ေက်ာက္မီးေသြး ျမန္မာျပည္တြင္း
ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ
ေက်ာက္မီးေသြးအႏၱရာယ္
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တီက်စ္ေဒသတြင္
ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာသုံး
ဓာတ္အားေပးစက္ရုံ
(၁၂၀) မီဂါ၀ပ္လည္ပတ္မည့္
အစီအစဥ္ႏွင့္
ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္ေစႏိုင္မည့္
အလားအလာမ်ား။

၂၀၀၂ ခုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္ ရွမး္ ျပည္နယ္ (ေတာင္ပင
ုိ း္ ) ေတာင္ႀကီး
ခရိင
ု ၊္ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္တရားၿမိဳ႕နယ္ခရ
ဲြ ိွ တီက်စ္ေက်းရြာ
အနီးတြင္ လွ်ပ္စစ္စမ
ြ း္ အင္၀န္ႀကီးဌာနမွ ေက်ာက္မးီ ေသြးေလာင္စာ
သံးု လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပး စက္ရတ
ုံ စ္ရက
ုံ ုိ တည္ေဆာက္ခပ
့ဲ ါသည္။
ထိုစက္ရံုမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ တရုတ္ကုမၸဏီတို႔ ဖက္စပ္
အက်ိဳးတူလုပ္ငန္းျဖစ္သည္။
လစ္(ဂ္)ႏိက
ႈ ္ (Lignite) အမ်ဳိးအစားေက်ာက္မးီ ေသြးကို
ေလာင္စာအျဖစ္ အသုံးျပဳၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မဂၢါ၀ပ္ (၁၂၀)
ထုတလ
္ ပ
ု ႏ
္ င
ုိ ေ
္ ရးအတြက္ တည္ေဆာက္ခေ
့ဲ သာ္လည္း လက္ေတြ႕
တြင္မဂၢါ၀ပ္ (၂၀) သာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
ထိုိသို႕ သတ္မွတ္ပမာဏ အျပည့္အ၀ ထုတ္လုပ္လည္
ပတ္ႏိုင္မႈ မရွိေသးေသာ္လည္း ထိုစက္ရံုမွသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္
ဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားစြာကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါသည္။ စက္ရုံမွစြန္႔
ထုတ္ေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား (ဓာတ္ေငြ႕မ်ား၊ အမႈန္မ်ား၊ ျပာမ်ား
ႏွင့္ အနံ႔ဆုိးမ်ား) ကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းအားနည္းပါးသည့္အတြက္
စက္ရုံပတ္၀န္းက်င္ (၅) မိုင္ပတ္လည္အတြင္းရွိ ေဒသ၏ ေရ
အရင္းအျမစ္ႏွင့္ သဘာ၀ေဂဟစနစ္မ်ားအျပင္ စိုက္ပ်ိဳးေျမႏွင့္
တိရစ
ိ ာၦနမ
္ ်ားကိပ
ု ါ ထိခက
ုိ ေ
္ စပါသည္။ အထူးသျဖင့္ သက္ႀကီးရြယအ
္ ို
မ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ ပန္းနာရင္ၾကပ္ေရာဂါအပါ၀င္
အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ားႏွင့္ ေရမသန္႕ရွင္းမႈ
ေၾကာင္ျ့ ဖစ္ေသာအေရျပား ေရာဂါမ်ားကို ခံစားခဲၾ့ ကရသည္။ ကိယ
ု ္
၀န္ပ်က္က်ျခင္း၊ ေပါင္ခ်ိန္မျပည့္ေသာကေလးမ်ား ေမြးဖြားျခင္း
မ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။

ထိက
ု သ
ဲ့ ႕ို ေသာ က်န္းမာေရးျပႆနာသာမက ေဒသ၏
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈကိုလည္း ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ
ခဲ့ပါသည္။ တိရစာၦန္မ်ား ေရာဂါျဖစ္ျခင္း၊ ၀က္သားေပါက္ႏႈန္း
လည္းသိသိသာသာ က်ဆင္းျခင္းမ်ားလည္း ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။
စက္ရုံမွ စြန္႔ထုတ္ေသာ ညစ္ညမ္းေရမ်ား စီး၀င္သည့္
ေရေခ်ာင္းမွေရမ်ားကို ေသာက္မိေသာ ကၽြဲႏြားမ်ားမွာ ထူးဆန္း
ေသာေရာဂါျဖစ္ကာ ေသဆံုးၿပီး အခ်ိနအ
္ နည္းငယ္အတြင္းမွာပင္
၀မ္းတြင္းကလီစာအစိတ္အပိုင္းမ်ား လ်င္ျမန္စြာ ပုပ္ျခင္းမ်ားျဖစ္
ပါသည္။ ထိုေခ်ာင္းမွေရကို သံုးစြဲသူမ်ားမွာလည္း အေရျပား
ယားယံျခင္း၊ အနာမ်ားျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ဖ်ားနာျခင္းမ်ား ခံစားရပါသည္။
စိုက္ပ်ဳိးသီးႏွံမ်ားႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား၏ အရည္အေသြး
မ်ားလည္း က်ဆင္းလာပါသည္။
စက္ရလ
ုံ ည္ပတ္ေရးအတြက္ လိအ
ု ပ္ေသာ လုပင
္ န္းသုံး
ေရကို ေက်းရြာ၏ ပင္မေရအရင္းအျမစ္ကို အသံုးျပဳခဲၿ့ ပီး၊ ေက်းရြာ
အတြက္ သီးျခားေရရရွိေရးအတြက္ အစားထိုးေဆာင္ရြက္ေပး
ျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ ေက်းရြာသားမ်ားမွ ေသာက္သုံးေရ အခက္အခဲ
ေျပလည္ေစရန္အတြက္ တူေဖာ္ၾကေသာ ေရတြင္း၊ ေရကန္မ်ားမွ
ေရမ်ားမွာလည္း စက္ရုံ၏ေခါင္းတိုင္မွ စြန္႔ထုတ္ေသာ ေက်ာက္
မီးေသြးျပာမႈန္မ်ား လြင့္စင္က်ေရာက္သျဖင့္ ညစ္ညမ္းသြားခဲ့ၿပီး
ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ေသာက္ေရကို သန္႔စင္မႈ ျပဳလုပ္ရသျဖင့္
၀န္ပိၾကပါသည္။

ဤျဖစ္စဥ္ကို သံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္
တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာသုံး
ဓာတ္အားေပးစက္ရုံေၾကာင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ
အေပၚထိခိုက္ျခင္းႏွင့္ လူသားမ်ားအေပၚ
အမွန္တကယ္ထိခိုက္မႈရွိေၾကာင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရမွ
အသိအမွတ္ျပဳျခင္းရွိသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။
ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ဆန္႕က်င္ကန္႕ကြက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္း
ေဒသခံမ်ားက စက္ရုံတာ၀န္ရွိပုဂၢဳိလ္မ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္း
ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကို ကာလအတန္ၾကာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း
တစ္စုံတစ္ရာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ထို႕ေၾကာင့္
အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ေဒသခံမ်ား ေက်ာက္
မီးေသြးသံးု လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရက
ုံ ုိဆန္႕က်င္ေသာလႈပရ
္ ာွ းမႈ
တရပ္ေမြးဖြားလာျပီး လမ္းေပၚတြင္ လူထဆ
ု ႏၵေဖာ္ထတ
ု ျ္ ခင္း မွအစ၊
ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သို႕ ေတာင္းဆိုျခင္းအထိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါ
သည္။ ထိုေတာင္းဆိုတင္ျပမႈမ်ားေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္
၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေခါင္းေဆာင္
ေသာစုစ
ံ မ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ တရပ္ဖ႕ဲြ စည္းခဲသ
့ ည္။ စက္ရ၏
ံု
စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစခဲ့ၿပီး
ေဒသခံလူထု၏ ဘ၀ႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းမႈ အေပၚတြင္
သက္ေရာက္မမ
ႈ ်ားစြာ အမွနတ
္ ကယ္ ျဖစ္ေပၚေစခဲေ
့ ၾကာင္း ေကာ္မရွင္

