အီးစီအပ္
ိပခ်္
ခ
္ ်္အ(ECHO)
ို(ECHO) အာရွမွတ္တမ္း၊
အီးစီအပ္
ိပခ်္
ခ
္ ်္အိုဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမွတ္တမ္းမ်ားအတြက္ေဒသဆိုင္ရာထပ္ေဆာင္းစာ
ေစာင္၊

ရစ္(ခ္)နွင့္အယ္လန္ဘားနက္မွတည္းျဖတ္သည္။

အမွတ္စဥ္ ၁၇၊
၁၇၊ ေမလ
ေမလ ၂၀၁၃

ေက်းလက္ေဒသႏွင့္ဖံ႔ၿြ ဖိဳးဆဲလူထုအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားအတြက္ ေဒသတြငထု
္ထတ
ု လု
္လပ
ု ႏိ
္ႏုင
ိ သည္
္သည့္ ဘိုင္အိုခ်ာ
အက္(ဒ္)ေဆာဘင့္ (စိမ၀
့္ င္မ)ႈ မ်ားကိုအသံုးျပဳ၍ရည္
ျပဳ၍ရည္႐ွည္တည္တံ့ေသာေနရာအႏ
သာေနရာအႏ႔
နရာအႏ႔ွံျဖန္႔ထုတ္ႏိုင္သည့္
ေရကိုျပဳျပင္သန္စင္
႔စင္ျခင္း။
ေဂ်ာ့(႐္)ွ ခန္း(စ္)၊ MS မွတင္ျပသည္။

ေရညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေစေသာ သမၻာရနည္းျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားသည္ဓါတု
့ဓါတုပစၥည္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာရည္႐ွည္တည္တံ့ေသာလူထုအဖြဲ႔အစည္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
အတြြက္ မၾကာခဏလ်စ္
မၾကာခဏလ်စ္လ်ဴ႐ႈ ခံရေသာစိ
ေသာစိမ္ေခၚမႈ
ခၚမႈ
ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကဲ့သို႔ေသာ

အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစသည္(့ သမၻာရနည္းျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားသည္)့

ေအာ္ဂင္းနစ္ေပါင္းစပ္မႈမ်ား(SOCs)
SOCs)ေၾကာင့္
ကမၻာတစ္၀ွမ္း၏အဓိကျပႆနာျဖစ္
ႆနာျဖစ္သည္။

ေသာက္သံုးေရအရင္းအျမစ္မ်ားကို
ဘလက္စမစ္

အဖြဲ႔အစည္း

စင္သက္တစ္

ညစ္ညမ္းေစျခင္းသည္

(Blacksmith

Institute)မွ
တင္ျပသည့္ ကမၻာ့အဆိုး၀ါးဆံုးေသာ
သာ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစသည့္ ညစ္ညမ္းမႈျပႆနာမ်ားတင္ျပခ်က္
၂၀၁၁iတြင္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားေၾကာင့္ညစ္ညမ္းေစျခင္းကို ထိပ္ဆံုးဆယ္ခုတင
ြ ္ ႏွစ္ႀကိမ္ေဖၚျပထား၍ ၂၀၀၆
ခုႏွစ္ကနဦးထုတ္ေ၀သည္
သည့္ကာလမွစ၍ႏွစ္စဥ္တင္ျပမႈမ်ားတြင္ေဖၚျပျခင္
ဖၚျပျ းခံရလ်က္႐ွိပါသည္။ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား
႐ွိလူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔မဟုတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား႐ွိ အလြန္ေ၀းလံေခါင္းပါးေသာေဒသမ်ားတြင္ လက္လွမ္း
မွီႏိုင္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ၊ အကုန္အက်ခံႏိုင္မႈႏွငS
့္ Oကို ဖယ္ထုတ္ရန္လိ
လုအ
ိ ပ္ေသာျပဳျပင္
သာျ
သန္႔စင္
မည့္နည္းပညာမ်ားကိရ
ု ရွႏိ
ႏ
ိ ုင
ိ ္မႈတို႔သည္ အလြန္နည္းပါးေနေသးသည္။

သိပiiၸံ တြင္မၾကာမီကျပန္လည္သံုးသပ္သည့္အထဲတင
ြ ္ ပိုးသတ္ေဆး တန္ငါးသန္းအပါအ၀င္
အပါအ
ႏွစ္စဥ္တန္သန္း
၃၀၀ထုတ္လုပ္သည့္

SOCသည္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာအတိုင္းအတာအရ ေရ၏အရည္အေသြးကို အဓိက

ပ်က္စီးယိုယင
ြ ္းမႈျဖစ္ေပၚေစသည္။ ယင္းတင္ျပမႈတင
ြ ္ပိုးသတ္ေဆး အလြန္အကၽြံအသံုးျပဳျခင္း၊သက္ဆိုင္ရာ
ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနမ်ားကိ
မ်ားကိုအလြန္အကၽြံလ်စ္လ်ဴ႐ႈ
်ဴ႐ႈျခင္းႏွင့္က်န္းမာေရးကိုအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစ၍ တရား၀င္
မဟုတ္ေသာေမွာင္ခိုေစ်းကြက္ဓါတုပစၥည္းမ်ားကို က်ယ္ျပန္႔စြာအသံုးျပဳျခင္းတိအပါအ၀င္
အ
႔ု ပါအ
ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား
တြင္ ထူးထူးျခားျခားေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို မီးေမာင္းထိုးျပသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ထိုင္းႏိုငင
္ ံတင
ြ အ
္ သံုး ျပဳ
ေသာပိုး သတ္ေဆးမ်ား၏ ၇၅ရာခိ
ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အေနာက္ႏိုင္ငံတင
ြ ္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူသားမ်ား၏
က်န္းမာေရးကိုထိခိုက္ေစiiiပံေသာေၾကာင္
ေ
ု သာေၾကာင့္တားျမစ္ပိတ္ပင္သည္

သို႔မဟုတ္

ျပင္းထန္စြာတားျမစ္ထား

သည္။ivသိပၸကိ
က
ံ ုေ
ိ ရးသားေသာစာေရးဆရာမ်ားမွ´အေသးစား၊အိမ္ေထာင္စုအေျချပဳဖယ္
ဖယ္႐ွားေသာနည္
းေ
းပညာ
မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင္ဗဟိ
ဗ
့ ဟိုျပဳဖြ႔စ
ဲ ည္းထားျခင္
ထားျ း နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ တစ္ခုတည္းေသာျဖစ္
ေသာျ ႏိုင္ေျခ႐ွိသည့္

1

ျပင္းထန္မႈကိုေလ်ာ့ပါးေစသည့္ နည္းဗ်ဴဟာျဖစ္´၍ `ေဒသခံ ေနထိုင္သူမ်ားသည္သင္တန္း အနည္းငယ္
တက္ေရာက္ျခင္းျဖင့္အသံုးျပဳႏိုင္သည့္မွီခိုအားထားႏိုင္မႈ၊အကုန္အက်ခံႏိုင္မႈႏွင့္သာမန္စနစ္မ်ားတိုးတက္ဖံ႕ြ
ၿဖိဳး လာမႈ´ကိုေတာင္းဆိုၾကသည္။
ကံမေကာင္းသည္မွာ SOCမ်ားသည္ ေရ-မိလႅာ-ေရာဂါကာကြယ္ရန္ တစ္ကိုယရ
္ ည္ႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္သန္႔႐ွင္း
ေရး(water-sanitation-hygiene (WASH))တြင္ အဓိကဇာတ္ေကာင္၏ ´ေရဒါအေပၚ`တြင္မ႐ွိေသးပါ။
ကုလသမဂၢေနာင္အနာဂတ္ေခတ္ေကာင္းကာလဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပန္းတိုင္မ်ား ဥပမာအားျဖင့္ ေရေၾကာင့္ျပန္႔ႏသ
ွံ႔ ည့္
အလြန္ေသးငယ္ေသာသက္႐ွိပစၥည္း (biologicalagents)ေလ်ာ့ပါးေစရန္ အတြက္ႏွငသ
့္ ာ ဆက္စပ္ေန
သည္။v မၾကာမီကကၽြန္ပ္သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲလူုထု အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ေရႏွင့္က်န္းမာေရး
အေပၚ ေဆြးေႏြးသည့္ အဓိကက်သည္အ
့ ျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲႀကီးကိုတက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြနု္ပ္
၏ တင္ျပေဆြးေႏြးမႈမွာ ေသာက္ေရအတြင္းSOC မ်ားကိုစဥ္္းစားဆင္ျခင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္တစ္ခုတည္း
ေသာတင္ျပခ်က္ျဖစ္၍ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ႐ွိသည့္ ျပဳျပင္သန္႔စင္မည့္နည္းပညာမ်ားကိုတင္ျပခဲ့ပါသည္။viေရာဂါျဖစ္
ေစေသာဘက္တီးရီးယားပစၥည္း(မိုက္ခ႐ိုဘိုင္ရယ္

