
  
 

ບົດຄວາມຂອງ BAF II ກຽ່ວກັບ Covid-19 ສ້າງຂ ຶ້ນເພ ື່ອໃຫ້ຄ າແນະນ າແກ່ບັນດາທລຸະກິດໃນ ສປປ ລາວ ຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດ 3 ວທິີການເຊັັ່ນ: 

• ຫນັປຽ່ນ ຮູບແບບທຸລະກິດທີື່ມີຢູ່ ເພ ື່ອໃຫ້ສາມາດຜ່ານພົຶ້ນວິກິດການລະບາດຂອງ Covid-19; 

• ກຽມພອ້ມ ຮັບມ ກັບສິື່ງທາ້ທາຍທີື່ຈະເກີດຂ ຶ້ນຈາກ ພາວະເສດຖະກິດໂລກຕົກຕ ໍ່າ; ແລະ 

• ກ ານດົຈດຸຢນື ທລຸະກດິສ າລບັການຟືື້ນໂຕຂອງເສດຖະກິດ. 
 

ບົດຄວາມສະບັບທີ 6 ນີຶ້ຈະນ າສະເໜີຄ າແນະນ າ ກ່ຽວກັບວທິີການສ າລັບທຸລະກິດໃນການກ ານົດຈຸດຢືນຂອງຕົນໃນສະພາບການຂອງໂລກຫ ງັ 

ຈາກ Covid-19 -“ວິຖີຊີວິດໃໝ່”. ເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນແລ້ວວ່າວິກິດການທີື່ຜ່ານມາໄດເ້ຮັດໃຫມ້ີການປ່ຽນແປງວທິີການດ າລງົຊວີິດ, ແລະ 

ສົັ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ວທິີການດ າເນີນທລຸະກິດເຊັັ່ນກັນ. ຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ຄ້າຂາຍ, ຜູ້ໃຫ້ບ ລິການ, ພະນັກງານ, ລູກຄ້າ - ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທງັໝົດ. ດັັ່ງ 

ນັຶ້ນທຸລະກິດສາມາດເຮັດຫຍັງໄດແ້ດ່ເພ ື່ອຮັບປະກັນຄວາມພ້ອມສ າລັບ “ວິຖີຊີວິດໃໝ”່, ແລະ ສາມາດລອດຈາກວິກິດການ Covid-19 ຢ່າງ 

ເຂັຶ້ມແຂງກວາ່ແຕ່ກ່ອນ? 

 

ບດົຄວາມ 6: ການກບັມາແບບແຂງແຮງ ແລະ ດກີວາ່ເກົັ່າ  

Covid-19 ໄດ້ຖ ກຂະໜານນາມວ່າເປັນເຫດການ 'ຫົງດ າ': ເປັນສິື່ງທີື່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມປະຫ າດໃຈສ າລັບຄົນສ່ວນຫ າຍ, ເນ ື່ອງຈາກວ່າມ ີ

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຕ ໍ່າທີື່ເຫດການແບບນີຶ້ຈະເກີດຂ ຶ້ນ. ແຕ່ເມ ື່ອມັນເກີດຂ ຶ້ນແລ້ວ, ມັນເປັນສິື່ງທີື່ເກີນຄວາມຄາດໝາຍ, ແລະ ສິື່ງຕ່າງໆກ ໍ່ປ່ຽນ 

ໄປຢ່າງສິຶ້ນເຊີງ.1   

ການວາງແຜນສ າລບັ“ວຖິີຊວີດິໃໝ່”, ບ ໍ່ແມນ່“ວຖິຊີວີດິເກົັ່າ”. ເມ ື່ອວິກິດການທີື່ຮາ້ຍແຮງທີື່ສຸດໄດ້ຜ່ານໄປ, ອາດຈະມີການຢຸດຕິບນັດາມາດ 

ຕະການສຸກເສີນຕ່າງໆໃນໄລຍະທີື່ຜ່ານມາ, ແລະ ບາງຢ່າງອາດກັບມາເປັນປົກກະຕິ. ແຕ່ມາດຕະການທີື່ປະຕິບັດມາທັງໝົດຕັຶ້ງແຕ່ເດ ອນມີນາປ ີ

2020 ອາດຈະບ ໍ່ຢຸດແບບອັດຕະໂນມັດທັງໝົດ. 

