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1. ເປັນຫຍງັຈງເລືອກພະລງັງານທດົແທນ?  

1) ແ ງພະລງັງານຟອດຊລິບກົແຫງລງົ 

2) ຜນົກະທບົຂອງປະກດົການເຮອືນແກວ 

3) ພະລງັງານນວິເຄຍຼ ບສາມາດເປັນທາງເລືອກໄລຍະ
ຍາວໄດ 

2. ພະລງັງານທດົແທນແມນຫຍງັ? 

3. ສະພາບການນ  າໃຊພະລງັງານທດົແທນໃນໂລກ 

4. ແ ງພະລງັງານຂອງລາວ 

11:51 AM Introduction to RE 2 

ເນອໃນ: 



ເປັນຫຍັງຈງຫັນມາເພງພາພະລັງງານທົດແທນ? 

Introduction to RE 3 

ເຊອໄຟຟອດຊີລ ນັບມນັບບົກແຫງ? 

11:51 AM 

ການຜະລິດນ ມນັດບິ (ລານໂຕນ) 



ປີ  
ເປັນຫຍັງຈງຫັນມາເພງພາພະລັງງານທົດແທນ? 

Introduction to RE 4 
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Source: BP, 2011 

Non OECD ສະຫະພາບຢໂູຣບ 

11:51 AM 

ອະດດີ ໂຊວຽດ ໂລກ 



ເປັນຫຍັງຈງຫັນມາເພງພາພະລັງງານທົດແທນ? 

- ປະກດົການເຮອືນແກວແລະການປຽນແປງດນິຟາອາກາດ 
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• ປະກດົການເຮອືນແກວໂດຍທ  າມະຊາດ Natural greenhouse effect 

• ປະກດົການເຮອືນແກວ ມະນດຸເປັນຕນເຫດ Anthropogenic (Human induced) 

~ 50% from fossil fuel usage  

ການທ  າລາຍປາ 

ການຜະລິດ 
ກະສກິ  າ 

ການຊມົໃຊພະລງັງານ 

ອດຸສາຫະກ  າ 

ກາຊມເີທນ 
ອກົຊດິ ໄນຕຣຊັ   ກາຣບອນໄດອກົໄຊ     ສານ CFC 

ຊນໂອໂຊນ 



ເປັນຫຍັງຈງຫັນມາເພງພາພະລັງງານທົດແທນ? 

 ພະລັງງານນິວເຄຼຍສາມາດເປັນທາງເລືອກໄລຍະຍາວໄດບໍ? 
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•ການແຍກນວິເຄຍຼ (Nuclear fission): ໂຮງງານພະລງັງານປະລາມານທູງັໝດົ 

ບນັຫາ:  
•ແ ງຢເູຮນຽມມຈີ  າກດັ 
ແ ງທວໂລກ: ຕ ກວາ 20 million tons (ໃນນນ 12.52 
million tons ເປັນການ ຄາດຄະເນ) 
ມພີຽງ 0.1% ອກົຊດິຢເູຮນຽມ (uranium oxide) ໃນແຮທາດ 
ຢເູຮນຽມ ທໃຊການໄດ 

• ການກສາງໂຮງງານ, ການຂດຸຄນ-ແປຮບູ-ກ  າຈດັ ຢເູຮ
ນຽມ ັງັໃຊງານ (RCE)  ປອຍກາຊ CO2 ບໜອຍ 

11:51 AM 



ເປັນຫຍັງຈງຫັນມາເພງພາພະລັງງານທົດແທນ? 

 ພະລັງງານນິວເຄຼຍ (ຕ) 
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ຄວາມສຽງໃນການໃຊພະລງັງານນວິເຄຍຼ: 

•ການຂນົສງ-ກ  າຈດັວດັຖກຸ  າມນັຕະລງັສ ີ
•ການດ  າເນນີງານປກົກະຕກິມລີງັສຮີ
ວຊມືອອກມາ  
•ວດັຖກຸ  າມນັຕະລງັສ ີອາດຖກືໃຊເພອຈດຸ
ປະສງົທາງທະຫານ-ກການຮາຍ 
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ເປັນຫຍັງຈງຫັນມາເພງພາພະລັງງານທົດແທນ? 