ပက္သိုဂင္

-

Microbial

pathogens)မ်ားသည္

အမ်ားအားျဖင့္လူတို႔၏က်န္းမားေရးကိုတိုက္႐ိုကအ
္ ႏၱရာယ္ျဖစ္ေစသည္(ဥပမာ-၀မ္းေလ်ာျခင္း)။ ထိုေၾကာင့္
ဤေရာဂါ က်ေရာက္ေစေသာအရာမ်ားကို အာ႐ံုစိုက္ရန္မွာခိုင္လံုေသာအေၾကာင္းအရာျဖစ္သည္။သို႔ေသာ္
ကၽြန္ပ္တို႔သည္ပိုးသတ္ေဆးကဲ့သို႔ေသာအဆိပ္ျဖစ္ေစသည့္ဓါတုပစၥည္းမ်ား၏ၿခိမ္းေျခာက္မႈကိုေလ်ာ့နည္း
ေအာင္မျပဳလုပ္ႏိုင္ပါ။ ဤျပႆနာ၏အလ်င္အျမန္ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေျခႏွင့္အတိုင္းအတာကို ဥပမာ- ထိုင္းႏို္င္ငံ
ခ်င္းမိုင္ခ႐ိုင္ မဲဆမိုင္ေက်း႐ြာတြင္ေနထိုင္ေသာမုန္းမ်ိဳးႏြယ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုကင
ြ ္းဆင္းေလ့လာရာ မိခင္
မ်ား၏ ႏို႔ရည္ နမူနာ၏၁၀၀ရာခိုင္ႏႈန္းတြငD
္ DT ပါ၀င္ေၾကာင္း႐ွာေဖြေတြ႔႐ွိ၍-ေဖၚျပထားသည္။အျခားေသာ
အဆိပ္ျဖစ္ေစေသာပိုးသတ္ေဆးမ်ားသည္လည္းမၾကာခဏေဖၚျပျခင္းခံရ၍ ေမြးကင္းစကေလးမ်ားတြငU
္ N-

FAOႏွင့္ WHO မွ အႀကံျပဳထားေသာလက္ခံႏိုင္သည့္ ေနစဥ္စားသံုးမႈထက္၂၀ႀကိမ္အထိ ေက်ာ္လန
ြ ္ေန
သည္ ကိုေတြ႔ရသည္။

vii

မီးေသြး/ဘိုင္အိုခ်ာေရစစ္
သည္ေနရာအႏွံ႔ျဖန္႔ထုတ္ႏိုင္သည့္ေရျပဳျပင္သန္႔စင္ရန္အ
်ာေရစစ္သည္
တြက္ ဆီေလ်ာ္မႈ႐ွိ၍ ကုန္က်မႈနည္းၿပီး ၾကာ႐ွည္တည္တံ့ေသာေ႐ြးခ်ယ္မလား။
ႈလား။
ဘိုင္အိုခ်ာေရစစ္ကို

ႏွစ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက

ေသာက္ေရကိုျပဳျပင္သန္႔စင္ရန္အသံုးျပဳၾက၍viii

ယေန႔တိုင္ေအာင္က်ယ္ျပန္႔စာြ အသံုးျပဳလ်က္႐ွိသည္။အထူးသျဖင့္ ဘရာဇီလ္းႏိုင္င၊ံ အိႏၵိယႏိုင္င၊ံ တ႐ုတ္
ႏိုင္င၊ံ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွတစ္ေလွ်ာက္႐ွိမီးေသြးကိုအဓိကထုတ္လုပ္ေသာေက်းလက္ေဒသမ်ား
တြင္အသုံးျပဳၾကသည္။ixေဒသတြင္ျပဳလုပ္ရ႐ွိေသာ

မီးေသြးေရစစ္သည္

ေ၀းလံေခါင္းပါးေသာေဒသႏွင့္

ေျမၾသဇာ ခန္းေျခာက္ေနေသာကမၻာ႐ွိအပိုင္းမ်ားတြင႐
္ သ
ွိ ည္အ
့ ိမ္ေထာင္စုမ်ားႏွင့္လူထုမ်ားမွ SOCပါ၀င္မႈကို
ဟန္႔တားမည့္ထိေရာက္ေသာကိုယ္စားျပဳသည့္အရာျဖစ္ႏိုင္ေျခ႐ွသ
ိ ည္။အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္မီးေသြး
သည္ျမင့္မားစြာစိမ၀
့္ င္ႏိုင္ေသာ ကာဘြန္ႏွင့္ဆင္တူေသာဂုဏ္သတၱိမ်ားကိုေဖၚျပႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။x
သို႔ေသာ္ယေန႔အထိ မီးေသြးသည္ ေရကိုျပဳျပင္သန္႔စင္ရာတြင္ မည္မွ်ထိေရာက္မႈ႐ွိသည္ကို မည္သည့္
ေလ့လာမႈကမွ်တိုင္းတာမႈမျပဳႏိုင္ပါ။xi
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ေလာ္ဂဂန္န္ထ
းမွးမွျပဳလုပ္
ေလာ္
ထင္င္
ျပဳလုပ့မ
္ေီးသာမီ
ေသြုင
း ္း)
သည္
ေသြးး(ထိ

လွုပ္ရွားမွုရွိသည့္ကာဗြန္
၁။ Scanning election microscope (SEM) images of longan
charcoal and commercial activated carbon showing
morphological similarities. (Charcoal SEM images
courtesy of Carl Saquing, North Carolina State University.)

ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈႏွင့္ဓါတ္ခခန္
ြဲခန္းသုေတသနရလဒ္
တသနရလဒ္မ်ားအက်ဥ္းခ်ဳပ္ႏွင့္ေဆြးေႏြးခ်က္
မ်ား
ဤအခန္းသည္မၾကာမီကျပဳလုပ္ေသာေရျပဳျပင္သန္႔စင္ရန္အတြက္႐ိုးရာမီးေသြးမီးဖိုႏွငခ
့္ ်ာေလာင္စာဖိုမ်ား၏
ျဖစ္ႏိုင္ေျခ႐ွိေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကိုစူစမ္း႐ွာေဖြေသာကြင္းဆင္းေလ့လာမႈႏွင့္ဓါတ္ခြဲစမ္းသပ္မႈ
ရလဒ္မ်ားကိုေဖၚျပထားသည္။႐ွင္းလင္းေဖၚျပရန္အတြက္ ႐ိုးရာမီးဖိုစနစ္သည္ မူလအားျဖင့္ခ်က္ရန၊္ ေလာင္
စာထုတ္ရန္အသံုးျပဳသည္။ ထင္းေလာင္စာမ်ားမွမီးေသြးထုတ္လုပ္ရန္အသံုးျပဳသည္။ သမ႐ိုးက်မီးဖိုလုပ္ငန္း
စဥ္မ်ားသည္ျမင့္မားေသာပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈ၊လံုေလာက္မႈမ႐ွိေသာစြမ္းအင္ႏွင့္အခ်ိန္ႏွင့္အလုပ္သမား
မ်ားစြာလိုအပ္ျခင္းမ်ားတို႔ကိုျမင့္မားစြာျဖစ္ေစသည္။ခ်က္ျပဳတ္ရန္ႏွင့္ေနရာကိအ
ု ပူေပးရန္မူလအားျဖင့္
အသံုးျပဳေသာလံုေလာက္မ႐
ႈ ွိေသာစြမ္းအင္၊သန္႔႐ွင္းျပီးေလာင္ကၽြမ္းေသာေလာင္စာဖိုယူနစ္မ်ားသည္
က်န္ၾကြင္းေသာခ်ာကုိထုတ္၍လည္ပတ္ရန္ ပိုမိုလြယ္ကူၿပီးႏွစ္လိုဘြယ္ေကာင္းသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္သစ္
ေတာမွအေလအလြင့္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေဘးထြက္ပစၥည္းမ်ားအပါအ၀င္ ခ်ာထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ ဇီ၀ေလာင္
မ်ားကိုအပူေပးျခင္း၏ယူဆခ်က္ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာအေသးစိတ္ေဖၚျပခ်က္ကို www.aqsolutions.