၂

မွေရးသားထုတ္ျပန္ေပးခဲ့ပါသည္။ ေကာ္မရွင္က စက္ရုံတာ၀န္ရွိ
ပုဂၢဳိလ္မ်ားအား စက္ရံုမွ စြန္႔ထုတ္လိုက္ေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို
ပတ္၀န္းက်င္ထခ
ိ က
ုိ မ
္ ႈ မရွေ
ိ အာင္ ျပဳျပင္ေဆာင္ရက
ြ ေ
္ စရန္ ညႊနၾ္ ကား
ၿပီး၊ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးစီးသည္အထိ စက္ရုံလည္
ပတ္မႈကို ရပ္ဆိုင္းထားရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့ပါသည္။ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕
အစည္းမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ေက်းရြာသားမ်ားသည္ ေက်ာက္မးီ ေသြး
ေလာင္စာသံုး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံုကို ဆန္႔က်င္ျခင္းႏွင့္
လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ေပးမႈ ရရွိေအာင္ သက္ဆိုင္ရာ
ျမိဳ႕နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွတဆင့္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾက
ပါသည္။
ဤျဖစ္စဥ္ကုိ သံးု သပ္ၾကည္လ
့ ်ွ င္ တီက်စ္ေက်ာက္မးီ ေသြး
ေလာင္စာသုံး ဓာတ္အားေပးစက္ရုံေၾကာင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္
အေပၚ အေပၚထိခိုက္ျခင္းႏွင့္ လူသားမ်ားအေပၚ အမွန္တကယ္

ထိခိုက္မႈရွိေၾကာင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရမွ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းရွိ
သည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။
ရလာဒ္အေနျဖင့္ လည္ပတ္ခင
ြ ရ
့္ ရွခ
ိ သ
့ဲ ည့္ တရုတက
္ မ
ု ဏ
ၸ ီ
သည္ေကာ္မရွင၏
္ ညႊနၾ္ ကားခ်က္အတိင
ု း္ ေဆာင္ရက
ြ ႏ
္ င
ုိ မ
္ ႈ မရွသ
ိ ျဖင့္
တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြး ဓာတ္အားေပးစက္ရုံ လုပ္ကိုင္ခြင့္လိုင္စင္
ကိုစြန္႕လႊတ္ခဲ့ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္
၀န္ႀကီးဌာနမွ တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြး ဓာတ္အားေပးစက္ရုံအား
ျပန္လည္လည္ပတ္မည္ဟု ေၾကျငာခဲ့ပါသည္။ ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္
ျမန္မာႏိုင္ငံသားတဦး ပိုင္ဆို္င္ေသာ ၀ူရွီးဟြာကြမ္း (Wixi Hwa
Guang Co. Ltd.,) ကုမဏ
ၸ လ
ီ မ
ီ တ
ိ က္မွ - တင္ဒါ ေအာင္ျမင္ခပ
ဲ့ ါသည္။
ထို ကုမၸဏီသည္ - စက္ရံုထြက္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားအား စီမံခန့္ခြဲမႈကို
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ မရွိေစရေအာင္ လိုအပ္ေသာ ျပဳျပင္
မြမ္းမံမမ
ႈ ်ား ျပဳလုပရ
္ န္၊ - လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မဂၢါ၀ပ္ (၁၂၀) ထုတလ
္ ပ
ု ္
ရန္ႏင
ွ ့္ - လုပက
္ င
ို က
္ ာလကို (၂၂) ႏွစသ
္ တ္မတ
ွ ၍
္ အက်ဳိးတူစနစ္ျဖင့္
ေဆာင္ရက
ြ ရ
္ န္ အစရွေ
ိ သာ လုပင
္ န္းလမ္းညႊနခ
္ ်ကမ
္ ်ားအတြငး္ သေဘာ
တူညီလုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

မဂၢါ၀ပ္ (၂၀) ထုတ္လုပ္မႈမွ ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားကို တြက္ခ်က္လွ်င္
ပထမ (၃) ႏွစ္အတြင္း စက္ရံုႏွင့္ (၅) မိုင္ပတ္လည္အတြင္း
ထိခိုက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစျပီး၊
၅ ႏွစ္အတြင္း ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမွာ စက္ရံုမွ (၇) မိုင္ပတ္လည္အထိ
ထိခိုက္ပ်က္စီးေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ကနဦးေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ျခင္း။
၀ူရးီွ ဟြာကြမး္ ကုမဏ
ၸ သ
ီ ည္ ျပည္ေထာင္စအ
ု စိးု ရ လွ်ပ္စစ္
ႏွငစ
့္ မ
ြ း္ အင္၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စအ
ု ဆင့္ ဦးေဆာင္ညန
ႊ ၾ္ ကား
ေရးမွဴး၊ ရွမး္ ျပည္နယ္အစိးု ရ သံယဇ
ံ ာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္
ထိနး္ သိမး္ ေရး၀န္ႀကီး၊ ရွမး္ ျပည္နယ္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိနး္ သိမး္
ေရးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
မ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား၊ အရပ္ဘက္
အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒယ
ီ ာမ်ားအား ဖိတေ
္ ခၚ၍ ေက်ာက္
မီးေသြးစက္ရုံ ျပန္လည္လည္ပတ္ေရးအတြက္ ကနဦးေတြ႕ဆုံ
ေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ရပ္ကို ၂၄.၄.၂၀၁၆ ေန႕၊ မြန္းလြဲ ၁၃း၀၀ နာရီမွ
၁၉း၃၀ နာရီအထိ က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ ၀ူရွီးဟြာကြမ္း ကုမၸဏီ၏
ကိုယ္စား Environmental Impact Assessment (EIA), Social
Impact Assessment (SIA), Health Impact Assessment
(HIA) လုပင
္ န္းမ်ားေဆာင္ရက
ြ ရ
္ န္ တာ၀န္ယထ
ူ ားသည့္ E. Guard
Environmental Services Co. Ltd., မွ တာ၀န္ရွိပုဂၢဳိလ္မ်ား
ကိုလည္း ဖိတ္ၾကားခဲ့ပါသည္။
ဤေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေမးခြန္းမ်ားကို
ေဒသခံျပည္သမ
ူ ်ားက အဓိကထားေမးျမန္းခဲၿ့ ပီး စက္ရ၏
ံု တာ၀န္ခံ
ႏွင့္ အစိုးရအဖြ႕ဲ မွ တာ၀န္ရသ
ွိ မ
ူ ်ားက ျပန္လည္ေျဖၾကား ခဲပ
့ ါသည္။

ေဒသခံရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက
(က) ၀ူရးီွ ဟြာကြမး္ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ွ ယခင္က ျဖစ္ေပၚခဲေ
့ သာ မွားယြငး္ မႈ
မ်ားကိုထပ္မျံ ဖစ္ပာြ းျခင္းမရွေ
ိ စရန္ အာမခံနင
ုိ မ
္ ႈ ရွပ
ိ ါသလား၊
ကုမၸဏီမွ စက္ရံုလည္ပတ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမႈမ်ား
အတြက္ တာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခံမႈမ်ား ျပဳႏိုင္သလား။
(ခ)
EIA, SIA လုပ္ငန္းမ်ား မျပဳလုပ္ရေသးမီ လုပ္ကိုင္ခြင့္
တင္ဒါခ်ထားျခင္းသည္ ျပ႒ာန္းထားေသာ တရားဥပေဒ
မ်ားႏွင့္ ညီညႊတ္မႈရွိပါသလား။
(ဂ)
စက္ရလ
ံု ည္ပတ္ခင
ြ ့္ ရရွခ
ိ ်ထားေပးျခင္းသည္ ျမန္မာ့ရင္းႏွးီ
ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္၏ တရား၀င္ခြင့္ျပဳထားျခင္း ဟုတ္၊
မဟုတ္။
(ဃ) စက္ရုံလည္ပတ္မႈေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ
ထိခိုက္မႈရွိခဲ့လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္း
ထားေသာစည္းမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္
မ်ားႏွငအ
့္ ညီ စက္ရဘ
ုံ က္မွ ေဆာင္ရြကႏ
္ င
ို ျ္ ခင္း မရွခ
ိ ဲပ
့ ါက
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အဆုံးရႈံးခံ၍ လုပ္ငန္းကိုရပ္စဲခံႏိုင္ပါ
သလားဟူေသာ ေမးခြန္းမ်ား ေမးခဲ့ၾကပါသည္။

၃

အစိုးရအဖြဲ႕၏ တာ၀န္ရွိသူ ပုဂၢဳိလ္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမွ
တာ၀န္ရွိသူမ်ားက အထက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း
ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။
ေမးခြန္း (က) (ခ) ႏွင့္ (ဂ) ပါေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ျပည္
ေထာင္စအ
ု စိးု ရအဖြ႕ဲ ၏ လွ်ပ္စစ္ႏင
ွ ့္ စြမး္ အင္၀န္ႀကီးဌာန ဦးေဆာင္
ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္၀င္းမွ ေျဖၾကားေပးခဲ့ပါသည္။ စက္ရုံ
ျပန္လည္လည္ပတ္ေရးအတြက္ ၀ူရွီးဟြာကြမ္း ကုမၸဏီကို တင္ဒါ
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈ မရွိ
ေစရေအာင္ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ေစရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ စံႏႈန္းမ်ား
အတိုင္းေဆာင္ရြက္၊ တရား၀င္ခြင့္ျပဳ (ျမန္မာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္
မတီ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္) ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ (၂၂) ႏွစ္ကို အက်ဳိးတူ
ခံစားခြင့္စနစ္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳထားျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိ
ခိုက္မႈ မရွိႏိုင္ပါေၾကာင္းႏွင့္ စက္ရုံျပန္လည္ လည္ပတ္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္
သက္၍ စက္ရုံအေဟာင္းကို ျပန္လည္လည္ပတ္ျခင္းျဖစ္သျဖင့္
EIA, SIA ျပဳလုပ္ရန္မလိုေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။
ေမးခြန္း (ဃ) ပါ ေမးျမန္းခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၀ူရွီး
ဟြာကြမ္း (ျမန္မာ) ကုမၸဏီမွ တာ၀န္ခံုဂၢဳိလ္က တီက်စ္ဓာတ္အား
ေပးစက္ရုံကို သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈ မရွိေစရေအာင္ စြန္႔
ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား၊ နည္း စနစ္မ်ားကို
အျပည့္အ၀ထည့္သြင္းထားၿပီး ဘြိဳင္လာကိုလည္း ပိုထိေရာက္

