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Case Person In 
charge 

Number of slides 

ໂຄງການຕິດຕ ັ້ ງໄຟຟັ້ າຊົນນະບົດ Khamphone 60 

ໂຄງການສໍ່ົ ງເສີ ມບ ໍ່ ແກ໊ຊຊີ ວະ
ພາບຂະໜາດນັ້ ອຍ 

Boualy 30 

ໂຄງການເຕົາປະຢ ດ Boualy 30 
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ຄວາມເປັນມາຂອງໂຄງການຕດິຕ ັັ້ງໄຟຟັ້າຊນົນະບດົ ຢ ູ່ 

ສປປ ລາວ 

ບດັຮຽນຈາກໂຄງການຕດິຕ ັັ້ງໄຟຟັ້າຊນົນະບດົ: 

 ໂຄງການໄຟຟັ້າແສງຕາເວັນ (Solar Home 

System program) 

 ໂຄງການໄຟຟັ້ານ ຕກົຂະໜາດນັ້ອຍ (Small 

scale hydropower Development) 

 ລະບບົໄຟຟັ້າແບບປະສມົປະສານແຫ ູ່ງພະລງັງານ 

(RE-based Hybrid Power System) 

2:28 PM 3 Good practice 



• ການຕດິຕ ັັ້ງໄຟຟັ້າຊນົນະບດົ ເປັນອງົປະກອບສ  າຄນັໃນແຜນ

ພດັທະນາເສດຖະກດິແຫູ່ງຊາດ 

• ຄາດໝາຍແຫູ່ງຊາດ: ຮອດປີ 2020, 90% ຈ  ານວນ

ຄອບຄວົທງັໝດົ ມໄີຟຟັ້າໃຊັ້, ໃນນ ັັ້ນ 

• 85%-ໃຊັ້ໄຟຕາຂູ່າຍ; 5%-ໄຟຟັ້ານອກລະບບົ ປະມານ

150,000 ຄອບຄວົ 

ນະໂຍບາຍກໍ່ ຽວກ ບການຕິດຕ ັ້ ງໄຟຟັ້ າ
ຊົນນະບົດ 
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• ໄຟຟັ້າຕາຂູ່າຍ (ເປັນຫ ກັ) 

• ໄຟຟັ້ານອກລະບບົ (Off-grid): 

• ສະຖານສີາກໄຟຟັ້າ ດັ້ວຍແສງຕາເວັນ (SBCS): ເປັນ

ລະບບົຂອງຊຸມຊນົ 

• ໄຟຟັ້ານ ຕກົຂະໜາດນັ້ອຍ (ມຕີາຂູ່າຍຂະໜາດນັ້ອຍ ຫ ຼື 

ບ ູ່ ມ)ີ, ເປັນລະບບົຂອງຊຸມຊນົ 

ທາງເລື ອກໃນການຕິດຕ ັ້ ງໄຟຟັ້ າຊົນນະບົດ 

2:28 PM 5 Good practice 



 

• ໄຟຟັ້າແສງຕາເວັນສ  າລບັຄອບຄວົ (SHS): ເປັນລະບບົໃຊັ້

ໃນຄອບຄວົສູ່ວນບກຸຄນົ 

• ໄຟຟັ້າແສງຕາເວັນ ທີູ່ ມຕີາຂູ່າຍໄຟຟັ້າຂະໜາດນັ້ອຍ: ເປັນ

ລະບບົລວມສາທາລະນະ (ສກຸສາລາ, ໂຮງຮຽນ, ຫັ້ອງ

ປະຊຸມຂອງບັ້ານ) 

• ໃນອະນາຄດົ: ເຕັກໂນໂລຊ ີຊວີະມວນ, ພະລງັລມົ ຫ ຼື 

ລະບບົປະສມົປະສານ 

ທາງເລອືກໃນການຕດິຕັັ້ງໄຟຟັ້າຊນົນະບດົ 
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ບນັຫາໃນເຂດຊນົນະບດົ

ຫູ່າງໄກ:  

• ຄວາມຕັ້ອງການໄຟຟັ້າ

ຕ  ູ່າ (ປະຊາກອນ ບ ູ່

ຫ າຍ, ຢູູ່  ກະແຈກ

ກະຈາຍ) 

• ເປັນເຂດທລຸະກນັດານ 

• ຂາດສູ່ງິອ  ານວຍຄວາມ

ສະດວກ 

• ຂາດໂອກາດໃນການ

ສັ້າງລາຍໄດັ້ 

ການຂະຫຍາຍ

ໄຟຟັ້າຕາຂູ່າຍບ ູ່

ຄຸັ້ມຄູ່າ 

 ຈ ູ່່ຶງຫນັມາສູ່ງົ

ເສມີການຕດິຕ ັັ້ງ

ໄຟຟັ້ານອກລະບບົ 

ທາງເລຼືອກທີູ່ ອາດເປັນໄປ

ໄດັ້: 

