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ກ່ຽວກບັບລໍສິດັ
ບໍລິສັດຈໍຳປຳຫອມ ກຳນຄ້ຳຂຳອອກ-ຂຳເຂ ົ້ຳ ຈໍຳກັດຜ ູ້ດຽວ ແມ່ນບໍລິສັດຜ ູ້ຍິງເປັນເຈ ົ້ຳ
ຂອງ. ໃນເບ ົ້ອງຕ ົ້ນກຳນເຮັດທຸລະກິດແມ່ນດໍຳເນີນແບບທຸລະກິດຄອບຄ ວທີົ່ເຮັດກຳນຄ້ຳ
ຂຳຍແບບຊ ົ້ໄປຂຳຍມຳ, ຫ ັງຈຳກນັົ້ນ ກໄໍດູ້ຈ ດທະບຽນວິສຳຫະກດິຢ່ຳງເປັນທຳງກຳນໃນ
ເດ ອນຕຸລຳ 2010. ປະຈຸບັນ ບໍລິສັດມີພະນັກງຳນປະຈໍຳ ທັງໝ ດ 16 ຄ ນ.
ບໍລິສັດຈໍຳປຳຫອມດໍຳເນີນທຸລະກດິໂຮງສີເຂ ົ້ຳໂດຍໄດູ້ຈໍຳໜ່ຳຍເຂ ົ້ຳໜຽວ(ປະມຳນ 60%)
ແລະ ເຂ ົ້ຳຈ້ຳວຫອມມະລິ (40%). ບໍລິສັດໄດູ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ກຸ່ມຊຳວນຳປ ກເຂ ົ້ຳໃນ
6 ໜ ່ບ້ຳນ ຢ ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເຊິົ່ງເປັນຜ ູ້ສະໜອງເຂ ົ້ຳເປ ອກໃຫູ້ບໍລິສັດ ແລະ ມີ
ທ່ຳແຮງໃນກຳນເຮັດວຽກກັບກຸ່ມຊຳວນຳເພິົ່ມຂ ົ້ນ. ໃນປະຈຸບັນບໍລິສັດໄດູ້ຂຳຍເຂ ົ້ຳສະ
ເພຳະແຕ່ຢ ່ພຳຍໃນປະເທດ ໂດຍນໍຳໃຊູ້ກຳນຂຳຍແບບ ຂຳຍໃຫູ້ກັບພໍົ່ຄ້ຳແມ່ຄ້ຳດ້ວຍກັນ
ແລະ ຂຳຍໃຫູ້ກັບລ ກຄ້ຳໂດຍຕ ງ. ກໍຳລັງກຳນຜະລິດຂອງບໍລິສັດແມ່ນ ໄດູ້ປະມຳນ 10
ໂຕນ/ມ ົ້ ສໍຳລັບເຂ ົ້ຳຂຳວທີົ່ສີສໍຳເລັດ ເຊິົ່ງສະໜອງໄດູ້ພຽງແຕ່ 50% ຂອງຄວຳມຕ້ອງກຳນ
