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ພາກທ ີ1. ເທັກໂນໂລຍີພະລັງງານແບບດັໍ້ງເດີມ 

ວົງສະຫວັນ ຈັນທະບູນ 

 

 

ພາກທ ີ2. ເທັກໂນໂລຍີທີີ່ໃຊໍ້ໃນການຫລດຸຜີ່ອນ

ມົນລະພດິຈາກແກສ໊ອາຍເສຍ 

ດຣ. ກິນນະເລດ ວົງຈັນ 
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ພາກທີ 1. ເທັກໂນໂລຍີພະລັງງານແບບດັໍ້ງເດີມ 

ເຄົໍ້າໂຄງການນ າສະເໜີ: 

ບົດທີ 1. ບົດນ າ 

ບົດທີ 2. ເຊ ື້ອໄຟ ແລະ ການເຜົາໄໝື້ 

ບົດທີ 3. ໂຮງໄຟຟື້າກ າລັງອາຍນ ື້າ 

ບົດທີ 4. ໂຮງໄຟຟື້າກ າລັງນ ື້າ 
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ບົດທີ 1. ບົດນ າ 

1.1   ທີ່ຕັື້ງຂອງ ສປປ ລາວ 

1.2   ແຫລ່ງພະລັງງານໃນ ສປປ ລາວ 

1.3   ການໃຊື້ພະລັງງານໄຟຟື້າໃນ ສປປ ລາວ 

1.4   ການຜະລິດກະແສໄຟຟື້າ 

1.5   ໂຮງໄຟຟື້າ ແລະ ການແບ່ງປະເພດ 

1.6   ໂຮງໄຟຟື້າທີ່ສ າຄັນໃນ ສປປ ລາວ 
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1.1 ທີີ່ຕັໍ້ງຂອງ ສປປ ລາວ 

 ທີີ່ຕັໍ້ງ 

• ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕື້ ເຂດອາກາດຮື້ອນຊ ມ່ 

• ເນ ື້ອທີ່ທັງໝົດ 236,800 km2 ອັນດັບທ ີ84 ຂອງໂລກ 

• ເນ ື້ອທີ່ດິນ 230,800 km2 

• ເນ ື້ອທີ່ນ ື້າ 6,000 km2 

 ຈ ານວນປະຊາກອນ 

6,477,211 ຄົນ (ກ ລະກົດ, 2011) ອັນດັບທີ 104 ຂອງໂລກ 

 ບ ີ່ມີຊາຍແດນຕດິກບັທະເລ 

ທີີ່ມາ: 

http://www.wordservicesgroup.com/
countries.asp?c=la&country=laos 
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1. ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດກະສກິ າ 

2. ອ ດມົສົມບູນໄປດື້ວຍຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ 

ເຊັ່ນ: ແມ່ນ ື້າ, ປາ່ໄມື້ ແລະ ພູ ເປນັຕົື້ນ. 

1.1 ທີີ່ຕໍ້ັງຂອງ ສປປ ລາວ 
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1.2 ແຫລີ່ງພະລັງງານໃນ ສປປ ລາວ 

 ກຸີ່ມທີີ່ມີທີ່າແຮງສູງ 

 

 

 
 

 ກຸີ່ມທີີ່ມີທີ່າແຮງຕ ີ່າ 

ແຫລງ່ພະລັງງານ

ແບບດັື້ງເດມີ 

• ບ ່ມີນ ື້າມັນ 

• ບ ່ມີແກສ໊ທ າມະຊາດ 

• ມີຖ່ານຫີນເລັກນື້ອຍ 

ພະລັງງານ 

ທົດແທນ 

• ພະລັງງານຈາກຊວີະມວນ 

• ພະລັງງານຈາກນ ື້າ 

• ພະລັງງານຈາກແສງຕາເວັນ 
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1.3 ການໃຊໍ້ພະລັງງານໄຟຟໍ້າໃນ ສປປ ລາວ 
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1.3 ການໃຊໍ້ພະລັງງານໄຟຟໍ້າໃນ ສປປ ລາວ 
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Source: EDL (Electricite du Laos) 
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1.3 ການໃຊໍ້ພະລັງງານໄຟຟໍ້າໃນ ສປປ ລາວ 
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Source: EDL, 2010 ການໃຊື້ພະລັງງານໄຟຟື້າໃນຂົງເຂດອ ດສາຫະກ າ 

• ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 

   274.96 GWh/Year 

• ແຂວງວຽງຈັນ 

   58.04 GWh/Year 

• ແຂວງຄ າມີ່ວນ 

   50.30 GWh/Year 

• ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 

   228.83 GWh/Year 

• ແຂວງຈ າປາສັກ 

   31.17 GWh/Year 

1.3 ການໃຊໍ້ພະລັງງານໄຟຟໍ້າໃນ ສປປ ລາວ 
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1.4 ການຜະລິດກະແສໄຟຟໍ້າ 

 ການຜະລິດກະແສໄຟຟື້າແມ່ນຂະບວນການສື້າງພະລັງງານໄຟຟື້າຈາກແຫລ່ງ

ພະລັງງານຕາ່ງ ໆ ທ່ີມີທ່າແຮງ 

 ກະແສໄຟຟື້າຈະຖ ກຜະລດິຈາກເຄ ່ອງປັນ່ໄຟຟື້າ (generator) ໂດຍອາໃສກ າລັງງານ

ຈາກເຄ ່ອງຈກັຄວາມຮື້ອນ ຊ ່ງເຄ ່ອງຈັກຄວາມຮື້ອນນີື້ຈະໄດື້ຮັບພະລັງງານມາຈາກ

ການເຜາົໄໝື້ເຊ ື້ອໄຟ ຫລ  ປະຕກິິລຍິານິວເຄລຍ (nuclear fission). ນອກຈາກນີື້ແລື້ວ 

ເຄ ່ອງປັ່ນໄຟຟື້າຍັງສາມາດທ າງານໄດື້ ໂດຍອາໃສກ າລັງງານຈາກການໄຫລຂອງນ ື້າ 

ຫລ  ລມົ. 