ຄວາມກງັວົນກຽ່ວກັບສຸຂະພາບທີື່ກ າລງັເກີດຂ ຶ້ນ ແລະ 

ບາງຜົນກະທົບທາງບວກທີື່ບ ໍ່ໄດ້ຄາດ 

ການຈາກມາດຕະການສຸກເສີນອາດຈະກາຍເປັນສ່ວນໜ ື່ງຂອງ 

“ວິຖີຊີວິດໃໝ”່. ຕົວຢ່າງ, 

ຜູ້ໃຫ້ບ ລິການທີື່ຖ ກບງັຄັບໃຫ້ບ ລກິານລູກຄາ້ຂອງ 

 
1 ນັກວິທະຍາສາດ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສຸຂະພາບບາງທ່ານ ມີຄວາມຄິດເຫັນວ່າການລະບາດຂອງພະຍາດເຊັັ່ນ  

Covid-19 ໄດ້ມີການຄາດການຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງທີື່ຈະເກີດຂ ຶ້ນໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ແຕ່ຄົນສ່ວນຫ າຍເລ ອກທີື່ຈະເບິື່ງຂ້າມສັນຍານເຕ ອນ. ສະນັຶ້ນ, 

ໃນທາງເຕັກນິກ ການລະບາດຂອງ Covid-19 ແມ່ນເຫດການ ‘ຫົງຂາວ’, ‘ຫົງດ າ’. 

ບດົຄວາມ BAF II: ວກິດິການ COVID-19 
 

ຫນັປຽ່ນ,ກຽມພອ້ມ 

ແລະ ກ ານດົຈຸດຢນື 



ພວກເຂົາໂດຍໃຊ້ຊ່ອງທາງອອນລາຍໃນໄລຍະວິກິດການອາດຈະຕັດສິນໃຈເພີື່ມຊ່ອງທາງການບ ລິການດັັ່ງກ່າວໃນອານາຄົດ ແລະ ບ ລິສັດທີື່ 

ເຄີຍມີພະນັກງານທັງໝົດເຮັດວຽກຢູ່ໃນຫ້ອງການກ່ອນທີື່ຈະເກີດວິກິດ, ອາດຈະປຽ່ນໄປສູ່ລະບົບທີື່ອະນຸຍາດໃຫ້ພະນັກງານບາງຄົນເຮັດວຽກ 

ຢູ່ເຮ ອນຢ່າງໜ້ອຍບາງມ ຶ້ໃນແຕ່ອາທິດ. 

ການປຽ່ນແປງສາມາດເປນັມດິກບັທາ່ນ. ການປ່ຽນແປງດ້ານວທິີ ການເຮັດວຽກ ແລະ ການດ າເນີນທຸລະກິດດັັ່ງກ່າວອາດຈະເປັນປະ 

ໂຫຍດຫ າຍສ າລັບບາງບ ລິສັດ. ພະນັກງານຫ າຍຄົນທີື່ເຮັດວຽກຢູ່ 

ບ້ານອາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ບ ລິສັດຫ ຼຸດຄ່າເຊົັ່າຫ້ອງການ, ແລະ ປ່ຽນໄປສູ່ 

ລະບົບການໝູນວຽນກັນເຂົຶ້າມາເຮັດວຽກທີື່ບ ລິສັດ. ການເຮັດວຽກ 

ຢູ່ເຮ ອນກ ໍ່ອາດຈະສ້າງໂອກາດທາງທລຸະກິດໃໝ່ສ າລັບບ ລິສັດທີື່ສາ 

ມາດໃຫ້ບ ລິການອ ານວຍຄວາມສະດວກຢູ່ບ້ານ, ເຊັັ່ນ ການວາງລະ ບົບເຕັກໂນໂລຊີສ ື່ສານຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ ຫ   

