
 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

ພທິມີອບ-ຮບັໜາ້ທີີ່  ຜ ອໍ້ານວຍການ ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟາ້ລາວ ລະຫວີ່ າງ ຜ ເ້ກ ີ່ າ ແລະ  
ຜ ວ້ີ່ າການ ອໍານວຍການລດັວສິາຫະກດິໄຟຟາ້ລາວຜ ໃ້ໝີ່  

      ໃນຕອນບີ່ າຍວນັທ ີ16 ມຖຸິນາ 2020 ຢ ີ່ ທີີ່ ສໍານກັງານໃຫຍີ່  ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟາ້ລາວ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ໄດມ້ີ
ພທິປີະກາດການຈດັຕັງ້ໃໝີ່  ລະຫວີ່ າງ ທີ່ ານ ບຸນອ ມ້ ສວີນັເພງັ ຜ ອໍ້ານວຍການໃຫຍີ່ (ຜ ເ້ກ  ີ່ າ) ທີີ່ ອອກກະສຽນບໍານານ ແລະ 
ແຕີ່ ງຕັງ້ ທີ່ ານ ຈນັທະບ ນ ສຸກອາລຸນ ເປັນຜ ວ້ີ່ າການຜ ອໍ້ານວຍການ ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟາ້ລາວ (ຜ ໃ້ໝີ່ ) ໂດຍການເຂ າ້ຮີ່ ວມ
ເປັນສກັຂພີະຍານຂອງ ທີ່ ານ ສ ມດ ີ ດວງດ ີ ຮອງນາຍ ກລດັຖະມ ນຕ ີ ທງັເປັນ ລດັຖະມ ນຕກີະຊວງການເງນິ,                  
ທີ່ ານ ປອ ຄໍາມະນ ີອນິທລິາດ ລດັຖະມ ນຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບໍີ່ ແຮີ່  ພອ້ມກບັແຂກທີີ່ ຖກືເຊນີ ເຂ າ້ຮີ່ ວມ. ເພືີ່ ອເຮດັ
ໃຫກ້ານດໍາເນນີທຸລະກດິຂອງ ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟາ້ລາວ ໄດຢ້ີ່ າງຕໍີ່ ເນືີ່ ອງ ກະຊວງການເງນິຈີີ່ ງໄດອ້ອກ ຂໍຕ້  ກລ ງ ເລກທ ີ
1439/ກງ,  ລ ງວນັທ ີ8 ມຖຸີນາ 2020 ວີ່ າດວ້ຍການແຕີ່ ງຕັງ້ຜ ອໍ້ານວຍການ ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟາ້ລາວ ໂດຍອງີຕາມກ ດ   
ໝາຍວີ່ າດວ້ຍວສິາຫະກດິສະບບັເລກທ ີ46/ສພຊ, ລ ງວນັທ ີ26 ທນັວາ 2013, ອງີຕາມດໍາລດັຂອງນາຍ ກລດັຖະມ ນຕວີີ່ າ
ດວ້ຍການແຕີ່ ງຕັງ້ ແລະ ການເຄືີ່ ອນໄຫວຂອງກະຊວງການເງນິເລກທ1ີ44/ນຍ, ລ ງວນັທ ີ8 ພດຶສະພາ 2017, ລດັຖະມ ນຕີ
ກະຊວງການເງນິຕ ກລ ງ ແຕີ່ ງຕັງ້ ທີ່ ານ ຈນັທະບ ນ ສຸກອາລຸນ ຫ ວໜາ້ກ ມແຜນການ ແລະ ການຮີ່ ວມມ ືກະຊວງພະລງັງານ 
ແລະ ບໍີ່ ແຮີ່  ເປັນຜ ວ້ີ່ າການ ຜ ອໍ້ານວຍການ ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟາ້ລາວ ແລະ ແຕີ່ ງຕັງ້ຮອງຜ ອໍ້ານວຍການເພີີ່ ມຕືີ່ ມ 04 ທີ່ ານ 
ຄ:ື ທີ່ ານ ຄໍາເພງັ ທນິນະກອນ, ທີ່ ານ ເຄນ ເທບວ ງສາ, ທີ່ ານ ຄ ນ ບ ວແພງພນັ ແລະ ທີ່ ານ ຟອງປະສດິ ເພດັສສຸີກ ເປັນຮອງ
ຜ ອໍ້ານວຍການໃຫຍີ່  ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟາ້ລາວ. 
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ພທິມີອບ-ຮບັໜາ້ທີີ່  ປະທານສະພາບໍລຫິານ ຟຟລ 
ຜ ເ້ກ ີ່ າ ແລະ ຜ ໃ້ໝີ່  