ຂອງຕະຫ ຳດໃນປະຈຸບັນ.
ບໍລິສັດຈໍຳປຳຫອມ ຍັງໄດູ້ຮັບຄວຳມສ ນໃຈຈຳກ ຜ ູ້ຊ ົ້ທີົ່ຢ ່ຕ່ຳງປະເທດ ລວມທັງຜ ູ້ຊ ົ້ລຳຍ
ໃຫຍ່ທີົ່ຢ ່ທະວີບເອີລ ບ ເຊິົ່ງເປັນບໍລິສັດຜະລິດສະບຽງອຳຫຳນ ແລະ ໂພສະນຳກຳນ, ເຊິົ່ງ
ມີບໍລິສັດແມ່ຢ ່ປະເທດເຢຍລະມນັ ທີົ່ກໍຳລັງຊອກຫຳເຂ ົ້ຳຄຸນນະພຳບດີ ທີົ່ສຳມຳດນໍຳເອ ຳ
ມຳໃຊູ້ເພ ົ່ອຜະລິດໃຫູ້ເປັນຜະລິດຕະພັນແປູ້ງທີົ່ບໍົ່ມີສຳນກຼູເຕັນໃນສິນຄ້ຳຫ ຳຍຊະນິດ.
ເຂ ົ້ຳໄດູ້ຖ ກນໍຳມຳໃຊູ້ ເປັນແຫ ົ່ງທຳດແປູ້ງທີົ່ບໍມີສຳນກ ເຕັນ ແລະ ເລັກໂຕສ, ແລະ ເປັນໂປ 
ຕິນທີົ່ຍ່ອຍສະຫ ຳຍໄດູ້. ຕ ວຢ່ຳງ: ແປູ້ງເຂ ົ້ຳ ຖ ກນໍຳໃຊູ້ຢ່ຳງຫ ວງຫ ຳຍໃນອຳຫຳນເດັກນ້ອຍ
ແລະ ຊີລຽວສໍຳລັບເດັກແດງ (ໂປ ຕິນຈຳກເຂ ົ້ຳ ມີສຳນອຳມິໂນອຳຊິດ ທີົ່ໄກູ້ຄຽງກັບນໍຳ ົ້ນ ມ
ແມ່) ແລະ ແປູ້ງເຂ ົ້ຳສຳມຳດນໍຳເອ ຳໄປໃຊູ້ໄດູ້ຢ່ຳງຫ ຳກຫ ຳຍ ນັບຕັົ້ງແຕ່ກຳນປຸງແຕ່ງໃຫູ້ເປັນ
ຜະລິດຕະພັນອຳຫຳນທີົ່ມີສ່ວນປະສ ມເຮັດໃຫູ້ເປັນຄີມຣເຊິົ່ງສຳມຳດຫລຸດໄຂມັນອີມໂຕ
ໄດູ້, ຈ ນເຖິງກຳນເພີົ່ມຄວຳມກອບຂອງ ຂະໜ ມປັງທີົ່ບໍົ່ມີກຼູເຕັນ. ໂປ ຕິນຈຳກເຂ ົ້ຳ ຍັງຖ ກ
ນໍຳໃຊູ້ເຂ ົ້ຳໃນກຳນຜະລິດ ອຳຫຳນທີົ່ໃຫູ້ພະລັງງຳນ ທີົ່ມີອຳຫຳນປະເພດກິນຫລິົ້ນ, ອຳຫຳນ
ປະເພດອ ບ ແລະ ອຳຫຳນສັດລ້ຽງ ແລະ ສຳມຳດນໍຳໃຊູ້ກັບອຳຫຳນປະເພດອ ົ່ນໆອີກໄດູ້