• SBCS 

• SHS 

• ໄຟຟັ້ານ  າູ ັ້ຕກົຂະໜາດນັ້ອຍ 

• ໄຟຟັ້າຈາກຊວີະມວນ 

• ໄຟຟັ້າແຮງລມົ 

• ລະບບົປະສມົປະສານຫ າຍ

ແຫ ູ່ງພະລງັງານ 
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• ໃນປີ 2008: 63% ຄອບຄວົ ມໄີຟຟັ້າໃຊັ້

ແລັ້ວ (60%-ເຊຼືູ່ ອມຕ ູ່ ກບັເຄຼືອຊູ່າຍຂອງ

ໄຟຟັ້າລາວ; 3%-ໄຟຟັ້ານອກລະບບົ),  

• 2010- 71% 

• 2012- 84% (ຕາມແຜນ: 85% ໃນປີ 2015) 

ສະພາບການຕດິຕ ັັ້ງໄຟຟັ້າຊນົນະບດົ 

2:28 PM 8 Good practice 

D:/PROJECTS/UN/UNESCO/WS in Vientiane/VTE_PPP/presentatation of RE for Lao in the workshop, Bali 30-31may12.ppt


• ໄຟຟັ້ານ  ັ້າຕກົຂະໜາດນັ້ອຍ Micro (<100 kW): 

ນບັແຕູ່ຊຸມທັ້າຍປີ 90s 

• 50,000-60,000 ໄຟຟັ້າ PICO (300-1000W) ຍງັຖຼືກນ  າໃຊັ້ຢ ູ່ 

ທູ່ວົ ລາວ 

• ໄຟຟັ້າແສງຕາເວັນ PV: ນບັແຕູ່ຊຸມປີ 90s 

(Solar BCS, SHS, solar lantern) 

• ຮອດປີ 2012: ຕຕິງໄປແລວ19,000 SHS (14,000 ໂຄງການ 

ຂອງລດັຖະບານ, 4,000 ໂຄງການຂອງເອກະຊນົ/ອປຸະຖ  າ 

ພະລງັງານທດົແທນໃນໂຄງການຕດິຕ ັັ້ງໄຟຟັ້າຊນົນະບດົ 
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D:/PROJECTS/UN/UNESCO/WS in Vientiane/VTE_PPP/presentatation of RE for Lao in the workshop, Bali 30-31may12.ppt
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ຂມ ນຈາກ MEM: 84% ໃນປີ 2012 (ແຜນວາງໄວ 85% ໃນປີ 2015) 
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ກ ລະນີ ສຶ ກສາ: 
1. ໂຄມໄຟແສງຕາເວັນໃຫເຊາຂອງບ ລິສດັ 

Sunlabob (Solar Rental Lantern 
System) 

2. ລະບບົໄຟຟາແສງຕາເວັນເຊາຊ (Hire 
Purchase SHS) 

3. ລະບບົໄຟຟານ ຕກົຮວມກນັໃຊ (Shared 
PICO hydropower) 

4. ລະບບົປະສມົປະສານ (Hybrid system)  
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ອປຸະກອນກນິໄຟ 
Appliances 

controller 

ແຜນຮບັແສງ 
Panels 

ໝໄຟ 
Battery 

ໜວຍຄວບ
ຄມຸ 
Charge 
controller 
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ແຜນຮບັແສງ 

ໝໄຟ 

ໜວຍຄວມຄມຸ
ການສາກ 

ແກດັໝໄຟ 

ດອກໄຟປະຢດັ 

LED CFL 
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•ຄວາມຜິດພາດໃນການຕດິຕງ:  
ການເລຼືອກບອນບເໝາະສມົ (ມເີງາົບງັ, ຕນໄມເຕບີໃຫຍຂນ)  
ຕດິຕງສາຍໄຟບຖຼືກແບບ (ຂະໜາດສາຍ, ຊະນດິສາຍ)  
ການຕດິຕງແຜນ (ທິດທາງອວາຍໜາ, ມມຸເນງບຖຼືກຕອງ) 
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•ໜວຍຄວບຄມຸ Controller  
ມແີມງໄມລບົກວນ, ຝນຸຈບັຕດິ, ອາກາດບມ ນວຽນ… 
ການນ  າໃຊຜິດພາດ: ຜ ໃຊດດັແກເອງ; ໃຊເກນີຂອບເຂດ
ກ  ານດົ 
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•ການບ  າລງຸຮກັສາ 
ໝໄຟ  
ແຜນຮບັແສງ (ຂຝນຸ, ສງກ  າບງັ, ເສົາຄ , …) 
ການປຽນຖາຍອາໄ (ຂະໜາດ, ຊະນດິ, ສງຫາໄດໃນຕະ າດ) 
ການກ  າຈດັໝໄຟ  



