
ໂດຍ: ຮສ. ແສງຣາຕຣ ີກຖິາວອນ 
ພາກວຊິາ ວສິະວະກ າກນົຈກັ, ຄະນະວສິະວະກ າສາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ 

ODA-UNESCO Project: 

” Promotion of Energy Science Education for Sustainable Development in Laos:” 
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ພະລງັງານ, ຜນົກະທບົຂອງມນັຕ ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ແລະຄວາມຮ ກ່້ຽວກບັ
ປະສດິທພິາບພະລງັງານ 

ສ່ວນທ ີI ປະສດິທພິາບພະລງັງານ 



ພະລງັງານແມ່ນແນວໃດ? 

ພະລງັງານແມ່ນຄວາມອາດສາມາດຂອງສິ່ ງໜ ່ ງໃດທີ່ ຈະເຮດັ
ງານອອກມາໄດ.້ ພະລງັງານມຫຼີາກຫຼາຍຮ ບແບບທີ່ ແຕກຕ່າງ
ກນັ ເຊັ່ ນ: ພະລງັງານກນົຈກັ, ພະລງັງານຄວາມຮອ້ນ, 
ພະລງັງານເຄມ,ີ ພະລງັງານໄຟຟາ້, ພະລງັງານນວິເຄລຍ, 
ພະລງັງານຄ ນ້ແມ່ເຫຼກັໄຟຟາ້, ພະລງັງານແຮງໂນມ້ຖ່ວງ.   
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ພະລງັງານ: ການຈດັແບ່ງປະເພດຕາມແຫ່ຼງກ າເນດີ  
ພະລງັງານຕົນ້ແບບ ແລະພະລງັງານປ່ຽນຮ ບແບບ 
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ພະລງັງານທດົແທນ 
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ພະລງັງານຊິນ້ເປ ອງ 

ພະລງັງານ: ການຈດັແບ່ງປະເພດຈາກແຫຼ່ ງການນ າໃຊ ້
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ຄວາມສ າຄນັຂອງພະລງັງານທດົແທນ 

 ພະລງັງານທີ່ ສະອາດ. ເປັນມດິຕ ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ. 
 ບ ່ ມຂີດີຈ າກດັ ແລະສາມາດນ າມາໃຊໃ້ໝ່ໄດ.້ 
 ເພີ່ ມວຽກເຮດັງານທ າ ແລະເຮດັໃຫລ້ະບບົເສດຖະກດິດ.ີ 
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ພະລງັງານ: ຈດັແບ່ງຕາມການຜະຫຼດິ 
ພະລງັງານຕາມແບບ ແລະ ພະລງັງານນອກແບບ 

ແຫ່ຼງພະລງັງານຕາມແບບ ໄດແ້ກ່ 
ພະລງັງານຈາກເຊ ອໄຟຟອສຊລິ ແລະ
ພະລງັງານນວິເຄລຍ. ຖ ວ່າເປັນແຫ່ຼງ
ພະລງັງານຊິນ້ເປ ອງ. 

ພະລງັງານນອກແບບ ໄດແ້ກ່ ພະລງັງານລມົ, 
ພະລງັງານຈາກຄ ນ້ທະເລ, ພະລງັງານແສງຕາ
ເວນັ, ພະລງັງານຊວີະພາບ ລວມທງັພະລງັງານ
ເຊລເຊ ອ້ໄຟ. ຖ ວ່າເປັນແຫ່ຼງພະລງັງານທດົແທນ. 
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ພະລງັງານ:  
ຈດັແບ່ງຕາມການຄາ້ 

• ພະລງັງານທາງການຄາ້ ແມ່ນພະລງັງານທີ່ ມລີາຄາຂາຍໃນຕະຫຼາດ 
ແລະສາມາດຜະຫຼດິທາງດາ້ນອຸດສາຫະກ າ. 
 

•ຕວົຢ່າງເຊັ່ ນ: ໄຟຟາ້, ຖ່ານຫນີ, ລກິໄນ, ນ າ້ມນັ ແລະກ໊າຊທ າ
ມະຊາດ. 