 ພະລັງງານນິວເຄຼຍ (ຕ) 
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•ຄວາມສຽງສງູສດຸແມນ MCA (Maximum Credible 

Accident) ທເກດີຂນກບັໂຮງງານໄຟຟາພະລງັນວິເຄຍຼ 
 

Harrisburg (1979), 
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Chernobyl (1986) 

Fucushima (2011) 



ເປັນຫຍັງຈງຫັນມາເພງພາພະລັງງານທົດແທນ? 

     ພະລັງງານນິວເຄຼຍ (ຕ) 
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(source: EIA, 2011) ການຊມົໃຊພະລງັງານຂອງໂລກ 



ເປັນຫຍັງຈງຫັນມາເພງພາພະລັງງານທົດແທນ? 

     ພະລັງງານນິວເຄຼຍ (ຕ) 
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•ການລວມນວິເຄຍຼ (Nuclear fusion)  ຕາ 
ເວັນ ຂນຢໂູລກ? 

Deuterium 2D ແລະ Tritium 3T  ລວມຕວົກນັ 
ກາຍເປັນ Helium 4He. 

 

11:51 AM 

ຈດຸດພີນຖານ: ມແີ ງເດຕຣີຽມ (Deuterium) 
ແລະຕຣຕີຽມ (Tritium) ຢາງ ວງ າຍຢໃູນ
ໂລກ ຄ ືນ ນນເອງ (H2O) 



ເປັນຫຍັງຈງຫັນມາເພງພາພະລັງງານທົດແທນ? 
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•ແ ງພະລງັງານຟອດຊລິນບັມນບັບກົແຫງ 

•ການປຽນແປງຂອງດນິຟາອາກາດ 

•ພະລງັງານນວິເຄຍຼ ບສາມາເປັນທາງເລືອກໄລຍະຍາວ
ໄດ 

ການສະໜອງພະລງັງານ ເປັນໄປໃນສອງທິດທາງ: 

i. ຍກົສງູປະສດິທິພາບຂອງການຊມົໃຊພະລງັງານ, 
ໂດຍສະເພາະພະລງັງານຟອດຊວິທຍງັພ ຄງົຫຼງົເຫືຼອຢ ູ

ii. ພດັທະນາແ ງພະລງັງານໃໝແລະແ ງພະລງັງານທ
ທດົແທນຄນືມາໃໝໄດເອງ 
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ເປັນຫຍັງຈງຫັນມາເພງພາພະລັງງານທົດແທນ? 
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ພະລງັງານທດົແທນແມນຫຍງັ?  

•ພະລງັງານທດົແທນ ຫືຼ Renewable energy 
(RE) ແມນກະແສພະລງັງານ ທຄງົຕວົ ຫືຼ 
ປະກດົອອກມາເປັນຮອບວຽນ ຢອູອມຮອບຕວົເຮົາ 

 

ຕວົຢາງ: 

ພະລງັງານລງັສແີສງຕາເວັນ (ປະກດົຂນດວຍຮອບ
ວຽນ 24 ຊມ) 

ພະລງັລມົ (ຕາມລະດກູານ) 

ໄຟຟານ ຕກົ (ຕາມລະດກູານ) 

ພະລງັງານຄວາມຮອນໃຕດນິ (ຄງົຕວົຢສູະເໝີ) 
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ເປັນຫຍັງຈງຫັນມາເພງພາພະລັງງານທົດແທນ? 

Introduction to RE 13 

ພະລງັງານທດົແທນເປັນທາງແກໄຂ:   

ມຄີວາມສາມາດທດົແທນຄນືມາເອງໄດຕະ ອດ 

ເວາລວມແລວ ພະລງັງານທດົແທນ ສາມາດຕອບສະ 
ໜອງຄວາມຕອງການດານພະລງັງານຂອງສງັຄມົມະນດຸ 
ໂດຍບສງຜນົກະທບົຕສງແວດລອມ 

ແ ງພະລງັງານທດົແທນຕນຕ : 
1) ພະລງັງານແສງຕາເວັນ       3,900,000,000 PJ/year 

2) ພະລງັງານແຮງດງຶດດູ ຂອງຈກັກະວານ 94,000 PJ/year  

3) ພະລງັງານຄວາມຮອນໃຕດນິ        996,000 PJ/year 
 

(ສວນພະລງັງານຊວີະມວນ, ນ ຕກົ, ລມົ ແມນແປຮບູມາ
ຈາກພະລງັງານແສງຕາເວັນ) 

11:51 AM 



ເປັນຫຍັງຈງຫັນມາເພງພາພະລັງງານທົດແທນ? 
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ທາແຮງ: 