ຄວາມເປັນມາ 

ການໃຫເຊາລະບບົໄຟຟາແສງຕາເວັນ (Rental SHS), 2004 

• ບ ລິສດັ Sunlabob ໃຫເຊາ SHS ເປັນລາຍເດຼືອນ 

• ຕດິຕງລະບບົໂດຍນາຍຊາງຂອງບ ລິສດັ 

• ຜ ໃຊຈາຍຄາຕດິຕງ (ຄງດຽວ) ແລະຄາເຊາເປັນລາຍເດຼືອນ (ຂນກບັ
ຂະໜາດຂອງລະບບົທເຊາ); 

• ດ  າເນນີການແລະບ  າລງຸຮກັສາ ໂດຍຊາງໄຟຟາບານ, ພາຍໃຕ
ການຊນ  າ ຂອງບ ລິສດັໄຟຟາສາຂາຂອງ Sunlabob (Local 
ESCO) 
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ແ ງຂມ ນ: ໄດຮບັອະນຍຸາດຈາກ Sunlabob Co. 



ການໃຫເຊາລະບບົໄຟຟາແສງຕາເວັນ (Rental 
SHS) 

• ຂດແີລະຂເສຍ: 
• ລະບບົຍງັຄງົເປັນສມົບດັຂອງບ ລິສດັ Sunlabob 

• ຜ ໃຊຈາຍຄາຕດິຕງແລະຄາເຊາໃຊໄຟ ຕາມຂະໜາດທ
ເຊາ; 

• ຕດິຕງໂດຍວຊິາການຂອງບ ລິສດັ 

• O&M ໂດຍຊາງໄຟຟາປະຈ  າບານ ແລະບ ລິສດັສາຂາ 

• ການລງົທ່ຶນເບອງຕນບສ ງ ສ  າລບັຊາວບານ 

• ຄາເຊາສ ງ (ການຄາ) 

2:28 PM 18 Good practice 



ລະບບົໄຟຟາແສງຕາເວັນໃຫເຊາ 

ຈດຸດ/ີຈດຸອອນ: 

• ບນັຫາຄວາມຍຼືນຍງົແລະຄວາມໄວໃຈໃນໄລຍະຍາວ 

(ຈດິສ  ານ່ຶກແລະພ່ຶດຕກິ  າຂອງຜ ໃຊ, ການບ  າລງຸຮກັສາບດ)ີ 

• ຄາເຊາສ ງ (ເພອຈດຸປະສງົທາງທລຸະກດິ) 

• ບນັຫາໃນການ O&M (ການໃຫບ ລິການຢ ເຂດຫາງໄກສອກຫລີກ, 
ໄປມາຍາກ,) 

ອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົຂອນຂາງຊກັຊາ 

 

 

 

 

• ຕດິຕງລະບບົທມຄີນຸນະພາບດ ີ

• ບ ລິການຈາກສ ນກາງ 

• ຂາດເງນິທ່ຶນສະໜບັສະໜ ນ 

 ຄາເຊາຂອນຂາງສ ງ: ມພີຽງ 

10 % ຂອງຊາວຊນົນະບດົສາມາດ  

ເຊາໄດ 
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ໂຄມໄຟແສງຕາເວັນລທີຸ 1  SRLS 1 (2006) 

• ວທີິການ (delivery): 
o ເປັນລະບບົໃຊລວມໝ ຊຸມຊນົ 

oອປຸະກອນປະກອບຂນຢ ໃນລາວ ໂດຍສາມາດນ  າໃຊວດັສະດ ຸ  
ທອງຖນ 

oການບ ລິການແລະການນ  າໃຊ ມຄີວາມຄອງຕວົກວາ: ໃຊຈາຍຕາມ
ຄວາມສາມາດ 

oໃຊສະດວກ (ເປັນໄຟສາຍ, ເປັນໄຟໃນເຮຼືອນ) 

oລງົທ່ຶນຕ  າກວາ ສ  າລບັຜ ໃຫບ ລິການແລະຜ ໃຊ 
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SRLS 1 (2006) 

• ລະບບົການຈດັການ (Management scheme):  
ຕດິຕງລະບບົໂດຍຊາງຂອງບ ລິສດັ 

O&M ໂດຍໄຟຟາບານແລະສາ (VEM) 