ICT, ການຈັດສົັ່ງ ແລະ ລະບົບໂລຈີສຕິກ. ແລະ ສ າລັບພະນັກງານທີື່ມັກເຮັດວຽກຢູ່ບາ້ນ ບາງເວລາ, 

ອາດເລ ອກທີື່ຈະເຮັດວຽກກັບບ ລສັິດທີື່ສະເໜີທາງ ເລ ອກນີຶ້, ແລະ ອອກຈາກບ ລິສັດທີື່ບ ໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດວຽກຢູ່ບ້ານ.  

ກຽມພອ້ມທີື່ຈະພດັທະນານະວດັຕະກ າໃໝ່. ວກິິດການເສດຖະກິດ ແລະ ທລຸະກິດທີື່ເກີດຈາກ Covid-19 ຈະເຮັດໃຫ້ມີການປະດິດສ້າງນະ 

ວັດຕະກ າໃໝ່ໆ. ຕົວຢ່າງ, ຕົຶ້ນກ າເນີດຂອງລະບົບເສດຖະກິດທີື່ມກີານຈ້າງງານເປັນຄັຶ້ງຄາວ ຫ   ‘gig economy’ ແມ່ນປະກົດຂ ຶ້ນໃນໄລຍະ 

ວິກິດການເສດຖະກິດປີ 2007-2008. ໃນຊ່ວງໄລຍະທີື່ບ ໍ່ມີສະຖຽນລະພາບເຊັັ່ນດຽວກບັຕອນນີຶ້, ເປັນເວລາທີື່ເໝາະສ າລັບທົດລອງ ແລະ 

ປະດິດສ້າງນະວັດຕະກ າໃໝ່ໆ. ໃນໄລຍະວິກິດການ, ບ ລິສັດຂະໜາດໃຫຍ່ທີື່ຄອງສ່ວນໃຫ່ຍຂອງຕະຫ າດອາດຈະຖອນຕົວອອກຈາກບາງຂົງ 

ເຂດທຸລະກິດ, ຫ   ສຸມໃສ່ກຸ່ມລກູຄ້າຫ ັກຂອງພວກເຂົາເທົັ່ານັຶ້ນ, ເຊິື່ງເປັນການເປີດໂອກາດພິເສດສ າລັບຄູ່ແຂງ່ຂະໜາດນ້ອຍທີື່ຈະເຂົຶ້າໄປຕີຕະ 

ຫ າດດຽວກັນ ແລະ ເຕີບໂຕໃນທາງທີື່ບ ໍ່ເຄີຍເປັນໄປໄດມ້າກ່ອນ. ພ ດຕິກ າການໃຊ້ຈ່າຍຂອງລກູຄ້າ ແລະ ຄວາມມັກຂອງລູກຄາ້ກ ໍ່ຍັງປຽ່ນແປງ 

ເລ ຶ້ອຍໆ, ສ້າງໂອກາດທາງທຸລະກດິໃໝ່, ເຊັັ່ນການສະໜອງແບບພ ຶ້ນຖານທີື່ມລີາຄາຖ ກກວາ່. ສ າລບັຮ້ານອາຫານຈ ານວນໜ ື່ງທີື່ຕ້ອງໄດ້ປດິ 

ໃນໄລຍະນີຶ້, ພວກເຂາົກ າລງັທົດລອງຂາຍອາຫານສ າເລັດຮູບ, ຮ້ານອົບເຂົຶ້າໜົມ ແລະ ຮາ້ນຂາຍອາຫານສົດ. ພວກເຂົາໃຊຊ້ ື່ສຽງຂອງຮ້ານ 

