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ເປັນພະລັງງານເພື່ອເປີດດອກໄຟໃນເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງ,	 ໃຊ້ເພື່ອປຸງແຕ່ງອາຫານ,	 ເພື່ອ	
ຍົກ	 ແລະ	 ນຳສົ່ງນ້ຳ,	 ແລະ	 ເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ຄົນເຮົາເຮັດທຸກໆມື້.	 ບາງຄັ້ງພະລັງງານ	
ນີ້ແມ່ນພະລັງງານຄົນເຮົາ	ເຊັ່ນ:	ຍ່າງ,	ຟັນຟືນ	ຫຼື	ຍົກກະຕ່າ.	ພະລັງງານທີ່ເຮົາໃຊ້ເລື້ອຍໆນີ້	
ແມ່ນໄດ້ມາຈາກຮູບແບບຂອງພະລັງງານໄຟຟ້າ	ໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ແສງສະຫວ່າງ,	ຈັກດູດນ້ຳ,	ພັດ	
ລົມ,	ແລະ	ເຄື່ອງຈັກອື່ນໆ.
	 ພະລັງງານໄຟຟ້າແມ່ນເຮັດໃຫ້ຊີວິດ	ແລະ	ວຽກຂອງຄົນເຮົາງ່າຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.	ຊຶ່ງ	
ມັນໄດ້ສະໜອງພະລັງງານໃຫ້ແສງສະຫວ່າງໃຫ້ເຮົາໄດ້ເຮັດວຽກ	 ຫຼື	 ຮຽນໜັງສື,	 ການແຊ່	
ແຂງ,	ເພື່ອຮັກສາອາຫານ	ແລະ	ຢາໃຫ້ເຢັນ	ເພື່ອວ່າມັນຈະບໍ່ເໜົ່າ,	ໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າກັບ	
ເຄື່ອງຊັກຜ້າ,	ສະຫວ່ານ	ແລະ	ອື່ນໆ	ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານງ່າຍຂ້ຶນກວ່າເກົ່າ,	ແລະ	ຍັງໃຊ	້
ພະລັງງານນີ້ເພື່ອເປີດວິທະຍຸ	 ແລະ	 ໂທລະພາບເພື່ອໃຫ້ຮູ້ຂ່າວສານ	 ແລະ	 ເພື່ອການບັນ	
ເທີງຕ່າງໆ.	ທຸກສິ່ງເຫຼົ່ານີ້	ສາມາດເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງພວກເຮົາມີສຸຂະພາບ	ແລະ	ຄວາມສະ	
ດວກສະບາຍຍິ່ງຂຶ້ນ.
	 ໂຊກບໍ່ດີ,	ການທີ່ຈະໄດ້ນຳໃຊ້ໄຟຟ້າ	ແມ່ນເປັນຄວາມຝັນທີ່ຍາວໄກສຳຫຼັບຫຼາຍໆ	
ຄົນ.	 ພະລັງງານໄຟຟ້າສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຖືກໃຊ້ຢູ່ໃນຕົວເມືອງ	 ແລະ	 ບັນດາປະເທດທີ່ຮັ່ງມີ	
ຂອງພາກເໜືອ.	ຄົນ	6	ຕື້ຄົນ	ທີ່ໄດ້ໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າ,	ອີກ	2	ຕື້ຄົນ	ແມ່ນບໍ່ມີໄຟຟ້າໃຊ້.
	 ພວກເຮົາຍັງໃຊ້ພະລັງງານເພື່ອການຂົນສົ່ງ,	 ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນໄດ້ມາຈາກ
ພະລັງງານເກົ່າ	 ເຊັ່ນ:	 ນ້ຳມັນແອດຊັງ	 ຫຼື	 ກາຊວນ	 ເພື່ອເປັນພະລັງງານເດີນເຄື່ອນໃຫ້ລົດ	
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ຖ່ານຫີນຖືກຂຸດຂຶ້ນ
ມາຈາກພື້ນດິນ

ຖ່ານຫີນຖືກນຳສົ່ງເຂົ້າໂຮງ	
ງານຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ

ໂຮງງານເຜົາຖ່ານຫີນເພື່ອໃຫ້
ຄວາມຮ້ອນແກ່ນ້ຳແລ້ວນ້ຳຈະກາຍ	
ເປັນອາຍ(ແລະ	ເປັນຄວັນພິດ)

ຍນົ,	ລດົເມ,	ລດົບນັທກຸ,	ລົດລາງໄຟຟາ້	ແລະ	ການບິນ.		ເຊັນ່ໃນການໃຊພ້ະລງັງານໄຟຟາ້,	ປະ	
ເທດຮັງມີທາງພາກເໜືອແມ່ນໃຊ້ພະລັງງານໄດ້ໃຊ້ພະລັງງານໃນປະລິມານທີ່ຍຸຕິທໍາທີ່ໃຊ້	
ເປັນພະລັງງານໃນການຂົນສົ່ງຕ່າງໆ.
	 ເພື່ອປ້ອງກັນມົນລະພິດ	ແລະ	ຫຼຸດຜ່ອນພາວະໂລກຮ້ອນ(ເບິ່ງໜ້າ	39),	ໂລກເຮົາ	
ຕ້ອງຫຼຸດຜ່ອນການເຜົານ້ຳມັນ,	 ຖ່ານຫີນ	 ແລະ	 ແກັດທຳມະຊາດໃຫ້ໜ້ອຍລົງ.	 ໂດຍສະ	
ເພາະຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນປະເທດທີ່ຮັງມີ	 ຜູ້ທີ່ໃຊ້ພະລັງງານຫຼາຍ,	 ແມ່ນຕ້ອງໃຊ້ພະລັງງານ	
ໜ້ອຍ.	 ສໍາລັບທຸກໆຄົນເພື່ອໃຫ້ມີພະລັງງານໄຟຟ້າ	 ແລະ	 ພະລັງງານເຂົ້າໃນການຂົນສົ່ງ	
ຢ່າງພຽງພໍ	 ໂດຍບໍ່ໄດ້ສ້າງພາວະໂລກຮ້ອນຕື່ມ,	 ພວກເຮົາຕ້ອງປ່ຽນແປງໄປນຳໃຊ້ຊັບພະ	
ຍາກອນພະລັງງານທີ່ປອດມົນລະພິດ	 (ພະລັງງານສະອາດ,	 ຍັງຮຽກໄດ້ອີກວ່າ	 ພະລັງງານ	
ທົດແທນ).	ຊຶ່ງມັນຈະລວມໄປເຖິງພະລັງງານລົມ,	ພະລັງງານແສງຕາເວັນ,	ພະລັງງານນ້ຳ	
ແລະ	ພະລັງງານແກັດຊີວະພາບ.

ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງພະລັງງານໄຟຟ້າ 
ພະລັງງານໄຟຟ້າສ່ວນໃຫຍ່ໃນທຸກມື້ນີ້ແມ່ນໄດ້ມາຈາກການເຜົາເຊື້ອໄຟຈາກທຳມະຊາດ	
ເຊັ່ນ:	ຖ່ານຫີນ,	ນ້ຳມັນ	ແລະ	ແກັດທຳມະຊາດ).	ພະລັງງານບາງຢ່າງແມ່ນໄດ້ມາຈາກພະ	
ລັງງານນິວເຄຼຍ	ແລະ	ພະລັງງານເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຂະໜາດໃຫຍ່	 (ເບິ່ງໜ້າ	203).	ເພື່ອ		
ເຂົ້າໃຈເຖິງສາເຫດວ່າ	 ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງການພະລັງງານສະອາດ	 ເພື່ອທົດແທນ	
ພະລັງງານເກົ່າທີ່ມີ,	ຊຶ່ງມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າ	ພະລັງງານໄຟຟ້າມາແຕ່ໃສ່	ແລະ	ມັນເປັນ	
ສາເຫດກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍແນວໃດ	 ຖ້າພະລັງງານນັ້ນມາຈາກແຫຼ່ງພະລັງງານບໍ່ສະ
ອາດ	ຫຼື	ແຫຼ່ງພະລັງງານທົດແທນ.

ອາຍນ້ຳຈະເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຈັກປິ່ນ	ຊຶ່ງເຄື່ອງ
ຈັກນັ້ນຮຽກວ່າເຄື່ອງກົງປິ່ນກຳເນີດໄຟຟ້າ,	
ເຄື່ອງກົງປິ່ນນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດກະແສໄຟຟ້າ
(ແຕ່ວ່າຄວັນພິດແມ່ນຖືກປ່ອຍອອກສູ່ອາກາດ)
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ບໍ່ວ່າຈະຜະລິດໄຟດ້ວຍຖ່ານຫີນ	 ຫຼື	 ແກັດທຳມະຊາດ	 ແລະ	 ພະລັງງານນິວເຄຼຍກໍ່ລ້ວນ	
ແລ້ວແຕ່ເປັນການຜະລິດໃນຮູບແບບດຽວກັນ.	 ເບື້ອງຕົ້ນແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງພະລັງງານແມ່ນ	
ສ້າງຄວາມຮ້ອນ,	ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດອາຍນ້ຳ,	ເພື່ອວ່າອາຍນ້ຳຈະເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງກົງປິ່ນກຳເນີດ	
ໄຟຟ້າໃຫຍ່ສ້າງພະລັງງານໄຟຟ້າ.	ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຂະໜາດໃຫຍ່ແມ່ນອາໄສກະແສນ້ຳ	
ຕົກໃສ່ໃບພັດຂອງເຄື່ອງກົງປິ່ນ,	 ແທນທີ່ຈະເປັນພະລັງງານອາຍນ້ຳທີ່ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງກົງປິ່ນ	
ຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ.	 ແຕ່ວ່າທຸກວິທີຂອງການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າກໍ່ລ້ວນແລ້ວແຕ່ນຳ	
ໄປສູ່ມົນລະພິດຕ່າງໆ,	ມັນເປັນການທຳລາຍຊຸມຊົນ	ແລະ	ສັດນ້ຳ	ແລະ	ມັນຍັງກໍ່ໃຫ້ເກີດ	ບັນ	
ຫາທາງດ້ານສຸຂະພາບຢ່າງຮ້າຍແຮງອື່ນໆອີກນຳ.	ບໍ່ມີສິ່ງໃດຈະມີສຸຂະພາບດີ	ຫຼື	ມີອາຍຸຍືນ	
ໄດ້,	ໂດຍສະເພາະສິ່ງຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ຮັບປະລິມານມົນລະພິດໃນປະລິມານທີ່ຫຼາຍ.
	 ພະລັງງານເຊື້ອໄຟທີ່ມີມາແຕ່ເກົ່າແມ່ນນັບມື້ນັບຂາດແຄນ	ແລະ	ຕ້ອງໃຊ້ເງິນເປັນ	
ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍເພື່ອຊອກຫາມັນ.	ພະລັງງານທີ່ມີມາ	
ແຕ່ເກົ່າແມ່ນເປັນພະລັງງານທີ່ບ່ໍສາມາດທົດແທນໄດ້,	
ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າມື້ໃດມື້ໜຶ່ງມັນກໍ່ຈະຖືກໃຊ້ໝົດ,	 ຂະ	
ບວນການພື້ນຖານຂອງການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ	
ກ່ໍຈະຖືກໃຊ້ໝົດໄປຢ່າງແທ້ຈິງ.	ໃນເວລາດຽວກັນ,		ຄວາມ	
ອັນຕະລາຍຈາກພາວະໂລກຮ້ອນ	 (ເບິ່ງໜ້າ	39)	ແລະ	
ມົນລະຜິດຈາກການເຜົາໄໝ້ພະລັງງານເຊື້ອໄຟທີ່ມີມາ	
ແຕ່ເກົ່າ	 ໄດ້ຂະຫຍາຍກາຍເປັນບັນຫາທາງດ້ານສະ	
ພາບແວດລ້ອມຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງໝົດທຸກຄົນ	ແລະ	ຕໍ່ສະ	
ຖານທີ່ຕ່າງໆໃນໂລກຂອງພວກເຮົາ.