 

        ວນັທ ີ 12 ສງິຫາ 2020 ຢ ີ່ ທີີ່ ສໍານກັງານໃຫຍີ່  ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟາ້ລາວ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ໄດມ້ກີອງປະຊຸມສະພາ            
ຜ ບໍ້ລຫິານ ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟາ້ລາວ ສະໄໝວສິາມນັ ພອ້ມກບັ ພທິລີ ງນາມມອບຮບັໜາ້ທີີ່ ລະຫວີ່ າງ ທີ່ ານ ບຸນໂຈມ ອຸບ ນປະເສດີ 
ປະທານສະພາຜ ບໍ້ລຫິານ ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟາ້ລາວ(ຜ ເ້ກ  ີ່ າ) ກບັ ທີ່ ານ ສດິທສິອນ ເທບພາສ ີເປັນປະທານສະພາຜ ບໍ້ລຫິານ(ຜ ໃ້ໝີ່ ) 
ໂດຍມ ີທີ່ ານ ສນີາວາ ສຸພານຸວ ງ ຮອງລດັຖະມ ນຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບໍີ່ ແຮີ່  ເຂ າ້ຮີ່ ວມ ແລະ ມຕີາງໜາ້ຈາກກະຊວງພະລງັງານ 
ແລະ ບໍີ່ ແຮີ່ , ກະຊວງການເງນີ ແລະ ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟາ້ລາວ ເຂ າ້ຮີ່ ວມເປັນສກັຂພີະຍານໃນພທິມີອບຮບັຄັງ້ນີ.້ 

 

 

 

 
 

ງານເສວະນາ ລາຄາໄຟຟາ້ ແລະ ໄຟຟາ້ລາວ ແຕີ່ ປີ 2021 – 2025 
    ງານເສວະນາ ລາຄາໄຟຟາ້ ແລະ ໄຟຟາ້ລາວ ແຕີ່ ປີ 2021 – 2025 ໄດຈ້ດັຂຶນ້ຢີ່ າງເປັນທາງການ, ໃນວນັທ ີ5 ຕຸລາ 2020 ຢ ີ່
ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລຫິານທຸລະກດິ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫີ່ ງຊາດ, ມທີີ່ ານ ດາວວ ງ ພອນແກວ້ ຮອງລດັຖະມ ນຕ ີ
ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບໍີ່ ແຮີ່  ເປັນປະທານ ຈດຸປະສ ງ ເປັນງານເສວະນາເປີດກວ້າງໂດຍໃຫຫຼ້າຍພາກສີ່ ວນມສີີ່ ວນຮີ່ ວມໃນການ
ມຄໍີາເຫນັກີ່ ຽວກບັ ລາຄາໄຟຟາ້ ແລະ ການພດັທະນາໄຟຟາ້ ແຕີ່ ປີ 2021-2025 ໂດຍສະເພາະ ການຄດິໄລີ່ ລາຄາໄຟຟາ້, ດາ້ນດ,ີ 
ຈດຸອີ່ ອນ, ຂໍໂ້ຄງຄາ້ງ ແລະ  ການດງຶດ ດການລ ງທນຶຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕີ່ າງປະເທດ ເຂ າ້ມາຮີ່ ວມພດັທະນາພະລງັງານໄຟຟາ້ ແລະ 
ແນໃສີ່ ນາໍໃຊໄ້ຟຟາ້ 60% ເຂ າ້ໃນການສ ີ່ ງເສມີອຸດສາຫະກາໍ, ຫດັຖະກາໍ, ຂຸດຄ ນ້ແຮີ່ ທາດ-ປຸງແຕີ່ ງແຮີ່ ທາດ, ປ ກຝັງ, ລຽ້ງສດັ ໃຫ ້
ຕໍີ່ ເນືີ່ ອງ ທງັປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ໃຫລ້າຄາໄຟຟາ້ຊຸກຍ ກ້ານຫນັເປັນອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ. 