org.တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။
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႐ိုးရာမီးဖိုစနစ္မွမီးေသြးထုတ္လုပ္ျခင္း
ပဏာမစမ္းသပ္မႈမ႐
ွ ိုးရာအာ႐ွေက်း႐ြာမီးဖိုမ်ားမွထုတ္ေသာမီးေသြးအခ်ိဳ႕တို႔သည္ (ဥပမာ-၂၀၀လီတာျပင္ညီ
စည္xiiႏွင့္ အုတ္ႏွင့္႐ႊံ႔ပ်ားအံုပံုစံမ်ား) ေပါင္းသတ္ေဆးမ်ားအတြကသ
္ ိသာထင္႐ွားေသာအရည္ထိမ္းႏိုငသ
္ ည့္
မ်ိဳးစိတ္ပမာဏမ်ားကိုေဖၚျပသည္။သို႔ေသာ္ေလ့လာမႈမ်ားမွ႐ိုးရာနည္းပညာမ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ေသာ မီးေသြး
မ်ားအတြင္း

SOCသြင္းယူလက္ခံႏိုင္မႈမွာ

က်ယ္ျပန္႔စြာေျပာင္းလဲတတ္သည္ကိုေဖၚျပသည္။xiiiအစပိုင္း

ရလဒ္မ်ားေကာင္းေသာ္လည္း ႐ိုးရာမီးေသြးထုတ္လုပ္ေဖါက္ကားျခင္းစနစ္မ်ားသည္ စြမ္းအင္းလံုေလာက္မႈ
မ႐ွိျခင္းႏွင့္ေလထုအလြန္ညစ္ညမ္းေစ၍ေျမာက္မ်ားစြာေသာ အစိမ္းေရာင္ဖန္လုံအိမ္ဓါတ္ေငြ႔ထုတ္လႊတ္ျခင္း
ကိုျဖစ္ေစသည့္အျပင္ရည္႐ွည္တည္ၿမဲမႈမ႐ွိပါ။

တစ္ခါတစ္ရံ

တရားမ၀င္ေသာရိတ္သိမ္းေလာင္စာမ်ားကို

အသံုးျပဳၾကသည္။xiv,xv,xvi

ေပါင္း
သတ္
ေဆး
ဖယ္
႐ွားမႈ

အုတ္နွင၇
့္ ံ႔ပ
ြ ်ားအု႔ံ

ရုိးရာမီးဖိုအေျခအေနမ်ား၏ယူကလစ္၊

မီးဖို

ဘုိင္အုိခ်ာ

ရုိးရာ၂၀၀လီ
တာစတီးစည္၊
အဒိုဘီ၏ဓါတ္ခဲြ

ရိုး၇ာအုတ္နွင့္ရံ့ပ
ြ ်ား
အုံမီးဖို၏ဓါတ္ခခ
ဲြ န္း
ပုိင္အိုလစ္စစ္ပုံစံ

ခန္းပုိင္အိုလစ္
စစ္

အျမင့္ဆံုးအပူခ်ိန္ႏွင့္ပူေသာအခ်ိန္တာ

ပံု ၃။ ေပါင္းသတ္ေဆးမ်ားကို႐ိုးရာမီးဖိုပံုစံ႐ွိေသာ အမ်ိဳးအစားျဖင့္ ဖယ္႐ွားျခင္း

ပံု ၂။ အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွ ႐ိုးရာ(
ရာ(မီးဖိ)ု လည္ပတ္သည့္စနစ္မ်ား
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ေရျပဳျပင္သန္႔စင္ျခင္းဟုဆိုေသာအခါ ႐ိုးရာမီးေသြးမ်ားကိုညီမွ်စြာျပဳလုပ္ထားျခင္း မဟုတ္ပါ။ ကၽြန္ပ္တို႔သည္
၂၀၀လီတာ စတီးစည္/အဒိုဘီစည္မ်ားႏွင့္ အုတ္ႏွင့္႐ႊံ႔ပ်ားအံုပံုစံစည္မ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း လယ္သ
မား မ်ားႏွင့္ စာရာဘူရီခ႐ိုင္႐ွိ႐ိုင္ယယ္ထိုင္းသစ္ေတာဌာန သစ္စြမ္းအင္ သုေတသနစင္တာတို႔ျဖင့္ပူးေပါင္း၍
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာပါသည္။

ဤေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈသည္

အျမင့္ဆံုးအပူခ်ိန္၏မူလအတိုင္းအတာ

ႏွင့္စမ္းသပ္မႈျပဳမည့္ခ်ာမ်ားကိုလည္ပတ္ႏိုင္ရန္အစီအစဥ္တက်ဓါတ္ခြဲမႈပိုင္အိုလစ္စစ္ယူနစ္ကိုအသံုးျပဳသည့္
႐ိုးရာမီးေသြးထုတ္လုပ္မႈစနစ္မ်ား၏အပူထိန္းသည့္ကာလသဘာ၀ထူးျခားခ်က္မ်ားကိုေဖၚထုတ္သည္။ပံု
၃တြင္ပူးေပါင္း၍ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာပါကကိုယ္စားျပဳအေျခအေနမ်ားေအာက္တင
ြ ္ထုတ္လုပ္ ေသာမီးေသြး
မ်ား၏ေပါင္းသတ္ေဆးလက္ခံႏိုင္မႈပမာဏအတြင္းက်ယ္ျပန္႔စြာေျပာင္းလဲတတ္မႈကိုညႊန္ျပသည္။ဤစမ္းသပ္
မႈအေျခ အေနမ်ားေအာက္တင
ြ ္ မီးေသြးမ်ားသည္ အေျခခံအား ျဖင့္လက္ခံႏိုင္မႈ မ႐ွိျခင္းမွ ~ ၈၀%
ဖယ္႐ွားမႈ႐ွိေၾကာင္းမီးေသြးမ်ားမွျပသသည္။

(စမ္းသပ္မႈအမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္

ထပ္ေဆာင္းအခ်က္အလက္

မ်ားကိုေအာက္တင
ြ ္ေပးထား၍ေဆြးေႏြးထားပါသည္)။ ထို႔ေၾကာင့္ ခ်ာထုတ္ကုန္ကုန္သြယ္ထုတ္လုပ္မႈအေျခ
အေနမ်ားႏွင့္အရည္အေသြးအက်ိဳးရလဒ္တို႔သည္

၎၏ေရျပဳျပင္သန္႔စင္ျခင္းအတြက္

ျဖစ္ႏိုင္ေျခ႐ွိသည့္

ထိေရာက္မႈအေပၚခိုင္မာေသာလႊမ္းမိုးမႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။

ဇီ၀ေလာင္စာဖိ
ုမ်ား (biomass gasifiers)) ျဖင့္ ခ်ာမ်ားကိုထုတ္လုပ္ျခင္း
ာဖိမ်ား
ထိေရာက္မႈ႐ွိေသာစြမ္းအင္၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈဆိုင္ရာရည္႐ွည္တည္တံ့မႈႏွင့္ တသမတ္တည္းျမင့္မား
စြာစုတ္ယူႏိုင္သည္ခ
့ ်ာမ်ားကိုတိုးတက္ႏိုင္ေသာထုတ္လုပ္မႈကိုဇ၀
ီ ေလာင္စာဖိုျဖင့္ၿပီးစီးေစႏိုင္သည္။ ဇီ၀
ေလာင္စာကိုအပူေပးေသာမီးဖိုမ်ား (ဇီ၀ေလာင္စာဖိ)ု သည္ ေလာင္ကၽြမ္းမႈကိုထိေရာက္စြာျဖစ္ေစ၍ မီးခိုးႏွင့္
ျပာထုတ္လႊတ္မႈေလ်ာ့နည္းသည့္အျပင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္သစ္ေတာမွေဘးထြက္ပစၥည္းေလာင္စာကို သာမန္
ေန႔စဥ္အသံုးျပဳစဥ္ေသးငယ္ေသာ ခ်ာအုပ္စုမ်ားကိုထုတ္ေသာေၾကာင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္အိမ္ေထာင္စု
ခ်က္ျပဳတ္ေရးတြင္လ်င္ျမန္စာြ ျပန္႔ႏွံ႔သည္။xvii,xviiiအလတ္စားႏွင့္အႀကီးစာအတိုင္းအတာဇီ၀ေလာင္စာမ်ားကို
အပူေပးေသာမီးဖိုစနစ္သည္လည္းကမၻာတစ္၀ွမ္းတြင္လက္ေတြ႔အသံုးခ်လ်က္႐ွိသည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ
ဘိုင္အိုခ်ာကိုေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံအထြက္တိုးရန္ႏွင့္ေျမဆီထဲတင
ြ ္႐ွိေသာကာဘြနxix
္ ,xx,xxiကိုခြဲျခားရန္စိုက္ပ်ိဳးေရး
ေျမဆီ ျပဳျပင္မႈအျဖစ္လည္ပတ္ရန္အတြက္ျဖစ္သည္။xxii,xxiiiခ်ာေလာင္စာဖိုထုတ္လုပ္မႈကို သဘာ၀ပတ္၀န္း
က်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္စမ
ြ ္းအင္႐ႈေထာင့္မွ ႐ိုးရာမီးေသြးထုတ္လုပ္ေရာင္း၀ယ္မႈထက္ပို၍ႏွစ္သက္ၾကသည္။
အဘယ္ေၾကင့္ဆိုေသာ္ ပီ႐ိုလစ္စစ္ (ခ်ာကို ဇီ၀ေလာင္စာအားကန္႔သတ္ထားေသာေအာက္ဆီဂ်င္ပတ္၀န္း
က်င္တင
ြ ္အပူေပးျခင္းျဖင့္ထုတ္လုပ္ေသာ ျဖစ္စဥ္ ပီ႐ိုလစ္စစ္-pyrolysis) ဓါတ္ေငြ႔မ်ားသည္ညစ္ညမ္းမႈxxiv,
xxv

