັຳ�ແນື່ະນຳ� 0457/ກຊຜທ ຈະເປັັນບໍ່�ດກ້�ວອັັນ
ໃຫຍ່່ຫຼວງ, ແຕ່ຍຸັງຈຳ�ເປັັນຕ້ອັງມີກ�ນປ່ັບໍ່ປຸ່ງໃນື່ບໍ່�ງດ້�ນ ທ່
ຈະຊ່ວຍຸໃຫ້້ ກ�ນດຳ�ເນື່ີນງ�ນຂອັງລະບໍ່ົບໍ່ກ�ນຄັຳ�ປ່ະກັນດີ
ຂ້ນ ເຊ້່ນ: ຄັວ�ມສິອັດຄັ່ອັງດ້�ນນິຕິກຳ�-ຂຳກຳ�ນົດ, ກ�ນສິ້�ງ
ກົນໄກີກ�ນຮັ່ວມມື ເພື່່ອັແບ່ງປ່ັນຂຳມ້ນຂ່�ວສິ�ນ, ກ�ນຈັດຫ�
ງົບໍ່ປ່ະມ�ນເພື່່ອັຕິດຕ�ມ ແລະ ບໍ່ັງຄັັບໍ່ໃຊ້້. ນ້ສິະແດງໃຫ້້ເຫ້ັນ
ວ່� ກ�ນປ່ັບໍ່ປຸ່ງກອັບໍ່ທ�ງດ້�ນກົດໝັ້�ຍຸ ແລະ ລະບໍ່ຽບໍ່ກ�ນ
ທ່ມີຢ່້່ແລ້ວ ນ້ນ ສິ�ມ�ດປ່ັບໍ່ປຸ່ງຜົນໄດ້ຮັັບໍ່ເພື່່ມເຕີມໄດ້ແນື່ວ
ໃດ. ພື້ະແນື່ກແຜນກ�ນ ແລະ ກ�ນລົງທຶນແຂວງຫຼວງພື້ະ
ບໍ່�ງ ໄດ້ແກີ້ໄຂຄັວ�ມບໍ່່ແນື່່ນອັນນ້ໂດຍຸກ�ນພື້ັດທະນ�ລະບໍ່ົບໍ່
ກ�ນກວດສິອັບໍ່ ດ້�ນກ�ນເງິິນ ຂອັງຕົນເອົງ ແລະ ມີກ�ນ
ບໍ່ັງຄັັບໍ່ໃຊ້້ ເຊ້່ງເປັັນກ�ນສິະແດງໃຫ້້ເຫ້ັນເຖິິງກ�ນລິເລ່ມຂອັງ
ສິະຖ�ບໍ່ັນ ແລະ ເຫ້ັນໄດ້ເຖິິງຄັວ�ມຄັຸ້ນເຄື່ີຍຸ ໃນື່ ກ�ນລົງທຶນ
ໃນື່ຂະແໜງກະສິິກຳ� ແລະ ລະບໍ່ົບໍ່ສິະບໍ່ຽງອັ�ຫ�ນ ແບບໍ່ມີ
ຄັວ�ມຮັັບໍ່ຜິດຊອັບໍ່ ເພື່່ມຂ້ນ.
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ທຶ�ານ ນາງ ແ�ງມີາໄລພອນ ໂ�ທຶິ
ສິານ, ນ້ອງໃ��ໃນວຽກງານ ການ
ລົົງທຶຶນໃນຂະແໜງກະສິິກຳ ແລະ 
ລົະບົົບົສິະບົຽງອາຫານ ແບບົມີີ
ຄວາມີຮັັບົຜິິດຊອບົ
ເຖິິງວ່�ລ�ວໄດ້ເຮັດວຽກເປັັນພື້ະນັກງ�ນກະສິິກຳ� ຢ່້່ ພື້ະແນື່ກ
ກ�ນລົງທຶນດ້�ນກະສິິກຳ�ແຂວງວຽງຈັນເປັັນເວລ� 7 ປ່ີ ແລະ 
ໄດ້ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບໍ່ກ�ນລົງທຶນຢ່່�ງຫ້�ວຫັນໃນື່ແຕ່ລະມ້, 
ແຕ່ ທ່�ນ ນ�ງ ແສ່ງມ�ໄລພື້ອັນ ໂພື່ທິສິ�ນ ເຄື່ີຍຸໄດ້ຍຸິນເລ່ອັງ 
ກ�ນລົງທຶນໃນື່ຂະແໜງກະສິິກຳ� ແລະ ລະບໍ່ົບໍ່ສິະບໍ່ຽງອັ�ຫ�ນ 
ແບບໍ່ມີຄັວ�ມຮັັບໍ່ຜິດຊອັບໍ່ພື້ຽງໂດຍຸຫຍຳ ໃນື່ສິະໄຫມ່ ທ່ຮັຽນ
ຢ່້່ມະຫ�ວິທະຍຸ�ໄລ. ນັບໍ່ຕ້ງແຕ່ໄດ້ເຂ້�ຮັ່ວມ ໂຄື່ງກ�ນກ�ນ
ຮັຽນຮັ້້, ລ�ວເຫ້ັນວ່�ຄັວ�ມຍຸືນຍົຸງດ້�ນສິ່ງແວດລ້ອັມ, ແລະ 
ວຽກງ�ນໃນື່ຂະບໍ່ວນກ�ນລົງທຶນແມ້່ນໄປັຄັຽງຄັ້່ກັນ ແລະ ເຂ້� 
ໃຈລັກສິະນະກ່ຽວຂ້ອັງກັບໍ່ບໍ່ັນຫ�ທ່ປ່່ນອັ້ອັມຂອັງກ�ນ ລົງທຶນ
ໃນື່ຂະແໜງກະສິິກຳ� ແລະ ລະບໍ່ົບໍ່ສິະບໍ່ຽງອັ�ຫ�ນ ແບບໍ່ມີ
ຄັວ�ມຮັັບໍ່ຜິດຊອັບໍ່. 

