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ในการลงทุน
อย่างมีความรับผิดชอบ
ต่อภาคอาหาร 
การเกษตร
และป่าไม้

แนวปฏิบัติของอาเซียน
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แนวปฏิบัติของอาเซียนในการลงทุนอย่าง
มีความรับผิดชอบต่อภาคอาหาร เกษตร 
และป่าไม้เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้เสียจากทุกภาคส่วน โดยได้รั
บการสนับสนุนจากสำานักเลขาธิการอาเ
ซียน (ASEAN Secretariat) โครงการ 
Grow Asia องค์กรเพื่อการพัฒนาและ
ส่งเสริมความร่วมมือแห่งสวิตเซอร์แลน
ด์ (Swiss Agency for Development 
and Cooperation: SDC) กองทุน
ให้ความช่วยเหลือของธนาคารโลก 
(World Bank trust fund) และสถาบั
นสำาหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่าง
ประเทศ (International Institute for 
Sustainable Development - IISD)  

พิมพ์บนกระดาษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
www.aseanraiguidelines.org 
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เมื่อความต้องการด้านอา
หารเพิ่มสูงขึ้นตามจำานวน
ประชากร รายได้ และการ
ขยายตัวของสังคมเมืองใ
นอาเซียน ภาคการเกษตร
จึงยังคงดึงดูดให้นักลงทุ
นทั้งในและต่างประเทศเข้
ามา โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ภูมิภาคที่กำาลังพัฒนา 
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การลงทุนภาคการเกษตรอย่างรับผิดชอบในอาเซียน
แนวปฏิบัติของอาเซียนในการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบต่อภาคอาหาร การเกษตร และป่าไม1้ ได้
รับแรงบันดาลใจและมีพื้นฐานมาจากหลักการลงทุนภาคการเกษตรอย่างรับผิดชอบ (Responsible 
Agriculture Investment: RAI) ซึ่งจัดทำาขึ้นโดย Committee on World Food Security (CFS) 
โดยแนวปฏิบัติดังกล่าวได้มีการนำาเสนอต่อรัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียน และปรับตามบริบทความท้าท
ายของแต่ละประเทศ ทั้งนี้ แนวปฏิบัติได้เน้นย้ำาหน้าที่หลักและความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียน
อกภาครัฐ รวมทั้ง ภาคเอกชนรายใหญ่ แนวปฏิบัตินี้ยังได้รับแรงบันดาลใจจากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ง
ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ และอ้างอิงถึงเป้าหมายดังกล่า
วตามความเหมาะสม อีกทั้ง ยังเป็นแนวปฏิบัติที่สามารถเลือกกระทำาได้โดยสมัครใจ 

วัตถุประสงค์หลักของแนวปฏิบัติ คือ ต้องการเสริมสร้างศักยภาพในการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ
ต่อภาคอาหาร การเกษตร และป่าไม้ในอาเซียน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจภายในภูมิภาค 
ความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ ความปลอดภัยของอาหาร และการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเ
ทียมและเป็นธรรม รวมทั้งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน วัตถุประสงค์อ่ืน ๆ ได้แก่

1 เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 39 (ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry: 39th AMAF) ได้เห็นชอบให้พัฒนาแนวป
ฏิบัติของอาเซียนในการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบต่อภาคอาหาร การเกษตร และป่าไม้ (“แนวปฏิบัติ”) สำานักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat - ASEC) ได้ติดต่อโครงการ Grow 
Asia เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ให้จัดหาความรู้ความชำานาญ เงินทุน และสรรหาเสียงจากหลายภาคส่วนในการพัฒนาแนวปฏิบัตินี้ โดยเฉพาะในส่วนของภาคเอกชน โดยโครงการได้รับเงิน
สนับสนุนจากองค์กรเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือแห่งสวิตเซอร์แลนด์ (Swiss Agency for Development and Cooperation: SDC) กองทุนให้ความช่วยเหลือของธนาคารโลก 
(World Bank Trust Fund) และสถาบันการพัฒนายั่งยืนระหว่างประเทศ (International Institute for Sustainable Development -IISD)  เจนีวา

เสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อให้เกิดการ
ลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบต่อภาค
อาหาร การเกษตรกร และป่าไม้ ผ่าน
นโยบาย และกรอบการควบคุมระเบียบ
กฎข้อบังคับระดับชาติ และแนวทาง
ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียน

ร่างกรอบแนวทางให้ประเทศสมาชิก
อาเซียน นักลงทุนทั้งขนาดเล็กและใหญ่
 รวมถึงผู้มีส่วนร่วมอื่น ๆ มีบทบาทใน
การพัฒนาการลงทุนอย่างมีความรับผิด
ชอบและยั่งยืนในภาคการเกษตร และ
ห่วงโซ่คุณค่าอาหารภายในภูมิภาค

สร้างเป้าหมายที่เป็นประโยชน์เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลอ้างอิงสำาหรับการตัดสินใจ การ
กำาหนดพฤติกรรม และการดำาเนินงาน 
ทั้งระยะกลางและยาว

จัดสรรผลประโยชน์อย่างสมดุล รวม
ถึงเสริมสร้างศักยภาพของผู้มีส่วนได้
เสีย กำาหนดให้นักลงทุนปฏิบัติตาม
สัญญา และจัดหาเครื่องมือเพื่อนำามาใช้
ขยายความร่วมมือ และสนับสนุนตาม
วัตถุประสงค์หลักของแนวปฏิบัตินี้
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เคารพสิทธิที่จะมีอิสรภาพจากความหิวโหย
มุ่งมั่นขจัดความหิวโหย ตามเป้าหมาย SDG 
ที่ 2 และเป้าหมายที่เกี่ยวข้องของอาเซียน
รักษาปริมาณอาหารให้ยั่งยืน สามารถเข้าถึง 
อาหารปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ
เคารพสิทธิของเกษตรกรในการเข้าถึงความ
หลากหลายของเมล็ดพันธุ์

กระตุ้นให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างเท่าเทียมกัน
ซึ่งลดความยากจน และส่งเสริมความเท่าเทียม
กันทางเพศ
สร้างงานและการดำารงชีพที่มีคุณค่า ปลอดภัย
และยั่งยืน
ส่งเสริมสมรรถนะของเกษตรกรรายย่อย
ในการปฏิบัติตามคุณภาพและมาตรฐาน
สร้างหลักประกันว่า นักลงทุนและประเทศที่ได้รับ 
การลงทุนนั้นปฏิบัติตามพันธกิจอย่างสมดุล
ใช้ได้จริง และเป็นตามสัญญา
กำาหนดให้สัญญาระหว่างผู้ซ้ือและผู้ผลิตเป็นธรรม
และโปร่งใส
เคารพและส่งเสริมการดำารงชีพในภาคป่าไม้อย่าง
ยั่งยืน

รับรองการถือครองสัญญานักลงทุนเพื่อพัฒนา
ธุรกิจท้องถิ่นและการฝึกอบรม
จัดหาทางเลือกใหม่ในการสัมปทานที่ดินขนาดใหญ่
เช่น การทำาเกษตรแบบมีพันธสัญญาอย่าง
ครอบคลุม
ระบุกลยุทธ์การส่งเสริมให้เกิดพันธกิจสัมพันธ์กับ
ชุมชนในการทำาสัญญาระหว่างนักลงทุนและรัฐ
พัฒนาร่างสัญญาให้สร้างความตระหนักรู้เรื่องสิทธิ
และพันธกรณีดังระบุไว้ในสัญญา  
เพิ่มการมีส่วนร่วมของเกษตรกรรายย่อยและผู้
บริโภค ในการกำาหนดนโยบายการลงทุน ตลอดจน
ในการตัดสินใจ
พัฒนากลยุทธ์การมีส่วนรวมของผู้หญิงและผู้ด้อย
โอกาสในโครงการลงทุน ต่าง ๆ 
จัดต้ังระบบการเงินไมโครไฟแนนซ์ให้เงินกู้ในชนบท
เชื่อมโยงการตลาดและโครงการพัฒนาองค์กร
ธุรกิจขนาดเล็ก

สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการลงทุน
อย่างมีความรับผิดชอบ 
พัฒนาแผนยุทธศาสตร์งานด้านอาหาร
การเกษตร และป่าไม้ในทุกสาขา และความ
มั่นคงด้านอาหาร
สนับสนุนโครงการเสริมคุณค่าสารอาหาร 
และความร่วมมือระหว่างภาครัฐ-ภาคเอกชน 
(Public Private Partnership: PPP) 
พัฒนาการเงินในพื้นที่ชนบทเพื่อปรับปรุงการ
เข้าถึงตลาดและโครงการพื้นฐาน 
ติดตามผลกระทบจากการลงทุน
เพื่อความมั่นคงทางอาหาร

มีส่วนร่วมในการเกิดความมั่นคง
และความปลอดภัยทางอาหาร
รวมถึงโภชนาการที่ดียิ่งขึ้นโดย:

มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และกำาจัดความยากจนอย่างยั่งยืน 
เป็นธรรม และครอบคลุมโดย:

แนวปฏิบัติ 1 แนวปฏิบัติ 2

เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว
ควรพิจารณาดังนี้

เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว 
ควรพิจารณาดังนา
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เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว
ควรพิจารณาดังนี้

เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว
ควรพิจารณาดังนี้

สนับสนุนการเข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียม 
และปกป้องสิทธิมนุษยชน
ยอมรับบทบาทของผู้หญิงและเยาวชน
และความสำาคัญของคนกลุ่มดังกล่าวต่อภาค
อาหาร การเกษตร และป่าไม้
ตระหนักถึงบทบาทสำาคัญของภาคอาหาร 
การเกษตร และป่าไม้ในการส่งเสริมรูปแบบธุรกิจ
เพื่อสร้างหลักประกันให้ทุกคนเข้าถึงการจ้างงาน 
และสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
เพิ่มการเข้าถึงที่ดิน ทรัพยากร การบริการ 
การศึกษา ตลาด และข้อมูลข่าวสาร
จัดการแก้ไขความเสี่ยงและผลกระทบ
ที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
และสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ 
การเป็นผู้นำา และการสร้างความเป็นภาคีหุ้นส่วน

เคารพสิทธิในการครอบครองที่ดิน และสิทธิ
ของกลุ่มชนพื้นเมืองดั้งเดิม และชุมชนท้องถิ่น
ด้านการรับการยินยอมล่วงหน้า และเป็นอิสระ
(Free, Prior Informed Consent – FPIC) 
ประเมินผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการ
ลงทุน ถือครองที่ดิน ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
หลีกเลี่ยงการกระทำาที่นำาไปสู่การผลัดถิ่น
หรือการตั้งถิ่นฐานใหม่ของผู้มีสิทธิถือครอง
ถูกต้องตามกฎหมาย

ยกระดับการเข้าถึงการศึกษา 
การได้รับการชดเชยเยียวยา 
และสิทธิในการรวมตัวของสตรี
จัดให้มีการบริการท่ีช่วยส่งเสริมการตระหนักถึง
บทบาทของผู้หญิงและผู้ชายให้แก่เกษตรกรรายย่
อย และผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) 
ตระหนักถึงบทบาทหลักของสตรีในการสร้างความ
ม่ันคง ทางอาหารในระดับครอบครัวและชุมชน
อำานวยความสะดวกในการสร้างความเป็นภาคีหุ้นส่วน
และเครือข่าย ระหว่างองค์กรภาคประชาสังคม
กลุ่มเกษตรกร กลุ่มชนพื้นเมืองดั้งเดิม  
และกลุ่มสหกรณ์ของสตรี
สร้างหลักประกันว่า เยาวชนจะเข้าถึงโอกาส
ทรัพยากร และโอกาสทางตลาด

กำาหนดกฎหมายและนโยบายที่ดินที่เป็นธรรมและ
โปร่งใสสำาหรับสิทธิการถือครองที่ดิน
อำานวยความสะดวกในการออกโฉนดที่ดินแบบ
กรรมสิทธิ์ส่วนร่วม ชุมชน และเป็นรายบุคคล
ยกระดับความตระหนักรู้เร่ืองสิทธิในการถือครอง
และความสามารถในการเจรจาต่อรองภายในชุมชน
เสริมสร้างความเข้าใจและแนวทางการปฏิบัติ
ด้วยความสมัครใจด้านการจัดการแบบมี
ความรับผิดชอบด้านสิทธิการถือครองที่ดิน
การประมง และป่าไม้ ในบริบทของความมั่นคง
ด้านอาหารระดับชาติ (VGGT)2

ลดผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดการตั้งถิ่นฐานใหม่
ให้น้อยท่ีสุดและบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีเก่ียวข้อง

เสริมอำานาจแก่สตรี เยาวชน
กลุ่มชนพื้นเมืองดั้งเดิม 
และกลุ่มด้อยโอกาสโดย:

เคารพการครอบครองที่ดิน
การประมง และป่าไม้
และการเข้าถึงทรัพยากรน้ำาโดย:

แนวปฏิบัติ 3 แนวปฏิบัติ 4

2แนวทางปฏิบัติด้วยความสมัครใจด้านการจัดการแบบมีรับผิดชอบด้านการถือครองที่ดิน การประมง และป่าไม้ ในบริบทความมั่นคงอาหารระดับชาติ  
(Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests: VGGT) 
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ป้องกัน บรรเทา และรักษาผลกระทบทางลบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สนับสนุนแนวทางการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน
ตระหนักถึงคุณค่าของป่าไม้ในมิติเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และระบบนิเวศ
สร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ การอนุรักษ์ และ
ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น  
และกลุ่มชนพื้นเมืองดั้งเดิม
สนับสนุนการจัดหาท่ีย่ังยืน พร้อมรับรองผลกระทบ 
ทางสิ่งแวดล้อมและสังคมของผลิตภัณฑ์จาก
ภาคอาหาร การเกษตร และป่าไม้ 
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการใช้ประโยชน์
จากวัสดุเหลือใช้ และผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่น ๆ
กระตุ้นให้เกิดการบริโภคอย่างยั่งยืน
สร้างหลักประกันในการวางแผน การจัดการท่ีเน้น 
การมีส่วนร่วม รวมถึงการมีธรรมาภิบาลใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในงานวิจัยและพัฒนา
และการพัฒนาบุคลากร และส่งเสริมการถ่ายทอด
งานวิจัยไปยังพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง
ดำาเนินการตามนโยบายสำาหรับการพัฒนา
เทคโนโลยี เชิงพาณิชย์ และการกระจายสินค้า
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 
ด้านงานวิจัยและพัฒนา
ใช้ประโยชน์จากภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุน
ด้านนวัตกรรมในรูปแบบความร่วมมือภาครัฐ-ภาค
เอกชน (Public Private Partnership: PPP)
ส่งเสริมรูปแบบธุรกิจเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการถ่ายทอด
เทคโนโลยี
จัดเวทีให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แลกเปล่ียนข้อมูล 
นวัตกรรม และองค์ความรู้
ตระหนักและเคารพภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual 
Property Rights: IP)

สนับสนุนระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ครอบคลุม
บริหารจัดการน้ำาอย่างเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพ
ให้มั่นใจว่าการเข้าถึงน้ำาเป็นไปตามสิทธิมนุษยชน
พัฒนาแผนทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติที่มุ่งเน้นการ
แก้ไขปัญหาการลงทุน
สนับสนุนการกระจายอำานาจ และการถ่ายโอน
อำานาจ ให้แก่ท้องถ่ินในการบริหารทรัพยากรป่าไม้ 
จัดให้มีการประสานงานระหว่างกระทรวง  
การตั้งมาตรฐาน การวางแผน และการติดตาม 
ส่งเสริมทางเลือกในการสร้างอาชีพในพื้นที่ป้าไม้

พัฒนาทักษะที่จำาเป็นต่อการนำาเทคโนโลยีเข้าสู่ตลาด
เพื่อการค้าและความร่วมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน
(Public Private Partnership: PPP)
จัดตั้งระบบนวัตกรรมโดยมีส่วนร่วมจากภาครัฐ
องค์กรพัฒนา (NGOs) ภาคเอกชน และเกษตรกรรายย่อย
สนับสนุนเงินทุนสำาหรับการจัดซ้ือเทคโนโลยีในช่วงเร่ิมต้น
สำาหรับเกษตรกรรายย่อย และผู้ประกอบการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
พัฒนากระบวนการตรวจคัดกรองและคัดเลือกการ
ลงทุนเพื่อให้มั่นใจว่าเทคโนโลยีถูกนำาไปใช้อย่างยั่งยืน
จัดหาวิสาหกิจและการสนับสนุนด้านเทคนิคให้แก่กลุ่ม
เกษตรกรรายย่อย
เชื่อมโยงสถาบันวิจัยการเกษตร กับองค์การพัฒนา 
(NGOs) ที่ทำางานด้านเทคโนโลยี
สร้างบรรยากาศที่เอื้อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรและองค์ความรู้ภายใต้ความร่วมมือภาครัฐ
-ภาคเอกชน (Public Private Partnership: PPP) 
และเทคโนโลยีการเกษตร
จัดกรอบทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพและกรอบ
นโยบายสำาหรับทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual 
Property Rights: IP)

มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
โดยเฉพาะป่าไม้โดย:

สนับสนุนการนำาเทคโนโลยีและ
การปฏิบัติท่ีเหมาะสมและย่ังยืนเพ่ืออาหาร
การเกษตร และป่าไม้ ที่มีการใช้
ทรัพยากรที่มีมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า
และปลอดภัยโดย:

แนวปฏิบัติ 5 แนวปฏิบัติ 6

เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว
ควรพิจารณาดังนี้ เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว

ควรพิจารณาดังนี้
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ตระหนักว่าภาคอาหาร การเกษตร และป่าไม้
มีศักยภาพในการปรับตัวและบรรเทา
ผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ
พัฒนา ทดสอบ และขยายผลมาตรการการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการบรรเทา
ความเสียหายให้แก่เกษตรกรรายย่อย
และผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติอื่น ๆ
เคารพภูมิปัญญาท้องถิ่นและแนวปฏิบัติดั้งเดิม
ในการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ลดความเส่ียงของสตรี เยาวชน และกลุ่มด้อยโอกาส
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ปฏิบัติตามกฎหมายภายในประเทศ 
ทั้งแบบตีความกฎหมายตามตัวอักษร (in 
letter) และตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย (in 
spirit)
งดเว้นจากการกระทำาทุจริตและการรับสินบน
แบ่งปันและแลกเปลี่ยน
ส่งเสริมให้เข้าถึงกลไกประนีประนอม 
การร้องทุกข์ และกลไกในการระงับข้อพิพาท
ส่งเสริมการเข้าถึงกลไกหรือสื่อกลางที่ใช้
ในการร้องทุกข์และข้อพิพาท
แก้ไขปัญหาประเด็นด้านสิทธิการถือครอง
ที่ดินโดยให้คำาปรึกษา เพื่อให้แน่ใจว่า
การมีส่วนร่วมนั้นเป็นไปอย่างมีอิสระ
และได้รับข้อมูลข้อเท็จจริง
ส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อให้เกิดการบังคับใช้
กฎหมายและนโยบายที่โปร่งใสอย่างสอดคล้อง
และต่อเนื่อง

เพิ่มกองทุนวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ รวมทั้งงานด้านการส่งเสริม
และการพัฒนาเทคโนโลยี
พัฒนากรอบกฎหมายและนโยบายสำาหรับ
นวัตกรรมด้านการประกันภัยสำาหรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
ระบุมาตรการที่จะช่วยรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในแต่พื้นที่
และบริบทของโครงการลงทุน

จัดทำาแนวปฏิบัติสำาหรับการเปิดเผยข้อมูลที่มี
ความสำาคัญ แม่นยำา ในเวลาที่เหมาะสม และ
เข้าถึงได้
ส่งเสริมการเข้าถึงการให้บริการ และความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายของชุมชนท้องถิ่น และ
ชนพื้นเมืองดั้งเดิม
กำากับดูแลการให้คำาปรึกษาแนะนำา
ระหว่างนักลงทุนและชุมชน การเจรจา
และการได้รับการชดเชยเยียวยา
สร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึงการพิจารณาคดี
และการเยียวยาอื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพ และใน
ราคาที่เข้าถึงได้
เอื้อต่อการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการ
ร่างนโยบายการลงทุนอย่างแท้จริง
ยกระดับความร่วมมือและการสื่อสารแบบข้าม
รัฐ (cross-government) 
ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล 
บริการ มาตรการส่งเสริมต่าง ๆ 
และทรัพยากรอย่างเท่าเทียม
สร้างหลักประกันให้มีการบังคับใช้กฎหมาย
และกฎข้อบังคับให้เท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ

เสริมสร้างความสามารถในการ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ภัยพิบัติทาง ธรรมชาติ
ตลอดจนเหตุการณ์รุนแรงอื่น ๆ
รวมทั้งการบรรเทาและปรับตัวต่อ
ผลกระทบเหล่านี้ได้โดย:

เคารพหลักนิติธรรม โครงสร้าง
หลักธรรมาภิบาลท่ีโปร่งใสและครอบคลุม
ขั้นตอนและกลไกการร้องทุกข์โดย:

แนวปฏิบัติ 7 แนวปฏิบัติ 8

เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว
ควรพิจารณาดังนี้

เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว
ควรพิจารณาดังนี้
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เรียกร้องการประเมินผลกระทบที่เป็นอิสระ
และโปร่งใส
จำากัดความคำาว่าข้อมูลพื้นฐาน และตัวชี้วัดเพื่อ
การติดตามผล และประเมินผลกระทบอย่าง
ครอบคลุม
คัดครองการลงทุนที่สอดคล้องความต้องการใน
การพัฒนาที่มีความสำาคัญระดับต้น และความ
ต้องการของชุมชน
ระบุมาตรการบรรเทาเพื่อแก้ไขผลกระทบ
ทางลบ
เปิดให้สาธารณชนเข้าถึงข้อมูลการประเมินได้
ประเมินการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำาเสมอ
และส่งผลการประเมินให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทราบด้วย
ดำาเนินการให้เกิดการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ
และ/หรือการชดใช้ค่าเสียหายสำาหรับผลกระทบ
ทางลบ ทบทางลบ

