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ກ່ຽວກບັບລໍສິດັ
ການເດີນທາງຂອງ ເຮີ ເວີກສ ແມ່ນ ການຄ ົ້ນພ ບຕ ວເອງຂອງແມ່ຍິງຄ ນໜຶົ່ງ
ຊ ົ່ວ່າ ຕຸກຕາ ແລະ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາກາຍມາເປັນ ວິສາຫະກິດທາງສັງຄ ມທີົ່ມີ
ຜ ນກໍາໄລ. ໂດຍໄດ້ອອກແບບ, ຊອກຫາແຫລ່ງຜະລິດ ແລະ ຂາຍຜະລິດຕະພັນ
ແບບ ຍຸກສະໄໝໃໝ່ ເຊັົ່ນ: ເສ ົ້ອຜ້າ, ເກີບ ແລະ ເຄ ົ່ອງຫັດທະກໍາອ ົ່ນໆ. ສິົ່ງທີົ່ເຮັດ
ໃຫ້ ເຮີ ເວີກສ ແຕກຕ່າງຈາກວິສາຫະກິດອ ົ່ນໆ ກໍົ່ແມ່ນວ່າ ຜະລິດຕະພັນທັງໝ ດ
ຂອງ ເຮີ ເວີກສ ຍັງຄ ງສ ບສານວິທີການຜະລິດທີົ່ມີຄຸນຄ່າທາງດ້ານຮີດຄອງປະເພນີ
ອັນດີງາມແລະລວດລາຍທີົ່ເປັນເອກະລັກຂອງຊ ນເຜ ົ່າກຸ່ມນ້ອຍໃນລາວ. ຜະລິດຕະ
ພັນເຄ ົ່ອງນຸ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຕໍົ່າດ້ວຍມ , ຫຍິບ ແລະ ຖັກແຊ່ວໂດຍແມ່ຍິງ ແລະ
ເຮັດຈາກວັດສະດຸທີົ່ມາຈາກທ້ອງຖິົ່ນ ແລະ ນໍາໃຊ້ສີທໍາມະຊາດໃນການຍ້ອມ.
ເຮີ ເວີກສ ນໍາໃຊ້ຮູບແບບທຸລະກິດທີົ່ກໍົ່ໃຫ້ເກີດສ່ວນຮ່ວມໃນສັງຄ ມ ພາຍໃຕ້
ພາລະກິດການປ ກປັກຮັກສາ ແລະ ສ ົ່ງເສີມແຜ່ນແພທີົ່ມີລວດລາຍສິນລະປະທີົ່
ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງຊ ນເຜ ົ່າກຸ່ມນ້ອຍໃນລາວ,ເປັນການຊ່ວຍອະນຸລັກມໍລະ
ດ ກທາງວັດທະນະທໍາທີົ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງຊ ນເຜ ົ່າ ແລະ ຍັງເປັນການສະ
ໜັບສະໝູນຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງບາງຊຸມຊ ນທີົ່ດ້ອຍໂອກາດຢູ່ໃນລາວ. ການປະ
ສ ມປະສານລະຫວ່າງລວດລາຍພ ົ້ນເມ ອງ ແລະ ແບບສະໄໝໃໝ່ ໄດ້ສ້າງໃຫ້ມີ
ຕະຫລາດທີົ່ແຕກຕ່າງອອກໄປ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນຂອງ ເຮີ ເວີກສ ມີ
ຄວາມແຕກຕ່າງຈາກ ຜະລິດຕະພັນຂອງຮ້ານເສ ົ້ອຜ້າແຟຊັນຮ້ານອ ົ່ນໆ.
ເຮີ ເວີກສ ສ ົ່ງເສີມຄຸນຄ່າ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງແມ່ຍິງລາວ ທີົ່ມາຈາກຫຼາກ
ຫຼາຍຊ ນເຜ ົ່າທີົ່ເປັນຊ ນເຜ ົ່າກຸ່ມນ້ອຍ. ທັກສະການຜະລິດທີົ່ສະລັບຊັບຊ້ອນຂອງ
ພວກເຂ າໄດ້ຖ ກຄູກຄາມຈາກໂຮງງານຜະລິດທີົ່ສາມາດຜະລິດໄດ້ຫລາຍໆຕໍົ່ມ ົ້,
ການທີົ່ ເຮີ ເວີກສ ເຂ ົ້າມາສະຫງວນທັກສະການຜະລິດແບບດັົ້ງເດີມຂອງພວກເຂ າ
ບໍົ່ພຽງແຕ່ເປັນການໃຫ້ໂອກາດທາງດ້ານການຄ້າແຕ່ຍັງຮັບປະກັນຄວາມຍ ນຍ ງທາງ
ດ້ານເສດຖະກິດໃນໄລຍະຍາວນໍາອີກ.