၄

ေသာ ဘြိဳင္လာအသစ္လဲလွယ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္
ျပည္ေထာင္စုတြင္ အသုံးျပဳေနေသာ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာျဖင့္
အစားထိုးလည္ပတ္မည္ျဖစ္ၿပီး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ
မျဖစ္ႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ မစိုးရိမ္ၾကရန္ေျပာလိုပါေၾကာင္း EIA, SIA,
HIA လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ သဘာ၀ပတ္၀န္း
က်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္ႏွင့္
အစိုးရ၏ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို
တိက်စြာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ပါမည္ဟု ေျဖၾကားသည့္အျပင္
ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျပည့္အ၀တာ၀န္ခံ၊
တာ၀န္ယူပါေၾကာင္း မိမိတို႔ စက္ရုံလည္ပတ္မႈေၾကာင့္ သဘာ၀
ပတ္၀န္းက်င္ထခ
ိ က
ုိ မ
္ မ
ႈ ်ားရွေ
ိ ၾကာင္း သက္ေသအေထာက္အထား
ခုိင္လုံစြာ တင္ျပႏိုင္ပါက မိမိတို႔ရရွိေသာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရပ္စဲ၍ ရင္း
ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အဆုံးရႈံးခံ၍ ရပ္ဆိုင္းပါမည္ဟု ရွင္းလင္းေျပာၾကား
ပါသည္။

အျပန္ အ လွ န္ေ ဆြးေႏြးေျဖၾကားခ်က္ မ ်ားအေပၚ
စိစစ္သုံးသပ္ျခင္း
အထက္ပါေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚ စိစစ္ေလ့လာရာ
တြငတ
္ က
ီ ်စ္ ေက်ာက္မးီ ေသြးစက္ရံု ျပန္လည္လည္ပတ္ခင
ြ ျ့္ ပဳေရး

ႏွင့္ပတ္သက္၍ EIA, SIA လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ လုပ္ငန္းေဆာင္
ရြကမ
္ ႈေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ လုပ္ငန္းမွ စြန႔ပ
္ စ္ေသာ စြန႔ပ
္ စ္
ပစၥည္းမ်ား (အမႈန္မ်ား၊ ဓာတ္ေငြ႕မ်ား၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းအစိုင္အခဲ
အရည္မ်ား) ႏွင့္ အနံ႔အသက္မ်ား၊ ဆူညံသံမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ
ေသာအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို စိစစ္
ေလ့လာေသာ လုပင
္ န္းျဖစ္သည္။ စက္ရအ
ံု ေဟာင္းျဖစ္ျခင္း အသစ္
ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈမရွိဘဲ EIA, SIA, HIA သံုးသပ္ေရး လုပ္
ငန္းကို လုပ္ေဆာင္ေသာနည္းစနစ္ (Mechanism) ႏွင့္ ျဖစ္စဥ္
(Process) ကိစ
ု စ္ေဆးရန္ လိအ
ု ပ္သည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ တီက်စ္ဓာတ္
အားေပးစက္ရုံအား ျပန္လည္ပတ္ျခင္း မျပဳမီ EIA, SIA, HIA
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပည္တြင္း ဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ
ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္။
ေမးခြန္း (ဃ) ပါေမးျမန္းခ်က္အား ၀ူရွီးဟြာကြမ္း (ျမန္
မာ) ကုမၸဏီ၏ တာ၀န္ခံမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားမႈတြင္ စက္ရုံလည္
ပတ္မႈေၾကာင့္ သဘာ၀တ္၀န္းက်င္၊ သဘာ၀ေပါက္ပင္မ်ား၊ စိုက္
ပ်ဳိးသီးႏွံမ်ား၊ လူမႈပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈမ်ား ရွိေၾကာင္းကို သက္
ေသအေထာက္အထား ခုိင္လုံစြာျပသႏိုင္မွသာ တာ၀န္ခံ၊ တာ
၀န္ယူမႈ ျပဳႏိုင္မည္ဟု အဓိကထားေျဖၾကားခ်က္မ်ားကို အထူး
သတိျပဳမွတ္သားရမည့္အျပင္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား
စုေဆာင္းမွတ္တမ္းတင္ထားရန္ လိုသည္ဟု သုံးသပ္မိပါသည္။

တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြး ဓာတ္အားေပးစက္ရုံ
စမ္းသပ္လည္ပတ္မႈ မျပဳမီ
ႀကဳိတင္ေဆာင္ရြက္သင့္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား။
တီက်စ္ေက်ာက္မးီ ေသြး ဓာတ္အားေပးစက္ရံု ျပန္လည္
လည္ပတ္ေရးအတြက္ EIA, SIA, HIA လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္
ရြက္ရန္ E-Guard Environmental Services Co. Ltd., အား
ကုမၸဏီမွ ငွားရမ္းတာ၀န္ေပးထားပါသည္။ ယင္းကုမၸဏီမွ လုပ္
ငန္းမ်ား ေဆာင္ရက
ြ ရ
္ ာတြငလ
္ ည္းေကာင္း၊ သတင္းအခ်ကအ
္ လက္
မ်ားထုတ္ျပန္ရာတြင္လည္းေကာင္း ကုမၸဏီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္
မ်ားအေပၚ အၾကြင္းမဲ့ယံုၾကည္ရန္မသင့္ပါ။ ျပန္လွန္ထိန္းညႇိျခင္း
ယႏၱယား (Check and Balance Machenism) ထားရွိရန္လိုအပ္
ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ စက္ရုံျပန္လည္ လည္ပတ္မႈ မစတင္မီ
ေဒသခံျပည္သမ
ူ ်ားကို ကိယ
ု စ
္ ားျပဳသည့္ သီးျခားလြတလ
္ ပ္ေသာ
ေကာ္မရွင္တစ္ခု ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားကို ေခၚယူျပီး
စက္ရံုမလည္ပတ္မီ ပကတိမူလအေျခအေန သတင္းအခ်က္
အလက္မ်ား (ေရ၊ ေျမ၊ ေလတို႕ႏွင့္ သဘာ၀ေပါက္ပင္မ်ား၊ စိုက္
ပ်ဳိးသီးႏွံမ်ား၊ လူႏွင့္ တိရိစာၦန္မ်ား၏ က်န္းမာေရးအေျခအေန
မ်ား) ကို သီးျခားေကာက္ယျူ ခင္း၊ မွတတ
္ မ္းမ်ားျပဳစုျခင္း၊ ရရွိေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ထား
သင့္ပါသည္။ ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရွမ္းျပည္နယ္
အစိုးရ၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမ်ား၏ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား
သို႔တင္ျပျခင္း၊ ကုမၸဏီမွ ငွားရမ္းထားေသာ EIA, SIA, HIA
လုပင
္ န္းမ်ား ေဆာင္ရြကသ
္ ည့္ ၀န္ေဆာင္မက
ႈ မ
ု ဏ
ၸ မ
ီ ွ ေကာက္ယူ
ရရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆး
ျခင္း၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္သေဘာတူအေျခခံစံႏႈန္းမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း

