
ລັດຖະບານ ຂອງບັນດາປະເທດກຳລງັພັດທະນາ ມກັຈະຄາດຫວງັວາ່ ຜົນປະໂຫຍດທາງອ້ອມ ຈາກການລົງທຶນໃນຂົງເຂດທ່ີດນິ ເພ່ືອເປ້ົາໝາຍທາງດ້ານ 
ການຄ້າ (ຫືຼ ການເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ) ເຊ່ັນ: ການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ, ການປັບປຸງພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການເຂ້ົາເຖິງຕະຫຼາດທ່ີດກີວາ່ 
ອາດຈະເປັນວທີິ ທ່ີວອ່ງໄວ ແລະ ມປີະສດິທິຜົນໜຶງ່ ໃນການປັບປຸງຊີວດິການເປັນຢູ່ທ່ີດ ີຂອງປະຊາຊົນ. ຍັງຄາດຫວງັວາ່ ການເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານທ່ີດນິ 
ຂອງລັດ ອາດເປັນວທີິທ່ີງາ່ຍທ່ີສດຸ ໃນການຂັບເຄືອ່ນການພັດທະນາຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ1,2, . ແຕ່ຄຳຖາມທ່ີເກດີຂ້ຶນແມນ່ ການເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານທ່ີດນິ 
ຂອງລດັດັງ່ກາ່ວ ສາມາດບັນລຕຸາມຄວາມຄາດຫວງັເຫ່ົຼານີແ້ທ້ບໍ ຫືຼ ມນັເປັນການສ້າງຄວາມແຕກໂຕນ ແລະ ເພ່ີມຄວາມທກຸຍາກ ຫຼາຍກວາ່? ໃນບົດສງັລວມ 
ບັນຫາໂດຍຫຍ້ໍນີ,້ ພວກເຮົາປະເມນີຜົນກະທົບ ຂອງ 176 ໂຄງການທ່ີເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານທ່ີດນິຂອງລດັ ໃນຂະແໜງກະສກິາໍ ຕໍກ່ບັ ຊີວດິການເປັນຢູ່ທ່ີດ ີ
ຢູ່ໃນ 294 ບ້ານ ຢູ່ສປປ ລາວ ພ້ອມນັນ້ພວກເຮົາໄດ້ສະເໜທີາງເລອືກ ດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ ທ່ີເຫັນວາ່ເໝາະສມົ ເພ່ືອປ້ອງກນັຜົນກະທົບ 
ດ້ານລົບ ແລະ ສ້າງຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ຈາກການເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານທ່ີດິນ ຂອງລັດດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ກັບຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ.

ວທີິການ

ບົດສງັລວມບັນຫາໂດຍຫຍ້ໍນີ ້ແມນ່ອງີໃສກ່ານວເິຄາະຂ້ໍມນູ 
ການຂ້ຶນບັນຊີໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ 
ຢູ່ໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດ (LCI) ໃນລະຫວາ່ງປ ີ 2014 
ແລະ 2016. LCI ປະກອບມຂ້ໍີມນູສະຖິຕທິາງດ້ານພູມ 
ສາດ ແລະ ດ້ານເວລາ ຂອງໂຄງການຢູ່ 18 ແຂວງ ຂອງ ສປປ 
ລາວ ແລະ ການປະເມນີຄນຸນະພາບການລງົທຶນ ກ່ຽວກບັ 
ຄວາມສອດຄອ່ງກບັລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ຜົນກະທົບ 
ຂອງໂຄງການຢູ່ໃນ 9 ແຂວງ ຄ:ື ອຸດມົໄຊ, ຫຼວງພະບາງ, 
ຊຽງຂວາງ, ວຽງຈນັ, ຄາໍມ່ວນ, ສະຫວນັນະເຂດ, ສາລະວນັ, 
ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື. ຊີວດິການເປັນຢູ່ທ່ີດ ີໄດປ້ະເມນີໃນ 
ສອງລະດບັ: (1) ຄວາມທກຸຍາກປະເມນີຈາກຕວົຊ້ີວດັດາ້ນ
ການເງນິ (ຄາດຄະເນລາຍຈາ່ຍຕໍຫົ່ວຄນົ) ໂດຍອີງໃສຜົ່ນການ 
ປະເມນີ ປີ 20053 ແລະ 20154 ຢູ່ 1402 ບ້ານ ແລະ (2) 
ຄວາມທກຸຍາກອີງໃສຕ່ວົຊ້ີວດັຫຼາຍມຕິ ິ(ຄວາມໝັນ້ຄງົດາ້ນ 
ສະບຽງອາຫານ, ລາຍຮັບ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຮັບ 
ມກືບັ ເຫດສກຸເສນີ ໂດຍໃຊ້ ການລ້ຽງສດັ ເປັນຕວົຊ້ີວດັ)5 ຢູ່ 
294 ບ້ານ.

ຜົນໄດ້ຮັບທ່ີສໍາຄັນ

•  ໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ ຂະໜາດໃຫຍ່ ເຮັດໃຫ້ມກີານສນູເສຍທ່ີດນິຂອງບຸກຄນົ 
ຫຼາຍກວ່າ ໂຄງການຂະໜາດນອ້ຍ. ໂຄງການຢູ່ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫີຼກ ມແີນວໂນມ້ເຮັດໃຫ້ການສນູ 
ເສຍທ່ີດນິໜອ້ຍກວາ່ ໂຄງການຢູ່ໃນພ້ືນທ່ີໆມລີະດບັການເຂ້ົາເຖິງສະດວກ ແລະ ມປີະຊາກອນໜາ 
ແໜນ້. ໃນກລໍະນ ີທ່ີນກັລງົທຶນ ໄດຂໍ້ອະນຍຸາດ ແລະ ການເຫັນດເີຫັນພ້ອມ ຈາກຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນ 
ກະທົບ ກອ່ນຈດັຕັງ້ປະຕບັິດໂຄງການ ແມນ່ເຮັດໃຫ້ການສນູເສຍທ່ີດນິຫຸຼດລງົ. 

•  ການຂໍອະນຍຸາດ ແລະ ການເຫັນດເີຫັນພ້ອມ ຈາກຊຸມຊົນ, ນກັລງົທຶນສວ່ນໃຫຍ່ຈດັຕັງ້ປະຕບັິດໄດດ້ີ
ຢູ່ໃນແຂວງຈຳນວນໜຶງ່ ແຕ່ຢູ່ແຂວງອ່ືນພັດບ່ໍໄດ້ເຮັດ. ການແລກປ່ຽນຂ້ໍມູນຂ່າວສານ ແລະ 
ປະສບົການ ລະຫວາ່ງ ແຂວງ ອາດຊ່ວຍຍົກສງູຄວາມສອດຄອ່ງໃນການປະຕບັິດ ຕາມຫັຼກການ 
ການລງົທຶນທ່ີດ ີແລະ ລະບຽບກດົໝາຍຂອງລດັ.

