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ຂໍໍ້ມູນກ່ຽວກັບບໍລິສັດ
ບໍລິສັດ ດິບວູລາວສ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນໃນປ 2009, ເຮັດການຜະລິດຕັດຫຍິບເຄຼືີ່ອງເພຼືີ່ອການສົີ່ງ
ອອກ, ແລະ ປະຈຸບັນ ມ ພະນັກງານຫ າຍກວ່າ 1,000 ຄົນ. ບໍລິສັດມ ຄວາມຊ່ຽວທາງ
ດ້ານການຜະລິດເຄຼືີ່ອງນຸຸ່ງຮົີ່ມໃສຸ່ເຮັດວຽກ (ຕົວຢຸ່າງ: ຊຸດເຄຼືີ່ອງແບບ), ສົີ່ງອອກໃຫ້ລູກຄ້າ
ທ ີ່ຫ າກຫ າຍໃນທົີ່ວໂລກ. ຜະລິດຕະພັນປະກອບດ້ວຍ: ເຄຼືີ່ອງນຸຸ່ງພະຍາບານ, ເສຼືັ້ອຄຸມ
ປ້ອງກັນໄຟ, ເສຼືັ້ອໃສຸ່ໃນຫ້ອງທົດລອງ, ເຄຼືີ່ອງແບບທະຫານ ແລະ ອຼືີ່ນໆ. ຍ້ອນບໍລິສັດມ 
ຄວາມຊໍານານກ່ຽວກັບເຄຼືີ່ອງແບບຈຶີ່ງສາມາດຫ  ກລ້ຽງຕໍີ່ຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ ແລະ ການ
ແຂຸ່ງຂັນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຜະລິດເຄຼືີ່ອງຕັດຫຍິບ ແລະ ‘ແຟຊັັ້ນທ ີ່ປຸ່ຽນແປງຢຸ່າງ
ວ່ອງໄວ’.
ໃນໄລຍະການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19, ໂຮງງານຕັດຫຍິບຫ າຍແຫຸ່ງຖຼືກຜົນ
ກະທົບເຮັດໃຫ້ການສັີ່ງຊຼືັ້ຈາກລູກຄ້າຫຼຸດລົງ, ຍ້ອນວ່າຫ າຍຮ້ານຂາຍຍ່ອຍຖຼືກປິດລົງ ແລະ
ຜູ້ຊົມໃຊ້ກໍີ່ຊຼືັ້ເຄຼືີ່ອງນຸຸ່ງໜ້ອຍລົງ. ກົງກັນຂ້າມ, ບໍລິສັດດິບວູລາວ ຍັງຄົງມ ການສັີ່ງຊຼືັ້ທ ີ່
ເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງເຄຼືີ່ອງນຸຸ່ງໃສຸ່ເຮັດວຽກ ເປັນຕົັ້ນ: ເຄຼືີ່ອງແບບຂອງ
ພະຍາບານ ແລະ ເຄຼືີ່ອງນຸຸ່ງທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສຸຂະພາບ ກໍີ່ພັດເພ ີ່ມຂຶັ້ນ.
ບໍລິສັດດິບວູລາວເປັນສະມາຊິກຂອງ Sedex (www.sedex.com), BSCI
(www.amfori.org) ແລະ Flocert (www.flocert.net).