 ກະແສໄຟຟື້າຍັງສາມາດຜະລດິໄດື້ຈາກພະລັງງານແສງຕາເວັນ (solar cell) ຫລ  

ພະລັງງານຄວາມຮື້ອນຈາກພ ື້ນດິນ. 
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ໂຮງໄຟຟື້າຖ່ານຫີນ ໂຮງໄຟຟື້ານິວເຄລຍ 

1.4 ການຜະລິດກະແສໄຟຟໍ້າ 
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ໂຮງໄຟຟື້າພະລັງງານນ ື້າ ໂຮງໄຟຟື້າພະລັງງານລົມ 

1.4 ການຜະລິດກະແສໄຟຟໍ້າ 
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ໂຮງໄຟຟື້າພະລງັງານແສງຕາເວນັ ໂຮງໄຟຟື້າພະລງັງານຄວາມຮື້ອນຈາກພ ື້ນດນິ 

1.4 ການຜະລິດກະແສໄຟຟໍ້າ 
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1.5 ໂຮງໄຟຟໍ້າ ແລະ ການແບີ່ງປະເພດ 

 ໂຮງໄຟຟື້າເປັນໂຮງງານອ ດສາຫະກ າສ າລບັຜະລິດກະແສໄຟຟື້າ 

 

 ສ່ວນທ່ີສ າຄນັທີ່ສ ດຂອງໂຮງໄຟຟື້າແມນ່ເຄ ອ່ງປັນ່ໄຟ ຊ ່ງເຄ ອ່ງປັນ່ໄຟຈະມໜີື້າທ່ີປ່ຽນ

ພະລັງງານກນົຈກັໃຫື້ເປນັພະລັງງານໄຟຟື້າ 

 

 ໂຮງໄຟຟື້າສ່ວນໃຫຍໃ່ນໂລກຈະໃຊື້ເຊ ື້ອໄຟຟອສຊິລ ເຊັ່ນ: ຖ່ານຫີນ, ນ ື້າມນັ ແລະ 

ແກ໊ສທ າມະຊາດ ເພ ່ອຜະລດິກະແສໄຟຟື້າ. ບາງສ່ວນຈະໃຊື້ພະລງັງານນິວເຄລຍ, 

ພະລັງງານນ ື້າ, ພະລັງງານແສງຕາເວນັ, ພະລັງງານຊີວະມວນ ແລະ ພະລັງງານລມົ. 
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 ອີງຕາມໜື້າທ່ີການທ າງານ ສາມາດແບ່ງໂຮງໄຟຟື້າໄດື້ເປັນ 3 ປະເພດຄ : 

 ໂຮງໄຟຟື້າທ່ີຜະລິດໄຟຟື້າຕາມຄວາມຕື້ອງການພ ື້ນຖານ (base load plant) 

 ໂຮງໄຟຟື້າທ່ີຜະລິດພະລັງງານໄຟຟື້າຊ່ວງທ່ີມີຄວາມຕື້ອງການໃຊື້ໄຟຟື້າປານກາງ 

(intermediate plant) 

 ໂຮງໄຟຟື້າທ່ີຜະລິດພະລັງງານໄຟຟື້າຊ່ວງທີ່ມີຄວາມຕື້ອງການໃຊື້ໄຟຟື້າສູງສ ດ (peaking 

plant) 

1.5 ໂຮງໄຟຟໍ້າ ແລະ ການແບີ່ງປະເພດ 
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 ຖື້າອີງຕາມຮູບແບບຂອງການປ່ຽນຮບູພະລັງງານໃດ ໆ ໄປເປັນພະລັງງານໄຟຟື້າ ຈະສາມາດແບ່ງ

ປະເພດຂອງໂຮງໄຟຟື້າໄດື້ດັ່ງນີື້: 

 ໂຮງໄຟຟື້າພະລັງງານຄວາມຮື້ອນ (ຖາ່ນຫີນ, ນ ື້າມັນ, ແກ໊ສທ າມະຊາດ, ນິວເຄລຍ, ຊີວະມວນ, 

ໂຮງໄຟຟື້າພະລັງຄວາມຮື້ອນຮ່ວມ) 

 ໂຮງໄຟຟື້າພະລັງງານນ ື້າ 

 ໂຮງໄຟຟື້າພະລັງງານດີເຊລ 

 ໂຮງໄຟຟື້າພະລັງງານແສງຕາເວັນ 

 ໂຮງໄຟຟື້າພະລັງງານລົມ 

1.5 ໂຮງໄຟຟໍ້າ ແລະ ການແບີ່ງປະເພດ 

ໂຮງໄຟຟື້າພະລັງງານລົມ 18 



 ໃນໂຮງໄຟຟື້າພະລັງງານຄວາມຮື້ອນ, ພະລັງງານກນົຈກັຈະຖ ກຜະລິດຈາກເຄ ອ່ງຈກັ

ຄວາມຮື້ອນ (heat engine) ຊ ່ງເຄ ່ອງຈກັຄວາມຮື້ອນຈະໄດື້ຮັບຄວາມຮື້ອນຈາກການ

ເຜົາໄໝື້ເຊ ື້ອໄຟ. 

 

 ໂຮງໄຟຟື້າພະລງັງານຄວາມຮື້ອນສ່ວນໃຫຍຈ່ະໃຊື້ອາຍນ ື້າເປນັສານທ າງານ ຊ ່ງໂຮງ

ໄຟຟື້າແບບນີື້ມກັຈະຖ ກເອີື້ນວາ່: ໂຮງໄຟຟື້າພະລັງງານອາຍນ ື້າ (steam power 

plant). 

 

 ສ່ວນໂຮງໄຟຟື້າພະລັງງານນ ື້າ, ກ າລັງງານທີ່ໃຊື້ໃນການໝ ນເຄ ອ່ງປ່ັນໄຟຈະມາຈາກ

ການໄຫລຂອງນ ື້າ. 