ျပဳလုပၿ္ ပီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထုတျ္ ပန္၍ ဘုသ
ံ ေဘာတူ
စံႏႈန္းမ်ား၊ အေျခခံအခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ထား သင့္ပါသည္။
ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ CSO မ်ားကလည္း မိမိတို႔ေဒသ
ရွိသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေပါက္ပင္မ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိးသီးႏွံမ်ား၏ အေျခ
အေန (ပွ်မ္းမွ်အထြက္ႏႈန္း၊ သီးႏွံအရည္အေသြး) ေသာက္သုံးေရ
မ်ား၏ အေျခအေန၊ ေရရရွိႏိုင္မႈ အေျခအေန (အရင္းအျမစ္)၊
က်န္းမာေရးအေျခအေန (ေမြးဖြားႏႈနး္ ၊ ေမြးဖြားကေလး၏က်န္းမာ
ေရး၊ ေသဆုံးႏႈန္း၊ ပွ်မ္းမွ်သက္တမ္းႏွင့္ အျဖစ္မ်ားေသာေရာဂါ
မ်ားႏွင့္ အေျခအေန) မ်ားကို မ်က္ျမင္လက္ရွိအေျခအေနမ်ား
အတိင
ု ္း မွတတ
္ မ္းမ်ား ျပဳစုထားရွၿိ ပီး ရရွိေသာအခ်က္အလက္မ်ား
ကိုသတင္းထုတ္ျပန္၍ ကုမၸဏီတာ၀န္ရွိသူမ်ားကို ႀကဳိတင္အသိ
ေပးထားသင့္ပါသည္။
ဤကဲ့သို႔ စက္ရုံမလည္ပတ္မီ ေဒသ၏ပတ္၀န္းက်င္
ပကတိအေျခအေနမ်ားကို တိက်ခိင
ု မ
္ ာစြာ မွတတ
္ မ္းတင္ ေကာက္
ယူထားမွသာ အကယ္၍ စက္ရုံလည္ပတ္သည့္အခါ အေၾကာင္း
အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာ
ပါက မူလအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေျခအေန
မ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္သက္ေသျပႏိုင္ပါသည္။
ေဒသခံျပည္သူလူထု အေျချပဳေသာ အခ်က္အလက္
ေကာက္ယူျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ပညာရွင္
မ်ားအဖြဲ႕တို႔၏ သတင္းအခ်က္အလက္ ေကာက္ယူမႈလုပ္ငန္းစဥ္
မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို လုပ္ခြင့္ရ ကုမၸဏီမွျဖစ္
ေစ၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွျဖစ္ေစ က်ခံသုံးစြဲေပးသင့္သည္။ ရလာဒ္
ကိုလည္း ေကာ္မရွင္မွ အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္ လိုပါသည္။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ ထိခိုက္ႏိုင္မည့္
ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား
စက္ရုံမွ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲသည့္ စနစ္ကို
တည္ေဆာက္ျခင္း၊ စက္ရံုအတြင္းအသံးျပဳသည့္ ပစၥည္းကရိယာ
မ်ားကို လဲလွယ္တပ္ဆပ္ျခင္းမ်ား ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ၿပီးမွ လည္
ပတ္ပါေသာ္လည္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိခိုက္မႈ ရွိႏိုင္ပါ
ေသးသည္။ အကယ္၍ ေဘးထြက္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ
မေအာင္ျမင္ပါက အလြန္ဆိုး၀ါးေသာ ထိခိုက္ဆံုးရွံုးပ်က္စီးမႈမ်ား
ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္။ မဂၢါ၀ပ္ (၂၀) ထုတ္လုပ္မႈမွ ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးမႈ
မ်ားကို တြက္ခ်က္လွ်င္ ပထမ (၃) ႏွစ္အတြင္း စက္ရံုႏွင့္ (၅) မိုင္
ပတ္လည္အတြင္း ထိခိုက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး၊ ၅ ႏွစ္အတြင္း
ထိခက
ုိ ပ
္ ်က္စးီ မႈမာွ စက္ရမ
ုံ ွ (၇) မိင
ု ပ
္ တ္လည္ အထိ ထိခက
ုိ ္ ပ်က္စးီ
ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ဦးစိန္ျမင့္
ျမန္မာအစိမ္းေရာင္ကြန္ရက္ အႀကံေပးအဖြဲ႕၀င္
(သတၱဳတြင္းအင္ဂ်င္နီယာ)

၅

အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ
ျမင္႔တက္လာေသာ
ေက်ာက္မီးေသြးမွ ထုတ္လႊတ္မႈမ်ား၏
ေရာဂါအႏၱရယ္၁
ျမန္မာႏုုိင္ငံအေျခအေန

၆

အက်ဥ္းခ်ဳပ္
အာဆီယံႏုိင္ငံတြင္း ေလထုုညစ္ညမ္းမႈအျမင့္ဆုံးႏုုိင္ငံ
ျဖစ္ေနသည့္တုိင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံသည္ ေက်ာက္မီးေသြးသုုံး လွ်ပ္စစ္
ဓာတ္အားေပးစက္ရံုမ်ားကို အႀကီးအက်ယ္တုိးခ်ဲ႕ရန္ ျပင္ဆင္
လ်က္ရသ
ိ ွ ည္။ တုးိ ု ခ်႕ဲ ရန္ျပင္ဆင္ထားသည့္ စက္ရမ
ံ ု ်ား တည္ေဆာက္
လည္ပတ္ခဲ့ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ SO2 ထုုတ္လႊတ္မႈသည္ ၇ ဆ တုုိး
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PM2.5 – ကမာၻ႔အႀကီးမားဆံုး
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၂ မ်ိဳးလုုံးပါ၀င္ေသာညစ္ညမ္းသည့္အမႈန္အစုအေဝးျဖစ္သည္။
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ေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ အခ်ိန္မတုုိင္မီ ေသဆုုံးရသူ ဦးေရသည္
ေန႕စဥ္ ၄၅ ဦးခန္႔ ရွိမည္ဟုခန္႔မွန္းထားသည္။
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(NOx)
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ေက်ာက္မးီ ေသြး
ဓာတ္အားေပးစက္ရက
ံု
သင္က
့ ်န္းမာေရးကို
မည္သထ
႔ုိ ခ
ိ က
ုိ ေ
္ စႏိင
ု သ
္ နည္း?
ေက်ာက္မီးေသြးဓာတ္အားေပးစက္ရုံမ်ားမွ ထုတ္လႊတ္သည့္
အိုဇုန္းႏွင့္ သိပ္သည္းဆျမင့္မားသည့္ သတၱဳမ်ားသည္ လူကို
အဆိပ္သင့္ေစပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဆာလဖလ္၊
ႏိုက္ထရိုဂ်င္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ႏွင့္ အျခားညစ္ညမ္းဓာတ္ေငြ႕မ်ား
ဓာတ္ျပဳမိၾကၿပီးထြက္ေပၚလာသည့္ ေသးငယ္သည့္အမႈန္
PM 2.5 သည္ က်န္းမာေရးကို ဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္ေစ
ႏိုင္ပါသည္။ ဤအမႈန္မ်ားကို ရွဴ႐ႈိက္မိရာမွတဆင့္
အဆုတ္တြင္း၊ ေသြးလမ္းေၾကာင္းတြင္း ၀င္ေရာက္ကာ
ေသေစႏိုင္သည့္ အလြန္ဆိုးရြားေသာ က်န္းမာေရး
ျပႆနာမ်ားကို ျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္ပါသည္။

• ေလျဖတ္ျခင္း၊
• ဦးေႏွာက္ျဖတ္ထိုးမွတ္ညဏ္က်ျခင္း၊
• ပင္မ ဦးေႏွာက္အာရံုေၾကာ ေရာဂါ၊

• ရုတ္တရက္ႏွလံုးအေမာေဖာက္ျခင္း၊
• ႏွလံုးခုန္ႏႈန္း ေျပာင္းလဲျခင္း၊
• ႏွလုးံ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာေရာဂါမ်ား၊

•
•
•
•

အဆုတ္ ကင္ဆာ၊
ပန္းနာရင္က်ပ္ေဖာက္ျခင္း၊
ပိုးဝင္ၿပီး ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊
အဆုတ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာ
ယိုယြင္းျခင္း၊
• ကေလးတြင္ အဆုတ္
ျဖစ္ေပၚမႈ ပံုမမွန္ျခင္း၊

•
•
•
•

ေပါင္မျပည့္ေသာကေလး ေမြးျခင္း၊
သေႏၶသားႀကီးထြားမႈ ပံုမမွန္ျဖစ္ျခင္း၊
လမေစ့ဘဲ ေမြးျခင္း၊
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ခႏၶာပိုင္းဆိုင္ရာႀကီးထြားမႈ
ပံုမမွန္ျခင္း၊
• သုတ္ပိုးအေရအေသြးက်ဆင္းျခင္း
(ပံုမွန္မဟုတ္ ပံုပ်က္ျခင္း)

• ေယာင္ယမ္းျခင္း၊
• ေသြးခဲမႈ ျမင့္တက္ျခင္း၊
• ေသြးတိုးျခင္း၊

ပုုံ-၁။ ေက်ာက္မီးေသြးစက္ရုံ၏ က်န္းမာေရးဆုုိးက်ိဳးမ်ားျပပုုံ

၉

ႏွစ္စဥ္ ပွ်မ္းမွ် PM10 အဆင့္မ်ား
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ပုုံ-၂။ ျမန္မာႏုုိင္ငံမွ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ငယ္မ်ား၏ PM10 ညစ္ညမ္းမႈအဆင့္၊ ႏႈိင္းယွဥ္မႈျပဳလုုပ္ႏုိင္ရန္ ႏုုိင္ငံတကာၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၏
အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ရင္းျမစ္ - Ambient Air Pollution Database, WHO, May 2016.