 

 

  

ຂາ່ວເດ ່ ນປະຈ  າປີ 2020 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

 ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟາ້ລາວ ໄດລ້ ງມອບເຄືີ່ ອງ       
 ອຸປະໂພກ-ບໍລໂິພກ ຊີ່ ວຍເຫລອືຜ ປ້ະສ ບໄພ 
       ນໍາ້ຖວ້ມ ທີີ່  ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ໃນວນັທ ີ03 ພະຈກິ 2020 ຢ ີ່ ທີີ່  ຫອ້ງວີ່ າການປ ກຄອງແຂວງ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ຄະນະພກັ ຄະນະອໍານວຍການ ສ ມທ ບ
ກບັ 3 ອ ງການຈດັຕັງ້ມະຫາຊ ນ ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟາ້ລາວ, ບໍລສິດັ ຜະລດິໄຟຟາ້ລາວ ມະຫາຊ ນ ແລະ ບໍລສິດັ ນໍາ້ງ ືີ່ມ3 ພາວເວີ ້
ຈາໍກດັ ໄດກ້ຽມເຄືີ່ ອງອຸປະໂພກບໍລໂິພກ ເພືີ່ ອນາໍໄປມອບໃຫປ້ະຊາຊ ນຜ ໄ້ດຮ້ບັຜ ນກະທ ບໄພພບິດັ ນໍາ້ຖວ້ມ ຢ ີ່ ແຂວງສະຫວນັ
ນະເຂດ ເພືີ່ ອເປັນການແບີ່ ງປັນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ບນັເທ າທຸກພອ້ມທງັເປັນກາໍລງັໃຈໃຫປ້ະຊາຊ ນຜ ໄ້ດຮ້ບັຜ ນກະທ ບ 
ປະກອບມ ີເຄືີ່ ອງອຸປະໂພກບໍລໂິພກ ແລະ ຢາປ ວພະຍາດຈາໍນວນໜຶີ່ ງ ກີ່ າວມອບໂດຍ ທີ່ ານ ຈນັທະບ ນ ສຸກອາລຸນ ຜ ວ້ີ່ າການອໍາ
ນວຍການໃຫຍີ່  ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟາ້ລາວ ແລະ ກີ່ າວຮບັຂອງ ທີ່ ານ ທີ່ ອນແກວ້ ພຸດທະໄກຍະລາດ ຮອງເຈ າ້ແຂວງ ແຂວງ 
ສະຫວນັນະເຂດ ພອ້ມພາກສີ່ ວນທີີ່ ກຽີ່ວຂອ້ງເຂ າ້ຮີ່ ວມ ລວມເປັນມ ນຄີ່ າການຊີ່ ວຍເຫຼອືຄັງ້ນີຈ້າໍນວນເງນິທງັມ ດ 150 ລາ້ນກບີ 
ຫຼງັຈາກນັນ້ ທີ່ ານ ຈນັທະບ ນ ສຸກອາລຸນ ຜ ວ້ີ່ າການອໍານວຍການໃຫຍີ່  ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟາ້ລາວ ກໍີ່ ໄດເ້ດນີທາງລ ງຢຽ້ມຍາມຜ ້
ປະສ ບໄພ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາຄວາມເສຍຫາຍຂອງລະບ ບສາຍສ ີ່ ງໄຟຟາ້ແຮງດນັ 22 ແລະ 0,4 ກວ ທີີ່  ບາ້ນລະຫານໍາ້ ເມອືງ
ສອງຄອນ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ. ພອ້ມທງັໄດຊ້ີນ້າໍຄະນະສາຂາກໍີ່ ຄພືະນກັງານຂອງ ຟຟລ ໃຫເ້ອ າໃຈໃສີ່ ແກໄ້ຂ 
ໃຫສ້າມາດນາໍໃຊໄ້ຟເປັນປ ກກະຕທິງັຮບັປະກນັຄວາມແຂງແຮງຂອງຕ ນ້ເສ າທີີ່ ມກີານປັບປຸງໃຫໝ້ັນ້ຄ ງ 
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ພິທີເປີດການນ  າໃຊສ້າຍສ  ່ງ-ສະຖານໄີຟຟ້າແຮງສງູ 500 ກໂິລໂວນ  