 
• ພະລງັງານທີ່ ບ ່ ແມ່ນທາງການຄາ້  ແມ່ນພະລງັງານທີ່ ບ ່ ມລີາຄາຊ ້
ຂາຍໃນຕະຫຼາດ ແລະເປັນແຫ່ຼງພະລງັງານທີ່ ຜະຫຼດິເປັນແບບຄວົ
ເຮ ອນ. 

•ຕວົຢ່າງເຊັ່ ນ: ຟ ນ, ມ ນສດັ, ສິ່ ງເສດເຫຼ ອຈາກການກະສກິ າ, 
ພະລງັງານແສງຕາເວນັ, ພະລງັງານຈາດສດັ, ພະລງັງານລມົ. 



ການຊມົໃຊພ້ະລງັງານຂັນ້ຕົນ້ຂອງໂລກ 

8 



ການຊມົໃຊພ້ະລງັງານຂອງໂລກ 
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60% ຂອງຊບັພະຍາກອນ
ຂອງໂລກຖ ກນ າໃຊ.້ 

85% ຂອງພະລງັງານທີ່ ນ າໃຊ ້
ແມ່ນມາຈາກແຫຼ່ ງພະລງັງານ 
ຊິນ້ເປ ອງ ແລະດວ້ຍເຫດນີ ້
ບ ່ ສາມາດໃຊໄ້ດສ້ າລບັຄນົໃນ 
ອະນາຄດົ. 
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ຊບັພະຍາກອນທີ່ ຍງັຄງົເຫຼ ອໃນໂລກ 

ນ າ້ມນັດບິ ກ໊າຊທ າມະຊາດ ຖ່ານຫນີ ແຮ່ຢ ເຣນຽມ 

ຫຼງົເຫຼ  ອທງັໝດົ 1.46  
ລາ້ນ.ລາ້ນ ບາເຣລ 

150  
ລາ້ນ.ລາ້ນ ແມດັ

ກອ້ນ 

984.2  
ພນັ.ລາ້ນ ໂຕນ 

3.95  
ລາ້ນໂຕນ 

ຜນົຜະຫຼດິຕ ່ ປີ 26.2  
ພນັ.ລາ້ນ ບາເຣລ 

 2.4  
ລາ້ນ.ລາ້ນ ແມດັ

ກອ້ນ 

4.34  
ພນັລາ້ນໂຕນ 

35  
ພນັໂຕນ 

ພຽງພ ຕ ່ ການນ າໃຊໃ້ນ 40 ປີ 61 ປີ 227 ປີ 64 ປີ 
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ຜນົກະທບົຂອງການຊມົໃຊພ້ະລງັງານທີ່ ມຕີ ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ 

ຄາຣບ໌ອນໄດອ໊ອກໄຊ ສາມາດຜະຫຼດິຈາກຂະບວນການເຜາົໄໝ ້ແລະເປັນກ໊າຊເຮ ອນແກວ້. 
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ກ໊າຊເຮ ອນແກວ້: ຄາຣບ໌ອນໄດອ໊ອກໄຊ, ມເີທນ, ໄນຕຣດັອ໊ອກໄຊ, ຄລ ໂຣຟລ ອ ໂຣຄາຣບ໌ອນ(CFCs), ໂອ
ໂຊນ. 

 ຊ ່ ງສົ່ ງຜນົເຮດັໃຫອຸ້ນຫະພ ມໂລກສ ງຂ ນ້ 

ຜນົກະທບົຂອງການຊມົໃຊພ້ະລງັງານທີ່ ມຕີ ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ 



ການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ 
 ກ໊າຊເຮ ອນແກວ້ເພີ່ ມຂ ນ້ຢ່າງຕ ່ ເນ ່ ອງ… 
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ການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກດ  
ຜນົກະທບົທີ່ ສ າຄນັ 

> ອຸນຫະພ ມອາກາດສ ງຂ ນ້ 
> ລະດບັນ າ້ທະເລສ ງຂ ນ້ 
> ຝົນຕກົຫຼາຍ 

ການກະສກິ າ ແລະຄວາມໝັນ້ຄງົທາງສະບຽງອາຫານ 
ຜນົຜະຫຼດິ, ຄວາມຕອ້ງການຊນົລະປະທານ .. 