ເພ ື່ອຂາຍອາຫານສ າເລັດຮູບໃຫ້ກບັກຸ່ມລູກຄ້າທີື່ມີຢູ່ແລ້ວ, ແລະ ຍງັຂາຍສ່ວນປະກອບອາຫານສົດໃຫ້ກັບລູກຄາ້ - ແທນທີື່ຈະຕ້ອງໄປຊ ຶ້ຈາກ 

ຮ້ານຄ້າໃຫ່ຍໆ - ເພ ື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄາ້ທີື່ປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ຮັບປະທານອາຫານຢູ່ເຮ ອນຫ າຍຂ ຶ້ນ. 

ພກິວກິດິໃຫເ້ປນັໂອກາດ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບ ໍ່ຢາກໃຫ້ເກີດການລະບາດຂອງ Covid-19, ແຕ່ວິການດັັ່ງກ່າວກ ໍ່ໄດສ້້າງໂອກາດທາງທລຸະກິດ ສ າ 

ລັບຜູ້ທີື່ສາມາດເບິື່ງເຫັນໂອກາດ ແລະ ສ້າງປະໂຫຍດຈາກໂອກາດດັັ່ງກ່າວ. ຕົວຢ່າງ, ບ ລິສັດຂະໜາດໃຫຍ່ອາດຈະຖ ກບັງຄັບໃຫ້ຫ ຼຸດກ າ 

ລັງແຮງງານລົງ, ບັນດາບຸກຄະລາກອນທີື່ມີຄວາມສາມາດກ ໍ່ຈະຫວາ່ງງານເພີື່ມຂ ຶ້ນ, ແລະ ເຕັມໃຈທີື່ຈະເຮັດວຽກໃຫ້ກັບບັນດາບ ລິສັດຂະໜາດ 

ນ້ອຍ ແລະ ຮັບຄາ່ຕອບແທນທີື່ຫ ຼຸດລົງ. ບັນດາເຄ ື່ອງຈັກ ແລະ ຊັບສິນຄົງທີື່ອ ື່ນໆທີື່ປົກກະຕິມລີາຄາແພງເກີນໄປກ ໍ່ຈະມີຂາຍຢູ່ໃນຕະຫ າດມ  

ສອງໃນລາຄາທີື່ຖ ກລົງ, ເນ ື່ອງຈາກວ່າບ ລິສັດອ ື່ນໆຈ າເປັນຕອງ້ຂາຍ “ຊັບສິນທີື່ສ້າງຜົນກ າໄລບ ໍ່ໄດ້ດີ” ເພ ື່ອລະດົມເງິນສົດ. ບ ລິສັດໃຫບ້ ລ ິ

ການສະໜັບສະໜູນ  - ລວມທັງຜູ້ໃຫ້ບ ລິການ BDS (ຜູ້ໃຫ້ບ ລິການພັດທະນາທຸລະກິດ) - ອາດຈະສະເໜີການບ ລິການຂອງພວກເຂາົໃນອດັ 

ຕາຫ ຼຸດລາຄາເພ ື່ອໃຫທ້ລຸະກິດຂອງພວກເຂົາດ າເນີນຕ ໍ່ໄປໄດ,້ ສາມາດຈ່າຍເງິນເດ ອນພະນັກງານ ແລະ ຮັກສາສ່ວນແບ່ງໃນຕະຫ າດ. 

