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အလနေ်ဘစစ(်)င့က်ေလာဒ့ဝီ်လျံ  

၂၀၂၀ ြပည့(်)စ ်ဧ:ပီ ၁၀ ရက် 

 

 

 

ဤစာတမ်းကိB ေကျးဇDးြပE၍ ေအာက်ပါအတိBငး် ကိBးကားေဖာ်ြပပါ - 

အလနေ်ဘစစ(်)င့က်ေလာဒ့ဝီ်လျံ -- သဘာဝအတိBငး် (အတားအဆးီမM)ိ) အေြခအေနတွင ် အထက်မဲေခါင ်

ြမစဝ်)မ်းတစေ်လSာက် စးီဆငး်ေသာေရပမာဏကိB ေစာင့U်ကည့စ်စေ်ဆးြခငး်၊ ေရM)ညတ်ညတံ်ေ့သာ 

အေြခခံအေဆာက်အအံB မိတ်ဖက်ပDးေပါငး်မW (SIP)၊ ဘနေ်ကာက် 

 

စာေရးသDများ၏ ေတာငး်ဆိBမWကိBအေြခခံ၍ MRC က ေပးေသာ ေရွးချယ်ေဒတာများ 

1. ေကာငး်ကငမ်ျက်လံBး (Eyes on Earth, Inc.) 

2. ကမoာလံBးဆိBငရ်ာ သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင ် :ဂိEဟ်တB အက်ပလီေကးM)ငး် (Global Environmental Satellite 

Applications, Inc.) 



ေရ#$ညတ်ညတ်ံေ့သာ အေြခခံအေဆာကအ်အံ2 မိတဖ်ကပ်7းေပါငး်မ; (SIP) 

 

ေရ#$ညတ်ညတ်ံေ့သာ အေြခခံအေဆာကအ်အံ2 မိတဖ်ကပ်7းေပါငး်မ; (SIP) 

SIP သည ် မဲေခါငေ်ဒသအတွငး် ေရအရငး်အြမစမ်SေဝမWဆိBငရ်ာ စနိေ်ခzမWများကိB ေြဖM)ငး်ရန ် Pact Thailand 

ကစမံီသည့ ်စွမ်းရညြ်မ}င့တ်ငေ်ရး()င့ ်ေပါငး်စပ်ည}(ိWငိး်ေရး အစအီစ~ြဖစသ်ည။် SIP သည ်ေရ၊ စွမ်းအင(်)င့ ်စားနပ်ရိက�ာ 

စနစမ်ျားအUကား အြပနအ်လ)နဆ်က်(ယ်ွမWများစမံီြခငး်အတွက် သငတ်နး်()င့ ် စွမ်းရညြ်မ}င့တ်ငမ်WများကိB အေထာက်အပ့ံ 

ေပး:ပီး မဲေခါငြ်မစေ်ရဆိBငရ်ာအချက်အလက် စမံီကိနး်မ)တစဆ်င့ ် ြမစေ်ရဆိBငရ်ာ အချက်အလက်များ မSေဝေရးကိB 

အားေပးြမ}င့တ်ငလ်ျက်M)ိသည။် SIP သည ် မဲေခါငြ်မစဝ်)မ်း ေအာက်ပိBငး်ေဒသဖံွ� :ဖိEးေရးအစအီစ~၏ေအာက်တွင ်

အလBပ်လBပ်သည။် 

 

 

 

မဲေခါငြ်မစဝ်$မ်းေအာကပိ်2ငး်ေဒသ ဖံွF GဖိHးေရးအစအီစJ (LMI) 

၂၀၀၉ ခB()စတွ်င ် စတငခဲ်ေ့သာ LMI သည ် ကေမoာဒးီယား၊ လာအိB၊ ြမနမ်ာ၊ ထိBငး်၊ ဗီယက်နမ်()င့ ် အေမရိကန ်

ြပညေ်ထာငစ်BတိBအ့Uကား (ိBငင်စံံBမိတ်ဖက်ပDးေပါငး်မWတစခ်Bြဖစသ်ည။် LMI သည ် မဲေခါငြ်မစဝ်)မ်း ေအာက်ပိBငး်ေဒသတွင ်

�Wပ်ေထးွေသာ (ိBငင်ြံဖတ်ေကျာ် ဖံွ� :ဖိEးတိBးတက်မW()င့ ် မDဝါဒြပဿနာများကိBေြဖM)ငး်မည့ ် ပလက်ေဖာငး်ြဖစသ်ည။် LMI 

သည ် UသစေUတးလျ၊ ဂျပန၊် ကိBရီးယား သမ�တ(ိBငင်၊ံ နယDးဇီလန၊် ဥေရာပ သမဂ�၊ အာM)ဖံွ� :ဖိEးေရးဘဏ(်)င့ ်ကမoာဘ့ဏ ်

တိBအ့ါအဝင ် မဲေခါငေ်အာက်ပိBငး်ေဒသ မိတ်ေဆွများ (FLM) ဟBေခzသည့ ် အလ�M)ငမ်ျားအBပ်စB()င့ ် ပDးေပါငး်ေဆာငရွ်က် 

သည။် 

 

 

ေနာက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် SIP ေဖ့စဘ်တ်ွ()င့ ်LMI ဝဘဆ်ိBဒမ်ျားကိB သာွးေရာက်Uကည့�်W(ိBငပ်ါသည။် 

 

SIP Facebook page     www.lowermekong.org 

 

 

 

 



အK$စခ်ျHပ် 

 ဤေလလ့ာမWတွင ် အထက်မဲေခါငေ်ဒသ၌ သဘာဝအတိBငး်စးီဆငး်မWကိB ခန ့မ်)နး်သည့ ် ယံBUကညစ်တ်ိချ 

ရ:ပီး �ိB းစငး်ေသာနမDနာပံBစကိံB ေရးဆွခဲန ့မ်)နး်ကာ အထက်မဲေခါငတွ်င ်ေရကာတာများ အဆင့ဆ်င့တ်ညေ်ဆာက်ြခငး်က 

ြမစ၏်သဘာဝအတိBငး် စးီဆငး်မWကိB မညသ်ိBေ့ြပာငး်လဲေနေစေUကာငး် ဆံBးြဖတ်ရနအ်တွက် အဆိBပါခန ့မ်)နး်ချက်ကိB 

အသံBးြပEထားပါသည။် ဤေလလ့ာမW၏ အရငး်ခံအချက်များသည ် ၁၉၉၂ မ) ၂၀၁၉ ()စအ်တွငး် 

:ဂိEဟ်တBအချက်အလက်များ()င့ ် ထိBငး်(ိBငင်၊ံ Chiang Saen မ) ေနစ့~ ြမစေ်ရမျက်()ာြပငအ်ြမင့တိ်Bငး်တာမW 

အချက်အလက်များအေပz အေြခခံထားသည။် ေကာငး်ကငမ်ျက်လံBး (Eyes on Earth , Inc.) ()င့ ် ကမoာလံBးဆိBငရ်ာ 

သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင ်:ဂိEဟ်တB အက်ပလီေကးM)ငး် (Global Environmental Satellite Observation Inc) တိBသ့ည ်

၎ငး်တိB ့ ကိBယ်ပိBငေ်ဆာဖ့်ဝဲကိB ေရးဆွထဲား:ပီး ယငး်ေဆာဖ့်ဝဲသည ်Special Sensor Microwave Imager/Sounder 

(SSMI/S) ြဖင့ ် တိBငး်ထားသည့ ် မိBက်ခ�ိBေဝ့ဖ် တိBငး်တာရM)ိမWများကိB ေြမမျက်()ာြပငစ်ိBစွတ်မWအ��နး်အြဖစ ်

ဘာသာြပနေ်သာ အယ်လဂိBရစသ်မ်အေပz အေြခခံထားသည။် သဘာဝစးီဆငး်မWကိBခန ့မ်)နး်သည့ ် နမDနာပံBစကိံBသံBး၍ 

က�(်Bပ်တိBသ့ည ် သဘာဝအတိBငး်စးီဆငး်မည့ ် ေရပမာဏ()င့ ် Chiang Saen ေဂ့ချ်၌ တိBငး်တာရM)ိမWတိBကိ့B 

တွက်ချက်ခဲသ့ည။် အဆိBပါ()စခ်BအUကားြခားနားမWကိB ၂၈ ()စ ်တာ ကာလအတွငး် အကျ~းချEပ်ြပEစB၍ ဆညမ်ျားအတွငး် 

သိBေလ)ာငထ်ားသည့ ် သိBမ့ဟBတ် Chiang Saen ြမစအ်ေပz ပိBငး်ေဒသတွင ် အြခားနညး်ြဖင့ ် ထBတ်ယDခံရသည့ ်

ေရပမာဏကိB ေဖာ်ထBတ်ပါသည။် 

 လက်M)ိအချိနတွ်င ် လွနခဲ်ေ့သာ ၂၈ ()စတ်ာ မ)တ်တမ်းအရ Chiang Saen M)ိ တိBငး်တာမWတွင ် ြမစေ်ရ 

အြမင့ ်၁၂၆.၄၄ မီတာ ေပျာက်ဆံBးလျက်M)ိသည။် အဆိBပါကာလအတွငး် တ�Bတ်အစိBးရပိBင ်Huaneng Hydrolancang 

ကBမ�ဏသီည ် မဲေခါငြ်မစ ် ပငမ်ေရစးီတစေ်လSာက် ဆညအ်များအြပား ေဆာက်လBပ်ခဲသ့ည။် အေစာပိBငး်()စမ်ျားတွင ်

Manwan ()င့ ် Dachaoshan ဆညမ်ျားသိB ့ ေရသငွး်စ~ ြမစေ်ရအြမင့ေ်လျာက့ျမW()င့အ်တD :ဂိEဟ်တBမ)ရသည့ ်

ခန ့မ်)နး်ချက်များ()င့ ် ေဂ့ချ်တိBငး်တာမWအUကား ကိBက်ညမီWေကာငး်စွာM)ိေUကာငး် ေတွ� M)ိရသည။် ေဂ့ချ်အြမင့(် )င့ ် သဘာဝ 

စးီဆငး်မW အUကားဆက်(ယ်ွမWသည ်၂၀၁၂ ခB()စေ်နာက်ပိBငး် အဓိကဆညမ်ျား၊ ေရကာတာများ တညေ်ဆာက်:ပီးချိနတွ်ငမ်D 

ယိBယွငး်လာခဲသ့ည။် အဆိBပါတညေ်ဆာက်မWများက ြမစည်ာေဒသတွငထ်Bတ်လ�တ်သည့ ် ေရ၏အချိနကိ်Bက်မW()င့ ် ပမာဏ 

ကိB များစွာအကန ့အ်သတ်ြဖစေ်စခဲသ့ည။် ဒေီရအတက်အကျကာလ ပိBမိBညမီSစွာ ြဖန ့ြ်ဖ�း(ိBငေ်စေရး ြမစေ်အာက်ပိBငး် 

ေရစးီဆငး်မWကိBထနိး်ချEပ်ရန ် ထိBဆညမ်ျားကိBအသံBးြပEမညဟ်B တ�Bတ်အစိBးရက ကတိြပEခဲသ့ည။် ယငး်သိB ့ ေဆာငရွ်က် 

ြခငး်က တစ(်)စပ်တ်လံBး စွမ်းအငထ်Bတ်လBပ်မW ြဖန ့က်ျက်ေရး ၎ငး်တိB၏့လိBအပ်ချက်()င့လ်ညး် ကိBက်ညကီာ မီးစက်များကိB 

တစ(်)စပ်တ်လံBးညမီSစွာ အသံBးြပE(ိBငေ်စမညြ်ဖစသ်ည။် ေရစးီဆငး်မWထနိး်ချEပ်သည့ ် အကျိEးဆက်မ)ာ စိBစွတ် 

ရာသဦတBအတွငး် ပံBမ)နအ်ားြဖင့ ်စးီဆငး်ရမည့ေ်ရကိB ေြခာက်ေသွ�ရာသအီတွငး် ထBတ်လ�တ်ေပးေနြခငး်ြဖစသ်ည။် 

 



 

 ယငး်အချက်ကိB စိBစွတ်ရာသ၌ီ အ(Bတ်ြပေန:ပီး ေြခာက်ေသွ�ရာသ၌ီ အေပါငး်ြပေနေသာ ြခားနားချက် 

(residuals) များ၏ ()စစ်~စက်ဝိBငး်တွင ်အထငအ်M)ားေတွ� (ိBငသ်ည။် ဆညမ်ျားအနက် အ�ကီးဆံBးြဖစေ်သာ Nuozhadu 

