
   

မူးယစ္ေဆး၀ါးေရးရာ မူ၀ါဒသံုးသပ္ခ်က္ | ၅၀ | ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ

ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏွင့္ တရုတ္ေတာင္ပိုင္းေဒသရိွ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြဲမႈ - 
သံုးစြဲမႈအေလ့အထမ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း

ေရႏိုကာကီရာႏွင့္ သူရျမင့္လြင္

အဓိကသံုးသပ္တင္ျပခ်က္မ်ား

• ရာစုႏွစ္ေႏွာင္းပို္င္းကတည္းက စိတ္ၾကြေဆး၀ါးသံုးစြဲမူသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌သာမက ထုိင္းႏွင့္တရုတ္ေတာင္ပုိင္း
 ေဒသေတြထိပါ အထူးတလည္ တြင္က်ယ္ပ်ံ႕ႏွံ႔လာေနသည္။ ေစ်းအေတာ္ေပါသည့္ အေျခအေနမွ ေစ်းျပန္
 တက္လာျခင္းမရွိေသးဘဲ အက်ဖက္ကိုပင္ ဦးတည္လာေနသည့္အတြက္ ေနရာတကာ၌ လြယ္လင့္တကူျဖင့္ 
 ၀ယ္ယူရရွိေနၾကသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါး ဖမ္းဆီးရမိမႈႏွင့္ ဆက္စပ္အဖမ္းအဆီးမ်ား တစ္ရိွန္ထိုးျမင့္တက္လာခ့ဲ
 ေသာ္လည္းေဒသၾကီးတလႊား အလားတူအခင္းအက်င္းမ်ဳိး အားေကာင္းေကာင္းျဖင့္ အရွိန္ရလာခဲ့သည္။ 
 အေျခအေနအရပ္ရပ္က မက္အမ္ဖီတမင္း လက္လွမ္းမီရရွိႏိုင္မႈႏွင့္ သံုးစြဲမႈကိုေလွ်ာ့ခ်ရန္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္မႈကုိ
 အသားေပးထားသည့္ လက္ရွိမူ၀ါဒမ်ား၏ ထိေရာက္မႈ အားနည္းပံုကို မီးေမာင္းထိုးျပလ်က္ရွိသည္။ 

• တိုက္ေဒသႀကီးတစ္ခုလံုး အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ မက္အမ္ဖီတမင္းသည္ ေရပန္းစားလူႀကိဳက္အမ်ားဆံုး 
 အမ္ဖီတမင္းအမ်ဳိးအစား စိတ္ၾကြေဆး (ATS) ျဖစ္လာသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း “ေရခဲ” ဟုလူသိမ်ားသည့္
 မက္အမ္ဖီတမင္းအၾကည္သည္လည္း ေစ်းကြက္တြင္းသုိ႔ အားေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ၀င္ေရာက္လာလ်က္ရိွသည္။
 မက္အမ္ဖီတမင္းေဆးျပားမ်ားကို အေငြ႕ပံုစံျဖင့္သာ ရႈရိႈက္ၾကေသာ္လည္း ပိုမိုအာနိသင္ျပင္းသည့္ မက္အမ္
 ဖီတမင္းအၾကည္သည္ အေၾကာထဲထိုးသြင္းအသံုးျပဳႏိုင္သည္အထိ ေပ်ာ္၀င္ႏုိင္စြမ္းရိွေနသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ေရခဲ
 သည္ျပစ္မႈဆိုင္ရာ တရားစီရင္ေရးရႈေထာင့္မွမဟုတ္သည့္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးအျမင္ျဖင့္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း
 ရမည့္ ဆက္စပ္က်န္းမာေရးအႏၱရာယ္မ်ားကိုပါ ေဆာင္က်ဥ္းလာခဲ့သည္။
 
• သုံးစြမဲႈပုံစံခ်င္းသာ ကြာျခားမႈရိွေသာ္လည္း အလႊာေပါင္းစုံ၌ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈသည္ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္
 ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိသည္။ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြဲမႈသည္ ေခတ္လူငယ္မ်ားအၾကား၌သာမက ညဆိုင္းအလုပ္သမား
 မ်ားႏွင့္ ခက္ခဲပင္ပန္းသည့္ ကာယလုပ္သားမ်ားအၾကား၌လည္း ေရပန္းစားတြင္က်ယသ္ည့္ လူမႈေရးအေလ့
 အထႀကီးတစ္ရပ္ ျဖစ္လာသည္။ စိတ္ၾကြေဆးျပားသံုးစြဲမူကို ေျခေျချမစ္ျမစ္နားလည္သိျမင္လိုပါက အဆိုပါ
 ေဆး၀ါးမ်ားက ေဆာင္က်ဥ္းေပးလာႏုိင္သည့္ ေကာင္းက်ဳိးအလားအလာမ်ားကိုပါ သံုးသပ္အသိအမွတ္ျပဳရန္ 
 လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ အျခားတစ္ဖကတ္ြင္လည္း ေဆးျပားသံုးစြဲသူမ်ားသည္ ယင္းႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ 
 ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ဳိးမ်ားကို သိျမင္နားလည္ထားၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈႏွင့္ ဆက္
 စပ္ထြက္ေပၚလာသည့္ အႏၱရာယ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ သံုးစြဲသူမ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ နည္းနာ
 မ်ားကို မ်ားစြာေလ့လာသင္ယူရန္ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ 

• ATS ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဘက္လိုက္မႈကင္း၍ ယုံၾကည္အားထားရေလာက္သည့္ အေထာက္အထားအေျချပဳ 
 သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လက္လွမ္းမီႏိုင္မႈ အလြန္နည္းပါးလ်က္ရွိသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ သုံးစြသူဲမ်ား

ကိုယ္တိုင္ မိမိတို႔၏ က်န္းမာေရးကိုအရင္းျပဳ၍ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ သံုးစြဲျခင္းျဖင့္သာလွ်င္ ဤေဆး၀ါးမ်ား၏ 
ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ျမည္းစမ္းသင္ယူၾကရေတာ့သည္။ အလႊာေပါင္းစံုမွ လူမ်ားစြာသည္ မိမိတို႔၏ 

 ဘ၀သက္တမ္းအတြင္း တစ္ႀကိမ္မဟုတ္တစ္ႀကိမ္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲရသည့္ အေတြ႕အႀကံဳကို ျမည့္စမ္း
 တတ္ၾကသျဖင့္ နည္းပညာသစ္မ်ား အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
 အမ်ားျပည္သူ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္လွမ္းမီလာႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ မျဖစ္မေနလိုအပ္ပါသည္။

• သီးျခားအႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို မိတ္ဆက္က်င့္သံုး၍ အရွိန္ျမႇင့္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းသည္မက္
 အမ္ဖီတမင္းကို အႏၱရာယ္ကင္းကင္းျဖင့္ သုံးစြတဲတ္သည့္ အေလ့အထမ်ားကုိ အားေပးျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္ပါသည္။ 
 အထူးသျဖင့္ အေငြ႕ပံုစံရွဴရိႈက္ရာမွ အေၾကာထဲထုိးသြင္းသည့္ အေလ့အထမ်ဳးိ ျပန္႔ပြားလာျခင္းမရိွေစရန္ ကူညီ
 တားဆီးေပးႏိုင္သည္။ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ အဖြဲ႕
 အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ မက္အမ္ဖီတမင္း သုံးစြသူဲမ်ား၏ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္သည့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကုိအေလး
 အနက္ထား အသိအမွတ္ျပဳ၍ ပိုမိုေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းသည့္ သုံးစြဲမႈအေလ့အထမ်ားကုိ ႀကိဳးစားက်င့္သံုး
 ျဖစ္လာေစရန္ လိုအပ္သလို ပံ့ပိုးကူညီေပးသင့္ပါသည္။

• ျပႆနာရွိသည့္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြမဲႈပုံစံမ်ားအတြက္ အေထာက္အထားအေျချပဳ ကုသေရးအစီအစဥ္မ်ား
 ကိုလက္လွမ္းမီအသံုးခ်ႏိုင္မႈ လြန္စြာနည္းပါးေနဆဲျဖစ္သည္။ လက္ရိွ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လုံး၀ေရွာင္
 ၾကဥ္၍ ပိတ္ေလွာင္ေဆးျဖတ္ေပးျခင္းကိသုာ တစ္ခုတည္းေသာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွသိည့္ ကုသေရးနည္းလမ္းအျဖစ္ 
 သေဘာထား၍ ထိန္းသိမ္းကုသေပးသည့္ နည္းလမ္းအေပၚ အျပည့္အ၀မွီခိုလ်က္ရွိသည္။ ႏိႈင္းယွဥ္သံုးသပ္
 ၾကည့္ပါက ရပ္ရြာအေျချပဳ အခင္းအက်င္းမ်ဳိး၌ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းကုသေပးသည့္ ကုထံုးမ်ားသည္ ပိုမိုအဖိုး
 နည္း၀နပ္ါရိွ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရ လြယ္ကူသည့္အျပင္ ျပႆနာရိွသည့္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲသူအမ်ား
 စု၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အလိုက္သင့္ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာႏိုငငံ္မ်ား၌ဆိုး
 ဆိုးရြားရြား မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈ ျပႆနာရွိသူမ်ားအတြက္ ဒက္စ္အမ္ဖီတမင္းျဖင့္ အစားထိုးကုသေပး
 သည့္ကုထံုးသည္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား အေတာ္အသင့္ရရွိေစခဲ့သည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ အစားထိုးေရာဂါကုထံုး
 မ်ားကုိ မိတ္ဆက္က်င့္သံုးရန္ အေလးအနက္ထား စဥ္းစားသင့သ္ည္။ ဘိန္းစာပင္ႏွင့္ ေဆးေျခာက္ကဲ့သို႔ေသာ 
 အာနိသင္ေပ်ာသ့ည့္ အပင္အေျချပဳ စိတ္ၾကြေဆး၀ါးမ်ား၏ ေကာင္းက်ဳိးအလားအလာမ်ားကုိ ေ႔ရွေျပးစမီံကိန္း
 မ်ား သို႔မဟုတ္ စနစ္တက်ထိန္းခ်ဳပ္၍ အစမ္းသုေတသနျပဳျခင္းျဖင့္ စူးစမ္းေလ့လာသင့္ပါသည္။

• မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲသူမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ ရႈံ႕ခ်ေ၀ဖန္မႈ အလြန္ျမင့္မားလ်က္ရွိၿပီး ၎တို႔၏ 
 ဘ၀မ်ားအေပၚ အဖက္ဖက္မွ ထိခိုက္ေစလ်က္ရွိသည္။ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရမည္ကို ေၾကာက္ရံြ႕သည့္စိတ္
 သည္က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ရယူသံုးစြလုိဲသူမ်ားအတြက္ ႀကီးမားသည့္အဟန္႔အတားတစ္ခု
 လိုျဖစ္ေနသည္။ အေရးယူျပစ္ဒဏ္ေပးမႈကုိ အေျခခံထားသည့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားသည္ အေၾကာထဲထိုးသြင္းမႈ
 ပံုစံသို႔ ေျပာင္းလဲမႈကဲ့သို႔ေသာ ပိုမိုအႏၱရာယ္မ်ားသည့္ သံုးစြဲမႈအေလ့အထမ်ား ေပၚထြက္လာမႈကို တားဆီး
 ဟန္႔တားႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ဤကဲ့သို႔ေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားအေပၚ ဖယ္ၾကဥ္မႈကုိသာ ထပ္ေလာင္းအား
 ျဖည့္ေပးလ်က္ရွိသည္။ သို႔ျဖစ္၍ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈအပါအ၀င္ တစ္ကိုယ္ေရသံုးစြဲမႈအတြက္ မက္အမ္ဖီ
 တမင္းေဆးျပား အနည္းအက်ဥ္းလက္၀ယ္ထားရိွမႈေၾကာင့္ ေထာင္သြင္းျပစ္ဒဏ္က်ခံရျခင္းမရွိေအာင္ေဆာင္
 ရြက္ေပးရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ ျခံဳငံုသုံးသပရ္မည္ဆုိပါက အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ ယခု
 ထက္ပို၍ အေလးေပးအာရံုစိုက္၍ မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈ
 ပံုစံကို စည္းကမ္းတက်ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ ပိုမိုေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းသည့္ သုံးစြမဲႈအေလ့အထမ်ားက်င့္
 သံုး၍ မိမိတို႔၏ က်န္းမာေရးကုိ အေလးထားဂရုစုိက္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ လုပ္သာကုိင္သာရိွသည့္ ပတ္၀န္းက်င္
 ေကာင္းမ်ား ဖန္တီးေပးရန္ ပိုမိုႀကိဳးပမ္းအားထုတ္သင့္ေပသည္။ 

 အဖြင့္နိဒါန္းပိုင္း၌ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ပင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမည့္သူမ်ားကိုေသာက္
သံုးသူအခ်င္းခ်င္း အရပ္တြင္းခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ကြန္ရက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ရွာေဖြခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္မ်ား၊ အသက္အရြယ္၊ လူမႈေရးအဆင့္အတန္း၊ က်ား-မ သုိ႔မဟုတ္ 
သံုးစြဲမႈပံုစံခ်င္း ခပ္ဆင္ဆင္တူသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးသို႔ ဦးတည္သြားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားသည္ ေသာင္းေျပာငး္ေရာေထြးေနသည့္ လူအုပ္စုႀကီးတစ္ခုကို မွ်မွ်တတ
ကိုယ္စားျပဳထားဆဲျဖစ္သည္ဟု ဆုိႏိုင္ပါသည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူမ်ားသည္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္မွ 
(၅၆) ႏွစ္ၾကား အသက္အရြယ္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အသက္ (၂၀) ႏွင့္ (၄၀) ႏွစ္ အၾကားရွိေသာသူ
မ်ားကို အမ်ားဆံုးေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့စဥ္၌ အခ်ဳိ႕သည္ လက္ရွိ
အလုပ္အကိုင္မရွိသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အမ်ားအျပားသည္ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ား၌ ရာသီအလုိက္ေပၚလာ
သည့္အလုပ္အကိုင္မ်ားအပါအ၀င္ အလုပ္ၾကမ္းမ်ိဳးစံုကို ႀကံဳရာက်ပန္း လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္
ၿပီးအနည္းအက်ဥ္းခန္႔သည္သာလွ်င္ ပုိမုိအေျခတက်ရွိသည့္ ဆံပင္အလွျပင္သူ၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းျပင္
ဆိုင္အလုပ္သမား၊ အငွားယာဥ္ေမာင္း သို႔မဟုတ္ အေ၀းေျပးကားယာဥ္ေမာင္း၊ ဆီအုန္းစိုက္ခင္း 
အလုပ္သမားႏွင့္ ညေစ်းအေရာင္းစာေရးက့ဲသုိ႔ေသာ အလုပ္အကုိင္မ်ိဳးကုိ လုပ္ကုိင္လ်က္ရိွသည္။

 မက္အမ္ဖီတမင္း အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ၂၅ ႏွစ္ (ဘိန္းစာပင္ 
အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀) ခန္႔ရွိၿပီး အတိုဆံုးသံုးစြဲသူ၏ သံုးစြဲ
မႈသက္တမ္းသည္ ၂ ႏွစ္မွ်ရိွသည္။ ၎တုိ႔အနက္မွ ႏွစ္ဦးသည္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲခ်ိန္၌ လံုး၀သံုးစြဲမႈ
မရွိေတာ့ေပ။ အေရးႀကီးသည့္ အခ်ကတ္စ္ခုအေနျဖင့္ သံုးစြဲသူအားလံုးနီးပါးသည္ အခ်ိန္ကာလ
သက္တမ္းအားျဖင့္ ကြာျခားမႈရွိေသာ္လည္း အနည္းဆံုးတစ္ႀကမ္ိမွ် ေခတၱနားခ့ဲဖူးသည္ သုိ႔မဟုတ္ 
လံုး၀ျဖတ္ပစ္ခဲ့ဖူးသည္ဟု သိရွိခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲသူမ်ားအၾကား အလြန္
က်ယ္ေျပာသည့္ ရာဇ၀င္မ်ားႏွင့္ သံုးစြဲမႈပံုစံမ်ိဳးစံုရွိေနေၾကာင္း ျပဆိုလ်က္ရွိသည့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အလြန္အေရးပါလ်က္ရွိသည္။

 ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူေပါင္း ၃၇ ဦးအနက္ ၇ ဦးသည္သာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ဤအေရအတြကသ္ည္ ေနာက္ပုိင္းဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အမ်ဳိးသမီး
ထုတစ္ရပ္လံုးအၾကားရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈ အတိုင္းအတာကုိ အပ္က်မတ္က်ထင္ဟပ္လ်က္
ရွိသည္ဟု မဆိုလိုေပ။ အမ်ဳိးသမီးသံုးစြဲသူ အေရအတြက္ နည္းပါးေနရျခင္းသည္ အမ်ဳိးသားမ်ား
သာပါ၀င္မႈမ်ားျပားသည့္ အရပ္ထဲမွ သုံးစြသူဲကြန္ရက္မ်ားအေပၚ မီွခုိအားထားရသည့္ ရွာေဖြေမးျမန္း
ေရးနည္းလမး္၏ ဘက္လိုက္မႈရိွသည့္ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထုိ႔အျပင္ မူးယစ္
ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈသည္ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္၍ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳးိသမီးမ်ားအေပၚ ေ၀ဖန္ကဲ့ရဲ႕မႈျပင္း
ထန္သည့္ အခင္းအက်င္းမ်ဳိး၌ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈကို သုေတသနျပဳရသည့္အခါ ႀကံဳေတြ႕ရ
သည့္အခက္အခဲမ်ားကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ရုပ္လံုးေပၚလာေစပါသည္။ 

 ပထမဆံုး ေလ့လာသံုးသပ္မိသည့္အခ်က္အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲသူ့ အမ်ား
စုသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားတကာ ခုိင္းႏိႈင္းပံုေဖာ္ၾကသည့္ ကူကယ္
၍မရေတာ့ေသာသူမ်ားႏွင့္ ဆင္ျခင္တံုတရားကင္းမဲ့သည့္ “ေဆးသမားမ်ား” ဟူသည့္ပုံရိပ္မ်ိဳ း၌ အံ၀င္
ေနၾကသူမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ အမွန္တကယ္လည္း ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူ အမ်ားစုသည္ အလုပ္လုပ္
ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး က်ယ္ျပန္႔သည့္ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားရိွေနၾကသလုိ ရပ္ေရးရြာေရးလုပ္
ငန္းမ်ား၌လည္း တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ မိသားစုႏွင့္ ေကာင္းမြန္
သည့္ဆက္ဆေံရး တည္ေဆာက္ထားႏိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕သည့္ အိမ္ေထာင္ရက္သားက်
ကာသားသမီးမ်ား ထြန္းကား၍ ၀၀လင္လင္ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ၾကသည့္အျပင္ သားသမီး
မ်ား၏ ပညာေရးကိုလည္း အျပည့္အ၀ေထာက္ပ့ံေပးႏိုင္ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ မိမိတို႔၏ မူးယစ္ေဆး
၀ါးသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ အခက္ေတြ႕ေနရသူအခ်ိဳ႕လည္း အမွန္တကယ္ရွိေန
ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ သံုးစြဲသူမ်ားအားလံုးသည္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာ

ႏိုင္သည့္ အရဲစြန္႔ရမႈ အႏၱရာယ္မ်ားရွိေနၿပီး ဆိုးရြားသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ သက္ေရာက္မႈမ်ားေပၚ
ေပါက္လာႏိုင္ေၾကာင္း (အႏၱရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ေကာင္းစြာ
နားလည္သေဘာေပါက္ထားသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