Covid-19 ເຮດັໃຫມ້ກີານຢດຸກດິຈະກ າທລຸະກດິຊົັ່ວຄາວທີື່ມປີະໂຫຍດຕ ໍ່ການວາງແຜນຍດຸທະສາດຂອງທລຸະກດິ. ເນ ື່ອງຈາກວ່າຫ າຍທລຸະ 

ກິດໃນປະຈຸບັນຢູ່ໃນສະພາບຢຸດນີື່ງ, ເປັນເວລາທີື່ດີທີື່ຈະຢຸດຊົັ່ວຄາວເພ ື່ອພິຈາລະນາຄ ນທລຸະກິດຂອງຕົນ ແລະ ຄິດວິທີການປັບປຸງ ຫ   ອອກ 

ແບບທລຸະກິດຄ ນໃໝ.່ ເຊິື່ງອາດເປັນສິື່ງທີື່ເຮັດໄດ້ຍາກໃນເວລາທີື່ທຸລະກິດຂອງທາ່ນກ າລັງດ າເນີນງານຢ່າງເຕັມທີື່ ແລະ ໃຊ້ພະລັງງານສ່ວນ 

ໃຫຍ່ເຂົຶ້າໃນການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ. ແຕ່ Covid-19 ໄດເ້ຮັດໃຫຄ້ວາມຕ້ອງການຜະລິດຕະພັນຂອງຫ າຍໆບ ລສັິດຫ ຼຸດ 

ລົງ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ບ ລິຫານທຸລະກິດມເີວລາເຫ  ອເຟືອໃນການທບົທວນຮູບແບບທລຸະກິດຂອງຕົນ. 

ຖ້າທາ່ນຄິດວ່າການທົບທວນດັັ່ງກາ່ວມປີະໂຫຍດຕ ໍ່ທລຸະກິດທາ່ນ, ພວກເຮົາຂ ແນະນ າໃຫ້ປະຕິບັດດັັ່ງຕ ໍ່ໄປນີຶ້: 

ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານດິຈິ

ຕອນຍັງອີກຫ າຍປີ, ຂ້ອຍບ ໍ່ 

ຄິດວ່າບ ລິສັດຂອງພວກເຮົາ

ຈະຕ້ອງປ່ຽນແປງໃນເວລາ 

ອັນໃກ້ນີຶ້.  



• ຄິດກ່ຽວກັບວໄິສທັດໄລຍະຍາວ ສ າລັບທຸລະກິດຂອງທາ່ນ, ແລະ ທ່ານຢາກໃຫ້ບ ລິສັດເປັນແນວໃດໃນ 5 ປີ ແລະ 10 ປຂີ້າງໜ້າ. 

• ຈາກນັຶ້ນກ ານົດບາງເປົື້າໝາຍໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວເຊິື່ງສາມາດເປັນຕົວຊີຶ້ວັດ 

ໃນການບັນລຸວໄິສທັດດັັ່ງກາ່ວ. ເຊິື່ງອາດຈະກຽ່ວຂ້ອງກັບການສະໜອງຜະລິດຕະພັນ 

ຫ   ການບ ລິການທີື່ດີກວ່າ, ຫ   ມີຄວາມສາມາດໃນການແຂງ່ຂັນສູງ ແລະ ສາມາດ 

ຄອງສ່ວນແບ່ງຕະຫ າດທີື່ໃຫ່ຍຂ ຶ້ນ, ຫ   ເຂົຶ້າສູ່ຕະຫ າດໃໝ່ ຫ   ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ 

ຫ   ການບ ລິການໃໝ່ທງັໝົດ. 

• ຈາກນັຶ້ນພິຈາລະນາວາ່ຍຸດທະສາດໃດທີື່ຈ າເປັນເພ ື່ອບັນລຸເປົື້າໝາຍໄລຍະຍາວ.ໃນ 

ນັຶ້ນຄວນປະກອບມີການວິເຄາະ 'SWOT' (ຈຸດແຂງ, ຈຸດອ່ອນ, ໂອກາດ ແລະ ສິື່ງທາ້ 

ທາຍ) ທລຸະກິດທາ່ນຢ່າງກົງໄປກງົມາ. ຈຸດແຂງ ແລະ ຈຸດອ່ອນແມ່ນປັດໃຈພາຍໃນ 

ທີື່ມີຜົນຕ ໍ່ທລຸະກິດຂອງທ່ານ, ທງັປະຈຸບັນ ແລະ ອາດີດ. ໂອກາດ ແລະ ສິື່ງທ້າທາຍ 

ແມ່ນປັດໃຈພາຍນອກທີື່ມີຜົນຕ ໍ່ທຸລະກິດຂອງທາ່ນ, ທັງໃນປະຈຸບນັ ແລະ ອະນາຄົດ. 