1.5 ໂຮງໄຟຟໍ້າ ແລະ ການແບີ່ງປະເພດ 

19 



ໂຮງໄຟຟື້າພະລັງງານຄວາມຮື້ອນຍງັສາມາດແບ່ງປະເພດຕາມເຊ ື້ອໄຟທີໃ່ຊື້ໄດື້ດັ່ງນີື້: 

 ໂຮງໄຟຟື້າທີ່ໃຊື້ເຊ ື້ອໄຟຟອສຊິລ 

 ໂຮງໄຟຟື້ານິວເຄລຍ 

 ໂຮງໄຟຟື້າທີ່ໃຊື້ພະລັງງານຄວາມຮື້ອນຈາກພ ື້ນດິນ 

 ໂຮງໄຟຟື້າທີ່ໃຊື້ເຊ ື້ອໄຟຊີວະມວນ 

 ໂຮງໄຟຟື້າພະລັງງານຄວາມຮື້ອນຈາກແສງຕາເວັນ 

1.5 ໂຮງໄຟຟໍ້າ ແລະ ການແບີ່ງປະເພດ 
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1.5 ໂຮງໄຟຟໍ້າ ແລະ ການແບີ່ງປະເພດ 

ໂຮງໄຟຟື້າຖ່ານຫີນ 

ໂຮງໄຟຟື້າພະລັງຄວາມຮື້ອນຈາກພ ື້ນດິນ 

ໂຮງໄຟຟື້າພະລັງງານຄວາມຮື້ອນຈາກແສງຕາເວັນ 
21 



ໂຮງໄຟຟື້າກງົຫນັແກ໊ສ 

1.5 ໂຮງໄຟຟໍ້າ ແລະ ການແບີ່ງປະເພດ 

ໂຮງໄຟຟື້າພະລັງຄວາມຮື້ອນຮ່ວມ 
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1.5 ໂຮງໄຟຟໍ້າ ແລະ ການແບີ່ງປະເພດ 

ໂຮງໄຟຟື້ານິວເຄລຍ 

 ຂ ໍ້ດ:ີ 

 ເປັນແຫລ່ງຜະລດິໄຟຟື້າຂະໜາດໃຫຍ ່ສາມາດ

ໃຫື້ກ າລັງຜະລິດສງູກວ່າ 1,200 MW 

 ມີຕື້ນົທ ນການຜະລິດໄຟຟື້າແຂງ່ຂັນໄດື້ກັບໂຮງ

ໄຟຟື້າແບບອ ່ນ 

 ເປັນໂຮງໄຟຟື້າທີ່ສະອາດ, ບ ່ກ ່ໃຫື້ເກີດມົນລະພິດ 

 

 ຂ ໍ້ເສຍ: 

 ເງິນລົງທ ນເບ ື້ອງຕົື້ນສູງ 

 ຈ າເປັນຕື້ອງກຽມໂຄງສື້າງພ ື້ນຖານ ແລະ ການ

ພັດທະນາບ ກຄະລາກອນໃຫື້ມີຄວາມພື້ອມ 

 ຈ າເປັນຕື້ອງພັດທະນາ ແລະ ກຽມພື້ອມກ່ຽວກັບ

ການຈັດການສານກ າມັນຕະພາບລັງສີ 

 ການຍອມຮັບຂອງປະຊາຊົນ 23 



1.6 ໂຮງໄຟຟໍ້າທີີ່ສ າຄັນໃນ ສປປ ລາວ 

ໂຮງໄຟຟື້າທີ່ກ າລງັເດີນເຄ ່ອງຜະລິດກະແສໄຟຟື້າໃນ ສປປ ລາວ ທັງໝົດເປັນໂຮງໄຟຟື້າພະລັງງານນ ື້າ 

Power plants Location 
(Province) 

Inst. Capacity (MW) COD* 

Nam Theun 2 Khammuane 1,088 2009 

Nam Ngum 2 Vientiane 615 2010 

Theun Hin Boun Khammuane 220 1998 

Nam Ngum 1 Vientiane 155 1971 

Houay Ho Attapeu 152 1999 

Nam Lik 1/2 Vientiane 100 2010 

Xe Set 2 Saravane 76 2009 

Nam Leuk Vientiane 60 2000 

Xe Set 1 Saravane 45 1991 

Nam Mang 3 Vientiane 40 2005 

*COD = Commercial Operation Date 
Source: EDL 
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ນ ື້າງ ່ມ 1 ນ ື້າເທີນ 2 

ນ ື້າງ ່ມ 2 ເທີນຫີນບູນ 

1.6 ໂຮງໄຟຟໍ້າທີີ່ສ າຄັນໃນ ສປປ ລາວ 
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 ໂຮງໄຟຟື້າຖາ່ນຫີນຂະໜາດ 1,878 MW ກ າລັງຢູ່ໃນຂັື້ນຕອນການກ ສ່ື້າງທີ່ເມ ອງຫົງສາ, 

ແຂວງໄຊຍະບລູ ີ

ແບບຈ າລອງຂອງໂຮງໄຟຟື້າຖ່ານຫນີຫົງສາ ປ່ອງຄວັນສູງ 250 m 

1.6 ໂຮງໄຟຟໍ້າທີີ່ສ າຄັນໃນ ສປປ ລາວ 
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ບົດທີ 2. ເຊ ໍ້ອໄຟ ແລະ ການເຜົາໄໝໍ້ 

2.1   ບດົສະເໜ ີ

2.2   ການແບ່ງປະເພດຂອງເຊ ື້ອໄຟ 

2.3   ເຊ ື້ອໄຟຟອສຊລິ 

2.4   ຖາ່ນຫີນ 

2.5   ການວິເຄາະຖາ່ນຫີນ 

2.6   ຄາ່ຄວາມຮື້ອນ 

2.7   ຂະບວນການເຜົາໄໝື້ 
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2.1 ບົດສະເໜ ີ

 ເຊ ື້ອໄຟ (fuel) ໝາຍເຖິງ ສານຊ ່ງເມ ່ອເກີດການເຜາົໄໝື້ (ປະຕກິິລຍິາ) ກັບອອ໊ກຊີ

ເຈນ (ອາກາດ) ແລື້ວໃຫື້ຄວາມຮື້ອນອອກມາໃນປະລິມານທີສູ່ງພ ທ່ີຈະນ າໄປໃຊື້

ປະໂຫຍດໄດື້. 

 

 ເຊ ື້ອໄຟຈະຕື້ອງປະກອບດື້ວຍສານທີສ່າມາດຕິດໄຟໄດື້ຢາ່ງໜື້ອຍໜ ່ງໂຕ ເຊັ່ນ:   

ຄາບອນ (carbon),  ໄຮໂດຣເຈນ (hydrogen) ແລະ ມາດ (sulphur) ເປັນຕົື້ນ. 