ຮັກສາປະສິດທິພາບ ການຜະລິດ
ເສ ໍ້ອຜ້າເພ ື່ອການສ ື່ງອອກ

ສິື່ງທ້າທາຍຕໍື່ການຂະຫຍາຍຕ ວມີຫຍັງແດ່…?
ໜຶີ່ງໃນອຸປະສັກທ ີ່ໃຫຍ່ທ ີ່ສຸດຂອງບໍລິສັດດິບວູລາວແມຸ່ນການຮັກສາລາຄາຂາຍໃຫ້ມ 
ຄວາມສາມາດແຂຸ່ງຂັນພາຍໃນອຸດສາຫະກໍາໃຫ້ໄດ້, ດັີ່ງທ ີ່ຮັບຮູ້ກັນວ່າອັດຕາກໍາໄລແມຸ່ນ
ໜ້ອຍຫ າຍ, ແລະ ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນກໍີ່ຕ້ອງສາມາດສະໜອງສິນຄ້າໃຫ້ແກຸ່ການສັີ່ງຊຼືັ້ທ ີ່
ເປັນຈໍານວນຫ າຍໃຫ້ໄດ້ ແລະ ໄວເທົີ່າທ ີ່ຈະໄວໄດ້. ໄລຍະເວລາສະເລຸ່ຍໃນການຕັດເຄຼືີ່ອງ
ແຕຸ່ລະໂຕເປັນປັດໃຈສໍາຄັນໃນການກໍານົດຄວາມສໍາເລັດຂອງບໍລິສັດຕັດຫຍິບ. ເຊັີ່ນດຽວ
ກັບຫ າຍໆບໍລິສັດຕັດຫຍິບ, ບໍລິສັດດິບວູລາວກໍີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ລະບົບການຜະລິດທ ີ່ມ ປະສິດ
ທິພາບສູງເພຼືີ່ອເປັນການຍົກລະດັບປະສິດທິພາບການຜະລິດໃຫ້ສູງທ ີ່ສຸດ.
ກ່ອນການກະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19, ບໍລິສັດດິບວູລາວໄດ້ຕັດສິນໃຈທ ີ່ຈະສູ້ຊົນໃຫ້
ບັນລຸໄດ້ ‘ສາຍພານສ ເຫ ຼືອງ’ ໃນຫົກວິທ ການຂອງຊິກມາ ‘Six Sigma’ ເພຼືີ່ອໃຫ້
ກາຍເປັນຮູບແບບການຜະລິດທ ີ່ມ ປະສິດທິພາບສູງ (iassc.org), ຊຶີ່ງເປັນຜົນມາຈາກ
ການດິັ້ນລົນເພຼືີ່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການທ ີ່ສູງຫ າຍຂອງລູກຄ້າໃນເອ ຣົບ
ແລະ ປະເທດອຼືີ່ນໆ. ເນຼືີ່ອງຈາກເປັນບໍລິສັດທ ີ່ຂ້ອນຂ້າງໃຫຍ່ ແລະ ມ ພະນັກງານຈໍານວນ
ຫ າຍ, ໂດຍສະເພາະແມຸ່ນແມຸ່ຍິງ ແລະ ຈໍານວນແມຸ່ນມາຈາກຊົນເຜົີ່າສ່ວນນ້ອຍ,
ໂຄງການ BAF II ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈທ ີ່ຈະຊ່ວຍເຫ ຼືອບໍລິສັດດິບວູລາວຕໍີ່ຄວາມພະຍາຍາມ
ດັີ່ງກ່າວ.

ບໍລິສັດໃຫ້ຄໍາປຶກສາ:
ບໍລິສັດທ ີ່ປຶກສາ 
WCO, ອິນເດຍ



“ພວກເຮົາເລ ີ່ມນໍາໃຊ້ວິທ ການຜະລິດທ ີ່ມ 
ປະສິດທິພາບສູງ ກ່ອນໄລຍະການລະບາດຂອງ
ພະຍາດໂຄວິດ19 ແລະ ມັນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາ

ມ ຄວາມຢຼືດຢຸຸ່ນ ແລະ ເຂັັ້ມແຂງ. ເຖິງໃນ
ໄລຍະທ ີ່ມ ອຸປະສັກຕໍີ່ການສັີ່ງຊຼືັ້ ແລະ ການສະ
ໜອງ ກໍີ່ຕາມ ພວກເຮົາຍັງສາມາດປັບໂຕ ແລະ 
ຜ່ານຜ່າ ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ19 

ມາໄດ້. ພະນັກງານ ໃນທຸກລະດັບໄດ້ຮັບການ
ສົີ່ງເສ ມທາງດ້ານ ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດ 
ເພຼືີ່ອໃຫ້ເຂົັ້າໃຈ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຍດຸທະສາດ

ຂອງບໍລິສັດ. ວິທ ການຜະລິດແບບມ 
ປະສິດທິພາບສູງ ຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ສາມາດນໍາ
ໃຊ້ທຸກພະລັງານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເດ ນ
ຕາມເສັັ້ນທາງໃນການສຼືບຕໍີ່ພັດທະນາໄດ້. ການ
ຊ່ວຍເຫ ຼືອຈາກໂຄງການ BAF II ໄດ້ຮັບຜົນສໍາ

ເລັດຢຸ່າງຫ ວງຫ າຍ.”
J. F. ຊອມເມ ັ້ສ, ຜູ້ອໍານວຍການ, ດິບວູລາວ.

