
ການວາງແຜນສ່ົງເສີມການປບັຄນືສະພາບເອົາໃຫ້ອອກຂະແໜງພະລັງງານ
ການຮັບປະກນັໄຟຟ້າໃຫ້ມຄີວາມສະຖຽນ, ໝັນ້ຄງົ, ປອດໄພ ແລະ  ໃນລາຄາທີສ່າມາດຊ້ືໄດ້

ການປບັຄນືສະພາບຂອງຂະແໜງພະລັງງານແມ່ນຫຍັງ?
ການສະໜອງໄຟຟ້າທ່ີມຄີວາມສະຖຽນ, ໝ້ັນຄົງ ແລະ ມລີາຄາທ່ີສາມາດຊ້ືໄດ້ 
ແມ່ນສ່ິງສໍາຄັນ ຕ່່ໍການພັດທະນາ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ 
ພະລັງງານ. ລະບົບພະລັງງານແມ່ນມຄີວາມສ່ຽງຈາກໄພຕ່າງໆ ທ່ີຫຼາກຫຼາຍ 
ທັງຈາກໄພທໍາມະຊາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ໄພທ່ີເກດີຈາກການກະທໍາຂອງຄົນເຮົາ, 
ເຊ່ິງທັງໝົດນ້ີ ສາມາດເປັນສາເຫດຂອງບັນຫາທຸກຢ່າງ ນັບຕ້ັງແຕ່ຄວາມຂັດຂ້ອງດ້ານ 
ໄຟຟ້າ ໄປຈົນເຖິງການສະໜອງພະລັງງານບ່ໍພຽງພໍຊໍາເຮ້ືອ. ດ້ວຍເຫດ ຜົນດ່ັງກ່າວນ້ັນ, 
ຈ່ຶງເປັນສ່ິງສໍາຄັນ ສໍາລັບບັນດາຜູ້ກໍານົດນະໂຍບາຍ, ນັກວາງແຜນ ແລະ ຜູ້ເບ່ິງແຍງ 
ລະບົບທ່ີຈະຕ້ອງປົກປ້ອງາລະບົບຕ່າງໆແລະ ແຜນ ການ ຂອງຕົນ ແລະ ລົງທຶນ ເຂ້ົາ 
ໃນການປັບປຸງການປັບຄືນສະພາບ ຂອງຂະແໜງພະລັງງານ ໃນປະເທດຂອງເຂົາເຈ້ົາ.

ໂດຍຜ່ານການວາງແຜນສ່ົງເສີມການປັບຄືນສະພາບແບບຮອບດ້ານ 
ຜູ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຈະສາມາດຄາດການ, ກະກຽມ ແລະ ປັບຕົວເຂ້ົາກບັໄພ ແລະ 
ສ່ິງທ້າທາຍຕ່າງໆ ຕ່ໍລະບົບພະລັງງານ. ການວາງແຜນສ່ົງເສີມການປັບຄືນສະພາບ 
ກໍານົດໄພຄຸກຄາມ, ຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆທ່ີມຕ່ໍີລະບົບພະລັງງານ ແລະ 
ກໍານົດບັນດາຍຸດທະສາດຕ່າງໆ ເພ່ືອທ່ີຈະຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາເຫ່ົຼານ້ັນ.

ແມ່ນຫຍັງທີເ່ປນັໄພຄກຸຄາມຕ່ໍລະບບົພະລັງງານ?