 

 ໃນຂະບວນການເຜົາໄໝື້, ພະລັງງານເຄມີທ່ີສະສມົໃນເຊ ື້ອໄຟຈະປ່ຽນຮບູເປັນ

ພະລັງງານຄວາມຮື້ອນ. 
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2.2 ການແບີ່ງປະເພດຂອງເຊ ໍ້ອໄຟ 

ປະເພດຂອງເຊ ື້ອໄຟສາມາດແບງ່ໄດື້ດັ່ງນີື້: 

 

(a) ອີງຕາມສະຖານະທີ່ປະກົດ 

 ຂອງແຂງ ເຊັ່ນ: ໄມື້ ແລະ ຖ່ານຫີນ ເປັນຕົື້ນ. 

 ຂອງແຫລວ ເຊັ່ນ: ນ ື້າມັນເຊ ື້ອໄຟ ແລະ ເອທິລແອລກ ຮ  (ethyl 

alcohol) ເປັນຕົື້ນ. 

 ແກ໊ສ ເຊັ່ນ: ແກ໊ສທ າມະຊາດ ແລະ ແກ໊ສຜະລິດ (producer gas) 

ເປັນຕົື້ນ. 

(b) ອີງຕາມແຫລ່ງທີ່ມາ 

 ເຊ ື້ອໄຟທ າມະຊາດ (natural fuels ຫລ  primary fuels) ເຊັ່ນ: ຖ່ານ

ຫີນ, ນ ື້າມັນປີໂຕຣລຽມ ແລະ ໄມື້ ເປັນຕົື້ນ. 

 ເຊ ື້ອໄຟຜະລິດ (manufactured fuels ຫລ  secondary fuels) ເຊັ່ນ: 

ນ ື້າມັນແອັດຊັງ (gasoline) ແລະ ຖ່ານໄມື້ (charcoal) ເປັນຕົື້ນ. 
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2.3 ເຊ ໍ້ອໄຟຟອສຊິລ 

ເຊ ື້ອໄຟຟອສຊິລເປັນສານປະກອບຈ າພວກໄຮໂດຣຄາບອນ 

(hydrocarbon) ເກີດຈາກຊາກພ ດ, ຊາກສັດດ ກດ າບັນ ທີ່ຖ ກ 

ທັບຖົມຢູ່ພ ື້ນໂລກເປັນເວລາຫລາຍຮື້ອຍລື້ານປີ ພາຍໃຕື້

ຄວາມດັນ ແລະ ອ ນຫະພູມສູງ ລວມເຖິງບ ່ມີອ໊ອກຊີເຈນ. 

 

ເຊ ື້ອໄຟຟອສຊິລທີສ່ າຄັນໄດື້ແກ ່ຖ່ານຫີນ ແລະ ປີໂຕຣລຽມ 
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ປະລິມານນ ື້າມັນ

ສ າຮອງຂອງບາງ

ປະເທດ, 2012 

 

Source: 
http://en.wiki
pedia.org/wik
i/Oil_reserves 

 

Country Reserves 109 bbl Reserves 109 m3 

Venezuela 296.5 47.14 

Saudi Arabia 265.4 42.2 

Canada 175 27.8 

Iran 151.2 24.04 

Iraq 143.1 22.75 

United Arab Emirates 136.7 21.73 

Kuwait 101.5 16.14 

Russia 74.2 11.8 

Kazakhstan 49 7.8 

Libya 47 7.5 

Nigeria 37 5.9 

USA 26.8 7.0 

Qatar 25.41 4.04 

China 20.35 3.235 
Remark: 

bbl = barrel of oil 

2.3 ເຊ ໍ້ອໄຟຟອສຊິລ 
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ປະລິມານແກສ໊ທ າມະຊາດ

ສ າຮອງໃນບາງປະເທດ 

(1 Jan 2008 est.) 

 

Source: 
http://en.wikipedia.or
g/wiki/Natural_gas_by
_country 

 

 

Country Proven reserves 
(millions cu m) 

Russia 44,650,000 

Iran 26,850,000 

Qatar 25,630,000 

Saudi Arabia 7,167,000 

United Arab Emirates 6,071,000 

USA 5,977,000 

Nigeria 5,210,000 

Venezuela 4,708,000 

Algeria 4,502,000 

Iraq 3,170,000 

Kazakhstan 2,832,000 

Turkmenistan 2,832,000 

Indonesia 2,659,000 

European Union 2,476,000 

Malaysia 2,350,000 

China 2,265,000 

2.3 ເຊ ໍ້ອໄຟຟອສຊິລ 
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2.4 ຖີ່ານຫີນ 

 ຖ່ານຫີນເກີດຈາກພ ດດ ກດ າບັນເມ ອ່ຫລາຍຮື້ອຍລື້ານປກີ່ອນ 

 

 ເມ ່ອພ ດເຫລົ່ານີື້ຕາຍລົງ ກ ຈະຖ ກທັບຖົມໃນພ ື້ນຂີື້ຕມົ ຫລ  ພ ື້ນດິນ 

 

 ເມ ່ອເກີດການປ່ຽນແປງທາງທ ລະນີ ພາຍໃຕື້ອ ນຫະພມູ, ຄວາມດັນ ແລະ ສະພາບທີ່ເໝາະສົມ 

ຊາກພ ດເຫລົ່ານີື້ຈະກາຍເປັນຖ່ານຫນີ ຫລ  ລິກໄນ (lignite) 

 

 ການປ່ຽນແປງທາງທ ລະນີຫລາຍ ໆ ຄັື້ງ ເຮັດໃຫື້ຖ່ານຫນີ ຫລ  ລິກໄນ ກາຍເປັນຖ່ານຫີນທີມ່ີ 

ຄ ນນະພາບສູງຂ ື້ນ. 
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2.4 ຖີ່ານຫີນ 

34 



 ຖ່ານຫີນ ສາມາດແບ່ງປະເພດໄດື້ດັ່ງນີື້: 

 ພີຕ (Peat) 

 ລິກໄນ (Lignite) 

 ຊັບບິທູມິນສັ (Subbituminous) 

 ບິທູມິນັສ (Bituminous) 

 ແອນທຣາໄຊ (Anthracite) 

 

ລຽງລ າດັບຕາມເປີເຊັນຂອງຄາບອນທີ່ເພີມ່ຂ ື້ນ 

 

Peat Lignite Subbituminous Bituminous Anthracite 

2.4 ຖີ່ານຫີນ 
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ປະລິມານສ າຮອງຖ່ານຫີນໃນບາງປະເທດ, 2008 (ລື້ານໂຕນ) 