ບັນຫາສຸຂະພາບຈາກພະລັງງານທີ່ບໍ່ສາມາດທົດແທນ
ການເຜົາໄໝ້ເຊື້ອໄຟຈາກທຳມະຊາດ	 ແມ່ນເປັນວິທີທາງທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ຜະລິດພະລັງງານໄຟ
ຟ້າ.	 ການຂຸດຄົ້ນ	 ແລະ	 ຈູດເຊື້ອໄຟຈາກທຳມະຊາດກໍ່ໃຫ້ເກີດມົນລະພິດຕໍ່ອາກາດ,	 ຕໍ່ດິນ	
ແລະ	ຕໍ່ນ້ຳ	ຊຶ່ງມັນຈະນຳໄປສູ່ບັນ	
ຫາທາງການຫາຍໃຈ	 ແລະ	 ຜິວ	
ໜັງໄດ້.	 ມັນກໍ່ຍັງຜະລິດສານພິດ
ເຄມີທີ່ເປັນສາເຫດຂອງໂລກມະ	
ເຮັງ	ແລະ	ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາຕໍ່ກັບ	
ການເກີດລູກ(ເບິ່ງພາກທີ	16	ແລະ	
ໜ້າ	617).	ການໃຊ້ພະລັງງານເຊ້ືອ	
ໄຟໄຈາກທຳມະຊາດຂອງພວກ
ເຮົາແມ່ນເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີດພາ
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ວະໂລກຮ້ອນ	ແລະ	ເກີດສົງຄາມຍາດແຍ່ງຊັບພະຍາກອນນ້ຳມັນກັນ.
	 ພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຂະໜາດໃຫຍ່	 (ໂດຍການໃຊ້ນ້ຳຕົກຈາກເຂື່ອນເພື່ອສ້າງ	
ພະລັງງານໄຟຟ້າ)	ມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ເຂດນັ້ນຕ້ອງໄດ້ປະຖີ້ມເຮືອນຊານ,	ເກີດ	
ຄວາມອຶດຢາກ	ແລະ	ສູນເສຍດິນດອນຕອນຫຍ້າອັນມີຄ່າຂອງພວກເຂົາ	ແລະ	ມັນກໍ່ເປັນ	
ສາເຫດກໍ່ໃຫ້ເກີດການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງໂລກພະຍາດຕ່າງໆເຊັ່ນ:	ໂລກມາເລເລຍ	ແລະ	ໂລກໃບ	
ໄມ້ໃນເລືອດ	 (ເບິ່ງພາກທີ	 9).	 ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຂະໜາດນ້ອຍແມ່ນມີຜົນກະທົບໜ້ອຍ	
ກວ່າ.	

	 ພະລັງງານນິວເຄຼຍແມ່ນເປັນອັນຕະລາຍຫຼາຍເນື່ອງ	
ຈາກວ່ານຳໃຊ້ວັດຖຸທີ່ມີພິດ	 (ເບິ່ງໜ້າ	 601),	 ໄພຄຸກຄາມ	
ຈາກອຸບັດເຫດຂອງການໃຊ້ພະລັງງານນິວເຄຼຍ	ແລະ	ສິ່ງເປ	ິ
ເປື້ອນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍທີ່ຖີ້ມໄວ້ພາຍຫຼັງ	 ຊຶ່ງມັນເປັນສາ	
ເຫດກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາທາງສຸຂະພາບຕໍ່ຫຼາຍໆສ່ິງທີ່ມີຊີ 	
ວິດ.	ພະລັງງານນິວເຄຼຍບໍ່ແມ່ນພະລັງງານສະອາດ.

	 ສາຍໄຟຟ້າແຮງສູງ	(ເປັນສາຍທີ່ສົ່ງກະແສໄຟຟ້າຈາກບ່ອນຜະລິດໄປຫາບ່ອນຊົມ	
ໃຊ້)	 ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາຕໍ່ສຸຂະພາບເຊັ່ນ:	 ເກີດໂລກມະເຮັງເມັດເລືອດ	 ແລະ	
ໂລກມະເຮັງອື່ນໆ.	ມັນຈະເປັນການດີ	ທີ່ຈະບໍ່ສ້າງເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງຢູ່ໃກ້ກັບສາຍໄຟຟ້າ	
ແຮງສູງ,	ໂດຍສະເພາະແມ່ນບໍ່ໃຫ້ຕັ້ງເຮືອນຊານຢູ່ກ້ອງສາຍໄຟຟ້າແຮງສູງໂດຍກົງ.
	 ສາຍໄຟຟ້າແຮງສູງແມ່ນ	
ເປັນອັນຕະລາຍເມື່ອໃຊ້ມັນກັບພະ	
ລັງງານສະອາດ	 ແລະ	 ເຊັ່ນດຽວກັນ	
ກັບການໃຊ້ພະລັງງານເຊື້ອໄຟຈາກ	
ທຳມະຊາດ.	ການສາ້ງພະລງັງານໃນ	
ທ້ອງຖິ່ນນັ້ນ,	 ມັນຈະເປັນພາກສ່ວນ
ທີ່ສຳຄັນຂອງພະລັງງານສະອາດ,	
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການຂອງສາຍ
ໄຟຟ້າແຮງສູງ.
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ພະລັງງານຈາກລົດຖີບ
ມະນຸດ	(ເບິ່ງໜ້າ	660)

ນໍ້າຕົກຈາກເຂື່ອນຂະໜາດນ້ອຍ	
(ເບິ່ງໜ້າ	650)

ລົມ	(ເບິ່ງໜ້າ	
653)

ແກັດຊີວະພາບ	ແລະ	ຂອງເສຍ	
ຊີວະພາບ	(ເບິ່ງໜ້າ	657)

ປະໂຫຍດ ແລະ ມູນຄ່າຂອງພະລັງງານສະອາດ
ພະລັງງານສະອາດແມ່ນພະລັງງານໜຶ່ງທີ່ສາມາດຜະລິດຂຶ້ນມາໂດຍມີ	
ຜົນກະທົບດ້ານລົບໜ້ອຍທີ່ສຸດຕໍ່ສັງຄົມ,	ວັດທະນະທຳ,	ສຸຂະພາບ	ແລະ		
ສະພາບແວດລ້ອມ.	 ພະລັງງານສະອາດຍັງຮຽກອີກຊື່ໜຶ່ງວ່າ	 ພະລັງງານທົດ	
ແທນ	ຫຼື	ພະລັງງານຍືນຍົງ,	ເພາະວ່າມັນຖືກຜະລິດຈາກແຫຼ່ງທີ່ບໍ່ມີໝົດເຊັ່ນ:

ແສງຕາເວັນ	
(ເບິ່ງໜ້າ	654)

ໂດຍການໃຊ້ພະລັງງານສະອາດ,	 ພວກເຮົາສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະ	
ພາບມະນຸດ	ແລະ	ສະພາບແວດລ້ອມ	ອັນເນື່ອງມາຈາກການຊອກຫາ	ແລະ	ນຳໃຊ້ພະລັງ	
ງານທີ່ມີມາແຕ່ເກົ່າ	ແລະ	ຮູບແບບອື່ນໆຂອງການຜະລິດມົນລະພິດ	ແລະ	ພະລັງງານບໍ່ທົດ	
ແທນ.	 ພະລັງງານສະອາດແມ່ນສາມາດສະໜອງພະລັງງານໃຫ້ແກ່ໝູ່ບ້ານໃນຊົນນະບົດ,	
ໃນຕົວເມືອງໃຫຍ່	ແລະ	ໃນໂຮງງານຕ່າງໆ	ໂດຍປາດສະຈາກໄພອັນຕະລາຍ.
	 ທຸກວິທີຂອງການຜະລິດພະລັງງານສະອາດ	ແມ່ນມີທັງຜົນດີ	ແລະ	ຜົນເສຍ	ຊຶ່ງໃນ	
ແຕລ່ະດາ້ນແມນ່ມນັຈະຂຶນ້ກບັເງຶອ່ນໄຂໃນແຕລ່ະທ້ອງຖິນ່	ເຊັນ່ວາ່:		ທອ້ງຖິນ່ນັນ້	ມລີມົຫາຼຍ	
ບໍ່,	 ມີແດດບໍ່,	 ຫຼື	 ມີນ້ຳຕົກບໍ່.	 ພະລັງງານໄຟຟ້າ,	 ເຖິງແມ່ນວ່າມັນເປັນພະລັງງານສະອາດ,			
ມັນ	ອາດຈະມີລາຄາແພງສຳລັບຜູ້ຄົນທີ່ພະຍາຍາມສ້າງ	ແຕ່ວ່າຫຼາຍໆຄົນໃຊ້ພະລັງງານສະ	
ອາດ	ແລະ	ວິທີທີ່ຈະສ້າງພະລັງງານສະອາດແມ່ນຖືກປັບປຸງ,	ມັນຈະງ່າຍກວ່າ	ແລະ	ລາຄາ	
ໃນການສ້າງ	ແລະ	ໃຊ້ມັນກໍ່ຈະຕໍ່າລົງ.
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ການຈ່າຍຄ່າສຳລັບພະລັງງານສະອາດ
ລະບົບພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ	ທີ່ໄດ້ມາຈາກພະລັງງານແສງອາທິດ,	ດ້ວຍລົມ	ຫຼື	ພະ	
ລັງງານນ້ຳຕົກ	 ແມ່ນມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຕິດຕັ້ງ.	 ແຕ່ວ່າມັນໃຊ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍຄັ້ງດຽວ	
ເມື່ອຕິດຕັ້ງແລ້ວຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຊົມໃຊ້	ແລະ	ບໍາລຸຸງຮັກສາແມ່ນຈະໜ້ອຍລົງ.	ລາຍໄດ້	
ຈະໄດ້ມາໂດຍເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າປະຢັດແຮງງານຄົນ	 ເຊັ່ນ:	 ເຄື່ອງບົດ	 ແລະ	 ເຄື່ອງດູດນໍ້າ	
ແລະ	 ຄວາມສາມາດທີ່ຈະເຮັດວຽກໃນຍາມຄໍ່າຄືນ	 ແລະ	 ມັນກໍ່ຍັງສາມາດທົບແທນໃນລາ	
ຄາທີ່ຈ່າຍໄປໃນຕອນຕົ້ນ.
	 ຢູ່ຫຼາຍປະເທດທີ່ກໍາລັງພັດທະນາວິທີທາງໃນການສ້າງຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການ	
ໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ໃຊ້ພະລັງງານສະອາດ.	ໂດຍການສ້າງຄວາມຮ່ວມມືກັບຊາວບ້ານໃນການ
ຮວບຮວມຄ່າພະລັງງານແມ່ນເປັນການແກ້ໄຂບັນຫາໜຶ່ງ.	 ການແກ້ໄຂອື່ນໆແມ່ນເປັນໂຄງ
ການກອງທຶນກູ້ຢືມ	(Microcredit)	(ເບິ່ງໜ້າ	656).	ໂຄງການກອງທຶນກູ້ຢືມ	(Microcredit)	
ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາຄອບຄົວຕ່າງໆຈ່າຍຄ່າພະລັງງານສະອາດໃນຈຳນວນເງິນທີ່ໜ້ອຍ	
ແລະ	ຫຼາຍຄັ້ງໃນເວລາທີ່ກຳນົດ.	ໂດຍການຈ່າຍໃນ	“ຮູບແບບກອງທຶນບັດເຄດິດໝູນວຽນ”,	
ເງິນແມ່ນສ້າງຄວາມພ້ອມໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນໃຫ້ຕິດຕັ້ງພະລັງງານຢູ່ໃນບ້ານເຮືອນເພີ່ມ
ຕື່ມໃນໄລຍະເວລາທີ່ເໝາະສົມ.
	 ມັນບໍ່ມີເຫດຜົນທາງເທັກນິກໃດອີກແລ້ວທີ່ວ່າເປັນຫຍັງຄົນທີ່ຢູ່ໃນບັນດາປະເທດ
ທີ່ທຸກຍາກ	ຫຼື	ເຂດຊົນນະບົດບໍ່ຄວນມີພະລັງງານໄຟຟ້າໃຊ້.	ເຫດຜົນທີ່ພວກເຂົາບໍ່ມີໄຟຟ້າ
ຈຳຕ້ອງປະສົບກັບການພິພາກສາສັງຄົມຢ່າງບໍ່ເໝາະສົມ.