ການເກບັຄາເຊາແລະໂອນສງ VEMESCOSunlabob 

ຄະນະໄຟຟາບານ (VEC) ຊນ  າ VEM 
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SRLS 1 (2006) 
• ສງຈ ງໃຈ (Incentives):  
ຜ ໃຊ: ແສງສະຫວາງດກີວາ ໃນລາຄາທຍອມຮບັແລະຄມຸຄອງໄດ; 
ລະບບົໃຊງານດີຈາຍຄາໃຊໄຟ 
VEM ໄດສວນແບງ  ບ ລິການດີ ດ ແລລະບບົໃຫດ ີ
VEC: ຄວາມພ ໃຈຂອງຊາວບານ ແລະໄດສວນແບງ ລະບບົ
ໃຊງານດ ີ ໃຫການອມຸຊ  VEM 
ສາຂາຂອງ Sunlabob (local ESCO) ໄດສວນແບງ 
ລະບບົໃຊງານໄດດີ ສະໜບັສະໜ ນແກ VEC, VEM 
Sunlabob (ເອກະຊນົ): ຜນົຕອບແທນຈາການລງົທ່ຶນ  
ລະບບົໃຊງານດີ ສະໜບັສະໜ ນ ESCOs, VEC ແລະ 
VEM 
GoL: ບນັລຄຸາດໝາຍການຂະຫຍາຍຕດິຕງໄຟຟາ ໃຫການ
ສະໜບັສະໜ ນຜ ລງົທ່ຶນ (!) 

2:28 PM 22 Good practice 



SRLS 1 (2006): ບນັຫາ 

ຄນຸນະພາບການປະກອບເຄອງ 
(ປະກອບເອງ) 

ຄນຸນະພາບແລະຄວາມໄວໃຈຕ
ອປຸະກອນ, ໂດຍສະເພາະ ດອກໄຟ 
ທບມລີະບບົປອງກນັການກະທບົ; 

ມາດຕະການຈ ງໃຈອາດຍງັບເໝາະ
ສມົ 
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ໂຄມໄຟລນຸໃໝ SRLS 2 (2009): ສາງມາສະເພາະ 
(ໂດຍບ ລິສດັ Phocos, Germany)  

ມຄີວາມຄອງຕວົສ ງກວາ 
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ໂຄມໄຟລນຸໃໝ SRLS 2 (2009) 
ວທີິການສະໜອງ (Delivery): ມບີາງຢາງປຽນແປງ  
 ມຜີ ອປຸະຖ  າຕນທ່ຶນ; 
 ບ ລິສດັ Sunlabob ບ ລິການ: ຈດັຊ/ສະໜອງອປຸະກອນ, 
ຕດິຕງ, ຝ່ຶກຊາງປະຈ  າບານ ແລະຜ ໃຊ) 

 VEC ແລະ VEM: ສາງແລະຝ່ຶກໂດຍ Sunlabob 
 PDEM (ພະແນກພະລງັງານບ ແຮປະຈ  າແຂວງ ຊນ  າ 
VEM-VEC 

 ຄາເຊາທເກບັໄດ ແມນສ  າລບັເປັນຄາແຮງງານໄຟຟາບານ, 
ມສີວນແບງໃຫກອງທ່ຶນໄຟຟາບານ ເພອການ O&M, ແລະ
ເພອຂະຫຍາຍລະບບົອອກສ ເປາໝາຍອນໆຕໄປ 
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ໂຄມໄຟລນຸໃໝ SRLS 2 (2009):  

ຈດຸດ ີ
ອປຸະກອນຄນຸນະພາບສ ງ 

ທນົທານ (ບແຕກຫກັງາຍ, ກນັນ )    

ຄອງຕວົໃນການໃຊງານ, ການຈາຍຄາເຊາ 

ຄາ O&M ຕ ແລະງາຍ, ຊາງ ໄຟຟາບານ
ສາມາດເຮັດເອງໄດ  

ຍກົຍາຍງາຍ (ເຊນ ເມອໄຟຟາຕາຂາຍມາເຖງິ) 
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ໂຄມໄຟລນຸໃໝ SRLS 2 (2009) 
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ໄຟເພດານ/ຕດິຝາ/ໄຟສາຍ 

ໄຟຕງໂຕະ 
ໃຊງາຍ 

ເຂາໃຈງາຍ 



ໂຄມໄຟລນຸໃໝ SRLS 2 (2009) 
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ໄຟແສງສະຫວາງໃນຫ ພກັນກັຮຽນ ໂຮງຮຽນຊນົເຜາ 

Torch 



ໂຄມໄຟລນຸໃໝ SRLS 2 (2009) 