 ေျဖဆိုသူမ်ားအားလံုးက အရြယ္စံု၊ အလုပ္အကိုင္မ်ိဳးစံု၊ လူမႈစီးပြားေရးအဆင့္အတန္း
အမ်ိဳးမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ က်ား/မ မဟူ လူ႔အလႊာေပါင္းစံု၌ မက္အမ္ဖီတမင္းကို ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်
စြာသံုးစြဲလ်က္ရွိသည္ဟု အတည္ျပဳေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 လူငယ္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ စူးစမ္းေလ့လာရန္ႏွင့္ အပန္းေျဖရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ျဖင့္မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲမႈျပဳရန္ အထူးတလည္ တိမ္းညႊတ္လြယ္သူမ်ားအျဖစ္ အစဥ္အဆက္ပံု
ေဖာ္ခံခဲ့ရျခင္းအေပၚ ထူး၍အ့ံၾသသင့္စရာေတာ့မရိွေပ။ အမ်ားအျပားကလည္း အမ်ိဳးသားမ်ားအၾကား
၌သာ ေရပန္းစားလူႀကိဳက္မ်ားသည့္ ဘိန္းျဖဴကဲ့သို႔ေသာ အျခားမူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ကင္းကင္း
ရွင္းရွင္းရွိလင့္ကစား မက္အမ္ဖီတမင္းႏွင့္ ပတ္သက္လာသည့္အခါ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား
သည္လည္း ရံဖန္ရံခါသံုးစြဲတတ္ၾကသည္ဟု အခိုင္အမာေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေတြ႕ဆုံေမး
ျမန္းခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ား၏ ေခ်ာကလက္ႏွင့္ အေမႊးရနံ႔ခ်င္း ဆင္တူ၍ 
စိတ္ကိုတက္ၾကြေစတတ္သည့္ အာနိသင္သည္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈပိုရွိလာေစၿပီး လူမႈ
ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္လာေစသည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ိဳးကို (အက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ရရွိေစသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးထုအၾကား ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်ျခင္းျဖစ္
သည္ဟု ေထာက္ျပေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 ေျဖဆိုခဲ့သူအားလံုးနီးပါးက ညဆိုင္းအလုပ္ဆင္းရသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ကာယလုပ္အား 
အလြန္အမင္းစိုက္ထုတ္၍ ပင္ပင္ပန္းပန္းလုပ္ကိုင္ၾကရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္ၿပီး
ေျမာက္ေစရန္ႏွင့္ ႏိုးႏိုးၾကားၾကားသတိရိွရန္ လုိအပ္သျဖင့္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲႏိုင္သည့္အလား
အလာပိုမိုျမင့္မားသည္ဟု တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္းေျပာဆုိခ့ဲၾကသည္။ မၾကာခဏ ရည္ညႊန္းကုိးကား
တတ္ၾကသည့္ သာဓကမ်ား၌ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေက်ာက္စမ္ိးတြင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရႊတြင္းမ်ား၌ လုပ္
ကိုင္ေနၾကသူမ်ား၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ငါးဖမ္းစက္ေလွမ်ားေပၚ၌ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသူမ်ား၊ 
အေ၀းေျပး သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕တြင္းအငွားယာဥ္ေမာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ၂၄ နာရီ ၇ ရက္လံုး လည္ပတ္ 
လ်က္ရွိသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ကြက္မ်ားရွိ ကာယလုပ္သားမ်ားပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ 

 မည္သုိ႔ဆုိေစ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈသည္ လူခ်မ္းသာမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးသမားမ်ားအၾကား
၌လည္း အလြန္ေရပန္းစားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ 
လူမႈစီးပြားေရးေနာက္ခံရွသူိမ်ားသာ သုံးစြေဲလ့ရိွသည္ဟု ေျဖဆိုသူမ်ားရႈျမင္သည့္ ဘိန္းျဖဴႏွင့္မတူ 
ကြဲျပားျခားနားသြားျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးက႑ (ဒစၥ္ကိုႏွင့္ ကာရာအုိေက) ၌ မိမိတုိ႔၏ အလုပ္ကို
(တစ္ညလံုး ႏိုးၾကားတက္ၾကြေနေစရန္၊ အရွက္အေၾကာက္ေလ်ာ့ပါးေစရန္၊ သီဆိုကခုန္ႏိုင္ေစရန္ 
စသည္ျဖင့္) ေပါ့ေပါ့ပါးပါးလုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ အသုံးျပဳသည့္ မိန္းကေလးမ်ားအၾကား၌သာမက ၎တို႔
၏ေဖာက္သည္မ်ားအၾကား၌ပါ (ကာမဂုဏ္အာရံု ခံစားမႈအားေကာင္းေစရန္ႏွင့္ ခံစားခ်က္ေဇာကို 
အရွိန္ျမႇင့္တင္ရန္) မက္အမ္ဖီတမင္း စိတ္ၾကြေဆးျပားသံုးစြဲမႈ တြင္က်ယ္ေရပန္းစားလ်က္ရွိသည္
ဟုေျဖဆိုသူမ်ားအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံသေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

စိတ္ကူးမွသည္ လက္ေတြ႕ဆီသို႔



• ရာစုႏွစ္ေႏွာင္းပို္င္းကတည္းက စိတ္ၾကြေဆး၀ါးသံုးစြဲမူသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌သာမက ထုိင္းႏွင့္တရုတ္ေတာင္ပုိင္း
 ေဒသေတြထိပါ အထူးတလည္ တြင္က်ယ္ပ်ံ႕ႏွံ႔လာေနသည္။ ေစ်းအေတာ္ေပါသည့္ အေျခအေနမွ ေစ်းျပန္
 တက္လာျခင္းမရွိေသးဘဲ အက်ဖက္ကိုပင္ ဦးတည္လာေနသည့္အတြက္ ေနရာတကာ၌ လြယ္လင့္တကူျဖင့္ 
 ၀ယ္ယူရရွိေနၾကသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါး ဖမ္းဆီးရမိမႈႏွင့္ ဆက္စပ္အဖမ္းအဆီးမ်ား တစ္ရိွန္ထိုးျမင့္တက္လာခ့ဲ
 ေသာ္လည္းေဒသၾကီးတလႊား အလားတူအခင္းအက်င္းမ်ဳိး အားေကာင္းေကာင္းျဖင့္ အရွိန္ရလာခဲ့သည္။ 
 အေျခအေနအရပ္ရပ္က မက္အမ္ဖီတမင္း လက္လွမ္းမီရရွိႏိုင္မႈႏွင့္ သံုးစြဲမႈကိုေလွ်ာ့ခ်ရန္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္မႈကုိ
 အသားေပးထားသည့္ လက္ရွိမူ၀ါဒမ်ား၏ ထိေရာက္မႈ အားနည္းပံုကို မီးေမာင္းထိုးျပလ်က္ရွိသည္။ 

• တိုက္ေဒသႀကီးတစ္ခုလံုး အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ မက္အမ္ဖီတမင္းသည္ ေရပန္းစားလူႀကိဳက္အမ်ားဆံုး 
 အမ္ဖီတမင္းအမ်ဳိးအစား စိတ္ၾကြေဆး (ATS) ျဖစ္လာသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း “ေရခဲ” ဟုလူသိမ်ားသည့္
 မက္အမ္ဖီတမင္းအၾကည္သည္လည္း ေစ်းကြက္တြင္းသုိ႔ အားေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ၀င္ေရာက္လာလ်က္ရိွသည္။
 မက္အမ္ဖီတမင္းေဆးျပားမ်ားကို အေငြ႕ပံုစံျဖင့္သာ ရႈရိႈက္ၾကေသာ္လည္း ပိုမိုအာနိသင္ျပင္းသည့္ မက္အမ္
 ဖီတမင္းအၾကည္သည္ အေၾကာထဲထိုးသြင္းအသံုးျပဳႏိုင္သည္အထိ ေပ်ာ္၀င္ႏုိင္စြမ္းရိွေနသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ေရခဲ
 သည္ျပစ္မႈဆိုင္ရာ တရားစီရင္ေရးရႈေထာင့္မွမဟုတ္သည့္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးအျမင္ျဖင့္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း
 ရမည့္ ဆက္စပ္က်န္းမာေရးအႏၱရာယ္မ်ားကိုပါ ေဆာင္က်ဥ္းလာခဲ့သည္။
 
• သုံးစြမဲႈပုံစံခ်င္းသာ ကြာျခားမႈရိွေသာ္လည္း အလႊာေပါင္းစုံ၌ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈသည္ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္
 ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိသည္။ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြဲမႈသည္ ေခတ္လူငယ္မ်ားအၾကား၌သာမက ညဆိုင္းအလုပ္သမား
 မ်ားႏွင့္ ခက္ခဲပင္ပန္းသည့္ ကာယလုပ္သားမ်ားအၾကား၌လည္း ေရပန္းစားတြင္က်ယသ္ည့္ လူမႈေရးအေလ့
 အထႀကီးတစ္ရပ္ ျဖစ္လာသည္။ စိတ္ၾကြေဆးျပားသံုးစြဲမူကို ေျခေျချမစ္ျမစ္နားလည္သိျမင္လိုပါက အဆိုပါ
 ေဆး၀ါးမ်ားက ေဆာင္က်ဥ္းေပးလာႏုိင္သည့္ ေကာင္းက်ဳိးအလားအလာမ်ားကိုပါ သံုးသပ္အသိအမွတ္ျပဳရန္ 
 လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ အျခားတစ္ဖကတ္ြင္လည္း ေဆးျပားသံုးစြဲသူမ်ားသည္ ယင္းႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ 
 ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ဳိးမ်ားကို သိျမင္နားလည္ထားၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈႏွင့္ ဆက္
 စပ္ထြက္ေပၚလာသည့္ အႏၱရာယ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ သံုးစြဲသူမ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ နည္းနာ
 မ်ားကို မ်ားစြာေလ့လာသင္ယူရန္ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ 

• ATS ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဘက္လိုက္မႈကင္း၍ ယုံၾကည္အားထားရေလာက္သည့္ အေထာက္အထားအေျချပဳ 
 သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လက္လွမ္းမီႏိုင္မႈ အလြန္နည္းပါးလ်က္ရွိသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ သုံးစြသူဲမ်ား

ကိုယ္တိုင္ မိမိတို႔၏ က်န္းမာေရးကိုအရင္းျပဳ၍ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ သံုးစြဲျခင္းျဖင့္သာလွ်င္ ဤေဆး၀ါးမ်ား၏ 
ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ျမည္းစမ္းသင္ယူၾကရေတာ့သည္။ အလႊာေပါင္းစံုမွ လူမ်ားစြာသည္ မိမိတို႔၏ 

 ဘ၀သက္တမ္းအတြင္း တစ္ႀကိမ္မဟုတ္တစ္ႀကိမ္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲရသည့္ အေတြ႕အႀကံဳကို ျမည့္စမ္း
 တတ္ၾကသျဖင့္ နည္းပညာသစ္မ်ား အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
 အမ်ားျပည္သူ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္လွမ္းမီလာႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ မျဖစ္မေနလိုအပ္ပါသည္။

• သီးျခားအႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို မိတ္ဆက္က်င့္သံုး၍ အရွိန္ျမႇင့္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းသည္မက္
 အမ္ဖီတမင္းကို အႏၱရာယ္ကင္းကင္းျဖင့္ သုံးစြတဲတ္သည့္ အေလ့အထမ်ားကုိ အားေပးျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္ပါသည္။ 
 အထူးသျဖင့္ အေငြ႕ပံုစံရွဴရိႈက္ရာမွ အေၾကာထဲထုိးသြင္းသည့္ အေလ့အထမ်ဳးိ ျပန္႔ပြားလာျခင္းမရိွေစရန္ ကူညီ
 တားဆီးေပးႏိုင္သည္။ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ အဖြဲ႕
 အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ မက္အမ္ဖီတမင္း သုံးစြသူဲမ်ား၏ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္သည့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကုိအေလး
 အနက္ထား အသိအမွတ္ျပဳ၍ ပိုမိုေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းသည့္ သုံးစြဲမႈအေလ့အထမ်ားကုိ ႀကိဳးစားက်င့္သံုး
 ျဖစ္လာေစရန္ လိုအပ္သလို ပံ့ပိုးကူညီေပးသင့္ပါသည္။

• ျပႆနာရွိသည့္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြမဲႈပုံစံမ်ားအတြက္ အေထာက္အထားအေျချပဳ ကုသေရးအစီအစဥ္မ်ား
 ကိုလက္လွမ္းမီအသံုးခ်ႏိုင္မႈ လြန္စြာနည္းပါးေနဆဲျဖစ္သည္။ လက္ရိွ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လုံး၀ေရွာင္
 ၾကဥ္၍ ပိတ္ေလွာင္ေဆးျဖတ္ေပးျခင္းကိသုာ တစ္ခုတည္းေသာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွသိည့္ ကုသေရးနည္းလမ္းအျဖစ္ 
 သေဘာထား၍ ထိန္းသိမ္းကုသေပးသည့္ နည္းလမ္းအေပၚ အျပည့္အ၀မွီခိုလ်က္ရွိသည္။ ႏိႈင္းယွဥ္သံုးသပ္
 ၾကည့္ပါက ရပ္ရြာအေျချပဳ အခင္းအက်င္းမ်ဳိး၌ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းကုသေပးသည့္ ကုထံုးမ်ားသည္ ပိုမိုအဖိုး
 နည္း၀နပ္ါရိွ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရ လြယ္ကူသည့္အျပင္ ျပႆနာရိွသည့္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲသူအမ်ား
 စု၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အလိုက္သင့္ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာႏိုငငံ္မ်ား၌ဆိုး
 ဆိုးရြားရြား မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈ ျပႆနာရွိသူမ်ားအတြက္ ဒက္စ္အမ္ဖီတမင္းျဖင့္ အစားထိုးကုသေပး
 သည့္ကုထံုးသည္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား အေတာ္အသင့္ရရွိေစခဲ့သည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ အစားထိုးေရာဂါကုထံုး
 မ်ားကုိ မိတ္ဆက္က်င့္သံုးရန္ အေလးအနက္ထား စဥ္းစားသင့သ္ည္။ ဘိန္းစာပင္ႏွင့္ ေဆးေျခာက္ကဲ့သို႔ေသာ 
 အာနိသင္ေပ်ာသ့ည့္ အပင္အေျချပဳ စိတ္ၾကြေဆး၀ါးမ်ား၏ ေကာင္းက်ဳိးအလားအလာမ်ားကုိ ေ႔ရွေျပးစမီံကိန္း
 မ်ား သို႔မဟုတ္ စနစ္တက်ထိန္းခ်ဳပ္၍ အစမ္းသုေတသနျပဳျခင္းျဖင့္ စူးစမ္းေလ့လာသင့္ပါသည္။

• မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲသူမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ ရႈံ႕ခ်ေ၀ဖန္မႈ အလြန္ျမင့္မားလ်က္ရွိၿပီး ၎တို႔၏ 
 ဘ၀မ်ားအေပၚ အဖက္ဖက္မွ ထိခိုက္ေစလ်က္ရွိသည္။ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရမည္ကို ေၾကာက္ရံြ႕သည့္စိတ္
 သည္က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ရယူသံုးစြလုိဲသူမ်ားအတြက္ ႀကီးမားသည့္အဟန္႔အတားတစ္ခု
 လိုျဖစ္ေနသည္။ အေရးယူျပစ္ဒဏ္ေပးမႈကုိ အေျခခံထားသည့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားသည္ အေၾကာထဲထိုးသြင္းမႈ
 ပံုစံသို႔ ေျပာင္းလဲမႈကဲ့သို႔ေသာ ပိုမိုအႏၱရာယ္မ်ားသည့္ သံုးစြဲမႈအေလ့အထမ်ား ေပၚထြက္လာမႈကို တားဆီး
 ဟန္႔တားႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ဤကဲ့သို႔ေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားအေပၚ ဖယ္ၾကဥ္မႈကုိသာ ထပ္ေလာင္းအား
 ျဖည့္ေပးလ်က္ရွိသည္။ သို႔ျဖစ္၍ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈအပါအ၀င္ တစ္ကိုယ္ေရသံုးစြဲမႈအတြက္ မက္အမ္ဖီ
 တမင္းေဆးျပား အနည္းအက်ဥ္းလက္၀ယ္ထားရိွမႈေၾကာင့္ ေထာင္သြင္းျပစ္ဒဏ္က်ခံရျခင္းမရွိေအာင္ေဆာင္
 ရြက္ေပးရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ ျခံဳငံုသုံးသပရ္မည္ဆုိပါက အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ ယခု
 ထက္ပို၍ အေလးေပးအာရံုစိုက္၍ မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈ
 ပံုစံကို စည္းကမ္းတက်ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ ပိုမိုေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းသည့္ သုံးစြမဲႈအေလ့အထမ်ားက်င့္
 သံုး၍ မိမိတို႔၏ က်န္းမာေရးကုိ အေလးထားဂရုစုိက္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ လုပ္သာကုိင္သာရိွသည့္ ပတ္၀န္းက်င္
 ေကာင္းမ်ား ဖန္တီးေပးရန္ ပိုမိုႀကိဳးပမ္းအားထုတ္သင့္ေပသည္။ 

 အဖြင့္နိဒါန္းပိုင္း၌ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ပင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမည့္သူမ်ားကိုေသာက္
သံုးသူအခ်င္းခ်င္း အရပ္တြင္းခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ကြန္ရက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ရွာေဖြခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္မ်ား၊ အသက္အရြယ္၊ လူမႈေရးအဆင့္အတန္း၊ က်ား-မ သုိ႔မဟုတ္ 
သံုးစြဲမႈပံုစံခ်င္း ခပ္ဆင္ဆင္တူသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးသို႔ ဦးတည္သြားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားသည္ ေသာင္းေျပာငး္ေရာေထြးေနသည့္ လူအုပ္စုႀကီးတစ္ခုကို မွ်မွ်တတ
ကိုယ္စားျပဳထားဆဲျဖစ္သည္ဟု ဆုိႏိုင္ပါသည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူမ်ားသည္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္မွ 
(၅၆) ႏွစ္ၾကား အသက္အရြယ္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အသက္ (၂၀) ႏွင့္ (၄၀) ႏွစ္ အၾကားရွိေသာသူ
မ်ားကို အမ်ားဆံုးေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့စဥ္၌ အခ်ဳိ႕သည္ လက္ရွိ
အလုပ္အကိုင္မရွိသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အမ်ားအျပားသည္ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ား၌ ရာသီအလုိက္ေပၚလာ
သည့္အလုပ္အကိုင္မ်ားအပါအ၀င္ အလုပ္ၾကမ္းမ်ိဳးစံုကို ႀကံဳရာက်ပန္း လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္
ၿပီးအနည္းအက်ဥ္းခန္႔သည္သာလွ်င္ ပုိမုိအေျခတက်ရွိသည့္ ဆံပင္အလွျပင္သူ၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းျပင္
ဆိုင္အလုပ္သမား၊ အငွားယာဥ္ေမာင္း သို႔မဟုတ္ အေ၀းေျပးကားယာဥ္ေမာင္း၊ ဆီအုန္းစိုက္ခင္း 
အလုပ္သမားႏွင့္ ညေစ်းအေရာင္းစာေရးက့ဲသုိ႔ေသာ အလုပ္အကုိင္မ်ိဳးကုိ လုပ္ကုိင္လ်က္ရိွသည္။

 မက္အမ္ဖီတမင္း အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ၂၅ ႏွစ္ (ဘိန္းစာပင္ 
အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀) ခန္႔ရွိၿပီး အတိုဆံုးသံုးစြဲသူ၏ သံုးစြဲ
မႈသက္တမ္းသည္ ၂ ႏွစ္မွ်ရိွသည္။ ၎တုိ႔အနက္မွ ႏွစ္ဦးသည္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲခ်ိန္၌ လံုး၀သံုးစြဲမႈ
မရွိေတာ့ေပ။ အေရးႀကီးသည့္ အခ်ကတ္စ္ခုအေနျဖင့္ သံုးစြဲသူအားလံုးနီးပါးသည္ အခ်ိန္ကာလ
သက္တမ္းအားျဖင့္ ကြာျခားမႈရွိေသာ္လည္း အနည္းဆံုးတစ္ႀကမ္ိမွ် ေခတၱနားခ့ဲဖူးသည္ သုိ႔မဟုတ္ 
လံုး၀ျဖတ္ပစ္ခဲ့ဖူးသည္ဟု သိရွိခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲသူမ်ားအၾကား အလြန္
က်ယ္ေျပာသည့္ ရာဇ၀င္မ်ားႏွင့္ သံုးစြဲမႈပံုစံမ်ိဳးစံုရွိေနေၾကာင္း ျပဆိုလ်က္ရွိသည့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အလြန္အေရးပါလ်က္ရွိသည္။

 ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူေပါင္း ၃၇ ဦးအနက္ ၇ ဦးသည္သာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ဤအေရအတြကသ္ည္ ေနာက္ပုိင္းဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အမ်ဳိးသမီး
ထုတစ္ရပ္လံုးအၾကားရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈ အတိုင္းအတာကုိ အပ္က်မတ္က်ထင္ဟပ္လ်က္
ရွိသည္ဟု မဆိုလိုေပ။ အမ်ဳိးသမီးသံုးစြဲသူ အေရအတြက္ နည္းပါးေနရျခင္းသည္ အမ်ဳိးသားမ်ား
သာပါ၀င္မႈမ်ားျပားသည့္ အရပ္ထဲမွ သုံးစြသူဲကြန္ရက္မ်ားအေပၚ မီွခုိအားထားရသည့္ ရွာေဖြေမးျမန္း
ေရးနည္းလမး္၏ ဘက္လိုက္မႈရိွသည့္ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထုိ႔အျပင္ မူးယစ္
ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈသည္ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္၍ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳးိသမီးမ်ားအေပၚ ေ၀ဖန္ကဲ့ရဲ႕မႈျပင္း
ထန္သည့္ အခင္းအက်င္းမ်ဳိး၌ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈကို သုေတသနျပဳရသည့္အခါ ႀကံဳေတြ႕ရ
သည့္အခက္အခဲမ်ားကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ရုပ္လံုးေပၚလာေစပါသည္။ 

 ပထမဆံုး ေလ့လာသံုးသပ္မိသည့္အခ်က္အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲသူ့ အမ်ား
စုသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားတကာ ခုိင္းႏိႈင္းပံုေဖာ္ၾကသည့္ ကူကယ္
၍မရေတာ့ေသာသူမ်ားႏွင့္ ဆင္ျခင္တံုတရားကင္းမဲ့သည့္ “ေဆးသမားမ်ား” ဟူသည့္ပုံရိပ္မ်ိဳ း၌ အံ၀င္
ေနၾကသူမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ အမွန္တကယ္လည္း ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူ အမ်ားစုသည္ အလုပ္လုပ္
ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး က်ယ္ျပန္႔သည့္ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားရိွေနၾကသလုိ ရပ္ေရးရြာေရးလုပ္
ငန္းမ်ား၌လည္း တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ မိသားစုႏွင့္ ေကာင္းမြန္
သည့္ဆက္ဆေံရး တည္ေဆာက္ထားႏိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕သည့္ အိမ္ေထာင္ရက္သားက်
ကာသားသမီးမ်ား ထြန္းကား၍ ၀၀လင္လင္ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ၾကသည့္အျပင္ သားသမီး
မ်ား၏ ပညာေရးကိုလည္း အျပည့္အ၀ေထာက္ပ့ံေပးႏိုင္ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ မိမိတို႔၏ မူးယစ္ေဆး
၀ါးသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ အခက္ေတြ႕ေနရသူအခ်ိဳ႕လည္း အမွန္တကယ္ရွိေန
ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ သံုးစြဲသူမ်ားအားလံုးသည္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာ

ႏိုင္သည့္ အရဲစြန္႔ရမႈ အႏၱရာယ္မ်ားရွိေနၿပီး ဆိုးရြားသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ သက္ေရာက္မႈမ်ားေပၚ
ေပါက္လာႏိုင္ေၾကာင္း (အႏၱရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ေကာင္းစြာ
နားလည္သေဘာေပါက္ထားသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

 ေျဖဆိုသူမ်ားအားလံုးက အရြယ္စံု၊ အလုပ္အကိုင္မ်ိဳးစံု၊ လူမႈစီးပြားေရးအဆင့္အတန္း
အမ်ိဳးမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ က်ား/မ မဟူ လူ႔အလႊာေပါင္းစံု၌ မက္အမ္ဖီတမင္းကို ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်
စြာသံုးစြဲလ်က္ရွိသည္ဟု အတည္ျပဳေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 လူငယ္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ စူးစမ္းေလ့လာရန္ႏွင့္ အပန္းေျဖရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ျဖင့္မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲမႈျပဳရန္ အထူးတလည္ တိမ္းညႊတ္လြယ္သူမ်ားအျဖစ္ အစဥ္အဆက္ပံု
ေဖာ္ခံခဲ့ရျခင္းအေပၚ ထူး၍အ့ံၾသသင့္စရာေတာ့မရိွေပ။ အမ်ားအျပားကလည္း အမ်ိဳးသားမ်ားအၾကား
၌သာ ေရပန္းစားလူႀကိဳက္မ်ားသည့္ ဘိန္းျဖဴကဲ့သို႔ေသာ အျခားမူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ကင္းကင္း
ရွင္းရွင္းရွိလင့္ကစား မက္အမ္ဖီတမင္းႏွင့္ ပတ္သက္လာသည့္အခါ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား
သည္လည္း ရံဖန္ရံခါသံုးစြဲတတ္ၾကသည္ဟု အခိုင္အမာေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေတြ႕ဆုံေမး
ျမန္းခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ား၏ ေခ်ာကလက္ႏွင့္ အေမႊးရနံ႔ခ်င္း ဆင္တူ၍ 
စိတ္ကိုတက္ၾကြေစတတ္သည့္ အာနိသင္သည္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈပိုရွိလာေစၿပီး လူမႈ
ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္လာေစသည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ိဳးကို (အက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ရရွိေစသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးထုအၾကား ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်ျခင္းျဖစ္
သည္ဟု ေထာက္ျပေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 ေျဖဆိုခဲ့သူအားလံုးနီးပါးက ညဆိုင္းအလုပ္ဆင္းရသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ကာယလုပ္အား 
အလြန္အမင္းစိုက္ထုတ္၍ ပင္ပင္ပန္းပန္းလုပ္ကိုင္ၾကရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္ၿပီး
ေျမာက္ေစရန္ႏွင့္ ႏိုးႏိုးၾကားၾကားသတိရိွရန္ လုိအပ္သျဖင့္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲႏိုင္သည့္အလား
အလာပိုမိုျမင့္မားသည္ဟု တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္းေျပာဆုိခ့ဲၾကသည္။ မၾကာခဏ ရည္ညႊန္းကုိးကား
တတ္ၾကသည့္ သာဓကမ်ား၌ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေက်ာက္စမ္ိးတြင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရႊတြင္းမ်ား၌ လုပ္
ကိုင္ေနၾကသူမ်ား၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ငါးဖမ္းစက္ေလွမ်ားေပၚ၌ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသူမ်ား၊ 
အေ၀းေျပး သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕တြင္းအငွားယာဥ္ေမာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ၂၄ နာရီ ၇ ရက္လံုး လည္ပတ္ 
လ်က္ရွိသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ကြက္မ်ားရွိ ကာယလုပ္သားမ်ားပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ 

 မည္သုိ႔ဆုိေစ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈသည္ လူခ်မ္းသာမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးသမားမ်ားအၾကား
၌လည္း အလြန္ေရပန္းစားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ 
လူမႈစီးပြားေရးေနာက္ခံရွသူိမ်ားသာ သုံးစြေဲလ့ရိွသည္ဟု ေျဖဆိုသူမ်ားရႈျမင္သည့္ ဘိန္းျဖဴႏွင့္မတူ 
ကြဲျပားျခားနားသြားျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးက႑ (ဒစၥ္ကိုႏွင့္ ကာရာအုိေက) ၌ မိမိတုိ႔၏ အလုပ္ကို
(တစ္ညလံုး ႏိုးၾကားတက္ၾကြေနေစရန္၊ အရွက္အေၾကာက္ေလ်ာ့ပါးေစရန္၊ သီဆိုကခုန္ႏိုင္ေစရန္ 
စသည္ျဖင့္) ေပါ့ေပါ့ပါးပါးလုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ အသုံးျပဳသည့္ မိန္းကေလးမ်ားအၾကား၌သာမက ၎တို႔
၏ေဖာက္သည္မ်ားအၾကား၌ပါ (ကာမဂုဏ္အာရံု ခံစားမႈအားေကာင္းေစရန္ႏွင့္ ခံစားခ်က္ေဇာကို 
အရွိန္ျမႇင့္တင္ရန္) မက္အမ္ဖီတမင္း စိတ္ၾကြေဆးျပားသံုးစြဲမႈ တြင္က်ယ္ေရပန္းစားလ်က္ရွိသည္
ဟုေျဖဆိုသူမ်ားအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံသေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏွင့္ တရုတ္ေတာင္ပိုင္းေဒသရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈ - 
သံုးစြဲမႈအေလ့အထမ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း transnationalinstitute၂



အဖြင့္မိတ္ဆက္
 အေရွ႕ေတာင္အာရွသည္ အမ္ဖီတမင္းအမ်ဳိးအစား စိတ္ၾကြေဆးျပား (ATS)၁ ထုတ္လုပ္
မူႏွင့္ သံုးစြဲမူအမ်ားဆံုးေစ်းကြက္အျဖစ္ နာမည္ေက်ာ္လူသိမ်ားသည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
သည္ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ ကမာၻ႔အႀကီးဆုံး ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
တည္ရွိရာႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။ မၾကာခဏဆိုသလို မက္အမ္ဖီတမင္း စံခ်ိန္တင္ဖမ္းဆီးရ
မႈမ်ားကလည္း သတင္းစာေခါင္းစီးမ်ားထက္ ပံုမွန္ေနရာယူလာခဲ့သည္။၂ ဤကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္
၍စိုးရိမ္ဖြယ္ရာေကာင္းသည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုအျဖစ၃္ ရႈျမင္သေဘာထား၍ သတင္းမီဒီယာမ်ားေပၚ၌ 
အက်ယ္တ၀င့္ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္ လာၾကေသာ္လည္း ဤေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ သံုးစြဲသူမ်ားအေၾကာင္း 
ယခုအခ်ိန္ထိ ေရေရရာရာနားလည္သိျမင္မႈ နည္းပါးေနဆဲျဖစ္သည္။
 
 အမ္ဖီတမင္းအမ်ိဳးအစား စိတ္ၾကြေဆးမ်ား၌ က်ယ္ျပန္႔သည့္ ဓာတ္ျပဳေဆး၀ါးေပါင္းမ်ား
စြာပါ၀င္လ်က္ရွိသျဖင့္ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းမႈ၊ ပံုစံအခ်ဳိးအစား၊ အာနိသင္ႏွင့္ ထုတ္လုပ္ျပင္ဆင္မႈပံုစံ
အေပၚမူတည္၍ သိသိသာသာကြဲ ျပားျခားနားမႈရွိႏိုင္သည္။ ဥပမာ ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ “ရာဘ” ဟုေခၚ
ဆိုၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ “ရာမ” ဟု လူသိမ်ားသည့္ မက္အမ္ဖတီမင္းေဆးျပားမ်ား၊၄ အမ်ားအားျဖင့္ 
“ေရခဲ” ဟု သိၾကၿပီး ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ၌ “ရွာဘူ” ဟုလည္းေခၚဆိုသည့္ မကအ္မ္ဖီတမင္းအၾကည္ႏွင့္ 
တရတ္ုႏုိင္ငံ၌ အထူးတလည္ ေရပန္းစားလူႀကိဳက္မ်ား၍ တရား၀င္ ေဆး၀ါးကုသေရးအတြက္ထုတ္
လုပ္ထားသည့္ အက္ဖီဒရင္းေဆးျပားမ်ားအားလံုးသည္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ ATS ေခါင္းစဥ္ေအာက္၌ 
အက်ံဳး၀င္သည့္ ေဆး၀ါးမ်ားျဖစ္သည္။