©FAO

ທ່�ນ ນ�ງ ແສ່ງມ�ໄລພື້ອັນ ກ່�ວວ່� “ກ�ນລົງທຶນໃນື່
ຂະແໜງກະສິິກຳ� ແລະ ລະບໍ່ົບໍ່ສິະບໍ່ຽງອັ�ຫ�ນ ແບບໍ່ມີ
ຄັວ�ມຮັັບໍ່ຜິດຊອັບໍ່ອັ�ດຈະໃຊ້້ໄດ້ກັບໍ່ສ່ິງທ່ພື້ວກເຮົ�ກຳ�ລັງ
ເຮັດໃນື່ປ່ັດຈຸບໍ່ັນ, ແຕ່ພື້ວກເຮົ�ບໍ່່ໄດ້ໃຊ້້ຄັຳ�ວ່�ກ�ນລົງທຶນໃນື່
ຂະແໜງກະສິິກຳ� ແລະ ລະບໍ່ົບໍ່ສິະບໍ່ຽງອັ�ຫ�ນ ແບບໍ່ມີຄັວ�ມ
ຮັັບໍ່ຜິດຊອັບໍ່. ຄັຳ�ສິັບໍ່ທ່ພື້ວກເຮົ�ໃຊ້້ແມ້່ນ ກ�ນພື້ັດທະນ�ແບບໍ່
ຍຸືນຍຸົງ,”

ສ່ິງນ້ເຮັດໃຫ້້ໝ້ັ້ນໃຈວ່�ໂຄື່ງກ�ນກ�ນຮັຽນຮັ້້ແມ່້ນກ�ນສ້ິ�ງ
ຄັວ�ມສິ�ມ�ດຂອັງພື້ະນັກງ�ນລັດເພ່ື່ອັເຂ້�ໃຈລັກສິະນະ 
ແບບໍ່ປ່ະສິົມປ່ະສິ�ນຂອັງຄັວ�ມຍຸືນຍຸົງ, ຄັວ�ມໝັ້້ນຄັົງດ້�ນ
ສິະບໍ່ຽງອັ�ຫ�ນ ແລະ ສິິດທິມະນຸດໃນື່ລະດັບໍ່ກ�ນປ່ະຕິບໍ່ັດ
ນະໂຍບໍ່�ຍຸ. 