•  ການເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານທ່ີດນິຂອງລດັ ອາດຊ່ວຍຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທກຸຍາກທາງດ້ານການເງນິ 
ແຕ່ຕວົຊ້ີວດັດັງ່ກາ່ວ ພຽງຢ່າງດຽວ ບ່ໍພຽງພໍ ທ່ີຈະປະເມນີຊິວດິການເປັນຢູ່ທ່ີດ ີ ຂອງຊຸມຊົນ. 
ຄວາມໝັນ້ຄງົດາ້ນສະບຽງອາຫານ, ຄວາມສາມາດ ໃນການຮັບມກືບັ ເຫດສກຸເສນີ ແລະ ການເຂ້ົາ 
ເຖິງທ່ີດນິ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ກໍຄ່ວນນຳມາພິຈາລະນາ ໃນການປະເມນີຄວາມທກຸຍາກ. 
ສະນັນ້, ຈຶງ່ເຫັນວາ່ ການປະເມນີຜົນກະທົບຕໍຊີ່ວດິການເປັນຢູ່ທ່ີດ ີຄວນນຳໃຊ້ວທີິການແບບປະສມົ 
ປະສານ ແລະ ມກີານເຊ່ືອມສານ ແລະ ເຊ່ືອມໂຍງຂ້ໍມນູ ລະຫວາ່ງ ຂະແໜງການ ເປັນຢ່າງດ.ີ

•  ຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ ບ່ໍຄວນໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍ ຈາກການສູນເສຍທ່ີດິນເທ່ົານັນ້; ການເຂ້ົາເຖິງຊັບ
ພະຍາກອນທຳມະຊາດອື່ນໆ ເຊ່ັນ: ເຄື່ອງປ່າຂອງດງົ, ໄມ້, ຟືນດງັໄຟ ແລະ ນໍາ້ ກໍຄ່ວນໄດ້ຮັບການ 
ພິຈາລະນາ ໃນການຄິດໄລ່ຄ່າຊົດເຊີຍ.

•  ແນວທາງທ່ີເປັນໄປໄດ ້ ໃນການກາ້ວໄປສູກ່ານຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບດາ້ນລບົ ຈາກການເຊ່ົາ ແລະ 
ສຳປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ ແລະ ການປັບປຸງຊີວດິການເປັນຢູ່ທ່ີດຂີອງຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ ລວມມ:ີ ການ 
ປົກປ້ອງສດິຕໍທ່ີ່ດນິ; ການສາ້ງຂີດຄວາມສາມາດ ໃຫ້ແກ່ການນຳຂອງທ້ອງຖ່ິນ; ການປະເມນີຄວາມ
ທກຸຍາກໂດຍອງີໃສຕ່ວົຊ້ີວດັຫຼາຍມຕິ ິແທນທ່ີຈະເນັນ້ໃສແ່ຕດ່າ້ນການເງນິເປັນຫັຼກ ແລະ ການນຳເອາົ 
ຫັຼກການໃນການຂໍອະນຍຸາດ ແລະ ເຫັນດເີຫັນພ້ອມ ຈາກຊຸມຊົນ, ການປະເມນີຜົນກະທົບ ແລະ 
ຂະບວນການຕດິຕາມກວດກາ ເຂ້ົາໃນການອອກແບບໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ.

ມັນເຮັດໃຫ້ ຊິວດິການເປັນຢູ່ທ່ີດີຂ້ຶນ ຫືຼ ເພ່ີມຄວາມທກຸຍາກ?

ການລງົທຶນໃນຂົງເຂດທ່ີດນິ ເພ່ືອເປ້ົາໝາຍທາງ 
ການຄ້າຢູ່ ສປປ ລາວ: 

ເດືອນ ສິງຫາ 2021 ສປປ ລາວ ສະບັບທີ4
ຫັຼກຖານ ທາງວທິະຍາສາດ 

ສຳລັບນະໂຍບາຍ

ການປູກຢາງພາລາ ຢູ່ເຂດເນນີສງູ ຢູ່ພາກເໜອື ຂອງສປປ ລາວ



ສິ່ງທ້າທາຍ ຈາກການເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານທ່ີດິນ ຂອງລັດ

ຫັຼກຖານຈາກທ່ົວໂລກ ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວາ່ ການເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານທ່ີດນິຂອງລັດ ມກັເປັນໄພຂ່ົມຂູຕ່ໍ ່ຊີວດິການ
ເປັນຢູ່ທ່ີດຂີອງຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ ເນືອ່ງຈາກມນັໄດກ້ວມເອາົທ່ີດນິ ແລະ ຊັບພະຍາກອນໃນການດຳລງົຊີວດິ 
ຂອງປະຊາຊົນ6 ແລະ ເຮັດໃຫ້ສິງ່ແວດລ້ອມຊຸດໂຊມ7. ໃນຂະນະດຽວກນັ, ການຕອບສະໜອງໂອກາດໃນການ 
ຈາ້ງງານ ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນທ່ີສນູເສຍທ່ີດນິ ແມນ່ມຈີາໍກດັ8. ດັງ່ນັນ້, ອົງການຈດັຕັງ້ສາກນົ ແລະ ລດັຖະບານ ຢູ່ 
ປະເທດທ່ີມກີານລົງທຶນ ກາໍລັງຊອກຫາກນົໄກ ເພ່ືອປັບປຸງຄວາມຍືນຍົງຂອງການລົງທຶນດັງ່ກາ່ວ9.

ເຖິງແນວໃດກໍຕ່າມ, ມນັເປັນວຽກທ່ີສບັສນົ, ເນືອ່ງຈາກຜົນກະທົບຂອງ ການເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ 
ມກີານປ່ຽນແປງຕະຫຼອດ, ຂ້ຶນກບັສະພາບແວດລ້ອມຂອງທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ມນັສົງ່ຜົນກະທົບຕໍ ່ກບັກຸມ່ຄນົຕາ່ງໆ 
ບ່ໍຄກືນັ. ຫັຼກການປະຕບັິດທ່ີເປັນທຳ (Codes of Conduct) ສາໍລັບນກັລົງທຶນ ຄາດວ່າອາດເປັນເຄືອ່ງມ ື
ໃນການແກໄ້ຂສິງ່ທ້າທາຍດັງ່ກາ່ວ. ຫັຼກການເຫ່ົຼານີລ້ວມມ ີຄຳແນະນຳແບບສະໝກັໃຈຂອງອງົການ ອາຫານ 
ແລະ ການກະເສດ (FAO) (VGGT)10, ຫັຼກການລງົທຶນໃນຂົງເຂດກະສກິາໍແບບມຄີວາມຮັບຜິດຊອບ 
(RAI)11 ແລະ ການຂໍອະນຍຸາດ ແລະ ເຫັນດເີຫັນພ້ອມ ໂດຍມກີານໃຫ້ຂ້ໍມນູ ແລະ ປຶກສາຫາລລືວ່ງໜາ້ 
(FPIC)12. ແຕເ່ຄືອ່ງມເືຫ່ົຼານີ ້ບ່ໍໄດ້ມປີະສດິທິຜົນສະເໝໄີປ ໃນການປັບປຸງຊີວດິການເປັນຢູ່ທ່ີດຂີອງຊຸມຊົນ 
ແລະ ການຫຸຼດ ຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍສ່ິງ່ແວດລ້ອມ ຈາກການເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ.