ບາ້ນຫາດ-ຊາຍແດນລາວ/ກ  າປເູຈຍ ຢາ່ງເປ ນທາງການ 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

    ໃນວ  ນທີ 01 ພະຈກິ 2020, ໄດມ້ພິີທີເປີດການນ  າໃຊສ້າຍສ  ່ງ-ສະຖານໄີຟຟ້າແຮງສງູ 500 ກໂິລໂວນ ບາ້ນຫາດ 

ຫາ ຊາຍແດນລາວ/ກ  າປເູຈຍ ຢູ່ບາ້ນຫາດ ເມອືງໂຂງ ແຂວງຈ  າປາສ  ກ ໂດຍການເຂ ້າຮວ່ມຂອງ ທ່ານ ປອ ຄ  າມະນ ີ

ອນິທິລາດ ລ  ດຖະມ  ນຕ ີກະຊວງພະລ  ງງານ ແລະ ບ ່ ແຮ ່ເປ ນຜູກ້າ່ວເປີດພິທີຢາ່ງເປ ນທາງການ, ມ ີທາ່ນ ວໄິລວ  ງ  

ບດຸດາຄ  າ ເຈ າ້ແຂວງ ແຂວງຈ  າປາສ  ກ,ທາ່ນ ຮສ, ດຣ ບນຸກອງ ສຫີາວ  ງ ລ  ດຖະມ  ນຕ ີກະຊວງສາທາລະນະສກຸ,  

ທ່ານ ຈ  ນທະບນູ ສກຸອາລນຸ ຜູອ້  ານວຍການໃຫຍ ່ລ  ດວິສາຫະກດິໄຟຟ້າລາວ ພອ້ມດວ້ຍບກຸຄ  ນສ  າຄ  ນ ຈາກກະຊວງທ່ີ

ກຽ່ວຂອ້ງ  ແລະ ບ ລິສ  ດກ ່ສາ້ງໂຄງການເຂ ້າຮວ່ມ. ໂຄງການກ ່ສາ້ງສາຍສ  ່ງ 500 ກໂິລໂວນ ເປ ນໂຄງການກ ່ສາ້ງສາຍ

ສ  ່ງວ  ງຈອນຄູເ່ຊື່ ອມຕ ່  ລະຫວາ່ງ ລ  ດວິສາຫະກດິໄຟຟ້າລາວ ກ  ບ ລ  ດວິສາຫະກດິໄຟຟ້າກ  າປເູຈຍ ໂດຍບ ລິສ  ດ YEIG 

ແລະ ບ ລິສ  ດ CGGC ປະເທດຈນີເປ ນຜູ້ຮ  ບເໝ າກ ່ ສ້າງ, ມຄີວາມຍາວ 18 ກິໂລແມ ດ ເປ ນການຍ  ກລະບ  ບ ແລະ 

ຂະຫຍາຍສະຖານໄີຟຟ້າ ບາ້ນຫາດ 115 ກໂິລໂວນ ມາເປ ນ 230 ກໂິລໂວນ ໃຊເ້ວລາໃນການກ ່ສາ້ງ 12 ເດອືນ ແຕ່

ສະຖານໄີຟຟ້າ ບາ້ນຫາດ ຫາ ຊາຍແດນລາວ ກ  າປເູຈຍ ແລະ ເປ ນສາຍສ  ່ງຍດຸທະສາດ ລະຫວາ່ງ 2ປະເທດ ໃນການ