Country 1 2 3 4 5 

USA 108,501 98,618 30,176 237,295 22.6 

Russia 49,088 97,472 10,450 157,010 14.4 

China 62,200 33,700 18,600 114,500 12.6 

Australia 37,100 2,100 37,200 76,400 8.9 

India 56,100 0 4,500 60,600 7.0 

Germany 99 0 40,600 40,699 4.7 

Ukraine 15,351 16,577 1,945 33,873 3.9 

Remark: 

1 = Anthracite & Bituminous 

2 = Subbituminous 

3 = Lignite 

4 = Total 

5 = Percentage of world total 

Source: 
http://en.wikipedia.org/
wiki/Coal 

 

2.4 ຖີ່ານຫີນ 
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ການວິເຄາະຖ່ານຫນີມຢີູ ່2 ວິທີຄ : 

 

 ການວິເຄາະແບບ proximate (proximate analysis) ເປັນການວິເຄາະຫາຄາບອນຄົງທີ ່(fixed 

carbon, FC) ສານລະເຫີຍ (volatile matter, VM) ຄວາມຊ ື້ນ (moisture, M) ແລະ ຂີື້ເທົ່າ 

(ash, A). ສ່ວນມາດ (sulphur, S) ຈະແຍກຫາຕ່າງຫາກ 

 

  FC + VM + M + A = 100% by mass 
 

 ການວິເຄາະແບບ ultimate (ultimate analysis) ເປັນການວິເຄາະຫາສ່ວນປະກອບແຕ່ລະໂຕ

ທີ່ຢູ່ໃນເຊ ື້ອໄຟ ຊ ່ງໄດື້ແກ່ ຄາບອນ (carbon, C) ໄຮໂດຣເຈນ (hydrogen, H) ອ໊ອກຊີເຈນ 

(oxygen, O) ໄນໂຕຣເຈນ (nitrogen, N) ຄວາມຊ ື້ນ ແລະ ຂີື້ເທົ່າ. 

 

  C + H + O + N + S + M + A = 100% by mass 
 

 ໃນກ ລະນີວິເຄາະໂດຍບ ່ພິຈາລະນາຄວາມຊ ື້ນ ແລະ ຂີື້ເທົ່າ, ມວນຂອງຖາ່ນຫີນທີ່ນ າມາ

ພິຈາລະນາ ຈະຕື້ອງລົບດື້ວຍມວນຂອງຄວາມຊ ື້ນ ແລະ ມວນຂອງຂີື້ເທົ່າ 

 

  1 – [(M + A)/100] 

2.5 ການວິເຄາະຖີ່ານຫີນ 
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2.6 ຄີ່າຄວາມຮໍ້ອນ 

 ຄ່າຄວາມຮື້ອນ (heating value) ໝາຍເຖິງ ປະລິມານຄວາມຮື້ອນທີ່ໄດື້ຈາກການເຜົາໄໝື້ຢ່າງ

ສົມບູນຂອງເຊ ື້ອໄຟໃນປະລມິານໃດໜ ່ງ 

 

 ຄ່າຄວາມຮື້ອນມັກຈະໃຊື້ວັດແທກໃນຫົວໜ່ວຍຂອງພະລັງງານຕ ຫ່ົວໜ່ວຍມວນຂອງເຊ ື້ອໄຟ 

ເຊັ່ນ: kJ/kg, kJ/kmol, kcal/kg ເປັນຕົື້ນ. 

 

 ຄ່າຄວາມຮື້ອນຂອງເຊ ື້ອໄຟສາມາດຫາໄດື້ໂດຍການໃຊື້ Bomb calorimeter ໂດຍການນ າ

ຕົວຢ່າງຂອງຖ່ານຫີນທີ່ຮູື້ມວນ ໄປເຜົາໄໝື້ກັບອ໊ອກຊີເຈນບ ລິສ ດຢ່າງສົມບູນໃນພາຊະນະທີ່ປິດ

ແຈບ, ພາຊະນະດັ່ງກ່າວຈະຈ ່ມຢູ່ໃນນ ື້າທີ່ຮູື້ມວນ, ເມ ່ອຖ່ານຫີນເກີດການເຜົາໄໝື້ ຈະປ່ອຍ

ພະລັງງານຄວາມຮື້ອນອອກມາ, ຄວາມຮື້ອນຈະຖ ກຖ່າຍເທໃຫື້ກັບນ ື້າ ເຮັດໃຫື້ນ ື້າມອີ ນຫະພມູ

ເພີມ່ສູງຂ ື້ນ. 
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 Bomb calorimeter ປະກອບດື້ວຍພາຊະນະ ດັ່ງຮູບ. 

 

 ເມ ່ອຖ່ານຫີນເກີດການເຜົາໄໝື້ຈະປົດປ່ອຍພະລັງງານຄວາມຮື້ອນອອກມາ, ພະລັງງານ

ຄວາມຮື້ອນຈະຖ ກຖ່າຍເທໃຫື້ກັບນ ື້າທີ່ຢູ່ອື້ອມຮອບ ເຮັດໃຫື້ອ ນຫະພມູຂອງນ ື້າເພີມ່ສງູຂ ື້ນ 

ໂດຍເຮົາສາມາດຄ ານວນຫາປະລິມານຄວາມຮື້ອນໄດື້ຈາກອ ນຫະພມູຂອງນ ື້າທີ່ປ່ຽນແປງ. 

Bomb calorimeter 

2.6 ຄີ່າຄວາມຮໍ້ອນ 
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ຄ່າຄວາມຮື້ອນມີຢູ ່2 ແບບຄ : 

 

 ຄ່າຄວາມຮື້ອນສງູ (higher heating value, HHV) ໝາຍເຖິງ ຄ່າຄວາມຮື້ອນທີ່ໄດື້ຈາກການ

ເຜົາໄໝື້ເຊ ື້ອໄຟແລື້ວໄດື້ນ ື້າໃນຮູບຂອງນ ື້າ (ຂອງແຫລວ) 

 

 ຄ່າຄວາມຮື້ອນຕ ່າ (lower heating value) ໝາຍເຖິງ ຄ່າຄວາມຮື້ອນທີ່ໄດື້ຈາກການເຜົາໄໝື້

ເຊ ື້ອໄຟແລື້ວໄດື້ນ ື້າໃນຮູບຂອງອາຍນ ື້າ. 