ໂດຍເຫັນໄດບັ້ນດາສິງ່ທ້າທາຍເຫ່ົຼານີ,້ ລດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ສັງ່ໂຈະການອະນມຸດັທ່ີດນິໃຫ້ແກ ່
ໂຄງການລງົທຶນໃໝ ່ໃນກດິຈະການປູກໄມ ້ແລະ ການຂດຸຄົນ້ບ່ໍແຮ່ຈາໍນວນໜຶງ່ ໃນປ ີ201213 ແລະ ຮຽກຮ້ອງ 
ໃຫ້ມກີານປະເມນີຜົນຢ່າງເປັນລະບົບກ່ຽວກບັ ຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກດິ, ສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ຊີວດິການ 
ເປັນຢູ່ທ່ີດ ີແລະ ຄວາມສອດຄອ່ງກບັລະບຽບກດົໝາຍ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ ດັງ່ກ່າວ14 . ບົດສງັລວມບັນຫາໂດຍ 
ຫຍ້ໍນີ ້ແມ່ນອງີໃສຜົ່ນຂອງການປະເມນີ ທ່ີລິເລ່ີມໂດຍລັດຖະບານ ເພ່ືອກາໍນດົມາດຕະການແກໄ້ຂ ແລະ ທາງ 
ເລືອກດາ້ນນະໂຍບາຍ.

ການສນູເສຍທ່ີດນິ

ການສນູເສຍການເຂ້ົາເຖິງທ່ີດນິ ແມ່ນຜົນກະທົບອັນຕົນ້ຕ ໍຈາກການເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ. 
ໂດຍສະເພາະແມນ່ຜູ້ທ່ີອາໄສ ທ່ີດນິ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ໃນການດຳລງົຊີວດິເປັນຕົນ້ຕ.ໍ ສຳລບັຜູ້ທ່ີ 
ຫັນໄປສູອ່າຊີບທ່ີບ່ໍຕດິພັນ ກບັ ຂະແໜງກະສກິາໍແລວ້ ແມນ່ມກັຈະໄດຮັ້ບຜົນກະທົບ ຈາກການສນູເສຍທ່ີດນິ 
ໜອ້ຍກວາ່. ຜົນໄດ້ຮັບຊ້ີໃຫ້ເຫັນວາ່ ການສນູເສຍທ່ີດນິ ແມນ່ເກດີຂ້ຶນກບັໂຄງການສວ່ນໃຫຍ່ ຊ່ຶງຄວົເຮືອນຢູ່ 
ເຄິງ່ໜຶງ່ ຂອງ 294 ບ້ານທ່ີໄດ້ປະເມນີ ບອກວາ່ ເຂົາເຈົາ້ໄດ້ສນູເສຍທ່ີດນິໃຫ້ແກ ່ການເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານ 
ທ່ີດນິ ຂອງລດັ. ຢູ່ໃນບ້ານຈຳນວນໜຶງ່, ທກຸຄວົເຮືອນ ສນູເສຍທ່ີດນິໃຫ້ແກໂ່ຄງການ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍ 
ໜອ້ຍໜຶງ່ ຫືຼ ບ່ໍໄດຮັ້ບການຊົດເຊີຍເລຍີ. ຜົນການປະເມນີໄດຊ້ີ້ໃຫ້ເຫັນ ສາມລກັສະນະທ່ີສຳຄນັ ທ່ີເປັນປັດໄຈ 
ຕໍກ່ບັການສນູເສຍທ່ີດນິຂອງບຸກຄນົ (ແກນແນວຕັງ້ໃນຮບູສະແດງ 1):

ຂະໜາດ (ຂະໜາດຂອງຮບູວງົມນົຢູ່ໃນຮບູສະແດງ 1): ການເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ ທ່ີເຮັດ 
ໃຫ້ຄົວເຮືອນຢູ່ພາຍໃນບ້ານ ຫຼາຍກວ່າ 50% ສູນເສຍທ່ີດິນ ທັງໝດົແມ່ນໂຄງການທ່ີມີຂະໜາດ 
(ເນືອ້ທ່ີອະນມຸດັ) 2,000 ເຮັກຕາ ຫືຼ ຫຼາຍກວາ່. ມໂີຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ຈາໍນວນໜຶງ່ ທ່ີບ່ໍໄດເ້ຮັດໃຫ້ມ ີ
ການສນູເສຍທ່ີດນິຫຼາຍດັງ່ກາ່ວ ແຕແ່ນວໂນມ້ໂດຍລວມເຫັນວາ່ ການລງົທຶນຂະໜາດນອ້ຍ ເຮັດໃຫ້ມກີານສນູ 
ເສຍທ່ີດນິໜອ້ຍກວາ່ ຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ. ຈາກຜົນໄດ້ຮັບນີ,້ ຈຶງ່ເກດີມຄີາໍຖາມວາ່ ຂະໜາດທ່ີພໍດີ 
ສຳລບັໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ ຄວນແມ່ນທ່ໍໃດ ຊ່ຶງມນັຂ້ຶນກບັເງືອ່ນໄຂສະພາບແວດລ້ອມ 
ຂອງທ້ອງຖ່ິນ (ເຊ່ັນ: ລະດບັ ຂອງການອາໄສທ່ີດນິ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ໃນການດຳລງົຊີວດິຂອງຊຸມຊົນ, 
ຄວາມຕອ້ງການໃນການນຳໃຊ້ທ່ີດນິທ່ີມຢູ່ີແລ້ວ ແລະ ອ່ືນໆ).