ဆည(်)င့ ် ယငး်၏ေရေလ)ာငတ်မံ :ပီးစးီသည့အ်ခါ အ�ကီးဆံBးမီးစက်များ စတငလ်ညပ်တ်စ~၌ စိBစွတ်ရာသအီတွငး် 

ေရလံBးဝမM)ိသည့အ်ေြခအေနကိB အထငM်)ားဆံBးေတွ� M)ိရသည။် 

 

 ဆညမ်ျားသည ် ြမစေ်ရစးီဆငး်မWကိB ထနိး်ချEပ်(ိBငရ်န ် သိBေလ)ာင(်ိBငစွ်မ်းကိB များစွာတိBးချဲ�ရသြဖင့ ်

ြမစေ်အာက်ပိBငး်အေပz ထခိိBက်မWများM)ိ:ပီး ယငး်မ)ာ အလံBးစံBလ�မ်းြခံEသည့အ်ေြဖများြဖင့ ်ေြဖM)ငး်ရနလိ်Bအပ်သည။် ၂၀၁၂ 

ခB()စတွ်င ် Nuozhadu ဆည ် စတငလ်ညပ်တ်စ~ကတညး်က တညေ်ဆာက်ခဲေ့သာ ဆည ် ေြခာက်ခB မ)ာ 

ဆညမ်ျားေရသငွး်ြခငး်()င့ ် ေရလ�တ်ြခငး်များြဖင့ ် ြမစေ်ရသဘာဝအေလျာက်စးီဆငး်မW အေြပာငး်အလဲကိB 

ပိBမိBဆိBးဝါးေစလျက်M)ိသည။် အဆိBးဝါးဆံBးအကျိEးဆက်တစခ်Bမ)ာ ၂၀၁၉ ခB()စအ်တွငး် မဲေခါငြ်မစဝ်)မ်းေအာက်ပိBငး်ေဒသM)ိ 

ြမစေ်ရအမ)တ်သည ် တစ(်)စတ်ာကာလအတွငး် ယငး်၏ စခံျိနတ်ငအ်နမ့်ိဆံBးအမ)တ်ကိB ေရာက်M)ိခဲြ့ခငး်ြဖစသ်ည။် 

စိBစွတ်မWအ��နး်ကိနး်ကိBသံBး၍ သဘာဝအေလျာက်စးီဆငး်မWကိB ခန ့မ်)နး်သည့အ်ခါ အထက်မဲေခါငေ်ဒသမ) 

စတငြ်မစဖ်ျားခံသည့ ် သာမနထ်က်ပိBကဲေသာ စးီဆငး်မWM)ိသညကိ်B အထငအ်M)ားေတွ�ရသည။် ြခားနားချက်များ 

(residuals) အရ ေြခာက်ေသွ�ရာသတွီင ် စးီဆငး်မW ပိBလSံေနေUကာငး်ြပေနသည။် ယငး်မ)ာ ၂၀၁၉ အေစာပိBငး်တွင ်

လSပ်စစဓ်ာတ်အား ထBတ်လBပ်မWကိB အေထာက်အကDြပEရနအ်တွက် ြဖစဖွ်ယ်M)ိသည။် တစဖ်က်တွင ်

မဲေခါငြ်မစဝ်)မ်းေအာက်ပိBငး်သည ် မိBးေရချိန ် စခံျိနတ်င ် ေလျာန့ညး် ရM)ိခဲသ့ြဖင့ ် စိBစွတ်ရာသအီတွငး် ေရစးီဆငး်မWမ)ာ 

များစွာအကန ့အ်သတ်ြဖစခဲ်သ့ည။် ၂၀၁၉ ခB()စအ်တွငး် မဲေခါင ် ေအာက်ပိBငး်ေဒသတွင ် ဆိBးဆိBးဝါးဝါးေရြပတ်လပ်မWမ)ာ 

ထိBအချိနအ်တွငး် အထက်မဲေခါငေ်ဒသမ) ေရးစးီဆငး်မWကိB ကန ့သ်တ်ထားြခငး်က �ကီး�ကီးမားမားသက်ေရာက်မW 

M)ိေနသည။် တ�Bတ်()င့ ် မဲေခါငေ်အာက်ပိBငး်(ိBငင်မံျားအUကား မဲေခါငြ်မစစ်းီဆငး်မWကိB သဘာဝအတိBငး်ြဖစေ်အာင ်

ဖနတီ်းေရး ပDးေပါငး်ေဆာငရွ်က်ြခငး်မ)ာ ၂၀၁၉ ခB()စ ် ေမ()င့ ် စက်တငဘ်ာ အUကား ြမစေ်အာက်ပိBငး်တွင ်

UကံEရသည့စ်းီဆငး်မW နညး်ပါးေနမWအေြခအေနကိB တိBးတက်ေကာငး်မွနလ်ာေစခဲသ့ည။် သဘာဝစးီဆငး်မWကိB 

ဖနတီ်းရယDရန ်စိBစွတ်မWအ��နး်ကိနး်ကိB လမ်း��နအ်ြဖစအ်သံBးြပEပါက မဲေခါငြ်မစဝ်)မ်းတစေ်လSာက်M)ိ ြပညသ်DအားလံBးမ)ာ 

မဲေခါငြ်မစတ်ညတံ်ေ့ရး ထနိး်သမ်ိးေစာင့ေ်M)ာက်မWမ)ေန၍ အကျိEးေကျးဇDးခံစား Uကရမညြ်ဖစသ်ည။် 
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၁။ နိဒါန်း 

 ဤေလလ့ာမWသည ် မဲေခါငြ်မစအ်ထက်ပိBငး်M)ိ ြမစေ်ရအြမင့ကိ်Bေစာင့U်ကည့:်ပီး ြမစည်ာဖက်မ) 

ဆညမ်ျားက သဘာဝအေလျာက် ေရစးီဆငး်မWကိB မညသ်ိBေ့ြပာငး်လဲေစသညကိ်B ေဖာ်ထBတ်သည။် ဤသBေတသန၏ 

ရညမ်)နး်ချက်မ)ာ အထက်မဲေခါငေ်ဒသတွင ် သဘာဝအတိBငး်စးီဆငး်မWကိB ခန ့မ်)နး်ေသာ ယံBUကညစ်တ်ိချရ:ပီး 

�ိB းစငး်သည့န်မDနာပံBစကိံB ေရးဆွခဲန ့မ်)နး်ကာ ယငး်ခန ့မ်)နး်ချက်ကိBအသံBးြပE၍ အထက်မဲေခါငတွ်င ် ေရကာတာများ 

အဆင့ဆ်င့တ်ညေ်ဆာက် ြခငး်က ြမစ၏်သဘာဝအတိBငး်စးီဆငး်မWကိB မညသ်ိBေ့ြပာငး်လဲေနေစေUကာငး် 

ဆံBးြဖတ်ရနြ်ဖစသ်ည။် တ�Bတ်(ိBငင်ကံ တညေ်ဆာက်ခဲေ့သာ ဆညမ်ျား၏သက်ေရာက်မW()င့ ်

မဲေခါငြ်မစေ်အာက်ပိBငး်ေဒသM)ိ ေဂဟစနစ(်)င့ ် ရငး်ြမစမ်ျားအေပz မညသ်ိBေ့ြပာငး်လဲေစသညအ်ေပz ေဆာငး်ပါးများစွာ 

ေဆွးေ(းွခဲ:့ပီးြဖစသ်ည ်(Lu et al 2006, Baran and Myschowo da 2009, Plinston and He Daming 

2000)။ ဤေလလ့ာမWတွင ် တိဘက်လွငြ်ပငမ်) ထိBငး်(ိBငင် ံ Chiang Saen M)ိ တိBငး်တာေရးေဂ့ချ်သိB ့ 

ေရစးီဆငး်မWပမာဏကိB တိBငး်တာမညြ်ဖစသ်ည။် 

 ြမစေ်ရစးီထက်ွမWကိB ေစာင့U်ကည့စ်စေ်ဆးသည့ ် နညး်လမ်းများစွာM)ိသည။် ယငး်နညး်လမ်းအများ 

အြပားမ)ာ ြမစဝ်)မ်းအတွငး် စBေဆာငး်မိလာသည့ေ်ရပမာဏကိBလ�မ်းမိBးသည့ ် လက်ေတွ�အချက်များကိB ညမီSြခငး်အြဖစ ်

ေြပာငး်လဲမWအေပz အေြခခံထားသည ်(Smakhtin 2001, Kollet and Maxwell 2006, Kurtz et al 2016)။ 

အြခား နညး်လမ်းများမ)ာ :ဂိEဟ်တBေလလ့ာမWများမ) ဆင့ကဲ်ေဖာ်ထBတ်ထားသည။် အေဝးထနိး်တိBငး်တာသည့ ်

အချက်ြပသေက တကိB စာရငး်ဇယားစးီဆငး်မWနမDနာပံBစအံြဖစ ် ဘာသာြပနရ်နအ်တွက် စာရငး်ဇယားနမDနာပံBစမံျားကိB 

အသံBးြပEသည ်(Blankenspoor et al 2012, Meier et al, 2011, Scipal et al 2005)။ 

 ဤေလလ့ာမW၏ အရငး်ခံအချက်အလက်သည ်၁၉၉၂ မ) ၂၀၁၉ ()စအ်တွငး် :ဂိEဟ်တBအချက်အလက်များ 

()င့ ် ထိBငး်(ိBငင်၊ံ Chiang Saen မ) ေနစ့~ြမစေ်ရမျက်()ာြပငအ်ြမင့ ် တိBငး်တာမWေဒတာများအေပz အေြခခံထားသည။် 

အဆိBပါ အချက်အလက်အစB ()စခ်BအUကား ဆက်စပ်မWကိB ရီဂရက်M)ငး်နမDနာပံBစြံဖင့ ် ေဖာ်ထBတ်မညြ်ဖစသ်ည။် 

ယံBUကညေ်လာက်သည့ ်နမDနာပံBစတံစခ်BကိB တညေ်ဆာက်:ပီးသည(်)င့ ်ယငး်ကိBသံBး၍ လွနခဲ်ေ့သာ ၂၈ ()စတ်ာကာလအတွငး် 

သဘာဝအေလျာက် စးီဆငး် မWကိBခန ့မ်)နး်မည။် သဘာဝအေလျာက်စးီဆငး်မW()င့ ် ထိBငး်(ိBငင်အံတွငး်တိBငး်တာရM)ိသည့ ်

စးီဆငး်မWအUကား ကွာြခားချက်သည ် ဆညမ်ျားက အထက်မဲေခါငြ်မစဝ်)မ်းေဒသမ) ေရစးီဆငး်မWပမာဏကိB 

မညသ်ိBေ့ြပာငး်လဲေစသည ်ဟDေသာအချက် ကိB ေဖာ်ထBတ်ေပးမညြ်ဖစသ်ည။် 

 

 

 



 

၂။ နညး်လမ်းစနစ ်

 Chiang Saen ၌ တိBငး်တာရM)ိသည့ ်ေနစ့~ြမစေ်ရအြမင့ေ်ဒတာကိB ၁၉၉၂ ခB()စ ်ဇနန်ဝါရီမ) ၂၀၁၉ ခB()စ ်

စက်တငဘ်ာအထ ိ လစ~ပSမ်းမSတနဖိ်BးM)ာယDသည။် ဤအချက်အလက်ကိB မဲေခါငြ်မစေ်ကာ်မM)ငက်ြပEစB:ပီး Eyes on 

Earth သိB ့ ေပးအပ်သည။် Chiang Saen ၏ ြမစအ်ေပz ပိBငး် နယ်နမိိတ်တွင ် တိဘက်ကBနး်ေြမြမင့မ်) စတငခဲ်သ့ည့ ်

တ�Bတ်(ိBငင်အံတွငး်M)ိ ြမစအ်လျားတစခ်BလံBးပါဝငသ်ည။် ြမစ၏်ဤအပိBငး်တွင ် တိBငး်တာေရးစခနး်M)ိသည့ ် ထိBငး်(ိBငင် ံ

Chiang Saen  သိB ့ မေရာက်မီ ြမနမ်ာ()င့လ်ာအိBင(်ိBငင်အံတွငး်M)ိ ဧရိယာအနညး်ငယ် (ေရစးီဆငး်မWကိB �ကီး�ကီးမားမား 

ြဖည့စွ်က်ေပး(ိBငသ်ည့ ် ြမစလ်က်တက်များမM)ိေသာဧရိယာ) ပါဝငသ်ည ် (ပံB ၁)။  သဘာဝစးီဆငး်မWကာလများအတွငး် 