ການເກັບພະລັງງານ
ທຸກຮູບແບບຂອງພະລັງງານ,	 ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນມີປະໂຫຍດວ່າເມ່ືອໃດ	 ແລະ	 ສະຖານທີ່ໃດ	
ທີ່ມັນຈຳເປັນໃຊ້	 ສະນັ້ນມັນຕ້ອງຖືກເກັບຮັກສາໄວ້.	 ສຳລັບອາຍແກັດ	 ຫຼື	 ການເຄື່ອນ	
ຍ້າຍພະລັງງານນ້ຳມັນ,	 ນີ້ແມ່ນໝາຍຄວາມວ່າການເກັບເຊື້ອໄຟໃນກະຖັງໃນລົດ	 ດັ່ງນັ້ນ	
ມັນອາດສາມາດເກີດການເຜົາໄໝ້ໃນຂະນະເດີນທາງ.	 ສຳລັບພະລັງງານໄຟຟ້າ	 ນີ້ແມ່ນ	
ໝາຍຄວາມວ່າຕ້ອງໃຊ້ໝໍ້ເກັບໄຟ.	 ເຖິງແມ່ນວ່າພະລັງງານຈະຖືກສ້າງມາຈາກແຫຼ່ງທີ່ມາ	
ຂອງພະລັງງານສະອາດກໍ່ຕາມ	ເຊັ່ນວ່າ	ມາຈາກລົມ,	ນ້ຳ	ຫຼື	ແສງອາທິດກໍ່ຕາມ	ມັນກໍ່ຕ້ອງ	
ໄດ້ເກັບໄວ້ໃນໝໍ້ເກັບໄຟ.	 ໝໍ້ເກັບໄຟແມ່ນນອນຢູ່ໃນໄລຍະຂອງ	
ພາກສ່ວນທີ່ເສຍເງິນຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງລະບົບພະລັງງານສະ	
ອາດ.	ພວກມັນກ່ໍຍັງບັນຈຸວັດຖຸທີ່ເປັນພິດ	ແລະ	ຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນ	
ໜ່ວຍໃໝ່ພາຍຫຼັງທີ່ໃຊ້ມັນໄດ້ຫຼາຍປີ.	ດັ່ງນັ້ນ,	ມັນບໍ່ມີທາງ
ທີ່ດີທີ່ຈະປ່ຽນໝໍ້ເກັບໄຟຄືກັບວິທີບັນຈຸພະລັງງານໄຟຟ້າ.
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ໝໍ້ແບ່ງໄຟຟ້າ

ໃຊ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍໃນການນໍາສົ່ງພະ
ລັງງານໄຟຟ້າຜ່ານສາຍໄຟຟ້າແຮງ 
ສູງໃນໄລຍະທາງໄກ

ການແຈກຈ່າຍພະລັງງານ
ໂຮງງານຜະລິດພະລັງງານທ່ີໃຫຍ່ແມ່ນຈະດຳເນີນໂດຍອຸດ	
ສາຫະກຳສ່ວນບຸກຄົນ	ແລະ	ລັດຖະບານເປັນຜູ້ຜະລິດກະແສ	
ໄຟຟ້າ	ແລະ	ແຈກຈ່າຍພະລັງງານໄຟຟ້າໄປໃນສາຍນຳສົ່ງໄຟ	
ຟ້າແຮງສູງໄປສະຖານທີ່ຕ່າງໆ.	 ຈາກນັ້ນ	 ພະລັງງານໄຟຟ້າຈະແລ່ນ	
ຜ່ານໂຕປ່ຽນກະແສໄຟຟ້າ	 (ໝໍ້ແບ່ງ)	 ຊຶ່ງມັນຈະປ່ຽນກະແສໄຟຟ້າແຮງ	
ສູງເປັນກະແສໄຟຟ້າແຮງຕໍ່າທີ່ສາມາດໃຊ້ໃນບ້ານເຮືອນ	 ແລະ	 ທຸລະ	
ກິດຕ່າງໆ.	 ສາຍໄຟຟ້າແຮງຕໍ່າຈະນຳສົ່ງກະແສໄຟຟ້າໄປສູ່ບ້ານເຮືອນ	
ຫຼື	ໂຮງງານຕ່າງໆເພື່ອເປີດດອກໄຟ	ແລະ	ເຄື່ອງຈັກ.
	 ບັນຫາກ່ຽວກັບວິທີທີ່ໄຟຟ້າສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ຖືກຜະລິດໃນປັດຈຸບັນນີ້	 ແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ	່
ເປັນວິທີທີ່ບໍ່ສະອາດເທົ່ານັ້ນ	ແຕ່ວ່າມັນກໍ່ຍັງຖືກຜະລິດໃນຈຳນວນວັດແທກທີ່ໃຫຍ່	ແລະ	ຖືກ	
ສົ່ງໄປໃນໄລຍະທາງທີ່ໄກ.	 ນີ້ແມ່ນໃຊ້ຈ່າຍແພງຫຼາຍ.	 ເນື່ອງຈາກວ່າລະບົບການນຳສົ່ງນີ	້
ແມ່ນລາຄາແພງ,	 ຊຸມຊົນທີ່ນ້ອຍອາດຈະໄດ້ລໍຖ້າເປັນປີໆທີ່ລະບົບ	
ໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດຈະມາເຖິງ	 ຫຼື	 ບ່ໍມາເລີຍ.	 ດັ່ງນັ້ນ
ພະລັງງານໄຟຟ້າສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຖືກນຳໃຊ້ໃນຜູ້
ຊົມໃຊ້ໃຫຍ່ໆເຊັ່ນ:	ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ	ແລະ	
ຕົວເມື່ອງໃຫຍ່ຕ່າງໆ
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	 ພະລັງງານສະອາດຈາກສາຍລົມ,	 ແສງຕາເວັນ	 ແລະ	 ນ້ຳແມ່ນຈະໃຊ້ຈ່າຍເງິນ	
ໜ້ອຍ,	 ດັ່ງນັ້ນ	 ເວລາເຊົາການຜະລິດກໍ່ງ່າຍ.	 ຊຸມຊົນຕ່າງໆທີ່ໃຊ້ພະລັງງານສະອາດແມ່ນ
ມີການຄວບຄຸມແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນຂອງພວກເຂົາ.	 ເມື່ອພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ຖືກຜະລິດ	
ຈາກພະລັງງານແສງຕາເວັນ,	ພະລັງງານນ້ຳ	ພະລັງງານແກັດຊີວະພາບໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ,		
ມັນໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ພະລັງງານຈາກເຊື້ອໄຟຈາກທໍາມະຊາດທີ່ມີລາຄາແພງ	 ຕ້ອງອາ	
ໄສລະບົບແຈກຈ່າຍພະລັງງານໄຟຟ້າແຮງສູງ.	ມັນກໍ່ຍັງເປັນການຫຼີກເວັ້ນການຖືກເອົາປຽບ	
ໃນການເອີ້ນຄ່າຈາກຕົວແທນລັດຖະບານ	 ຫຼື	 ບໍລິສັດຕ່າງໆກໍານົດ	 ແລະ	 ຄວບຄຸມພະລັງ	
ງານຈະສາມາດໄປໃສແດ່.

	 ພະລັງງານສະອາດຈະດຳເນີນໄປດ້ວຍດີ	 ຖ້າວ່າການປະສົມປະສານຂອງແຫຼ່ງທີ	່
ມາຂອງຊັບພະຍາກອນຕ່າງກັນໄດ້ຖືກໃຊ້.	 ຖ້າວ່າແຫຼ່ງພະລັງງານໃດພະລັງງານໜຶ່ງໃຊ້ບໍ	່
ໄດ້	 ເຊັ່ນ:	 ທ້ອງຟ້າບໍ່ມີແດດ,	 ນ້ຳຕົກໃນຍາມແລ້ງ	 ສ່ວນວ່າແຫຼ່ງພະລັງງານອື່ນແມ່ນຍັງສາ	
ມາດຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້.
	 ພະລັງງານທີ່ມີມາແຕ່ເກົ່ານຳສົ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າ,	ພະລັງງານອິດສະຫຼະ	ແລະ	ມົນ	
ລະພິດ.	ພະລັງງານສະອາດນຳສ່ົງພະລັງງານໄຟຟ້າ,	ພະລັງງານອິດສະຫຼະ,	ຄວາມເຊື່ອຕົວ	
ເອງ	ແລະ	ຄວາມໝັ້ນຄົງ.



647ພະລງັງານສະອາດ

ສະຖານທີ່ປິ່ນປົວສຸຂະພາບໃນຊົນນະບົດດ້ວຍພະລັງງານແສງຕາເວັນ
ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກຂອງປະເທດມຽນມາໃກ້ກັບຊາຍແດນໄທ,	 ຄົນຊົນເຜົ່າກາເຣນອາໄສຢູ່ກັບ	
ທະຫານມຽນມາ	 ດ້ວຍຄວາມລຳບາກ,	 ບໍ່ມີໜ່ວຍງານລັດ	 ຫຼື	 ໜ່ວຍງານທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານໃດ	
ທີ່ຈະສາມາດມາຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບໃນເຂດນີ້.	 ແຕ່ວ່າຊົນເຜົ່າກາເຣນທີ່ອາ	
ໄສໃນເບື້ອງຊາຍແດນປະເທດໄທ	 ແມ່ນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບເຄືອຂ່າຍການສະໜັບສະໜູນຂອງແພດ	
ໝໍກວມເຖິງ	28	ສະຖານທີ່ປິ່ນປົວເຊິ່ງດູແລຜູ້ຄົນເກືອບ100,000	ຄົນໃນເຂດນັ້ນ.	ແພດໝໍແມ່ນໄດ້
ປິ່ນປົວຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກລະເບີດຝັງດິນ	 ແລະ	 ຜູ້ຄົນທີ່ບາດເຈັບໃນການຂັດແຍ່ງ	 ແລະ	 ບັນຫາສຸຂະ	
ພາບອື່ນໆ.
	 ສອງໜ່ວຍງານທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ,	 ໜ່ວຍງານ	 ກຣີນ	 ອີມພາວເວີເມັນ(Green	 Em	
powerment)	 ແລະ	 ກຸ່ມທ້ອງຖິ່ນທ່ີຮຽກວ່າບໍເດີ	 ກຣີນ	 ເອີເນີຈີ	 ທີມ(Border	 Green	 Energy		
Team)ໄດ້ຊື້ແຜ່ນຮັບພະລັງງານແສງຕາເວັນ	 ແລະ	 ໝໍ້ເກັບໄຟໄປໃນເຂດຊາຍແດນ	 ແລະ	 ສອນ	
ຊາວບ້ານກາເຣນ,	ຊາວອົບພະຍົບ	ແລະ	ແພດໝໍເພື່ອຄຸ້ມຄອງ	ແລະ	ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ.	ແພດໝໍໄດ້ຂົນ
ອຸປະກອນເຫຼົ່ານັ້ນຜ່ານເຂົ້າໄປໃນປ່າດົງ.	ໃນປັດຈຸບັນສະຖານທີ່ປິ່ນປົວທັງໝົດ	28	ແຫ່ງທີ່ຢູ່ໃນເຂດ	
ສົງຄາມແມ່ນໄດ້ມີໄຟຟ້າໃຊ້ເພື່ອເປີດດອກໄຟ,	ໃຊ້ຄອມພິວເຕີ	ແລບທັອບ	ແລະ	ໃຊ້ພະລັງງານໄຟ
ຟ້າກັບເຄື່ອງອຸປະກອນຊ່ວຍຊີວິດທາງການແພດ	ແລະ	ຊາວບ້ານແມ່ນມີຄວາມຮູ້ໃນການສ້ອມແປງ	
ແລະ	ບຳລຸງຮັກສາລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນຂອງພວກເຂົາເອງ.

ການໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າໃຫ້ມີປະໂຫຍດທີ່ສຸດ
ອີກດ້ານໜຶ່ງຈາກການໃຊ້ພະລັງງານສະອາດ,	 ມັນແມ່ນເປັນວິທີທີ່ສຳຄັນທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນມົນ
ລະພິດຈາກພະລັງງານໄຟຟ້ານັ້ນແມ່ນການໃຊ້ມັນຢ່າງລະມັດລະວັງ.	 ຖ້າພວກເຮົາສ້າງພະ	
ລັງງານໄຟຟ້າໃຫ້ມີຜົນເສຍໜ້ອຍລົງ,	 ໂຮງງານຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າກໍ່ຈະບໍ່ໄດ້ຜະລິດ	
ພະລັງງານຫຼາຍເກີນໄປ	 ຫຼື	 ຈະບໍ່ໄດ້ຜະລິດມົນລະພິດຫຼາຍເຊັ່ນກັນ.	 ມີຫຼາຍວິທີທີ່ລັດຖະ	
ບານຈະສົ່ງເສີມການໃຊ້ພະລັງງານໃຫ້ດີຂຶ້ນ,	ຊຶ່ງມັນລວມໄປເຖິງການອອກຂໍ້ກຳນົດໃຫ້ອຸດ
ສາຫະກຳນຳໃຊ້ວິທີການພະລິດພະລັງງານສະອາດ	(ເບິ່ງໜ້າ	562)	ແລະ	ເປັນການປັບປຸງ
ໂຮງງານພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ມີຢູ່	ແລະ	ສາຍສົ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າ.