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຮຽນຮູ້ເພ ີ່ມເຕ ມກ່ຽວກັບໂຄງການ BAF II ແລະ ຢາກຮູ້ວ່າພວກ
ເຮົາພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍພັດທະນາທຸລະກິດຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ? ເຂົັ້າເບິີ່ງເວັບໄຊ
www.baflaos.com ແລະ ເຮົາສາມາດເລ ມປຶກສາຫາລຼືກັນໄດ້.

“ປະສິດທິພາບຊ່ວຍປັບປຸງຜົນຜະລິດໃຫ້
ສູງຂຶັ້ນ ແລະ ສາມາດຊ່ວຍເພ ີ່ມກໍາໄລຂອງ
ບໍລິສັດໄດ້. ໂຄງການ BAF II ຍິນດ ທ 
ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ ຼືອແກຸ່ບໍລິສັດດິບວູລາວ 
ເພຼືີ່ອເຮັດໃຫ້ໄດ້ ‘ສາຍພານສ ເຫ ຼືອງ’ ຂອງ
ຂະບວນການຜະລິດແບບມ ປະສິດທິພາບ
ສູງ. ຈາກການຊ່ວຍເຫ ຼືອດັີ່ງກ່າວ, ບໍລິສັດ
ດິບວູລາວສາມາດຮັບມຼືກັບການເພ ີ່ມຂຶັ້ນ

ຂອງການສັີ່ງຊຼືັ້ຂອງລູກຄ້າໄດ້ ແລະ 
ສາມາດຜ່ານຜ່າອຸປະສກັຕ່າງໆທ ີ່ເກ ດຈາກ

ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 
ໄດ້.”

ທ່ານ ນ. ຕຸນ , ທ ີ່ປຶກສາດ້ານທຸລະກິດ 
ຂອງໂຄງການ BAF II. 

ດ້ານສອງ, ໃນຂະນະທ ີ່ໂຮງງານຕັດຫຍິບສ່ວນຫ າຍຈໍາເປັນຕ້ອງຫຼຸດຜ່ອນ ຫ ຼື ຢຸດຕິ ການ
ຜະລິດຂອງຕົນ ຍ້ອນລູກຄ້າຢຸດສັີ່ງຊຼືັ້, ບໍລິສັດດິບວູລາວພັດໄດ້ຮັບການສັີ່ງຊຼືັ້ທ ີ່ເພ ີ່ມຂຶັ້ນ.
ນ ັ້ກໍີ່ຍ້ອນວ່າເປັນຜົນມາຈາກການລະບາດຂອງໂຄວິດ19 ເຮັດໃຫ້ມ ການຊຼືັ້ເຄຼືີ່ອງນຸຸ່ງໃສຸ່
ເຮັດວຽກສໍາລັບການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ສຸກເສ ນ ຫ າຍຂຶັ້ນ.
ດິບວູລາວມ ຍຸດທະສາດໃນການຜະລິດເຄຼືີ່ອງນຸຸ່ງໃສຸ່ເຮັດວຽກ ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດສາມາດ
ຫ  ກລ້ຽງອຸປະສັກຕ່າງໆຂອງບັນດາໂຮງງານທ ີ່ເຮັດກ່ຽວກັບການ ‘ຕັດ, ຫຍິບ, ສອຍ’
(CMT) ໄດ້; ແຕຸ່ສະພາບການຂອງພະຍາດລະບາດໂຄວິດ 19 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຍຸດທະສາດ
ດັີ່ງກ່າວຍິີ່ງເປັນຜົນໃຫ້ບໍລິສັດເຂັັ້ມແຂງຂຶັ້ນກວ່າເກົີ່າ. ແຕຸ່ກໍີ່ຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບໍລິສັດດິບວູ
ລາວ ຕ້ອງມ ປະສິດທິພາບສູງຂຶັ້ນກວ່າເກົີ່າ, ໂດຍການນໍາໃຊ້ລະບົບການຜະລິດທ ີ່ມ 
ປະສິດທິພາບສູງໃນລະດັບສູງຂຶັ້ນກວ່າເກົີ່າ, ເພຼືີ່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກຸ່ການສັີ່ງຊຼືັ້ທ ີ່ເພ ີ່ມ
ຂຶັ້ນຂອງລູກຄ້າ.