ກຳນປບັປງຸ ຄຸນນະພຳບ ແລະ ຄວຳມອຳດສຳ 
ມຳດໃນກຳນຜະລດິ ເພ ົ່ອໃຫູ້ສຳມຳດຕອບສະ   
ໝອງຄວຳມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງກຳນຂອງຕະຫລຳດ

ສິົ່ງທ້ຳທຳຍໃນກຳນຂະຫຍຳຍທລຸະກດິໃຫູ້ເຕບີໂຕ…? 
ບໍລິສັດຈໍຳປຳຫອມຮັບຮ ູ້ວ່ຳ ອຸປະສັກຕ ົ້ນຕໍກ່ຽວກັບກຳນເພິົ່ມປະລິມຳນກຳນຂຳຍໃຫູ້ຫ ຳຍ
ຂຶົ້ນກ່ວຳເກ ົ່ຳ ແມ່ນເຄ ົ່ອງຈັກ ແລະ ໂຄງລ່ຳງພ ົ້ນຖຳນທີົ່ລ່ຳສະໄໝຢ ່ໃນໂຮງສີເຂ ົ້ຳຂອງພວກ
ເຂ ຳ. ບໍລິສັດຕ້ອງກຳນລ ງທຶນໃສ່ ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ສໍຳລັບກຳນຜະລິດ (ບ່ອນຕຳກ ແລະ
ໂຮງສີເຂ ົ້ຳ) ເພ ົ່ອເປັນກຳນເພີົ່ມປະລິມຳນ ແລະ ຜ ນໄດູ້ຮັບທີົ່ມີຄຸນນະພຳບດີຂຶົ້ນນັົ້ນກໍຄ 
ກຳນສ້ຳງມຳດຕະຖຳນກຳນຜະລິດທີົ່ສະອຳດປອດໄພ (GMP).
ປະລິມຳນກຳນສີເຂ ົ້ຳທີົ່ຫ ຳຍຂຶົ້ນຈະສຳມຳດຕອບສະໜອງໄດູ້ຕຳມຄວຳມຕ້ອງກຳນທີົ່ມີໃນ
ປະຈຸບັນ ແລະ ໃນເວລຳດຽວກັນຄຸນນະພຳບສິນຄ້ຳທີົ່ດີຂຶົ້ນຈະເຮັດໃຫູ້ບໍລິສັດເລີົ່ມເຈຳະ
ຕະຫ ຳດສ ົ່ງອອກ. ບໍລິສັດຈິົ່ງໄດູ້ຕັດສິນໃຈວ່ຳຈໍຳເປັນຕ້ອງໄດູ້ລ ງທຶນ ຊ ົ້ເຄ ົ່ອງຈັກສີເຂ ົ້ຳ
ແລະ ອຸປະກອນກຳນຜະລິດອັນໃໝ່ເຂ ົ້ຳມຳ.ຜ ູ້ສະໝອງກຳນບໍລິກຳນ

ຈຳກຫລຳຍພຳກສ່ວນ



“ຂ້ຳພະເຈ ົ້ຳຮ ູ້ສຶກພ ມໃຈ ທີົ່ໄດູ້ເປັນໜຶົ່ງໃນ
ບໍລິສັດທີົ່ໄດູ້ຮັບ ກຳນສະໜັບສະໜ ນຈຳກ 
ໂຄງກຳນ BAF II - ທັງກຳນໃຫູ້ຄໍຳແນະນໍຳ
ທີົ່ບໍົ່ເສຍຄ່ຳ ແລະ ທຶນສ ມທ ບ -ເພ ົ່ອປັບປຸງ
ຄວຳມສຳມຳດໃນກຳນແຂ່ງຂັນຂອງທຸລະກິດ
ຂອງຂ້ຳພະເຈ ົ້ຳ. ກຳນສະໜັບສະໜ ນນີົ້ ໄດູ້
ຊ່ວຍໃຫູ້ຂ້ຳພະເຈ ົ້ຳສ້ຳງຄວຳມໝັົ້ນໃຈໃຫູ້ໂຕ
ເອງເພິົ່ົ້ມຂຶົ້ນ ແລະ ເປັນກຳນກະຕຸກຊຸກຍ ູ້ໃຫູ້
ຂ້ຳພະເຈ ົ້ຳ ລ ງທຶນຫ ຳຍຂຶົ້ນ ເພ ົ່ອກຳນເຕີບ
ໃຫຍ່ຂະຫຍຳຍຕ ວຂອງທຸລະກິດໃຫູ້ຫ ຳຍ
ຂຶົ້ນ. ໂດຍກຳນສະໜັບສະໜ ນຈຳກໂຄງກຳນ 
BAF II, ຂ້ຳພະເຈ ົ້ຳມີຄວຳມສຸກ ທີົ່ໄດູ້ເຫັນ
ກຳນຜະລິດໄດູ້ຮັບກຳນປັບປຸງໃຫູ້ດີ ພ້ອມກັບ
ສິົ່ງອໍຳນວຍຄວຳມສະດວກໃນກຳນຜະລິດທີົ່
ດີຂຶົ້ນ ແລະ ໄດູ້ຄຸນນະພຳບຕຳມ 
ມຳດຕະຖຳນ ກຳນຜະລິດທີົ່ສະອຳດປອດໄພ 
(GMP)”
ທ່ຳນ ນຳງ ບຸນຮຽງ, ເຈ ົ້ຳຂອງບໍລິສັດ ຈໍຳປຳ
ຫອມກຳນຄ້ຳຂຳອອກ-ຂຳເຂ ົ້ຳ ຈໍຳກັດຜ ູ້ດຽວ