မ်ား အေနျဖင့္ထုတ္လုပ္သည္ထက္ယူနစ္အတြင္းေလာင္ကၽြမ္းေသာေၾကာင့္ ပို႐ိုလစ္စစ္ ကိုတြန္းအား

ေပးေသာစြမ္းအင္ကိုေပး၍အျပင္မွစမ
ြ ္းအင္အရင္းအျမစ္လိုအပ္မႈကိုပယ္ဖ်က္သည္။ဇီ၀ေလာင္စာဖိုမ်ားသည္
ဇီ၀ေလာင္စာသိုေလာင္ရန္ႏွင့္စန
ြ ္႔ပစ္အပူအသံုးျပဳမႈအတြက္အျခားေသာယူနစ္မ်ားႏွင့္လည္းအဆင္သင့္
တြဲႏိုင္သည္။xxvi
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၂၀၀ အယ္လ္ ထိပ-္
လစ္၊အေပၚ-ဒရပ္
(TLUD)ဘုိင္အိုမာ့စ္မီးဖို၊

ဓါတ္ေပါင္းဖုိကိုယ္ထည္
၁ဂါလံသုတ္ေဆးပုံး
ပုိရုိလုိင္ဓါတ္ေငြ၀
႔ င္ေ
စရန္ဒုတိယေလအ
၀င္

ေခါင္းတိုင္

ေကာင္းမြန္သည့္ဘိုင္အိုခ်ာ
ေရစစ္လည္
ပတ္ရန္

(ေအာက္ပုိင္းတြင္အ
ေပါက္ရွိသည္။)
မတူေသာသတၱဳႏွစ္ခုပါ
သည့္အပူတုိင္းကရိယာ

အဖံုး

လ်ွပ္စစ္၀န္အေသး
အဓိကေလ၀င္
ေပါက္

ဓါတ္ေပါင္းဖို

ဓါတ္ေပါင္းဖိုကိုယ္ထည္ထိပ္မွ

ကိုယ္ထည္

၅စမ နႈတ္ခမ္း

ဇီ၀ေလာင္စာေတာင့္

ခ်ာ ထု
တ္က
္ကုနုန္ ္
ခ်ာထု
တ

ဓါတ္ေပါင္းဖိုကိုယ္

အပူခ်ိန္စမ္းသပ္သည့္ေန

ထည္ေအာက္~ေပါက္၃၀၀
၃၀၀

ရာ(
ရာ(ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္သည္)

၉၅မမ (၃/ဂ”)
လက္ကိုင္

ပံု ၄။ ခ်က္ရန္ဖ-ို အတိုင္းအတာ
ဇီ၀ေလာင္ခ်ာေလာင္စာဖိုထုတ္လုပ္ေသာ ယူနစ္တင
ြ ္ၾကည့္ပါ။
Anderson et al. 2007 xxvii, Anderson 2010xxviiiand
McLaughlin 2010 xxixand 2011xxx for theory and detailed
construction notes. (Thermocouple probes are for research
purposes and may be omitted.)

ခိုင္မာေသာအေထာက္အကူ
ပံု ၅။ ၂၀၀ လီတာ (၅၅ ဂါလံ) လယ္ယာ-အတိုင္းအတာ
ဘိုငအ
္ ခ
ို ်ာေလာင္စာဖိုထုတ္လုပ္ေသာယူနစ္

ပံု ၆ ႏွင့္ ၇။ ၂၀၀ လီတာ (၅၅ ဂါလံ)
စည္မ်ားႏွင့္သတၱဳအတိုအစမွျပဳလုပ္ေသာ ဘိုင္အခ
ို ်ာေလာင္စာဖို
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ယေန႔အထိေလ့လာမႈမ်ားမွ ခ်ာေလာင္စာဖိုမ်ားသည္အထူးသျဖင့္ အျမင့္တုိက္ခတ္မႈပံုစံ (ဥပမာ-လိုအပ္
ေသာအခါတြင္ ပန္ကာသို႔မဟုတ္ေလမႈတ္ျခင္းျဖင့္ေလေၾကာင္းကိုအားျဖည့္ျခင္း) ျဖင့္လည္ပတ္ေသာအခါ
႐ိုးရာမီးေသြးမီးဖိုျဖင့္ႏႈိင္းစာလွ်င္xxxi,xxxii

ျမင့္ေသာမ်က္ႏွာျပင္ဧရိယာ၊

အေသးစားစိမ့္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ေပါင္းပင္

သတ္ေဆး အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပမာဏတို႔ကို တစ္သမတ္တည္းတိုးတက္လာရန္ အားေပးသည္ဟုဆို
သည္။ခ်ာေလာင္စာဖိသ
ု ည္ပိုးသတ္ေဆးမ်ား၊ စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာႏွင့္ေလာင္စာကြန္ေပါင္းစပ္မႈမ်ား၊ လူႏွင့္
ေမြးျမဴ

ေရးတိရစၧာန္မ်ား၏ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္

အျခားေသာေရ၏အရည္အေသြးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာမ်ားျပား

လာသည့္ SOC မ်ားကိုစုပ္ယူရန္အတြကအ
္ ေကာင္းဆံုးေသာေ႐ြးခ်ယ္မႈျဖစ္ႏိုင္သည္။

မ်က္နွာျပင္၊ထင္ရူးဘိုင္အိုခ်ာမ်ား

ပံု ၈

ဓါတ္ခဲြခန္းပိုလိုရိုင္ဇာမီးဖို

ခ်က္ေသာဂက္ဆီဖာရာမီးဖို

ရိုးရာမီးဖို

အျမင့္ဆံုးအပူခ်ိန္
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စိမ့္ေပါက္/ထင္းရူးဘိုင္အိုခ်ာ

ပံု ၉

စုစုေပါင္းအေပါက္ငယ္ပမာဏ
စုစုေပါင္းအေပါက္ငယ္ပမာဏ
ရိုးရာမီးဖို

ဓါတ္ခခ
ဲြ န္းပိုလိုရိုင္ဇာမီးဖို

ခ်က္ေသာဂက္
ဆီဖာရာမီးဖို

ပံု ၁၀။ အသုတ္လိုက္ျပဳလုပ္ေသာခ်ာစမ္းသပ္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေပ်ာ္
၀င့္ဆ
ရံုးည္
မခွသ
အျမင္
အပူ
်ိန္ာမန္ေပါင္းသတ္ေဆး ၂၊ ၄-ဒီ (2,4-dichlorophenoxyacetic
acid) ကိုဖယ္႐ွားျခင္းကိုျပေသာပံုစံ။

ပံု ၁၀

ဘိုင္အိုခ်ာ ၂၊ ၄-ဒီ ေပါင္းသတ္ေဆးဖယ္ထုတ္သည့္ ပမာဏ

ဓါတ္ခခ
ဲြ န္းပိုလိုရိုင္ဇာမီးဖိ(ု ၀ါး၊

႐ိုးရာမီးဖုိ (၀ါး၊

ယူကလစ္၊ လိုဂင္၊ ထင္းယူး)

ယူကလစ္၊ လိုဂင္၊
၁ ဂါလံ ခ်က္ရန္

ထင္းယူး)

ခ်ာမီးဖို (ထင္း႐ူးလံုး)

ေပါင္း

၅၅ ဂါလံ ခ်ာမီးဖို
(ယူကလစ္၊ ၀ါး)
ါး)