ຫຼຸດຜ່ອນຂອງເສຍ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການ
ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານໄຟຟ້າເພີ່ມຂອງຄົນ	 ແລະ	 ອຸດສາຫະກຳ	 ທີ່ໃຊ	້
ພະລັງງານຫຼາຍເກີນໄປ	ແມ່ນເປັນວິທີທາງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ພະລັງງານທີ່ມີມາແຕ່ເກົ່າ.		
ລັດຖະບານສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານດ້ວຍການກະຕຸ້ນບັນດາໂຮງງານ	
ຕ່າງໆ,	ທຸລະກິດຕ່າງໆ	ແລະ	ຜູ້ຄົນຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນຕົວເມືອງຕ່າງໆ	ໃຫ້ໃຊ້ພະລັງງານຢ່າງມີປະສິດ	
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ປັບປຸງໂຮງງານພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ສາຍສົ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າ
ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແມ່ນໄດ້ນຳສ່ົງພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກໂຮງງານຜະລິດພະລັງງານ	
ໄຟຟ້າໄປຫາບ່ອນນຳໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າ.	 ເສັ້ນທາງຂອງພະລັງງານໄຟ	
ຟ້າແລ່ນຜ່ານສາຍນຳສົ່ງໄຟຟ້າສາມາດປຽບຄືກັນກັບກະ	
ແສນໍ້າໄຫຼຜ່ານທໍ່ນຳສົ່ງນ້ຳ.	 ພຽງແຕ່ມີຮອຍຮົ່ວອັນ	
ດຽວມັນກໍ່ສູນເສຍນ້ຳໄດ້	ແລະ	ກໍ່ເຊັ່ນດຽວ	
ກັນກັບສາຍນຳສົ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າ	
ທີ່ມີການບຳລຸງຮັກສາບໍ່ດີມັນກໍ່ເປັນການ	
ເສຍພະລັງງານໄຟຟ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
	 ການປັບປຸງໂຮງງານຜະລິດພະລັງ	
ງານໄຟຟ້າທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຍັງສາມາດຊ່ວຍໃຫ້	
ການຜະລິດໄຟຟ້າເພ່ີມຫຼາຍຂ້ຶນ,	ສະອາດຂ້ຶນ		ແລະ		ປອດ	
ໄພຂຶ້ນ.	 ການປັບປຸງໂຮງງານຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າຈະຊ່ວຍຫຼຸດລາ	
ຄາລົງ	ແລະ	ຈະນຳໄປສູ່ໄພຄຸກຄາມຕໍ່ມະນຸດ	ແລະ	ທຳມະຊາດໜ້ອຍລົງ	
ກວ່າການສ້າງໂຮງງານຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າໃໝ່.

ທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ.	 ເມື່ອພະລັງງານຖືກໃຊ້ໜ້ອຍລົງ	ມັນຈະຫຼຸດຄ່າ	
ໃຊ້ຈ່າຍຂອງການສ້າງພະລັງງານ	 ແລະ	 ຫຼຸດໄພຄຸກຄາມຕໍ່ສຸຂະ	
ພາບມະນຸດ	ແລະ	ສະພາບແວດລ້ອມ.
		 ລັດຖະບານຈະສາມາດຄິດໄລ່ລາຄາເພີ່ມ	 ຫຼື	 ຮ້ອງຄ່າ	
ເກັບພາສີສູງຂ້ຶນຈາກອຸດສາຫະກຳຕ່າງໆທີ່ໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າ
ຫຼາຍທີ່ສຸດ.	 ລັດຖະບານຍັງສາມາດກະຕຸ້ນໃຫ້ໃຊ້ພະລັງງານໄຟ	
ຟ້າໃນເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນລະຫວ່າງມື້ກາງເວັນ,	 ດັ່ງນັ້ນ
ມັນກ່ໍບໍ່ແມ່ນຄວາມຕ້ອງການໃຊ້ພະລັງງານທັງໝົດໃນເທື່ອ	
ດຽວ.
	 ການຮ່ວມມືໃນການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າແມ່ນມັນ	
ກໍ່ຄືກັບທຸລະກິດອື່ນໆ.	 ເມື່ອຜະລິດໄດ້ຫຼາຍ	ແລະ	ຂາຍຫຼາຍ		
ແມ່ນພວກເຂົາເຈົ້າກໍ່ໄດ້ກຳໄລຫຼາຍ.	ເພາະວ່າ	ສຸຂະພາບຂອງ	

ພວກເຮົາ	ແລະ	ສະພາບແວດລ້ອມແມ່ນໄດ້ສ້າງໄພຄຸກຄາມອັນໃຫຍ່ຫຼວງໂດຍການພະລິດ
ພະລັງງານໄຟຟ້າຫຼາຍເກີນໄປຈາກພະລັງງານທີ່ມີມາແຕ່ເກົ່າ,	ການຮ່ວມມືທາງດ້ານພະລັງ
ງານໄຟຟ້າແມ່ນຈະຕ້ອງເຂັ້ມງວດເພື່ອສະຫງວນ,	ບໍ່ໃຫ້ມັນກະແຈກກະຈາຍ.

ຫຼອດໄຟປະຢັດແບບຟໍເຣດ
ເຊັນແມ່ນມີຄວາມທົນທານ

ຫຼາຍກວ່າ, ປະຢັດພະລັງງານ 
ໄຟຟ້າ ແລະ ປະຢັດເງິນຫຼາຍ 

ກວ່າດອກໄຟທຳມະດາ.

ການແປງສາຍນຳສົ່ງພະ
ລັງງານໄຟຟ້າແມ່ນເປັນ
ການປະຢັດພະລັງງານ 

ໄຟຟ້າໄດ້ຫຼາຍ.
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ການຂົນສົ່ງ
ຂຽງຄູ່ກັບການນຳໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າ,	 ການນຳໃຊ້ພະລັງງານທ່ີຫຼາຍທ່ີສຸດໃນທ່ົວໂລກແມ່ນ
ນ້ຳມັນໃຊ້ເຂົ້າໃນການຂົນສົ່ງຄົມມະນາຄົມ	 ເຊັ່ນ:	 ລົດໄຟ,	 ຍົນ,	 ລົດບັນທຸກ,	 ລົດເມ	ແລະ	
ພາຫະນະອື່ນໆ.	ພຽງແຕ່ໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າ,	ຜູ້ຄົນທີ່ຢູ່ບັນດາປະເທດທີ່ຮັ່ງມີ	ແມ່ນໃຊ້ນ້ຳ	
ມັນເຂົ້າໃນການຂົນສົ່ງຫຼາຍກວ່າຜູ້ຄົນທີ່ຢູ່ໃນບັນດາປະເທດທີ່ທຸກຍາກ.	 ມົນລະພິດທີ່ມາ	
ຈາກການເຜົາໄໝ້ນ້ຳມັນທີ່ໃຊ້ໃນພາຫະນະຂົນສົ່ງ	 ແມ່ນເປັນສາເຫດຫຼັກອີກສາເຫດໜຶ່ງ	
ຂອງການເຈັບເປັນ	ເຊັ່ນ:	ໂລກຫືດ,	ໂລກຫຼອດລົມອັກເສບ	ແລະ	ໂລກມະເຮັງຕ່າງໆ	ແລະ	ມັນ	
ກໍ່ຍັງເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດພະວະໂລກຮ້ອນ.
	 ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເຜົາໄໝ້ນໍ້າມັນໜ້ອຍລົງ	ແລະ	ມີຄວາມບໍລິສຸດຫຼາຍຂຶ້ນໃນການ	
ຂົນສົ່ງ,	 ຜູ້ຄົນທີ່ຢູ່ໃນບັນດາປະເທດທີ່ຮັ່ງມີໂດຍສະເພາະແມ່ນສະຫະລັດອາເມລິກາຕ້ອງ	
ຫັນມາໃຊ້ພາຫະນະຂົນສົ່ງສາທາລະນະ	(ເຊັ່ນ:	ລົດໄຟ	ແລະ	ລົດເມ)	ແລະ	ຫຼຸດການນຳໃຊ້
ພາຫະນະສ່ວນຕົວລົງໃຫ້ໜ້ອຍ.	ຕົວເມືອງ	ແລະ	ລະບົບຂົນສົ່ງຕ້ອງສະໜັບສະໜູນໃຫ້ຄົນ	
ຫັນມາຂີ່ລົດຖີບແທນລົດໃຫຍ່.

ບັນຫາກັບນ້ຳມັນທີ່ຜະລິດຈາກພຶດທຳມະຊາດ
ໃນເມື່ອເຄື່ອງຈັກຖືກສ້າງຂຶ້ນມາຊຶ່ງມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການນຳໃຊ້
ນ້ຳມັນທີ່ຜະລິດຈາກພຶດທຳມະຊາດເຊັ່ນ:	ນ້ຳມັນຜັກ	ຫຼື	ເຫຼົ້າ.		ແຕ	່
ວ່າບ່ໍດົນຫຼັງຈາກນ້ັນເມ່ືອນ້ຳມັນທີ່ໄດ້ຈາກບໍ່ນ້ຳມັນຜະລິດຖືກລົງ,	
ນ້ຳມັນແອດຊັງ,	ນ້ຳມັນກາຊວນ	(ທັງສອງນ້ຳມັນນີ້ແມ່ນຜະລິດມາຈາກ	
ນຳ້ມນັທີໄ່ດຈ້າກບໍນ່ຳ້ມນັ)	ແມນ່ເປນັນຳ້ມນັເຊຶອ້ໄຟຫຼກັທີໃ່ຊໃ້ຫພ້ະລງັ	
ງານແກ່ເຄື່ອງຈັກລົດຕ່າງໆ	 ແລະ	 ເຊັ່ນດຽວກັບ	 ລົດຈັກ,	 ລົດບັນທຸກ	
ແລະ	 ຍົນ.	 ອຸດສາຫະກຳນ້ຳມັນແມ່ນໄດ້ເຮັດວຽກໜັກຫຼາຍເພື່ອປົກ	
ປັກຮັກສານ້ຳມັນທີ່ຜະລິດຈາກພືດທຳມະຊາດຈາກການຖືກນຳໃຊ້.
	 ແຕ່ວ່າໃນປັດຈຸບັນນ້ີນ້ຳມັນນ້ັນແມ່ນໄດ້ມີລາຄາແພງ,		ຫຼາຍໆ
ປະເທດ	 ແມ່ນໄດ້ຫັນມານຳໃຊ້ພະລັງງານເຊື້ອໄຟທີ່ຜະລິດຈາກທຳ	
ມະຊາດ	 ແທນນ້ຳມັນທີ່ໄດ້ມາຈາກບໍ່ນ້ຳມັນ.	 ນ້ຳມັນທີ່ໄດ້ມາຈາກ	
ຕົ້ນປາມ,	ຖົ່ວເຫຼືອງ,	ຄາໂນລາ,	ແປ້ງສາລີ	ຫຼື	ນ້ຳມັນຂອງພືດອື່ນໆ	
ເຫຼົ່ານີ້ຮຽກວ່າ	“ນ້ຳມັນຊີວະພາບ”	ຫຼື	“ນ້ຳມັນກະເສດ”.	ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເບິ່ງຄືກັບ	
ວ່າເປັນທາງອອກທີ່ດີເພາະວ່າພຶດພັນເຫຼົ່ານີ້ສາມາດທົດແທນໄດ້.	ແຕ່ວ່າມີຫຼາຍເຫດຜົນວ່າ	
ເປັນຫຍັງນ້ຳມັນຊີວະພາບເຫຼົ່ານີ້ຈະເປັນສາເຫດຂອງບັນຫາຕ່າງໆຫຼາຍກວ່າຈະເປັນການ
ແກ້ໄຂ.

●		ການຜະລິດນ້ຳມັນຈາກພືດນ້ັນ	ແມ່ນຖືກໃຊ້ເພ່ືອເປັນອາຫານ	ຊ່ຶງຈະນຳໄປສູ້ການແຂ່ງ
ຂັນກັນລະຫວ່າງການຜະລິດນ້ຳມັນສຳລັບລົດ	 ແລະ	 ການຜະລິດອາຫານສຳລັບຄົນ.	
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ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຂະໜາດນ້ອຍ
ເຂື່ອນໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍແມ່ນຖືກໃຊ້ເພື່ອຜະລິດໄຟຟ້າຈາກການໄຫຼ	 ຫຼື	 ຕົກຂອງນ້ຳ	
(ຮຽກວ່າເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ	ແລະ	 ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຂະໜາດນ້ອຍ)	 ໃຊ້ໃນບ່ອນທີ່ມີນ້ຳ	
ຢາ່ງພຽງພ	ໍເຊັນ່ແມນ່ຳ້,		ສາຍນ້ຳໄຫ.ຼ		ເຂ່ືອນ	
ໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຂະໜາດນ້ອຍແມ່ນເປັນ	
ວິທີທາງທີ່ໃຊ້ຕົ້ນທຶນໜ້ອຍ	ເພື່ອໃຫ	້
ພະລັງງານໄຟຟ້າໄປໃນຊຸມຊົນ	
ຊົນນະບົດໂຄງການເຫຼົ່ານີ້	
ແມ່ນສາມາດສ້າງຕັ້ງ	
ຂ້ຶນ		ແລະ			ຈັດການໂດຍ	
ຊາວບ້ານ.		ໃນປະເທດ	
ຈີນ,	 ອິນເດຍ	 ແລະ	
ປະເທດເນປານ,	ໂຄງ	
ການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳ	
ຕົກຂະໜາດນ້ອຍຈຳ
ນວນຫຼາຍພັນບ່ອນແມ່ນ
ໄດ້ສະໜອງພະລັງງານໃຫ້ແກ່	
ບັນດາບ້ານ	ແລະ	ຕົວເມືອງຕ່າງໆ. ນ້ຳໄຫຼມາຈາກແມ່ນ້ຳ, ໄຫຼ່ຜ່ານຮ່ອມພູລົງໃສ່ກົງປິ່ນເຄື່ອງກຳ 

ເນີດໄຟຟ້າ ແລະ ຈາກນັ້ນ ນ້ຳກໍ່ໄຫຼໄປຕາມແມ່ນ້ຳຄືເກົ່າ.