ပုံ-၃။ ျမန္မာႏွင့္ အနီးအနားေဒသမ်ားမွ ၿမိဳ ႔မ်ား၏ PM10
ညစ္ညမ္းမႈအဆင့္မ်ား။ ရင္းျမစ္ - Ambient Air Pollution Database,
WHO, May 2016.

၄

http://fizz.phys.dal.ca/~atmos/martin/?page_id=140

၁၀

ပုုံ-၄။ ၂၀၁၅တြင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ပ်မ္းမွ် PM2.5 အေျခအေန (μg/m3)၄

အသစ္တည္ေဆာက္မည့္ ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာသုုံးစက္ရုံမ်ား၏
ထုတ္လႊတ္ခြင္႔ရွိေသာ အကန္႔အသတ္ႏွင္႔ ျမန္မာႏုုိင္ငံမွ
ထုုတ္လႊတ္မည္ဟုခန္႔မွန္းရေသာပမာဏႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္။
(Particles, mg/Nm3) (SO2, NOX, Particles)
2000

140
120

1600

100

1400
1200

80

1000
800

60

600

40

Particles, mg/Nm3

SO2 and NOx, mg/Nm3

1800

400
20

200
0

0

China

European
Union

U.S.

SO2

India,
Thailand
from 2017
NOx

Myanmar

Particles

ပုုံ-၆။ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္တည္ေဆာက္မည့္ ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာ
သုုံးစက္ရုံအသစ္မ်ားမွ ထုုတ္လႊတ္မည့္ႏႈန္းႏွင့္ အျခား ႏုုိင္ငံမ်ားမွ ထုုတ္လႊ
တ္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္။ တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ထားသည့္
စီမံခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျဖစ္ပါက ျမန္မာ၏ စုုစုေပါင္း
ထုုတ္လႊတ္မႈသည္ တုုိးတက္လာမည္ျဖစ္သည္။
ပုုံ-၅။ ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာသုုံးစက္ရုံမ်ား၏
က်န္းမာေရးထိခိုက္မႈ သုုံးသပ္ခ်က္ကို ယခုု
အစီရင္ခံစာတြင္တင္ျပထားပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာ၏ က်န္း
မာေရးထိခိုက္မႈသံုးသပ္ခ်က္တြင္ ပါဝင္ေသာ ေက်ာက္မီးေသြး
သံုးဓါတ္အားထုတ္စက္ရံု စီမံကိန္းမ်ား။

အကယ္၍ အဆိုျပဳထားေသာ ေက်ာက္မီးေသြးစက္ရုံမ်ား
အမွန္တကယ္လည္ပတ္လာမည္ဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
စုစုေပါင္းကာဗြန္ထုတ္လုပ္မႈ ျမင့္တက္လာပုံ
800%
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တုုိးခ်ဲ ႔မည့္ ေက်ာက္မီးေသြးစက္ရုံမ်ားေၾကာင့္

600%

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ေလထုုညစ္ညမ္းမႈ

400%
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ံ င
ြ ္ ေကာ့ေသာင္းႏွင့္ တီက်စ္ဓာတ္အားေပး
စက္ရဟ
ုံ ၍
ူ လက္ရလ
ိ ွ ည္ပတ္ေနသည့္ ေက်ာက္မးီ ေသြးသုးံ ု ဓာတ္အား
ေပးစက္ရင
ုံ ယ္ ၂ ရံသ
ု ာ ရွသ
ိ ည္။ သိ႔ေ
ု သာ္လည္း တိုးခ်ဲ႕ရန္ ျပင္ဆင္
လ်က္ရွိေသာ စီမံကိန္းမွာမူ ၈,၀၀၀ မီဂါ၀ပ္ထုတ္လုပ္ႏုိင္မည့္
ႀကီးမားေသာစက္ရုံ စုစုေပါင္း ၁၀ ရုုံ တည္ေဆာက္ရန္စီစဥ္လ်က္
ရွိၿပီး ယင္းစက္ရုံမ်ားေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာမည့္ က်န္းမာေရးထိ
ခုုိက္မႈမ်ားကို ယခုုအစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ တုုိးခ်ဲ႕မည့္စီမံကိန္းမ်ားအတြက္
ကာကြယရ
္ န္ ျပင္ဆင္ထားမႈလးံု ၀မရွပ
ိ ါ။ ေက်ာက္မးီ ေသြးသုးံု လွ်ပ္
စစ္စက္ရုံမ်ားအတြက္ ထုုတ္လႊတ္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္ တစုုံတရာ
မရွိပဲ ေက်ာက္မီးေသြးသုုံးစက္ရုံမ်ားအား အႀကီးအက်ယ္ တုုိးခ်ဲ႕
ရန္ျပင္ဆင္ေနသည့္ တခုုတည္းေသာ အာရွႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး၊ စီမံကိန္း
လုုပ္ခြင့္လိုင္စင္ရသူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုုိ႔စိတ္ႀကိဳက္ ေဆာင္ရြက္
ႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ရလာဒ္အေနျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္
မည့္စီမံကိန္းမ်ားမွ ထုတ္လႊတ္ထြက္လာမည့္ ေလထုညစ္ညမ္း
ေစမႈသည္ အႏၵိယ၊ တရုုတ္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ပမာဏ
ထက္ဆယ္ဆခန္႔ ျမင့္တက္မည္ျဖစ္သည္။
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တည္ေဆာက္ရန္စီစဥ္ထားသည့္စက္ရုံမ်ားမွ ထြက္ရွိ
မည့္ SO2 ထုုတ္လႊတ္မႈမ်ားသည္ လက္ရွိစြမ္းအင္ေၾကာင့္ထြက္
ေပၚေနသည့္ ပမာဏထက္ ၇ ဆမ်ားမည္ျဖစ္ၿပီး NOx ထုတ
ု လ
္ တ
ႊ မ
္ ႈ
မွာလည္း ၃ ဆ ခန္႔ျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္သည္။ ထုုတ္လႊတ္မႈမ်ား
ေၾကာင့္ PM2.5 ေပၚသက္ေရာက္မႈမွာ ၁၀% နီးပါးသာ အနည္း
အက်ဥ္းသက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ရွိႏွင့္ၿပီးသား
အေသးစားအသုုံးျပဳမႈမ်ားမွ ထုုတ္လႊတ္မႈမွာ အလြန္ျမင့္မားေနၿပီ
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထူးျခားသက္ေရာက္မႈ မရွိႏုိင္ေတာ့ျခင္းျဖစ္
သည္။ PM2.5 တြင္ပါဝင္ေသာ အဓိက ညစ္ညမ္းပစၥည္းမ်ားျဖစ္
သည့္ SO2 ၊ NOx ႏွင့္ ဖုုန္မႈန္႔မ်ားထြက္ရွိမႈမွာ ၃ ဆနီးပါး ျမင့္
တက္လာမည္ျဖစ္သည္။၅

၅
လက္ရွိထုတ္လႊတ္မႈမ်ားကို Kurokawa 2013 တြင္အေျခခံတြက္ခ်က္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၀၀ - ၂၀၀၈ ႏွစ္အတြင္း အာရွေဒသ
ေလထုုညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ ဖန္လုံအိမ္ဓာတ္ေငြ႔ထုတ္လြတ္မႈ အခ်က္အလက္။ အာရွေဒသ ထုုတ္လႊတ္မႈ အေျခအေန။

၁၁

အက်ိဳးဆက္ရလဒ္မ်ား
Atmospheric Modeling ေခၚ ပတ္၀န္းက်င္ေလထု
ေလ့လာစမ္းသပ္မႈ၏ ရလဒ္မ်ားအရ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္းမွ တိုးခ်ဲ႕
တည္ေဆာက္မည့္ ေက်ာက္မးီ ေသြးေလာင္စာသုးံ ု စက္ရမ
ံ ု ်ားေၾကာင့္
အဆိပသ
္ င့္ PM2.5 အမႈနမ
္ ်ားႏွင့္ အုဇ
ို န
ု း္ ဓါတ္ေငြ႔ မ်ားသည္ ေလထု
ထဲတြင္ မ်ားစြာျမင့္တက္လာ မည္ျဖစ္ၿပီး သန္းႏွင့္ခ်ီေသာလူဦးေရ
ထံသုိ႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔မည္ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ေလျဖတ္ျခင္း၊ ႏွလုံးေရာဂါ၊
အဆုုတ္ေရာဂါကဲ့သုိ႔ေသာ ျမန္မာႏုုိ္င္ငံတြင္ လူအေသအေပ်ာက္
အမ်ားအျပား ျဖစ္ေစသည့္ ေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းကိုလည္း ျမင့္
တက္ေစမည္ ျဖစ္သည္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ အခ်ိန္