ທ່�ນ ນ�ງ ແສ່ງມ�ໄລພື້ອັນ ໂພື່ທິສິ�ນ ກ່�ວວ່� “ກ�ນຝັຶກ
ອັົບໍ່ຮັົມໄດ້ຊ່ວຍຸໃຫ້້ຂ້�ພື້ະເຈ້�ມີຄັວ�ມເຂ້�ໃຈທ່ດີຂ້ນ ກ່ຽວກັບໍ່ 
ກ�ນລົງທຶນດ້�ນກະສິິກຳ� ແລະ ເປັີດກວ້�ງທັດສິະນະຂອັງ
ຂ້�ພື້ະເຈ້�. ໃນື່ປ່ະຈຸບໍ່ັນ,ຂ້�ພື້ະເຈ້�ຕ້ອັງກ�ນຢ່�ກເຫ້ັນສິະ 
ຖ�ນະກ�ນແບບໍ່ຊະນະ-ຊະນະ-ຊະນະ ທ່ຫຼ�ຍຸຂ້ນ,” ແລະ 
ຍຸັງໄດ້ກ່�ວເຖິິງກ�ນຊະນະແບບໍ່ສິ�ມຝັ່�ຍຸທ່ ທ່�ນ ສິຸວັນທອັງ 
ນ�ມວົງ ຈ�ກ ກະຊວງກະສິິກຳ� ແລະ ປ່່�ໄມ້້ ໄດ້ກ່�ວເຖິິງນຳ�.
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ກ�ນຝັຶກອັົບໍ່ຮົັມໂດຍຸອີັງໃສ່່ກ�ນ
ແກີ້ໄຂ 
ທ່�ນ ນ�ງ ແສ່ງມ�ໄລພື້ອັນ ໂພື່ທິສິ�ນ ໄດ້ເວ້�ວ່� ກ�ນ
ຊົດເຊ້ີຍຸທ່ດິນໃຫ້້ແກີ່ຊຸມຊົນ ໃນື່ເວລ�ທ່ດິນຂອັງເຂົ�ເຈ້� ໄດ້
ຖືກເວນຄັືນ ເພື່່ອັ ຈຸດປ່ະສິົງກ�ນພື້ັດທະນ�ຖືເປັັນສິ່ງທ້�ທ�ຍຸ
ໃຫຍ່່ທ່ສິຸດ ຂອັງ ກ�ນລົງທຶນທ່ດິນ ທ່ລ�ວໄດ້ປ່ະເຊ້ີນ ໃນື່
ກ�ນເຮັດວຽກ ຂອັງລ�ວ. “ມັນເກີືອັບໍ່ເປັັນເລ່ອັງປ່ົກກະຕິທ່
ປ່ະຊ�ຊົນຈະບໍ່່ພື້ຳໃຈກັບໍ່ອັັດຕ�ຊົດເຊ້ີຍຸທ່ສິະເຫນີີໄປັ” ລ�ວ
ໄດ້ກ່�ວດ້ວຍຸຄັວ�ມເປັັນຫວ່່ງ. “ບໍ່ັນຫ�ດ່ງກ່�ວແມ້່ນມີຄັວ�ມ
ຊັບໍ່ຊ້ອັນຫຼ�ຍຸ ແລະ ກ່ຽວຂ້ອັງກັບໍ່ຫຼ�ຍຸພື້�ກສິ່ວນ, ແຕ່ມັນກ່ມີ
ຄັວ�ມຈຳ�ເປັັນທ່ຈະຕ້ອັງຊອັກຫ�ຂະບໍ່ວນກ�ນທ່ດີກວ່� ເພື່່ອັ 
ຮັັບໍ່ປ່ະກັນຜົນປ່ະໂຫຍ່ດທ່ຍຸຸດຕິທຳ� ໃຫ້້ແກີ່ກຸ່ມຜ້້ມີສິ່ວນ ຮັ່ວມ
ຫຼັກທັງສິ�ມກຸ່ມ.”   

“ໂຄື່ງກ�ນກ�ນຮັຽນຮ້້ັໄດ້ຊ່ວຍຸໃຫ້້ຂ້�ພື້ະເຈ້�ຮັັບໍ່ຮັ້້ເຖິິງຄັວ�ມ
ສິຳ�ຄັັນ ຂອັງ ກ�ນກວດສິອັບໍ່ວ່� ຊ�ວກະສິິກອັນໄດ້ ຕົກລົງ
ເຫ້ັນດີກັບໍ່ເລ່ອັງຫຍັງແນື່່. ບໍ່ັນຫ�ມັກເກີີດຂ້ນໃນື່ເວລ�ທ່ຊ�ວ
ກະສິິກອັນ ແລະ ນັກລົງທຶນໄດ້ລົງນ�ມໃນື່ຂຳຕົກລົງ ໂດຍຸທ່ບໍ່່
ເຂ້�ໃຈເນື່້ອັໃນື່ຂອັງຂຳຕົກລົງຢ່່�ງລະອັຽດ. ຊ�ວກະສິິກອັນຍຸັງ
ມັກຈະບໍ່່ເຂ້�ໃຈນະໂຍບໍ່�ຍຸກ�ນພື້ັດທະນ� ຂອັງ ລັດຖະບໍ່�ນ 
ເຫ້ດຜົນສິ່ວນຫນັ່ງແມ່້ນມ�ຈ�ກກ�ນຂ�ດກ�ນສິ່ສິ�ນຈ�ກ
ລັດຖະບໍ່�ນໂດຍຸສິະເພື່�ະກ�ນປ້່ກຈິດສິຳ�ນຶກໃຫ້້ແກີ່ຊ�ວ
ກະສິິກອັນ ຄັວນຖືເປັັນບໍ່້ລິມະສິິດ.”  