ກັບບັນຫາທີ່ຜູ້ຄົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍກຳລັງປະເຊີນກັບການຂາດແຄນອາຫານ,	 ພວກ
ເຮົາບໍ່ສາມາດປ່ຽນອາຫານມາເປັນນ້ຳມັນໄດ້.
● ໜຶ່ງໃນເຫດຜົນທ່ີຈະຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ນຳມັນລົງ	 ແມ່ນມັນຂຶ້ນກັບພະລັງງານທີ່ມີມາ
ແຕ່ເກົ່າ	ຊຶ່ງມັນຈະເປັນການຫຼຸດພາວະໂລກຮ້ອນ.	ແຕ່ວ່າເພື່ອຜະລິດຕາມຈຳນວນພືດ	
ທີ່ຕ້ອງການເພື່ອສ້າງພະລັງງານຊີວະພາບມັນຈິ່ງຮຽກຮ້ອງເຖິງການໃຊ້ປຸຍແພດໂທຼ
ລຽມ,	 ເຄື່ອງຈັກການກະເສດ	 ແລະ	 ການຂົນສົ່ງຂອງນ້ຳມັນພືດຈາກບ່ອນທີ່ມັນເກີດ
ໄປຫາບ່ອນທີ່ຜະລິດ	 ແລະ	 ບ່ອນທີ່ນຳສົ່ງ	 ແລະ	 ສຸດທ້າຍມັນກໍ່ໄປບ່ອນທີ່ຖືກຊົມໃຊ້.		
ໃນທີ່ສຸດ,	 ການຜະລິດນ້ຳມັນຊີວະພາບ	 ແມ່ນໃຊ້ພະລັງງານຫຼາຍກວ່າທີ່ມັນຜະລິດ	
ແລະ	ເປັນສາເຫດຂອງພາວະໂລກຮ້ອນຫຼາຍກວ່ານ້ຳມັນທີ່ຂຸດຈາກດິນ!
● ເມື່ອເນື້ອທີ່ປ່າຖືກຖາງ	ເພື່ອປູກພືດເພື່ອເຮັດນ້ຳມັນຊີວະພາບ,	ຕົ້ນໄມ້ທີ່ເຄີຍດູດຊືມ
ອາຍແກັດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດພາວະໂລກຮ້ອນກໍ່ຖືກທຳລາຍໄປ.	 ຕົວຢ່າງ,	 ນ້ຳມັນຊີວະ	
ພາບທີ່ຜະລິດຈາກນ້ຳມັນປາມເປັນສາຍເຫດ	ເທົ່າກັບ	10	ເທົ່າ	ຂອງພະວະໂລກຮ້ອນ
ທີ່ນ້ຳມັນກະຊວນສ້າງຂຶ້ນ.
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ນ້ຳໄດ້ເຮັດໃຫ້ໃບພັດຂອງເຄື່ອງ
ກຳເນີດໄຟຟ້າປິ່ນເພື່ອຜະລິດ 
ກະແສໄຟຟ້າ.

	 ໃນໂຄງການເຄື່ອນໄຟຟ້າແຮງນ້ຳຂະໜາດນ້ອຍ,	 ນ້ຳແມ່ນຖືກໄຫຼໄປຕາມທາງນ້ຳ
ໄຫຼຈາກແມ່ນ້ຳ	ຫຼື	ສາຍນ້ຳ	ແລະ	ໄຫຼຜ່ານທໍ່.	ນ້ຳຕົກທີ່ໄຫຼໄປຕາມທໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ໃບພັດຂອງ	
ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າປິ່ນ	ແລະ	ຈາກນັ້ນ	ນ້ຳກໍ່ໄຫຼລົງສູ່ແມ່ນ້ຳ	ຫຼື	ສາຍນ້ຳຄືເກົ່າ.	ເຂື່ອນໄຟຟ້າ	
ຂະໜາດນ້ອຍບໍ່ໄດ້ສ້າງບັນຫາຕໍ່ທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງຄົນ	ຫຼື	ປ່ຽນການໄຫຼຂອງກະແສນ້ຳຂອງແມ	່
ນ້ຳ	 ຄືກັນກັບເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ໃຫຍ່.	 ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍແມ່ນໃຊ້ເຂື່ອນທີ	່
ສູງພຽງແຕ່ສອງສາມແມັດເພື່ອນຳກະແສນ້ຳໄປສູ່ໃບພັດເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ.

(ເພື່ອສຶກສາເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ	 ແລະ	 ຕິດຕໍ່ກັບອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຕິດຕັ້ງ	
ລະບົບເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຂະໜາດນ້ອຍ,	ເບິ່ງທີ່ຫົວຂໍ້ຊັບພະຍາກອນ)

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຂະໜາດນ້ອຍສ້າງຊຸມຊົນໃຫ້ມີຄວາມເປັນໜຶ່ງ
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ຄືກັນກັບປະເທດນີກາລາກວາໄດ້ຟື້ນຟູຈາກສົງຄາມທີ່ມີມາຍາວນານຫຼາຍປີ,	 ຜູ້ຄົນທົ່ວທັງປະເທດ	
ໄດ້ອຸທິດໃຫ້ກັບການຈັດສັນໄຮ່ນາຮົ້ວສ່ວນ,	ລະບົບນ້ຳ,	ໂຮງຮຽນ	ແລະ	ສະຖານປິ່ນປົວສຸກຂະພາບ	
ຕ່າງໆ.	 ແຕ່ວ່າໃນປະເທດຂອງພວກເຂົາແມ່ນຍັງມີຄວາມທຸກຍາກຫຼາຍຢູ່	 ແລະ	ລັດຖະບານແມ່ນບໍ່
ສາມາດສະໜອງໄຟຟ້າໄປໃນເຂດຊຸມຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດຫຼາຍແຫ່ງໄດ້.
	 ບ້ານລາປີຕາແມ່ນບໍ່ມີໄຟຟ້າໃຊ້	ແລະ	ຫ່າງຈາກສາຍໄຟໃກ້ສຸດແມ່ນ	70	ກິໂລແມັດ.	ຊາວ	
ບ້ານລາປີຕາ	 ໄດ້ຕ່ໍສູ້ກັບດ້ານທີ່ກົງກັນຂ້າມໃນສົງຄາມ	 ແລະ	 ນີ້ກໍ່ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ຈະດຳເນີນ	
ໂຄງການຊຸມຊົນ.	ແຕ່ວ່າເມື່ອພວກເຂົ້າໄດ້ຮ່ວມມືກັນສ້າງໂຮງຮຽນ	ແລະ	ສະຖານປິ່ນປົວ,	ພວກເຂົາ
ໄດ້ຕັດສິນໃຈນຳເອົາພະລັງງານໄຟຟ້າເຂົ້າມາໃນບ້ານ.
	 ຊາວບ້ານໄດ້ຂໍໃຫ້ສະມະຄົມພັດທະນາຊົນນະບົດເວີກເກີ-ເບັນຈະມິນ	ລິນເດີ	 (Associa-
tion	of	Rural	Development	Workers-Benjamin	Linder)	ຊ່ວຍສ້າງພະລັງງານໄຟຟ້າໃຫ້ພວກ	
ເຂົາ.	 ເພາະວ່າບ້ານແຫ່ງນີ້ແມ່ນຕັ້ງໃກ້ແຄມແມ່ນ້ຳທີ່ມີນ້ຳໄຫຼຕະຫຼອດທັງປີ,	ບ້ານລາປີຕາແມ່ນເປັນ	
ສະຖານທີ່ທີ່ດີສຳລັບເຮັດໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຂະໜາດນ້ອຍ.	 ສະມາຄົມພັດທະນາຊົນນະ	
ບົດໄດ້ຊ່ວຍຊາວບ້ານຈັດຕັ້ງໂຄງການ	ແລະ	ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການນານາຊາດທີ່ຮຽກ	
ວ່າ	ກີຼນ	ອີມພາວເວີເມັນ	(Green	Empowerment)	ຊຶ່ງອົງການໄດ້ສະໜອງທຶນ	ແລະ	ທັກສະເຕັກ	
ນິກຕ່າງໆ.	
	 ສາມາຊິກໃນຊຸມຊົນໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເປັນເວລາຫຼາຍຊ່ົວໂມງ	 ເພ່ືອສ້າງເຂ່ືອນຂະໜາດ
ນ້ອຍ	 ແລະ	 ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ	 ທີ່ປັດຈຸບັນນີ້ແມ່ນໄດ້ຜະລິດໄຟຟ້າໄປໃຊ້ໄດ້	 400	 ບ້ານ.	 ພະ
ລັງງານໄຟຟ້າແມ່ນຖືກໃຊ້ໃນບ້ານເຮືອນ,	 ໃນໂຮງຮຽນຊຸມຊົນ,	 ໃຊ້ໃນໂຮງງານໄມ້ສອງແຫ່ງ	 ແລະ	
ໃຊ້ໃນໄຮ່ນາຮົ້ວສວນໃນທ້ອງຖິ່ນ.	 ເມື່ອໂຮງງານໄຟຟ້າໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນ	 ແລະ	 ດຳເນີນການໃຊ້ງານ,	
ຊຸມຊົນແມ່ນໄດ້ສ້າງສະມາຄົມເພື່ອບຳລຸງຮັກສາລະບົບ,	 ເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນໃນບ້ານລາປີຕາໄດ້ຮັບຜົນ	
ປະໂຫຍດດ້ວຍກັນທັງໝົດ.	ແມ່ນວ່າຜູ້ຄົນທ່ີແຕກຕ່າງກັນໄດ້ມີໃນອະດີດ,	ໄຟຟ້າ	ແລະ	ຄວາມຮັບຜິດ	
ຊອບໃນການຜະລິດ	ປັດຈຸບັນນີ້ໄຟຟ້າ	ແລະ	ຄວາມຮັບຜິດຊອບແມ່ນໄດ້ແຈກຢາຍໂດຍທົ່ວກັນທຸກ
ຄົນ.	ບ້ານນ້ອຍລາປີຕາແມ່ນຢູ່ຫ່າງຈາກຕາໜ່າງສາຍໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດ	ແຕ່ມີໄຟຟ້າໃຊ້ເອງແລ້ວ.