ປ່າໄມ ້
ອງົປະກອບ, ດາ້ນສຸຂະພາບ ແລະຜນົຜະຫຼດິ... 

Water resources 
ນ າ້ປະປາ, ຄ ນນະພາບນ າ້... 

ພ ນ້ທີ່ ຊາຍຝ່ັງທະເລ 
ການເຊາະເຈ  ່ອນ, ນ າ້ຖວ້ມ,, ຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນການປອ້ງກນັ
... 
ສາຍພນັ ແລະພ ນ້ທີ່ ທ າມະຊາດ 
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຊວີະນາໆພນັ, ການປ່ຽນແປງຂອງ
ລະບບົນເິວດວທິະຍາ... 
ສຸຂະພາບຂອງຄນົ 
ເຊ ອ້ພະຍາດ, ການຕັງ້ຖິ່ ນຖານ... 

ຜນົຂອງການປ່ຽນແປງດນິຟາ້
ອາກາດ: 



ເປັນຫຍງັຈ ່ ງຕອ້ງມປີະສດິທພິາບພະລງັງານ? 
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3 ຄ່າໃຊຈ່້າຍສ າລບັການທ າງານຂອງລະບບົ ໄດແ້ກ່ ພະລງັງານ
(ທງັໄຟຟາ້ ແລະຄວາມຮອ້ນ), ແຮງງານ ແລະວດັສະດຸ; 
ພະລງັງານຈະເປັນສິ່ ງຕົນ້ໆຂອງການຫຸຼດຜ່ອນຄ່າໃຊຈ່້າຍ;  
ຖາ້ຫາກວ່າມກີານນ າໃຊພ້ະລງັງານຢ່າງມປີະສດິທພິາບ ກ ່ ຈະເຮດັ
ໃຫມ້ມີນົລະພດິນອ້ຍລງົ, ຫຸຼດການເພິ່ ງພານ າ້ມນັຈາກ
ຕ່າງປະເທດ ແລະເພີ່ ມຄວາມໝັນ້ຄງົທາງດາ້ນພະລງັງານພາຍໃນ
ສ ງຂ ນ້; 
ລາຄາພະລງັງານສ ງຂ ນ້ຢ່າງຕ ່ ເນ ່ ອງ; 
ຄວາມໝັນ້ຄງົທາງດາ້ນພະລງັງານ. 
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ປະສດິທພິາບພະລງັງານ 

ອຸປະກອນການປ່ຽນຮ ບ 
ຂອງພະລງັງານ 

ພະລງັງານທີ່ ສົ່ ງເຂົາ້ລະບບົ ພະລງັງານທີ່ ມຜີນົ 

ພະລງັງານທີ່ ສ ນເສຍ 
ໃຫແ້ກ່ສິ່ ງແວດລອ້ມ 

ປະສດິທພິາບ= ພະລງັງານສົ່ ງອອກທີ່ ມຜີນົ/ພະລງັງານທງັໝດົທີ່ ສົ່ ງໃຫແ້ກ່ລະບບົ 
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 ອຸປະກອນ   
                        
    ມ ເຕໄີຟຟາ້             
    ເຕາົໄຟໃຊນ້ າ້ມນັ            
    ເຕາົໄຟໃຊຖ່້ານຫນີ         
    ໝ ອ້າຍນ າ້(ໂຮງໄຟຟາ້)             
    ໂຮງງານໄຟຟາ້ພະລງັງານຄວາມຮອ້ນ    
    ລດົຍນົ       
    ຫຼອດໄຟນອີອນ   
    ດອກໄຟປອ້ມ 

90 
65 
55 
89 
36 
25 
20 
5 

ປະສດິທພິາບ 

ປະສດິທພິາບຂອງບາງອຸປະກອນ 
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25% ຂອງນ າ້ມນັແມ່ນໃຊເ້ພ ່ ອຂບັເຄ ່ ອນລດົຍນົ, ແລະສ່ວນທີ່ ຍງັເຫຼ  ອ
ແມ່ນການສ ນເສຍໃນຮ ບແບບຂອງຄວາມຮອ້ນ, ໝາຍຄວາມວ່າ 
ປະສດິທພິາບຂອງລດົຍນົມພີຽງແຕ່ 25% ເທົ່ ານັນ້. 