• ການວິເຄາະ SWOT ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດກ ານົດການປຽ່ນແປງທີື່ຕ້ອງດ າເນີນ ການ ແລະ 

ດ າເນີນຕາມລ າດັບຄວາມສ າຄັນເພ ື່ອໃຫ້ບັນລຸຜົນສ າເລັດ. (ຕົວຢ່າງ: ບ ລ ິ ສັດຈ າເປັນຕ້ອງເພີື່ມກ າລັງການຜະລິດ ແລະ 

ປະສິດຕິພາບໃນການດ າເນີນງານ, ຫ   ບ  ລິສັດຕ້ອງປັບປງຸຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ, ຫ   

ພະນັກງານບ ລິສັດຕ້ອງການພັດທະນາທັກສະທາງວິຊາການ, ຫ   ບ ລິສັດຕ້ອງປຽ່ນລະບົບ ແຈກຈ່າຍ ແລະ ການຂາຍ, ຫ   

ລົງທ ນເພີື່ມເຕີມໃນດ້ານການຄົຶ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ, ຫ   ຈ າເປນັຕ້ອງສ້າງຍີື່ຫ ໍ້ ແລະ ກົນໄກການ ຕະຫ າດທີື່ເຂັຶ້ມແຂງຂ ຶ້ນ, ແລະ 

ອ ື່ນໆ) 

• ແລະ ຫ ັງຈາກນັຶ້ນກ ໍ່ອອກແບບແຜນດ າເນີນງານເພ ື່ອປະຕິບັດຍຸດທະສາດທຸລະກິດດັັ່ງກ່າວ, ອາດຈະເປັນຮູບແບບຂອງແຜນການຂະ 

ຫຍາຍທລຸະກິດລະອຽດ. (ຖາ້ທາ່ນຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫ  ອໃນການພັດທະນາແຜນການຂະຫຍາຍທຸລະກິດດັັ່ງກ່າວ, ທາ່ນສາມາດ 

ຕິດຕ ໍ່ທີື່ປຶກສາດ້ານທລຸະກິດທີື່ BAF II ທີື່ສາມາດໃຫ້ຄ າແນະນ າທາ່ນກ່ຽວກບັບັນຫານີຶ້. ພວກເຮາົຍງັມີຮ່າງແຜນຂະຫຍາຍທຸລະກິດ 

ແລະ ແຜນການເງິນທີື່ສາມາດແບງ່ປັນທ່ານໄດ.້) 

• ບາງແຜນການຂະຫຍາຍທຸລະກິດດັັ່ງກ່າວອາດສາມາດປະຕິບັດໄດ ້ ໂດຍການນ າໃຊ້ຊັບພະຍາກອນພາຍໃນອງົກອນຢ່າງດຽວ, ແຕ່ 

ບາງແຜນອາດຈະຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫ  ອຈາກພາຍນອກບ ໍ່ວາ່ຈະເປັນໃນດ້ານການເງິນ, ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການຊ່ວຍເຫ  ອ 

ດ້ານວິຊາການ, ຫ   ທັກສະດ້ານການບ ລິຫານ ແລະ ທກັສະອ ື່ນໆ. ເຊິື່ງຜູ້ໃຫ້ບ ລິການ BDS (ບ ລິການພັດທະນາທລຸະກິດ) ສາມາດ 

ເຂົຶ້າມາມີບົດບາດສ າຄັນ. ແຜນວາດຂ້າງລຸ່ມນີຶ້ສະແດງເຖິງການໃຫ້ບ ລິການທີື່ຫ າກຫ າຍຂອງ BDS. 