ຖ້ຳທ່ຳນຕ້ອງກຳນຮ ູ້ຂໍົ້ມ ນເພີົ່ມເຕີມກຽ່ວກັບ ໂຄງກຳນ BAF II ແລະ ຊອກຮ ູ້ວ່ຳ
ພວກເຮ ຳຈະສຳມຳດຊ່ວຍໃຫູ້ທຸລະກິດຂອງທ່ຳນເຕີບໂຕໄດູ້ ຫ  ບໍົ່ນັົ້ນ, ກະລຸນຳເຂ ົ້ຳ
ໄປເບິົ່ງທີົ່: www.baflaos.com ແລະ ສຳມຳດເຂ ົ້ຳມຳປຶກສຳຫຳລ ກັບພວກເຮ ຳ
ໄດູ້.

“ທ່ຳນ ນຳງ. ບຸນຮຽງ ແມ່ນຜ ູ້ປະກອບກຳນ
ທີົ່ແທູ້ຈິງ. ລຳວໄດູ້ສຸມໃສ່ແກູ້ໄຂ ບັນຫຳດ້ຳນ
ຄວຳມຕ້ອງກຳນຂອງທຸລະກິດລຳວເອງ ແລະ 
ກໍບໍົ່ເຄີຍທີົ່ຈະຢຸດຊອກຫຳໂອກຳດ ທີົ່ສຳມຳດ

ເຮັດໃຫູ້ທຸລະກິດຂອງລຳວເຕີບໃຫຍ່
ຂະຫຍຳຍຕ ວ. ບໍລິສັດຈໍຳປຳຫອມ ເປັນໜຶົ່ງ
ໃນອີກຫ ຳຍທຸລະກິດທີົ່ແມ່ນແມ່ຍິງເປັນເຈ ົ້ຳ
ຂອງທຸລະກິດ ພວກເຮ ຳ ທີມງຳນໂຄງກຳນ 

BAF II ມີຄວຳມສຸກທີົ່ໄດູ້ເຮັດວຽກນໍຳ ແລະ 
ພວກເຮ ຳກໍໄດູ້ຮຽນຮ ູ້ຫ ຳຍຢ່ຳງ ຈຳກຄວຳມ
ຊໍຳນິຊໍຳນຳນງຳນຂອງ ທ່ຳນ ນຳງ. ບຸນຮຽງ 

ໃນອຸດສຳຫະກໍຳນີົ້. ທ່ຳນ ນຳງ. ບຸນຮຽງ ໄດູ້
ເຮັດວຽກຢ່ຳງໃກູ້ຊິດກັບ ກຸ່ມຊຳວນຳປ ກເຂ ົ້ຳ 
ໃນຫ ຳຍບ້ຳນ ເຮັດໃຫູ້ພວກເຂ ຳມີລຳຍຮັບ