ຈຸດອ່ອນໃນຂະແໜງພະລັງງານ - ຄວາມອ່ອນແອຂອງພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ, ລະບົບ 
ຫືຼ ການປະຕິບັດງານຕ່າງໆ ແມ່ນມຄີວາມອ່ອນໄຫວຕ່ໍໄພຄຸກຄາມທາງທໍາມະຊາດ, 
ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຈາກຄົນເຮົາ. ບັນດາຜົນກະທົບຈາກໄພເຫ່ົຼານ້ີລວມມີ 
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຂາດແຄນນ້ໍາມນັ ເພ່ືອການຂົນສ່ົງ ແລະ ການຜະລິດພະລັງງານ, 
ຜົນກະທົບທາງດ້ານກາຍະພາບຕ່ໍພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ, ການປ່ຽນແປງໃນ 
ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານ ແລະ ຄວາມຂັດຂ້ອງຂອງການຕອບສະໜອງພະລັງງານ
ໄຟຟ້າໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້. ໃນທິດທາງດຽວກນັ, ການຢຸດຊະງັກເຫ່ົຼານ້ີ ຈະສ່ົງຜົນກະທົບ
ທ່ີຮຸນແຮງຕ່ໍຂະແໜງການບໍລິການ ແລະ ສ່ິງອໍານວຍຄວາມສະດວກອ່ືນໆ (ເຊ່ັນ: 
ການບໍລິການຕ່າງໆຂອງໂຮງໝໍ, ການບໍາບັດນ້ໍາ ແລະ ເຄືອຂ່າຍການສ່ືສານ). ດ່ັງນ້ັນ, 
ມນັຈ່ຶງເປັນສ່ິງສໍາຄັນ ທ່ີຈະຕ້ອງເຂ້ົາໃຈບັນດາໄພຕ່າງໆທ່ີມຕ່ໍີລະບົບພະລັງງານ      
ແລະ ຜົນກະທົບທ່ີຕິດພັນກບັບັນດາໄພເຫ່ົຼານ້ັນ.

ໄພຈາກທໍາມະຊາດ ລວມມ ີການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດໃນໄລຍະ
ຍາວເຊ່ັນ: ການປ່ຽນແປງຂອງຝົນ ແລະ ການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມຂອງອາກາດ 
ແລະ ນ້ໍາ ແລະ ເຫດການທ່ີມສີະພາບອາກາດຮຸນແຮງເຊ່ັນ: ພະຍຸ, ນ້ໍາຖ້ວມ 
ແລະຄ້ືນພະຍຸຊັດຝ່ັງ. ຕົວຢ່າງ: ນ້ໍາທ່ີອຸ່ນຂ້ຶນ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງ ອາດສ່ົງຜົນຕ່ໍສະພາບ
ຄວາມພ້ອມຂອງນ້ໍາຫ່ໍຼເຢັນ ສໍາລັບໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ ແລະ ເພ່ີມ
ການແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງສະຖານີຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ໍາຕົກ ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້ອ່ືນໆ. 
ການປ່ຽນແປງຂອງຝນົ ແລະ ພາຍຸທີ່ຮຸນແຮງຂຶ້ນ ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຜົນຜະລິດ 
ພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ໍາຕົກ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການນໍາໃຊ້ຂອງຊັບພະຍາກອນຊີວະ 
ມວນ. ການປ່ຽນແປງທິດທາງ ລົມ, ຄວາມໄວ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການນໍາໃຊ້ຂອງ 

ລົມ ສາມາດປ່ຽນແປງການຜະລິດພະລັງງານລົມ ແລະ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ສາຍສ່ົງ 
ແລະ ສາຍຈໍາໜ່າຍໄຟຟ້າຕ່າງໆ. ນ້ໍາຖ້ວມ ແລະ ສະພາບອາກາດທ່ີຮຸນແຮງເຊ່ັນ: 
ພາຍຸເຮີຣິເຄນ, ພາຍຸທ່ີຮຸນແຮງ ແລະ ໄຟ້ປ່າ ສາມາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ພ້ືນ 
ຖານໂຄງລ່າງໃນການຜະລິດ ການສ່ົງ ແລະ ການຈໍາໜ່າຍ. ຄວາມເສຍຫາຍນ້ີ ສາມາດເຮັດ
ໃຫ້ເກີດໄຟຟ້າດັບທັງໄລຍະສ້ັນ ແລະ ໄລຍະຍາວ ດ່ັງທ່ີໄດ້ເກດີຂ້ຶນແລ້ວໃນປະເທດສະຫະ
ລັດອາເມລິກາພາຍຫັຼງພາຍຸໄອມາ ແລະ ພາຍຸມາເຣຍ.