ພະລັງລົມ
ພະລັງງານຈາກລົມແມ່ນໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ມາເປັນເວລາຫຼາຍຮ້ອຍປີມາແລ້ວເພື່ອດູດນ້ຳ	 ແລະ	
ເພື່ອບົດເມັດພືດຕ່າງໆ.	 ໃນລະຫວ່າງສອງສາມປີມານີ້,	 ລົມແມ່ນກຳລັງຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອຜະ	
ລິດພະລັງງານໄຟຟ້າໃນທະວີບຢູໂລບ	ແລະ	ອາເມລິກາເໜືອ,	ອິນເດຍ,	ຈີນ,	ອາຟຼິກກາໃຕ້	
ແລະ	 ປະເທດບຼາຊິນ.	 ກົງປິ່ນພະລັງລົມທັງນ້ອຍ	 ແລະ	 ໃຫຍ່ຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກ	
ລົມພັດໃສ່ໃບພັດຂອງກົງປິ່ນລົມໃຫ້ປິ່ນ.
	 ພະລັງງານລົມແມ່ນອາດຈະໃຊ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່າທີ່ສຸດ	 ແລະ	 ເປັນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະ	
ມາແທນພະລັງງານທີ່ມີມາແຕ່ເກົ່າສຳລັບກົງປິ່ນລົມຂະໜາດໃຫຍ່ໃນການຜະລິດພະລັງ	
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ງານໄຟຟ້າ.	 ໂຄງການກົງປິ່ນພະລັງງານລົມຂະ
ໜາດໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ເຊື່ອມຕ່ໍກັບຕາໜ່າງສາຍໄຟ
ຟ້າແຫ່ງຊາດ.	 ກົງປິ່ນພະລັງງານລົມຈະເຮັດວຽກ
ໄດ້ດີນັ້ນຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ລົມແຮງສະໝໍ່າສະເໝີ	
ເຊັ່ນ:	 ເຂດແຄມນ້ຳທະເລ,	 ເຂດພື້ນທີ່ໂລ່ງ	ແລະ	
ຊ່ອງຫວ່າງຂອງຮ່ອມພູ	 ສະຖານທີ່ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ	
ເປັນສະຖານທີ່ທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການຮັບພະລັງລົມ	
ເພາະວ່າລົມໃນສະຖານທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີລົມ
ບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີ,	 ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າພະລັງງານ
ລົມຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີໝໍ້ເກັບໄຟທີ່ຈະຮັກສາພະລັງງານໄຟຟ້າ	
ຫຼື	ເກັບລະບົບພະລັງງານໄຟຟ້າໄວ້ໃຊ້ພາຍຫຼັງ	(ແຜ່ນຮັບແສງຕາເວັນ	ຫຼື	ເຄື່ອງພະລິດພະລັງ	
ໄຟຟ້າດ້ວຍພະລັງງານແກັດ)

ເຄື່ອງຜະລິດພະລັງງານລົມຂະໝາດນ້ອຍ
ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າພະລັງງານລົມ	 ແມ່ນຖືກໃຊ້ເພື່ອສາກໝໍ້ເກັບໄຟໃນບ້ານເຮືອນ	 ໃນສະ	
ຖານທີຕ່າ່ງໆໃນໂລກ		ແຕເ່ນືອ່ງຈາກວາ່	ພະລັງງານລມົແມນ່ອາໄສແຮງລມົທີສ່ະໝໍາ່ສະເໝ,ີ		
ສະນັ້ນມັນຈິ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການວັດການຈັດຕັ້ງ	ແລະ	ບຳລຸງຮັກສາເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າພະ	
ລັງງານລົມຢ່າງລະມັດລະວັງ	 ແລະ	 ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າພະລັງງານລົມອາດຈະໃຊ້ຄ່າໃຊ	້
ຈ່າຍຫຼາຍ	 ແລະ	 ນີ້ກໍ່ອາດຈະບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ	 ຫຼື	 ໃນ	
ບ້ານ.	ໃນເບື້ອງຕ້ົນ	ລົມອາດຈະເບິ່ງຄື່ກັບວ່າເປັນສິ່ງທີ່ດີກວ່າພະລັງງານແສງຕາເວັນ	ເພາະ	
ວ່າກົງປິ່ນລົມແມ່ນອາດຈະໃຊ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໜ້ອຍກວ່າໃຊ້ແຜ່ນຮັບແສງຕາເວັນ,	 ແຕ່ວ່າໃນ	
ໄລຍະຍາວມັນຕ້ອງການການສ້ອມແປງ	ແລະ	ບຳລຸງຮັກສາຫຼາຍກວ່າ.

(ເພື່ອສຶກສາຕື່ມກ່ຽວກັບພະລັງງານລົມ	 ແລະ	 ເພື່ອຕິດຕໍ່ກັບອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຕິດຕັ້ງລະບົບ	
ພະລັງງານລົມ,	ເບິ່ງໜ້າຊັບພະຍາກອນ)
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ພະລັງງານແສງຕາເວັນ
ເມື່ອເຮົາຮູ້ສຶກວ່າຕາເວັນເຮັດໃຫ້ຮ່າງ	
ກາຍຂອງເຮົາ	 ແລະ	 ເຮືອນຊານບ້ານ	
ຊ່ອງຂອງເຮົາຮ້ອນ	 ນີ້ລະແມ່ນພະລັງ	
ງານແສງຕາເວັນ.	 ມີຫຼາຍວິທີທີ່ຈະໃຊ້	
ພະລັງງານແສງຕາເວັນໃຫ້ເກີດປະ	
ສິດທິພາບເພື່ອເຮັດໃຫ້ນ້ຳຮ້ອນ	(ເບິ່ງ	
ໜ້າ	655),	ຮັກສານ້ຳ	(ເບິ່ງໜ້າ	119),	
ແລະ	 ປຸງແຕ່ງອາຫານ	 ຫຼື	 ໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນແກ	່
ເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງ	(ເບິ່ງໜ້າ	464).	ພະລັງງານ
ແສງຕາເວັນກໍ່ຍັງສາມາດໃຊ້ເພື່ອສ້າງພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ອີກ.
	 ພະລັງງານແສງຕາເວັນແມ່ນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ແຜ່ນຮັບແສງ	 ເພື່ອຮັບເອົາແສງຕາເວັນ	
ແລະ	 ປ່ຽນເປັນພະລັງງານໄຟຟ້າ.	 ເນື່ອງຈາກວ່າແສງຕາເວັນມີບໍ່ປົກກະຕິ	 ສະນັ້ນພະລັງ	
ງານໄຟຟ້າທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນນັ້ນຕ້ອງໄດ້ເກັບໄວ້ໃນໝໍ້ເກັບໄຟກ່ອນທີ່ຈະນຳໄປໃຊ້	 ເພື່ອເປີດ	
ດອກໄຟ	ແລະ	ໃຊ້ກັບເຄື່ອງຈັກຕ່າງໆ.
	 ລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍເພື່ອຕິດຕັ້ງ	 ເພາະວ່າມັນຕ້ອງ	
ໃຊ້ແຜ່ນຮັບແສງ,	ໝໍ້ເກັບໄຟ	ແລະ	ວັດຖຸອື່ນໆອີກ.	ແຕ່ວ່າບໍ່ໄດ້ຈ່າຍຄ່າແສງຕາເວັນ	(ແລະ	
ເປັນພະລັງງານທົດແທນບໍ່ມີມື້ໝົດ).	 ເມື່ອຕິດຕັ້ງລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນເທື່ອໜຶ່ງ	
ແລ້ວ,	ມັນຈະໃຊ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໜ້ອຍເຂົ້າໃນການດຳເນີນການຜະລິດ	ແລະ	ການບຳລຸງຮັກສາ.	
ສ່ວນວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງການບຳລຸງຮັກສາລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ	ແມ່ນ	
ການປ່ຽນໝໍ້ເກັບໄຟທຸກໆ	3-5	ປີ	ແລະ	ປ່ຽນແຜ່ນຮັບແສງຖ້າມັນເພ.

ແຜ່ນຮັບແສງຕາເວັນຢູ່ເທິງຫຼັງຄາຂອງເຮືອນ
ເພື່ອເກັບພະລັງງານຈາກດວງອາທິດ

ວດັຖອຸປຸະກອນຕ າ່ງໆຂອງລະບ ບົພະລງັງານແສງຕາເວນັ

ແຜ່ນຮັບແສງ
ຕາເວັນ ກັບຟີວ

ເສົາດິນ

ໂຕຄວບຄຸມ
ການສາກໄຟ

ດອກໄຟປະຫຍັດ
ແບບຟໍເຣດເຊັນ

ສະວິດປິດເປີດໄຟ

ຮູປັກສຽບ
ໝໍ້ເກັບໄພ

(ເພືອ່ສກຶສາເພີມ່ຕືມ່ກຽ່ວກັບພະລັງງານແສງຕາເວນັ	ແລະ	ເພືອ່ຕດິຕໍອ່ງົການຈດັຕັງ້ທ່ີຕດິຕັງ້	
ລະບົບໄຟຟ້າດ້ວຍແສງຕາເວັນ,	ເບິ່ງໜ້າຊັບພະຍາກອນ)
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ເຄ່ືອງຕ້ົມນ້ຳພະລັງງານແສງຕາເວັນໄດ້ຕິດຕ້ັງໄວ້ໃນບ່ອນທ່ີມີແສງແດດຢູ່ເທິງຫັຼງຄາ ຫືຼ ຢູ່ຕາມໜ້າດິນ

ພະລັງງານແສງຕາເວັນຕົ້ມນໍ້າ
ໃນເຂດທີ່ມີແສງຕາເວັນຫຼາຍ,	ໜຶ່ງໃນຫຼາຍໆວິທີໃນການໃຊ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນໂດຍກົງ	
ແມ່ນໃຊ້ເພື່ອຕົ້ມນ້ຳດື່ມ	 ຫຼື	 ອາບ.	 ການໃຊ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນຕົ້ມນ້ຳແມ່ນບໍ່ຕ້ອງໃຊ	້
ແຜ່ນຮັບແສງຕາເວັນ	ຫຼື	ໃຊ້ອຸປະກອນລາຄາແພງໆ	ສິ່ງທັງໝົດທີ່ຕ້ອງການແມ່ນຖັງເກັບນ້ຳ	
ແລະ	ທໍ່ໂດຍທາສີດຳ	ເພື່ອໃຫ້ມັນຊືມຊັບເອົາແສງຕາເວັນ.
	 ອາກາດເຢັນ,	 ໂຕເກັບພະລັງງານແສງຕາເວັນແມ່ນຈຳເປັນໃນການເຮັດໃຫ້ນ້ຳ	
ຮ້ອນ.	 ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໃຊ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມຫຼາຍກວ່າເຄື່ອງເຮັດໃຫ້ນ້ຳຮ້ອນດ້ວຍພະລັງງານ	
ແສງຕາເວັນທຳມະດາ	 ແຕ່ວ່າມັນໃຊ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຖືກກວ່າແຜ່ນຮັບພະລັງງານແສງຕາເວັນ	
ເພືອ່ຜະລດິພະລງັງານໄຟຟາ້	ແລະ	ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍຖກືກວາ່ການເຮດັໃຫນ້ຳ້ຮອ້ນດວ້ຍຊບັພະຍາ	
ກອນທີ່ທົດແທນບໍ່ໄດ້.

ໜ້າສະທ້ອນ(ເປັນແຜ່ນໂລຫະ,	
ແຜ່ນກົ່ວ,	ແລະ	ອື່ນໆ)

ເຄື່ອງຕົ້ມນໍ້າແບບງ່າຍ

ແກ້ວ	ຫຼື	ຢາງໃສ	ປົກເພື່ອ
ຊ່ວຍເກັບຄວາມຮ້ອນໃນນ້ຳ

ທໍ່ເຂົ້າ

	ສີດຳຈະຊືມຊັບຄວາມຮ້ອນ,	
ກະຖັງທີ່ໃຫຍ່ທາສີດຳເຂັ້ມທັງ
ດ້ານໃນ	ແລະ	ດ້ານນອກມັນຮັບ
ຄວາມຮ້ອນຈາກແສງອາທິດ.

ທໍ່ອອກ

ຖັງເກັບນ້ຳ

ທໍ່ຕໍ່ເຂົ້າເຮືອນ	ຫຼື	
ທໍ່ຕໍ່ອອກໃສ່ຝັກ
ບົວອາບນ້ຳ

ທໍ່ໂລຫະ	ຫຼື	ທໍ່ຢາງທາສີດຳ
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ກອງທຶນກູ້ຢືມຂະໜາດນ້ອຍ	ຊ່ວຍເຫຼືອເງິນທຶນ
ໃນການສ້າງພະລັງງານແສງຕາເວັນ	