 

 

ເຝົື້າລະວງັ. ສິື່ງສ າຄັນຕ້ອງມີການຕິດຕາມເບິື່ງສິື່ງທີື່ກ າລງັເກີດຂ ຶ້ນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີື່ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງວ່ອງໄວ. ຫ າຍບົດຮຽນທີື່ມປີະ 

ໂຫຍດ ແລະ ວິທກີານຕ່າງໆໄດ້ມີການພັດທະນາໂດຍຫ າຍບ ລິສັດທົັ່ວໂລກ. ຕິດຕາມກົນລະຍຸດເຫ ົັ່ານີຶ້, ແລະ ພິຈາລະນາວ່າທ່ານຈະສາມາດ 

ດັດປັບໃຊ້ມາດຕະການທີື່ຄາ້ຍຄ ກນັ, ແລະ ປັບໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງບ ລິສັດ ແລະ ຕະຫ າດ ຫ   ຂະແໜງການຂອງ 

ດາ້ນວຊິາການ 
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ທ່ານ. ຕະຫ າດມີການພັດທະນາຢ່າງຕ ໍ່ເນ ື່ອງ ແລະ ປະຈຸບັນມີທາ່ອຽ່ງທາງດ້ານທລຸະກິດຫ າຍຢ່າງເກີດຂ ຶ້ນກ່ອນວິກິດການລະບາດຂອງ Covid-

19. ຕົວຢ່າງ, ການຄາ້ອີເລັກໂຕຣນິກທີື່ເພີື່ມຂ ຶ້ນ. Covid-19 ມແີນວໂນ້ມຈະເລັັ່ງການປ່ຽນແປງເຫ ົຶ້ານີຶ້, ແລະ ສ າລັບບ ລິສັດທີື່ສາມາດປັບໂຕ 

ຢ່າງວອ່ງໄວ, ມໂີອກາດທີື່ຈະຍາດເອົາສ່ວນແບ່ງຕະຫ າດຫ າຍຂ ຶ້ນ. ແຕ່ສ າລັບຜູ້ທີື່ປັບຕົວຊາ້, ແມ່ນຈະມີຄວາມສ່ຽງທີື່ຈະນ າບ ໍ່ທັນຄົນອ ື່ນ. 

ຫງົດ າໂຕຕ ໍ່ໄປ. ສຸດທ້າຍ, ແມ່ນສ າຄັນທີື່ຈະຕ້ອງຮຽນຮູ້ຈາກວິກິດການ Covid-19, ແລະ ພະຍາຍາມກຽມຕົວໃຫ້ດີຂ ຶ້ນສ າລັບການລະບາດ 

ເທ ື່ອຕ ໍ່ໄປ (ລະດັບຊາດ ແລະ ພາກພ ຶ້ນ) ຫ   ການລະບາດ (ທົັ່ວໂລກ). ນັກວິທະຍາສາດ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສຸຂະພາບເຫັນພ້ອມກັນວ່າ 

Covid-19 ຈະບ ໍ່ແມ່ນການລະບາດຂອງໄວຣັດຄັຶ້ງສຸດທ້າຍ. H1N1, SARS, MERS-CoV ແລະ Ebola ເປັນພຽງ 4 ຕົວຢ່າງຂອງ 

ການລະບາດຂອງພະຍາດທີື່ເກີດຂ ຶ້ນເມ ື່ອບ ໍ່ດົນມານີຶ້, ແລະ ຍງັຈະເກີດຂ ຶ້ນໄດ້ອີກຫ າຍຄັຶ້ງໃນອະນາຄົດ. ໂຄໂຣນາໄວຣັດ, ໄວຣັດໄຂ້ເລ ອດອອກ 

(ເຊັັ່ນ Ebola ແລະ Marburg) ແລະໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ຈະຍັງເປັນໄພຂົັ່ມຂູທ່ີື່ອາດຈະເກີດຂ ຶ້ນ. ການປ່ຽນແປງຢ່າງວ່ອງໄວຂອງໄວຣດັ ແລະ 