သတ္ေဆး
ဖယ္ထုတ္
မႈ

အျမင့္ဆံုးအပူခ်ိန္

ပု၈
ံ နွင၉
့္ အကြက္သည္N2BETမ်က္နွာျပင္ဧရိယာiအထက္jနွင့္ စိမ့္ေပါက္ iေအာက္jခ်ာမ်ားကုiိ ၁j၂၀၀
လီတာ ရုိးရာပုံစံစတီးစည္နွင့္အဒိုဘီမီးဖိုထဲတင
ြ ္ခြဲထားေသာထင္းရူးတုံးမ်ားမွi၂jအပူခ်ိန္နွင့္ေလထုအေျခအ
ေနမ်ားကုိထိန္းခ်ဳပ္မွုေအာက္တင
ြ ္ခ်ာထုတ္လုပ္ရန္ပရုိဂရမ္ျပဳလုပ္နုိင္သည့္ဓါတ္ခခ
ဲြ န္းပုိလိုရုိင္ဇာအထဲတင
ြ ္
တူညီေသာထင္းရူးသားျပားမ်ားမွ၊ နွငi့္ ၃jထင္းရူးလုံးမ်ားကုိအသုံးျပဳ၍ခ်က္ျပဳတ္ေသာဖုိအတုိင္းအတာTLUD
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ခ်ာမီးဖိုမွျပဳလုပ္နုိင္သည္။(surface area and porosimetry courtesy of David Rutherford, USGS.)
၂၊ ၄-ဒီကို စမ္းသပ္ေပါင္းစပ္မအ
ႈ ျဖစ္ေ႐ြးခ်ယ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎၏သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္
ဆိုင္ရာဆီေလ်ာ္မႈမွာကမၻာတစ္၀ွမ္းေပါင္းသတ္ေဆးအမ်ားဆံုးက်ယ္ျပန္႔စြာအသံုးျပဳ၍ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္
ဆိုင္ရာေရxxxiiiမ်ားတြင္ပိုးသတ္ေဆးကိုပံုမွန္အားျဖင့္အမ်ားဆံုးေတြ႔ရေသာေနရာျဖစ္သည့္အျပင္လူသားတို႔
၏ က်န္းမာေရးအတြကအ
္ ႏၱရာယ္ျဖစ္ေစ၍ အင္ဒိုစင္းပ်က္စီးမႈxxxivသံသယ႐ွိေသာေနရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္
ျဖစ္သည္။ ၎၏ဓါတုပစၥည္းမ်ားသည္လည္းအက္ေဆာ(ဖ)႐ွင္းအားျဖင့္ဖယ္ထုတ္ရန္စိန္ေခၚသည့္ေပါင္းစပ္
မႈျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၊ ၄-ဒီကို ခ်ာျဖင့္ထုတ္ယူၿပီး၎ေနာက္အျခားေသာပိုးသတ္ေဆးအမ်ားတို႔ကို
ထိေရာက္စြာ ဖယ္႐ွားႏိုင္မည့္အလားအလာ႐ွိသည္။ယူအက္စ္စံ ၂၀၀ႀကိဳး/သံစကာကိုျဖတ္ရန္ခ်ာတစ္ခုစီ၏
၁၀၀ mg/L ကိုသံုး၍ ေမာ္တာ သို႔မဟုတ္ ႀကိတ္စက္ျဖင့္ျဖတ္ေသာ စမ္းသပ္မႈမ်ားအသုတ္မ်ား၊ ႏွင့္ ၁၀၀

μg/L ၂၊ ၄- ဒီ ကနဦးပါ၀င္ေသာေပ်ာ္၀င္ေရကိုမိတ္ဆက္ျခင္း၊ ႏွင့္ေနာက္ခံေအာ္ဂဲနစ္ပစၥည္းေရာေႏွာ
ပါ၀င္မႈစုစုေပါင္း၏ ၄ mg/L (သဘာ၀ေရမ်ားကိုထုတ္လုပ္ရန္)။(US EPA MCL 70 μg/L၊ WHO

Guideline

30

လႈပ္ခါသည္။

μg/L)၊စမ္းသပ္ေသာပုလင္းမ်ားကိုညီမွ်ေသာအင္အားသို႔ေရာက္ရန္အတြက္ႏွစ္ပတ္ခန္႔

႐ိုးရာမီးဖို

ေနလွမ္းအုတ္မီးဖို

စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္

အထဲတင
ြ ၀
္ ါး၊

ယူကလစ္ခြဲျခမ္းမ်ားႏွင့္ထင္း႐ူးတံုးမွ

၂၀၀

လီတာစတီးစည္/

ထုတ္ေသာခ်ာသံုးခ်ာျဖစ္သည္။

ေဆြးေျမ႔မႈကိုျဖစ္ေစေသာဓါတ္ခခ
ဲြ န္း စာရင္းအခ်က္အလက္မွေဖၚျပခ်က္မွာ၀ါး၊ ယူကလစ္မ်ား၊ အေ႐ွ႔ေတာင္
အာ႐ွတင
ြ ္ေပါက္သည့္လိုက္ခ်ီးစ္

ကဲ့သို႔ေသာအပင္လိ
လုဂ
ိ င္

(Logan)ႏွင့္ထင္း႐ူးတံုးမွ

တူညီေသာအ႐ြယ္

အေခ်ာင္းကေလးမ်ား (၁၅စမ ၁၀စမ ၁စမ) ျဖတ္ထားသည့္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ခ်ာေလးမ်ိဳးမွ ျပဳလုပ္၍
ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာအပူခ်ိန္ႏွင့္
ေလာင္စာမ်ားကို

ရာသီဥတုအေျခအေနမ်ားေအာက္တင
ြ ္ေဆြးေျမ႕ေစသည္။ခ်က္ေသာဖိဇ
ု ၀
ီ

အပူေပးေသာကရိယာမွ

ယူနစ္တင
ြ ္

သဘာ၀အေလွ်ာက္

တိုး၀င္ေသာေလေၾကာင္း

(natural draft (ND)) ႏွင့္အားစိုက္ျခင္းျဖင့္တိုး၀င္ေသာေလေၾကာင္း(forced draft (FD, with an

electric fan-လွ်ပ္စစ္ပန္ကာျဖင့္ေလတိုး၀င္ေစသည္။)) ထိအ
ု ေျခအေနမ်ားေအာက္တင
ြ ္ ေျမာက္မ်ားစြာ
ေသာထင္း႐ူးခ်ာ လုံး အဖြ႔မ
ဲ ်ားမွပ်မ္းမွ်ကိုေဖၚျပသည္။ခ်က္ေသာဖိုဂက္စီဖာယာ- FDႏွင့္၅၅-ဂက္စီဖာယာ-

ND ခ်ာမ်ား သည္ ၂၊ ၄-ဒီ ကိုေတြ႔႐ွိမႈ အကန္႔အသတ္ေအာက္ (2 μg/L) တြင္ဖယ္ထုတသ
္ ည္။ ထို႔ေၾကာင့္
´~၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း´ျဖစ္သည္။

ဓါတ္ခခ
ြဲ န္းႏွင့္ကင
ြ ္းဆင္းသုေတသနမွ လက္႐ွိေကာက္ခ်က္မ်ား
အခ်ဳပ္အားျဖင့္၊ ႐ိုးရာမီးေသြးထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါကခ်ာေလာင္စာဖိုထုတ္လုပ္ျခင္းသည္စြမ္းအင္ ထိ
ေရာက္မ႐
ႈ ွိၿပီးေလထုညစ္ညမ္းမႈကိုထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ားစြာနည္းပါးသည္။ထို႔ျပင္ခ်ာေလာင္စာဖိုမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳး
ေရးႏွင့္သစ္ေတာအၾကြင္းအက်န္မ်ားႏွင့္
ေသာအေစ့မ်ား၊

အခ်ပ္မ်ား

သို႔မဟုတ္

ေဘးထြက္ပစၥည္းေလာင္စာမ်ားျဖင့္လည္ပတ္ႏိုင္ၿပီး
လံုးထားေသာဇီ၀ေလာင္စာမ်ားအတြက္

ေသးငယ္

ပို၍သင့္ေလ်ာ္သည္။

ခ်ာေလာင္စာဖိ(ု ဇီ၀ေလာင္စာမ်ားကိုအပူေပးေသာမီးဖိုမ်ား)သည္ ေလလြင့္ေသာအပူကိုထိန္းရန္ႏွင့္အသံုးျပဳ
ရန္ အျခားေသာျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ေတာင္းဆိုမႈမ်ားျဖင့္ အဆင္သင့္ဆက္စပ္ႏိုင္သည္။ သုေတသနမ်ားမွအေသး
စား-အတိုင္းအတာ(ခ်က္ေသာဖိ)ု ႏွင့္အလတ္စား-အတိုင္းအတာ(၂၀၀လီတာ/

၅၅

-ဂါလံစည္)