ໄພຕັກໂນໂລຊີ ເກດີຈາກຄວາມລ້ົມເຫຼວ ຂອງອຸປະກອນ ແລະ 
ພ້ືນຖານໂຄງລ່າງແບບບ່ໍໄດ້ຄາດການ ໄວ້ລ່ວງໜ້າ. ຕົວຢ່າງ: ເຂ່ືອນ ແຕກ, ອຸບັດຕິເຫດ 
ຕ່າງໆໃນສະຖານີພະລັງງານນິວເຄີຍ, ໄຟໄໝ້ສະຖານນີຜະລິດ ແລະ ໄຟຟ້າດັບທ່ີ 
ເກດີຈາກອຸປະກອນຂອງລະບົບຂັດຂ້ອງ ທຸກຢ່າງລ້ວນແຕ່ພິຈາລະນາໄດ້ວ່າເປັນໄພ
ເຕັກໂນໂລຊີ. ໄພເຫ່ົຼານ້ີ ອາດເກດີຂ້ຶນຈາກຕົວມນັເອງ ຫືຼ ຕິດພັນກບັໄພທ່ີເກດີຈາກ 
ຄົນເຮົາ ຫືຼ ໄພຈາກທໍາມະຊາດ. ຕົວຢ່າງ, ອຸບັດຕິເຫດຈາກໂຮງງານນິວເຄຼຍຢູ່ 
ເກາະທຣີໄມລ໌ (Three Mile Island) ແມ່ນຄວາມລ້ົມເຫຼວທາງດ້ານເຕັກໂນ
ໂລຊແຕ່ພຽງຢ່າງດຽວ. ໃນຂະນະທ່ີອຸບັດຕິເຫດໃນໂຮງງານນິວເຄຼຍຟູກຊິູມະ 
(Fukushima) ແມ່ນຕິດພັນໂດຍກງົກບັ ຄ້ືນ ຊືນາມ ິສູງ 15 ແມດັ ທ່ີເກດີຈາກແຜ່
ນດິນໄຫວທາງພາກຕະເວັນອອກຂອງປະເທດຍ່ີປຸ່ນ. ພ້ືນຖານໂຄງລ່າງສາຍສ່ົງ ແລະ 
ການຈ່າຍ ທ່ີໃຊ້ງານມາເປັນເວລາດົນນານ ຫືຼ ມຂີະໜາດນ້ອຍກວ່າຄວາມຕ້ອງການ 
ຍັງເປັນອີກໄພໜ່ຶງທ່ີພົບເຫັນຫຼາຍ ແລະ ສາມາດເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີດໄຟຟ້າລ້ົມເຫຼວ 
ແລະ ຂັດຂ້ອງ.

ໄພຈາກຄນົເຮົາ ສາມາດແບ່ງອອກເປັນສອງໝວດຄື: ອຸບັດຕິເຫດ 
ແລະເຫດມຸ່ງຮ້າຍ. ອຸບັດຕິເຫດແມ່ນເຫດການທ່ີເກດີຈາກການກະທໍາແບບບ່ໍ 
ຕ້ັງໃຈ ທ່ີເຮັດໃຫ້ມຄີວາມເສຍຫາຍຕ່ໍລະບົບ ຕົວຢ່າງ: ຄົນຂັບລົດຕໍາເສົາສ່ົງ 
ແລະ ພາໃຫ້ເກີດໄຟຟ້າດັບ. ໄພທ່ີເກດີຈາກເຈດຕະນາຮ້າຍຂອງຄົນເຮົາ 
ແມ່ນຜົນທ່ີເກດີຈາກຄວາມຕ້ັງໃຈ ແລະ ການກະທໍາດ້ວຍເຈດຕະນາ ເຊ່ັນ: 
ການກ່ໍການຮ້າຍ ຫືຼ ການໂຈມຕີທາງອິນເຕີເນັດ ຕ່ໍລະບົບຄວບຄຸມ ແລະ 
ພ້ືນຖານໂຄງລ່າງດ້ານພະລັງງານ. ການໂຈມຕີທາງກາຍະພາບອາດເຮັດໃຫ້ຄົນງານ 
ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະ ທໍາລາຍພ້ືນຖານໂຄງລ່າງດ້ານພະລັງງານ ເຊ່ັນ: ທ່ໍສ່ົງນ້ໍາມນັ 
ຫືຼ ສາຍສ່ົງຕ່າງໆ. ການໂຈມຕີທາງອິນເຕີເນັດ ອາດສ່ົງຜົນກະທົບຕ່ໍການປະຕິບັດງານ 
ຂອງລະບົບ ຫືຼ ລັກ ເອົາ ຂ້ໍມນູທ່ີປິດລັບ ແນໃສ່ລະບົບການຄວບຄຸມພະລັງງານ, 
ເຄ່ືອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ ຫືຼ ຂ້ໍມນູພ້ືນຖານໂຄງລ່າງທ່ີສໍາຄັນ.