ການຕ ໍ່ຕ້ານຢາຕ້ານເຊ ຶ້ອທີື່ເພີື່ມຂ ຶ້ນໝາຍຄວາມວາ່ລັດຖະບານ, ປະຊາຊົນ ແລະ ນັກທລຸະກິດ ຈ າເປນັຕ້ອງມີສະຕິລະວງັໂຕຕ ໍ່ກັບໄພຂົັ່ມຂູ່ທີື່ ຈະ 

ເກີດຂ ຶ້ນຈາກ "ຫົງດ າ" ຄັຶ້ງຕ ໍ່ໄປ. ໂຊກດີທີື່ ຫ າຍບົດຮຽນທີື່ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູໃ້ນໄລຍະທີື່ຜ່ານມາ, ແລະ ວທິີການທີື່ພວກເຮາົໄດ້ປະຕິບັດ 

ກັນມານັຶ້ນຈະເປັນປະໂຫຍດໃນອະນາຄົດ. 

ພຈິາລະນາການສະໜບັສະໜນູຂອງໜວ່ຍງານໃຫບ້ ລກິານພດັທະນາທລຸະກດິ ຫ    business development service (BDS) 

BAF II ໃຫທ້ ນຊ່ວຍເຫ  ອທີື່ເໝາະສົມແກ່ບ ລິສັດທີື່ຕ້ອງການຈ້າງຜູ້ໃຫ້ບ ລິການດ້ານການພັດທະນາທລຸະກິດ (BDS) ເພ ື່ອຊ່ວຍປັບປງຸປະສິດທ ິ

ພາບໃນການດ າເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນ. ສ າລບັການກ ານົດຈຸດຢືນຂອງທລຸະກິດຫ ັງຈາກວິກິດການ, ຖ້າທ່ານຄິດວ່າທາງຕ້ອງການຊວ່ຍເຫ  ອ, 

ທ່ານສາມາດຕິດຕ ໍ່ຫາ BAF II ເພ ື່ອປຶກສາບັນຫາດັັ່ງກ່າວກບັທີື່ປກຶສາດ້ານທລຸະກິດຂອງພວກເຮາົ. ຂັຶ້ນຕອນທ າອິດແມ່ນທ່ານສາມາດລົງທະ 

ບຽນຢູ່ ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງ BAF II. 

ນອກນັຶ້ນ, ທ່ານຍງັສາມາດເຂົຶ້າເບິື່ງຂ ໍ້ມູນເພີື່ມຕ ື່ມທີື່ເປັນປະໂຫຍດກຽ່ວກັບການຮັບມ ກບັສະຖານະການ Covid-19 ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກ 

ເຮົາຢູ່ໜ້າ ‘Resources’.   

 

“ພວກເຮາົຈະຮວ່ມຕ ໍ່ສູກ້ບັວກິດິໄປນ າກນັ.”  BAF II ຍິນດີໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ  ອທລຸະກິດທາ່ນເພ ື່ອຫັນປ່ຽນ, ກຽມພ້ອມ ແລະ ກ ານົດຈຸດຢືນ 

ຂອງທລຸະກິດ.  ທາ່ນສາມາດເຂົຶ້າມາຫາພວກເຮົາ ເພ ື່ອປກຶສາຫາລ ວ່າທາງເຮາົຈະຊ່ວຍເຫ  ອທລຸະກິດຂອງທາ່ນໃນການຮັບມ ກັບວິກິດນີຶ້ ໄດ້ຄ  

ແນວໃດ. ທາ່ນສາມາດຕິດຕ ໍ່ເຮົາໄດ້ທີື່: info@baflaos.com ຫ   ໂທ: 020-55542658. ຫ   ເວັບໄຊທ໌: www.baflaos.com 
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