11:51 AM 

(ພະລງັງານແສງຕາເວັນ) 

ຢເູຣນຽມ 

ກາຊທ  າ
ມະຊາດ 

ນ ມນັ 

ຖານຫີນ 

ການຊມົໃຊພະລງັງານຂອງໂລກໃນປະຈບຸນັ 



ເປັນຫຍັງຈງຫັນມາເພງພາພະລັງງານທົດແທນ? ທາແຮງ 

ພະລງັງານແສງຕາເວັນ  

ພະລງັງານ
ຄວາມຮອນ
ໃຕດນິ 

ພະລງັງານ
ແຮງດງຶດດູ
ຈກັກະວານ 

ພະລງັງານ
ຊວີະມວນ 

ພະລງັງານ
ລມົ 

ຄວາມຕອງ
ການ

ພະລງັງານ
ຂອງໂລກ
ປະຈບຸນັ 



ເປັນຫຍັງຈງຫັນມາເພງພາພະລັງງານທົດແທນ? 
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ບນັຫາຂອງພະລງັງານທດົແທນ: 

11:51 AM 

•ແຫ ຼ່ງພະລງັງານຄວາມເຂັັ້ມຂ ັ້ນຕ າ 
•ແ ງພະລງັງານທປຽນແປງ 
•ຂນກັບເງອນໄຂທອງຖນ 
 
ຕອງມເີຕັກໂນໂລຊີ ແລະວິທີການຈັດການ 
ແບບໃໝ, ແຕກຕາງຈາກແ ງພະລັງງານດງເດມີ 



ເປັນຫຍັງຈງຫັນມາເພງພາພະລັງງານທົດແທນ? 
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ຕົວຢາງ: ເພອສົມທຽບ 
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ພະລງັງານຈາກແ ງຟອດຊລິ ມພີອມຢທູກຸຍາມ: ມນັ
ສາມາດຖກືນ  າໃຊ ເມອໃດມຄີວາມຕອງການ 

•ແ ງພະລງັງານທດົແທນປຽນແປງຕາມເວລາ  ເມ
ອຕອງການສະໜອງພະລງັງານເຕັມສວນ ອາດຈ  າ 
ເປັນຕອງໄດ:  

ມລີະບບົເກບັພະລງັງານທໃຫຍ, ຫືຼ 
ຂນົສງພະລງັງານໄປໄກ 
ປບັປຽນການຊມົໃຊໃຫເຂາກບັຄວາມເປັນໄປ

ຂອງແ ງ (ເຊນ: ໃຊໃນຍາມມ)ີ 
 ຕາມທ  າມະດາແລວ ແມນລາຄາສງູ  



ແນວໂນມພະລງັງານຂອງໂລກ 
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ການຊມົໃຊພະລັງງານບທນັແປຮບູ  ຈັດຕາມປະເພດ 
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Source: EIA,  2012 

ພະລງັງານທດົແທນ 
 
 
 
ນວິເຄຍຼ 
 
 
ຖານຫີນ 
 
 
 
ກາຊທ  າມະຊາດ 
 
 
 
ນ ມນັ 



ແນວໂນມພະລງັງານຂອງໂລກ 
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ການຊມົໃຊພະລງັງານບທນັແປຮບູ ແບງຕາມປະເພດ,  

1990-2035 (x1015 BTU) 
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Source: EIA,  2011 

ຜານມາ ຕໜາ 

ນ ມນັ 

ຖານຫີນ ກາຊທ  າມະຊາດ 

ພະລງັງານທດົແທນ 

ນວິເຄຍຼ 



ສວນແບງໃນການຊມົໃຊພະລງັງານສ  າເລັດຮບູ, ປີ 2010 
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Source: REN21, based on different sources 

Indicators 

ພະລງັງານ
ຂອງໂລກ 

ພະລງັງານທດົແທນ
ທນັສະໄໝ 

ພະລງັງານທດົ
ແທນດງ ເດມີ ນວິເຄຍຼ 

ພະລງັງານຟອດຊລິ 

ພະລງັງານຄວາມຮອນຈາກຊວີະມວນ/ແສງຕາເວັນ/
ຄວາມຮອນໃຕດນິ 

ໄຟຟານ ຕກົ 

ພະລງັງານໄຟຟາຈາກ
ລມົ/ແສງຕາເວັນ/ຊວີະ
ມວນ/ຄວາມຮອນໃຕດນິ 



ອດັຕາການເພມຂນຂອງການຜະລິດພະລງັງານທດົແທນແລະເຊອໄຟຊວີະພາບ, 2006-2010 
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Source: REN21, based on different sources 