ြမစေ်ရအြမင့သ်ည ် ဤနမDနာပံBစ၏ံ စြံပEအ��နး်ြဖစသ်ည။် အထက်မဲေခါငြ်မစဝ်)မ်းေဒသM)ိ သဘာဝစးီဆငး်မWကိB 

ခန ့မ်)နး်ရန ်စိBစွတ်မW တနဖိ်BးများကိBသံBးသည။် 

 

 
ပံB-၁။ ြမနမ်ာ၊ လာအိB၊ ထိBငး်တိB၏့ နယ်စပ်ဆံBရာ၌ Chiang Saen ေဂ့ချ်တိBငး်တာစခနး်တွငရ်M)ိေသာ စးီဆငး်မW၌ပါဝငသ်ည့ ်

မဲေခါင ် ြမစဝ်)မ်းအပိBငး်ကိB ဘယ်ဘက်M)ိေြမပံBကြပသည။် စက်ဝိBငး်သည ် ြမစေ်ဂ့ချ်တိBငး်တာစခနး် တညေ်နရာြဖစသ်ည။် 

ညာဘက်M)ိပံBမ)ာ အေM) �ေတာငအ်ာM)ေဒသM)ိ မဲေခါငြ်မစဝ်)မ်းတစခ်BလံBးကိBြပသည။် 

 

 



 :ဂိEဟ်တBေလလ့ာမW()င့ ် ေဂ့ချ်တိBငး်တာမWအUကားဆက်စပ်မWကိB စြံပEချိနကိ်Bက်ရနအ်တွက် 

:ဂိEဟ်တBအချက်အလက်များကိB သဘာဝအေလျာက်ထBတ်လ�တ်ေသာ မိBက်ခ�ိBေဝ့ဗ် ေလလ့ာေတွ� M)ိမWများအေပz 

အေြခခံထားသည။် ၎ငး်တိBကိ့B Special Sensor Microwave Imager/Sounder (SSMI/S) ြဖင့တိ်Bငး်တာသည။် SSMI/S 

အချက်အလက်များကိB ကာကွယ်ေရး မိBးေလဝသ:ဂိEဟ်တBပ�ိBဂရမ် (DMSP) က လ�တ်တငထ်ားေသာ ဝင�ိ်Bးစွနး်များအနးီ 

လညပ်တ်ေနသည့ ် :ဂိEဟ်တBများမ) တစေ်န(့)စ�်ကိမ် တိBငး်တာရယDသည။် ယငး်:ဂိEဟ်တBများသည ် ေြမာက်ဝင�ိ်Bးစွနး်မ) 

ေတာငဝ်င�ိ်Bးစွနး်သိB ့ သာွး:ပီး တစေ်နလ့Sင ်၁၄ �ကိမ်ြပနလ်ာသည။် ဆိBလိBသညမ်)ာ  ၎ငး်တိBသ့ည ်တစေ်နလ့Sင ်ကမoာကိB ၁၄ 

�ကိမ်ပတ်ေနြခငး် ြဖစသ်ည ် (Neale et al, 1990)။ :ဂိEဟ်တBများကိB ေန()င့ခ်ျိနသ်ားကိBက် ဒဇိီBငး်ြပEလBပ်ထား:ပီး 

ကမoာကိBပတ်သည့ ်အ�ကိမ် တိBငး်တွင ်အေီကွတာကိB နနံက် ၆ နာရီ()င့ ်ညေန ၆ နာရီ ပတ်ဝနး်ကျငတွ်င ်ြဖတ်သနး်သည။် 

SSMI/S သည ် ကမoာေြမမျက်()ာြပငမ်) မိBက်ခ�ိBေဝ့ဖ်ထBတ်လ�င့မ်WကိB ေရဒယိီBသတ§ ိ̈ ကလWငိး်စ~M)ိ �ကိမ်(Wနး် ၄ ခB၌ 

အာ�ံBခံတိBငး်တာ:ပီး �ကိမ်(Wနး် ၃ ခB ကိB  ဒွအိစွနး် (ထက်ေအာက်()င့ ်ေရြပငည်)ီ ၌တိBငး်သည။် ယငး်အာ�ံBခံကိရိယာများက 

ေတွ� M)ိသည့ ်စွမ်းအငမ်)ာ အလိB အေလျာက်ထBတ်လ�တ်ေသာ  စွမ်းအငြ်ဖစက်ာ ယငး်တိBမ့)ာ ကမoာေြမ�ကီး၏မျက်()ာြပငမ်) 

အလိBအေလျာက် ေပzထက်ွေနသညဟ်BဆိBလိBသည။် SSMI/S ကိရိယာက တိBငး်သည့ ် �ကိမ်(Wနး်များ၌ တိမ်များကိB 

ေယဘBယျအားြဖင့ ် ထိBးေဖာက်သာွး(ိBင:်ပီး ယငး်အချက်က ေကာငး်ကငအ်ေြခအေန မညသ်ိBပ့ငM်)ိသညြ်ဖစေ်စ 

ေြမမျက်()ာြပငအ်ေြခအေန (စိBစွတ်မW၊ ()ငး်ဖံBး မW()င့အ်ပDချိန)် များကိB တိBငး်တာရM)ိေစ(ိBငသ်ည ်(Basist et atl, 1998)။ Eyes 

on Earth Inc  ()င့ ် Global Environmental Satellite Observation Inc တိBသ့ည ် ၎ငး်တိB ့ ကိBယ်ပိBငေ်ဆာဖ့်ဝဲကိB 

ေရးဆွထဲား:ပီး ယငး်ေဆာဖ့်ဝဲသည ် မိBက်ခ�ိBေဝ့ဖ်တိBငး်တာရM)ိမWများကိB ေြမမျက်()ာြပငစ်ိBစွတ်မWအ��နး်အြဖစ ်

ဘာသာြပနေ်သာ အယ်လဂိBရစသ်မ်ကိB အေြခခံထားသည။် ေအာက်တွင ် ပံBစြံပEေဖာ်ြပထားေသာ ေဖာ်မျ�လာက 

ဤဆက်စပ်မWကိB မညသ်ိBေ့ဖာ်ထBတ်ထားသညကိ်B သ�Bပ်ြပသည။် မျက်()ာြပငစ်ိBစွတ်မWအ��နး်သည ် မျက်()ာြပင၌် 

ေရမေတွ� M)ိရဟB အဓိပ�ာယ်ရသည့ ် သBညတနဖိ်Bးမ) သည ် လWငိး်ြဖာထက်ွေနေသာအရည ် ေရမျက်()ာြပင၏် 

ရာခိBင(်Wနး်တစခ်BအထMိ)ိသည။် ထိBေ့Uကာင့ ် တနဖိ်Bးပမာဏသည ် ဝ.၀ မ) ၁၀၀.၀ အထMိ)ိကာ ၁၀၀ ဆိBသညမ်)ာ 

မျက်()ာြပငတ်စခ်BလံBးမ)ာ ေရြဖစေ်နသညဟ်B အဓိပ�ာယ်ရသည ် (Basist et al, 2001)။ ဤအ��နး်ကိနး်ကိB 

ချနန်ယ်တိBငး်တာမWများအUကား မျ~းေြဖာင့ ် (လီနယီာ) ဆက်စပ်မW (ညမီSြခငး် ၁) မ) ေဖာ်ထBတ်ထားသည။် 

ချနန်ယ်တိBငး်တာမWသည ် အထDးြပE�ကိမ်(Wနး်တစခ်B()င့ ် အစွနး်ေဝးကွာမW၌ တိBငး်တာရM)ိသည့ ် တနဖိ်Bးြဖစသ်ည ် (SSMI/S 

သည ်ချနန်ယ် ၇ ခB တိBငး်တာသည)်။ 
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ထBတ်လ�တ်(ိBငစွ်မ်းေြပာငး်လဲမW DE သည ် ကမoာလံBးဆိBငရ်ာ SSMI/S တိBငး်တာမWများမ) တွက်ချက်ရM)ိေသာ  

တနဖိ်Bး၊ Ts သည ်စိBစွတ်/ေြခာက်ေသွ�ေြမေပzမ) မျက်()ာြပငအ်ပDချိန၊် Tb သည ်အထDးြပE�ကိမ်(Wနး်တစခ်B (GHz) တစခ်BM)ိ 

:ဂိEဟ်တBေတာက်ပမW အပDချိန၊် un (n=1, 2, 3) သည ်SSMI/S စက်က ေလလ့ာရM)ိသည့�်ကိမ်(Wနး်()င့ ်β0 ()င့ ်β1 သည ်

ချနန်ယ်တိBငး်တာမWအမျိEးမျိEးကိB :ဂိEဟ်တBြဖတ်သာွးချိန ်ေလလ့ာေတွ� M)ိေသာ မျက်()ာြပငအ်ပDချိန(်)င့ ်ဆက်စပ် ()းီ(ယ်ွသည့ ်

ခန ့မ်)နး်ေြမ}ာက်ေဖာ်ကိနး်များြဖစသ်ည။် အထDးသြဖင့ ် စိBစွတ်မWများေလ၊ ေလလ့ာေတွ� M)ိေသာမျက်()ာြပင ် အပDချိန(်)င့ ်

ေလလ့ာေတွ� M)ိေသာ ချနန်ယ်တိBငး်တာမWအUကား ကွာြခားချက်ြမင့မ်ားေလြဖစသ်ည ်(Williams et al, 2000)။ 

အကျ~းချEပ်အားြဖင့ ်လWငိး်ြဖာထက်ွေသာ မျက်()ာြပငM်)ိအရည ်ေရ၏လ�မ်းမိBးမWအရ မိBက်ခ�ိBေဝ့ဖ် လWငိး်စ~တွင ်

ထBတ်လ�င့(်ိBငစွ်မ်း ေလျာက့ျမWအေပzတွင ် စိBစွတ်မWအ��နး်ကိနး်ကိB စြံပEချိနကိ်Bက်သည။် ထိBေ့Uကာင့ ် ေနာက်ဆံBးရလဒမ်)ာ 

မိBက်ခ�ိBေဝ့ဖ်ေလလ့ာမWများM)ိ အရညေ်ရ()င့ဆ်က်စပ်ေနေသာ ၁၉ GHz M)ိ ထBတ်လ�တ်(ိBငစွ်မ်း ေလျာက့ျမWြဖစသ်ည။် 

ရာသဦတB()င့လိ်Bက်ေလျာညေီထေွသာ စိBက်ပျိEးေရးစနစကိ်Bအေထာက်အကDြပEသည့ ် ယငး်ရလဒမ်ျားကိB အေမရိကန ်

ြပညေ်ထာငစ်B၊ ကေနဒါ၊ ကမoာ ့ ဘဏ(်)င့ ် အနဂ်ျီအိBများ (Lipper et al, 2012) သာမက အာမခံလBပ်ငနး်()င့ ် အြခား 

စးီပွားေရးက±များတွင ်၁၉၉၈ ခB()စ ်ကတညး်က အသံBးြပEလျက်M)ိသည။် 

 

စိBစွတ်မWအ��နး်ကိနး်၏ထDးြခားချက်မ)ာ အရညအ်ေြခအေနM)ိ ေရကိBသာေလလ့ာြခငး်ြဖစသ်ည ် (Williams et 

al, 2000)။ တစန်ညး်အားြဖင့ ် အေငွ�အေြခအေနM)ိေရမ)ာ ေဖာက်ထက်ွသာွး:ပီး စိBစွတ်မWအြဖစ ် မ)တ်တမ်းမဝငေ်ပ။ 

မိBက်ခ�ိBေဝ့ဖ်ေလလ့ာမWများသည ် မျက်()ာြပငအ်နးီ၌ အရညအ်ေြခအေနM)ိ ေရကိBတံB ့ြပန(်ိBငစွ်မ်း အလွနြ်မင့မ်ားသည ်

(Basist et al, 1998)။ ယငး်မ)ာ SSMI/S စက်ြဖင့တိ်Bငး်ရသည့ ် �ကိမ်(Wနး်များ၌ အားအေကာငး်ဆံBး သေက တလက�ဏာ 

တစခ်Bြဖစသ်ည။် မိBက်ခ�ိBေဝ့ဖ်လWငိး်စ~တွင ်ေြမေပzမ)ေရေငွ�သည ်ေဖာက်ထက်ွသာွးကာ စိBစွတ်မWအြဖစ ်မ)တ်တမ်းမဝင ်

ေပ။ အခဲအေြခM)ိ ()ငး်()င့ေ်ရခဲတိBမ့)ာ မတDထDးြခားသည့ ်မိBက်ခ�ိBေဝ့ဖ်သေက တ လက�ဏာများM)ိUကသည ်(Hollinger et 

al, 1987)။ ၎ငး်အချက်များကိB ကမoာေြမမျက်()ာြပငM်)ိ ေအးခဲေရများကိB တိတိကျကျေလလ့ာေသာ ()ငး်ဖံBးလ�မ်းမW 