ปรับมาตรฐาน กฎข้อบังคับ
และแนวทางให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยยังคงความยืดหยุ่นเอาไว้
ส่งเสริมนโยบาย ‘race to the top’ ผ่าน
มาตรการการส่งเสริมการดำาเนินธุรกิจ
ด้วยความรับผิดชอบ
สร้างความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
และขยายเครือข่ายการแบ่งปันข้อมูล
และยกระดับมาตรฐานภูมิภาค

เสริมสร้างศักยภาพในการดำาเนินงานตามกรอบ
การประเมินผลกระทบ
บูรณาการผลการประเมินเข้าสู่แผนการจัดการ
ติดตามและทบทวนผลกระทบอย่างสม่ำาเสมอโด
ยให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการ
เปิดให้สาธารณชนเข้าถึงผลการติดตามได้
ดำาเนินการการคัดกรองผู้ลงทุนรายใหญ่อย่างมี
ประสิทธิภาพ

พัฒนาแนวทางร่วมกันเพื่อส่งเสริมและ
เอ้ืออำานวยให้เกิดการลงทุนในภาคอาหาร การเกษตร
และป่าไม้ 
ส่งเสริมความช่วยเหลือภายในภูมิภาค
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และการเสริมสร้างศักยภาพ
รับรองการดำาเนินงานระดับภูมิภาคที่ดี
และเป็นไปตามมาตรฐานสากล
ส่งเสริมความร่วมมือเเบบทวิภาคีในการติดตาม
การลงทุนร่วมกันระหว่างประเทศและเจ้าของทุน
กับประเทศที่ได้รับการลงทเพื่อติดตามผลการ
ลงทุนร่วม 

ประเมินและลดผลกระทบจากการลงทุน
อย่างมีความรับผิดชอบต่อภาคอาหาร
การเกษตรกร และป่าไม้ (FAF) 
พร้อมส่งเสริมความรับผิดชอบโดย:

เสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ของแนวทางการลงทุน
อย่างมีความรับผิดชอบต่อภาคอาหาร
การเกษตร และป่าไม้
 ในภูมิภาคอาเซียนโดย:

แนวปฏิบัติ 9 แนวปฏิบัติ 10

เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว
ควรพิจารณาดังนี้

เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว
ควรพิจารณาดังนี้
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บทบาทและความรับผิดชอบของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มต่างมีบทบาทและ
ความรับผิดชอบต่อภาคอาหาร การเกษตร
และป่าไม้ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจการเกษตร
และผู้ลงทุนรายใหญ่ รวมถึงกลุ่มเกษตรกรรายย่อย
สหกรณ์ ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ชุมชนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม  
และสถาบันการเงิน

สร้างหลักประกันให้การลงทุนนั้นสนับสนุน
การมีอาหารในท้องถิ่นที่เพียงพอและมีความหลาก
หลายโดย: 

ประเมินผลกระทบของโครงการต่อความมั่นคงทาง
อาหารท้องถิ่น รวมทั้งบรรเทาผลกระทบ 
แก้ไขปัญหาความมั่นคงทางอาหารระหว่าง
มีการปรึกษาหารือระหว่างชุมชน
สร้างงานที่สุจริต มั่นคง  
ได้รับค่าตอบแทนสูงและเป็นธรรม

มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจที่ครอบคลุม เท่า
เทียม และยั่งยืนโดย:

ช่วยให้ธุรกิจชุมชนสู่คุณภาพและมาตรฐานที่ดีขึ้น
ใส่ใจผู้ประกอบการท้องถิ่น
บรรเทาผลกระทบทางลบต่อเกษตรกรรายย่อย
ที่อาจเกิดจากราคาและการตลาด

สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในการร่วมตัดสินใจ
การจ้างงานที่มีความหมาย และการเพิ่มขีดความ
สามารถ ทางเศรษฐกิจโดย: 

สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้หญิง
สร้างฐานข้อมูลผู้เช่ียวชาญท่ีหลากหลายในทุกระดับ
ถือปฏิบัตินโยบายและฝึกอบรมการต่อต้าน
การเลือกปฏิบัติและการลวงละเมิด 
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ช่วยเหลือเยาวชนในการพัฒนาทักษะที่จำาเป็น
เพื่อนำาไปบูรณาการให้เข้ากับภาคอาหาร
การเกษตรและป่าไม้ โดย:

จัดการอบรม การฝึกงาน การสอนงาน 
มอบทุนการศึกษา หรือเงินกู้
บรรลุเป้าประสงค์ให้เยาวชนเข้าร่วมโครงการ
สนับสนุนผู้ประกอบการเยาวชน
สร้างหุ้นส่วนความร่วมมือกับองค์กร
ภาคประชาสังคม  
(Civil Society Organizations: CSOs)  
ที่สนับสนุนการเสริมสร้างพลังให้แก่เยาวชน 