ປະສດິທພິາບຂອງລດົຍນົໃຊນ້ າ້ມນັເບນັຊນິ 



ປະສດິທພິາບພະລງັງານແມ່ນແນວໃດ? 
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A X

Y

Energy Input, kJ

Waste

energy (kJ)

Useful 

Energy(kJ)

Efficiency (%) =     X    x 100
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ສດັສ່ວນຂອງພະລງັງານຂ ່ ງທາ້ຍສຸດກ ່ ໄດງ້ານທີ່ ມຜີນົອອກມາ 
ປະສດິທພິາບພະລງັງານແມ່ນການນ າໃຊພ້ະລງັງານນອ້ຍໃນຂະບວນການ ແຕ່ໃຫຜ້ນົ
ທີ່ ໄດມ້າເທົ່ າເດມີ. 
ຕວົຢ່າງ: ການປ່ຽນຫຼອດໄຟແບບທ າມະດາໄປເປັນຫຼອດໄຟແບບປະຫຍດັພະລງັງານ 
(CFLs) ຊ ່ ງຈະໃຊພ້ະລງັງານນອ້ຍກວ່າ ໃຊພ້ຽງ1/5th ຂອງພະລງັງານທີ່ ໃຊສ້ າລບັ
ຫຼອດໄຟແບບທ າມະດາ 

ໝ ຜ້ະລດິນ າ້ຮອ້ນ
ໃຊແ້ກ໊ຊ  
 
ມ ເຕໄີຟຟາ້   
Sກງົຫນັອາຍນ າ້ 
 



Figure 1.14 
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ການປ່ຽນຮ ບແບບຂອງພະລງັງານ ແລະປະສດິທພິາບຂອງການ
ປ່ຽນຮ ບແບບ 

Oil generate heat -->  

  ຄວາມຮອ້ນສ າລບັຕົມ້ນ າ້ --> 
      ນ າ້ກາຍເປັນອາຍນ ົາ້-->  
    ອາຍນ າ້ພາຍໃຕຄ້ວາມດນັເຮດັໃຫກ້ງົຫນັໝ ນ --> 
  ກງົຫນັຂບັເຄ ່ ອນເຄ ່ ອງກ າເນດີໄຟຟາ້ -->  
         ເຄ ່ ອງກ າເນດີໄຟຟາ້ຜະລດິໄຟຟາ້ --> 
            ໄຟຟາ້ໃຊກ້ບັຫຼອດໄຟ --> 
     ຫຼອດໄຟໃຫແ້ສງສະຫວ່າງ ແລະຄວາມຮອ້ນ 

ຍິ່ ງຈ ານວນຂອງຂັນ້ຕອນ
ການປ່ຽນຮ ບແບບພະລງັ 
ງານຫຼາຍເທົ່ າໃດກ ່ ຍິ່ ງເຮດັ
ໃຫປ້ະສດິທພິາບພະລງັ 
ງານລວມຍິ່ ງຫຼຸດລງົ 
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ປະເພດຂອງ
ພະລງັງານ 

ຫວົໜ່ວຍ ລາຄາຕ ່ ຫວົໜ່ວຍ ຄ່າໃຊຈ່້າຍໜ ່ ງເດ ອນ
,(Kip) 

ລາຄາທຽບ
ເທົ່ າ US$ 

ໄຟຟາ້ 350,000 kWh 700Kip/kWh 245,000,000 30,625 
ນ າ້ມນັເຕາົ 100 kl  6,000,000Kip/kl 600,000,000 75,000 
ຖ່ານຫນີ 1,000 tons  300,000Kip/ton 300,000,000 37,500 