ຕອັນນ້ລ�ວເຫ້ັນວ່� ລັດຖະບໍ່�ນມີພື້�ລະຄັວ�ມຮັັບໍ່ຜິດຊອັບໍ່
ສິ້ງ   ໃນື່ກ�ນເຮັດໃຫ້້ກ�ນລົງທຶນນຳ�ມ� ເຊ້່ງ ວິທີກ�ນແບບໍ່ 
ຊະນະ-ຊະນະ-ຊະນະ ສິຳ�ລັບໍ່ພື້�ກລັດຖະບໍ່�ນ, ນັກລົງທຶນ, 
ແລະ ຊຸມຊົນ. ລ�ວກ່�ວວ່� “ລັດຖະບໍ່�ນແມ້່ນຜ້້ໄກີ່ເກີ່ຍຸໃນື່
ຂະບໍ່ວນກ�ນລົງທຶນ. ຄັວ�ມເຂ້�ໃຈ ກ່ຽວກັບໍ່ ກ�ນລົງທຶນໃນື່
ຂະແໜງກະສິິກຳ� ແລະ ລະບໍ່ົບໍ່ສິະບໍ່ຽງອັ�ຫ�ນ ແບບໍ່ມີຄັວ�ມ
ຮັັບໍ່ຜິດຊອັບໍ່ ແມ້່ນ ບໍ່ັນຫ�ສິຳ�ຄັັນ ໂດຍຸສິະເພື່�ະໃນື່ລະຫວ່່�ງ
ກ�ນເຈລະຈ�”. 

ກ�ນປ່່ຽນແປັງພື້ຽງເລັກນ້ອັຍຸທ່
ເຮັດໃຫ້້ເກີີດມີຄັວ�ມແຕກຕ່�ງທ່
ໃຫຍ່່ຫຼວງ
ຈ�ກໂຄື່ງກ�ນກ�ນຮັຽນຮັ້້,ນ�ງ ແສ່ງມ�ໄລພື້ອັນ ໂພື່ທິສິ�ນ 
ໄດ້ນຳ�ເອົົ�ບໍ່ົດຮັຽນອັັນໜຸ່່ງມ�ນຳ�ໃຊ້້ກັບໍ່ວຽກງ�ນຕົວຈິງຂອັງ
ລ�ວເຊ້່ງເປັັນສິ່ງທ່ສິ�ມ�ດຈັດຕ້ງປ່ະຕິບໍ່ັດໄດ້ທັນທີເພ່ື່ອັ
ປ່ັບໍ່ປຸ່ງຂອັງວຽກງ�ນໃນື່ຄັວ�ມຮັັບໍ່ຜິດຊອັບໍ່ຂອັງຕົນ.ລ�ວ
ສິັງເກີດເຫັ້ນວ່�ກ�ນນຳ�ໃຊ້້ກ�ນສິົນທະນ�ກຸ່ມເພ່ື່ອັຊ້ໃຫ້້ເຫັ້ນ
ຂຳຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບໍ່ຄັ່�ຊົດເຊ້ີຍຸແມ້່ນມີປ່ະສິິດທິພື້�ບໍ່,ເຊ້່ງຜ້້
ມ�ຮັ້ອັງທຸກສິ່ວນຫຼ�ຍຸແມ້່ນແມ້່ຍຸິງ. ລ�ວຍຸັງກ່�ວວ່�“ແມ້່ຍຸິງ
ມັກຈະໄດ້ຮັັບໍ່ຜິດຊອັບໍ່ບັໍ່ນຫ�ຄັອັບໍ່ຄົັວລວມທັງຄ່ັ�ໃຊ້້ຈ່�ຍຸ
ໃນື່ກ�ນປ່່ນປ່ົວສິຸຂະພື້�ບໍ່ແລະກ�ນສິຶກສິ�.” ກ�ນສິົນທະນ�
ແບບໍ່ແບ່ງກຸ່ມຜ້້ຊ�ຍຸແລະກຸ່ມແມ່້ຍິຸງຊ່ວຍຸເຮັດໃຫ້້ແມ່້ຍຸິງ