ຄວາມຫ່າງໄກສອກຫີຼກ (ແກນນອນຢູ່ໃນຮບູສະແດງ 1): ການເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ ຢູ່ໃນພ້ືນ 
ທ່ີໆມລີະດບັການເຂ້ົາເຖິງໄດສ້ະດວກ ສົງ່ຜົນເຮັດໃຫ້ມກີານສນູເສຍທ່ີດນິຫຼາຍກວາ່ ໂຄງການຢູ່ໃນເຂດຫ່າງໄກ 
ສອກຫີຼກ. ໂດຍສະເພາະ ແມນ່ພ້ືນທ່ີໆ ຢູ່ຫ່າງຈາກເທດສະບານແຂວງ ລະຫວາ່ງ 0.5 ຫາ 2.5 ຊ່ົວໂມງ. 
ພ້ືນທ່ີໆເຂ້ົາເຖິງໄດ້ສະດວກ ໂດຍທ່ົວໄປແມນ່ມປີະຊາກອນໜາແໜນ້. ດັງ່ນັນ້, ການເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານທ່ີດນິ 
ຂອງລດັ ມກັຈະສົງ່ຜົນກະທົບຕໍກ່ບັທ່ີດນິ ທ່ີໄດ້ນຳໃຊ້ເຂ້ົາໃນເປ້ົາໝາຍອືນ່ ລວມການນຳໃຊ້ທ່ີດນິຂອງຄວົເຮືອນ 
ຢູ່ທ້ອງຖ່ິນດັງ່ກາ່ວ. ໂຄງການທ່ີຕັງ້ຢູ່ພ້ືນທ່ີໃກ້ໆກບັເທດສະບານແຂວງ (ທ່ີເຂ້ົາເຖິງໄດ້ໃນໄລຍະ 0 ຫາ 0.5 
ຊ່ົວໂມງ) ມໂີຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ ໜອ້ຍຫຼາຍ ແລະ ບ່ໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ມກີານສນູເສຍທ່ີດນິ 
ຫຼາຍປານໃດ. ທ່ີດນິສວ່ນໃຫຍ່ຢູ່ເຂດທ່ີມລີະດບັການເຂ້ົາເຖິງສະດວກ ໄດຖື້ກນາໍໃຊ້ເຂ້ົາໃນເປ້ົາໝາຍອ່ືນແລ້ວ 
ແລະ ການອອກໃບຕາດນິ ຢູ່ເຂດຊານເມອືງ ອາດເປັນເຫດຜົນຕົນ້ຕ ໍທ່ີເຮັດໃຫ້ ມກີານເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານ 
ທ່ີດນິ ຂອງລດັ ຢູ່ພ້ືນທ່ີດັງ່ກ່າວບ່ໍຫຼາຍ.

FPIC (ສຂີອງວງົມນົໃນຮບູສະແດງ 1): ການຂໍອະນຍຸາດ ແລະ ເຫັນດເີຫັນພ້ອມ ຂອງນກັລງົທຶນ ແມ່ນແຕກ 
ຕາ່ງກນັຫຼາຍ; ໃນຂະນະທ່ີໂຄງການຈຳນວນໜຶງ່ ໄດດ້າໍເນນີຂະບວນການ FPIC ແຕບ່າງໂຄງການພັດບ່ໍໄດ ້
ຂໍອະນຍຸາດ ແລະ ເຫັນດເີຫັນພ້ອມ ຈາກຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນເລີຍ. ຮບູສະແດງ 1 ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວາ່ ການເຊ່ົາ ແລະ 
ສຳປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ ເກອືບທັງໝດົທ່ີໄດນ້ຳໃຊ້ FPIC ແມນ່ເຮັດໃຫ້ມກີານສນູເສຍທ່ີດນິຕໍາ່ກວາ່. 
ຍ່ິງໄປກວາ່ນັນ້, ຊາວບ້ານໄດລ້າຍງານວາ່ ໂຄງການ ທ່ີໄດນ້ຳໃຊ້ FPIC ແມນ່ມກັຈະມກີານຊົດເຊີຍໃຫ້ແກ ່
ທ່ີດນິ ທ່ີໄດ້ສນູເສຍນັນ້ຫຼາຍກວາ່. ກງົກນັຂ້າມ ໂຄງການ ເກອືບທັງໝດົ ທ່ີເຮັດໃຫ້ເກດີມກີານສນູເສຍທ່ີດນິ 
ຫຼາຍກວາ່ 50% ຂອງຈຳນວນຄວົເຮືອນທັງໝດົຢູ່ພາຍໃນບ້ານ ແມນ່ບ່ໍໄດ ້ຂໍອະນຍຸາດ ແລະ ເຫັນດເີຫັນພ້ອມ 
ຫືຼ ບ່ໍໄດດ້າໍເນນີຂະບວນການ FPIC ທ່ີຖືກຕອ້ງ. 

ຮບູສະແດງ 1: ສດັສວ່ນຄວົເຮືອນ ທ່ີສນູເສຍທ່ີດນິໃຫ້ແກກ່ານເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານ ແຍກຕາມຂະໜາດ, ຄວາມຫ່າງໄກສອກຫີຼກ ແລະ ການຂໍອະນຍຸາດ ແລະ 
ເຫັນດເີຫັນພ້ອມ. ໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັໜຶງ່ ອາດມກີານນຳສະເໜຢູ່ີໃນຮບູສະແດງນີຫຼ້າຍເທ່ືອ ເນືອ່ງຈາກຂ້ໍມນູນີ ້ ແມ່ນຂ້ໍມນູລະດບັບ້ານ 
ຊ່ຶງໂຄງການຈຳນວນໜຶງ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບັິດຢູ່ຫຼາຍບ້ານ.

ຮບູສະແດງ 2: ລະດບັການຂໍອະນຍຸາດ ແລະ ເຫັນດເີຫັນພ້ອມຈາກຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ ຢູ່ແຂວງຕາ່ງໆ. ຂະໜາດຂອງວງົມນົສະແດງເຖິງຂະໜາດຂອງເນືອ້ທ່ີການເຊ່ົາ 
ແລະ ສຳປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ ທັງໝດົທ່ີໄດຮັ້ບອະນມຸດັຢູ່ພາຍໃນແຂວງ