ເຊື່ ອມຕ ່ ພະລ  ງງານໄຟຟ້າ ເຮ ດໃຫລ້  ດວິສາຫະກດິໄຟຟ້າລາວ ສາມາດສ  ່ງອອກພະລ  ງງານໄຟຟ້າ ໃຫກ້  ບ ລ  ດວສິາຫະກດິ

ໄຟຟ້າ ກ  າປເູຈຍ ທ ນຕາມກ  ານ  ດເວລາທ່ີສອງຝາ່ຍໄດລ້  ງນາມຮວ່ມກ  ນ ແລະ ໃນອະນາຄ  ດ ຈະສາມາດຂະຫຍາຍ 

ສະຖານແີຫງ່ນີເ້ປ ນ 500 ກໂິລໂວນ ເພ່ືອເຊື່ ອມຕ ່ ກ  ບສະຖານໄີຟຟ້າຢູແ່ຂວງອ  ດຕະປື ຕາມແຜນ 

ພ ດທະນາພະລ  ງງານ.  
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   ຜູອ້  ານວຍການໃຫຍ ່ລ  ດວສິາຫະກດິໄຟຟ້າລາວ    

      ລ  ງຢຽ້ມຢາມ ເຮ ດວຽກ ແລະ ລ  ງໂອລ້  ມ     

         ພະນ  ກງານສາຂາ. 

ໃນເດອືນຕລຸາ 2020 ທ່ີຜາ່ນມາ, ທ່ານ ຈ  ນທະບນູ ສກຸອາລນຸ ຜູອ້  ານວຍການໃຫຍ ່ລ  ດວິສາຫະກດິໄຟຟ້າລາວ 

ໄດລ້  ງພ  ບປະ ແລະ ເຮ ດວຽກ ຢູ ່ລ  ດວສິາຫະກດິໄຟຟ້າລາວ ສາຂາທ ່ວປະເທດ  ແລະ ສາຂາເມອືງ ທ ່ວນະຄອນຫຼວງ

ວຽງຈນ, ໃນໂອກາດນີ ້ແຕລ່ະສາຂາໄດລ້າຍງານການຈ  ດຕ  ງ້ປະຕິບ  ດວຽກງານໃນໄລຍະຜາ່ນມາ ດາ້ນດພີ  ນ້ເດ ່ ນ, ດາ້ນ

ອອ່ນຂ ຄ້  ງຄາ້ງ ແລະ ມາດຕະການແກໄ້ຂໃນຕ ່ ຫນາ້ ຫລ  ງຈາກນ  ນ້  ທ່ານ ຈ  ນທະບນູ ສກຸອາລນຸ ກ ່ໄດສ້ະແດງຄວາມ

ຊ  ມເຊຍີ ໄດນ້  າເອ າຄວາມອ  ບອຸນ່ ຄວາມຢຽ້ມຢາມຖາມຂາ່ວ ແລະ ເປ ນຫວ່ງເປ ນໄຍມາສູພ່ະນ  ກງານ-ກ  າມະກອນ, ມີ

ບາງຕອນ ທ່ານ ຍ  ງໄດເ້ຈາະຈີມ້ ແລະ ເນ ນ້ໜ  ກຕື່ ມໃຫເ້ອ າໃຈໃສເ່ປ ນຕ  ນ້: ວຽກຂອດບ ລິການສ  ງຄ  ມ, ວຽກກວດກາ 

ແລະ ແກໄ້ຂກອ່ນເກີດເຫດໄຟຕ  ກໄຟມອດ, ແກເ້ຫດໄຟຂ  ດຂອ້ງໃຫ້ໄວ,ການທວງໜ້ີສີນ ແລະ ວຽກຫຸຼດພະລ  ງງານ

ຕ  ກເຮຍ່ໃຫໜ້ອ້ຍທ່ີສດຸຕາມທ່ີ ຟຟລ. ກ  ານ  ດໄວ.້ 

 