ໄຟຟາແສງຕາເວັນ 

ໄຟຟາແຮງລມົ 

ໄຟຟາຄວາມຮອນແສງຕາເວັນຊະນດິສມຸແສງ 

ໄຟຟາຄວາມຮອນໃຕດນິ 

ໄຟຟານ ຕກົ 

ຄວາມຮອນແສງຕາເວັນ ສ  າລບັ 
ຕມນ /ອບົອນຸ 

ການຜະລິດເອທານອນ 

ການຜະລິດໄບໂອດເີຊລ 



ການຄາດຄະເນ ການຜະລິດໄຟຟາຈາກແ ງຕາງໆ, ປີ 2011 
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Source: REN21, based on different sources 

Costs  

ພະລງັງານຟອດຊລີ
ແລະນວິເຄຍຼ 

ພະລງັໄຟຟານ ຕກົ  

ພະລງັງານທດົ
ແທນອນໆ 
(ນອກຈາກນ ຕກົ) 



ການຜະລິດເອທານອລ ແລະໄບໂອດເີຊລ,  2000-2011 
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Source: REN21, based on different sources 

Costs  

ຊວີະມວນຕອບສະໜອງຄວາມຕອງການພະລງັງານຂອງໂລກ ປະມານ 53 EJ 
ຫືຼ ປະມານ 35% ເພອການຊມົໃຊພ້ະລງັງານແບບທນັສະໄໝ   



ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດໄຟຟາແສງຕາເວັນ, 1995-2011 (Giga Watts) 
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Source: REN21, based on different sources 

Costs  



ເຄອງຕມນ ໃຊແສງຕາເວັນ, 12 ປະເທດນ  າໜາ, 2010 
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Source: REN21, based on different sources 

Costs  



ແ ງພະລງັງານຂອງລາວ 

 ສປປ ລາວ ບມແີ ງພະລງັ

ງານຟອດຊລິດງເດມີ (ນ ມນັ, 

ກາຊທ  າມະຊາດ) 

 ມຖີານຫີນ (ລິກໄນດ~ 500 

ລານ ໂຕນ) 

 ອດຸມົສມົບນູໄປດວຍແ ງພະລງັ

ງານນ ຕກົ 

 ຂະໜາດໃຫຍ 26,000 

MW   

 ຂະໜາດໜອຍ (<15MW),  

ປະມານ 2000 MW 
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ແ ງພະລງັງານຂອງລາວ:  ແສງຕາເວັນ 

13-19 MJ/m2/ມ 

ຫ ຼື  

3.6-5.3 

kWh/m2/ມ 

ຝຶກຫັດ 

D:/PROJECTS/UN/UNESCO/Theme 5/RE data.pptx


ແ ງພະລງັງານຂອງລາວ 

 ລງັສແີສງຕາເວັນ
ໃນຊວງ 12 
ເດອືນ 

 ສງູສດຸ 3-4-5-6 

 ຕ ກວາ: 11-
12, 1-2,  8 



ພະລງັງານຊວີະມວນ 

1. ພືດພະລງັງານ (Energy crops): ປູກເພືື່ອຈຸດປະສົງດ້ານ

ພະລັງງານເທື່ົານັ້ນ 

◦ ພືດນໍາ ້ມັນ: ປາມນໍ້າ ້ມັນ, ຖື່ວົເຫຼືອງ, ໝາກເຍົາ, ...  ນໍາ ້ມັນພືດ 

◦ ພືດໃຫ້ທາດແປ້ງຫຼນໍາ ້ຕານ:  ອ້ອຍ, ມັນຕົນ້, ສາລ,ີ ... ອີທານອລ 

◦ ພືດໃຫຍື່ໄວ: ປູກເພືື່ອເປັນຟືນ ຫຼ ືແຫຼື່ງວດັຖຸສໍາລັບການເຜົາໄໝ້ 

(ຖື່ານໄມ້, ອາຍສັງເຄາະ, ...), ... 
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ຊະນິ ດແຫ ຼ່ ງພະລັງງານຊີ ວະມວນ 