… ແລະ ການບໍລິການດ້ານ
ການພັດທະນາທຸລະກິດ

ຊ່ວຍຫຍັງໄດ້ແດ່?
ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ໄດ້
ສົີ່ງຜົນກະທົບຕໍີ່ບໍລິສັດ ແລະ ຄວາມ
ພະຍາຍາມທ ີ່ຈະເຮັດໃຫ້ໄດ້ສາຍພານ
ສ ເຫ ຼືອງ ຂອງຂະບວນການຜະລິດແບບມ 
ປະສິດທິພາບສູງ ໃນສອງດ້ານທ ີ່ແຕກ
ຕ່າງກັນ. ດ້ານໜຶີ່ງ, ເມຼືີ່ອມ ການປິດດ່ານ
ຊາຍແດນຂອງປະເທດລາວ ທ ີ່ເປັນສ່ວນ
ໜຶີ່ງຂອງມາດຕະການໃນການຢັບຢັັ້ງການ
ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ19 ຂອງ
ລັດຖະບານ, ນ ັ້ເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດ
ກິດຈະກໍາຂອງການບໍລິການດ້ານການ
ພັດທະນາທຸລະກິດເປັນໄປບໍີ່ໄດ້ຕາມທ ີ່ໄດ້
ກໍານົດໄວ້ໃນແຜນ. ເນຼືີ່ອງຈາກວ່າບໍລິສັດ
ໃຫ້ການບໍລິການດ້ານການພັດທະນາທຸລະ
ກິດຕັັ້ງຢູຸ່ເມຼືອງເຊັນໄນ, ປະເທດອິນເດຍ.
ດ້ວຍເຫດນັັ້ນ, ບໍລິສັດໃຫ້ບໍລິການດ້ານ
ພັດທະນາທຸລະກິດ ແລະ ບໍລິສັດດິບວູ
ລາວຈຶີ່ງໄດ້ປັບປຸ່ຽນຮູບແບບຂອງໂຄງການ
ໃຫ້ເປັນການຝຶກອົບຮົມແບບອອນລາຍ
ແລະ ໃນຮູບແບບທ ີ່ສ້າງສັນອຼືີ່ນໆ ເພຼືີ່ອ
ໃຫ້ສໍາເລັດໂດຍທ ີ່ທ ີ່ປຶກບໍີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງ
ເດ ນທາງມາລາວ.

ບາງບ ດຮຽນທີື່ຖອດຖອນໄດ້
ໃນກໍລະນ ຂອງບໍລິສັດດິບວູລາວໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຫັນຫ າຍບົດຮຽນທ ີ່ເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກຸ່
ໂຄງການBAF II. ອັນທ ໜຶີ່ງ, ຄວາມຈໍາເປັນຂອງການມ ຄວາມຢຼືດຢຸຸ່ນ ແລະ ສາມາດ
ດັດປັບກິດຈະກໍາໄດ້– ໃນກໍລະນ ນ ັ້, ການຝຶກອົບຮົມການຜະລິດແບບມ ປະສິດທິພາບ
ສູງ – ເມຼືີ່ອເກ ດເຫດການທ ີ່ບໍີ່ຄາດຄິດ, ເຊັີ່ນການແຜຸ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ19.
ຄວາມຢຼືດຢຸຸ່ນນັັ້ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດມ ຄວາມຢຼືດຢຸຸ່ນໄປນໍາ. ອັນທ ສອງ, ຍຸດທະສາດ
ຂອງບໍລິສັດດິບວູລາວແມຸ່ນເລັີ່ງໃສຸ່ຊ່ອງວ່າງໂອກາດຂອງອຸດສາຫະຕັດຫຍິບທ ີ່ເຮັດໃຫ້
ຕົນເອງມ ຄວາມແຕກຕ່າງຈາກບໍລິສັດອຼືີ່ນ ແລະ ສາມາດຍາດເອົາຜົນປະໂຫຍດອັນ
ຫ ວງຫ າຍມາສູຸ່ບໍລິສັດ. ອັນທ ສາມ, ຜົນປະໂຫຍດຈາກການພະຍາຍາມຊອກຫາວິທ ທ ີ່
ຈະພັດທະນາທຸລະກິດຢູຸ່ຕະຫ ອດເວລາ.
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