Total: 1,145,000,000 143,125 

 ຄວາມເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັຄ່າໃຊຈ່້າຍພະລງັງານ   
ຮ ບແບບການສງັລວມບນິພະລງັງານຂອງບ ລສິດັໃດໜ ່ ງ 

ໄຟຟາ້  (1  kWh)    = 860 kcal/kWh (3600 kJ) 
ນ າ້ມນັເຕາົ (ຄ່າຄວາມຮອ້ນທງັໝດົ, GCV)  =10000 kcal/litre (42000 kJ/litre) 
ຖ່ານຫນີ (calorific value, GCV)   =4000 kcal/kg (18*106 kJ/ton) 
1 kcal  =  4.187 kJ 
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 ການແຈກຈ່າຍພະລງັງານ 
ການຜະຫຼດິພະລງັງານ  
ການນ າໃຊພ້ະລງັງານຢ ່ ໃນຂະບວນການຜະຫຼດິ 
ການປ່ຽນແທນເຊ ອ້ໄຟ 

ໂອກາດຂອງການປະຫຍດັພະລງັງານ 
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ການເຮດັໃຫລ້ະບບົມປີະສດິທພິາບສ ງສຸດ 
ການປັບປຸງວທິກີານປ່ອຍອາຍນ າ້ເພ ່ ອເຮດັໃຫອ້າຍນ າ້ຮົ່ ວນອ້ຍທີ່ ສຸດ 
ການນ າເອາົຄອນເດນເສດກບັມາໃຊຄ້ ນ; 
ການປັບແຕ່ງ ແລະຄວບຄຸມຂະບວນການເຜາົໄໝ ້ ເພ ່ ອເພີ່ ມປະສດິ 
ທພິາບຂອງການເຜາົໄໝ;້ 
ການປ່ຽນແທນ, ປ ້າ, ພດັລມົ, ເຄ ່ ອງອດັອາກາດ, ເຄ ່ ອງອດັຂອງ
ເຄ ່ ອງເຮດັຄວາມເຢັນ, ໝ ອ້າຍນ ້າ, ເຕາົ ແລະອຸປະກອນຕ່າງໆ ທີ່
ເຫນັວ່າມປີະສດິທພິາບພະລງັງານຕ ່ າ ເປັນອຸປະກອນທີ່ ມປີະສດິທ ິ
ພາບພະລງັງານສ ງ. 
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ຂະໜາດຂອງອຸປະກອນຕອ້ງພ ດ ີຫຼ  ເໝາະສມົກບັຄວາມຕອ້ງການ
ໃນການນ າໃຊ ້ບ ່ ດັ່ ງນັນ້ ຈະນ າເຮດັໃຫປ້ະສດິທພິາບຂອງອຸປະ 
ກອນຕ ່ າລງົ ໃນກ ລະນກີານໃຂງ້ານຂອງອຸປະກອນບ ່ ເຕມັສ່ວນ, ຫຼ 
ເປັນການສ ນເສຍພະລງັງານໂດຍເປ່ົາປະປະໂຫຍດ. 
ຕວົຢ່າງ : 
 ຫຼກີເວັນ້ການຫຸຼດຄວາມດນັແບບທນັທທີນັໃດ; 
 ຫຼກີເວັນ້ການນ າໃຊບ້ານປັບພະລງັງານ; 
 ໃຊຂ້ະໜາດພດັລມົໃຫຢ້ ່ ທີ່ ປະສດິທພິາບດທີີ່ ສຸດ; 
ຕອ້ງຕັງ້ອຸນຫະພ ມຂອງນ າ້ໃຫພ້ ດ ີ ຫຼ  ເໝາະສມົສ າລບັເຄ ່ ອງ
ຜະຫຼດິນ າ້ເຢັນ (Chiller). 