ပစ³ညး်တွင ် အသံBးြပEUကသည။် ေအးခဲေရ()င့ ် အရညအ်ေြခM)ိ ေရအUကားဆက်စပ်မW၏ အေရး�ကီးေသာ အချက်တစ ်

ချက်မ)ာ ()ငး်ထBတစခ်B စတငအ်ရညေ်ပျာ်သည(်)င့ ် ()ငး်ထMဲ)ိအရညအ်ေြခM)ိေရကိB အတိအကျပမာဏ ေဖာ်ထBတ်ကာ 

စးီဆငး်မWမိBဒယ်တွင ်ေပါငး်စပ်ေပး(ိBငြ်ခငး်ြဖစသ်ည။် 



 

ယငး်အချက်မ)ာ ဆးီ()ငး်ကျသည့ပ်မာဏ အများအြပား အခဲအေြခအေန၌ တစ(်)စပ်တ်လံBးနးီပါး ေအးခဲေန:ပီး 

ေ(ဦွးေ()ာငး်ပိBငး်()င့ ် ေ(ရွာသေီရာက်မ)သာ ()ငး်ထB()င့ေ်ရခဲြပငမ်ျား စတငအ်ရညေ်ပျာ်လာတတ်သည့ ် အထက်မဲေခါင ်

ြမစဝ်)မ်းေဒသတွင ်အထDးသြဖင့ ်အေရး�ကီးသည။် ေြမမျက်()ာြပငစ်ိBစွတ်မW ေလလ့ာမWများ()င့ ် ြမစေ်ရေဂ့ချ်တိBငး်တာမW၏ 

တံB ့ြပနမ်WတိB(့ )င့သ်က်ဆိBငသ်ည့ ် Uကန ့U်ကာမW တစစ်တ်ိတစပိ်Bငး်မ)ာ အရညေ်ပျာ်စက်ဝိBငး်()င့ ် ဆက်စပ်ေနသည။် ()ငး်က 

စတငအ်ရညေ်ပျာ်သည့အ်ခါ ေရအများစBမ)ာ ()ငး်ထBထတွဲင ်ဆက်M)ိေနကာ ယငး်၏မိBက်ခ�ိBေဝ့ဖ် အချက်ြပမWမ)ာ ေအးခဲမW 

မ)သည ် စိBစွတ်မWသိB ့ ေြပာငး်လဲေနသည။် သိBေ့သာ် ယငး်ေရအများစBသည ် ညအခါ ြပနလ်ညေ်အးခဲသာွး:ပီး နနံက်ခငး် 

အေစာပိBငး်:ဂိEလ်တB တိBငး်တာမW၌ ေအးခဲမWအြဖစ ် ြပနလ်ညမ်)တ်တမ်းဝငသ်ာွးသည။် ေနအ့ခါ အရညေ်ပျာ်:ပီး ညအခါ 

ြပနလ်ညေ်အးခဲသည့ြ်ဖစစ်~သည ် ()ငး်ထBအတွငး် အရညအ်ေြခM)ိ ေရ()င့ြ်ပည့ဝ်လာ:ပီး  ညအပDချိနသ်ည ် ေအးခဲမW 

အထက် ဆက်ြမင့ေ်နသည့အ်ချိနေ်ရာက်သညအ်ထ ိဆက်လက်ြဖစေ်ပzေနသည ်(Hardy et al, 1999)။ ထိBအဆင့တွ်င ်

()ငး်ထBမ)ာ ရင့မ်)ည့:်ပီဟBေခzဆိB:ပီး ယငး်မ)ေန၍ အရညအ်ေြခM)ိ ေရပမာဏများများ ေြမ�ကီးထသဲိB ့ စတငထ်Bတ်လ�တ် ကာ 

အချိE�ေရများသည ် မျက်()ာြပငမ်ျားကိBြဖတ်၍ ေဒသတွငး်စမ်းေချာငး်များသိB စးီသာွးUကသည။် အချိE�ေလလ့ာမWများ၌  

ယငး်ြဖစစ်~သည ် ြမစဝ်)မ်းသိB ေရအများအြပားထBတ်လ�တ်သည့ ် ()ငး်ထBများမရင့မ်)ည့မီ် ရက်သတ§ ပတ်များစွာ အချိန ် 

ယDတတ်ေUကာငး် ေတွ�ရသည။် ထိBအ့ြပင ် ေြမ�ကီးထစဲမ့်ိဝငေ်သာေရမ)ာ စမ်းေချာငး်သိBေ့ရာက်ရန ် ပိB၍အချိနယ်Dသည။် 

ယခငေ်လလ့ာမWများ (Demirel et al 2013 and Kim 2019) အရ ြမစအ်ထက်ပိBငး်က အရညအ်ေြခM)ိ ေရကိB ကီလိBမီတာ 

ရာ()င့ခ်ျီေဝးသည့ ်ြမစေ်အာက်ပိBငး် တိBငး်တာေရးစခနး်၌ ေတွ� M)ိသည့အ်ထ ိအချိနU်ကန ့U်ကာမWများသညကိ်B ေတွ� M)ိရသည။် 

 

ြဒပ်အေြခအေန 

 အခဲ        အရည ်    အေငွ� 

 

 



 

 

ဤေလလ့ာမWအတွက် အချက်အလက်များ၏ကာလသည ် ၁၉၉၂ ခB()စမ်) စတင၍် ၂၀၁၉ ခB()စ ် စက်တငဘ်ာ 

အထ ိ ြဖစသ်ည။် အထက်တွငတ်ငြ်ပခဲသ့ကဲသ့ိB ့ တ�Bတ်အစိBးရသည ် အဆိBပါကာလအတွငး် ဆညအ်များအြပား 

တညေ်ဆာက်ခဲသ့ည။် 

ပထမဆံBးတညေ်ဆာက်သည့ဆ်ညမ်)ာ Manwan ြဖစ:်ပီး ပထမဆံBးမီးစက်ကိB ၁၉၉၃ ခB()စတွ်င ် စတင ်

လညပ်တ်သည ် (Lu et al 2006)။ ဆညက်ဖနတီ်းသည့ ် ေရေလ)ာငက်နမ်)ာ အရွယ်အစား အသင့အ်တင့M်)ိကာ ေရ 

၉၂၀,၀၀၀,၀၀၀ ကBဗမီတာ သိBေလ)ာင(်ိBငသ်ည။် ထိBေ့Uကာင့ ်အဆိBပါဆညတွ်င ်ေရစးီဆငး်မWကိB တားဆးီထနိး်ချEပ်(ိBငစွ်မ်း 

အကန ့အ်သတ်M)ိသည။် 

 

မဲေခါငြ်မစ ် အဓိကလမ်းေUကာငး်တွင ် ဒBတိယလညပ်တ်ေသာဆညမ်)ာ Dachaoshan ဆညြ်ဖစသ်ည။် 

ယငး်ဆညသ်ညလ်ညး် ေရစးီကိBတားဆးီ(ိBငစွ်မ်း အသင့အ်တင့M်)ိကာ ေရပမာဏ ၉၄၀,၀၀၀,၀၀၀ ကBဗမီတာ သိBေလ)ာင ်

(ိBငသ်ည။် ယငး်ဆညမ်)မီးစက်များသည ်၂၀၀၂ မ) ၂၀၀၃ ခB()စအ်တွငး် စတငလ်ညပ်တ်သည။် 

 

လBပ်ငနး်လညပ်တ်သည့ ် တတိယဆညမ်)ာ Jinghong ဆညြ်ဖစသ်ည။် ယငး်ဆညသ်ည ် ပထမဆည ် ()စခ်B 

ထက် အနညး်ငယ်ပိB�ကီးသည။် ၎ငး်သညလ်ညး် ေရသိBေလ)ာင(်ိBငမ်W အသင့အ်တင့M်)ိကာ ေရေလ)ာငက်နသ်ည ်

၂၄၉,၀၀၀,၀၀၀ ကBဗမီတာပမာဏM)ိ ေရကိBသိBေလ)ာင(်ိBငသ်ည။် ပထမဆံBးမီးစက်ကိB ၂၀၀၈ ခB()စတွ်င ် စတင ်

လညပ်တ်သည။် 

 

ဇယား ၁။ အထကမဲ်ေခါငေ်ဒသ#$ိ ဆည၊် ေရေလ$ာငက်န်K$င့ ်လtပ်စစထ်2တလ်2ပ်မ; 

   ဆညစ်ာရငး်     ေရေလ)ာငက်နအ်ရွယ်           လSပ်စစဓ်ာတ်အားထBတ်လBပ်မW 

(တညေ်ဆာက်သည့ေ်နအ့လိBက်)     (ကBဗမီတာ)             တာဘိBငစ်တငလ်ညပ်တ်သည့ေ်နအ့လိBက် 

Manwan     ၉၂၀,၀၀၀,၀၀၀    ၁၉၉၃ 

Dachaoshan     ၉၄၀,၀၀၀,၀၀၀    ၂၀၀၂ 

Jinghong     ၂၄၉,၀၀၀,၀၀၀    ၂၀၀၈ 

Xiaowan     ၁၅,၁၃၀,၀၀၀,၀၀၀   ၂၀၀၉ 

Nuozhadu     ၂၇,၄၉၀,၀၀၀,၀၀၀   ၂၀၁၂ 

Gongguoqiao     ၁၂၀,၀၀၀,၀၀၀    ၂၀၁၂ 



Miaowei          ၆၆၀,၀၀၀,၀၀၀   ၂၀၁၇ 

Huangdeng         ၁,၆၁၃,၀၀၀,၀၀၀   ၂၀၁၇ 

Dahuaqiao          ၂၉၃,၀၀၀,၀၀၀   ၂၀၁၈ 

Lidi           ၇၅,၀၀၀,၀၀၀   ၂၀၁၈ 

Wunonglong           ၂၈၄,၀၀၀,၀၀၀   ၂၀၁၈ 

 

 မဲေခါငြ်မစေ်Uကာေပzမ) စတBတº ေြမာက် ဆညမ်)ာ Xiaowan ြဖစသ်ည။် Xiaowan သည ်ယခင ်ဆည ်

သံBးခBထက် ပမာဏ�ကီးသြဖင့ ်သဘာဝေရစးီဆငး်မW ကန ့သ်တ်(ိBငစွ်မ်းမ)ာလညး်�ကီးမားကာ ေရပမာဏ  ၁၅,၁၃၀,၀၀၀, 

၀၀၀ ကBဗမီတာ သိBေလ)ာင(်ိBငသ်ည။် ဤဆည၏်ေရစးီဆငး်မW ကန ့သ်တ်(ိBငစွ်မ်းသည ် ယခင ်ဆည ်သံBးခBေပါငး်ပမာဏ 

ထက် ခBနစဆ် နးီပါးM)ိသည။် ယငး်၏ ပထမမီးစက်ကိB ၂၀၀၉ ခB()စတွ်င ်စတငလ်ညပ်တ်သည။် 

 

 ပ»မဆညမ်)ာ Nuozhadu ြဖစသ်ည။် ယငး်ဆညသ်ည ်မဲေခါငြ်မစေ်ပzတွင ်အ�ကီးဆံBးဆညြ်ဖစသ်ည။် 

သိBေလ)ာင(်ိBငစွ်မ်း ၂၇,၄၉၀,၀၀၀,၀၀၀ ကBဗမီတာM)ိသည။် ဤဆညသ်ည ် ယခငဆ်ညေ်လးခBေပါငး်ထက် အနညး်ငယ် 

ပိB�ကီးသည။် ယငး်၏ ပထမဆံBးမီးစက်ကိB ၂၀၁၂ ခB()စတွ်င ်စတငလ်ညပ်တ်သည။် 

 

 ဆဌမေြမာက်ြဖစေ်သာ Gongguoqiao ဆညသ်ည ် ၂၀၁၂ ခB()စ ် ေ()ာငး်ပိBငး်တွင ် တညေ်ဆာက်ခဲက့ာ 

ေရ ၁၂၀,၀၀၀,၀၀၀ ကBဗမီတာဆံသ့ည။် ယငး်ေနာက်တွင ်၂၀၁၇ ခB()စ ်ဇနန်ဝါရီ၌ ေရ ၆၆၀,၀၀၀,၀၀၀ ကBဗမီတာ ဆံေ့သာ 