ບດົຮຽນ 
ອປຸະກອນຄນຸນະພາບດີ ຮບັປະກນັໃຊງານໄດຍາວ
ນານ ແລະບ  າລງຸຮກັສາງາຍ; 

ອປຸະກອນນ  າເຂາ ລາຄາແພງ  ການສະໜບັສະ
ໜ ນດານການເງນິ (ມາດຕະການດານພາສ,ີ ທ່ຶນສະໜບັ
ສະໜ ນ,…) 

ຂາດຄວາມຄອງຕວົໃນການສະໜອງອາໄ /ອປຸະກອນ 
(ລ ຖາເງນິທ່ຶນ/ສງຊ/ນ  າເຂາ) 
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ຄວາມເປັນມາ 

ວທີິການສະໜອງ (Delivery):  

 ຊາວຊນົນະບດົ ເຊາລະບບົ ໄຟຟາແສງຕາເວັນ SHS ນ  າ
ໂຄງການ MEM-WB ໂດຍຈາຍລວງໜາ ຄາຕດິຕງ, ຄາ
ອປຸະກອນໃນເຮຼືອນ (BOS) 

 ໂຄງການນບ ລິຫານງານໂດຍ VOPS (Village Off-grid 
Promotion and Support)- ພາຍໃຕການຊນ  າຂອງພະແນກ
ໄຟຟາຊນົນະບດົ (ເມອກອນ-ຢ ໃຕ DOE, ປະຈບຸນັ-IREP) 
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Source: courtesy by Rural Electrification Division (IREP/MEM) 



ວທີິການສະໜອງ (Delivery): 

 ໄຟຟາບານຕດິຕງລະບບົ ພາຍໃຕການຊນ  າ
ຂອງບ ລິສດັ ESCO ປະຈ  າແຂວງ 

ຫ ງັຈາກນນ ຜ ເຊາຈາຍຜອນຄາອປຸະກອນ
ເປັນລາຍເດຼືອນ (ຂນກບັຂະໜາດຂອງ
ລະບບົ) 
◦ ຕວົຢາງ: 12,000 ກບີ/ເດຼືອນ ສ  າລບັລະບບົ 30 
ວວັດ  
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ວທີິການສະໜອງ (Delivery): :  
 ຜ ໃຊຈະກາຍເປັນເຈາຂອງອປຸະກອນ ເມອ 
ການຈາຍຜອນສ  າເລັດ (ຫລງັຈາກ5 ຫລຼື 10 
ປີ)  

 ການບ  າລງຸຮກັສາລະບບົ ໂດຍ ຊາງໄຟຟາ 
ບານ 

 ຖາໄຟຟາຕາຂາຍມາຮອດ:  ສາມາດສງລະ
ບບົຄຼືນ (ຖຼືວາເຊາໃຊ) ຫລຼື ເຊາຕຈນົຄບົ
ກ  ານດົ (ຍາຍໄປໃຊຢ ນາ) 
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ສງຈ ງໃຈ (Incentives) 
 ສ  າລບັຜ ໃຊ: ການເປັນເຈາຂອງ ລະບບົ ໃນ
ອະນາຄດົ ຮກັສາໃຫລະບບົຢ ໃນ
ສະພາບດສີະເໝີ  ລະບບົໃຊງານໄດດີ
ສະເໝີ 
◦ (ບາງກ ລະນ:ີ ເຮັດຕາມລ  າພງັໃຈ ເພາະຖຼືວາ 
ລະບບົຈະເປັນຂອງຕນົເອງຢ ແລວລະບບົເສຍ
ຫາຍ) 
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ສງຈ ງໃຈ (Incentives) 

 ຜ ໃຫບ ລິການ (PESCO, VAC, VEM): 
ແຕລະຄນົຈະໄດຮບັສວນແບງຂອງຕນົ 
 ເມອຊາວບານຈາຍຄາເຊາ ເມອ 
ລະບບົໃຊງານດ ີພະຍາຍາມບ ລິການ
ໃຫດ ີ
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PESCO-provincial Energy service company; VEAC-Village Electricity 

Advisory committee; VEM-Village electricity manager 



ສງຈ ງໃຈ (Incentives) 

 VOPS/Government: 
ໂຄງການ MEM-WB SHS ໄດຜນົປະໂຫຍດ 

ບນັລເຸປາໝາຍການຕດິຕງໄຟຟາຊນົນະບດົ 
90% ຮອດປີ 2020 ລອດພນຈາກ
ສະຖານະເປັນປະເທດດວຍພດັທະນາທສດຸ
LDC ໃຫການສະໜບັສະໜ ນ (ທ່ຶນຮອນ, 
ມາດຕະການຈ ງໃຈອນໆ) 
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ໄລຍະເລມຕນຂອງໂຄງການ (2001-2004):  
 