မတုုိင္မီေသဆုုံးမႈေပါင္း ၇,၁၀၀ (ျဖစ္ႏုိင္ေခ် ၉၅% (သုိ႔) 95%
confidence interval: (3,950-10,130) ရွိသည္။) သို႔မဟုတ္
စက္ရုံလည္ပတ္သက္တမ္း ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ အတြင္း လူေပါင္း
၂၈၀,၀၀၀ ေက်ာ္ကို ထိခုိက္ေသဆုုံးေစမည္ျဖစ္သည္ဟု ခန္႔မွန္း
ထားသည္။ အဆိုပါေသဆုုံးမႈ ထက္၀က္ခန္႔မွာ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္
ျဖစ္ၿပီး အျခားထက္၀က္မွာ ကာလရွည္ၾကာေသာ အက်ိဳးသက္
ေရာက္မႈမ်ားေၾကာင္႔ အိမ္နီးခ်င္းႏုုိင္ငံမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားမည္ျဖစ္
သည္။ ထိခိုက္မႈအမ်ားဆံုး ျဖစ္ေပၚႏုုိင္သည့္ေဒသမ်ားကို ပုုံ-၈ ႏွင့္
ပံု-၉ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ပုုံ-၈။ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာသုုံး လွ်ပ္စစ္စက္ရုံမ်ား အေကာင္အထည္ေပၚလာပါက ႏွစ္စဥ္ တုုိးတက္လာႏုုိင္သည့္ ပ်မ္းမွ် PM2.5
ပမာဏ။

၁၂

ပုုံ-၉ ။ တည္ေဆာက္ရန္စီစဥ္ထားသည့္ ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာသုုံးစက္ရုံမ်ား အေကာင္အထည္ေပၚလာပါက ရာသီအလိုက္ ျမင့္တက္လာမည့္
ပ်ွမ္းမွ်အုုိဇုန္းပမာဏ (ခန္႔မွန္း)။

အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚမည့္ ထိခိုက္မႈမ်ား ခန္႔မွန္းခ်က္
ညစ္ညမ္းပစၥည္း
ထိခိုက္မည့္ အုုပ္စုမ်ား

အရြယ္ေရာက္ သူမ်ားတြင္ PM2.5
သက္ေရာက္မႈ

ႏုုိင္ငံတြင္း

ျ ဖ စ္ ႏုုိ င္ေ ခ ်
၉၅%(95%
confidence
interval)

စုုစုေပါင္း

ျ ဖ စ္ ႏုုိ င္ေ ခ ်
၉၅%(95%
confidence
interval)

၈၇၀

(၅၃၀ ၁၂၀၀)

၁၅၀၀

(၉၂၀ ၂၀၈၀)

၁၁၃၀

(၇၃၀ ၁၅၄၀)

၂၄၆၀

(၁၅၉၀၃၃၃၀)

၂၆၀

(၁၆၀ ၃၆၀)

၇၁၀

(၄၃၀ ၉၈၀)

အဆုုတ္ကင္ဆာ

၁၉၀

(၈၀ ၃၀၀)

၃၉၀

(၁၆၀ ၆၁၀)

အျခားႏွလုံး ၾကြက္သား
ႏွင့္ အသက္ရွဴ
လမ္းေၾကာင္းဆုုိင္ရာ
ေရာဂါ

၃၄၀

(၂၁၀ ၄၇၀)

၅၇၀

(၃၅၀ - ၇၉
၀)

ေသဆုုံးသည့္
အေၾကာင္းရင္း

ေလျဖတ္ျခင္း
ႏွလုံးေသြးေၾကာက်ဥ္း
ေရာဂါ
(Ischemic Heart
Disease)
နာတာရွည္ အဆုုတ္နာ
ေရာဂါ (Chronic Obstructive Pulmonary
Disease)

စုုစုေပါင္း

ကေလးငယ္မ်ားတြင္ PM2.5
သက္ေရာက္မႈ

အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္း
ပုုိး၀င္ျခင္း (Lower
Respiratory Infections)

၃၀၇၀

၅၀

(၁၈၇၀
-၄၃၁၀)
(၁၀ ၁၂၀)

၆၀၆၀

၈၀

(၃၇၀၀
-၈၄၇၀)
(၂၀ - ၁၉
၀)

၁၃

အရြယ္ေရာက္သူမ်ားတြင္
အိုဇုန္းလႊာ သက္ေရာက္မႈ

အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္း
ဆုုိင္ရာ ေရာဂါမ်ား

စုုစုေပါင္း

၄၃၀
၃၅၀၀

(၁၁၀
၇၁၀)
(၁၉၈၀ ၅၀၃၀)

-

၁၀၀၀
၇၀၆၀

(၂၅၀
၁၆၆၀)

-

(၃၉၅၀၁၀၁၃၀)

ဇယား-၁။ အခ်ိန္မတုုိင္မီေသဆုုံးမႈ (ကိန္းဂဏန္းမ်ားမွာ ေျပာင္းလဲႏုိင္သည္)

Subcritical

38%

Supercritical

41%

Ultrasupercritical

44%

IGCC

42%

No Data

38%

ဇယား-၂။ ဘြိဳင္လာ
အမ်ိဳးအစားအလုုိက္
အပူစြမ္းအင္ထြက္ရွိမႈ

စာတမ္းျပဳစုုပုံ
ထုုတ္လႊတ္မႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္
ေက်ာက္မးီ ေသြး ေလာင္စာသုးံု စက္ရမ
ံု ်ားေၾကာင့္ သက္
ေရာက္လာႏုုိင္သည့္ က်န္းမာေရးဆုုိင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ား တြက္
ခ်က္ရန္အတြက္ လုပင
္ န္းတည္ေနရာ၊ လုပ
ု င
္ န္းလည္ပတ္ပ၊ံု စက္ရံု
မ်ား၏ ထုုတ္လႊတ္မႈဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား သိရွိရန္လုိအပ္
သည္။ ယခုစ
ု ာတမ္းတြင္ အသုုံးျပဳထားသည့္ ထုတ
ု လ
္ ြတမ
္ ဆ
ႈ င
ုိ ရ
္ ာ
အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေက်ာက္မးီ ေသြး ေလာင္စာသုးံု လ်ွပစ
္ စ္
စက္ရုံမ်ားႏွင့္ ၎တုုိ႔၏ နည္းပညာပုုိင္းဆုုိင္ရာ အခ်က္အလက္
မ်ားကို အေသးစိတ္စာရင္းျပဳစုထားမႈ အေပၚအေျခခံျခင္းျဖစ္
သည္။ စာရင္းျပဳစုုရာတြင္ Platts World Electric Power Plants
၏အခ်က္အလက္ကို အေျခခံၿပီး စက္ရုံအသစ္မ်ားအေနအထား
ေဖာ္ျပထားသည့္ CoalSwarm Global Coal Plant Tracker ႏွင့္
ေပါင္းစပ္ျပဳစုုထားျခင္း ျဖစ္သည္။
စက္ရုံအသစ္ ဟုုဆုိရာတြင္ ကိုယ္စားျပဳစက္ရံုမ်ား၏
ထုတလ
္ ပ
ု မ
္ စ
ႈ မ
ြ ္းအင္ ၈၀% ကို အေျခတည္တက
ြ ခ
္ ်က္ ခန္မ
႔ န
ွ ္း ထား
ျခင္းျဖစ္သည္။ အပူစြမ္းအင္ (thermal efficiency) ႏွင့္ ပတ္သက္
၍တိက်သည္႔ အခ်က္အလက္မ်ား မရွိျခင္းေၾကာင့္ ဘြိဳင္လာ
အမ်ိဳးအစားေပၚလုုိက္ၿပီး ဇယား-၂ တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ အပူ
စြမ္းအင္ (efficiencies) အခ်က္အလက္မ်ားကို အသုုံးျပဳပါသည္။
ေက်ာက္မီးေသြးအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ (European Environment Agency default factor) ျဖင့္ မီးခုုိးေငြ႔
ပမာဏကို ခန္႔မွန္းပါသည္။
စက္ရမ
ံု ်ား၏ အမႈနအ
္ မႊားထုတ
ု လ
္ တ
ႊ မ
္ စ
ႈ သ
ံ တ္မတ
ွ ခ
္ ်က္
ကို စုုစုေပါင္း PM ေပၚ အေျခခံသတ္မွတ္ ျခင္းျဖစ္သည္။ PM 10 ႏွင့္
PM 2.5 ၾကားကြဲျပားမႈကို စက္ရုံအႀကီးအေသးေပၚမႈတည္ကာ
ကြဲျပားသည့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဆုုိင္ရာ နည္းပညာမ်ား အလိုက္ထြက္