Miaowei ဆညကိ်Bတညေ်ဆာက်သည။် အဌမေြမာက်ဆညမ်)ာ Huangdeng ဆညြ်ဖစ:်ပီး ၂၀၁၇ ခB()စ ်(ိBဝငဘ်ာလတွင ်

တညေ်ဆာက်ခဲသ့ည့ ်ဆည�်ကီးြဖစက်ာ ေရပမာဏ ၁,၆၁၃,၀၀၀,၀၀၀ ကBဗမီတာဆံသ့ည။် နဝမ ေြမာက်ဆညမ်)ာ ၂၀၁၈ 

ခB()စ ် ေဖေဖာ်ဝါရီတွင ် တညေ်ဆာက်ေသာ Dahuaqiao ြဖစ:်ပီး ေရ  ၂၉၃,၀၀၀,၀၀၀ ကBဗမီတာသိBေလ)ာင(်ိBငသ်ည။် 

ဒသမေြမာက်ဆညသ်ည ် ၂၀၁၈ ခB()စ ် ဇွနတွ်င:်ပီးစးီခဲေ့သာ Lidi ဆညြ်ဖစက်ာ သိBေလ)ာင(်ိBငစွ်မ်း ၇၅,၀၀၀,၀၀၀ 

ကBဗမီတာM)ိသည။် ၁၁ ခBေြမာက်()င့ ် ေနာက်ဆံBးဆညသ်ည ် ၂၀၁၈ ခB()စ ် ဒဇီငဘ်ာ တွင ် :ပီးစးီခဲေ့သာ Wunonglong 

ဆညြ်ဖစ:်ပီး ေရ ၂၈၄,၀၀၀,၀၀၀ ကBဗမီတာ သိBေလ)ာင(်ိBငသ်ည။် 

 

 မီးစက်ကိB စတငလ်ညပ်တ်ရနအ်တွက် ဆညသ်ည ် မိမိ ေရေလ)ာငက်နထ်၌ဲ အထိBက်အေလျာက် 

ပမာဏM)ိေသာေရကိB ဦးစွာထနိး်ထား:ပီး ြဖစေ်နရေပမည။် ထိBေ့Uကာင့ ် မီးစက်များ စတငလ်ညပ်တ်သည့ ် ေနစွ့ ဲ သည ်

ဆည၏်ေရေလ)ာငက်နအ်များစB၌ ေရြပည့:်ပီးြဖစသ်ညကိ်B ေဖာ်ြပသည။် ေရေလ)ာငက်နအ်ြမင့(် )င့ ် ဆည၏် ေအာက်ေြခ 

ေလSာေစာက်သည ်လSပ်စစဓ်ာတ်အားထBတ်လBပ်မW၏ ရငး်ြမစြ်ဖစသ်ည။် 



 

တ�Bတ်(ိBငင်အံတွငး် မဲေခါငြ်မစေ်ပzတွင ်အ�ကီးဆံBးဆည ်Nuozhadu 

ပံB ခရက်ဒစ ်- မဲေခါငြ်မစေ်ကာ်မM)င ်ေဖ့စဘ်တ်ွခ်စာမျက်()ာ https://www.facebook.com/mrcmekong/photos 

 

 

 

 

၃။ စးီဆငး်မ;မိ2ဒယ ်တညေ်ဆာကြ်ခငး် 

 ယခBေလလ့ာမWအတွက် အချက်အလက် ကာလမ)ာ ၁၉၉၂ ခB()စမ်) ၂၀၁၉ ခB()စ ် စက်တငဘ်ာလ 

အထြိဖစသ်ည။် အထက်တွင ် တငြ်ပခဲသ့ကဲသ့ိB ့ တ�Bတ်အစိBးရသည ် အဆိBပါကာလအတွငး် ဆညအ်များအြပား 

တညေ်ဆာက်ခဲသ့ည။် အတည:်ငမ်ိဆံBး၊ အတိကျအမ)နက်နဆ်ံBးစးီဆငး်မWနမDနာပံBစ ံ ဖနတီ်း(ိBငရ်န ် နမDနာပံBစ ံ

စခံျိနကိ်Bက်ြခငး်()င့ ် ခိBငလံ်Bေအာငြ်ပEြခငး်အတွက် အေကာငး်ဆံBးမ)တ်တမ်းကာလကိB သတ်မ)တ်ရမညြ်ဖစသ်ည။် 

အေစာဆံBး()စမ်ျားသည ် သဘာဝအေလျာက် စးီဆငး်မWကိB ကိBယ်စားအြပEဆံBးြဖစမ်ညဟ်B ယDဆချငစ်ရာြဖစသ်ည။် 

သိBရ့ာတွင ် :ဂိEဟ်တBေလလ့ာမW အစပိBငး်ကိB သBေတသနြပE:ပီးေနာက် ပထမဆံBး ()စ(်)စ၏် ေဒတာများအေပz Manwan 

ဆညအ်တွငး် ေရြဖည့သ်ငွး်မWက လ�မ်းမိBးေနေUကာငး် ဆံBးြဖတ်ခဲသ့ည။် ထိBေ့Uကာင့ ် မိBဒယ်စခံျိနကိ်Bက်ြခငး်/ ခိBငလံ်Bေအာင ်

ြပEြခငး်အတွက် အေစာဆံBး()စအ်ြဖစ ်၁၉၉၄ ခB()စမ်) စတငခဲ်သ့ည။် က�(်Bပ်တိB၏့ရညမ်)နး်ချက်မ)ာ စခံျိနကိ်Bက်ြခငး်အတွက် 

ငါး()စစ်ာ အချက်အလက်ကိBသံBး:ပီး ၂၀၀၁ ခB()စအ်ထ ိ ကျန ် အချက်အလက်များကိB  နမDနာပံBစတံည:်ငမ်ိမWအတွက် 

ခိBငလံ်BြပEအချက်အလက်အြဖစသ်ံBးရနြ်ဖစသ်ည။် အေကာငး်ဆံBးချိနကိ်Bက်မW/ခိBငလံ်BြပEမW ကာလ ေနာက်ဆံBး()စ ်

ေရွးချယ်မWမ)ာ ၂၀၀၂ ခB()စအ်တွငး် ြမစေ်ရစးီဆငး်မWကိB ၂၀၀၃ ခB()စတွ်င ်လSပ်စစထ်Bတ်လBပ်ေရး အတွက် တညေ်ဆာက်:ပီး 

Dachaoshan ဆညသ်ိB ့ ေရြဖည့ရ်န ် အသံBးြပEခဲသ့ညဟ်Dေသာ သက်ေသအေပzအေြခခံ၍ ေရွးချယ်ြခငး်ြဖစသ်ည။် 

ထိBေ့Uကာင့ ် တိBငး်တာေဒတာ()င့ ် ြမစအ်ထက်ပိBငး် ပSမ်းမSစိBစွတ်မWတနဖိ်BးအUကား အေကာငး်ဆံBး ဆက်စပ်မWအေပz 

စခံျိနကိ်Bက်ြခငး်/ခိBငလံ်Bေအာငြ်ပEြခငး်ေလလ့ာမW ေဆာငရွ်က်ရနက်ာလမ)ာ M)စ(်)စြ်ဖစသ်ည။် 

 

၄။ ေလ့လာေတွF #$ိချကမ်ျား 

အထက်ပါစ~းစားဆငြ်ခငမ်WကိBအေြခခံ၍ ၁၉၉၇ ခB()စမ်) ၂၀၀၁ ခB()စအ်တွငး်ေဒတာကိB သဘာဝစးီဆငး်မW 

အတွက် အေကာငး်ဆံBးကိBယ်စားြပEေသာ ေဒတာအြဖစ ် က�(်Bပ်တိBအ့သံBးြပEခဲသ့ည။် ထိBေ့Uကာင့ ် ဤစကိံBက်ြပEကာလကိB 

စိBစွတ်မW()င့ ် ေဂ့ချ်တိBငး်တာမWအUကား ဆက်သယ်ွမWအတွက် ပမာဏေဖာ်ထBတ်မည့ ် ရီဂရက်M)ငး်ညမီSြခငး်၏ အေြခခံ 

အBတ်ြမစအ်ြဖစ ်အသံBးြပEသည။် နမDနာပံBစ၏ံရလဒမ်ျားကိB ဇယား ၂ တွင ်ေဖာ်ြပထားသည။် ရီဂရက်M)ငး် နမDနာပံBစသံည ်



ေဂ့ချ်တိBငး်တာမW၌ ြမစ၏်ေရြပငအ်ြမင့ေ်ြပာငး်လဲမW ၈၉% ကိBM)ငး်ြပသည။် ရီဂရက်M)ငး် ေြမ}ာက်ေဖာ်ကိနး် .၉၄ M)ိ:ပီး စ ံ

လဲွမ)ားမWမာဂျင ်ဝ.၆၇ M)ိသည။် မိBဒယ်သည ်F score ၂၃၁ အရ သတ်မ)တ်ထားသည့ ်စတ်ိချရမWအငတ်ာဗယ် .၉၉၉၉၉ ၌ 

အေရးပါမWM)ိသည။် 

၁၉၉၇ ခB()စမ်) ၂၀၀၁ ခB()စအ်ထ ိ လစ~တနဖိ်BးများကိB ကိBယ်စားြပEအချက်အလက် ၆၀ ခB()င့ ်

ထည့သ်ငွး်တွက်ချက် အချက်အလက် (degrees of freedom) ၅၇ ခB M)ိသည။် ဤ ရီဂရက်M)ငး်ညမီSြခငး်သည ် 

နညး်လမ်းစနစအ်ခနး်တွင ် ေဖာ်ြပခဲသ့ည့ ် ()စလ် စBေပါငး် Uကန ့U်ကာမWအေပz အေြခခံသည။် ()စ ် Uကန ့U်ကာမW 

အသံBးြပEြခငး်၏ ခိBငလံ်BမWကိB တစလ်Uကန ့U်ကာမW အလားတDမိBဒယ်ြဖင့ ် က�(်Bပ်တိBစ့မ်းသပ်ခဲသ့ည။် တစလ်Uကန ့U်ကာမWကိB 

သံBးြခငး်ြဖင့ ်M)ငး်ြပ(ိBငေ်သာ ထပ်ကိနး်သည ်၁၀% ေလျာက့ျ:ပီး ြမငေ်ရအြမင့(် )င့စ်ပ်လျ~း၍ စအံမ)ားမ)ာ ၁၀ စငတီ်မီတာ 

ြမင့တ်က်လာသည။် ဤေတွ� M)ိချက်အရ ()စလ် Uကန ့U်ကာမWနမDနာပံBစသံည ် စိBစွတ်မWတနဖိ်Bး()င့ ် ေဂ့ချ်တိBငး်တာမWအUကား 

ပိBမိBေကာငး်မွနသ်ည့ဆ်က်စပ်မWကိB ေပးေUကာငး် အတညြ်ပE(ိBငသ်ည။် 

 

 ဇယား ၂။ အထကမဲ်ေခါငြ်မစ ်သဘာဝအေလျာကစ်းီဆငး်မ;ကိ2 ေစာင့~်ကည့ေ်သာ ရီဂရက#်$ငး် နမ7နာပံ2စ၏ံရလဒမ်ျား 

ခန ့မ်)နး်နမDနာပံBစ၏ံစေကး (R2)    ၈၉% 

နမDနာပံBစတွံငပ်ါေသာ လများ/ထည့သ်ငွး်တွက်ချက်ေဒတာ ၆၀ / ၅၇ 

နမDနာပံBစစံတ်ိချရမW/ F score    .၉၉၉၉၉/၂၃၁ 

မီတာြဖင့ေ်ဖာ်ြပေသာ စခံျိနစ်�ံ�နး်ြပEထားသည့ ်ခ�တ်ယွငး်မW ဝ.၆၇ 

ဝိBင-်ြဖတ်မ)တ် (အယ်လဖာ)     ဝ.၉၂ 

မျ~းေြဖာင့ေ်လSာေစာက် ဘတီာ ၁    ဝ.၅၅ 

()စထ်ပ်ေလSာေစာက် ဘတီာ ၂    ဝ.၉၅ 

ရီဂရက်M)ငး်နမDနာပံBစ ံ (ညမီSြခငး် ၂) တွင ် ြဖတ်မ)တ် ဝ.၉၂၁ M)ိကာ မျ~းေြဖာင့ေ်ြမ}ာက်ေဖာ်ကိနး် ဝ.၅၅၄ ()င့ ်

ထပ်ကိနး်ေြမ}ာက်ေဖာ်ကိနး် ဝ.၉၅၄ M)ိသည။် ြဖတ်မ)တ်မ)ာ စိBစွတ်မWတနဖိ်Bး သBညြဖစသ်ည့ ်ြမစဝ်)မ်းစးီဆငး်မWကိB ကိBယ်စား 