ຄວາມແຕກຕາ່ງ ຂອງລະດບັການຂໍອະນຍຸາດ ແລະ ເຫັນດເີຫັນພ້ອມ 
ລະຫວາ່ງແຂວງ 

ການຂໍອະນຍຸາດ ແລະ ເຫັນດເີຫັນພ້ອມ ຂອງໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ ແມ່ນມຄີວາມແຕກ 
ຕາ່ງກນັ ຈາກແຂວງໜຶງ່ ທຽບໃສ່ອກີແຂວງໜຶງ່ (ຮບູສະແດງ 2). ຢູ່ບາງແຂວງ ເຊ່ັນ: ຄາໍມ່ວນ ນກັລົງທຶນ 
ທັງໝດົໄດ ້ຂໍອະນຍຸາດ ແລະ ເຫັນດເີຫັນພ້ອມຈາກຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ ໂດຍນາໍໃຊ້ຫັຼກການ FPIC ຫືຼ ກນົໄກອ່ືນ. 
ແຕ່ວາ່ຢູ່ແຂວງອືນ່ ເຊ່ັນ: ຫຼວງພະບາງ, ເຊກອງ ແລະ ອດັຕະປ ືນກັລງົທຶນສ່ວນໃຫຍ່ບ່ໍໄດ ້ຂໍອະນຍຸາດ ຫືຼ 
ເຫັນດເີຫັນພ້ອມ ຈາກຊຸມຊົນເລຍີ. ພວກເຮົາບ່ໍຮູເ້ຫດຜົນທ່ີເຮັດໃຫ້ມຄີວາມແຕກຕາ່ງດັງ່ກາ່ວ ແຕມ່ນັອາດ 
ກຽ່ວຂ້ອງ ກບັ ບົດບາດຂອງການນາໍຂອງທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ແຂວງ ໂດຍສະເພາະຄວາມສາມາດຂອງອາໍນາດການ 
ປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນ ໃນການເຈລະຈາກບັນກັລງົທຶນ ແລະ ການຮັບປະກນັຄວາມສອດຄ່ອງກບັ ຫັຼກການໃນການ 
ປະຕບັິດທ່ີດ ີແລະ ລະບຽບກດົໝາຍຂອງລັດ. ຢູ່ໃນບ້ານຈຳນວນໜອ້ຍໜຶງ່ ທ່ີມໃີບຕາດນິ ອາດຊ່ວຍໃຫ້ຊາວ 
ບ້ານສາມາດເຈລະຈາກບັນກັລງົທຶນ ໃນການຈດັສນັທ່ີດນິ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກດິ ໂດຍບ່ໍເຮັດ 
ໃຫ້ມກີານສນູເສຍທ່ີດນິຂອງບຸກຄນົ. ສິງ່ນີໄ້ດ້ສະແດງເຖິງ ຄວາມສາໍຄນັຂອງຄວາມເຂ້ັມແຂງຂອງການນາໍ 
ຂອງທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ສດິທິຕໍທ່ີ່ດນິທ່ີມຢູ່ີທ່ີແຂງແຮງແລ້ວ. ການແລກປ່ຽນຂ້ໍມນູຂ່າວສານ ແລະ ປະສບົການ 
ລະຫວາ່ງແຂວງ ອາດສາມາດຍົກສງູລະດບັ ຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ລະດບັຂອງການຂໍອະນຍຸາດ ແລະ ເຫັນດ ີ
ເຫັນພ້ອມຈາກຊຸມຊົນສງູຂ້ຶນ.

ການເຂ້ົາເຖິງຊັບພະຍາກອນ ສຳລບັການດຳລງົຊີວດິ

ເຖິງແມ່ນວາ່ການສນູເສຍທ່ີດນິ ແມນ່ຜົນກະທົບອນັຕົນ້ຕ ໍຈາກການເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ ແຕ່ 
ການເຂ້ົາເຖິງຊັບພະຍາກອນ ສຳລບັການດຳລງົຊີວດິ ກໍເ່ປັນຜົນກະທົບທ່ີສຳຄນັເຊ່ັນກນັ (ຮບູສະແດງ 3). 
ການເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ ມກັຈະມຜົີນກະທົບດາ້ນລບົຕໍກ່ານເຂ້ົາເຖິງ ທ່ີດນິທຳການຜະລິດ, 
ເຄືອ່ງປ່າຂອງດງົ (ລວມມ ີ ພືດພັນ, ເຫັດ ແລະ ສດັປ່າ), ໄມ,້ ຟືນດງັໄຟ ແລະ ນໍາ້ສາໍລບັການກະສກິາໍ. 
ສິງ່ທ່ີຫຸຼດລງົຫຼາຍທ່ີສດຸແມ່ນ ເຄືອ່ງປ່າຂອງດງົ, ໄມ້ ແລະ ຟືນດງັໄຟ. ດັງ່ສະແດງຢູ່ໃນຮບູສະແດງ 3 ມພີຽງບ້ານ 
ຈຳນວນໜອ້ຍໜຶງ່ເທ່ົານັນ້ ທ່ີບອກວາ່ການເຂ້ົາເຖິງຊັບພະຍາກອນດັງ່ກາ່ວດຂ້ຶີນ.

ໃນຂະນະດຽວກນັ, ຊາວບ້ານສ່ວນຫຼາຍລາຍງານວາ່ ການເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ ບ່ໍໄດ້ ຖ່າຍທອດ 
ເຕກັໂນໂລຍີ ແລະ ທັກສະໃໝ ່ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ຫືຼ ປັບປຸງພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ ຢູ່ໃນທ້ອງຖ່ິນທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບ 
ເພ່ືອເປັນການຊົດເຊີຍ ທ່ີດນິ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ທ່ີສນູເສຍໄປ. ມພີຽງແຕ່ 18 ບ້ານເທ່ົານັນ້ 
ທ່ີໄດ້ລາຍງານວາ່ ນກັລງົທຶນ ໄດແ້ນະນຳພືດເສດຖະກດິຊະນດິໃໝ,່ ເຕກັນກິການກະສກິາໍ ແລະ ເຕກັໂນໂລຍີອ່ືນ 
ແລະ ມພີຽງແຕ່ 26 ບ້ານເທ່ົານັນ້ ທ່ີບອກວາ່ ນກັລົງທຶນໄດປັ້ບປຸງເສັນ້ທາງເຂ້ົາເຖິງຢູ່ພາຍໃນບ້ານ. 

ຄວາມທກຸຍາກ ປະເມນີຈາກ ຕວົຊ້ີວດັດາ້ນການເງນິ ແລະ ຫຼາຍມຕິິ

ການວເິຄາະ ຂ້ໍມນູສາໍຫຼວດລະດບັຊາດ ແລະ ຕວົຢ່າງການສາໍຫຼວດຄວົເຮືອນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ ຄວາມ 
ທກຸຍາກ ທ່ີອີງໃສຕ່ວົຊ້ີວດັດາ້ນການເງນິ ໂດຍລວມຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນຫຸຼດລົງ ໃນລະຫວາ່ງປ ີ2005 ແລະ 
2015. ເຊ່ັນດຽວກບັ ຄວາມທກຸຍາກຢູ່ໃນ 77% ຂອງ 1402 ບ້ານທັງໝດົ ທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບຈາກ 
ການເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານທ່ີດນິ ຂອງລັດ ກໍຫຸຼ່ດລງົ ແຕຢູ່່ໃນ 16% ບ້ານ ຄວາມທກຸຍາກເພ່ີມຂ້ຶນ (ຢູ່ 7% 
ຂອງຈາໍນວນບ້ານແມ່ນບ່ໍມຂ້ໍີມນູ). ໂອກາດໃນການຈາ້ງງານ ທ່ີໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ 
ຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ອາດຈະເປັນປັດໃຈໜຶງ່ທ່ີເຮັດໃຫ້ການຫຸຼດລົງຂອງຄວາມທກຸຍາກທາງດາ້ນ
ການເງນິດັງ່ກາ່ວ. ຢູ່ໃນ 294 ບ້ານທ່ີໄດສຸ້ມ່ເປັນຕວົຢ່າງໃນການປະເມນີ ພົບວາ່ 60% ຂອງບ້ານເຫ່ົຼານີ້ 
ມລີາຍຮັບເພ່ີມຂ້ຶນຫຼາຍ ຫືຼ ປານກາງ (ຮບູສະແດງ 3).