ບ້ານເຮືອນສ່ວນໃຫຍ່ໃນປະເທດ	
ສີລັງກາ	ແມ່ນໄດ້ຕໍ່ໄຟຈາກລະບົບ	
ພະລັງງານໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດ.	 ແຕ່	
ວ່າໃນຫຼາຍໆປະເທດໃນເຂດຮ້ອນ,	
ເກາະສີລັງກາ	 ແມ່ນມີແສງແດດ		
ຫຼາຍ.	ໃນປີ	1991,	ມີອົງການໜຶ່ງ	
ທີ່ມີຊື່ຮຽກວ່າ	ກອງທືນເພື່ອໃຫ້ສ້າງ	
ແສງສະຫວ່າງດ້ວຍພະລັງງານ	
ແສງອາທິດ	(SELF)	ໄດ້ເຂົ້າມາປະ	
ເທດສີລັງກາເພື່ອຊ່ວຍຜູ້ຄົນໃຊ້ພະ
ລັງງານແສງອາທິດເພື່ອຜະລິດໄຟ
ຟ້າ.
	 ເພາະວ່າພວກເຂົາບໍ່ສາມາດສະໜອງລະບົບພະລັງງງານແສງຕາເວັນໃຫ້ລ້າໆດັ່ງນັ້ນກອງ	
ທຶນເພື່ອໃຫ້ສ້າງແສງສະຫວ່າງດ້ວຍພະລັງງານແສງອາທິດ	 (SELF)	 ຈິ່ງນຳເອົາແນວທາງໃນການ	
ຊ່ວຍເຫຼືອຈ່າຍຄ່າລະບົບພະລັງງານຂອງຊາວບ້ານ.	 ຮ່ວມກັນກັບອົງການບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລຂອງສີລັງ
ກາ.	ພວກເຂົາໄດ້ສ້າງສະມາຄົມ	“ສະຫະກອນພະລັງງານແສງຕາເວັນ.”	ສະມາຄົມຮ່ວມມືນີ້ແມ່ນໄດ	້
ຈັດຕ້ັງກອງທຶນຂະໜາດນ້ອຍ.	 ສາມາຊິກສະມາຄົມສະຫະກອນແມ່ນໄດ້ຈ່າຍເງິນຈຳນວນຜູ້ລະໜ້ອຍ		
ເພື່ອສ້າງລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ	ແລະ	ສ້າງກອງທຶນຂະໜາດນ້ອຍທຸກໆເດືອນ	ເປັນເວລາ	8	
ປີ.	ເມື່ອກອງທຶນເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ,	ຄອບຄົວຂອງປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສາມາດນຳໃຊ້ເງິນ
ໃນກອງທຶນນັ້ນມາໃຊ້ຈ່າຍໃນລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນຂອງພວກເຂົາເອງ.	 ຫຼັງຈາກນັ້ນ	 5	 ປີ,	
48	 ຄອບຄົວ	 ໃນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນໄດ້ຈ່າຍເງິນຄືນຢ່າງຄົບຖ້ວນໃຫ້ກອງທຶນກູ້ຢືມຂະໜາດນ້ອຍເພື່ອ	
ໃຫ້	25	ຄອບຄົວໄດ້ຊື້ລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນໄດ້ຕື່ມອີກ.
	 ເມື່ອສ້າງໂຄງການນີ້ສຳເລັດຜົນ,	ອົງການແສວ	(SELF)	ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ	ອົງ	
ການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານທີ່ໃຫຍ່ໃນສີລັງກາທີ່ມີຊື່ຮຽກວ່າ	 ສາໂວດາຍາ	 (Sarvodaya)	 ທີ່ມີສະ	
ມາຊິກກວ່າສາມລ້ານຄົນ.	ອົງການ	ແສວ	ແລະ	ອົງການສາໂວດາຍາໄດ້ພັດທະນາໂຄງການ	“ແກ່ນ	
ພັນພະລັງງານແສງຕາເວັນ”	“Solar	Seed”	ຊຶ່ງໄດ້ນຳສະເໜີໄຟຟ້າພະລັງງານແສງຕາເວັນໃຫ້ຫຼາຍ	
ກວ່າ	 100	 ບ້ານ.	 ໂຄງການນີ້	 ແມ່ນໄດ້ຕິດຕັ້ງການສາທິດຂອງລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນຢູ່ໃນ	
ສູນກາງຊຸ່ມຊົນຕ່າງໆ,	 ໂຮງຮຽນ	 ແລະ	 ໃນວັດ.	 ຈາກນັ້ນອົງການໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງທຶນກູ້ຢືມຂະໜາດ	
ນ້ອຍເພື່ອຊ່ວຍສະມາຊິກໃນອົງການສາໂວດາຍາ	 ເພື່ອຊື້ລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນໃນບ້ານ	
ເຮືອນ.	ໂຄງການແມ່ນ					ເລີ່ມຕົ້ນກັບ		300		ຄົວເຮືອນ.	ສອງສາມປີຕໍ່ມາ,	ໂຄງການນີ້ແມ່ນໄດ້ປະ	ສົບ	
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ຄວາມສຳເລັດຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ອົງການສາໂວດາຍາເລີ່ມຕົ້ນແຜນການໂຄງການພະລັງງານ
ແສງຕາເວັນ	“ລ້ານເຮືອນ”.
	 ໃນປັດຈຸບັນນີ້,	ເປັນພັນໆຄົວເຮືອນໃນຊົນນະບົດຂອງປະເທດສີລັງກາ	ແມ່ນມີໄຟຟ້າທີ່ໃຊ	້
ພະລັງງານແສງຕາເວັນໃຊ້ແລ້ວ.	 ການໃຊ້ລະບົບກອງທຶນກູ້ຢືມນີ້ແມ່ນຈະເຮັດໃຫ້ອີກຫຼາຍພັນຄົວ	
ເຮືອນຈະມີໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນໃຊ້ໃນອີກບໍ່ດົນ.	ຖ້າວ່າພວກເຂົາດຳເນີນຕາມວິທີທາງ	
ເຫຼົ່ານີ້,	 ປະເທດສີລັງກາອາດຈະເປັນປະເທດທຳອິດຂອງໂລກທີ່ນຳໃຊ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນຢ່າງ	
ແນ່ນອນໃນມື້ໃດມື້ໜຶ່ງ.

ພະລັງງານຂອງເສຍຊີວະພາບ
ໃນຫາຼຍໆປະເທດ,	ສິງ່ເສດເຫຼອືຊວີະພາບ	(ຂອງເສຍຈາກພດື	ແລະ	ສດັ)	ແມນ່ເປນັຊບັພະຍາ	
ກອນພະລັງງານໃນຄົວເຮືອນທີ່ພົບເຫັນທົ່ວໆໄປ.	 ພະລັງງານຢູ່ໃນວັດຖຸຊີວະພາບສາມາດ	
ປ່ອຍອອກມາໂດຍການຈູດ	 ຫຼື	 ປະໃຫ້ມັນເນົ່າ	 ແລະ	 ມັນຈະຜະລິດອາຍແກັດຊີວະພາບ	
(ແກັດທຳມະຊາດ).

ຊັບພະຍາກອນພະລັງງານຂອງເສຍຊີວະພາບທີ່ພົບເຫັນທົ່ວໆໄປ

	 ຂອງເສຍຊີວະພາບຈາກພືດແມ່ນສາມາດທົດແທນໄດ້,	 ແຕ່ວ່າເມ່ືອມັນຖືກຈູດແລ້ວ
ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດພາວະໂລກຮ້ອນ	ແລະ	ບັນຫາທາງດ້ານສຸຂະພາບ.	 ເມື່ອເຮົາຈູດໄມ້	 ຫຼື		
ຂີ້ຄວາຍ,	ແມ່ນພວກເຮົາກຳລັງໃຊ້ພະລັງງານຂອງເສຍຊີວະພາບໃນອັດຕາສ່ວນນ້ອຍ.
	 ໃນອັດຕາສ່ວນໃຫຍ່,	 ຂອງເສຍຈາກພືດຜົນ	 (ເສດເຄື່ອງປູກ)	 ສາມາດຜະລິດພະລັງງານ	
ໄຟຟ້າ.	 ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ:	 ໃນປະເທດຄິວບາ,	 ພະລັງງານໄຟຟ້າຈຳນວນໃຫຍ່ແມ່ນຖືກຜະລິດ	
ໂດຍການຈູດອ້ອຍພາຍຫຼັງທີ່ພວກເຂົາເກັບກ່ຽວ	ປ້ອນເຂົ້າໂຮງງານນ້ຳຕານແລ້ວ.	ແກບເຂົ້າ,	
ໄມ້ເສດ	ແລະ	ສ່ິງເສດເຫຼືອຊີວະພາບຊະນິດອື່ນໆ	ສາມາດນຳມາຜະລິດແບບນີ້ໄດ້.	ໃນຂະ	
ນະທີ່ມັນອາດຈະທົດແທນໄດ້,	 ມົນລະພິດຈາກການຈູດເສດເຫຼືອຂອງພືດຜົນແມ່ນມີຜົນ	
ເສຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນ	ແລະ	ສະພາບແວດລ້ອມ.
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ແກັດຊີວະພາບ
ແກັດຊີວະພາບຖືກຜະລິດຂຶ້ນມາເມື່ອວັດຖຸຊີວະພາບເນົ່າເປື່ອຍ.	 ເມື່ອແກັດຊີວະພາບຖືກ	
ເກັບໄວ້ໃນພາຊະນະປີດ,	 ມັນສາມາດຜະລິດແປວໄຟຂະໜາດນ້ອຍສຳລັບການປຸງແຕ່ງ	
ອາຫານ,	ຫຼື	 ຜະລິດໄຟຟ້າເພື່ອສ້າງຄວາມຮ້ອນ,	 ໃຫ້ແສງສະຫວ່າງ,	 ປໍ້າດູດນ້ຳ	 ແລະ	ຂັບ	
ເຄື່ອນເຄື່ອງຈັກ	ແລະ	ອຸປະກອນໃນໄຮ່ນາຮົ້ວສວນຕ່າງໆ.
	 ໂດຍການປຽ່ນວດັຖຊຸວີະພາບນຳຄນົ,		ສດັ	ແລະ	ພດືພນັທີເ່ສດເຫຼອືເປັນພະລັງງານ,	
ແກັດຊີວະພາບປ່ຽນຜະລິດຕະພັນຂອງເສຍເປັນຊັບພະຍາກອນທີ່ດີຕ່ໍສະພາບແວດລ້ອມ	
ແລະ	 ສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນ.	 ແກັດທຳມະຊາດສາມາດຜະລິດຈາກຫຼາຍວັດຖຸຊີວະພາບ	
ຫຼາຍຊະນິດເຊັ່ນ:

●	ຂີ້	ແລະ	ຍ່ຽວຂອງສັດ
● ຂີ້	ແລະ	ຍ່ຽວຂອງຄົນ
● ເສດອາຫານ	ເຊັ່ນຊີ້ນ,	ເລືອດ,	ກະດູກ	ແລະ	ເສດຜັກ	ແລະ	ໝາກໄມ້.
● ພືດພັນເຊັ່ນ:	ເສດພືດພັນ,	ລຳຕົ້ນ,	ໃບ,	ເປືອກໄມ້,	ງ່າໄມ້	ແລະ	ການຕັດຫຍ້າ.

ແກັດຊີວະພາບແມ່ນເປັນແກັດທີ່ບໍ່ມີສີບໍ່ມີກິ່ນ.	 ເມື່ອມັນຖືກເຜົາໄໝ້,	 ມັນຈະເປັນແປວ	
ໄຟສີຟ້າທີ່ສະອາດ.	ການໃຊ້ແກັດຊີວະພາບປຸງແຕ່ງອາຫານແທນເຊື້ອໄຟທີ່ແຂງ	ເຊັ່ນ:		ຟືນ		
ແມ່ນຫຼຸດຜ່ອນການເຈັບເປັນຈາກຄວັນໄຟທີ່ໃຊ້ປຸງແຕ່ງອາຫານໃນເຮືອນ(ເບິ່ງພາກທີ	 17)		
ແລະ	ກໍ່ເປັນການຫຼຸດຜ່ອນການຕັດຕົ້ນໄມ້ມາເປັນເຊື້ອໄຟ.	ວັດຖຸທີ່ເຫຼືອພາຍຫຼັງຜະລິດແກັດ	
ຊີວະພາບກໍ່ຍັງສາມາດນຳມາໃຊ້ເປັນຝຸ່ນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ.	 ການເຜົາໄໝ້ແກັດຊີວະພາບ
ແມ່ນບໍ່ມີຜົນເສຍຕໍ່ສະພາບອາກາດ	ແລະ	ບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດພາວະໂລກຮ້ອນ.

ການສ້າງເຄື່ອງຜະລິດແກັດຊີວະພາບຂະໜາດນ້ອຍ
ການອອກແບບຂອງເຄື່ອງຜະລິດອາຍແກັດຊີວະພາບແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບປະລິມານ	 ແລະ	 ປະ	
ເພດຂອງຂອງເສຍທີ່ພວກເຮົາມີຢູ່,	ສະພາບອາກາດ		ແລະ	ວັດຖຸທີ່ຈະເອົາມາສ້າງມີພຽງພໍບໍ່.	
ຊະນິດຂອງເສຍຂອງສັດ	 ແລະ	 ຂອງພືດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ	 ຈະສ້າງຈຳນວນຂອງແກັດທີ່ແຕກ	
ຕ່າງກັນ,	 ດັ່ງນັ້ນມັນເປັນການຍາກທີ່ຈະເວົ້າວ່າຈະໃຊ້ສັດຫຼາຍປານໃດຈິ່ງຈະຜະລິດແກັດຊີ
ວະພາບໄດ້ຕາມທີ່ຕ້ອງການ.
	 ຂີ້ງົວ,	 ຂ້ີໝູ,	 ຂີ້ໄກ່,	 ຫຼື	 ແມ້ກະທັ້ງຂອງເສຍຈາກມະນຸດ	ສາມາດນຳມາໃຊ້ເພື່ອຜະ	
ລິດແກັດຊີວະພາບໄດ້.	ງົວຜະລິດຂອງເສຍໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ	ແລະ	ແມ່ນຊັບພະຍາກອນທີ່ດີທີ່
ສຸດຂອງເຊື້ອໄຟແກັດຊີວະພາບ.	 ເພື່ອໃຫ້ເຊື້ອໄຟມີຢ່າງພຽງພໍເພື່ອໃຊ້ໃນການປຸງແຕ່ງອາ	
ຫານໃນແຕ່ລະມື້ນັ້ນ	(5	ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້	ໃນ	2	ເຕົາ),	ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ຂີ້ງົວ	4	ຫຼື	5	ໂຕ.
	 ກ່ອນຈະສ້າງເຄື່ອງຜະລິດແກັດຊີວະພາບ,	 ພວກເຮົາຕ້ອງໝັ້ນໃຈວ່າ	 ພວກເຮົາມີ	
ວັດຖຸດິບພຽງພໍທີ່ຈະຜະລິດພະລັງງານຕາມທີ່ຕ້ອງການໄດ້.
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ການອອກແບບພື້ນຖານເຄື່ອງຜະລິດແກດສ໌ຊີວະພາບ

➊

➋

➌ ➍

➎

➏

(ເພື່ອສຶກສາເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບແກັດຊີວະພາບ	 ແລະ	 ເພື່ອຕິດຕໍ່ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ສ້າງລະບົບ	
ອາຍແກັດຊີວະພາບ,	ເບິ່ງໜ້າ	ຊັບພະຍາກອນ.)