 
 

 

ລ  ດວສິາຫະກດິໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງ ຈ  າປາສ  ກ ສອ້ມແປງ ແລະ ປ ບປງຸລະບ  ບຕາຂາ່ຍ-ຈ  າໜາ່ຍໄຟຟ້າ 

ໃນວ  ນທີ 24-25 ພະຈກິ 2020 ຄະນະສາຂາ ແຂວງ ຈ  າປາສ  ກ ເຫ ນໄດຄ້ວາມສ  າຄ  ນ ແລະ ຈ  າເປ ນໃນການສະໜອງ

ພະລ  ງງານໃຫຜູ້ຊ້  ມໃຊໄ້ຟຟ້າ, ຈ ່ງໄດມ້ອບໃຫທ້າ່ນ ບ  ວຜ  ນ ຖາວອນແກວ້ບນຸຍນື ຮອງຫ  ວໜາ້ພະແນກກ ່ສາ້ງ ແລະ ຕິດຕ  ງ້ ເປ ນ

ຜູນ້  າພາ ພະນ  ກງານ - ກ  າມະກອນ ເພ່ືອຈ  ດຕ  ງ້ປະຕບິ  ດໃນການສອ້ມແປງ ແລະ ປ ບປງຸລະບ  ບຕາຂາ່ຍ - ຈ  າໜາ່ຍ ຢູບ່າ້ນ  

ດອນນາງຄວ  ດ; ເມອືງ ໂຂງ; ແຂວງຈ  າປາສ  ກ ເຊິ່ ງໃນປະຈບຸ  ນການຂະຫຍາຍຕ  ວຂອງຊຸມຊ  ນໃນເຂດບາ້ນນ  ນ້ນ  ບມ ືຫຼ້າຍຂ ນ້ ມ ີ

ການປ ບປຸງອາຄານບາ້ນເຮືອນ ແລະ ການຊ  ມໃຊພ້ະລ  ງງານໄຟຟ້າຂອງແຕລ່ະຄ  ວເຮືອນກ ່ ເພ້ີມຂ ້ນຈາກເດີມ, ສະນ  ນ້ ເພ່ືອ

ຮ  ບປະກ  ນການສະໜອງພະລ  ງງານໄຟຟ້າໃຫພ້ຽງພ ກ  ບຄວາມຕອ້ງການຊ  ມໃຊ ້ລ  ດວສິາຫະກດິໄຟຟ້າລາວ ສາຂາ ແຂວງຈ  າປາສ  ກ 

ຈ ່ງໄດມ້ກີານປ ບປງຸລະບ  ບຈ  າໜາ່ຍພາຍໃນບາ້ນດ  ງ່ກາ່ວ ໃຫມ້ພີະລ  ງງານໄຟຟ້າຊ  ມໃຊຢ້າ່ງພຽງພ , ຊ ່ ງໄດມ້ກີານຕ  ງ້ເສ າເບຕ  ງໃຫມ ່

ເພ່ືອດ ງໄຟເຂ ້າ ຈ  ານວນ 8 ຕ  ນ້, ປ່ຽນຖາ່ຍໝ ້ ແປງ MONO 30 KVA ເປ ນ ໝ ້ ແປງ  TR 3p 50 KVA ຈ  ານວນ 1 ຊຸດ, 

ເສີມສາຍຕາຂາ່ຍ 0,4 ກໂິລໂວນ 3Phase ມລີວງຍາວກວາ່ 600 ແມ ດ, ດ ງສາຍຕາຂາ່ຍ 0,4 ກໂິລໂວນ ເພ່ີີມ 2 ເສ ້ນມລີວງ

ຍາວເກອືບ 1 ກໂິລແມ ດ ພອ້ມທ  ງອປຸະກອນຈ  ານວນໜ ່ ງ ແລະ ການຈ  ດຕ  ງ້ປະຕບິ  ດວຽກງານແມນ່ສ  າເລ ດ 

ຕາມແຜນການຕາມຄາດໝາຍທ່ີວາງໄວ.້ 
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