ສິ�ມ�ດສິະແດງຄັວ�ມກັງວົນຂອັງພື້ວກເຂົ�ໄດ້ຢ່່�ງເສ່ລີ 
ກ່ຽວກັບໍ່ກ�ນລົງທຶນທ່ອັ�ດມີຜົນກະທົບໍ່ຕ່ຊີວິດກ�ນເປັັນຢ່້່
ຂອັງເຂົ�ເຈ້�. ລ�ວກ່�ວວ່�“ນ້ແມ້່ນວິທີກ�ນທ່ດີກວ່�ໃນື່ກ�ນ
ຮັັບໍ່ຟັງຄັຳ�ຄັິດເຫ້ັນທ່ແຕກຕ່�ງກັນ.” ຂະບໍ່ວນກ�ນນ້ຊ່ວຍຸເສ່ີມ
ຂະຫຍ�ຍຸຄັວ�ມພື້ະຍຸ�ຍຸ�ມເພ່ື່ອັຫຼຸດຜ່ອັນຜົນກະທົບໍ່ຈ�ກ
ກ�ນລົງທຶນໃນື່ທ�ງລົບໍ່ທ່ອັ�ດຂ້ນກັບໍ່ຄັົວເຮືອັນ. 

ບໍ່ັນຫ�ກ�ນເຫັ້ນດີຢ່່�ງອິັດສິະຫຼະແມ່້ນເປັັນສ່ິງທ້�ທ�ຍຸ
ອັີກອັັນໜຸ່່ງທ່ ນ�ງ ແສ່ງມະໄລພື້ອັນ ໂພື່ທິສິ�ນ ໄດ້ພື້ົບໍ່ພື້ຳ
ໃນື່ກ�ນເຮັດວຽກຂອັງລ�ວຢ່້່ເລ້ອັຍຸໆ.ລ�ວກ່�ວວ່�“ເມ້່ອັ
ລັດຖະບໍ່�ນຈັດສິັນທ່ດິນໃຫ້້ແກີ່ນັກລົງທຶນ,ຂ້�ພື້ະເຈ້�
ເຫັ້ນວ່�ກ�ນຂຳຄັວ�ມເຫັ້ນດີຈ�ກປ່ະຊ�ຊົນແມ້່ນເປັັນສິ່ງທ່
ທ້�ທ�ຍຸ.ຂ້�ພື້ະເຈ້�ຄິັດວ່�ມັນແມ່້ນແນື່ວຄັວ�ມຄັິດທ່ດີທ່
ເຮົ�ຄັວນຂຳຄັວ�ມເຫ້ັນດີຈ�ກປ່ະຊ�ຊົນ ແລະ ໃຫ້້ພື້ວກເຂົ�
ມີສ່ິວນຮັ່ວມໃນື່ຂະບໍ່ວນກ�ນພື້ັດທະນ�ທັງໝົັ້ດ.ເນ່ື່ອັງຈ�ກ
ຈຸດປ່ະສິົງຫັຼກຂອັງກ�ນພື້ັດທະນ�ແມ່້ນເພ່ື່ອັຊ່ວຍຸປ່ະຊ�ຊົນ. 
ດ່ງນ້ນ, ລັດຖະບໍ່�ນ ແລະປ່ະຊ�ຊົນຕ້ອັງກ້�ວໄປັໃນື່ທິດທ�ງ
ດຽວກັນ”.