မက္အမ္ဖီတမင္းေဆးျပားမ်ား (“WY”၊ “ရာဘ”၊ “ရာမ”) ႏွင့္အၿပိဳင္ 
မက္အမ္ဖီတမင္းအၾကည္ (“ေရခဲ”၊ “ရွာဘူ”) - ဘာေတြမ်ား ကြာျခားမႈရွိသလဲ။

ေဆးျပားမ်ားႏွင့္ “ေရခဲ” တုိ႔သည္ “မက္အမဖီ္တမင္း” ဟုေခၚဆုိသည့္ စိတ္ၾကြေစတတ္ေသာ ေဆး၀ါးအုပ္စုတစ္
ခုတည္းမွ ဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔၏ မတူကြဲျပားသည့္ပံုစံမ်ားအျပင္ မက္အမ္ဖီတမင္းပါ၀င္မႈအခ်ိဳး
အဆသည္လည္း သိသိသာသာကြာျခားမႈရွိသည္။ ေဆးျပားမ်ား၌ မက္အမ္ဖီတမင္းပါ၀င္မႈသည္ ၁၀% မွ ၂၀% 
ခန္႔သာရွိၿပီး က်န္သည့္ရာခိုင္ႏႈန္းအမ်ားစုသည္ ကဖင္းႏွင့္ အျခားဓာတုဓာတ္ကူေဆး၀ါးမ်ားျဖင့္ ဖြ႕ဲစည္းထားျခင္း
ျဖစ္သည္။ အျခားတစ္ဖက္ရွိ “ေရခဲ” ဟုေခၚသည့္ ေဆး၀ါး၌မူ မက္အမ္ဖီတမင္းပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းမႈ ၈၀% အထိရိွႏုိင္
သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မက္အမ္ဖီတမင္းေဆးျပားမ်ားထက္ အာနိသင္ပိုမိုျပင္းထန္ရံုမွ်မက ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိးလည္း 
ပိုမိုမ်ားျပားသည့္အျပင္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ မွီခိုစြဲလမ္းသြားေစႏိုင္ပါသည္။

 ဤေဆး၀ါးမ်ား၏ တရားမ၀င္သည့္ ထုတ္လုပ္မႈ၊ ျဖန္႔ျဖဴးမႈႏွင့္ သံုးစြဲမႈသေဘာသဘာ၀
ေၾကာင့္ေလ့လာဆန္းစစ္၍ သုေတသနျပဳရန္ အလြန္ခဲယဥ္းလ်က္ရွိသည္။ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရ
မည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင့္က်သျဖင့္ သုံးစြဲသူမ်ားကိုယ္၌ ဤကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးေျပာဆို
ရန္မ၀ံ့မရဲျဖစ္ေနၾကသည္။ အေျခအေနေပး၍ ေဆး၀ါးပိုင္းဆိုင္ရာ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားေဖာ္
ေဆာင္ရာတြင္လည္း မက္အမ္ဖီတမင္းက သုံးစြသူဲမ်ား၏ က်န္းမာေရးအေပၚ မည္မွ်သက္ေရာက္ 
ထိခုိက္ေစႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးအရ မည္မွ်ခၽြတ္ျခံဳက်သြားႏိုင္သည့္ အလားအလာရိွေၾကာင္း
ကိုသာအသားေပးေလ့လာဆန္းစစ္ ေလ့ရွိသည္။၅ သို႔ရာတြင္ ဤကဲ့သို႔ေသာ ေဆး၀ါးရႈေထာင့္မွ 
ေလ့လာေတြ႔ရွသိည့္ ရလဒ္မ်ားႏွင့ပ္တ္သက္၍ ပညာရွင္မ်ားက အခ်က္အလက္ေကာက္ယူသည့္ 
နည္းစနစ္မ်ား၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ မီးေမာင္းထုိးျပ၍ အဆုိပါရလဒ္မ်ား၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္
မ်ားအေပၚ စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္မိေၾကာင္း ေစာဒကတက္ ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကသည္။၆ 

 အေ႔ရွေတာင္အာရွေဒသ လူထုလူတန္းစားမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားအၾကား တူညီသည့္ 
အျမင္သေဘာထားမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆုိင္ရာ ျပႆနာရပ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာ၌ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္
ခ်ယ္ျခင္းသာလွ်င္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္သည္ဟု လက္ခံယံုၾကည္ထားၾကျခင္းျဖစ္သည္
(တိုက္ေဒသတစ္လႊားရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါးဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္ကို 
ဇယားကြက္၌ ၾကည့္ရႈပါ)။ မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္မႈ၊ ကုန္ကူးမႈ သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳမႈ၌ ပါ၀င္
ပတ္သက္ေနသူမ်ားကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းသည္ အနာဂတ္၌ က်ဴးလြန္လာႏိုင္
ေျခရိွသူမ်ားကုိ ႀကိဳတင္ဟန္႔တား၍ တားဆီးကာကြယ္ရန္အတြက္ မရိွမျဖစ္လုိအပ္သည္ဟုအေၾကာင္း
ျပေလ့ရွိသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားကို ေဆးျဖတ္စခန္းမ်ားသို႔ အတင္းအက်ပ္ပို႔ေဆာင္၍ 
ကုသမႈခံယူေစသည့္ အေလ့အထကိုလည္း တိုက္ေဒသႀကီးတစ္လႊား တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္က်င့္
သံုးလ်က္ရွိသည္။၇ သို႔ေသာ္လည္း အစိုးရအရာရွိမ်ားအပါအ၀င္ လူထု၏က်န္းမာေရးႏွင့္ လူ႔ဂုဏ္
သိကၡာကို ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳသည့္ အျခားခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းမ်ား လိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း 
အသိအမွတ္ျပဳသူမ်ား တျဖည္းျဖည္းမ်ားျပားလာေနၿပီျဖစ္သည္။၈

 အဖြင့္နိဒါန္းပိုင္း၌ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ပင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမည့္သူမ်ားကိုေသာက္
သံုးသူအခ်င္းခ်င္း အရပ္တြင္းခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ကြန္ရက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ရွာေဖြခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္မ်ား၊ အသက္အရြယ္၊ လူမႈေရးအဆင့္အတန္း၊ က်ား-မ သုိ႔မဟုတ္ 
သံုးစြဲမႈပံုစံခ်င္း ခပ္ဆင္ဆင္တူသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးသို႔ ဦးတည္သြားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားသည္ ေသာင္းေျပာငး္ေရာေထြးေနသည့္ လူအုပ္စုႀကီးတစ္ခုကို မွ်မွ်တတ
ကိုယ္စားျပဳထားဆဲျဖစ္သည္ဟု ဆုိႏိုင္ပါသည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူမ်ားသည္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္မွ 
(၅၆) ႏွစ္ၾကား အသက္အရြယ္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အသက္ (၂၀) ႏွင့္ (၄၀) ႏွစ္ အၾကားရွိေသာသူ
မ်ားကို အမ်ားဆံုးေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့စဥ္၌ အခ်ဳိ႕သည္ လက္ရွိ
အလုပ္အကိုင္မရွိသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အမ်ားအျပားသည္ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ား၌ ရာသီအလုိက္ေပၚလာ
သည့္အလုပ္အကိုင္မ်ားအပါအ၀င္ အလုပ္ၾကမ္းမ်ိဳးစံုကို ႀကံဳရာက်ပန္း လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္
ၿပီးအနည္းအက်ဥ္းခန္႔သည္သာလွ်င္ ပုိမုိအေျခတက်ရွိသည့္ ဆံပင္အလွျပင္သူ၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းျပင္
ဆိုင္အလုပ္သမား၊ အငွားယာဥ္ေမာင္း သို႔မဟုတ္ အေ၀းေျပးကားယာဥ္ေမာင္း၊ ဆီအုန္းစိုက္ခင္း 
အလုပ္သမားႏွင့္ ညေစ်းအေရာင္းစာေရးက့ဲသုိ႔ေသာ အလုပ္အကုိင္မ်ိဳးကုိ လုပ္ကုိင္လ်က္ရိွသည္။

 မက္အမ္ဖီတမင္း အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ၂၅ ႏွစ္ (ဘိန္းစာပင္ 
အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀) ခန္႔ရွိၿပီး အတိုဆံုးသံုးစြဲသူ၏ သံုးစြဲ
မႈသက္တမ္းသည္ ၂ ႏွစ္မွ်ရိွသည္။ ၎တုိ႔အနက္မွ ႏွစ္ဦးသည္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲခ်ိန္၌ လံုး၀သံုးစြဲမႈ
မရွိေတာ့ေပ။ အေရးႀကီးသည့္ အခ်ကတ္စ္ခုအေနျဖင့္ သံုးစြဲသူအားလံုးနီးပါးသည္ အခ်ိန္ကာလ
သက္တမ္းအားျဖင့္ ကြာျခားမႈရွိေသာ္လည္း အနည္းဆံုးတစ္ႀကမ္ိမွ် ေခတၱနားခ့ဲဖူးသည္ သုိ႔မဟုတ္ 
လံုး၀ျဖတ္ပစ္ခဲ့ဖူးသည္ဟု သိရွိခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲသူမ်ားအၾကား အလြန္
က်ယ္ေျပာသည့္ ရာဇ၀င္မ်ားႏွင့္ သံုးစြဲမႈပံုစံမ်ိဳးစံုရွိေနေၾကာင္း ျပဆိုလ်က္ရွိသည့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အလြန္အေရးပါလ်က္ရွိသည္။

 ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူေပါင္း ၃၇ ဦးအနက္ ၇ ဦးသည္သာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ဤအေရအတြကသ္ည္ ေနာက္ပုိင္းဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အမ်ဳိးသမီး
ထုတစ္ရပ္လံုးအၾကားရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈ အတိုင္းအတာကုိ အပ္က်မတ္က်ထင္ဟပ္လ်က္
ရွိသည္ဟု မဆိုလိုေပ။ အမ်ဳိးသမီးသံုးစြဲသူ အေရအတြက္ နည္းပါးေနရျခင္းသည္ အမ်ဳိးသားမ်ား
သာပါ၀င္မႈမ်ားျပားသည့္ အရပ္ထဲမွ သုံးစြသူဲကြန္ရက္မ်ားအေပၚ မီွခုိအားထားရသည့္ ရွာေဖြေမးျမန္း
ေရးနည္းလမး္၏ ဘက္လိုက္မႈရိွသည့္ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထုိ႔အျပင္ မူးယစ္
ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈသည္ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္၍ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳးိသမီးမ်ားအေပၚ ေ၀ဖန္ကဲ့ရဲ႕မႈျပင္း
ထန္သည့္ အခင္းအက်င္းမ်ဳိး၌ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈကို သုေတသနျပဳရသည့္အခါ ႀကံဳေတြ႕ရ
သည့္အခက္အခဲမ်ားကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ရုပ္လံုးေပၚလာေစပါသည္။ 

 ပထမဆံုး ေလ့လာသံုးသပ္မိသည့္အခ်က္အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲသူ့ အမ်ား
စုသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားတကာ ခုိင္းႏိႈင္းပံုေဖာ္ၾကသည့္ ကူကယ္
၍မရေတာ့ေသာသူမ်ားႏွင့္ ဆင္ျခင္တံုတရားကင္းမဲ့သည့္ “ေဆးသမားမ်ား” ဟူသည့္ပုံရိပ္မ်ိဳ း၌ အံ၀င္
ေနၾကသူမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ အမွန္တကယ္လည္း ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူ အမ်ားစုသည္ အလုပ္လုပ္
ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး က်ယ္ျပန္႔သည့္ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားရိွေနၾကသလုိ ရပ္ေရးရြာေရးလုပ္
ငန္းမ်ား၌လည္း တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ မိသားစုႏွင့္ ေကာင္းမြန္
သည့္ဆက္ဆေံရး တည္ေဆာက္ထားႏိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕သည့္ အိမ္ေထာင္ရက္သားက်
ကာသားသမီးမ်ား ထြန္းကား၍ ၀၀လင္လင္ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ၾကသည့္အျပင္ သားသမီး
မ်ား၏ ပညာေရးကိုလည္း အျပည့္အ၀ေထာက္ပ့ံေပးႏိုင္ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ မိမိတို႔၏ မူးယစ္ေဆး
၀ါးသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ အခက္ေတြ႕ေနရသူအခ်ိဳ႕လည္း အမွန္တကယ္ရွိေန
ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ သံုးစြဲသူမ်ားအားလံုးသည္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာ

ႏိုင္သည့္ အရဲစြန္႔ရမႈ အႏၱရာယ္မ်ားရွိေနၿပီး ဆိုးရြားသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ သက္ေရာက္မႈမ်ားေပၚ
ေပါက္လာႏိုင္ေၾကာင္း (အႏၱရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ေကာင္းစြာ
နားလည္သေဘာေပါက္ထားသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

 ေျဖဆိုသူမ်ားအားလံုးက အရြယ္စံု၊ အလုပ္အကိုင္မ်ိဳးစံု၊ လူမႈစီးပြားေရးအဆင့္အတန္း
အမ်ိဳးမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ က်ား/မ မဟူ လူ႔အလႊာေပါင္းစံု၌ မက္အမ္ဖီတမင္းကို ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်
စြာသံုးစြဲလ်က္ရွိသည္ဟု အတည္ျပဳေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 လူငယ္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ စူးစမ္းေလ့လာရန္ႏွင့္ အပန္းေျဖရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ျဖင့္မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲမႈျပဳရန္ အထူးတလည္ တိမ္းညႊတ္လြယ္သူမ်ားအျဖစ္ အစဥ္အဆက္ပံု
ေဖာ္ခံခဲ့ရျခင္းအေပၚ ထူး၍အ့ံၾသသင့္စရာေတာ့မရိွေပ။ အမ်ားအျပားကလည္း အမ်ိဳးသားမ်ားအၾကား
၌သာ ေရပန္းစားလူႀကိဳက္မ်ားသည့္ ဘိန္းျဖဴကဲ့သို႔ေသာ အျခားမူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ကင္းကင္း
ရွင္းရွင္းရွိလင့္ကစား မက္အမ္ဖီတမင္းႏွင့္ ပတ္သက္လာသည့္အခါ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား
သည္လည္း ရံဖန္ရံခါသံုးစြဲတတ္ၾကသည္ဟု အခိုင္အမာေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေတြ႕ဆုံေမး
ျမန္းခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ား၏ ေခ်ာကလက္ႏွင့္ အေမႊးရနံ႔ခ်င္း ဆင္တူ၍ 
စိတ္ကိုတက္ၾကြေစတတ္သည့္ အာနိသင္သည္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈပိုရွိလာေစၿပီး လူမႈ
ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္လာေစသည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ိဳးကို (အက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ရရွိေစသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးထုအၾကား ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်ျခင္းျဖစ္
သည္ဟု ေထာက္ျပေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 ေျဖဆိုခဲ့သူအားလံုးနီးပါးက ညဆိုင္းအလုပ္ဆင္းရသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ကာယလုပ္အား 
အလြန္အမင္းစိုက္ထုတ္၍ ပင္ပင္ပန္းပန္းလုပ္ကိုင္ၾကရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္ၿပီး
ေျမာက္ေစရန္ႏွင့္ ႏိုးႏိုးၾကားၾကားသတိရိွရန္ လုိအပ္သျဖင့္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲႏိုင္သည့္အလား
အလာပိုမိုျမင့္မားသည္ဟု တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္းေျပာဆုိခ့ဲၾကသည္။ မၾကာခဏ ရည္ညႊန္းကုိးကား
တတ္ၾကသည့္ သာဓကမ်ား၌ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေက်ာက္စမ္ိးတြင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရႊတြင္းမ်ား၌ လုပ္
ကိုင္ေနၾကသူမ်ား၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ငါးဖမ္းစက္ေလွမ်ားေပၚ၌ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသူမ်ား၊ 
အေ၀းေျပး သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕တြင္းအငွားယာဥ္ေမာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ၂၄ နာရီ ၇ ရက္လံုး လည္ပတ္ 
လ်က္ရွိသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ကြက္မ်ားရွိ ကာယလုပ္သားမ်ားပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ 

 မည္သုိ႔ဆုိေစ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈသည္ လူခ်မ္းသာမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးသမားမ်ားအၾကား
၌လည္း အလြန္ေရပန္းစားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ 
လူမႈစီးပြားေရးေနာက္ခံရွသူိမ်ားသာ သုံးစြေဲလ့ရိွသည္ဟု ေျဖဆိုသူမ်ားရႈျမင္သည့္ ဘိန္းျဖဴႏွင့္မတူ 
ကြဲျပားျခားနားသြားျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးက႑ (ဒစၥ္ကိုႏွင့္ ကာရာအုိေက) ၌ မိမိတုိ႔၏ အလုပ္ကို
(တစ္ညလံုး ႏိုးၾကားတက္ၾကြေနေစရန္၊ အရွက္အေၾကာက္ေလ်ာ့ပါးေစရန္၊ သီဆိုကခုန္ႏိုင္ေစရန္ 
စသည္ျဖင့္) ေပါ့ေပါ့ပါးပါးလုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ အသုံးျပဳသည့္ မိန္းကေလးမ်ားအၾကား၌သာမက ၎တို႔
၏ေဖာက္သည္မ်ားအၾကား၌ပါ (ကာမဂုဏ္အာရံု ခံစားမႈအားေကာင္းေစရန္ႏွင့္ ခံစားခ်က္ေဇာကို 
အရွိန္ျမႇင့္တင္ရန္) မက္အမ္ဖီတမင္း စိတ္ၾကြေဆးျပားသံုးစြဲမႈ တြင္က်ယ္ေရပန္းစားလ်က္ရွိသည္
ဟုေျဖဆိုသူမ်ားအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံသေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏွင့္ တရုတ္ေတာင္ပိုင္းေဒသရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈ - 
သံုးစြဲမႈအေလ့အထမ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း transnationalinstitute၃



 ဤေဆး၀ါးမ်ား၏ တရားမ၀င္သည့္ ထုတ္လုပ္မႈ၊ ျဖန္႔ျဖဴးမႈႏွင့္ သံုးစြဲမႈသေဘာသဘာ၀
ေၾကာင့္ေလ့လာဆန္းစစ္၍ သုေတသနျပဳရန္ အလြန္ခဲယဥ္းလ်က္ရွိသည္။ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရ
မည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင့္က်သျဖင့္ သုံးစြဲသူမ်ားကိုယ္၌ ဤကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးေျပာဆို
ရန္မ၀ံ့မရဲျဖစ္ေနၾကသည္။ အေျခအေနေပး၍ ေဆး၀ါးပိုင္းဆိုင္ရာ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားေဖာ္
ေဆာင္ရာတြင္လည္း မက္အမ္ဖီတမင္းက သုံးစြသူဲမ်ား၏ က်န္းမာေရးအေပၚ မည္မွ်သက္ေရာက္ 
ထိခုိက္ေစႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးအရ မည္မွ်ခၽြတ္ျခံဳက်သြားႏိုင္သည့္ အလားအလာရိွေၾကာင္း
ကိုသာအသားေပးေလ့လာဆန္းစစ္ ေလ့ရွိသည္။၅ သို႔ရာတြင္ ဤကဲ့သို႔ေသာ ေဆး၀ါးရႈေထာင့္မွ 
ေလ့လာေတြ႔ရွသိည့္ ရလဒ္မ်ားႏွင့ပ္တ္သက္၍ ပညာရွင္မ်ားက အခ်က္အလက္ေကာက္ယူသည့္ 
နည္းစနစ္မ်ား၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ မီးေမာင္းထုိးျပ၍ အဆုိပါရလဒ္မ်ား၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္
မ်ားအေပၚ စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္မိေၾကာင္း ေစာဒကတက္ ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကသည္။၆ 