ເປັນໄລຍະຮຽນຮ  

ເພອໃຫໄດຄາເຊາຕ  ຕດິຕງອປຸະກອນຄນຸນະພາບຕ (ໝ
ໄຟ, ໜວຍຄວບຄມຸ, ແຜນຮບັແສງ, ອປຸະກອນກນິໄຟ) 

ຕດິຕງບໄດຄນຸນະພາບ  

O&M ບຮບັປະກນັ (ອາໄ , ການນ  າໃຊລະບບົ, …) 

ຂາດສງຈ ງໃຈ (ຄາຕອບແທນຕ ) 

ຕດິຕງແຜນບຖຼືກແບບ 

 ປກັສຽບ/ສາຍໄຟບຮບັປະກນັ 

2:28 PM 36 Good practice 



ລະບບົເຊາຊທປບັປງຸ (2004-09) 

ປບັປງຸລະບບົການບ ລິຫານໂຄງການ: ຂນສ ນ
ກາງ (VOPS)-ຂນແຂວງ (PESCO)-ຂນບານ 
(VEAC, VEM) 

ປບັປງຸຂດີຄວາມສາມາດຂອງແຕລະຂນ 

ປບັປງຸມາດຕະການສະໜບັສະໜ ນ 
ເພມຄາສງຈ ງໃຈ 

ຄາຕອບແທນສ ງຂນ (ເພມຂນເທາຕວົ 100%) 

ເງນິກ ດອກເບຍຕ ສ  າລບັ ESCOs 
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D:/PROJECTS/UN/UNESCO/WS in Vientiane/VTE_PPP/presentatation of RE for Lao in the workshop, Bali 30-31may12.ppt


ລະບບົເຊາຊທປບັປງຸ (2004-09) 

ອປຸະກອນດກີວາ 
ໝໄຟປິດແຈບ/ແຫງ ປຽນແທນໃຫໝໄຟອາຊດິ-
ຊຼືນທວໄປ 

ແກດັໄມ ແທນດວຍແກດັໂລຫະ 

ມກີານຝ່ຶກອບົຮມົທດກີວາ ສ  າລບັ
ພະນກັງານຂອງ VOPS, VEAC, VEM 
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D:/PROJECTS/UN/UNESCO/WS in Vientiane/VTE_PPP/presentatation of RE for Lao in the workshop, Bali 30-31may12.ppt


•ການຕດິຕງຮບັກະກັນກວາ 
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D:/PROJECTS/UNESCO/First WS/RElnformation.pptx


ຄວາມເປັນມາ 

ໄຟຟານ  າຕກົຂະໜາດ PICO ໃຊສວນຕວົ 

• ຖຼືກນ  າໃຊມາແຕຊຸມປີ 1980s, ທ  າອດິຢ 
ບນັດາແຂວງພາກເໜຼືອຕມາຂະຍທວປະ
ເທດ 

• ຊອກຫາຊງາຍ: ນ  າເຂາມາຈາກຈນີ, 
ຫວຽດນາມ 

• ມສີອງຊະນດິ: ຊະນດິໃບພດັ ແລະ 
ຊະນດິກງົຫນັ ເທີໂກ (Turgo turbine),  

• ຂະໜາດກ  າລງັໄຟ 300-1000 W  
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Source: courtesy by Loa Institute for Renewable Energy (LIRE) 



ໄຟຟານ  າຕກົຂະໜາດ PICO ໃຊສວນຕວົ 

• ລາຄາຖຼືກ, ບມລີະບບົຄວບຄມຸໃດໆ (100-300$ 
ຂນກບັຂະໜາດກ  າລງັໄຟ) 

• ຕດິຕງງາຍ: ພຽງແຕໄດຮບັການແນະນ  າຈາກຜ 
ຂາຍ ຫ ຼື ຈາກເພອນບານ ກສາມາດຕດິຕງໄດເອງ
ແລວ 
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Source: courtesy by Loa Institute for Renewable Energy (LIRE) 



ໄຟຟານ  າຕກົຂະໜາດ PICO ໃຊສວນຕວົ 

• ສອງວວທີິໃນການຕດິຕງ:  
ແຕຕິງໃສນ  າຕກົ, ມຄີອງສງນ ເຂາ(intake channel) ແລະທ
ຂບັສງ (draft tube)  ໃຫກ  າລງັງານດກີວາ 
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Source: courtesy by Loa Institute for Renewable Energy (LIRE) 