ລ�ວຮັັບໍ່ຮັ້້ ສ່ິງນ້ເນ່ື່ອັງຈ�ກລ�ວໄດ້ຮັຽນກ່ຽວກັບໍ່ຫັຼກກ�ນ
ເຫັ້ນດີຢ່່�ງມີອັິດສິະຫຼະໂດຍຸໄດ້ຮັັບໍ່ຂຳມ້ນລ່ວງໜຸ້່�ຢ່່�ງພື້ຽງພື້ຳ 
(FPIC). ນ້ແມ້່ນຂະບໍ່ວນກ�ນມີສິ່ວນຮັ່ວມແບບໍ່ແຕ່ລຸ່ມຂ້ນ
ເທິງ ທ່ຊ່ວຍຸໃຫ້້ຊຸມຊົນໄດ້ເຂ້�ຮັ່ວມ ໃນື່ກ�ນສິົນທະນ� ກ່ອັນ
ກ�ນເລ່ມຕ້ນໂຄື່ງກ�ນ ເພື່່ອັເບ່ງວ່�ຈະເຫ້ັນດີ  ຫຼື ບໍ່່ເຫ້ັນດີ ໃຫ້້
ທ�ງໂຄື່ງກ�ນດຳ�ເນື່ີນກ�ນ. ໃນື່ຂະນະທ່ວິທີກ�ນນ້ອັ�ດຈະ
ບໍ່່ແມ້່ນວິທີກ�ນໃໝ່ ສິຳ�ລັບໍ່ ອັົງກ�ນຈັດຕ້ງທ�ງສິັງຄັົມ, ແຕ່
ມັນແມ່້ນວິທີກ�ນທ່ຖືກນຳ�ໃຊ້້ຂ້ອັນຂ້�ງໜຸ່້ອັຍຸເກີີນໄປັໃນື່
ຂະບໍ່ວນກ�ນຂອັງລັດຖະບໍ່�ນ ອັີງຕ�ມປ່ະສິົບໍ່ກ�ນຂອັງ ນ�ງ 
ແສ່ງມະໄລພື້ອັນ ໂພື່ທິສິ�ນ. 

“ຂ້ນຕອັນກ�ນລົງທຶນລວມມີ: ກ�ນສິຶກສິ�ຄັວ�ມເປັັນໄປັໄດ້ 
ເຊ້່ງນັກລົງທຶນຕ້ອັງເປັັນຜ້້ດຳ�ເນື່ີນກ�ນ, ແລະ ລັດຖະບໍ່�ນ
ເປັັນຜ້້ທົບໍ່ທວນຄັືນ. ຖ້�ຍຸອັມຮັັບໍ່ໄດ້ ລັດຖະບໍ່�ນຈະນຳ�ສິະເໜີ 
ໂຄື່ງກ�ນໃຫ້້ປ່ະຊ�ຊົນທ່ໄດ້ຮັັບໍ່ຜົນກະທົບໍ່ໄດ້ຮັັບໍ່ຮັ້້. ແຕ່ກ�ນ
ສິຶກສິ�ຄັວ�ມເປັັນໄປັໄດ້ຈະສິ�ມ�ດເຮັດໄດ້ແນື່ວໃດ,ຖ້�ຊຸມ 
ຊົນບໍ່່ເຫ້ັນດີກັບໍ່ທ່ດິນທ່ຖືກຈັດສິັນໃນື່ເບ້ອັງຕ້ນ?” 

ວິທີກ�ນກ�ນເຫ້ັນດີຢ່່�ງມີອັິດສິະຫຼະໂດຍຸໄດ້ຮັັບໍ່ຂຳ ມ້ນ
ລ່ວງໜຸ່້�ຢ່່�ງພື້ຽງພື້ຳແມ້່ນປ່ະຕິບໍ່ັດແບບໍ່ປ່້ນຄັືນ: ກ�ນສິຶກສິ�
ຄັວ�ມເປັັນໄປັໄດ້ແມ້່ນໄດ້ດຳ�ເນີື່ນກ�ນກັບໍ່ພື້�ກສິ່ວນທ່ໄດ້ຮັັບໍ່
ຜົນກະທົບໍ່.