ເຖິງແນວໃດກໍຕ່າມ, ຄວາມທກຸຍາກ ໂດຍອງີໃສ່ດາ້ນການເງນິເປັນຕວົຊ້ີວດັນັນ້ ແມ່ນບ່ໍພຽງພໍ ໃນການປະເມນີ 
ກຽ່ວກບັ ຊີວດິການເປັນຢູ່ທ່ີດ ີໃຫ້ຊັດເຈນໄດ້. ສະນັນ້, ອງົປະກອບອ່ືນ ເຊ່ັນ: ຄວາມໝັນ້ຄງົດ້ານສະບຽງ 
ອາຫານ, ຄວາມສາມາດໃນການຮັບມກືບັເຫດສກຸເສນີ ແລະ ການເຂ້ົາເຖິງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ຄວນ
ຈະນຳມາພິຈາລະນາໃນການປະເມນີຄວາມທກຸຍາກ. ຜົນການປະເມນີຢູ່ໃນບ້ານທ່ີສຸມ່ເປັນຕວົຢ່າງ ເຫັນວາ່ 
ການເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ ບ່ໍໄດເ້ຮັດໃຫ້ຕວົຊ້ີວດັເຫ່ົຼານີດ້ຂ້ຶີນ ຄກືນັກບັຕວົຊ້ີວດັທາງດາ້ນການເງນິ 
(ຮບູສະແດງ 3). ຕວົຊ້ີວດັ ກຽ່ວກບັ ຊີວດິການເປັນຢູ່ທ່ີດ ີແມນ່ດຂ້ືີນຢູ່ພຽງແຕ ່25% ຂອງບ້ານທ່ີໄດປ້ະເມນີ 
ເທ່ົານັນ້, ຢູ່ 7% ບ່ໍມກີານປ່ຽນແປງ ແລະ ຢູ່ 68% ຂອງຈຳນວນບ້ານເຫ່ົຼານັນ້ ການເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານທ່ີດນິ 
ຂອງລດັ ເຮັດໃຫ້ຕວົຊ້ີວດັເຫ່ົຼານີ ້ຫຸຼດລງົ ຫືຼ ມບີາງຕວົຊ້ີວດັດຂ້ຶີນ ແຕ່ຕວົຊ້ີວດັດາ້ນອ່ືນພັດຫຸຼດລົງ. ຕວົຢ່າງ 
ຄວາມໝັນ້ຄງົດາ້ນສະບຽງອາຫານດຂ້ຶີນ ຢູ່ 20% ຂອງຈຳນວນບ້ານດັງ່ກາ່ວ, 40% ບ່ໍມກີານປ່ຽນແປງ 
ແລະ ອກີ 40% ຄວາມໝັນ້ຄງົທາງດາ້ນສະບຽງອາຫານພັດຫຸຼດລົງ. ຈຳນວນສດັລ້ຽງ ຢູ່ປະມານ 60% 
ຂອງຈຳນວນບ້ານດັງ່ກາ່ວຫຸຼດລງົ.

ໄລຍະເວລາທ່ີໃຊ້ເດີນທາງຈາກເທດສະບານແຂວງ (ຊ່ົວໂມງ)

ຂະໜາດຂອງການລົງທຶນ

ເນື້ອທ່ີຢູ່ໃນລະຫວາ່ງ 3 ຫາ 30,000 ເຮັກຕາ

ອະນຍຸາດ ແລະ ເຫັນດເີຫັນພ້ອມ ຕາມຫັຼກການ FPIC

ອະນຍຸາດ ແລະ ເຫັນດເີຫັນພ້ອມ ແຕບ່ໍ່ໄດຕ້າມຫັຼກການ FPIC

ບ່ໍໄດຂໍ້ອະນຍຸາດ ແລະ ເຫັນດເີຫັນພ້ອມ

ບ່ໍອະນຍຸາດ ແລະ ບ່ໍເຫັນດເີຫັນພ້ອມ

ບ່ໍຮູ້

ລະດບັການຂໍອະນຍຸາດ ແລະ ເຫັນດເີຫັນພ້ອມ ຈາກຊຸມຊົນ

60% ຂອງໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານ 
ຕັງ້ຫ່າງຈາກເທດສະບານແຂວງ
ປະມານ 0.5-2.5 ຊ່ົວໂມງ 

30,000 ເຮັກຕາ
2,000 ເຮັກຕາ
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ອະນຸຍາດ ແລະ ເຫັນດີເຫັນພ້ອມ ຕາມຫຼັກການ FPIC

ອະນຸຍາດ ແລະ ເຫັນດີເຫັນພ້ອມ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຕາມຫຼັກການ FPIC

ບໍ່ໄດ້ອະນຸຍາດ ແລະ ເຫັນດີເຫັນພ້ອມ

ບໍ່ໄດ້ຂໍອະນຸຍາດ ແລະ ເຫັນດີເຫັນພ້ອມ

ບໍ່ຮູ້

ການຂໍອະນຸຍາດ ແລະ ເຫັນດີເຫັນພ້ອມ ຈາກຊຸມຊົນ
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ສູນເພ່ຶອການພັດທະນາ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 
(CDE)
ຫ້ອງການປະຈຳ ສປປ ລາວ