ການປບັຄນືສະພາບແມ່ນຫຍັງ?
ການປັບຄືນສະພາບແມ່ນຄວາມສາມາດທ່ີຈະຄາດການ, ກະກຽມ ແລະ 
ປັບຕົວ ໄປກບັສະພາບການທ່ີມກີານປ່ຽນແປງ ແລະ ສາມາດທົນທານ, 
ຕອບສະໜອງ ແລະ ຟ້ືນຕົວຈາກການຢຸດຊະງັກໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ 
ຜ່ານການວາງແຜນ ແລະ ການແກ້ໄຂທາງດ້ານເຕັກນິກ ທ່ີປັບປ່ຽນໄດ້ ແລະ 
ຮອບດ້ານ.

ຮູບທີ 1. ສະພາບອາກາດທ່ີຮຸນແຮງສາມາດເປັນສາເຫດໃຫ້ເກດີນ້ໍາຖ້ວມ, ດິນເຈ່ືອນ ແລະ 
ໄພອ່ືນໆ ຕ່ໍພ້ືນຖານໂຄງລ່າງລະບົບພະລັງງານ ແລະ ສ່ົງຜົນກະທົບຕ່ໍຊັບພະຍາກອນດ້ານ 
ພະລັງງານທ່ີມ.ີ ການສ້າງພະລັງງານທົດແທນ ສາມາດສ່ົງເສີມຄວາມເຂ້ັມແຂງ ຍ້ອນລັກສະ
ນະຂອງລະບົບທ່ີເປັນແບບແຍກສ່ວນ ແລະ ບ່ໍມຄີວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທ່ີຈະໃຊ້ນ້ໍາມນັ. 
ຮູບຈາກ iStock 155353280
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ຂ້າພະເຈົາ້ຈະປບັປງຸການປບັຄນືສະພາບຂອງຂະແໜງພະລັງ 
ງານໄດ້ແນວໃດ?
ການປັບປຸງການປັບຄືນສະພາບຂອງຂະແໜງພະລັງງານຕ້ອງໄດ້້ມກີານກໍາ 
ນົດ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຈຸດອ່ອນຕ່າງໆຢ່າງເປັນລະບົບ ຜ່ານການວາງແຜນ 
ການປັບຄືນສະພາບຢ່າງຈິງຈັງ. ການວາງແຜນການປັບຄືນສະພາບໃນຂະແໜງ 
ພະລັງງານ ສາມາດເຮັດໄດ້ໃນຂອບເຂດພ້ືນທ່ີພູມສາດໃນຫຼາກຫຼາຍລະ
ດັບ ແລະ ຄວນໃຫ້ລວມຢູ່ໃນຂ້ັນຕອນການວາງແຜນຂອງຂະແໜງພະລັງງານ
ທ່ີມໃີນປະຈຸບັນ ເຊ່ັນ: ການວາງແຜນຊັບພະຍາກອນແບບບູລະນາການ ຫືຼ 
ການວາງແຜນພັດທະນາດ້ານພະລັງງານ.