ວິທີການດາໍເນນີທຸລະກດິແບບມສີວ່ນຮ່ວມ ເພ ົ່ອສ ົ່ງເສມີ
ຜະລິດຕະພນັແຟຊນັລາວໂດຍໄດຮ້ບັແຮງບນັດາໃຈຈາກງານ
ສິນລະປະຊ ນເຜ ົ່າອນັດີງາມຂອງຊາດ

ສິົ່ງທາ້ທາຍໃນການຂະຫຍາຍທລຸະກດິໃຫເ້ຕບີໂຕ...?
ລູກຄ້າສ່ວນໃຫຍ່ຂອງ ເຮີ ເວີກສ ແມ່ນນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກຕ່າງປະເທດທີົ່ເຂ ົ້າມາ
ທ່ອງທ່ຽວໃນປະເທດລາວ ເຊິົ່ງພວກເຂ າຈະມາຢ້ຽມຢາມຮາ້ນ ແລະ ຊ ົ່ນຊ ມ
ຜະລິດຕະພັນທີົ່ວາງຂາຍ ໂດຍທີົ່ບໍົ່ຮູ້ເລ ົ່ອງລາວກ່ຽວກັບຕ ົ້ນກໍາເນີດທີົ່ມາ ແລະ
ການຜະລິດຜ ນງານທີົ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ເພ ົ່ອໃຫ້ໄດ້ຜະລິດຕະພັນເຫຼ ົ່ານັົ້ນມາ.
ລູກຄ້າຜູ້ທີົ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບລາຄາເຄ ົ່ອງນຸ່ງໂຮງງານ ແລະ ແຟຊັນຕາມກະແສນິຍ ມ ບາງ
ຄັົ້ງອາດຮູ້ສຶກວ່າລາຄາຂອງຜະລິດຕະພັນຂອງ ເຮີ ເວີກສ ນັົ້ນສູງເກີນໄປ ໂດຍທີົ່ບໍົ່
ຮູ້ເລີຍວ່າ ກ່ອນຈະເກີດມີຜະລິດຕະພັນໃດໜຶົ່ງຂຶົ້ນມານັົ້ນ ກໍົ່ຍ້ອນການເຮັດວຽກທີົ່
ເອ າໃຈໃສ່ທຸກຂັົ້ນຕອນ ເພ ົ່ອສ້າງສັນໃຫ້ເກີດມີຜະລິດຕະພັນຂຶົ້ນມາ ແລະ ເປັນ
ຜະລິດຕະພັນທີົ່ມີເອກະລັກສະເພາະ.