ႏွစ္မ်ိဳး

စလံုးသည္ မ်က္ႏွာျပင္ဧရိယာက်ယ္ျပန္႔စြာတိုးတက္လာရန္ႏွငခ
့္ ်ာထုတ္ကုန္တင
ြ ္စိမ့္ေပါက္၊ စမ္းသပ္မႈမ်ား
တြင္

ေပါင္းသတ္ေဆးရယူလက္ခံမအ
ႈ တြက္တိုးတက္မႈ႐ွိေသာေဆာင္႐ြက္ျခင္းပါ၀င္သည့္ေဆြးေျမ႔မႈကိုျဖစ္

ေစေသာလိအ
ု ပ္သည့္ျမင့္ေသာအပူခ်ိန(္ ၆၅၀- ၉၅၀ °C/၁၂၀၁ -၁၇၄၂ °F)တသမတ္တည္းရႏိုင္ရန္ ေဖၚျပ
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သည္။ထို႔ေၾကာင့္

ဘိုင္အိုခ်ာမီးဖိုမ်ားသည္

ေက်းလက္ေဒသႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲလုထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြငအ
္ ကုန္

အက်ခံႏိုင္သည့္ေနရာအႏွံ႔ျဖန္႔ထုတ္ႏိုင္သည္ ့ေရျပဳျပင္သန္႔စင္ျခင္းအတြက္ အလားအလာေကာင္းသည့္
ဆီ ေလ်ာ္ မႈ႐ွိေသာ၊ ကုန္က်စရိတ္နည္း၍ ရည္႐ွည္တည္တံ့ေသာနည္းပညာျဖစ္သည္။
ထို႔ျပင္ေရျပဳျပင္သန္႔စင္ရန္အသံုးျပဳေသာ

ဘိုင္အိုခ်ာကိုအသံုးျပဳျခင္းသည္

၎၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ႐ွိ

သည့္စိုက္ပ်ိဳးေျမျပဳျပင္မႈအျဖစ္ေနာက္ဆံုးအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ကာဘြန္သိမ္းယူမႈနည္းဗ်ဴဟာမ်ားကိုထိခိုက္မႈမ႐ွိ
ပါ။အမွန္အားျဖင့္ ကၽြန္ပ္တို႔သည္ေျမေဆြးျဖစ္ရန္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ေျမဆီလႊာအသံုးျပဳျခင္းကို သံုးခဲ့ၿပီးသည႔္
ခ်ာေရစစ္ျဖစ္စဥ္ပံုစံအျဖစ္ပို၍ႏွစ္သက္သည္။xxxv

ေက်း႐ြာလူထုမ်ားႏွင့္အေသးစားပိုင္ဆိုင္သူမ်ားအတြက္

သံုးခဲ့ ၿပီးသည႔္ခ်ာေရစစ္ကို အသံုးျပဳရန္အေကာင္းဆံုး နည္းဗ်ဴဟာမွာပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ
မိုက္ခ႐ို

ေအာ္ဂန
ဲ စ္စင္မ်ားကိုမည္သည့္စုတ္ယူသည့္

အညစ္အေက်းကိုမဆိုဖ်က္ဆီးႏိုင္ရန္

လံုေလာက္

ေသာအခ်ိန္ ႏွင့္အလားအလာ႐ွိေသာအေျခအေနမ်ားကိုခင
ြ ့္ျပဳရန္ျဖစ္သည္။
ေအာ္ဂဲနစ္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကိုေျမေဆြးျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္သည့္အေတာအတြင္းရ႐ိွျခင္းကဲ့သို႔ေသာအပူခ်ိန္
ျမင့္တက္မ-ႈ ဥပမာအားျဖင့္မိလႅာေျမေဆြးျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း၊

မိုက္ခ႐ိုဘိုင္ရယ္လႈပ္႐ွားမႈမ်ားႏွင့္ဖ်က္ဆီး

ႏိုင္ေသာ ျဖစ္ပ်က္မႈအစီအစဥ္မ်ားကိုလွ်င္ျမန္ေစသည္။ ထို႔အျပင္ မၾကာမီကျပဳလုပ္ေသာကာဘြန္ အက္
ေဆာဘင့္မ်ားျဖင့္ သုေတသနျပဳလုပ္သည္အ
့ ေပၚအေျခခံ၍ကၽြန္ပ္တို႔သည္ သံုးခဲ့ၿပီးသည႔္ခ်ာေရစစ္မွေျမဆီ
ႏွင့္အပင္မ်ားသို႔ ထူးျခားသည့္ ညစ္ညမ္းေစေသာအရာမ်ားကို ထုတ္လႊတ္မည္ဟုမေမွ်ာ္လင့္ပါ။xxxviသံုးခဲ့ၿပီး
သည႔္ခ်ာေရစစ္ကိုေျမယာအသံုးျပဳျခင္းျဖစ္သည့္ ႐ိုးရာထိန္းသိမ္းေသာခ်ည္းကပ္ျခင္းကို တစ္ဟက္တာလွ်င္
ခ်ာ ~ ၁၀၀kg ႏႈန္းျဖင့္နိမ့္ေသာေပါင္းစပ္မႈကိုအသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္လက္ခံအသံုးျပဳႏိုင္သည္။

i

Harris J and McCartor A. ကမၻာ့အဆိုး၀ါးဆံုးေသာအဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစသည့္ ညစ္ညမ္းမႈျပႆနာ

မ်ားတင္ျပခ်က္ ၂၀၁၁i (The World’s Worst Toxic Pollution Problems Report 2011:)
အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစသည့္ ႏွစ္ဆယ္ထဲမွဆယ္ခု၊ ဘလက္စမစ္ အင္စတီက်ဴ ၂၀၁၁The Top Ten of
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the Toxic Twenty. Blacksmith Institute, 2011. (http://www.worstpolluted.org/)
Schwarzenbach RP, BI Escher, Fenner K, Hofstetter TB, Annette Johnson CA, von Gunten U, Wehrli B.
2006. ေရတြင္႐ွင္သန္ေသာစနစ္တင
ြ ္ အေသးစားညစ္ညမ္းမႈမ်ားကိုရင္ဆိုင္ျခင္း၊ သိပၸံ၊(The Challenge of
Micropollutants in Aquatic Systems,) Science, Vol. 313, p. 1072.သိပၸံ၊ အတြဲ ၃၁၃ စာမ်က္ႏွာ ၁၀၇၂။

iii

ထို႔ေၾကာင့္ ဤအရာသည္ အာေကြရီယပ္စ္ စလူး႐ွင္းတြင္သုေတသနျပဳရာတြင္ကၽြန္ပ္တို႔၏
အဓိကရည္႐ယ
ြ ္ခ်က္ျဖစ္၍ (www.aqsolutions.org) စက္မႈပညာဆိုင္ရာပတ္၀န္းက်င္ထိန္း သိမ္းမႈ/ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံ
လုထုအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားအတြက္စက္မႈပညာ ႏွင့္ပတ္သက္၍ကိုလိုရာဒိ-ု ဘိုတာတကၠသိုလ္တင
ြ ္ ေဂ်ာ့(႐ွ) ခန္း(စ)
(Kearns) ၏ ေဒါက္တာဘြ႔အ
ဲ တြက္ စာတန္းအတြက္ ေရးသားေသာအရာျဖစ္သည္။ (Thus this is a major objective
of our research at Aqueous Solutions (www.aqsolutions.org) and the subject of Josh Kearns’ Doctoral
Dissertation in Environmental Engineering / Engineering for Developing Communities at the University of
Colorado-Boulder.)

iv

ပီေအအင္-အင္ေအ။ ထိုင္းႏိုင္ငံတင
ြ ္ပိုးသတ္ေဆးအသံုးျပဳျခင္း။ ေျမာက္အေမရိက (PAN-NA. Pesticide
Use in Thailand.)။ပိုးသတ္ေဆးဆိုင္ရာလႈပ္႐ွားမႈကြန္ယက္လက္႐၀
ွိ န္ေဆာင္မႈ (Pesticide Action Network
North America Updates Service (PANUPS). ပိုးသတ္ေဆးမ်ားသတင္း၊ မတ္လ ၁၉၉၇။ အြန္လိုင္း