ການວາງແຜນເພືອ່ການປບັຄນືສະພາບຂອງຂະແໜງພະລັງງານ
ການວາງແຜນເພ່ືອການປັບຄືນສະພາບຂອງຂະແໜງພະລັງງານ
ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເອົາບັນດາພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ເຂ້ົາມາຮ່ວມ 
ມວິີໄສທັດດຽວກນັ ໃນ່ໍລະບົບການປັບຄືນສະພາບ, ການເກບັກໍາຂ້ໍມນູ ແລະ 
ຕົວເລກຂອງລະບົບທ່ີຈໍາເປັນ, ການປະເມນີຈຸດອ່ອນ ແລະ ການພັດທະນາ 
ຍຸດທະສາດ ແລະ ການສ້າງບັນດານະໂຍບາຍທ່ີເອ້ືອອໍານວຍ ເພ່ືອປັບປຸງການປັບຄືນສະ 
ພາບຂອງຂະແໜງການນ້ີ. ເພ່ືອດໍາເນີນການປະເມນີຈຸດອ່ອນ, ນັກວາງແຜນ 
ຕ້ອງເລ່ີມເກັບກໍາຂ້ໍມນູຜູ້ໃຊ້ໄຟທ່ີສໍາຄັນ, ໄພຕ່າງໆ, ຊັບພະຍາກອນພະລັງງາ 
ນ, ພ້ືນຖານໂຄງລ່າງລະບົບພະລັງງານ ແລະ ດ້ານອ່ືນໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ. ແຜນທິ 
ດທາງຍຸດທະສາດການປັບຄືນສະພາບງ (The Resilience Roadmap - nrel.
gov/resilience-planning-roadmap) ແລະ ເຄ່ືອງມຄ້ົືນຫາຂ້ໍມນູພະລັງ 
ງານທົດແທນ (re-explorer.org)  ສະໜອງລາຍການຂ້ໍມນູ (ບັນດາແຜນການ 
ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ລັກສະນະການຜະລິດພະລັງງານ, 
ປະຫວັດລະບົບການຂົນສ່ົງ, ລາຄາພະລັງງານ, ແລະ ການປະຕິບັດງານຕ່າງໆ 
ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຊຸມຊົນ) ແລະ ຂ້ໍມນູທ່ີຮີບໂຮມຕາມພ້ືນທ່ີ 
(ຊັບພະຍາກອນພະລັງງານທ່ີມ ີແລະ ທ່ີຕ້ັງຂອງພ້ືນຖານໂຄງລ່າງພະລັງງານ, ແລະ 
ດ້ານອ່ືນໆ) ທ່ີສາມາດສະໜັບສະໜູນການວາງແຜນຄວາມເຂ້ັມແຂງ.

ພາຍຫັຼງເກບັກໍາຂ້ໍມນູ ແລ້ວ, ນັກວາງແຜນຈະດໍາເນີນການປະເມນີຈຸດອ່ອນ 
ທ່ີພິຈາລະນາວ່າເປັນຄວາມສ່ຽງ (ຄິດໄລ່ຈາກຜົນລວມແນວໂນ້ມຂອງໄພຄຸກ 
ຄາມ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຂອງຈຸດອ່ອນ) ແລະ ຜົນກະທົບທ່ີມຕ່ໍີລະບົບໄຟຟ້າ (ວິທີ 
ທ່ີລະບົບພະລັງງານອາດມກີານຕອບສະໜອງຕ່ໍໄພຕ່າງໆ) ທ່ີເກດີຈາກໄພບາງຢ່າງ 
ທ່ີລະບົບໄດ້ປະເຊີນ.