ြပEသည။် သိBေ့သာ် ၂၈ ()စU်ကာမ)တ်တမ်းတွင ် သBညတနဖိ်Bး ြဖစပွ်ားြခငး်မM)ိခဲေ့ပ။ ထိBေ့Uကာင့ ် ြဖတ်မ)တ်သည ် သအီိBရီ 

ပိBငး်ယDဆချက်တစခ်Bြဖစသ်ည။် အလွနအ်မငး်ေြခာက်ေသွ�ေသာကာလM)ိခဲ:့ပီး ြမစေ်ရသည ် ေြမေအာက်ေရတစခ်Bတညး် 

အေပzတွငသ်ာ မ)ီခိBေနရပါက  ယငး်ြဖတ်မ)တ်မ)ာ ခန ့မ်)နး်စးီဆငး်မWြဖစေ်ပမည။် မျ~းေြဖာင့က်ာလသည ် ပSမ်းမSစိBစွတ်မW 

တနဖိ်Bး()င့ ် ေဂ့ချ်M)ိ တိBငး်တာရM)ိေသာ ြမစေ်ရအြမင့အ်Uကား တိBက်�ိBက်ဆက်(ယ်ွမWကိBြပသည။် ထပ်ကိနး်ကာလသည ်

စိBစွတ်မW()င့ ် ေဂ့ချ်တနဖိ်BးအUကား ဆက်(ယ်ွမW၏မျ~းေြဖာင့မ်ဟBတ်ေသာ အစတ်ိအပိBငး်ကိB ကိBယ်စားြပEသည ် ( Singh 

2007)။ မျ~းေြဖာင့မ်ဟBတ်ေသာကာလသည ်မျက်()ာြပငအ်နးီတွင ်ေရပမာဏ အနညး်ငယ်M)ိသည့အ်ခါ အများအားြဖင့ ်

ေြမဆလီ�ာထတွဲငM်)ိေန:ပီး ြမစဆ်သီိBမ့စးီဆငး်ဟDေသာ အချက်အေပzအေြခခံသည။် သိBေ့သာ် စိBစွတ်မWတနဖိ်Bး ြမင့တ်က် 

လာသည့အ်ခါ၊ ေရ၏ရာခိBင(်Wနး်ပိBများများသည ် ြမစဆ်သီိBစ့းီဆငး်သည။် ေြမဆလီ�ာမ)ာ ြပည့ဝ်သာွးသည့အ်ခါ ေရအား 



လံBးသည ် ြမစေ်အာက်သိBစ့းီသည ် သိBမ့ဟBတ် ေြမေအာက်ေရအြမင့ ် ြမင့တ်က်လာသည။် ထိBေ့Uကာင့ ် စိBစွတ်မWအ��နး်()င့ ်

ြမစအ်ြမင့အ်Uကားဆက်(ယ်ွမWသည ်မျ~းေြဖာင့မ်ဟBတ်ေသာ အေြခအေနြဖစသ်ည။် 

 

ညမီtြခငး် ၂ 

ြမစအ်ြမင့ ်= ဝ.၉၂၁ + (ဝ.၅၅၄ * စိBစွတ်မWအ��နး်) + (ဝ.၉၅၄* စိBစွတ်မW အ��နး် * စိBစွတ်မWအ��နး်) 

 

 

ြမစအ်ထက်ပိBငး်စBေဆာငး်မိေသာ မျက်()ာြပငစ်ိBစွတ်မW()င့ ်ထိBငး်၊ လာအိB၊ ြမနမ်ာနယ်စပ်M)ိ ြမစအ်ြမင့တိ်Bအ့Uကား 

Uကန ့U်ကာေသာတံB ့ြပနမ်WM)ိသည့အ်တွက် စိBစွတ်မWတနဖိ်Bးသည ်  တစ:်ပိEငန်က်ြဖစေ်သာ()င့ ် ယခင ် ၂ လတိBမ့) စိBစွတ်မW 

အ��နး်တိB၏့ပSမ်းမSကိB ယDထားသည။် ထိBေ့Uကာင့ ် စးီဆငး်မWသညမ်Uကာေသးမီ ၃ လ အတွငး်စိBစွတ်မW အ��နး်အေပz 

အေြခခံေနသည။် ြမစဝ်)မ်းအထက်ပိBငး်မ)ေရသည ် ေဂ့ချ်တိBငး်တာေနရာသိBေ့ရာက်ရန ် အချိနU်ကာြမင့သ်ြဖင့ ် ယငး်ကိB 

သံBးလစBေပါငး် Uကန ့U်ကာနမDနာပံBစဟံBလညး်ေခzသည။် 

အထက်တွင ်ေဖာ်ြပထားသကဲသ့ိB ့ တညေ်ဆာက်:ပီးစးီသာွးသည့ ်ဆညမ်ျားေရြဖည့ရ်န ်အသံBးြပEခဲေ့သာ ၁၉၉၂၊ 

၁၉၉၃ ()င့ ် ၂၀၀၂ ခB()စေ်ဒတာများကိB အသံBးမြပEဘ ဲ ေM)ာငM်)ားခဲသ့ည။် နမDနာပံBစ၏ံတည:်ငမ်ိမWကိB စမ်းသပ်ရန ်

ခိBငလံ်Bကာလအြဖစ ် ၁၉၉၄ ခB()စမ်) ၁၉၉၆ ခB()စအ်တွငး်ကိBသာသံBးသည။် စခံျိနကိ်Bက်ကာလအတွငး် ြခားနားချက် 

(Residuals) ပSမ်းမSမ)ာ ြမစအ်ြမင့ ် ဝ.၄၃ စငတီ်မီတာြဖစ:်ပီး ခိBငလံ်Bကာလအတွငး်မ)ာ ဝ.၅၂ စငတီ်မီတာြဖစသ်ည။် 

ခိBငလံ်Bကာလ()င့ ် စခံျိနကိ်Bက်ကာလအတွငး် ြခားနားချက် (Residuals)  ကွာြခားချက်ြဖစေ်သာ ြမစေ်ရအြမင့ ် ၉ 

စငတီ်မီတာမ)ာ ပမာဏများြပားြခငး်မM)ိေပ။ 

ခန ့မ်)နး်စးီဆငး်မW()င့ ် တိBငး်တာစးီဆငး်မWအUကား ဆက်(ယ်ွမWကိB ပိBမိBနားလညရ်နအ်တွက် မ)တ်တမ်းကာလ 

အတွငး်မျ~းေကွး ၂ ခBကိB က�(်Bပ်တိB ့ ေရးဆွသဲည။် ယငး်မျ~းေကွးများကိB ေအာက်ပါ ပံB ၂ တွင ် ေဖာ်ြပထားသည။် 

အေပzယံအားြဖင့ ်  အေစာပိBငး်()စမ်ျားတွင ် ေအာက်၌ ေဆွးေ(းွထားေသာ Áခငး်ချက်အချိE� ()င့အ်တD ေကာငး်မွနေ်သာ 

ကိBက်ညမီW ေယဘBယျအားြဖင့M်)ိသည။် ချိနကိ်Bက်ကာလ()င့ ် ခိBငလံ်Bကာလများတွင ် ()စစ်~စက်ဝိBငး်()င့ ် စးီဆငး်မWတိBသ့ည ်

ကိBက်ညမီW အားေကာငး်ေUကာငး်ေတွ� (ိBငသ်ည။် ေြခာက်ေသွ�ရာသအီတွငး် ဆးီ()ငး်ကျမWမ)ာ အကန ့အ်သတ်ြဖစက်ာ 

အများစBသည ် (ိBဝဘ ာလ()င့ ် ဧ:ပီလ အUကားတွင ် ကျေရာက်၍ ေအးခဲအေြခအေနတွင ် ဆက်M)ိေန:ပီး ေမလမ) 

ေအာက်တိBဘာလ အထ ိ စိBစွတ်ရာသအီတွငး်၌မD ()ငး်များအရညေ်ပျာ်:ပီး အရညပံ်Bစြံဖင့ ် အများစBကျေရာက်သည။် 

ခန ့မ်)နး်တနဖိ်Bး()င့ ် ေဂ့ချ် တိBငတ်ာမWအUကား ()စစ်~စက်ဝိBငး်ကိBက်ညမီWမ)ာ ဒBတိယဆည ် Dachaoshan :ပီးစးီ:ပီး 

ေရေလ)ာငက်နတွ်င ်ေရြပည့ ်သညအ်ထ ိဆက်လက်အားေကာငး်ေနသည။် အထDးသြဖင့ ်၁၉၉၄ ()င့ ်၂၀၀၈ ခB()စအ်တွငး် 

ခန ့မ်)နး်စးီဆငး်မW()င့ ် တိBငး်တာစးီဆငး်မWကိBUကည့လ်Sင ် Áခငး်ချက်အချိE� ()င့အ်တD ေယဘBယျအားြဖင့ ်

အလွနေ်ကာငး်မွနေ်သာ ကိBက်ညမီWM)ိ သညကိ်Bေတွ�ရမည။် ေဂ့ချ်အြမင့(် )င့ ် သဘာဝစးီဆငး်မWအUကား ဆက်(ယ်ွမWသည ်



ေရလ�တ်သည့ ် ြမစအ်ထက်ပိBငး်၏ ပမာဏ()င့ ် အချိနအ်ပိBငး်အြခားကိB များစွာတားဆးီကန ့သ်တ်သည့ ်

အဓိကဆည�်ကီးများ၊ ေရေလ)ာငက်န�်ကီးများ တညေ်ဆာက်:ပီးစးီေသာ ၂၀၁၂ ခB()စ ် ေနာက်ပိBငး်တွင ်

စတငယိ်Bယွငး်လာသည။် 

 

မဲေခါငြ်မစ ်ေရစးီဆငး်မ; 

မ)တ်တမ်းကာလ မတ် ၁၉၉၂ မ) မတ် ၂၀၁၉ 

 

 
 

ပံB ၂။ Chiang Saen ၌ ၁၉၉၂ ခB()စ ် ဇနန်ဝါရီမ) ၂၀၁၉ ခB()စ ် မတ်အထ ိ ေဂ့ချ်တိBငး်တာမW()င့ ် မိBဒယ်ခန ့မ်)နး်မW 

အချိနလိ်Bက်စးီရီးများ။ အစမ်ိးေရာငသ်ည ် ကွာြခားမWစက်ကွငး်ြဖစသ်ည။် တနဖိ်Bးမ)ာအ(Bတ်ြဖစပ်ါက ေဂ့ချ်တိBငး်တာမW 

သည ်ေရဆံBး�W ံးေန:ပီး အေပါငး်ြဖစပ်ါက ေဂ့ချ်၌ ေရများပိBလSံေနသည။် 

 

၁၉၉၂ ()င့ ် ၁၉၉၃ အUကား စိBစွတ်မWတနဖိ်BးတိBငး်တာမWအရ ြမစေ်ရေလျာန့ညး်မWမ)ာ ၁၉၉၂ ခB()စ ် စိBစွတ်ရာသ ီ (ေ(ရွာသ)ီ 

အတွငး် Manwan ဆညအ်ေနာက်M)ိ ေရေလ)ာငက်နသ်ိB ့ မဲေခါငြ်မစေ်ရြဖင့ ်ေရြဖည့ခဲ်ြ့ခငး်ကိB သက်ေသြပေန သည ်(ပံB ၃)။ 

ယငး်ကိB အစမ်ိးေရာငလိ်Bငး်၏ အ(Bတ်တနဖိ်Bးြဖင့ြ်ပသ:ပီး (ြခားနားချက် residuals)၊ ေဂ့ချ်တိBငး်တာရM)ိမWသည ်

ခန ့မ်)နး်စးီဆငး်မWထက် နညး်သညဟ်BဆိBလိBသည။် စမံီကိနး်၏ အဓိကရညမ်)နး်ချက် တစခ်Bြဖစေ်သာ တစ(်)စပ်တ် 

လံBးလSပ်စစထ်Bတ်လBပ်မWပိB၍ အညအီမSြဖစေ်စေရးအတွက် ေြခာက်ေသွ�ရာသအီတွငး် လSပ်စစဓ်ာတ်ပိBမိBထBတ်လBပ်သည့ ်

အခါ ေဆာငး်ရာသတွီင ် သိBေလ)ာငထ်ားေသာ ေရကိBလ�တ်လိBက်သည။် ၁၉၉၅ ခB()စအ်တွငး် သဘာဝစးီဆငး်မW၏ 