 

2.6 ຄີ່າຄວາມຮໍ້ອນ 
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ຄ່າຄວາມຮື້ອນສງູ ແລະ ຄ່າຄວາມຮື້ອນຕ ່າ ມີຄວາມສ າພັນກັນດັງ່ນີື້: 

 

 LHV = HHV – mwhfg 

 

ເມ ່ອ mw ແມ່ນມວນຂອງອາຍນ ື້າທີ່ລະເຫີຍ 

 

 mw = M + 9H + γAwA 

 

ເມ ່ອ M ແລະ H ແມ່ນ ສັດສ່ວນໂດຍມວນຂອງຄວາມຊ ື້ນ ແລະ ໄຮໂດຣເຈນ ໃນຖ່ານຫີນ,  γA 

ແມ່ນຄວາມຊ ື້ນຈ າເພາະຂອງອາກາດໃນບັນຍາກາດ ແລະ wA ແມ່ນປະລມິານອາກາດທີແ່ທື້ຈິງທີ່ໃຊື້

ໃນການເຜົາໄໝື້ຖ່ານຫີນ 1 kg 

 

2.6 ຄີ່າຄວາມຮໍ້ອນ 
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ໃນກ ລະນີທີ່ຮູື້ອົງປະກອບຂອງຖ່ານຫນີ, ຄ່າຄວາມຮື້ອນສູງຂອງແອນທຣາໄຊ ແລະ ບິທູມິນສັ 

ສາມາດປະມານໄດື້ຈາກສູດຂອງດູລອງ ແລະ ເປີຕີ ດັ່ງນີື້: 

 

 HHV = 33.83 C + 144.45 [H – (O/8)] + 9.38 S      in MJ/kg 

 

ເມ ່ອ C, H, O ແລະ S ແມ່ນສັດສ່ວນໂດຍມວນຂອງຄາບອນ, ໄຮໂດຣເຈນ ແລະ ມາດ ຕາມລ າດັບ 

 

ຕົວຢ່າງເຊ່ັນ: C = 70%, H = 5%, O = 11%, S = 1%, N = 1% ແລະ ash = 12% 

ຈາກສູດຂອງດູລອງ ແລະ ເປີຕີ ສາມາດປະມານຄ່າຄວາມຮື້ອນສູງໄດື້ດັ່ງນີື້: 

 

 HHV = (33.83)(0.7) + (144.45)[0.05 – (0.11/8)] + (9.38)(0.01) 

 HHV = 25.76 MJ/kg 

 

2.6 ຄີ່າຄວາມຮໍ້ອນ 
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ຄ່າຄວາມຮື້ອນສງູຂອງເຊ ື້ອໄຟບາງຊະນິດ 

 

Types of fuels HHV (MJ/kg) 

Wood 18 

Brown coal 21 

Bituminous 29 

Gasoline 46.5 

Kerosene 46.4 

Diesel 45.7 

Fuel oil 42.9 

Ethyl alcohol 27.2 

2.6 ຄີ່າຄວາມຮໍ້ອນ 
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2.7 ຂະບວນການເຜົາໄໝໍ້ 

ຂະບວນການເຜົາໄໝື້ເປັນຂະບວນການທາງເຄມີ ໂດຍເຊ ື້ອໄຟຈະເກີດປະຕິກິລິຍາກັບອອ໊ກຊີເຈນ 

ແລື້ວປົດປ່ອຍພະລັງງານຄວາມຮື້ອນ, ພະລັງງານແມເ່ຫລັກໄຟຟື້າ (ແສງ), ພະລັງງານກນົຈັກ (ສຽງ) 

ແລະ ພະລັງງານໄຟຟື້າ (ອີເລັກຕຣອນ) ອອກມາ 

ແປວໄຟທີ່ເກີດຈາກການເຜົາໄໝື້ 

ເຊ ໍ້ອໄຟ 

ອາກາດ (ອອ໊ກຊີເຈນ) 

ຄວາມຮໍ້ອນ 
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ບົດທີ 3. ໂຮງໄຟຟໍ້າກ າລັງອາຍນ ໍ້າ  

3.1   ສ່ວນປະກອບຫລັກຂອງໂຮງໄຟຟື້າກ າລັງອາຍນ ື້າແບບງ່າຍ 

3.2   ຮອບວຽນແຣງຄິນ 

3.3   ເຄ ່ອງກ າເນີດອາຍນ ື້າ 

3.4   ກົງຫນັອາຍນ ື້າ 

3.5   ຄອນເດນເຊີ ແລະ ຫ ລະບາຍຄວາມຮື້ອນ 
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3.1  ສີ່ວນປະກອບຫລັກຂອງໂຮງໄຟຟໍ້າກ າລັງ ອາຍນ ໍ້າແບບງີ່າຍ 
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ຮອບວຽນແຣງຄິນແບບງ່າຍ 

3.2 ຮອບວຽນແຣງຄິນ 
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 Pump: wpump = h4 – h3 

 

 Turbine: wturbine = h1 – h2 

 

 Boiler: qboiler = h1 – h4 

 

 Condenser: qcondenser = h2 – h3 

 

 Thermal efficiency: 

 

 ηth = wnet/qinput = (wturbine – wpump)/qboiler 

                

               = (qboiler – qcondenser)/qboiler 

3.2 ຮອບວຽນແຣງຄິນ 
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ຮອບວຽນແຣງຄິນແບບໃຫື້ຄວາມຮື້ອນຊ ື້າ 

 ໃຫື້ງານສ ດທິສູງກວ່າ 

 ປະສິດທິພາບທາງຄວາມຮື້ອນສູງກວ່າ 

ຮອບວຽນແຣງຄິນແບບ

ໃຫື້ຄວາມຮື້ອນຊ ື້າຈະໃຊື້

ຢູ່ໂຮງໄຟຟື້າຫົງສາ 

3.2 ຮອບວຽນແຣງຄິນ 
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 ໝ ື້ອາຍນ ື້າ (boiler) ແມ່ນອ ປະກອນທີ່ໃຊື້ສ າລັບຜະລິດອາຍນ ື້າ ໂດຍອາໃສຄວາມຮື້ອນຈາກ

ການເຜົາໄໝື້ເຊ ື້ອໄຟຖ່າຍເທໃຫື້ກັບນ ື້າ ເພ ່ອເຮດັໃຫື້ນ ື້າກາຍເປັນອາຍ 

 