ພາຍຫັຼງການປະເມນີຈຸດອ່ອນ, ນັກວາງແຜນຈະກໍານົດ ແລະ 
ຈັດບູລິມະສິດການແກ້ໄຂບັນຫາ ເພ່ືອປັບປຸງການປັບຄືນສະພາບຂອງຂະແໜງພະລັງ 
ງານ. ຫັຼງຈາກນ້ັນ, ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາເຫ່ົຼານ້ີ ອາດໄດ້ຮັບການເຊ່ືອມໂຍງເຂ້ົາໃສ່ບັນ
ດາແຜນການ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງຂະແໜງພະລັງງານທ່ີມໃີນປະຈຸບັນ. 

ບັນດາວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ອາດລວມມ ີທາງເລືອກຕ່າງໆເຊ່ັນ: 
ການກະຈາຍພ້ືນທ່ີຂອງການຜະລິດ ແລະ ສ່ົງພະລັງງານ, 
ການພັດທະນາຕາຂ່າຍຂະໜາດນ້ອຍ ສໍາລັບລະບົບທ່ີສໍາຄັນ, ແລະ ການແນະນໍາ 
ລະບົບຄູ່ຂະໜານທ່ີມຈຸີດອ່ອນທ່ີສຸດ. ບັນດາວິທີການແກ້ໄຂຕ່າງໆເຫ່ົຼານ້ີ ຄວນໄດ້
ຮັບການເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດສົມບູນພາຍໃນຂອບນະໂຍບາຍທ່ີເໝາະສົມ ທ່ີເຫັນຄຸນຄ່າ 
ແລະ ສ່ົງເສີມການປັບຄືນສະພາບໂດຍຜ່ານການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ 
ແລະການວາງແຜນການປະຕິບັດງານ. ພ້ອມດຽວກນັນ້ັນ ຍັງເປັນສ່ິງທ່ີສໍາຄັນ ທ່ີຈະ
ຕ້ອງກໍານົດແຫ່ຼງທຶນມາສະໜັບສະໜູນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວິທີການແກ້ໄຂເຫ່ົຼານ້ີ. 
ປະສິດທິຜົນ ຂອງການດໍາເນີນງານ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ຄວນໄດ້ຮັບການປະເມນີ 
ຜົນຢ່າງສະໝ່ໍາສະເໝີ ເນ່ືອງຈາກວ່າຂ້ັນຕອນຂອງການປັບສະພາບຄືນແມ່ນມລັີກສະ 
ນະຊ້ໍາໄປຊ້ໍາມາ.

ສູນຂ້ໍມນູການປບັຄນືສະພາບດ້ານພະລັງງານ
ສູນຂ້ໍມນູການປັບຄືນສະພາບດ້ານພະລັງງານ ແມນ່ການຮີບໂຮມຂ້ໍມນູຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານ 
ກ່ຽວກບັບັນດາຊັບພະຍາກອນ, ສ່ືການຝຶກອົບຮົມ, ຂ້ໍມນູແລະ ເຄ່ືອງມຕ່ືາງໆ ເພ່ືອ 
ຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາຜູ້ຕັດສິນໃຈນໍາໃຊ້ ເພ່ືອປະເມນີຈຸດອ່ອນຂອງຂະແໜງພະລັງງານ, ກໍາ
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ຂອງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ພາຍໃຕ້ສັນຍາເລກທີ DE-
AC36-08GO28308.

ສະໜອງທຶນໂດຍອົງການພັດທະນາສາກົນປະເທດສະຫະລັ 
ດອາເມລິກາ (USAID) ພາຍໃຕ້ສັນຍາເລກທີ IAG-17-2-50.  
ບັນດາທັດສະນະຕ່າງໆທ່ີຂຽນໃນບົດຄວາມນ້ີ ບ່ໍຈໍາເປັນທ່ີຈະ 
ໝາຍເຖິງທັດສະນະຂອງ DOE ຫືຼ ລັດຖະບານ ຫືຼ ອົງການຕ່າງໆ 
ຂອງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ໃດໆທັງນ້ັນ, ເຊ່ິງລວມທັງ ອົງ 
ການພັດທະນາສາກົນຂອງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ.
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