ນັບໍ່ຕ້ງແຕ່ມີໂຄື່ງກ�ນກ�ນຮັຽນຮັ້້ ທ່�ນ ນ�ງ ແສ່ງມ�ໄລພື້ອັນ 
ໂພື່ທິສິ�ນ ເຫ້ັນວ່� ວິທີກ�ນຕ່�ງໆເຊ້່ນ: ກ�ນສິົນທະນ�
ກຸ່ມ ແລະ ກ�ນເຫ້ັນດີຢ່່�ງມີອັິດສິະຫຼະ ໂດຍຸໄດ້ຮັັບໍ່ຂຳມ້ນ
ລ່ວງໜຸ່້�ຢ່່�ງພື້ຽງພື້ຳ ສິ�ມ�ດນຳ�ໃຊ້້ ເພື່່ອັ ບໍ່ັນລຸ 3 ໄຊ້ຊະນະ
ດ່ງນ້: “ຖ້�ປ່ະຊ�ຊົນບໍ່່ເຫ້ັນດີໃຫ້້ມີກ�ນລົງທຶນ ມັນແມ້່ນໜຸ່້�ທ່
ຂອັງ ພື້ັກ ແລະ ລັດຖະບໍ່�ນ ທ່ຈະຕ້ອັງໄດ້ຊຸກຍຸ້້ປ່ະຊ�ຊົນ ບໍ່່
ຈຳ�ເປັັນຕ້ອັງບໍ່ັງຄັັບໍ່ພື້ວກເຂົ�ແຕ່ຕ້ອັງເຮັດວຽກຮັ່ວມກັບໍ່ພື້ວກ
ເຂົ�.”ກ�ນປ່່ຽນແປັງແມ້່ນຂ້ນຕອັນທ່ເປັັນໄປັແບບໍ່ເທ່ອັລະຂ້ນ 
ແລະ ຕ້ອັງມີເຄື່່ອັງມື ແລະ ຄັວ�ມຮັ້້ທ່ຖືກຕ້ອັງ, ມັນເຫ້ັນໄດ້
ຊັດເຈນວ່�ທຸກໆຂ້ນຕອັນແມ່້ນເຂ້�ມ�ໃກ້ີກັບໍ່ກ�ນປ່ະຕິບໍ່ັດ
ກ�ນລົງທຶນແບບໍ່ມີຄັວ�ມຮັັບໍ່ຜິດຊອັບໍ່ຫຼ�ຍຸຂ້ນ.ເພ່ື່ອັໃຫ້້ມີ
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ກ�ນນຳ�ໃຊ້້ແນື່ວທ�ງກ�ນກ�ນເຫັ້ນດີຢ່່�ງມີອິັດສິະຫຼະໂດຍຸ
ໄດ້ຮັັບໍ່ຂຳມ້ນລ່ວງໜຸ່້�ຢ່່�ງພື້ຽງພື້ຳຕ່ມອັີກ, ພື້�ກສິ່ວນກ່ຽວຂ້ອັງ
ຈຳ�ເປັັນຕ້ອັງມີຄັວ�ມໂປ່ັງໃສ່ໃນື່ຂະບໍ່ວນກ�ນກ�ນລົງທຶນ, 
ໂດຍຸສິະເພື່�ະຂ້ນຕອັນກ�ນຍຸ່ນສິະເໜີ. ຫົວຂຳນ້ຍຸັງໄດ້ຖືກນຳ�
ສິະເໜີໃນື່ກ�ນປ່ຶກສິ�ຫ� ລືຫຼ�ຍຸຝັ່�ຍຸແຫ້່ງຊ�ດ ໃນື່ປ່ີ2021.

ຄັວ�ມຄັ�ດຫວ່ັງ ເພື່່ອັສິືບໍ່ຕ່ກ�ນຮັຽນຮັ້້
ທ່�ນນ�ງ ແສ່ງມະໄລພື້ອັນ ໂພື່ທິສິ�ນ ເຫ້ັນວ່�ກ�ນພື້ັດທະນ�ໄປັ
ໃນື່ທິດທ�ງທ່ດີແມ່້ນກຳ�ລັງເກີີດຂ້ນຍຸ້ອັນມີກ�ນຮັ່ວມມືລະຫ່ວ່�ງ
ພື້�ກລັດຖະບໍ່�ນ, ຄັ້່ຮັ່ວມພື້ັດທະນ�, ພື້�ກເອົກະຊົນ ແລະ 
ຊຸມຊົນ. ແຕ່ລ�ວກ່ໄດ້ກ່�ວວ່�: “ຫຼັກສິ້ດນ້ນສິ້ນເກີີນໄປັ.ພື້ວກ
ເຮົ�ຕ້ອັງກ�ນກ�ນຝັຶກອັົບໍ່ຮັົມເພື່່ມເຕີມ. ນອັກນ້ນ,ຫົວໜຸ່້�ຂອັງ
ຂ້�ພື້ະເຈ້�ຍັຸງສິະແດງຄັວ�ມສົິນໃຈທ່ຈະເຂ້�ຮັ່ວມຫັຼງຈ�ກ
ຂ້�ພື້ະເຈ້�ແຈ້ງໃຫ້້ເພື່່ນໄດ້ຮັັບໍ່ຮັ້້ ກ່ຽວກັບໍ່ຫົວຂຳນ້. ຂ້�ພື້ະເຈ້�
ຕ້ອັງກ�ນຮັຽນຮັ້້ເພື່່ມເຕີມ ແລະ ຂ້�ພື້ະເຈ້�ຄັິດວ່�ເພື່່ອັນ
ຮັ່ວມງ�ນຈ�ກຫ້ອັງກ�ນຂອັງຂ້�ພື້ະເຈ້�ຄັວນຮັັບໍ່ຮັ້້ ແລະ ຮັຽນຮັ້້
ເພື່່ມເຕີມກ່ຽວກັບໍ່ກ�ນລົງທຶນໃນື່ຂະ ແໜງກະສິິກຳ� ແລະ ລະບໍ່ົບໍ່
ສິະບໍ່ຽງອັ�ຫ�ນແບບໍ່ມີຄັວ�ມຮັັບໍ່ຜິດຊອັບໍ່ ເຊ້່ນກັນ.” 