ວັດຖຸຊີວະພາບ	
ແລະ	ສົ່ງນ້ຳເຂົ້າ

ວັດຖຸເນົ່າເສຍ,	
ໄດ້ປ່ອຍອາຍ
ແກັດຊີວະພາບ

ອາຍແກັດ
ຈະລອຍໂຕຂຶ້ນເທິງ

ທໍ່ນຳສົ່ງອາຍແກັດ
ໄປຫາເຮືອນ

ວັດຖຸເສຍຖືກນຳ
ໄປໃຊ້ເປັນຝຸ່ນ

ອາຍແກັດ
ຖືກຈູດເພື່ອສ້າງ
ແສງສະຫວ່າງ	
ແລະ	ຄວາມຮ້ອນ

ແກດສ໌ຊີວະພາບໃຫ້ພະລັງງານແກ່ຊີວິດໃນຊົນນະບົດ
ໃນປະເທດເນປານ,	 ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ອາໃສຢູ່ໃນ	
ເຂດບ້ານຫ່າງໄກສອກຫຼີກທີ່ກະແຈກກະຈາຍຕາມ	
ພູສູງ,	 ເນີນຕີນພູ	 ແລະ	 ໃນຮ່ອມພູທີ່ເລິກ.	 ການຮວບ	
ຮວມຄວາມທຸກຍາກ	 ແລະ	 ພູມີປະເທດທີ່ແຕກ
ຕ່າງກັນແມ່ນໄດ້ສ້າງຄວາມເປັນໄປ
ໄດ້ໃຫ້ເຂ້ົາໃກ້ທີ່ສຸດສຳລັບລັດຖະ
ບານເພື່ອສະໜອງໄຟຟ້າໃຫ້ທົ່ວ
ທັງປະເທດ.
	 ເພາະວ່າມັນແມ່ນປະ	
ເທດກະຊິກຳ,	 ຄົວເຮືອນສ່ວນ	
ໃຫຍ່ໃນປະເທດເນປານແມ່ນມີ	
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ເຄື່ອງຈັກບາງຢ່າງເດີນເຄື່ອນໂດຍ
ພະລັງງານລົດຖີບ

ງົວຄວາຍຫຼາຍ.	ໃນຕົ້ນຊຸມປີ	1990	ລັດຖະບານປະເທດເນປານ	ໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າພວກເຂົາສາມາດໃຊ້	
ຂີ້ງົວຂີ້ຄວາຍປະສົມກັບນ້ຳເພື່ອສ້າງແກັດຊີວະພາບ,	 ການສະໜອງພະລັງງານໃຫ້ຜູ້ຄົນທີ່ອາໄສຢູ່	
ໃນເຂດຊົນນະບົດໃຫ້ມີແສງສະຫວ່າງ,	ຄວາມຮ້ອນ	ແລະ	ເຊື້ອໄຟໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານແມ່ນໃຊ້
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໜ້ອຍ.	 ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານຂອງປະເທດເຢຍລະມັນ	 ແລະ	
ປະເທດຮອນແລນ,	ພວກເຂົາໄດ້ສ້າງໂຄງການສະໜັບສະໜູນລະບົບແກັດຊີວະພາບ	(BSP).
	 ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການນ້ີແມ່ນເພື່ອສະໜອງລະບົບແກັດຊີວະພາບໃຫ້ຫຼາຍໆຄົວເຮືອນ
ໃນປະເທດເນປານເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້.	 ໂຄງການສະໜັບສະໜູນແກັດຊີວະພາບ	 (BSP)	 ໄດ້ອອກ	
ແບບລະບົບແກັດຊີວະພາບທີ່ມີລາຄາຖືກ,	 ມີປະສິດທິພາບ,	 ນຳໃຊ້	 ແລະ	 ບຳລຸງຮັກສາງ່າຍ.	 ພະ	
ນັກງານໃນໂຄງການສະໜັບສະໜູນແກັດຊີວະພາບ	 (BSP)	 ໄດ້ລົງພົບປະ	 ແລະ	 ໃຫ້ການສຶກສາ	
ແກ່ປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດກ່ຽວກັບວິທີໃຊ້	ແລະ	ຄຸນປະໂຫຍດຂອງແກດສ໌ຊີວະພາບ.	ພວກເຂົາ	
ກໍ່ຍັງໄດ້ສ້າງໂຄງການກອງທຶນກູ້ຢືມ	ເພື່ອຊ່ວຍຈ່າຍຄ່າຂອງລະບົບແກັດຊີວະພາບ.
	 ໃນສອງປີທຳອິດ,	 6000	 ລະບົບແກັດຊີວະພາບໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນ.	 ໂຄງການນີ້ແມ່ນມີປະ	
ສິດທິຜົນຫຼາຍທີ່	ຕະຫຼອດສິບປີຂ້າງໜ້າ,	100,000	ກວ່າລະບົບແມ່ນຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນ.	ກ່ອນປີ	2010,	
ລັດຖະບານແມ່ນມີຄວາມຫວັງວ່າຈະຕິດຕັ້ງລະບົບແກັດຊີວະພາບໃຫ້ໄດ້	200,000	ອັນ.
	 ບັນດາຄອບຄົວຕ່າງໆທັງໝົດທົ່ວຊົນນະບົດຂອງປະເທດເນປານໃນປັດຈຸບັນນີ້	 ແມ່ນໃຊ້		
ແກັດຊີວະພາບເຂົ້າໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານ,	 ສ້າງຄວາມຮ້ອນ	 ແລະ	 ແສງສະຫວ່າງ.	 ໂດຍການໃຊ້	
ແກັດຊີວະພາບນີ້,	 ແຕ່ລະຄົວເຮືອນແມ່ນປະຢັດຟືນໄດ້	 4	 ໂຕນ	 ແລະ	 ນ້ຳມັນກາດ	 32	 ລິດຕໍ່ປີ.		
ທຸກເຄື່ອງຜະລິດແກັດຊີວະພາບຍັງຜະລິດຝຸ່ນໄດ້	 5	 ໂຕນຕໍ່ປີອີກ	 ຊຶ່ງຊາວໄຮ່ຊາວນາໃຊ້ຝຸ່ນເຫຼົ່ານີ້	
ໃສ່ຜົນລະປູກຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.	 ຂອບໃຈແກັດຊີວະພາບ,	 ຫຼາຍຄອບຄົວໃນປະເທດ	
ເນປານ	ປັດຈຸບັນນີ້ແມ່ນມີສຸຂະພາບດີຂຶ້ນ,	ອົບອຸ່ນຂຶ້ນ	ແລະ	ເພີ່ງເຊື້ອໄຟທີ່ສ້າງມົນລະພິດ	ແລະ	ທຳ	
ລາຍສະພາບແວດລ້ອມໜ້ອຍລົງ.

ພະລັງງານລົດຖີບ
ລົດຖີບອາດຈະເປັນໜຶ່ງໃນເຄື່ອງຈັກທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ເຄີຍປະ	
ດິດມາ.		ລົດຖີບແມ່ນໄດ້ສະໜອງວິທີທີ່ງ່າຍໃນການໄປມາ	
ໂດຍໃຊ້ພະລັງງານມະນຸດ	ແລະ	ມີປະໂຫຍດຫຼາຍຕໍ່ສຸຂະ	
ພາບ	ແລະ	ສະພາບແວດລ້ອມ.	ແຕ່ວ່ານອກເໜືອຈາກນີ້	
ພະລັງງານມະນຸດແມ່ນສາມາດລາກແກ່ດ້ວຍລົດຖີບ	
ແລະ	 ໃຊ້ມັນເພື່ອເປັນພະລັງງານເດີນເຄື່ອນເຄື່ອງ	
ຈັກຕ່າງໆໄດ້ອີກ.
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ພະລັງງານລົດຖີບມາຍາ
ໃນປີ	1997,	ມີຄົນກຸ່ມໜຶ່ງມາຮວມຕົວກັນໃນບ້ານຈີມໍເທັນແນນໂກ	(Chimaltenango),	ກົວເຕມາ	
ລາ	(Guatemala)	ໄດ້ສົ່ງເສີມການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງ.	ຮຽກວ່າລົດຖີບ	
ມາຍາ,	 ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານໄດ້ສົ່ງເສີມກ່ຽວກັບ	
ສຸຂະພາບ,	 ການປົກປັກຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ	 ແລະ	 ສົ່ງ	
ເສີມການປະຢັດພະລັງງານໃນຊົນນະບົນແບບຍືນຍົງຜ່ານ
ພະລັງງານລົດຖີບ.
	 ພວກເຂົາໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໂດຍການເກັບຮວບ	
ຮວມເອົາສິ້ນສ່ວນຂອງລົດຖີບທີ່ໃຊ້ຢູ່ມາສ້າງເປັນ	
ເຄື່ອງຈັກພະລັງງານລົດຖີບເພ່ືອຕອບສະໜອງ	
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຄົນໃນເຂດຊົນນະບົດ.		ມາຍາ	
ເປໂດໄດ້ຂາຍເຄ່ືອງຈັກພະລັງງານລົດຖີບໃຫ້ກັບ	
ທຸກຄົນທີ່ຕ້ອງການຊື້	ແຕ່ວ່າສຳລັບກຸ່ມທີ່ຕ້ອງການເລີ່ມຕົ້ນ	
ໂຄງການການພັດທະນາແບບຍືນຍົງແມ່ນຈະຖືກຂາຍໃຫ້ໃນ	
ລາຄາຖືກ.
	 ກຸ່ມບ່າວສາວຂໍເຄື່ອງປະສົມພະລັງງານລົດຖີບ	ເພື່ອເຮັດຢາສະຫົວຈາກຫວ້ານຫາງແຂ້ທີ່ຢູ່
ຕາມຮົ້ວສວນຂອງພວກເຂົາເອງ.	ດ້ວຍເງິນທີ່ພວກເຂົາຫາໄດ້ຈາກຢາສະຫົວ,	ພວກເຂົາໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອ	
ຄອບຄົວຂອງພວກເຂາົ	ແລະ	ປະກອບທນຶເຂົາ້ໃນໂຄງການປກູປາ່ຄນືໃໝໃ່ນຕວົເມອືງຂອງພວກເຂົາ.		
ກຸ່ມອື່ນແມ່ນຂໍເຄື່ອງບົດເມັດພືດ.	 ພວກເຂົາໃຊ້ເຄື່ອງບົດເພື່ອບົດເມັດສາລີເພື່ອເປັນອາຫານສັດ	 ຊຶ່ງ
ພວກເຂົາຂາຍມັນໃນລາຄາຖືກໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ.	 ຜູ້ຄົນຢູ່ທຸກບ່ອນແມ່ນຊອກຫາຫົນ
ທາງເພື່ອໃຊ້ພະລັງງານລົດຖີບ	(ເບິ່ງປຶ້ມ	There	is	No	Dentist,	ໜ້າທີ	151,		ເພື່ອເບິ່ງຮູບຄົນທີ່ໃຊ້
ສະຫວ່ານເຈາະແຂ້ວແມງພະລັງງານລົດຖີບ!)

ເອົາໝໍ້ເກັບໄຟມາປະກອບກັບລົດຖີບ, ລົດ
ຖີບສາມາດຜະລິດໄຟຟ້າເພື່ອໃຊ້ເປີດດອກ
ໄຟ, ໂທລະພາບ ແລະ ເຄື່ອງຈັກອື່ນໆ.