၀၃/၂၁/၀၇ မွရ႐ွိသည္ (Pesticides News, March 1997. Accessed online 03/21/07.
v

http://www.panna.org/panna/.)။
http://whconference.unc.edu/index.cfm
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ဘိုင္အိုခ်ာစစ္ျခင္းကို ေပါင္းစည္းသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားကိုေလ့လာျခင္း
ပံ၁
ု ၁သည္တက္ၾကြမႈ မ႐ွိသည့္စီးဆင္းေသာ အလတ္စား-အတိုင္းအတာ႐ွအ
ိ ဆင့္ဆင္-့ အဟန္႔အတားျပဳ(၃၀၀၀
လီတာ/ေန႔အထိ) ေရျပဳျပင္သန္႔စင္သည့္စနစ္ျဖစ္၍ေက်ာက္စရစ္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဇီ၀သတၱိ႐ွိေသာသဲႏွင့္ခ်ာ ေရစစ္မ်ား
ကိုအသံုးျပသည္။ယင္းဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုကိုေဆာက္ ရန္ ၅၀၀ယူအက္စ္ေဒၚလာေအာက္ကုန္က်၍ (ယူအက္(စ)ေဒၚလာေဒသလုပ္အားႏွင့္ပစၥည္းကုန္က်စရိတ)္ ဇီ၀-သဲေရစစ္ကို ၂-၃ႏွစ္တိုင္း ရံဖန္ရံခါထိန္းသိမ္းျခင္း ျဖင့္ ဇီ၀-သဲေရ
စစ္ႏွင့္ခ်ာကို ကာလအပိုင္းအျခားအလိုက္ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအလုပ္လုပ္ႏိုင္မည္။ ယင္းဖြ႔ဲ
စည္းပံုကို၂၀၀၈ခု ေဖဖ၀ါရီလတြင္တတ္ဆင္၍ ရာသီအလိုက္ျခားနားေသာလူဦးေရ ၁၀-၁၀၀ (ပ်မ္းမွ် ၄၀)
ကိုထိုင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းလယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေသာ လူထုအဖြ႔အ
ဲ စည္းအားအေထာက္အကူျဖစ္ေစ၍ လယ္ယာ
လုပ္ငန္းတြင္တိုက္႐ိုက္အသံုးျပဳရန္လိုအပ္ေသာေရအားလံုးအျပင္မီးဖိုေဆာင္ႏွင့္စားေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္
(အေဖ်ာ္ယမကာမ်ားျပင္ဆင္ရန္၊ ပန္းကန္မ်ားေဆးေၾကာရန္) အက်ိဳးျဖစ္ေစသည္။
ေဗာေလာေပၚ
ေဗာေလာေပ

ေမြေပးေသာ

ဘား

ပုိက္

သန္႔စင္
ၿပီးေရ
အထက္စီး
ေက်ာက္စရစ္
ေရစစ္

ေနွး၊ဇီ၀သဲေရစစ္

မီးေသြးဘိုင္အို

သိုေလွင္

ခ်ာေရစစ္

ကန္

ေနာက္ျပန္သန္႔စင္ေပးေသာ
အဆုိ႔

ေက်ာက္စရစ္

သဲေရစစ္ကန္

ခ်ာေရစစ္ကန္
သန္႔စင္ ၿပီးေရ

ေရစစ္ကန္

သိုေလွာင္ကန္
ေက်ာက္စရစ္
ေရစစ္တပ္ထား

သဲေရစစ္တပ္
ထားေသာပိုက္

ေသာပုိက္
ေရမီတာ
ခ်ာေရစစ္တပ္
ထားေသာပိုက္

ပံု ၁၁။၃၀၀၀ လီတာ/
ာ/တစ္ရက္ထပ္ဆင့္တားဆီး´ေဘာင္-မပါ´
မပါ´ ေရျပဳျပင္သန္႔စင္
သည့္စနစ္

1

ေ၀းလံေသာေဒသတြင္႐ွိေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ားႏွင့္လူထုမ်ားအတြက္ပိုးမ်ားပါသည့္ေရညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ဓါတုညစ္
ညမ္းမႈျဖစ္ေစေသာအရာမ်ားကိုဖယ္႐ွားရန္ေငြကုန္သက္သာေသာေနရာအႏွံ႔ျဖန္႔ထုတ္ႏိုင္မည့္ေရျပဳျပင္သန္႔စင္မႈ
အတြက္ ေရစစ္ျပဳလုပ္သည့္မႈန္မႊားေသာပစၥည္း/နယ္ေျမေဒသတြင္ ဆည္းပူးရယႈႏိုင္ေသာပစၥည္းျဖင့္ၿပီးျပည့္စံု
ႏိုင္သည္။ပံ၁
ု ၂ႏွင၁
့္ ၃သည္

ေက်ာက္စရစ္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊

ဇီ၀သတၱိ႐ွိေသာသဲႏွင့္ခ်ာေရစစ္မ်ားကိုအသံုးျပဳသည့္

၃၀၀လီတာ/တစ္ရက္ထုတ္လုပ္ေသာ(လူ၁၀၀အတြက္အနည္းဆံုးလိုအပ္သည့္ေန႔စဥ္ေသာက္သံုးေရအတြက္လံု
ေလာက္သည္။)တက္ၾကြမႈမ႐ွိသည့္စီးဆင္းေသာေသာက္သံုးရန္သင့္ေလ်ာ္သည့္ေရျပဳျပင္သန္႔စင္သည့္ကရိယာ
ျဖစ္သည္။တိုးပြားလာျခင္းကိုထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ၂၀၀ လီတာBPA-ကင္းေသာ၊ သိပ္သည္းမႈျမင့္မားသည့္ပိုလီအီသာ
လင္းစည္ မ်ားျဖင့္ေပးသည္ (HDPE(high density polyethylene)။ HDPE (စည္အလြတ္သည္ ၁၀kg
(၂၂.၀၄ေပါင္)ေအာက္အေလးခ်ိန္႐ွိ၍

ေ၀းလံေသာလူထုအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား႐ွိရာသို႔

ေျခလ်င္-ပိုကအ
္ နည္းငယ္

တို႔ျဖင့္ဆက္၍ တပ္ဆင္မည့္ေနရာႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္တင
ြ ္ရႏိုင္ေသာေရစစ္ျပဳလုပ္သည့္မႈန္မႊားေသာပစၥည္းမ်ားျဖင့္
ျဖည့္ႏိုင္သည္။ဤ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုတည္ေဆာက္ရန္၁၂၅$ခန္႔ကုန္က်၍ သာမန္လက္သံုးကရိယာမ်ားျဖင့္တပ္ဆင္ႏိုင္၍
(ဥပမာ- လယ္သာမင္းကရိယာ-အစံ)ု ရံဖန္ရံခါထိန္းသိမ္းျခင္းျဖင့္ သဲေရစစ္ႏွင့္ ခ်ာကိုတစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္
ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းျပဳလုပ္ႏိုင္မည္။ဤဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုကိုေဖၚျပထားေသာ

ပံ၁
ု ၂သည္

ထိုင္းႏိုင္ငံနယ္စပ္႐ွိေျပာင္းေ႐ႊ႔

ေနထိုင/္ ဒုကၡသည္ကရင္တိုင္းရင္းသားကေလးမ်ားေနေသာေက်ာင္းအိပ္ေက်ာင္းစားလက္ခံသည့္

ေက်ာင္းကို

အေထာက္အကူျပဳသည္။
ေသာက္သံုးရန္သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေသာက္ေရ
ျပဳျပင္သန္႔စင္သည့္ ပစၥည္းကရိယာမ်ား

ခ်ာေရစစ္
ခ်ာေရစစ္
အထက္စီးေက်ာက္စရစ္ေရစစ္
အထက္စီးေက်ာက္စ

ဇီ၀-သဲေရစစ္

သန္႔စင္ ၿပီးေရ
သိုေလွာင္

ရစ္ေရစစ္
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ပံု ၁၃
အထက္စီး ေက်ာက္စရစ္ေရစစ္

ဇီ၀-သဲေရစစ္

၁/၂”ထြက္
ေပါက္

၁/၂”၀င္ေပါက္

ဘုတ္ျပား
အလြတ္

ဘုတ္ျပား
အလြတ္

ေက်ာက္စရစ္
သဲေခ်ာ
ေဂါက္သီးမွလက္သီး

သဲၾကမ္း

အ႐ြယ္
ြ ယေ
္ က်ာက္တံုး

ပဲေစ့ေက်ာက္စရစ္

ေက်ာက္တံုးႀကီး

ေက်ာက္စရစ္

ေက်ာက္တံုးႀကီး

၁/၂”
၀င္ေပါက္

၁/၂”ထြက္ ေပါက္

ေရေျပာင္းျပန္စီးျခင္းျဖင္သန႔
သန႔႔္ေစေသာဗား
စေသာဗား၁
သာဗား၁ ၁/၂”