ທັດສິະນະຂອັງ ທ່�ນ ນ�ງ ແສ່ງມະໄລພື້ອັນ ໂພື່ທິສິ�ນ ກ່ຽວກັບໍ່
ກ�ນພື້ັດທະນ�ຂົງເຂດກ�ນລົງທຶນກະສິິກຳ� ໃນື່ ສິປ່ປ່ ລ�ວ ແມ້່ນ
ເປັັນໄປັໃນື່ທ�ງບໍ່ວກ. ລ�ວກ່�ວວ່�, “ສິະພື້�ບໍ່ກ�ນພື້ັດທະນ�
ດ້�ນນະໂຍບໍ່�ຍຸກຳ�ລັງເປັັນໄປັດ້ວຍຸດີ ແລະ ຄັ່ອັຍຸໆມີກ�ນ
ແກີ້ໄຂໃນື່ແຕ່ລະບໍ່ັນຫ�. ຄັວ�ມອັ�ດສິ�ມ�ດຂອັງພື້ະນັກງ�ນ
ລັດຖະກອັນ ແມ້່ນກຳ�ລັງໄດ້ຮັັບໍ່ກ�ນປ່ັບໍ່ປຸ່ງ ໂດຍຸຜ່�ນກ�ນຝັຶກ
ອັົບໍ່ຮັົມ, ກອັງປ່ະຊຸມວິຊ�ກ�ນ ແລະ ກ�ນທັດສິະນະສິຶກສິ�ເຊ້່ງ
ແມ່້ນກ�ນປັ່ບໍ່ປຸ່ງໃນື່ກົນໄກີກ�ນບໍ່ຳລິຫ�ນ.ຄັຽງຄ່້ັກັບໍ່ປ່ະສົິບໍ່ກ�ນ
ຕົວຈິງອັັນນ້ຊ່ວຍຸໃຫ້້ພື້ວກເຂົ�ສິ�ມ�ດນຳ�ເອົົ�ກົດລະບໍ່ຽບໍ່ມ�ນຳ�
ໃຊ້້ໃນື່ວຽກງ�ນຕົວຈິງຢ່່�ງເຂ້ມງວດ ຂ້ນກ່ວ�ເກີ່�”. 

ຄັຳ�ເຫັ້ນດ່ງກ່�ວແມ່້ນຖືກສິະທ້ອັນໃຫ້້ເຫັ້ນໂດຍຸຜ່�ນທັດສິະນະ
ຂອັງ ທ່�ນ ສິຸວັນທອັງ ນ�ມວົງ ເຊ້່ນກັນ, ເຊ້່ງທ່�ນ ໄດ້ສິະຫຼຸບໍ່
ວ່�:“ຖ້�ຂ້�ພື້ະເຈ້�ສິ�ມ�ດເຮັດໄດ້ຂ້�ພື້ະເຈ້�ຈະສິະເໜີໃຫ້້
ມີກ�ນສິົນທະນ�ຫຼ�ຍຸດ້�ນ ກ່ຽວກັບໍ່ກ�ນລົງທຶນໃນື່ຂະແໜງ
ກະສິິກຳ� ແລະ ລະບໍ່ົບໍ່ສິະບໍ່ຽງອັ�ຫ�ນແບບໍ່ມີຄັວ�ມຮັັບໍ່ຜິດຊອັບໍ່, 
ທ່ດິນ ແລະ ປ່່�ໄມ້້ ໃຫ້້ຫຼ�ຍຸຂ້ນ. ເພື່�ະວ່� ສິ່ງເຫຼົ່່�ນ້ນມີຄັວ�ມຈຳ�
ເປັັນໃນື່ທຸກລະດັບໍ່.” 
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