ປະຈໍຳ. ພວກເຮ ຳຂໍອວຍພອນໄຊ ໃຫູ້ ທ່ຳນ 
ນຳງ. ບຸນຮຽງ ປະສ ບຜ ນສໍຳເລັດໃນທຸລະກິດ

ຂອງລຳວ.
ທ່ຳນນຳງ ວິໄລຈິດ ແສນມັງທອງ,ຮອງຫ ວ

ໜ້ຳໂຄງກຳນ BAFII                                     

ສະນັົ້ນ, ບຳດກຳ້ວຕໍົ່ໄປ..
ທ່ຳນນຳງ ບຸນຮຽງ, ຜ ູ້ອໍຳນວຍກຳນຂອງ ບໍລິສັດຈໍຳປຳຫອມກຳນຄ້ຳຂຳອອກ-ຂຳເຂ ົ້ຳ
ຈໍຳກັດຜ ູ້ດຽວ ຮ ູ້ສຶກດີໃຈຫ ຳຍ ທີົ່ໄດູ້ຮັບກຳນສະໜັບສະໜ ນຈຳກ ໂຄງກຳນ BAF II
ແລະ ຍັງໄດູ້ເຂ ົ້ຳມຳສະໝັກຂໍທຶນສ ມທ ບຕ ົ່ມອີກເປັນຄັົ້ງທີສອງ. ທຶນສ ມທ ບຄັົ້ງທີ
ສອງນີົ້ ແມ່ນໄດູ້ເຮັດກິດຈະກໍຳ ສອງ ກິດຈະກໍຳ ຄ : i) ອອກແບບ ແລະ ວຳງແຜນຜັງ
ສຳງເກັບມ້ຽນເຄ ົ່ອງຂອງບໍລິສັດ ເພ ົ່ອຮອງຮັບປະລິມຳນເຂ ົ້ຳເປ ອກທີົ່ເພິົ້ມຂຶົ້ນໃນ
ໂຮງສີເຂ ົ້ຳ, ແລະ ii) ອອກແບບໄໝ່ສໍຳລັບຖ ງຫຸູ້ມຫໍົ່ເຂ ົ້ຳ ເຊິົ່ງຈະລວມເອ ຳຂໍົ້ມ ນລຳຍ
ລະອຽດເພ ົ່ອໃຫູ້ລ ກຄ້ຳຮັບຮ ູ້ ກ່ຽວກັບສຳນອຳຫຳນ ໂດຍໄດູ້ເຮັດເປັນ ສຳມ ພຳສຳ.