เคารพสิทธิการถือครองที่ดิน การทำาประมง 
และการป่าไม้ของชุมชนท้องถิ่นโดย:

ตระหนักและส่งเสริมให้มีการวิจัยด้านท้องถิ่น 
และระบบการถือครองที่ดิน
เจรจาโดยตรงกับผู้มีสิทธิถือครองที่ดินตาม
กฎหมาย
ป้องกันการผลัดถิ่นและการตั้งถิ่นใหม่
สร้างหลักประกันว่าการตั้งถิ่นฐานใหม่นั้น
จะต้องเป็นไปตามหลักปฏิบัติสากล หรือพิสูจน์ได้ว่า
การต้ังถ่ินฐานใหม่น้ันเป็นเร่ืองท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้
สร้างหลักประกันให้เกิดความยินยอมจาก
ชุมชนท้องถิ่นโดยปราศจากค่าใช้จ่าย
มีประสิทธิภาพ และมีความหมายในการตัดสินใจ
ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร
ทบทวนขั้นตอนสำาหรับที่ดินที่มีการเตรียมการ
เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล

เคารพสิทธิในการเข้าถึงน้ำาของชุมชนท้องถิ่น
โดย: 

เน้นย้ำาผลกระทบต่อการเข้าถึงน้ำาและคุณภาพ
น้ำาโดยมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือ
ใช้ผลการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
และสังคมและแผนการจัดการ
สร้างหลักประกันการมีผลกระทบทางบวก
ต่อการเข้าถึงน้ำาของชุมชน

สนับสนุนการเกิดและการกระจายของเทคโนโลยี
และแนวปฏิบัติเพื่อการพัฒนายั่งยืนโดย:

ตระหนักถึงอุปสรรคในการเข้าถึงเทคโนโลยีทันสมัย
และช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยและผู้ประ
กอบการธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) เพื่อแก้ไขอุปสรรค 
ในการเข้าถึงเทคโนโลยีทันสมัย
ให้หลักประกันว่ามีกระบวนการตัดสินใจเก่ียวกับ
เทคโนโลยีที่ครอบคลุม
ลงทุนในการสนับสนุนด้านเทคนิคหลังการขาย 
และมาตรการการดูแลผลิตภัณฑ์
จัดอบรมผู้ผลิตท้องถิ่นให้รู้จักวิธีจัดแสดง
และเผยแพร่เทคโนโลยี
จัดหาบริการเพื่อมาสนับสนุนการรับ
เทคโนโลยีไปใช้ เช่น การเงิน
และการสนับสนุนด้านเทคนิค
ลงทุนพัฒนาศักยภาพของงานวิจัย
และพัฒนาในท้องถิ่น

มีบทบาทในการพัฒนาความยึดหยุ่น
การบรรเทา และการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
และเหตุการณ์รุนแรงอื่น ๆ โดย: 

สนับสนุนงานวิจัย รวมถึงการมีส่วนร่วม
ในความร่วมมือระหว่างภาครัฐ-ภาคเอกชน
(Public Private Partnership: PPP)
ใช้เครือข่ายธุรกิจในการขยายต่อยอดการปฏิบัติท่ีดี
ด้านสภาพภูมิอากาศ 
สนับสนุนให้ชุมชนนำาการปฏิบัติเพื่อปรับตัว
และบรรเทาผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศ 
หลีกเล่ียงการประกอบธุรกิจท่ีอาจทำาให้ผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรุ่นแรงขึ้น

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างจริงใจ
และมีความรับผิดชอบโดย:

เข้าใจบริบทชุมชนท้องถิ่น ภูมิประชากรศาสตร์ 
และพลวัตแห่งดุลอำานาจ 
สร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ความโปร่งใส 
และความเชื่อใจกับชุมชน
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เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อสาธารณะ
อย่างเข้าใจได้ง่าย
อบรมเจ้าหน้าที่ให้รับมือกับสมาชิกชุมชน
ด้วยความเคารพและเป็นมิตร
จัดตั้งกลไกสำาหรับการร้องทุกข์ในรูปแบบให้คำา
ปรึกษา มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และ
ดำาเนินงานด้วยความโปร่งใส

ประเมิน แก้ไข และติดตามผลกระทบจาก
โครงการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพโดย:

ประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคมและ
ผนวกผลลัพธ์ในการออกแบบโครงการ
ติดตามผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
และสังคมอย่างสม่ำาเสมอ  
ใช้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีเพ่ือการบริหาร
และติดตามและบันทึกผลกระทบ
ติดตามและบรรเทาการเกิดอุบัติเหตุ 
การบาดเจ็บ และภัยคุกคามสุขภาพแรงงาน
ใช้หน่วยรับรองอิสระในการตรวจสอบ
การดำาเนินงานให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี
(Best Practice)

เสริมสร้างแนวทางการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ
ต่อภาคอาหาร การเกษตร และป่าไม้ 
ระดับภูมิภาคอาเซียนโดย:

ใช้ระบบองค์กรที่ทำางานในภาคอาหาร เกษตร
และป่าไม้ (FAF)  
ประเมินและลดผลกระทบทางลบจากภายนอก
ข้ามแดนที่เกิดขึ้นจากการบริหารโครงการ

13
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เกษตรกรรายย่อยและผู้ประกอบการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ช่วยสนับสนุน
การดำาเนินงานของแนวปฏิบัติแนวทางดังกล่าว
ได้โดย: 

มีส่วนร่วมในโอกาสเข้าถึงข้อมูล เทคโนโลยี 
และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
มีส่วนร่วมกับการพัฒนาการธุรกิจ 
และหลักสูตรอบรม
สร้างหลักประกันว่ามีสหกรณ์ผู้ผลิต
และเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ท่ีเข้มแข็งและครอบคลุม
นำาแนวปฏิบัติไปปรับใช้สำาหรับผู้ลงทุนขนาดใหญ่
ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ชุมชนท้องถิ่นช่วยสนับสนุนการดำาเนินงานของ
แนวทางปฏิบัติดังกล่าวได้โดย: 

ใช้องค์กรตัวแทนในการดึงให้นักลงทุนเข้ามา
มีส่วนร่วม และส่งเสริมเรื่องสิทธิ
จัดทำาสัญญากับนักลงทุนและกำาหนดกลไก
ในการดำาเนินการความสัมพันธ์
จัดเวทีชุมชนเพื่อนำาไปสู่การตัดสินใจ 
และแลกเปลี่ยนข้อมูล
มีส่วนร่วมในการฝึกอบรมชุมชนและหลักสูตร
พัฒนาศักยภาพ
มีส่วนร่วมการให้คำาปรึกษาและการติดตาม
ผลการดำาเนินการของชุมชน 
แบ่งปันภูมิปัญญาท้องถิ่นและแนวปฏิบัติ
ดั้งเดิมในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

ภาคประชาสังคมสามารถช่วยสนับสนุน
การดำาเนินงานของแนวปฏิบัติดังกล่าวได้โดย:

สะท้อนและนำาแนวปฏิบัติไปปรับใช้
การดำาเนินการและโครงการต่าง ๆ 
ช่วยประเทศสมาชิกในการนำาเอาแนวปฏิบัติไป
ปรับใช้
สร้างความเป็นภาคีหุ้นส่วน กับผู้มีส่วนได้เสีย
ในการสนับสนุนให้นำาเอาแนวปฏิบัติไปใช้จริงในพ้ืนท่ี
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ใช้แนวทางปฏิบัตินี้ในการรณรงค์ การศึกษา
และกิจกรรมสนับสนุนเชิงนโยบายต่าง ๆ
สนับสนุนการอบรมและหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ
ให้กับชุมชน

ภาคการเงินช่วยสนับสนุนการดำาเนินงานของ
แนวปฏิบัติดังกล่าวได้โดย:

พัฒนาประกันภัยและผลิตภัณฑ์การเงินอื่นสำาหรับ
เกษตรกรรายย่อย 
ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึง
ทางการเงิน
ให้เงินทุนสนับสนุนการลงทุนท่ีนำาเอาแนวทางปฏิบัติน้ี
ไปปรับใช้ในการบริหาร

ประเทศเจ้าของทุนในอาเซียนช่วยสนับสนุน
การดำาเนินงานของแนวทางปฏิบัติดังกล่าวได้โดย:

เคารพสิทธิในการเข้าถึงอาหารของประเทศเจ้าทุน 
หากมีการส่งออกอาหารไปยังประเทศของตนเอง
สร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อส่งเสริมการลงทุน
อย่างยั่งยืน 
จัดหามาตรการส่งเสริมที่เหมาะสม
และมีความรับผิดชอบเพื่อส่งเสริมให้เกิด
การลงทุนอย่างยั่งยืน
ประสานงานกับประเทศที่ได้รับการลงทุน
เพื่อนำาโครงการลงทุนไปบริหาร
วางระเบียบการประกอบธุรกิจสำาหรับนักลงทุนใน
ต่างประเทศ