၁၄

ေပၚသည့္ PM အရြယ္အစားကို US EPA AP-42 အသုုံးျပဳၿပီး
ခန္႔မွန္းျခင္းျဖစ္သည္။ နည္းစနစ္ႏွင္႔ဆုိင္သည့္ အခ်က္အလက္
မ်ားကို Platts database မွ ရရွိပါသည္။ အျခားေသာကိစၥမ်ား
အတြက္ ESP ျဖင္႔ ယူဆတြက္ခ်က္ပါသည္။
ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္းမွ စီမံကိန္းအသစ္မ်ား၏ ထုုတ္လႊတ္မႈ
အကန္အ
႔ သတ္ႏင
ွ ့္ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္ အနည္း
ငယ္သာရရွသ
ိ ည္။ သိမ
႔ု ဟုတ
ု ္ ညစ္ညမ္းအမႈနအ
္ မႊားထုတ
ု လ
္ တ
ႊ မ
္ ႈ
ထိန္းခ်ဳပ္ေရး အစီအစဥ္မ်ားႏွငပ
့္ တ္သက္ၿပီး အခ်က္အလက္မ်ား
မွာလည္း မရသေလာက္ျဖစ္သည္။ ထား၀ယ္စီမံကိန္းအတြက္မူ
ထုုိင္းႏုုိင္ငံ၏ ထုုတ္လြႊတ္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္ကို က်င့္သုံးမည္ဟု
အမ်ား ျပည္သူကို အသိေပးထားမႈေပၚ အေျခခံတြက္ခ်က္သည္။
အျခားေသာ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ လွ်ပ္စစ္အသုုံးျပဳသည့္ ေလ
သန္႔စင္စက္ (electrostatic precipitator) ထည့္သြင္းမည္ဟု
ယူဆရေသာ္လည္း SO2 သုုိ႔မဟုုတ္ NOx ထုတ္လႊတ္မႈကို ထိန္း
ခ်ဳပ္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းမေတြ႕ရေပ။ ထုုိကဲ့သုိ႔ေသာ အခင္းအက်င္း
အတြက္ ( U.S. EPA AP-42 default performance values)
ေပၚအေျခခံၿပီး ထုုတ္လႊတ္မႈကို တြက္ခ်က္ျခင္းျဖစ္သည္။

ပုုံစံတူေလထုုတည္ေဆာက္စမ္းသပ္ျခင္း
ပုုံစံတူေလထုုတည္ေဆာက္စမ္းသပ္ျခင္းကို ဟားဗတ္
တကၠသိုလ္မွ ပါရဂူ Daniel Jacobs ဦးေဆာင္သည့္ သုုေတသန
အဖြဲ႕မွ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေလထုုဖြဲ႕စည္းမႈပုံစံ တည္
ေဆာက္ရန္အတြက္ GEOS-Chem global model (www.geos-chem.org) ကို အသုုံးျပဳခဲ့ၿပီး ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာသုုံး
လွ်ပ္စစ္စက္ရမ
ံု ်ား၏ အမႈနအ
္ မႊားမ်ား (particulate matter (PM))
ႏွင့္လက္ရွိႏွင့္ အေျခအေနႏွင့္ အနာဂတ္တြင္ ထုုတ္လႊတ္မႈ
ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေနမည့္ အုုိဇုန္းမ်ား အေျခအေနမ်ားကို စမ္းသပ္
တိုင္းတာခဲ႔သည္။ GEOS-Chem သည္ ေလထုုဖြဲ႕စည္းမႈပုံစံတူ

PM2.5 ထိေတြ ႔မႈေၾကာင့္ ျမင့္တက္လာသည့္ 10μg/m3
ဆုုိးက်ိဳးမ်ား

Central

95% CI,
low

95% CI,
high

Reference

ႏွလုံးအဆုုတ္ ဆက္စပ္ေရာဂါမ်ား

1.128

1.077

1.182

Krewski et al 2009

ႏွလုံးေသြးေၾကာဆုုိင္ရာေရာဂါမ်ား

1.287

1.177

1.407

Krewski et al 2009

အဆုုတ္ကင္ဆာ

1.142

1.057

1.234

Krewski et al 2009

ကေလးငယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္သည့္ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္း
ဆုုိင္ရာ ကူးစက္မႈမ်ား

1.12

1.03

1.30

Mehta et al 2011

ဇယား-၃။ PM2.5 က်န္းမာေရးထိခိုက္မႈစစ္တမ္းအတြက္ ညစ္ညမ္းေလထုဓါတ္ေငြ႔မ်ား၏ ဇီဝသက္ရွိမ်ားအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကိုေလ႔လာျခင္း
(Concentration-response relationships)၇

အုုိဇုန္းထိေတြ ႔မႈေၾကာင့္ 10ppb ျမင့္တက္မႈ ၏ ဆုုိးက်ိဳး
အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းဆုုိင္ရာ ေရာဂါမ်ား

Central
1.04

95% CI,
low

95% CI,
high

1.01

1.067

Reference
Jerrett et al 2009

ဇယား-၄။ အုုိဇုန္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚသည့္ က်န္းမာေရးထိခိုက္မႈစစ္တမ္းအတြက္ ညစ္ညမ္းေလထုဓါတ္ေငြ႔မ်ား၏ ဇီဝသက္ရွိမ်ားအေပၚက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ
ကိုေလ႔လာျခင္း

တည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ ေဒသတြင္းသာမက ကမာၻ႔အတိုင္း
အတာျဖင့္ပါ အခမဲ့အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔အသံုးျပဳ
ေနၾကေသာ နည္းလမ္းကရိယာ (tool) တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေလထုု
တြင္းျဖစ္ေပၚေနသည့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ား၏ ဓာတုုျဖစ္စဥ္ဆင့္ကဲေျပာင္း
လဲပံုႏွင့္ လႈပ္ရွားသြားလာပံုတို႔ကို ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္သျဖင့္ ေနရာ တစ္
ေနရာမွ ထုုတ္လြႊတ္မႈမ်ား၏ အျခားတစ္ေနရာတြင္ ေရႊ႕လ်ား
သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ဆက္စပ္ပုံ ေဖာ္ႏုိင္ေစသည္။
ဟားဗတ္မွ ပါေမာကၡ Jacob ၏ အဖြဲ႕သည္ အေတြ႕
အၾကံဳရင့္က်က္ၿပီး ေလထုုအရည္အေသြး၊ ရာသီဥတုု အေျပာင္း
အလဲမ်ားအတြက္ ေလထုဖ
ု ႕ဲြ စည္းမႈ ပုစ
ံု တ
ံ ေ
ူ လ့လာျခင္းတြင္ ေဒသ
တြင္းပါမက ကမာၻအဆင္႔တြင္ အသိအမွတ္ျပဳ ခံထားရသူမ်ားျဖစ္
သည္။ Jacob သည္ ကမာၻတ၀ွမ္းတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ GEOS-Chem ပုုံစံထုတ္ေလ့လာမႈ သုေတသန ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္
ကိလ
ု ည္း ဦးေဆာင္ခသ
့ဲ ျူ ဖစ္သည္။ GEOS-Chem ပုစ
ံု ံ (သိ)႔ု ေမာ္ဒယ္
ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ဟားဗတ္မွ Jacob အဖြဲ႕က အဓိကစီစဥ္
ညႊန္ၾကားသည္။
ထိုေမာ္ဒယ္သည္ မတူညီသည့္ရင္းျမစ္မ်ားမွ ညစ္ညမ္း
ေလထုအားလံုး၏ ထုုတ္လြႊတ္မႈမ်ားျဖင့္ ကနဦးစမ္းသပ္သည္။
ထုတ္လႊတ္မႈဆိုင္ရာ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားကို Emissions
Database for Global Atmospheric Research (EDGAR)
v4.2 inventory (http://edgar.jrc.ec.europa.eu) မွ
ရယူပါသည္။ ထုုိ႔ေနာက္တြင္ ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာသုုံး လွ်ပ္
စစ္စက္ရုံမွ ထုုတ္လြႊတ္မႈမ်ားကို ဖယ္ရွားလုုိက္ၿပီး ထုိေမာ္ဒယ္
ကိဆ
ု က္လက္စမ္းသပ္သည္။ ထိပ
ု စ
ုံ (ံ သု)႔ိ ေမာ္ဒယ္၂ ခုၾု ကားထြက္

ေပၚလာေသာ ျခားနားသည့္ ညစ္ညမ္းမႈအဆင့္မ်ားကို ေက်ာက္
မီးေသြးေလာင္စာသုုံး စက္ရုံမ်ားမွထြက္သည့္ ညစ္ညမ္းမႈမ်ား
အျဖစ္သတ္မတ
ွ သ
္ ည္။ အသစ္တည္ေဆာက္မည့္ ဓာတ္အားေပး
စက္ရမ
ုံ ်ား၏ ေလထုအ
ု ရည္အေသြးေပၚ သက္ေရာက္မက
ႈ ို ခန္မ
႔ န
ွ ္း
ရန္အတြက္ ယင္းစက္ရမ
ုံ ်ားမွ ထြကရ
္ လ
ွိ ာသည္မ်ားကို လက္ရျွိ ဖစ္
ေပၚေနေသာ ပံုစံတူ ေနရာစုုံမွထြက္ရွိ သည့္ ထုတ္လႊတ္မႈပမာဏ
တြင္ထပ္ေပါင္းကာ ဆက္လက္စမ္းသပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