 

ນ າໃຊພ້ະລງັງານໃຫເ້ໝາະສມົກບັຄວາມຕອ້ງການ 
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ປັບປ່ຽນຂະໜາດຂອງເຄ ່ ອງອດັອາກາດໃຫເ້ໝາະສມົກບັ
ຄວາມຕອ້ງການອາກາດອດັ; 
ກວດສອບເບິ່ ງຄວາມໜາຂອງສະໜວນກນັຄວາມຮອ້ນ; 
ກ ານດົທ່າແຮງໃນການນ າໃຊເ້ຄ ່ ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮອ້ນແຕ່
ລະຊະນດິໃຫເ້ໝາະສມົກບັໂຕງຂ່າຍຂອງຂະບວນການຜະຫຼດິ
ຢ່າງມປີະສດິທພິາບ; 
ການທ າງານຂອງໝ ແ້ປງຕອ້ງໃຫເ້ໝາະສມົກບັໂຫຼດ. 

ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມຕອ້ງການພະລງັງານທີ່ ປອ້ນໃຫແ້ກ່ລະບບົ 
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ການປ່ຽນແທນເຊ ອ້ໄຟ 
ກ໊າຊທ າມະຊາດເປັນເຊ ອ້ໄຟທາງເລ ອກສ າລບັອຸດສາຫະກ າ
petrochemicals, ຜະລດິໄຟຟາ້ ແລະອຸດສາຫະກ າຜະລດິເຫຼກັ 
ປ່ຽນແທນເຊ ອ້ໄຟປະເພດ ຖ່ານຫນີ ດວ້ຍກະໂປະໝາກພາ້ວ, 
ແກບ ແລະອ ່ ນໆ 
Rປ່ຽນແທນນ າ້ມນັເຕາົດວ້ຍ CNG ຫຼ ເຊ ອ້ໄຟຊະນດິອ ່ ນ; 

ການປ່ຽນແທນພະລງັງານ 
ປ່ຽນຈາກຮດິເຕທີີ່ ໃຊໄ້ຟຟາ້ ເປັນຮດິເຕທີີ່ ໃຊອ້າຍນ າ້; 
ປ່ຽນຈາກການນ າໃຊໝ້ ອ້າຍນ າ້ເພ ່ ອຜະລດິນ າ້ຮອ້ນ ເປັນລະບບົ
ຜະລດິນ າ້ຮອ້ນດວ້ຍແສງຕາເວນັ. 

 ເຊ ອ້ໄຟ ແລະການປັບປ່ຽນພະລງັງານ 



ຜນົປະໂຫຍດທີ່ ໄດຈ້າກປະສດິທພິາບພະລງັງານ 
ສ າລບັອຸດສາຫະກ າ 

• ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊຈ່້າຍ
ພະລງັງານ 

• ເພີ່ ມຂດີຄວາມສາມາດໃນ
ການແຂ່ງຂນັ 

•  ເພີ່ ມຜະຫຼດິຕະພາບຂອງ
ການຜະຫຼດິ 

•  ປັບປຸງຄ ນນະພາບ 
•  ເພີ່ ມຜນົກ າໄລ! 

ສ າລບັປະເທດ 

• ຫຼຸດຜ່ອນການນ າເຂົາ້
ພະລງັງານ; 

• ສາມາດນ າຄ່າໃຊຈ່້າຍຈາກ
ປະສດິທພິາບພະລງັງານເຂົາ້
ໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກ
ຈນົ;  

• ອະນຸລກັຊບັພະຍາກອນທີ່ ມີ
ຂອບເຂດຈ າກດັໄວ;້ 

• ເຮດັໃຫມ້ຄີວາມໝັນ້ຄງົທາງ
ດາ້ນພະລງັງານ. 

ສ າລບັໂລກ 

• ຫຼຸດຜ່ອນກ໊າຊເຮ ອນແກວ້ 
ແລະກ໊າຊພດິອ ່ ນໆ; 

• ປົກປັກຮກັສາ
ສິ່ ງແວດລອ້ມໃຫຍ້ ນຍງົ. 

http://www.lntenc.com/services/industries/power/cogeneration_and_captive_power_plants.htm