E-mail: info@decide.la
Website: www.cde.unibe.ch

ໂຄງການຄວາມຮູ້ເພ່ືອການພັດທະນາ (K4D)
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ການພັດທະນາ ຂອງປະເທດສະວດິເຊີແລນ (SDC). ໂຄງການ K4D ສົ່ງເສີມການສະໜອງຂ້ໍມູນ ແລະ ການແລກປ່ຽນຂ້ໍມູນ-ຂ່າວສານ ລະຫວາ່ງ ຂະແໜງການ ແລະ ລະຫວາ່ງ 
ຂ້ັນສນູກາງ ແລະ ທ້ອງຖ່ິນ ເພ່ືອສົງ່ເສມີ ການນຳໃຊ້ຫັຼກຖານ ຫືຼ ຂ້ໍມນູ ເປັນບ່ອນອງີ ໃນການວາງແຜນ ແລະ ການຕດັສນິບັນຫາ ເພ່ືອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (www.decide.la).
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ຮບູສະແດງ 3: ການປ່ຽນແປງການເຂ້ົາເຖິງຊັບພະຍາກອນສຳລບັການດາໍລງົຊີວດິ ແລະ ຊີວດິການເປັນຢູ່ທ່ີດ ີພາຍຫັຼງທ່ີມກີານເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັຢູ່ພາຍໃນບ້ານ 
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ທ່ີດນິທຳການຜະລດິກະສກິຳ ໄມ ້ແລະ ຟືນດງັໄຟ

ເຄືອ່ງປ່າຂອງດງົ ນໍາ້ສາໍລບັການກະສກິຳ

ທາງເລອືກ ທາງດາ້ນນະໂຍບາຍ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດ

ອງີຕາມຜົນໄດຮັ້ບຂ້າງເທິງນັນ້ ພວກເຮົາສະເໜ ີທາງເລອືກດາ້ນນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ ຈຳນວນໜຶງ່ ສາໍລັບຜູ້ກຳນດົນະໂຍບາຍ ແລະ ຄູຮ່່ວມພັດທະນາ ທ່ີຮັບຜິດຊອບໃນການ 
ປັບປຸງຄວາມຍືນຍົງ ຂອງການລງົທຶນໃນຂົງເຂດທ່ີດນິ. ຜູ້ທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ ສາມາດເລອືກ ບັນດາທາງເລອືກທ່ີນຳສະເໜເີຫ່ົຼານີ ້ໄປໃຊ້ຕາມຄວາມແທດເໝາະກບັສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ 
ເງືອ່ນໄຂຂອງຕນົ.

ນາໍໃຊ້ກນົໄກເຊ່ືອມສານ: ການເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ ແມນ່ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບັິດຢູ່ເຂດ ທ່ີມແີຜນພັດທະນາ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງອື່ນຢູ່ແລ້ວ. ເພາະສະນັນ້, ການເຊ່ົາ ແລະ 
ສຳປະທານທ່ີດນິ ຂອງລັດ ບ່ໍຄວນເປັນແຜນພັດທະນາແບບເອກະລາດ ແຕຄ່ວນພິຈາລະນາ ເຊ່ືອມສານເຂ້ົາກບັ ບັນດາແຜນງານ ການພັດທະນາຊົນນະບົດແບບຍືນຍົງທ່ີມຢູ່ີແລ້ວ 
ລວມມ ີການພັດທະນາ ພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ, ການສົງ່ເສມີດາ້ນເຕກັນກິ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິງ່ແວດລອ້ມ. ມຄີວາມຈາໍເປັນ ໃນການເຊ່ືອມສານ ແລະ ເຊ່ືອມໂຍງ ລະຫວາ່ງ ຂະແໜງການ 
ໃຫ້ຫຼາຍຂ້ຶນ ເພ່ືອ ຫີຼກລຽ້ງວຽກງານທ່ີຊ້ໍາກນັ ແລະ ເພ່ືອບັນລເຸປ້ົາໝາຍ ໃນການເລືອກບູລມິະສດິການພັດທະນາ.

ເສມີຂະຫຍາຍຄວາມໝັນ້ຄງົສດິທິຕໍທ່ີ່ດນິ: ການເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ ມກັຈະຈດັຕັງ້ປະຕບັິດຢູ່ໃນພ້ືນທ່ີໆມຄີວາມໝັນ້ຄງົດ້ານສດິທິຕໍທ່ີ່ດນິຕໍາ່ ຈຶງ່ເຮັດໃຫ້ ມກີານ 
ສນູເສຍທ່ີດນິ ແລະ ຊີວດິການເປັນຢູ່ທ່ີດ ີຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນຫຸຼດລງົ. ຊ່ຶງເຫັນວາ່ ມນັຂັດກບັຍດຸທະສາດການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທກຸຍາກຂອງລດັຖະບານ. ສະນັນ້, ການຮັບຮູ ້ ແລະ 
ປົກປ້ອງການນຳໃຊ້ທ່ີດນິ ແລະ ສດິທິການເຂ້ົາເຖິງທ່ີດນິ ລວມທັງການເຂ້ົາເຖິງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຂອງຊຸມຊົນ ແມນ່ມຄີວາມສຳຄນັຫຼາຍ ເພ່ືອເປັນການຍົກສງູອຳນາດການ 
ຕໍລ່ອງຂອງຊຸມຊົນ. ການຂະຫຍາຍໂຄງການອອກໃບຕາດນິໄປສູເ່ຂດຊົນນະບົດທ່ີມຄີວາມສຽ່ງສງູ ອາດສາມາດປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການບັນລເຸປ້ົາໝາຍດັງ່ກ່າວ.

ໃຫ້ບູລມິະສດິແກ ່ ຊີວດິການເປັນຢູ່ທ່ີດ:ີ ຄວາມທກຸຍາກ ປະເມນີຈາກຕວົຊ້ີວດັທາງດາ້ນການເງນິ ແມນ່ບ່ໍພຽງພໍ ໃນການປະເມນີຜົນກະທົບຂອງ ການເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານທ່ີດນິ 
ຂອງລດັ ຕໍກ່ບັຊີວດິການເປັນຢູ່ທ່ີດ ີຂອງປະຊາຊົນ. ດັງ່ນັນ້, ພວກເຮົາ ຈຶງ່ສະເໜແີນະວາ່ ລະບຽບການຂອງລດັ ໃນການຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບດາ້ນລບົຈາກ ການເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານ 
ທ່ີດນິ ຂອງລດັ ຕໍກ່ບັຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ ຄວນນາໍໃຊ້ ຕວົຊ້ີວດັແບບຫຼາຍມຕິ ິ ເພ່ືອເປັນມາດຕະຖານໃນການປະເມນີຜົນກະທົບ. ມາດຖານເຫ່ົຼານີ້ ຄວນຖືເອາົຄວາມໝັນ້ຄງົທາງດ້ານ 
ສະບຽງອາຫານ ແລະ ການເຂ້ົາເຖິງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຕ່າງໆ ຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ ເປັນຕວົຊ້ີວດັທ່ີສຳຄນັ.