ໄຟຟານ  າຕກົຂະໜາດ PICO ໃຊສວນຕວົ 

ຕດິຕງແບບອດິສະລະ (Free standing): ຂະຫຍາຍ
ແກນປນຍາວອອກແລະຕໃສໃບພດັຫາງເຮຼືອ; ບໃຊທຂບັ 
ສງ draft tube 
ເປັນການຕດິຕງ ປະຍກຸໃຊ - ໃຫກ  າລງັໄຟຕ ກວາກ  ານດົ 
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ໄຟຟານ  າຕກົຂະໜາດ PICO ໃຊສວນຕວົ: ບນັຫາ 

• ອປຸະກອນ (hardware quality) 
• ຄນຸນະພາບຕ , 

• ອາຍໃຸຊງານສນ, 

• ການຕດິຕງ (Installation)    
• ຕດິຕງເອງ, ຫລຼື ຊາງປະຈ  າບານ, ຜ ທຂາດຄວາມຮ ດານໄຟຟາ-ກນົ
ຈກັ ແລະບໄດຮບັການຝ່ຶກມາຢາງດ ີ

• ມກີານນ  າໃຊທຂບັສງ, ແຕບຖຼືກວທີິແລະຜິດເປາໝາຍ (ຈດຸປະສງົ, 
ຂະໜາດ, ຮ ບຊງົ, ການຕດິຕງ)  

• ການດ່ຶງສາຍໄຟບຮບັປະກນັ (ຂະໜາດສາຍ, ຊະນດິສາຍ, ການ
ຕດິຕ, ບນັຫາດານຄວາມປອດໄພ)    
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ໄຟຟານ  າຕກົຂະໜາດ PICO ໃຊສວນຕວົ: ບນັຫາ 

• ການສະໜອງໄຟ (Power supply) 
• ແຮງດນັ/ກະແສບຄງົທ 

• ຂາດອປຸະກອນປອງກນັ  ອປຸະກອນກນິໄຟເປເພຢ 
ເລອຍ 

• ບນັຫາຄວາມປອດໄພ: ການຕສາຍບຮບັປະກນັ; 
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Source: courtesy by Loa Institute for Renewable Energy (LIRE) 



ໄຟຟານ  າຕກົຂະໜາດ PICO ໃຊສວນຕວົ: ບນັຫາ 

• O&M 
• O&M ບຖຼືກວທີິ,  

• ຂາດຊາງຊ  ານານງານ/ຂາດການແນະນ  າ/ຂາດຄ ມ ຼືນ  າໃຊທດ ີ

• ການໃຊນ (Water use) 
• ແ ງນ ອາດບພຽງພ ສ  າລບັທກຸຄນົ; 

• ການໃຊນ ເພອຜະລິດໄຟຟາ <> ກບັຈດຸປະສງົອນໆ 

• ຜນົກະທບົທາງສງແວເລອມ 
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Source: courtesy by Loa Institute for Renewable Energy (LIRE) 



ໄຟຟານ  າຕກົຂະໜາດ PICO ໃຊສວນຕວົ: ບນັຫາ 
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ໄຟຟານ  າຕກົຂະໜາດ PICO ໃຊສວນຕວົ 

 

ຄວາມປອດໄພ 
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ລະບບົ PICO ໃຊຮວມກນັ  

 ສອງຊຸດ ແທນໃຫລະບບົສວນບກຸຄນົ 
ຈ  ານວນ າຍ (2x1000W)  

 ເປັນລະບບົທດົລອງໃຊ 

◦ 24 ຄອບຄວົ ແບງເປັນສອງກມຸ 
ສ  າລບັໃຊໄຟຈາກ PICO ອນັໜງ, 
ເອກະລາດຈາກກນັ  

◦ ຜ ໃຊໄຟຖຼືກແບງເປັນ ຜ ໃຊໜອຍ 
(30W, ແສງສະຫວາງເທານນ) 
ແລະໃຊໄຟ າຍ (100W, ແສງສະ
ຫວາງ+ວທິະຍ/ຸTV/stereo) ຄາໄຟ
ແຕກຕາງກນັ 
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ລະບບົການກສາງ ດກີວາ 



ລະບບົ PICO ໃຊຮວມກນັ  

ອປຸະກອນດກີວາ : ກງົຫນັ, ໜວຍຄວບຄມຸ (ELC) 

 ທສງນ ແລະທຂບັສງ ອອກແບບແລະຕດິຕງຢາງຖຼືກ
ເຕັກນກິ 
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 ກສາງລະບບົແຈກຈາຍແລະໄຟໃນເຮຼືອນຮບັປະກນັ
ມາດຕະຖານ, ສາດຕກບັໄຟຟາຕາຂາຍໃຫຍໄດ ເມອຍາມ
ຈ  າເປັນ 