ວິທີກຳນແກູ້ໄຂບັນຫຳເພ ົ່ອພດັທະນຳທລຸະກດິ…
ໂດຍຕັດສິນໃຈລ ງທຶນຊ ົ້ເຄ ົ່ອງສີເຂ ົ້ຳໃໝ່,ບໍລິສັດຈໍຳປຳຫອມຮ ູ້ວ່ຳຕ້ອງມີກຳນວຳງແຜນ
ຜັງຂອງຕຶກອຳຄຳນທີົ່ຈະສ້ຳງຂຶົ້ນໃໝ່ພ້ອມກັບເຄ ົ່ອງຕຳກເຂ ົ້ຳ ແລະ ອຸປະກອນທີົ່ໃຊູ້
ເຂ ົ້ຳໃນກຳນຜະລິດ. ບໍລິສັດຍັງຕ້ອງໝັົ້ນໃຈວ່ຳ ແຜນຜັງໃນກຳນຈັດລຽງເຄ ົ່ອງຈັກ
ແມ່ນໄດູ້ສອດຄ່ອງຕຳມມຳດຕະຖຳນກຳນຜະລິດທີົ່ສະອຳດປອດໄພ(GMP)
ເພ ົ່ອຮັບປະກັນວ່ຳ ຈະໄດູ້ຮັບກຳນຢັົ້ງຢ ນມຳດຕະຖຳນກຳນຜະລິດທີົ່ສະອຳດປອດໄພ
(GMP) ດັົ່ງກ່ຳວ.
ບໍລິສັດຮ ູ້ວ່ຳ ເຖິງຈະມີອຸປະກອນໃໝ່ຢ ່ໃນຕຶກຫ ັງໃໝ່ກໍຕຳມ ຖຳ້ປຳດສະຈຳກກຳນ
ອອກແບບ ແລະ ກຳນວຳງແຜນຜັງທີົ່ຖ ກຕ້ອງແລູ້ວ ກຳນຜະລິດ ແລະ ຄຸນນະພຳບ
ຂອງເມັດເຂ ົ້ຳທີົ່ບໍລິສັດຕ້ອງກຳນອຳດຈະບໍົ່ໄປຕຳມຄວຳມຕ້ອງກຳນທີົ່ວຳງໄວູ້.
ສະນັົ້ນ ບໍລິສັດຈິົ່ງຈໍຳເປັນຊອກເອ ຳຊ່ຽວຊຳນເຂ ົ້ຳມຳເປັນທີົ່ປຶກສຳ ໂດຍໃຫູ້ເຂ ົ້ຳມຳ
ຊ່ວຍໃນກຳນ ອອກແບບແຜນຜັງໂຮງສີໃຫູ້ໄດູ້ດີທີົ່ສຸດ. ໃນເວລຳນັົ້ນເອງ ບໍລິສັດຈໍຳ
ປຳຫອມ ໄດູ້ເຂ ົ້ຳມຳຫຳ ໂຄງກຳນ BAF II ແລະ ສະໝັກເອ ຳທຶນສ ມທ ບ ເພ ົ່ອຊ່ວຍ
ຈ່ຳຍຄ່ຳທີົ່ປຶກສຳ. ແລະ ທີມງຳນ ໂຄງກຳນ BAF II ກໄໍດູ້ໃຫູ້ກຳນຊ່ວຍເຫ  ອເປັນຢ່ຳງ
ດີ. ໃນທີົ່ສຸດ..
ບໍລິສັດຈໍຳປຳຫອມສຳມຳດເລີິົ່ມຕ ົ້ນກຳນຜະລິດ ໃນໂຮງສີເຂ ົ້ຳຫ ັງໃໝ່ໄດູ້ທັນກັບເວລຳ
ເພ ົ່ອນໍຳເອ ຳເຂ ົ້ຳທີົ່ຫຳກໍເກັບກ່ຽວແລູ້ວຫ ັງລະດ ຝ ນ ເຂ ົ້ຳມຳສີ ແລະ ຜ ນໄດູ້ຮັບໃນ
ເບ ົ້ອງຕ ົ້ນ ກໍຊີົ້ໃຫູ້ເຫັນວ່ຳ ທັງປະສິດທິພຳບ ແລະ ຄຸນນະພຳບໄດູ້ຮັບກຳນປັບປຸງດີ
ຂຶົ້ນ. ກໍຳລັງກຳນຜະລິດຂອງບໍລິສັດ ໄດູ້ເພີົ່ມຂຶົ້ນຈຳກ 10 ໂຕນ ມຳເປັນ 42 ໂຕນ/ມ ົ້
ສໍຳລັບເຂ ົ້ຳຂຳວທີົ່ສີສໍຳເລັດ. ຈໍຳນວນກຸ່ມຊຳວນຳທີົ່ສະໜອງເຂ ົ້ຳເປ ອກໃຫູ້ກັບ ບໍລິສັດ
ກໍເພີົ່ມຂຶົ້ນຕ ົ່ມອີກ 6 ກຸ່ມ.
ແຜນກຳນຂ ນສ ົ່ງເຂ ົ້ຳສຳນໃນຄັົ້ງທໍຳອິດໄປໃຫູ້ກັບຜ ູ້ຊ ົ້ໃນທະວີບເອີລ ບໄດູ້ເລີົ່ມຕ ົ້ນຂຶົ້ນ.
ແຕ່ກໍໜ້ຳເສຍດຳຍ ທີົ່ຜ ນກະທ ບຂອງ ກຳນລະບຳດພະຍຳດ COVID-19 ເຮັດໃຫູ້ບໍົ່
ສຳມຳດ ນໍຳເອ ຳຕ ູ້ຄອນເທນເນີົ້ ເຂ ົ້ຳມຳທ່ຳເຮ ອຢ ່ບຳງກອກໄດູ້. ສະນັົ້ນ ກຳນຂ ນສ ົ່ງ
ຂອງຄັົ້ງທໍຳອິດນັົ້ນ ກໍຕ້ອງໄດູ້ຖ້ຳໄປຕ ົ່ມ ຈ ນກ່ວຳສິົ່ງກີດຂວຳງດ້ຳນຕ່ອງໂສູ້ກຳນສະ
ໜອງ ທີົ່ເກີດຈຳກພະຍຳດລະບຳດ ຈະໄດູ້ຮັບກຳນແກູ້ໄຂດີຂຶົ້ນ.

http://www.baflaos.com/