ເຖິງວ່າພະນັກງານຂາຍໃນຮ້ານໄດ້ພະຍາຍາມອະທິບາຍກ່ຽວກັບຜະລິດ
ຕະພັນຕ່າງໆທີົ່ມີໃນຮ້ານແລ້ວກໍຕາມແຕ່ມັນກໍຍັງມີຂໍົ້ຈໍາກັດທາງດ້ານພາສາ.
ສະນັົ້ນ ຕຸກຕາ ຕ້ອງໄດ້ຊອກຫາວິທີທາງເອ າຊະນະອຸປະສັກທີົ່ເກີດຂຶົ້ນນີົ້ ເພ ົ່ອໃຫ້
ລູກຄ້າທີົ່ມາຈາກປະເທດຍິປຸ່ນ, ເກ າຫຼ,ີ ອາເມລິກາ, ເອີລ ບ ແລະ ຈາກ
ປະເທດອ ົ່ນໆ ສາມາດເຂ ົ້າໃຈ ຄຸນຄ່າທີົ່ແທ້ຈິງຂອງຜະລິດຕະພັນທີົ່ມາວາງຂາຍ.

ຖ ກໃຫ້ບໍລິການໂດຍ :
Black Sheep 
Studio



“ການທີົ່ໄດ້ຮັບທຶນສ ມທ ບຈາກໂຄງການ 
BAF II, ຂ້ອຍໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ຜູ້ສ້າງ
ວິດີໂອ ເພ ົ່ອສ້າງສັນ ແລະ ນໍາສະເໜີເນ ົ້ອຫາ
ທີົ່ມີຄຸນນະພາບແບບມ ອາຊີບ ເຊິົ່ງສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນເລ ົ່ອງລາວເບ ົ້ອງຫຼັງຂອງຜະລິດຕະ
ພັນຂອງພວກເຮ າ. ວິດີໂອເຫຼ ົ່ານີົ້ ຈະຊ່ວຍ
ໃຫ້ລູກຄ້າຂອງຂ້ອຍ ຊ ົ່ນຊ ມເຂ ົ້າໃຈໄດ້ດີຂຶົ້ນ
ໃນ ວິທີການຜະລິດເຄ ົ່ອງເຫຼ ົ່ານີົ້ ແລະ ຮູ້ວ່າ
ມັນມີຄວາມຍາກຊໍາໃດໃນການເຮັດເຄ ົ່ອງ
ແຕ່ລະຢ່າງດ້ວຍມ ຄ ນ. ສິົ່ງດັົ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍ
ຜັກດັນຍອດຂາຍໃຫ້ດີຂຶົ້ນ ເນ ົ່ອງຈາກວ່າລູກ
ຄ້າເອງ ເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມ
ເອ າໃຈໃສ່ ທີົ່ມີຕໍົ່ການສ້າງສັນຜະລິດຕະພັນ
ເຫຼ ົ່ານັົ້ນ.”

ນາງ ຕຸກຕາ, ເຈ ົ້າຂອງ ເຮີ ເວີກສ

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຮູ້ຂໍົ້ມູນເພີົ່ມເຕີມກຽ່ວກັບ ໂຄງການ BAF II ແລະ ຊອກຮູ້ວ່າ
ພວກເຮ າຈະສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທຸລະກິດຂອງທ່ານເຕີບໂຕໄດ້ ຫຼ ບໍົ່ນັົ້ນ, ກະລຸນາເຂ ົ້າ
ໄປເບິົ່ງທີົ່: www.baflaos.com ແລະ ສາມາດເຂ ົ້າມາປຶກສາຫາລ ກັບພວກເຮ າ
ໄດ້.

“ຕຸກຕາ ແມ່ນນັກທຸລະກິດຍິງໜຸ່ມນ້ອຍຄ ນ
ໜຶົ່ງທີົ່ໜ້າຍ ກຍ້ອງ ເປັນຄ ນມຸ້ງໝັົ້ນ ແລະ 
ຕັົ້ງໃຈໃນສິົ່ງທີົ່ລາວເຮັດ, ເອ າໃຈໃສ່ໃນລາຍ
ລະອຽດຂອງທຸກໜ້າວຽກ ພ້ອມທັງລ ງໄປເຮັດ
ວຽກຕ ວຈິງຮ່ວມກັບຊ ນເຜ ົ່າ ຈິົ່ງເຮັດໃຫ້
ຜ ນງານທີົ່ອອກມາເປັນທີົ່ຍອມຮັບ ແລະ ມີຄຸນ
ນະພາບສູງ. ພວກເຮ າມີຄວາມຮູ້ສຶກຍິນດີ ທີົ່
ໂຄງການ BAF II ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃຫ້ກັບ 
ເຮີ ເວີກສ ແລະ ຂໍອວຍພອນໄຊໃຫ້ ຕຸກຕາ 
ປະສ ບຜ ນສໍາເລັດຢ່າງຕໍົ່ເນ ົ່ອງ.”
ນາງ ສຸດາພອນ ມອນສະຫວັນ “ ບີົ້ ”