 ມກີານຝ່ຶກອບົຮມົຊາງໄຟຟາຢາງດ ີ



ຊຸມຊນົທອງຖນມສີວນຮວມ 
ຮວມທ່ຶນ  

ຮວມອອກແຮງງານ ແລະແຜປດັໃຈສະໜບັສະໜ ນຕາງໆ  

 

 

2:28 PM 53 Good practice 



ຈດຸດ ີ(Advantages)  

ເປັນໄຟແຮງດນັ AC 220: ຫາອປຸະກອນກນິໄຟ
ໄດງາຍຈາກທອງຕະ າດ 

ສາມາດເອອເຟຼືອກນັໃນການໃຊໄຟ ໃນຍາມຈ  າເປັນ 

ແບງເບົາການລງົທ່ຶນແລະປດັໃຈອນໆ 

O&M ຮບັປະກນັກວາ ໂດຍຊາງ ທຝ່ຶກສາຢາງດ ີ

ໄດຈດັວາງລະບບົຄມຸຄອງບ ລິຫານ ທດ ີ 
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ຈດຸອອນ (Disadvantages)  

ການລງົທ່ຶນອາດສ ງຂນ (ອປຸະກອນດກີວາ ຈະ
ແພງກວາ)ຈງຕອງມເີງນິທ່ຶນສະໜບັສະໜ ນ 

ຕອງມລີະບບົບ ລິຫານຈດັການທດ ີເພອຫລີກເວນ 
ຄວາມຂດັແຍງ ທອາດເກດີຂນ ໃນການໃຊ-ຈາຍ 
ຄາໄຟ, ການບ  າລງຸຮກັສາລະບບົ, ການປຽນຖາຍ
ອາໄ , etc.   
 

 

2:28 PM 55 Good practice 



ເຫດຜນົ? 
 ແ ງພະລງັງານເກດີຂນບສະໝ ສະເໝີ ໃນເລາຕາງກນັ  

 ແສງຕາເວັນ ສ ງໃນເດຼືອນ 1-5, ຕ ໃນລະດ ຝນົ 

 ພະລງັງານນ  າຕກົ: ສ ງ ໃນຊວງລະດ ຝນົ 

 ຈງສາມາດຊດົເຊຍີຊງກນັແລະກນັ 
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ໂຄງການທດົລອງ ໂດຍ NEDO ແລະ MEM  
Micro hydro-PV hybrid system ( 2005-2007) 
 ເປັນລະບບົອາງເກບັ-ສ ບນ (Pumping-storage) 
ໄຟຟານ ຕກົ 80kW + ແສງຕາເວັນ 100kWp 
ໃນຊວງກາງເວັນ ລະບບົ PV ປອນໄຟໃຫຈກັສ ບນ ,  
ເພອສ ບນ ຂນເກບັໄວໃນອາງ 

ຕອນຄ , ເດນີໄຟຟານ ຕກົ ເພອປອນໄຟໃຫສ  ານກັ
ເມ ຼືອງຜານຕາຂາຍທອງຖນ (ໃຊ ປະມານ 4 ຊມ/ມ) 

 ເປັນໂຄງການທດົລອງແລະຮວມມຼື ລະຫວາງ MEM-
NEDO 

ທ່ຶນສະໜບັສະໜ ນ: NEDO 
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Micro hydro-PV hybrid system ( 2005-2007) 
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 ໄຟຟານ ຕກົຂະໜາດນອຍ + PV + ຕວົ
ເກບັໄຟ ຈາຍໄຟໃຫລະບບົຕາຂາຍທອງຖນ 

ທຕງໂຄງການ: ເມ ຼືອງໃໝ, ແຂວງ ຜງສາລີ 

 ສະໜອງໄຟໃຫຊຸມຊນົໃກຄຽງກນັ 

 ໂຄງການຮວມມຼື/ທດົລອງ: MEM-NEDO 

ທ່ຶນ: NEDO 
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 ການສະໜອງໄຟຮບັປະກນັກວາ 

 ແຕ ມຕີນທ່ຶນສ ງ  ຕອງມທີ່ຶນສະໜບັສະໜ ນ 

 ລະບບົບ ລິຫານ ຈດັການ ແລະອປຸະກອນ ທຊບັຊ
ອນກວາ 
◦ ຈ  າເປັນຕອງມວີຊິາການ ທຮບັການຝ່ຶກສມາຢາງດ ີ

◦ ການສະໜອງອາໄ ອາດບຄອງຕວົ ເພາະ ເປັນສງນ  າ
ເຂາ ແລະ ສາງມາສະເພາະ 



 

 

 THANK YOU 
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