�ကီးမားေသာ အစတ်ိအပိBငး်ကိB Manwan ေရေလ)ာငက်နသ်ိBေ့ရြဖည့ရ်န ် အသံBးြပEခဲ:့ပီး ေဂ့ချ်သိBေ့ရာက်M)ိသည့ ်



ေရပမာဏကိB ေလျာန့ညး်ေစခဲသ့ည။် ၁၉၉၅ ခB()စ ် ကBနခ်ါနးီတွင ် အဆိBပါေရေလ)ာငက်နမ်)ာ ေရြပည့သ်ာွးပံBရသြဖင့ ်

သဘာဝ စးီဆငး်မWကိB တားဆးီသည့ ် ေရပမာဏသိBေလ)ာင(်ိBငမ်W အကန ့အ်သတ်M)ိလာေUကာငး်ေတွ�ရသည။် ထိBေ့Uကာင့ ်

ေအာက်ပါငါး()စသ်ည ် Chiang Saen သိB ့ သဘာဝစးီဆငး်မW()င့ ် ဆညေ်ရလ�တ်မWအUကား အေကာငး်ဆံBး ဆက်(ယ်ွမW 

တစခ်BကိB ေဖာ်ြပသည။် 

မဲေခါငြ်မစေ်ရစးီဆငး်မ; 

မ)တ်တမ်းကာလ ၁၉၉၂ မတ် မ) ၂၀၀၀ ဒဇီငဘ်ာ 

 

 
ပံB ၃- ပံB ၂ ကိB ၁၉၉၂-၂၀၀၀ ကာလအတွက် ပံB�ကီးချဲ�ထားြခငး်ြဖစသ်ည ်

 

တိBငး်တာရM)ိမW()င့ ်ခန ့မ်)နး်စးီဆငး်မWအUကား ေနာက်ထပ်အဓိကကွာြခားမWမ)ာ ၂၀၀၂ ခB()စတွ်င ်ြဖစပွ်ားခဲသ့ည ်(ပံB 

၄)။ ေဂ့ချ်ေဒတာက ၂၀၀၂ ခB()စတွ်င ် Dachaoshan ဆညမ်) ေရအေြမာက်အများ လ�တ်ခဲေ့Uကာငး်ြပသသည။် 

ဤြဖစရ်ပ်သည ် ဆည၏်တာဘိBငမ်ျား စတငလ်ညပ်တ်၍ လSပ်စစထ်Bတ်လBပ်ြခငး်()င့ ် ချိနကိ်Bက်ြဖစဖွ်ယ်M)ိသည။် အထDး 

သြဖင့ ် ေရအ�ကီးအကျယ်ထBတ်လ�တ်မWသည ် ၂၀၀၂ ခB()စ ် ဇDလိBင(်)င့ ် UသဂBတ်တွငြ်ဖစပွ်ားခဲသ့ည။် ေနစ့~ေဒတာ၌ ပိBမိB 

ေပzလွငထ်ငM်)ားကာ ယငး်ကာလအတွငး် ထိBငး်(ိBငင်Mံ)ိ ေဂ့ချ်တိBငး်တာမW၏ ြမစအ်ထက်ပိBငး်တွင ်M)ငး်မြပ(ိBငေ်သာ တစစ်ံB 

တစခ်Bြဖစပ်ျက်ခဲသ့ညကိ်B ��နြ်ပေနသည။် ပံBမ)နအ်ားြဖင့ ် လများအUကား ြမစေ်ရအတက်အကျသည ် တြဖညး်ြဖညး် 

ြဖစပွ်ား သည။် သိBေ့သာ် ၂၀၀၂ ခB()စတွ်ငမ်D ထိBသိBမ့ဟBတ်ေပ။ ြမစ၏်အများဆံBး ေရစးီဆငး်မWသည ် UသဂBတ်၊ 

စက်တငဘ်ာ()င့ ်ေအာက်တိBဘာတွင ်ြဖစပွ်ားတတ်ကာ စက်တငဘ်ာတွင ်အများဆံBးြဖစသ်ည။် သိBေ့သာ် ၂၀၀၂ ခB()စ ်တွငမ်D 

ေရစးီဆငး်မWအများဆံBးမ)ာ ဇDလိBင(်)င့U်သဂBတ်လများတွင ် ြဖစပွ်ားခဲသ့ည။် အထDးသြဖင့ ် UသဂBတ်လတွင ် ြမစေ်ရ 



အြမင့သ်ည ် ၈.၁၆ မီတာ M)ိခဲ:့ပီး စက်တငဘ်ာတွင ် ၄.၈၈ မီတာသိB ့ ကျဆငး်ကာ စိBစွတ်ရာသအီလယ်တွင ် ၄၀% ခန ့ ်

ကျဆငး်သာွးသည။် ပိB၍သဘာဝမကျသည့အ်ချက်မ)ာ ြမစေ်ရစးီဆငး်မW တိBးတက်လာသည့ ် အြမန(်Wနး်()င့တ်ဖနဆ်က်၍ 

ြပနက်ျသာွးသည့(်Wနး်ြဖစသ်ည။် UသဂBတ် ၂၁ ရက်တွင ် ၁၀.၁၇ မီတာြဖစ:်ပီး ေနာက် ၅ ရက်အUကာတွင ် ၆.၉၆ မီတာ 

ြဖစသ်ာွးသည။် စိBစွတ်မWအ��နး်သည ် ၂၀၀၂ ခB()စ ် အဆိBပါြဖစရ်ပ်ကိB ေထာက်ခံသညအ်ချက်ကိB မြပသေပ။ ထိBေ့Uကာင့ ်

ြမစေ်ရ၏ သဘာဝအေလျာက်စးီဆငး်မWကိB အ�ကီးအကျယ်ေြပာငး်လဲေစခဲသ့ည့ဆ်ညမ်) အချိနတိ်Bကာလအတွငး် 

ေရပမာဏ �ကီး�ကီးမားမားထBတ်လ�တ်မWM)ိခဲသ့ညဟ်Bသာ က�(်Bပ်တိBေ့ကာက်ချက်ချ(ိBငမ်ညြ်ဖစသ်ည။် 

Manwan ()င့ ် Dachaoshan ဆညမ်ျားတွင ် မီးစက်များ စတငလ်ညပ်တ်:ပီးေနာက် သဘာဝမကျေသာ ေရ 

ထBတ်လ�တ်မWများေတွ�ရသည။် အလားတDေတွ� M)ိချက်ကိB  ၂၀၀၉ ခB()စတွ်င ် Jinghong ဆညM်)ိ မီးစက်စတင ်

လညပ်တ်ချိနတွ်ငလ်ညး် ေတွ�ရသည။် ထိBအချိနခ်န ့တွ်င ် သဘာဝမကျေသာ ေရစးီဆငး်မWM)ိခဲပံ့Bရသည။် ဆညမ်ျား 

စတငလ်ညပ်တ်သည့အ်ခါ တ�Bတ်အစိBးရသည ် လSပ်စစဓ်ာတ်အားထBတ်လBပ်မWကိB တာဘိBငမ်ျားမ)တစဆ်င့ ် အြမင့ဆ်ံBးထ ိ

တငခဲ်သ့ြဖင့ ် အချိနတိ်Bကာလအတွငး် ြမစေ်အာက်ေြခသိB ့ ေရပမာဏအများအြပား ထBတ်လ�တ်ခဲြ့ခငး်ြဖစ(်ိBငသ်ည။် 

သိBေ့သာ် ဤအချက်ကိBအတညြ်ပE(ိBငမ်WမM)ိဘ ဲ  မီးစက်များ စတငလ်ညပ်တ်ချိန၌် သဘာဝမကျေသာ ေရစးီဆငး်မWကိB 

ပိBမိBနားလညရ်န ်ေနာက်ထပ်သBေတသနများ လိBအပ်မညြ်ဖစသ်ည။် 

 

မဲေခါငြ်မစေ်ရစးီဆငး်မ; 

မ)တ်တမ်းကာလ ၂၀၀၁ ခB()စ ်ဇနန်ဝါရီမ) ၂၀၀၉ ခB()စ ်ဒဇီငဘ်ာ 

 

 
ပံB ၄-  ပံB ၂ ကိB ၂၀၀၁-၂၀၀၉ ကာလအတွက် ပံB�ကီးချဲ�ထားြခငး်ြဖစသ်ည။် 



      

 ၂၀၀၃ စိBစွတ်ရာသ ီ (ေ()ွ ၌ ြမင့မ်ားေသာ သဘာဝေရစးီဆငး်မWကိB ြမစအ်ထက်ပိBငး်M)ိ ဆည ် ()စခ်Bက 

ကန ့သ်တ်ကာ ယမန(်)စက် ဂျငန်ေရတာများ စတငလ်ညပ်တ်:ပီး  ၂၀၀၂ ခB()စအ်တွငး် လSပ်စစဓ်ာတ်ထBတ်လBပ်ရာ၌ 

ြမစေ်အာက်ေြခသိB ့ ေရများပိBလSံစွာ စးီထBတ်မWေUကာင့ ်ေလျာန့ညး်သာွးသည့ ်ေရေလ)ာငက်နမ်ျားကိB ြပနြ်ဖည့ြ်ခငး်ြဖစပံ်Bရ 

သည။် ၂၀၀၆ မ) ၂၀၀၉ ခB()စအ်ထ ိေဒတာများက ြမစအ်ထက်ပိBငး်တွင ်ေရကိBကန ့သ်တ်မWများ()င့ ်ကိBက်ညလီျက် Chiang 

Saen ေဂ့ချ်စခနး်၌ ေပျာက်ေနေသာေရကိBြပသည။် ေြခာက်ေသွ�ရာသအီတွငး် စွမ်းအငထ်Bတ်လBပ်မWကိB ပ့ံပိBးရန ်

ေဆာငး်ရာသ၌ီေရေလ)ာငက်န ် ေရအြမင့ကိ်B()မ့်ိချသည့ပံ်Bေပzသည။် ဆယ်စB()စ၏် ကျနအ်ပိBငး်တွင ် တိBငး်တာရM)ိေသာ 

စးီဆငး်မW()င့ ်ခန ့မ်)နး်စးီဆငး်မWအUကား အသင့အ်တင့ ်တDညေီသာပံBသ±ာနကိ်B ြပသခဲသ့ည။် 

 အဓိကကျေသာ Xiaowan ဆညတ်ညေ်ဆာက်:ပီးစးီ:ပီး မီးစက်များလညပ်တ်သည့ ် ၂၀၁၀ ခB()စ ် တွင ်

တိBငး်တာရM)ိေသာ စးီဆငး်မW()င့ ် ခန ့မ်)နး်စးီဆငး်မWအUကား ကွာဟမWအနညး်ငယ်ေတွ�ရသည။် ပံB ၅ သည ်၂၀၁၀ မ) ၂၀၁၉ 

ကာလအတွက် အချိနစ်းီရီးကိB ပံB�ကီးချဲ�ထားြခငး်ြဖစသ်ည။် အေစာပိBငး်ေတွ� M)ိခဲသ့ကဲသ့ိBပ့င ် ဤေရေလ)ာငက်နသ်ည ် 

ယခငဆ်ည ် သံBးခBေပါငး်လဒထ်က် ေရပမာဏ ၇ ဆ ပိBမိBဆံေ့သာေUကာင့ ် စးီဆငး်မWြမင့တ်က်ြခငး်ကိB ေနာက် 

ထက်အဆင့တ်စခ်Bအထ ိ ထနိး်ချEပ်တားဆးီ(ိBငစွ်မ်းM)ိသည။် ()ငး်များအရညေ်ပျာ်ြခငး်၊ တိဘက်ကBနး်ေြမြမင့တွ်င ် မUကာ 

ေသးမီက ဆးီ()ငး်ကျြခငး်များမ) ြမစေ်ရစးီဆငး်မW ပံBမ)နအ်ားြဖင့မ်ျားလာသည့ ်ေ(းွေသာရာသအီတွငး် ေဂ့ချ်တိBငး်တာေရး 

စခန၌် ေရပမာဏအ�ကီးအကျယ်ေပျာက်ဆံBးမWM)ိသြဖင့ ် ခန ့မ်)နး်သဘာဝစးီဆငး်မW()င့ ် တိBငး်ရစးီဆငး်မWအUကား ကွာဟမW 

အရစးီဆငး်မW ကန ့သ်တ်တားဆးီ(ိBငစွ်မ်းကိB M)ငး်လငး်စွာေတွ� ြမင(်ိBငသ်ည။် 

 