 ໂດຍທົ່ວໄປແລື້ວຄ າວ່າ ໝ ື້ອາຍນ ື້າ ຈະໃຊື້ສ າລັບເອີື້ນອ ປະກອນທີ່ໃຊື້ສ າລັບຜະລິດອາຍນ ື້າໃນ

ຊ່ວງຄວາມດັນຕ ່າເຖິງຄວາມດັນປານກາງ (1 – 300 psi) ຖື້າຄວາມດັນສງູກວ່ານີື້ມັກຈະເອີື້ນວ່າ: 

ເຄ ່ອງກ າເນີດອາຍນ ື້າ (steam generator) 

3.3 ໝ ໍ້ອາຍນ ໍ້າ 
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ໝ ື້ອາຍນ ື້າແບ່ງອອກເປນັ 2 ປະເພດຄ : 

 ໝ ື້ອາຍນ ື້າແບບທ ່ໄຟ (fire tube boiler) 

 ໝ ື້ອາຍນ ື້າແບບທ ່ນ ື້າ (water tube boiler) 

3.3 ໝ ໍ້ອາຍນ ໍ້າ 
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3.4 ກົງຫັນອາຍນ ໍ້າ 

 ກົງຫັນອາຍນ ື້າ (steam turbine) ເປັນອ ປະກອນທີ່ໃຊື້ສ າລັບປ່ຽນພະລັງງານຄວາມຮື້ອນຈາກ

ອາຍນ ື້າໃຫື້ເປັນພະລັງງານກົນຈັກ 

At Mae Moh coal-fire power plant, Lampang, Thailand 
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3.5 ຄອນເດນເຊີແລະຫ ລະບາຍຄວາມຮໍ້ອນ 

 ຄອນເດນເຊີ (condenser) ເປັນອ ປະກອນທີ່ໃຊື້ສ າລັບເຮັດໃຫື້ນ ື້າໃນສະຖານະອາຍກັ່ນໂຕ

ເປັນຂອງແຫລວ 
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 ຫ ລະບາຍຄວາມຮື້ອນ (cooling tower) ແມ່ນອ ປະກອນທີ່ໃຊື້ສ າລັບລະບາຍຄວາມຮື້ອນ

ອອກຈາກນ ື້າຫລ ່ເຢັນ (cooling water) ຊ ່ງຮັບຄວາມຮື້ອນມາຈາກຄອນເດນເຊີ ໂດຍ

ຄວາມຮື້ອນດັ່ງກ່າວນີື້ຈະຖ ກຖ່າຍເທອອກສູ່ບັນຍາກາດ 

3.5 ຄອນເດນເຊີແລະຫ ລະບາຍຄວາມຮໍ້ອນ 
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ບົດທີ 4. ໂຮງໄຟຟໍ້າກ າລັງນ ໍ້າ 

4.1   ກະແສໄຟຟື້າຈາກກ າລັງນ ື້າ 

4.2   ປະເພດຂອງໂຮງໄຟຟື້າກ າລັງນ ື້າ 

4.3   ກົງຫນັ 

4.4   ຂ ື້ດ ີແລະ ຂ ື້ເສຍຂອງໂຮງໄຟຟື້າກ າລັງນ ື້າ 
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4.1 ກະແສໄຟຟໍ້າຈາກກ າລັງນ ໍ້າ 

 ກະແສໄຟຟື້າຈາກກ າລັງນ ື້າ ໝາຍເຖິງ ການຜະລດິກະແສໄຟຟື້າໂດຍໃຊື້ກ າລັງງານ

ຈາກການໄຫລ ຫລ  ການຕກົຂອງນ ື້າ. 

ນ ື້າງ ່ມ 1 56 



4.1 ກະແສໄຟຟໍ້າຈາກກ າລັງນ ໍ້າ 

Penstock ຂອງເຂ ່ອນໄຟຟື້າເຊເສັດ 2  
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4.2 ປະເພດຂອງໂຮງໄຟຟໍ້າກ າລັງນ ໍ້າ 

ໂຮງໄຟຟື້າກ າລງັນ ື້າສາມາດແບງ່ປະເພດໄດື້ດັ່ງນີື້: 

(a) ແບ່ງປະເພດຕາມຄວາມສູງຂອງລະດບັນ ື້າ (head) 

• ໂຮງໄຟຟື້າທ່ີມ ີhead ສູງ (ສູງກວາ່100 m) 

• ໂຮງໄຟຟື້າທ່ີມ ີhead ປານກາງ (30 – 100 m) 

• ໂຮງໄຟຟື້າທ່ີມ ີhead ຕ ່າ (<30 m) 
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(b) ແບ່ງຕາມພາລະ (load) ຂອງໂຮງໄຟຟື້າ 

 ໂຮງໄຟຟື້າແບບ base load 

     ເໝາະສ າລັບກ ລະນີທີ່ມີຄວາມຕື້ອງການໃຊື້ໄຟຟື້າສະໝ ່າສະເໝີ (ຄົງທີ່) ແລະ ຕ ່ເນ ່ອງ 

 ໂຮງໄຟຟື້າແບບ peak load 

     ໃຊື້ສ າລັບຈ່າຍກະແສໄຟຟື້າໃນກ ລະນີທີ່ມີຄວາມຕື້ອງການໃຊື້ໄຟຟື້າສູງ 

 

(c) ແບ່ງຕາມລກັສະນະຂອງອ່າງເກັບນ ື້າ 

 ແບບມອີ່າງເກັບນ ື້າຂະໜາດໃຫຍ່ (impoundment plant) 

 ແບບ run-of-river 

 ແບບ pumped-storage 

4.2 ປະເພດຂອງໂຮງໄຟຟໍ້າກ າລັງນ ໍ້າ 
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 ໂຮງໄຟຟື້າແບບມອີາ່ງເກັບນ ື້າຂະໜາດໃຫຍ ່

    ໂຮງໄຟຟື້າແບບນີື້ຈະມີເຂ ອ່ນຂະໜາດໃຫຍ ່ແລະ ສູງ ກັື້ນລ ານ ື້າເອາົໄວື້, ເຮັດໃຫື້

ເກີດເປນັອ່າງເກບັນ ື້າຂະໜາດໃຫຍ.່ 

4.2 ປະເພດຂອງໂຮງໄຟຟໍ້າກ າລັງນ ໍ້າ 
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 ໂຮງໄຟຟື້າແບບ run-of-river 

     ເປັນໂຮງໄຟຟື້າແບບບ ມ່ີອ່າງເກບັນ ື້າ, ໂຮງໄຟຟື້າຈະຜະລິດໄຟຟື້າໄດື້ໂດຍການໃຊື້ນ ື້າທີ່ໄຫລ

ຕາມທ າມະຊາດຂອງລ ານ ື້າ. 