က်န္းမာေရးအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား
က်န္းမားေရးအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မဆ
ႈ င
ုိ ရ
္ ာေလ႔
လာမႈကို ေလထုညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္႔ နာတာရွည္က်န္း
မာေရးထိခိုက္မႈဆိုင္ရာ သုေတသနတြင္ အႀကီးဆံုးသုေတသန
ျဖစ္ေသာ American Cancer Society ၏ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား အေပၚ
အေျခခံထားပါသည္။ ယင္းအဖြဲ႔သည္ အေမရိကန္လူမ်ိဳး ၁.၂
သန္း၏ က်န္းမာေရး အတက္အက်ကို ၁၈ ႏွစ္တုိင္ ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့
ၿပီးေလထုုညစ္ညမ္းမႈ မတူညီသည့္ ၿမိဳ႕မ်ားၾကား က်န္းမာေရး
ထိခုိက္မႈကြဲျပားပုုံကုိ ေဖာ္ထုတ္ျပသခဲ့သည္။၆
ေက်ာက္မီးေသြးႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ ျဖစ္ေပၚသည့္ PM
2.5 ေၾကာင့္အခ်ိန္မတုုိင္မီေသဆုုံးရျခင္းကုုိ ခန္႔မွန္းရန္အတြက္
PM2.5 အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ျဖစ္သည္႔ ေသဆုုံးမႈအေၾကာင္း
တရားအတိအက် ေဖာ္ထုတ္ခန္႔မွန္းသည့္ နည္းလမ္းကိုက်င့္
သုုံးၿပီး အခ်ိန္မတုုိင္မီ ေသဆုုံးမႈတစ္ခုခ်င္းစီတုိင္း (ႏွလုံးေသြး

Krewski et al 2009: Evaluating the Effects of Ambient Air Pollution on Life Expectancy. New England Journal of Medicine, 2009; Vol. 360, pp 413-415.
Krewski D et al 2009: Extended Follow-Up and Spatial Analysis of the American Cancer Society Study Linking Particulate Air Pollution and Mortality. HEI Research Report 140.
Health Effects Institute, Boston, MA.
Mehta S et al 2011: Ambient particulate air pollution and acute lower respiratory infections: a systematic review and implications for estimating the global burden of disease. Air
Quality, Atmosphere & Health. 6(1): 69–83.
Jerrett M, Burnett RT, Pope CA III, et al. Long-term ozone exposure and mortality. N Engl J Med
2009;360:1085-95.
၆
၇

၁၅

ေၾကာဆုုိင္ရာေရာဂါ၊ ႏွလုံးအဆုုပ္ဆက္စပ္ေရာဂါ၊ အဆုုတ္ကင္
ဆာ၊ ေလျဖတ္ျခင္း) ကို ေလ႔လာတြက္ခ်က္ ခန္႔မွန္းျခင္းျဖစ္သည္။
ႏုုိင္ငံ၏ ပွ်မ္းမွ်အခ်ိန္မတိုင္မီေသဆုုံးမႈႏႈန္းကုုိ မွီကိန္းအျဖစ္သတ္
မွတ္ၿပီး 0.5 ံx 0.666 ံ ထပ္ကိန္း (grid square)၊ ေရာဂါ
အလုုိက္ တုုန္႔ျပန္မႈ အမွီကိန္း (from Krewski et al., 2009)၊
GEOS-Chem မွ ထြက္ရွိလာသည့္ PM2.5 အေျပာင္းအလဲမ်ား
ျဖင့္တြက္ခ်က္ေဖာ္ထုတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ (ပုုံ-၂) ႏုုိင္ငံတခုုခ်င္းစီ၏
ကနဦးေသဆုုံးမႈႏႈန္းကို Global Burden of Disease 2010
ေလ့လာခ်က္မွ ရယူျခင္းျဖစ္သည္။
ေက်ာက္မးီ ေသြးႏွငဆ
့္ က္စပ္လ်က္ျဖစ္ေပၚသည့္ အုဇ
ို န
ု း္
ေၾကာင့္ အခ်ိန္မတုုိင္မီေသဆုုံးမႈမ်ားကိုလည္း ခန္႔မွန္းထားသည္။
ထုုိသုိ႔ခန္႔မွန္းခ်က္ျပဳလုုပ္ႏုိင္ရန္ Anenberg et al. (2010) ကို
အေျခခံၿပီးသံးု စြေ
ဲ သာ္လည္း အုဇ
ို န
ု း္ ထုတ
ု လ
္ တ
ႊ မ
္ အ
ႈ ျမင္ဆ
့ းံု ကာလ
အတြင္း အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ထည္သ
့ င
ြ ္း တြကခ
္ ်က္ႏင
ုိ ရ
္ န္ ရာသီ
အလုက
ို ေ
္ ျပာင္းလဲသည့္ ပွ်မ္းမွ်ႏႈနး္ ကိလ
ု ည္း ကိနး္ ရွငအ
္ ျဖစ္ ထည့္
သြင္းတြက္ခ်က္သည္။ (ဧၿပီ - စက္တင္ဘာအထိ 30 ံ N အထက္၊
ႏုုိ၀င္ဘာ - ဧၿပီ 30 ံ N ေအာက္)။ က်န္းမာေရးထိခိုက္မႈမ်ားအား
တြက္ခ်က္ရာတြင္ Anenberg et al. သည္ အုုိဇုန္းပမာဏအျမင့္
ဆုးံ ု ကာလျဖစ္ေသာ ေျမာက္လတၱက
ီ ်ဴအလယ္ကာလတြင္ တြကခ
္ ်က္
ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုကာလသည္ ဧၿပီ - စက္တင္ဘာ ကာလျဖစ္

၈

သည္။ ယခုစ
ု ာတမ္းအတြက္ တြကခ
္ ်က္မမ
ႈ ်ားျပဳလုပ
ု ရ
္ ာတြင္ အေရွ႕
ေတာင္အာရွ ေဒသတြင္း အလ်င္အျမန္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အုုိဇုန္း
အေျပာင္းအလဲမ်ားကို အဓိကထား တြက္ခ်က္ျခင္းျဖစ္သည္။
ထုုိ႔ေၾကာင့္ စာတမ္းေလ့လာမႈ အ၀န္းအ၀ုုိင္းအတြင္းပါ၀င္ေသာ
ႏုုိင္ငံမ်ားရွိ လတၱီက်ဴက်ယ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းတြက္
ခ်က္ရန္အတြက္ ကြဲျပားေသာပွ်မ္းမွ်ႏႈန္းမ်ား၏ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေျခ
ကိုလည္း ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ထားပါသည္။
လူေနမႈပုံစံအေျပာင္းအလဲ၊ ၿမိဳ႕ျပမ်ားတိုးခ်ဲ႕လာျခင္း၊
က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈအေျပာင္းအလဲ၊ အသက္အရြယ္
ႀကီးလာမႈတို႔ေၾကာင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ေနထိုင္သူမ်ား
သည္ ေလထုည
ု စ္ညမ္းမႈဒဏ္ကု ိ အလြယတ
္ ကူခရ
ံ မႈပမ
ုိ ်ား လာေန
သည္။ ၂၀၃၀ ခုုႏွစ္အတြက္ ခန္႔မွန္းထားသည့္ (WHO Global
Burden of Disease for 2030၈ ကိုအေျခခံ၍ တုုိးတက္လာ
မည့္လူဦးေရ၊ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေသဆုုံးမႈႏႈန္းမ်ားကို
ထည့္သြင္းစဥ္းစားလ်က္ အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚမည့္ က်န္းမာ
ေရးထိခက
ုိ မ
္ မ
ႈ ်ားကို ခန္မ
႔ န
ွ း္ ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ပထ၀ီအေနအထား
အလုက
ို ္ လူဥးီ ေရေျပာင္းလဲမႈမ်ား ခန္႔မွန္းရာတြင္ ကမာၻ႔ဘဏ္၏
ၿမိဳ႕ျပျဖစ္တည္မႈ မွန္းဆခ်က္မ်ားကို အေျခခံထည့္သြင္းအသုုံးျပဳ
ထားသည္။၉

http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/projections/en/
World Bank Health Nutrition and Population Statistics: Population estimates and projections data. http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=Health%20
Nutrition%20and%20Population%20Statistics:%20Population%20estimates%20and%20projections
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