ທີົ່ປຶກສາ ໂຄງການ BAF II

ສະນັົ້ນ, ບາດກາ້ວຕໍົ່ໄປ...? 
ການຖ່າຍທໍາວິດີໂອໄດ້ສໍາເລັດສ ມບູນແລ້ວ ແລະ ໃນຫວ່າງບໍົ່ດ ນມານີົ້ ເຮີ ເວີກສ ໄດ້
ກັບມາຂໍທຶນຈາກ ໂຄງການ BAF II ເປັນຄັົ້ງທີ 2 ເຊິົ່ງຈະຊ່ວຍຈ່າຍຄ່າປັບປຸງການ
ເຮັດວຽກຂອງ ເວບໄຊ໌ ເຮີ ເວີກສ ໃຫ້ໄດ້ດີຂຶົ້ນ ແລະ ຊ່ວຍສ້າງແພຼດຟອມການຄ້າ
ແບບອີເລັກໂຕຼນິກທີົ່ມີປະສິດທິພາບ ສໍາລັບການຂາຍອອນລາຍ ແລະ ການຈັດສ ົ່ງ
ຜະລິດຕະພັນ.
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການເບິົ່ງວິດີໂອທີົ່ເຮັດຂຶົ້ນມາໂດຍ ເຮີ ເວີກສ ໂດຍການຊ່ວຍເຫຼ ອຈາກ
ໂຄງການ BAF II ນັົ້ນ, ທ່ານສາມາດເຂ ົ້າໄປເບິົ່ງໄດ້ທີົ່:
https://www.youtube.com/channel/UCoj3izYFSPQTxDIMuqb8
pzg

… ວີທີການແກໄ້ຂບນັຫາເພ ົ່ອພດັທະນາທລຸະກດິ?
ຫັຼງຈາກນັົ້ນ ຕຸກຕາ ໄດ້ເກີດມີແນວຄວາມຄິດ ຢາກຂ້າມຜ່ານຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
ທາງພາສາໃຫ້ໄດ້ ລາວຈຶົ່ງໄດ້ສ້າງຊຸດວິດີໂອສັົ້ນແບບປະສ ມປະສານ ເຊິົ່ງ
ສາມາດນໍາເອ າໜ້າຈໍມາຕັົ້ງສະແດງຢູ່ໃນຮ້ານ ເພ ົ່ອໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວ
ກັບ ຕ ົ້ນກໍາເນີດທີົ່ແທ້ຈິງຂອງຜະລິດຕະພັນທີົ່ພວກເຂ າສ ນໃຈ. ພະນັກງານ
ຂາຍໃນຮ້ານ ກໍຍັງສາມາດນໍາໃຊ້ໜ້າຈໍວິດີໂອນັົ້ນໄດ້ ໃນເວລາຈໍາເປັນ ແລະ ວິ
ດີໂອເຫຼ ົ່ານັົ້ນຍັງສາມາດນໍາມາໃຊ້ ເພ ົ່ອສ ົ່ງເສີມການຕະຫຼາດ ໃນສ ົ່ສັງຄ ມອອນ
ລາຍນໍາໄດ້ອີກ.  
ເພ ົ່ອໃຫ້ໄດ້ຄ ແນວນັົ້ນ ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການນໍາໃຊ້ ການບໍລິການຜູ້ຜະລິດ 
ແລະ ຕັດຕໍົ່ວິດີໂອທີົ່ເປັນມ ອາຊີບ ເພ ົ່ອຖ່າຍທໍາ ແລະ ສ້າງວິດີໂອ ໃນຫຼາຍກ່
ວາ 12 ສະຖານທີົ່ແຕກຕ່າງກັນ ຢູ່ໃນລາວ ລວມທັງການຖ່າຍທໍາໃນເຂດຫ່າງ
ໄກສອກຫຼີກ. ມາຮອດຈຸດນີົ້ເອງ ເຮີ ເວີກສ ໄດ້ເຂ ົ້າມາປຶກສາກັບ ໂຄງການ 
BAF II ແລະ ໄດ້ສະໝັກຂໍທຶນສ ມທ ບ ເພ ົ່ອຊ່ວຍຈ່າຍຄ່າຊ່ຽວຊານຖ່າຍທໍາ
ວິດີໂອ ເພ ົ່ອສ້າງວິດີໂອເຫຼ ົ່ານີົ້ຂຶົ້ນມາ. ທີມງານ ໂຄງການ BAF II ເອງ ກໍມີ
ຄວາມຍິນດີໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼ ອ.     

ຜ ນໄດຮ້ບັສດຸທາ້ຍ…
ຕຸກຕາ ແລະ ຊ່າງຖ່າຍທໍາວິດີໂອ ໄດ້ໃຊ້ເວລາຫຼາຍເດ ອນ ໃນການເດີນທາງໄປ
ສະຖານທີົ່ຕ່າງໆ ເພ ົ່ອຖ່າຍທໍາ ແລະ ຕັດຕໍົ່ວິດີໂອ. ໃນເວລາດຽວກັນ ກໍມີພະຍາດ
ລະບາດ COVID-19 ເຮັດໃຫ້ມີຂໍົ້ຈໍາກັດໃນການເດີນທາງ ແລະ ລູກຄ້າ ເຮີ ເວີກສ
ສ່ວນໃຫຍ່ກໍໄດ້ຫ່າງຫາຍໄປຈາກຮ້ານ. ໂດຍປາດສະຈາກແນວຄິດທໍົ້ຖອຍ, ເຮີ
ເວີກສ ໄດ້ຄ ົ້ນຫາວິທີດັດປັບ ຮູບແບບທຸລະກິດຂອງພວກເຂ າ ເພ ົ່ອພະຍາຍາມຊອກ
ຫາທາງອອກ ຈາກພະຍາດລະບາດນີົ້ໃຫ້ໄດ້.
ວິທີການແກໄ້ຂໃນໄລຍະນີົ້ຄ ການຕິດຕັົ້ງໜ້າຈໍສະແດງວິດີໂອໃສ່ໃນຮ້ານແມ່ນຖ ກ
ຍ ກເລີກໄປ ແຕ່ສຸມໃສ່ນໍາໃຊ້ວິດີໂອເປັນເຄ ົ່ອງມ ທາງການຕະຫຼາດ, ຄິດຄ ົ້ນເພ ົ່ອນໍາ
ໃຊ້ວິດີໂອ ເປັນສ່ວນໜຶົ່ງໃນການສັົ່ງຊ ົ້ສິນຄ້າຜ່ານຊ່ອງທາງອອນລາຍ. ລູກຄ້າ
ສາມາດນໍາໃຊ້ ລະຫັດ QR ເຊິົ່ງເຊ ົ່ອມໂຍງວິດີໂອເຂ ົ້າກັບຜະລິດຕະພັນ ເບິົ່ງ
ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ວິດີໂອແບບອອນລາຍຢູ່ເຮ ອນຂອງຕ ນເອງໄດ້ ເພ ົ່ອໃຫ້ເຂ ົ້າໃຈ
ເຖິງຕ ົ້ນກໍາເນີດຂອງຜະລິດຕະພັນນັົ້ນ.

http://www.baflaos.com/
https://www.youtube.com/channel/UCoj3izYFSPQTxDIMuqb8pzg