4.2 ປະເພດຂອງໂຮງໄຟຟໍ້າກ າລັງນ ໍ້າ 
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 ໂຮງໄຟຟື້າແບບ pumped-storage 

     ໂຮງໄຟຟື້າແບບນີື້ຈະມີປ ື້ານ ື້າທີ່ສາມາດປ ື້ານ ື້າທີ່ປ່ອຍຈາກອ່າງເກັບນ ື້າລົງມາແລື້ວກັບຂ ື້ນໄປ

ເກັບໄວື້ໃນອ່າງເກັບນ ື້າ ເພ ່ອໃຊື້ຜະລິດກະແສໄຟຟື້າອີກ. 

4.2 ປະເພດຂອງໂຮງໄຟຟໍ້າກ າລັງນ ໍ້າ 
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4.3 ກົງຫັນ 

 ກົງຫນັນ ື້າເປນັເຄ ່ອງຈກັແບບມີເພົາໝ ນ ທ າໜື້າທ່ີປ່ຽນພະລັງງານຈາກການໄຫລ

ຂອງນ ື້າໃຫື້ເປນັພະລັງງານກນົຈກັ. 

 

 ກົງຫນັນ ື້າສາມາດແບ່ງປະເພດໄດື້ດັ່ງນີື້: 

(a) ແບ່ງຕາມລະດບັນ ື້າ (head) 

 ລະດັບນ ື້າຕ າ່ (2 – 15 m) 

 ລະດັບນ ື້າປານກາງ (16 – 70 m) 

 ລະດັບນ ື້າສູງ (71 – 500 m) 

 ລະດັບນ ື້າສູງຫລາຍ (ສູງກວ່າ 500 m) 
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(b) ແບ່ງຕາມຊ ຂ່ອງຜູື້ຄດິຄົື້ນ 

 ກົງຫັນ Pelton - ຕັື້ງຕາມຊ  ່Lester Allen Pelton ວິສະວະກອນອາເມລກິາ, ເປັນກົງຫັນທີໃ່ຊື້

ສ າລັບ head ສູງ ແລະ ອັດຕາການໄຫລ (discharge) ຕ ່າ 

 ກົງຫັນ Francis - ຕັື້ງຕາມຊ  ່James B. Francis ເປັນກົງຫັນທີ່ໃຊື້ສ າລັບ head ປານກາງ ແລະ 

ອັດຕາການໄຫລປານກາງ 

 ກົງຫັນ Kaplan - ຕັື້ງຕາມຊ  ່Dr. Victor Kaplan ໃຊື້ສ າລັບ head ຕ ່າ ແລະ ອັດຕາການໄຫລ

ສູງ 

 ກົງຫັນ Deriaz - ຕັື້ງຕາມຊ  ່Deriaz ວິສະວະກອນ Switzerland ເປັນກົງຫັນແບບ reversible 

turbine-pump ໃຊື້ກັບ head ສູງເຖິງ 300 m. 

 

4.3 ກົງຫັນ 
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ກົງຫນັ Pelton 

4.3 ກົງຫັນ 
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ກົງຫນັ Pelton ທ່ີເຂ ່ອນເຊເສັດ 2 

4.3 ກົງຫັນ 
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ກົງຫນັ Francis 

4.3 ກົງຫັນ 
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ກົງຫນັ Francis ທ່ີເຂ ່ອນນ ື້າງ ມ່ 1 

4.3 ກົງຫັນ 
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ກົງຫນັ Kaplan 

4.3 ກົງຫັນ 
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ກົງຫນັ Deriaz 

4.3 ກົງຫັນ 
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4.4 ຂ ໍ້ດີແລະຂ ໍ້ເສຍຂອງໂຮງໄຟຟໍ້າກ າລັງນ ໍ້າ 

 ຂ ໍ້ດ:ີ 

 ບ ່ຕື້ອງໃຊື້ເຊ ື້ອໄຟຄ ກັບໂຮງໄຟຟື້າພະລັງຄວາມຮື້ອນ 

 ນ ື້າທີ່ປ່ອຍອອກມາຈາກເຂ ່ອນ ສາມາດໃຊື້ໃນການອ ປະໂພກ ແລະ ບ ລິໂພກໄດື້. 

 ຄ່າດ າເນີນຕ ່າ ເມ ່ອທຽບກັບໂຮງໄຟຟື້າແບບອ ່ນ 

 ໃຊື້ໄລຍະເວລາໃນການເປີດ - ປິດເຄ ່ອງສັື້ນ 

 ເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ 
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 ຂ ໍ້ເສຍ: 

 ໃຊື້ເງິນລົງທ ນເບ ື້ອງຕົື້ນສູງ. 

 ໃຊື້ເວລາໃນການສ າຫລວດ ແລະ ການກ ່ສື້າງດົນ 

 ພະລັງງານໄຟຟື້າທີ່ຜະລິດໄດື້ຈະກ່ຽວຂື້ອງໂດຍກົງກັບປະລິມານນ ື້າໃນອາ່ງເກັບນ ື້າ, ຖື້າ

ປະລິມານນ ື້າໃນອາ່ງເກັບນ ື້າໜື້ອຍ ກ ຈະສົ່ງຜົນໃຫື້ພະລັງງານໄຟຟື້າທີ່ຜະລິດໄດື້ໜື້ອຍຕາມໄປ

ດື້ວຍ. 

 ຢູ່ໄກຈາກຕົວເມ ອງ ຕື້ອງເສຍຄ່າໃຊື້ຈ່າຍໃນການສື້າງສາຍສົ່ງໄຟຟື້າເພີມ່ຂ ື້ນ 

 ອ່າງເກັບນ ື້າຂະໜາດໃຫຍ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕ ່ລະບົບນິເວດວິທະຍາ, ທີ່ດິນທ າມາຫາກິນ ແລະ 

ບື້ານເຮ ອນຂອງປະຊາຊົນ. 

4.4 ຂ ໍ້ດີແລະຂ ໍ້ເສຍຂອງໂຮງໄຟຟໍ້າກ າລັງນ ໍ້າ 
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ຈົບການນ າສະເໜີ 
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