 ထိBအ့ြပင ် ေြခာက်ေသွ�ရာသအီတွငး် ေပျာက်ဆံBးေရအချိE�ကိB ထBတ်လ�တ်သည။် စးီဆငး်မWအတက် 

အကျကာလ ပိBမိBညမီSစွာ ြဖန ့က်ျက်(ိBငေ်စေရး ြမစေ်အာက်ပိBငး် ေရစးီဆငး်မWကိB ထနိး်ချEပ်ရန ် ယငး်၏ြမစအ်ထက်ပိBငး် 

ဆညမ်ျားကိB အသံBးြပEမညဟ်B တ�Bတ်အစိBးရက ကတိြပEခဲသ့ည။် ယငး်သိBေ့ဆာငရွ်က်ြခငး်က တစ(်)စပ်တ်လံBး စွမ်းအင ်

ထBတ်လBပ်မW ြဖန ့က်ျက်ေရး ၎ငး်တိB၏့လိBအပ်ချက်()င့လ်ညး် ကိBက်ညကီာ မီးစက်များကိB တစ(်)စပ်တ်လံBး ညမီSစွာ 

အသံBးြပE(ိBငေ်စမညြ်ဖစသ်ည။် ေရစးီဆငး်မWထနိး်ချEပ်သည့ ် အကျိEးဆက်မ)ာ စိBစွတ်ရာသဦတBအတွငး် ပံBမ)နအ်ားြဖင့ ်

စးီဆငး်ရမည့ေ်ရကိB ေြခာက်ေသွ�ရာသအီတွငး် ထBတ်လ�တ်ေပးေနြခငး်ြဖစသ်ည။် ယငး်ကိB ြခားနားချက်များ (residuals) 

၏ ()စပ်တ်လညစ်က်ဝိBငး်တွင ် M)ငး်လငး်စွာြမင(်ိBင:်ပီး စိBစွတ်ရာသတွီင ် အ(Bတ်ြပကာ ေြခာက်ေသွ�ရာသ၌ီ အေပါငး် 

ြပေနသည။် 

 ြခားနားချက် (ေဂ့ချ်တိBငး်တာမW အ(Bတ်ခန ့မ်)နး်သဘာဝစးီဆငး်မW) သည ် လွနခဲ်ေ့သာ ဆယ်စB()စအ်တွငး် 

အလွနM်)ငး်လငး်:ပီး ြပနလ်ညြ်ဖစပွ်ားေနေသာ ()စစ်~စက်ဝိBငး်ကိB ြပသလျက်M)ိသည။် ေဂ့ချ်တိBငး်တာမWကိBလိBက်၍ 

:ဂိEဟ်တBတိBငး်တာမWများမ)ာ စိBစွတ်ရာသတွီင ် ေပျာက်ဆံBးေနေသာေရကိB ြပသသည။် ေြပာငး်ြပနအ်ားြဖင့ ် ေြခာက်ေသွ� 

ရာသတွီင ် ပိBလSံေရထBတ်လ�တ်မWကိBြပသည။် ယငး်မ)ာ အ�ကီးဆံBးဆညြ်ဖစေ်သာ Nuozhadu ဆည(်)င့ ်ယငး်၏ ေရကာ 



တာများ:ပီးစးီသည့ ် ၂၀၁၂ ခB()စ ် ေနာက်ပိBငး်တွင ် ပိBမိBထငM်)ားလာသည။် စိBစွတ်ရာသတွီင ် ေရြပတ်လပ်မWမ)ာ အ�ကီးဆံBး 

မိးစက်များ စတငလ်ညပ်တ်:ပီးေနာက် အထငM်)ားဆံBးြဖစသ်ည။် ဆညမ်ျားသည ် ြမစေ်ရစးီဆငး်မWကိB ထနိး်ချEပ်(ိBငရ်န ်

စွမ်းရညကိ်B များစွာတိBးချဲ�ရသြဖင့ ် ြမစေ်အာက်ပိBငး်အေပz ထခိိBက်မWများM)ိ:ပီး ယငး်မ)ာ အလံBးစံBလ�မ်းြခံEသည့ ် အေြဖ 

များြဖင် ့ေြဖM)ငး်ရန ်လိBအပ်သည ်(Wolfe et al 2003)။ 

မဲေခါငြ်မစေ်ရစးီဆငး်မ; 

မ)တ်တမ်းကာလာ ၂၀၁၀ ြပည့(်)စ ်ဇနန်ဝါရီ မ) ၂၀၁၉ စက်တငဘ်ာ 

 
ပံB ၅- ပံB ၂ ကိB ၂၀၁၀-၂၀၁၉ ကာလအတွက် ပံB�ကီးချဲ�ထားြခငး်ြဖစသ်ည။် 

 

 ၂၀၁၇ ခB()စက်တညး်က တညေ်ဆာက်ခဲေ့သာ ဆည ်ငါးခB မ)ာ ဆညမ်ျားေရြဖည့ြ်ခငး်()င့ ်ေရလ�တ်ြခငး် 

များြဖင့ ်ြမစေ်ရသဘာဝအေလျာက် စးီဆငး်မW ေြပာငး်လဲြခငး်ကိB ပိBမိBဆိBးဝါးေစလျက်M)ိသည။် အဆိBးဝါးဆံBး အကျိEးဆက် 

တစခ်Bမ)ာ ၂၀၁၉ ခB()စအ်တွငး် မဲေခါငြ်မစဝ်)မ်း ေအာက်ပိBငး်ေဒသတွင ် ြမစေ်ရအြမင့သ်ည ် တစ(်)စတ်ာကာလအတွငး် 

ယငး်၏စခံျိနတ်င ် အနမ့်ိဆံBးအမ)တ်ကိB ေရာက်M)ိခဲြ့ခငး်ြဖစသ်ည။် စိBစွတ်မWအ��နး်ကိနး်ကိBသံBး၍ သဘာဝအေလျာက် 

စးီဆငး်မWကိB ခန ့မ်)နး်သည့အ်ခါ အထက်မဲေခါငေ်ဒသမ) စတငြ်မစဖ်ျားခံသည့ ်သာမနထ်က် ပိBကဲေသာ စးီဆငး်မWM)ိသညကိ်B 

အထငအ်M)ားေတွ�ရသည။် ြခားနားချက်များ (residuals)အရ ေြခာက်ေသွ�ရာသတွီင ် စးီဆငး်မWများြပားေUကာငး် 

ြပေနသည။် ယငး်မ)ာ ၂၀၁၉ အေစာပိBငး်တွင ် စိBစွတ်ရာသအီတွငး် ေရစးီဆငး်မWကိB ဆိBးဆိBးဝါးဝါးကန ့သ်တ်ကာ လSပ်စစ ်

ဓာတ်အားထBတ်လBပ်မWကိB အေထာက်အကDြပEရနေ်ဆာငရွ်က်ြခငး်ေUကာင့ ် ြဖစဖွ်ယ်M)ိသည။် ၂၀၁၉ ခB()စ ် စိBစွတ်ရာသ ီ

အတွငး် မဲေခါငြ်မစဝ်)မ်းေအာက်ပိBငး်တွင ်ေရြပတ်လပ်ြခငး်မ)ာ အဆိBပါကာလအတွင ်အထက်မဲေခါငေ်ဒသမ) ေရးစးီဆငး်  

မWကိB ကန ့သ်တ်ထားြခငး်က �ကီး�ကီးမားမားသက်ေရာက်မW M)ိေနသည။် တ�Bတ်()င့ ်မဲေခါငေ်အာက်ပိBငး် (ိBငင်မံျားအUကား 



မဲေခါငြ်မစ ်သဘာဝအတိBငး်စးီဆငး်မWကိB ဖနတီ်းေရး ပDးေပါငး်ေဆာငရွ်က်ြခငး်က ၂၀၁၉ ခB()စ ်ေ(ရွာသတွီင ်ြမစေ်အာက် 

ပိBငး်၌ UကံEရသည့စ်းီဆငး်မW နညး်ပါးမWအေြခအေနကိB တိBးတက်ေကာငး်မွနေ်စခဲသ့ည။်  

 သဘာဝအေလျာက်စးီဆငး်မWကိB ခန ့မ်)နး်သည့ ်နမDနာပံBစကိံBသံBး၍ က�(်Bပ်တိBသ့ည ်Chiang Saen ေဂ့ချ်၌ 

သဘာဝအေလျာက် စးီဆငး်မW()င့ ် တိBငး်တာရM)ိမWေရပမာဏကိB တွက်ချက်(ိBငသ်ည။် ၂၈ ()စတ်ာကာလအတွငး် 

အချက်အလက်များကိBစBစညး်လျက် ေရေလ)ာငက်နမ်ျားတွင ် သိBေလ)ာငထ်ားသည့ေ်ရပမာဏ သိBမ့ဟBတ် Chiang Saen 

၏ ြမစအ်ထက် ပိBငး်ြမစဝ်)မ်းမ) အြခားနညး်ြဖင့ထ်Bတ်ေပးသည့ ် ေရပမာဏကိB ေဖာ်ထBတ်(ိBငသ်ည။် လက်M)ိအချိနတွ်င ်

မ)တ်တမ်းတငထ်ားသည့ ် ၂၈ ()စတ်ာ ကာလအတွငး် Chiang Saen M)ိေဂ့ချ်၌ ြမစေ်ရအြမင့ ် ၁၂၆.၄၄ မီတာ 

ေပျာက်ဆံBးေနသညကိ်B တွက်ချက်ရM)ိသည။် ြမစေ်ရအြမင့ကိ်B စးီဆငး်မWထBထညအ်ြဖစ ် ေြပာငး်(ိBငစွ်မ်းကိB 

ေဖာ်ထBတ်သည့အ်ခါ ြမစဝ်)မ်းအတွငး် သဘာဝအေလျာက် စးီဆငး်ေနသည့ ် ေရအေပzမDတည၍် အထက်ြမစဝ်)မ်းတွင ်

သိBေလ)ာငထ်ားေသာ သိBမ့ဟBတ် ထBတ်လBပ်ေသာ ေရပမာဏကိB က�(်Bပ်တိB ့ တွက်ချက်(ိBငသ်ည။် 

 ယခBအခါ သဘာဝအေလျာက်စးီဆငး်မWအတွက် လွတ်လပ်ေသာ တိBငး်တာမWတစခ်BကိB က�(်Bပ်တိBရ့M)ိ:ပီ 

ြဖစသ်ည။် ဤသတငး်အချက်အလက်ကိB စးီဆငး်မWများ ပံBမ)နအ်ားြဖင့ ်အြမင့ဆ်ံBးေရာက်သည့အ်ချိန၌် တ�Bတ်နယ်စပ် ()င့ ်

အနးီဆံBးM)ိဆညတွ်င ်ေရထBတ်လ�တ်ြခငး်ြဖင့ ် သဘာဝြမစေ်ရစက်ဝိBငး်ကိB ဖနတီ်းယDရာ၌ အသံBးချ(ိBငသ်ည။် အထDးသြဖင့ ်

စိBစွတ်ရာသအီတွငး် ေရကိBထBတ်လ�တ်ြခငး်ြဖင့ ် နယ်စပ်ကိBြဖတ်၍ ေရစးီဆငး်မWကိB ရM)ိ(ိBငသ်ည။် တစန်ညး်အားြဖင့ ်

ေရေလ)ာငက်နမ်) ေရေဖာက်ထBတ်သည့န်ညး်ြဖင့ြ်ဖစသ်ည။်  

 ထိBေ့နာက် အဆိBပါေရေလ)ာငက်နသ်ိB ့ ြမစအ်ထက်ပိBငး်တွင ် သိBေလ)ာငထ်ားေသာေရကိB ေြခာက်ေသွ�  

ရာသအီတွငး် လ�တ်ြခငး်ြဖင့ ်အဆိBပါေရေလ)ာငက်နကိ်B ြပနြ်ဖည့(်ိBငသ်ည။် ထိBသိB ့ြမစအ်ထက်ပိBငး်ဆညမ်)ေရများ နယ်စပ်  

()င့ ် အနးီဆံBးေရေလ)ာငက်နမ်ျားထသဲိB ့ ြမစေ်အာက်ပိBငး်အတိBငး် စးီသည့အ်ခါ လSပ်စစကိ်BထBတ်ေပး(ိBငသ်ည။် ထိBအခါ 

မဲေခါငြ်မစဝ်)မ်းတစေ်လSာက်M)ိ လDမWအသိBငး်အဝနး်အားလံBးသည ် မဲေခါငြ်မစ ် ထနိး်သမ်ိးေစာင့ေ်M)ာက်ြခငး်၏ 

အကျိEးေကျးဇDးကိB ခံစား(ိBငU်ကမညြ်ဖစသ်ည ်(Dinar et al 2007)။ 

 

 

 

 

 

 

 

 





 