ບ່ໍຄວນເບ່ິງສະເພາະບັນຫາທ່ີດນິເທ່ົານັນ້: ການເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ ສົງ່ຜົນກະທົບດາ້ນລົບ ຕໍກ່ານເຂ້ົາເຖິງເຄື່ອງປ່າຂອງດງົ, ໄມ,້ ຟືນດງັໄຟ ແລະ ນໍາ້. ເພາະສະນັນ້, 
ການປະເມີນຜົນກະທົບ ທ່ີສຸມໃສ່ແຕ່ທ່ີດິນສຳລັບການກະສິກໍາເທ່ົານັນ້ ແມ່ນເປັນການເບ່ິງຂ້າມອົງປະກອບທ່ີສໍາຄັນອື່ນ ຂອງປະຊາຊົນຢູ່ໃນຊົນນະບົດ. ພວກເຮົາແນະນາໍວາ່ 
ຄວນມກີານກາ້ວໄປສູ ່ການເຊ່ືອມສານ ເອາົຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ທກຸປະເພດ ທ່ີມຄີວາມສຳຄນັຕໍກ່ບັຊີວດິການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ ເຂ້ົາພິຈາລະນາໃນກນົໄກການຊົດເຊີຍ 
ຄາ່ເສຍຫາຍ.

ສາ້ງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ການນາໍຂອງທ້ອງຖ່ິນ: ການເຈລະຈາ ກບັ ນກັລງົທຶນ ທ່ີມປີະສດິທິຜົນໃນການຈດັສນັທ່ີດນິ, ການຊົດເຊີຍ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ແມນ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມ ີຜູ້ນາໍ 
ຊຸມຊົນທ່ີເຂ້ັມແຂງ ແລະ ມຄີວາມຮັບຜິດຊອບ ໂດຍມຄີວາມເຂ້ົາໃຈເປັນຢ່າງດ ີກ່ຽວກບັ ສດິທິຕໍກ່ບັທ່ີດນິ ແລະ ຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ຈາກການເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ. 
ດັງ່ນັນ້, ມນັເປັນກນຸແຈສຳຄນັ ສຳລັບຜູ້ວາງນະໂຍບາຍ ແລະ ຜູ້ພັດທະນາ ໃນການສົງ່ເສມີການສາ້ງຂີດຄວາມສາມາດ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ນຳທ້ອງຖ່ິນໂດຍຜ່ານການຝຶກອບົຮົມ, ການແລກປ່ຽນ 
ປະສບົການ, ການປັບປຸງກງົຈກັການຈດັຕັງ້ ແລະ ການສະໜບັສະໜນູອື່ນໆ.

ປັບ FPIC ໃຫ້ແທດເໝາະກບັສະພາບເງືອ່ນໄຂຕວົຈງິຂອງທ້ອງຖ່ິນ: ໃນກລໍະນທ່ີີ ການນາໍຂອງຊຸມຊົນມຄີວາມເຂ້ັມແຂງແລ້ວ, ການປຶກສາຫາລ ື ສາມາດນາໍໄປສູກ່ານເຈລະຈາທ່ີມ ີ
ປະສດິທິຜົນໃນການຈດັສນັທ່ີດນິ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທາງດາ້ນເສດຖະກດິ. FPIC ຊ່ວຍຫຸຼດຜ່ອນການສນູເສຍທ່ີດນິ ແລະ ການເວນຄນືທ່ີດນິ ຂອງຄວົເຮືອນຢູ່ທ້ອງຖ່ິນ, ແຕ່ເຫັນວາ່ 
ຄວນມີການປັບຫັຼກການ FPIC ໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈງິຂອງທ້ອງຖ່ິນ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ມັນເປັນກົນໄກ ທ່ີມີປະສິດທິຜົນ. ສະນັນ້, ພວກເຮົາຂໍສະເໜແີນະວາ່ ຄວນມີ 
ການສະໜບັສະໜນູ ໃຫ້ມຂີະບວນການ ທ່ີລັດຖະບານ, ນກັລົງທຶນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜາ້ ຂອງຊຸມຊົນສາມາດສາ້ງກອບ ຂອງ FPIC ຮ່ວມກນັ ໂດຍປັບໃຫ້ເຂ້ົາກບັສະພາບຕວົຈງິ ຂອງທ້ອງຖ່ິນ 
ແລະ ຖືກຈດັຕັງ້ປະຕບັິດໃນຄວາມເປັນຈງິ.

ນະໂຍບາຍໃນການອະນມຸດັທ່ີດນິ ໃຫ້ສອດຄອ່ງກບັເງືອ່ນໄຂຕວົຈງິຂອງທ້ອງຖ່ິນ: ຜົນໄດຮັ້ບຂອງພວກເຮົາ ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວາ່ ໃນເຂດທ່ີ ຊີວດິການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນ ຍັງອາໄສທ່ີດນິ 
ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ເປັນຕົນ້ຕນໍັນ້, ການເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ ມກັຈະສົງ່ຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍກ່ບັຊີວດິການເປັນຢູ່ ຢູ່ຊົນນະບົດຫຼາຍກວາ່. ດັງ່ນັນ້, ຂະບວນ 
ການອະນມຸດັທ່ີດນິ ຄວນມຄີວາມສອດຄອ່ງກບັ ສະພາບລະດບັການເພ່ິງພາທ່ີດນິ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຂອງທ້ອງຖ່ິນ. ພວກເຮົາແນະນາໍໃຫ້ມກີານປັບປຸງຂ້ໍມນູ ກຽ່ວກບັ ລະດບັ 
ການເພ່ິງພາທ່ີດນິ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ໃນຂ້ັນບ້ານ ຢູ່ສປປ ລາວ ເພ່ືອເປັນຂ້ໍມນູນຳໃຊ້ເຂ້ົາໃນການການວາງແຜນ ພັດທະນາໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ.

ຂະໜາດຂອງໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານທ່ີດນິ ຂອງລັດທ່ີເໝາະສມົ: ພວກເຮົາໄດຄ້ົນ້ພົບວາ່ ມນັມກີານພົວພັນກນັ ລະຫວາ່ງ ຂະໜາດຂອງໂຄງການລງົທຶນ ແລະ ລະດບັຂອງ 
ຜົນກະທົບດາ້ນລບົ. ດັງ່ນັນ້, ພວກເຮົາແນະນາໍວາ່ ຜູ້ວາງນະໂຍບາຍ ຄວນສະໜບັສະໜນູການພັດທະນາເຄື່ອງມໃືໝ ່ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ສາມາດປະເມນີເຖິງຄວາມສາໍພັນ ລະຫວາ່ງ 
ຂະໜາດຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງມນັໄດຊັ້ດເຈນຂ້ຶນ ແລະ ນາໍໃຊ້ເຄື່ອງມເືຫ່ົຼານີ ້ ເພ່ືອກາໍນດົຂະໜາດຂອງໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ ທ່ີຈະ 
ອະນມຸດັໃໝໃ່ຫ້ເໝາະສມົ.
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