ခ်ာ ေရစစ္

၁/၂”၀င္ေပါက္

ျပဳျပင္သန္႔စင္ၿပီးေရသိုေလွာင္ကန္္
၁/၂”၀င္ေပါက္

ဘုတ္ျပားအလြ
ပားအလြတ္
အလြတ္

ခ်ာ
သဲၾကမ္း
ပဲေစ့ေက်ာက္စရစ္
ေက်ာက္စရစ္

ေက်ာက္တံုးႀကီး

၁/၂”ထြက္ ေပါက္
ထြက္

(ပံု ၁၂ ႏွင့္ ၁၃)
၁၃) ၃၀၀လီ
၃၀၀လီတာ/
ာ/တေန႔ - ထပ္ဆင္-့ အဟန္႔အတားျပဳ ေသာက္သံုးရန္သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေရျပဳျပင္ သန္႔စင္သည့္စနစ္ျဖစ္၍
ေရစစ္ျပဳလုပ္ သည့္ မႈန္မႊားေသာပစၥည္းမ်ားကို ပံုေဖၚေသာဓါတ္
ဖၚေသာဓါတ္ပံုႏွင့္႐ုပ္ပံုမ်ားျဖစ္သည္။ ႐ုပ္ပံုမ်ားကို နာသန္ ရင္(့ ထ)မွေဖၚျပသည္။

ေဒသတြင္ပိုေနေသာဇီ၀ေလာင္စာမွ တိုးတက္ေသာဘိုင္အိုခ်ာေရစစ္ထုတ္လုပ္ရန္ ဘိုင္အိုခ်ာ ေရစစ္ေရျပဳျပင္
သန္႔စင္သည့္စနစ္ႏွင့္ အကုန္အက်သက္သာေသာ ဂက္စီဖာယာယူနစ္မ်ား ၏ဒီဇိုင္း၊တည္ေဆာက္ပံုႏွင့္လည္
ပတ္ ပံုကို အေသးစိပ္ေဖၚျပေသာလမ္းညႊန္စာအုပ္ႏွင့္ဗီဒ
ြ ီယိုမ်ားကို အခြီရက္(စ္)စလူး႐ွင္း (Aqueous Solutions)
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၀က္(ဘ)ဆိုက္တင
ြ ္ရႏိုင္သည္(www.aqsolutions.org)။

စာေရးသူႏွင့္ပတ္သက္သည့္အေၾကာင္း
ေဂ်ာ့(႐္)ွ ခန္း(စ္) (Josh Kearns)သည္အခြီရက္(စ္) စလူး႐ွင္း(Aqueous Solutions) တြင္ ပူးတြဲတည္ေထာင္သူ
ႏွင့္ သိပၸံညႊန္ၾကားေရးမႉးျဖစ္၍ ကိုလိုရာဒိ-ု ဘိုလ္တာတကၠသိုလ္တင
ြ ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲလူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ပတ္
၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးစက္မႈဆိုင္ရာ ေဒါက္တာဘြဲ႔အတြက္ျပဳလုပ္ေနသူျဖစ္သည္။သူသည္ ယူစ-ီ ဘာကေလးမွ
(UC-Berkeley) ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဘိုင္အိုဂ်ီအိုခယ္မက္စထရီ အတြက္ မဟာသိပဘ
ၸံ ႔၊ြဲ ကလယ္စမ္
(Clemson) မွဓါတုသိပဘ
ၸံ ြဲ႔ကိုရ႐ွိ၍ အေရွ႕ေတာင္အာ႐ွ ရည္႐ွည္တည္တံ့ေသာေက်းလက္ေဒသဖံြ႔ၿဖိဳးမႈ လုပ္ငန္း
တြင္ အေတြ႔အႀကံဳေျခာက္ႏွစ္႐ွိပါသည္။ ခန္း(စ) ကို (၅၂၀) ၉၈၉၃၉၅၉ (သိ)ု႔ josh@aqsolutions.org,

joshua.kearns@colorado.eduႏွင့္ စကိုက္ (“joshkearns”) ျဖင့္ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

ကုမဏီ
ၸဏႏ
ီ ွင့္ပတ္သက္သည့္အေၾကာင္း
အခြီရက္(စ္)စလူး႐ွင္း(www.aqsolutions.org)သည္သုေတသနသိပၸံပညာ႐ွင္မ်ားး၊ ကြင္းဆင္းအင္ဂ်င္နီယာ
မ်ားႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ဆက္စပ္မႈကိုေလ့လာေသာဒီဇိုင္းနာမ်ားပါ၀င္သည့္ ေစတနာ၀န္ထမ္း-အေျချပဳ အက်ိဳး
အျမတ္မယူေသာအဖြဲ႔ျဖစ္သည္၊ ပတ္၀န္းက်င္ဆက္စပ္မႈပံုစံမ်ားႏွင့္ ေရတြင္ဆီေလ်ာ္မႈ႐ွိေသာ နည္းပညာမ်ား

(WASH)၊မိလႅာႏွင့္တစ္ကိုယရ
္ ည္သန္႔႐ွင္ေရးမွတဆင္အ
့ သက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းလံုၿခံဳမႈ၊ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈ
ႏွင့္

စီးပြားေရးရည္႐ွည္တည္တံ့မႈႏွင့္ေဒသခံမွ

အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။

ကၽြန္ပ္တို႔သည္

မိမိကိုယ္ကိုအားကိုးမႈစသည္တို႔တိုးတက္ရန္လုပ္ေဆာင္ေသာ

ေနရာအႏွံ႔ျဖန္႔ထုတ္ႏိုင္မည့္အေသးစားေရျပဳျပင္သန္႔စင္ျခင္းႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္

ထိန္းသိမ္းမႈဆိုင္ရာမိလႅာစနစ္မ်ားတို႔ႏင
ွ ့္ပတ္သက္၍ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းႏွင့္ဓါတ္ခသ
ြဲ ုေတသနျပဳျခင္းတုိ႔ကိုျပဳ
လုပ္သည္။ကၽြန္ပ္တို႔သည္အေ႐ွ႔ေတာင္အာ႐ွ႐ွိေက်းလက္ေဒသ/ေ၀းလံေခါင္းပါးေသာေနရာ၊
သားမ်ား၊

ႏွင့္ပူးေပါင္း၍

ရည္႐ွည္တည္တံ့ေသာWASH

ေဒသခံတိုင္းရင္း

တည္ေဆာက္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးရန္အတြက္ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စီးပြား

ေရးတြင္နိ္မ့္က်ေသာလူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ နည္းပညာအႀကံျပဳျခင္းႏွင့္စီမံကိန္းစီမံခန္႔ခြဲမ၀
ႈ န္ေဆာင္
မႈေပးသည္။

ကၽြန္ပ္တ၏
ို႔ သုေတသနသည္

အိမ္ေျခအႏွံ႔ျဖန္႔ထုတ္ရန္ေဒသတြင္

ထုတ္လုပ္ေသာခ်ာမ်ားႏွင့္

ေသးငယ္ေသာ လူထုေရျပဳျပင္သန္႔စင္ျခင္းကိုျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္သည္ကိုေဖၚျပရန္ရည္႐ြယ္ပါသည္။ ဤလုပ္
ငန္းသည္ လူသားတို႔၏က်န္းမားေရး၊ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာရည္႐ွည္တည္တံ့ေရးႏွင့္ ေဒသစီပြားေရးတို႔ကိုသုံးဆအက်ိဳးျဖစ္ေစသည္ကိုသတိျပဳမိသည္။(၁)လက္႐ွိတည္႐ွိေနျခင္းမ႐ွိေသာေနရာတြင္ကုန္က်မႈ သက္သာ၍နည္း
ပညာမ်ားလက္လွမ္းႏိုင္ေသာေရျပဳျပင္သန္႔စင္မႈကိုေပးရန္ (၂)အစိမ္းေရာင္ဂက္စီဖာယာနည္းပညာျဖင့္ညစ္ညမ္း
မႈႏွင့္စြမ္းအင္-မလံုေလာက္ေသာမီးေသြးထုတ္လုပ္မႈကို ကာမိေစရန္ႏွင(့္ ၃)ေက်း႐ြာအဆင္အ
့ ဆင့္ျမင့္စုတ္ယူႏိုင္
ေသာေဆာဘင့္ထုတ္လုပ္ျခင္းတြင္ အေသးစားတီထင
ြ ္လုပ္ကို္င္မႈကိုအေထာက္အကူျပဳရန္။အစိုးရမ်ား၊ အေသး
စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ေဒသခံႏွင့္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအင္ဂ်ီအိုမ်ားႏွင့္တဲဖ
ြ က္၍ ကၽြန္ပ္တို႔သည္ လူသားမ်ား၏
အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ကိုအက်ိဳးျဖစ္ေစမည့္ ဆီေလ်ာ္ေသာနည္းပညာမ်ားကိုခ်မွတ္ရာတြင္
ဤသုေတသနမ်ားမွ ရ႐ွိသည့္အခ်က္အလက္မ်ားကိုေ၀ငွေပးပါသည္။
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