2. ສື່ິງເສດເຫຼືອຫຼັງການເກັບກ້ ູ (Post harvest 

residues): ສື່ິງຫຼົງເຫຼືອຢື່ ູທື່ົງໄຮື່ ທື່ົງນາ ແລະຕາມ

ປື່າໄມ້ 

◦ ຫຼັງເກັບກື່ຽວພືດເມັດ: ເຟືອງ,  ຕົ້ນສາລີ, ຕົ້ນຝ້າຍ,  

◦ ຫຼັງການຂດຸຄົ້ນໄມ້: ກື່ິງໄມ້, ໃບໄມ້, ... 
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ຊະນິ ດແຫ ຼ່ ງພະລັງງານຊີ ວະມວນ 

3. ສ ່ິງເສດເຫ ຼືອກຈາກຂະບວນການແປຮູບ ຫ ຼື 

ຜະລ່ິດຕະພັນຂ້າງ ຄຽງ (Processing organic 

wastes or by-products): ສ ່ິງເສດເຫ ຼືອຈາກ

ຂະບວນການແປຮູບ ຜົນຜະລ່ິດກະສ່ິກ າ-ປ າໄມ້-

ລ້ຽງສັດ... 

◦ ເສດຈາກການແປຮູບຜົນຜະລ່ິດກະສ່ິກ າ: ຂີ້ແກບ, ແກນ

ສາລີ, ແກ ນຝ້າຍ,.. 

◦ ເສດຈາກການແປຮູບໄມ້: ຂີ້ເລຼື ອຍ, ເສດໄມ,້ .... 

◦ ເສດເຫ ຼືອຈາກການລ້ຽງສັດ:  ຂີ-້ຍ ຽວສັດ, 
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ຊະນິ ດແຫ ຼ່ ງພະລັງງານຊີ ວະມວນ 

4. ສື່ິງເສດເຫຼືອອິນຊີ (ອິນຊີເສດ) (organic wastes) 

ຈາກການບໍລິໂພກ-ປຸງແຕື່ງອາຫານ, ຂີ້ເຫຍືື່ອ-ນໍາ ້

ເສດຈາກຊຸມຊົນ: 

◦ ສ ່ິງເສດຊີວະພາບຈາກຄົວເຮຼືອນ:  

◦ ສ ່ິງເສດຈາກການແປຮູບອາຫານ, ປຸງແຕ ອາຫານ,  

◦ ສ ່ິງເສດຈາກຊຸມຊົນ: ຂີ້ເຫຍຼື ອຊີວະພາບ, ນ ້າເສຍ,  
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ພະລັງງານຊີວະພາບ(bioenergy) 



ຂະບວນການແປຮູບຊວີະມວນເປັນ

ພະລັງງານ 
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ແ ງຊວີະມວນໃນລາວ 

 ຊວີະມວນເປັນແຫລງພະລງັງານສ  າຄນັທສດຸຢູ

ຢໃູນລາວ 

 ແ ງພະລງັງານຊວີະມວນ: 

 ພືດພະລງັງານ  

 ພືດໃຫນ ມນັ (ປາມນ ມນັ, ໝາກ

ເຍົາ, ໝາກນ ມນັ, ແກນຜກັກາດ) 

 ເຜືອກມນັ (ມນັຕນ), ອອຍ, ສາລ ີ

 ພືດໃຫຍໄວ 

 ສງເສດເຫລືອເປັນອນິຊ ີ(ເສດຈາກການ

ຜະລິດ ກະສກິ  າ-ປາໄມ, ແປຮບູອາຫານ, 

ເສດຈາກຊຸມຊນົ) 
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ແ ງພະລງັງານຂອງລາວ 

ພະລງັລມົ 

 ຍງັຂາດຂມນູທຊດັເຈນ 

 ລມົແຮງຢເູຂດພາກກາງ, 

ເລາະຕາມຊາຍແດນ

ລາວ-ຫວຽດ, ຊງຄວາມ

ໄວລມົ ຢລູະດບັສງູກວາ 

65 m, ອາດເຖງິ 5-7 

m/s  

 (ແຫລງຂມນູ: ແຜນທລມົຂອງທະ

ນານຄານໂລກ) 
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ແ ງພະລງັງານຂອງລາວ 

ພະລງັຄວາມຮອນໃຕດນິ 

 ຍງັຂາດຂມນູທຊດັເຈນ 

 ຢບູາງແຂວງພາກເໜືອ

ມບີນ ຮອນ ອນຸຫະພມູ 

ລະຫວາງ 50-80 oC 
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ຈບົພາກສະເໜີ 
ກຽວກບັພະລງັງານທດົແທນ 
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