 အေ႔ရွေတာင္အာရွေဒသ လူထုလူတန္းစားမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားအၾကား တူညီသည့္ 
အျမင္သေဘာထားမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆုိင္ရာ ျပႆနာရပ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာ၌ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္
ခ်ယ္ျခင္းသာလွ်င္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္သည္ဟု လက္ခံယံုၾကည္ထားၾကျခင္းျဖစ္သည္
(တိုက္ေဒသတစ္လႊားရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါးဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္ကို 
ဇယားကြက္၌ ၾကည့္ရႈပါ)။ မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္မႈ၊ ကုန္ကူးမႈ သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳမႈ၌ ပါ၀င္
ပတ္သက္ေနသူမ်ားကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းသည္ အနာဂတ္၌ က်ဴးလြန္လာႏိုင္
ေျခရိွသူမ်ားကုိ ႀကိဳတင္ဟန္႔တား၍ တားဆီးကာကြယ္ရန္အတြက္ မရိွမျဖစ္လုိအပ္သည္ဟုအေၾကာင္း
ျပေလ့ရွိသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားကို ေဆးျဖတ္စခန္းမ်ားသို႔ အတင္းအက်ပ္ပို႔ေဆာင္၍ 
ကုသမႈခံယူေစသည့္ အေလ့အထကိုလည္း တိုက္ေဒသႀကီးတစ္လႊား တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္က်င့္
သံုးလ်က္ရွိသည္။၇ သို႔ေသာ္လည္း အစိုးရအရာရွိမ်ားအပါအ၀င္ လူထု၏က်န္းမာေရးႏွင့္ လူ႔ဂုဏ္
သိကၡာကို ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳသည့္ အျခားခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းမ်ား လိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း 
အသိအမွတ္ျပဳသူမ်ား တျဖည္းျဖည္းမ်ားျပားလာေနၿပီျဖစ္သည္။၈

အေ႔ရွေတာင္အာရွေဒသ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရးရာမူ၀ါဒမ်ား - လႊမ္းျခံဳသုံးသပ္ခ်က္။

 အေ႔ရွေတာင္အာရွေဒသသည္ ကမာၻတစ္လႊားရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရးရာ မူ၀ါဒမ်ားအနက္ အတင္းက်ပ္ 
ဆံုးမူ၀ါဒမ်ား က်င့္သံုးရာဘူမိနက္သန္အျဖစ္ ထင္ရွားသည္။၉ အာဆီယံအဖြ႕ဲ၀င္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ား
ထက္ေက်ာ္လြန္က်ယ္ျပန္႔သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးကင္းစင္ေသာ လူ႔ေဘာင္အသိုက္အ၀န္းတစ္ရပ္ တည္ေဆာက္
မည့္ရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအျမစ္ျပဳတ္ တိုက္ဖ်က္ေရးနည္းလမ္းကို အားျပဳဆုပ္ကိုင္ထားၾကျခင္းျဖစ္
သည္။ ရိုးရွင္းသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲမႈႏွင့္ တစ္ကိုယ္ေရသုံးအတြက္ လက္၀ယ္ထားရွိရံုမွ်ျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ေထာင္သြင္းျပစ္ဒဏ္ (ဥပမာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ တစ္ကုိယ္ေရသံုးအတြက္ အနည္းအက်ဥ္းလက္၀ယ္ထားရွိမႈအတြက္ 
၅ ႏွစ္မွ ၁၀ ႏွစ္) ခ်မွတ္လ်က္ရွိၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္ကူးမႈကဲ့သို႔ေသာ ႀကီးေလးသည့္ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ တစ္
သက္တစ္ကၽြန္းေထာင္ဒဏ္ သို႔မဟုတ္ ေသဒဏ္ပင္လွ်င္ က်ခံရႏိုင္သည္။၁၀ အတင္းအက်ပ္ ေဆးျဖတ္ေပးျခင္း 
သို႔မဟုတ္ အခ်ဳပ္စခန္းမ်ား၌ ထိန္းသိမ္းထားရွိ၍ ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးသည့္ အေလ့အထမ်ားကုိလည္း တုိက္
ေဒသႀကီးတစ္လႊား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ က်င့္သံုးလ်က္ရွိသည္။၁၁

 ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အေရးယူျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈနည္းလမ္းေၾကာင့္ ဆုိးဆုိးရြားရြား 
ေထာင္လူဦးေရေပါက္ကြဲ မ်ားျပားလာျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား က်ယ္ျပန္႔လာျခင္း၊ HIV ႏွင့္ အသည္း
ေရာင္အသား၀ါစီပိုး ကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈျမင့္တက္လာျခင္းတို႔အျပင္ ေ၀ဖနက့ဲ္ရဲ႕မႈႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကုိပါ တြင္
က်ယ္ပ်ံ႕ႏွံ ႔လာေစသည့္ ရလဒ္မ်ားေၾကာင့္ ေအာက္ေျခေျမျပင္၌ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ အရပ္ဖက္
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက စဥ္ဆက္မျပတ္ ေထာက္ျပေ၀ဖန္လာခဲ့ၾကသည္။၁၂ ဤကဲ့သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
ေၾကာင့္သံုးစြဲသူမ်ား၏ ဘ၀အေပၚ သက္ေရာက္လာသည့္ ဆိုးက်ဳိးရိုက္ခတ္မႈမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳသည့္အေန
ျဖင့္ျမန္မာႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံအစိုးရတို႔သည္ အေသးစားမူးယစ္ေဆး၀ါးျပစ္မႈမ်ားအတြက္ တရားေရးစနစ္အေပၚနည္း
စနစ္ပိုင္းအရ မွီခိုအားထားရမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ရည္ရြယ္၍ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈ ႀကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးေရး၊ 
ကုသေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးကို အေလးေပးထားသည့္ ဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။၁၃

 အဖြင့္နိဒါန္းပိုင္း၌ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ပင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမည့္သူမ်ားကိုေသာက္
သံုးသူအခ်င္းခ်င္း အရပ္တြင္းခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ကြန္ရက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ရွာေဖြခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္မ်ား၊ အသက္အရြယ္၊ လူမႈေရးအဆင့္အတန္း၊ က်ား-မ သုိ႔မဟုတ္ 
သံုးစြဲမႈပံုစံခ်င္း ခပ္ဆင္ဆင္တူသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးသို႔ ဦးတည္သြားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားသည္ ေသာင္းေျပာငး္ေရာေထြးေနသည့္ လူအုပ္စုႀကီးတစ္ခုကို မွ်မွ်တတ
ကိုယ္စားျပဳထားဆဲျဖစ္သည္ဟု ဆုိႏိုင္ပါသည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူမ်ားသည္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္မွ 
(၅၆) ႏွစ္ၾကား အသက္အရြယ္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အသက္ (၂၀) ႏွင့္ (၄၀) ႏွစ္ အၾကားရွိေသာသူ
မ်ားကို အမ်ားဆံုးေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့စဥ္၌ အခ်ဳိ႕သည္ လက္ရွိ
အလုပ္အကိုင္မရွိသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အမ်ားအျပားသည္ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ား၌ ရာသီအလုိက္ေပၚလာ
သည့္အလုပ္အကိုင္မ်ားအပါအ၀င္ အလုပ္ၾကမ္းမ်ိဳးစံုကို ႀကံဳရာက်ပန္း လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္
ၿပီးအနည္းအက်ဥ္းခန္႔သည္သာလွ်င္ ပုိမုိအေျခတက်ရွိသည့္ ဆံပင္အလွျပင္သူ၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းျပင္
ဆိုင္အလုပ္သမား၊ အငွားယာဥ္ေမာင္း သို႔မဟုတ္ အေ၀းေျပးကားယာဥ္ေမာင္း၊ ဆီအုန္းစိုက္ခင္း 
အလုပ္သမားႏွင့္ ညေစ်းအေရာင္းစာေရးက့ဲသုိ႔ေသာ အလုပ္အကုိင္မ်ိဳးကုိ လုပ္ကုိင္လ်က္ရိွသည္။

 မက္အမ္ဖီတမင္း အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ၂၅ ႏွစ္ (ဘိန္းစာပင္ 
အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀) ခန္႔ရွိၿပီး အတိုဆံုးသံုးစြဲသူ၏ သံုးစြဲ
မႈသက္တမ္းသည္ ၂ ႏွစ္မွ်ရိွသည္။ ၎တုိ႔အနက္မွ ႏွစ္ဦးသည္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲခ်ိန္၌ လံုး၀သံုးစြဲမႈ
မရွိေတာ့ေပ။ အေရးႀကီးသည့္ အခ်ကတ္စ္ခုအေနျဖင့္ သံုးစြဲသူအားလံုးနီးပါးသည္ အခ်ိန္ကာလ
သက္တမ္းအားျဖင့္ ကြာျခားမႈရွိေသာ္လည္း အနည္းဆံုးတစ္ႀကမ္ိမွ် ေခတၱနားခ့ဲဖူးသည္ သုိ႔မဟုတ္ 
လံုး၀ျဖတ္ပစ္ခဲ့ဖူးသည္ဟု သိရွိခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲသူမ်ားအၾကား အလြန္
က်ယ္ေျပာသည့္ ရာဇ၀င္မ်ားႏွင့္ သံုးစြဲမႈပံုစံမ်ိဳးစံုရွိေနေၾကာင္း ျပဆိုလ်က္ရွိသည့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အလြန္အေရးပါလ်က္ရွိသည္။

 ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူေပါင္း ၃၇ ဦးအနက္ ၇ ဦးသည္သာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ဤအေရအတြကသ္ည္ ေနာက္ပုိင္းဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အမ်ဳိးသမီး
ထုတစ္ရပ္လံုးအၾကားရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈ အတိုင္းအတာကုိ အပ္က်မတ္က်ထင္ဟပ္လ်က္
ရွိသည္ဟု မဆိုလိုေပ။ အမ်ဳိးသမီးသံုးစြဲသူ အေရအတြက္ နည္းပါးေနရျခင္းသည္ အမ်ဳိးသားမ်ား
သာပါ၀င္မႈမ်ားျပားသည့္ အရပ္ထဲမွ သုံးစြသူဲကြန္ရက္မ်ားအေပၚ မီွခုိအားထားရသည့္ ရွာေဖြေမးျမန္း
ေရးနည္းလမး္၏ ဘက္လိုက္မႈရိွသည့္ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထုိ႔အျပင္ မူးယစ္
ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈသည္ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္၍ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳးိသမီးမ်ားအေပၚ ေ၀ဖန္ကဲ့ရဲ႕မႈျပင္း
ထန္သည့္ အခင္းအက်င္းမ်ဳိး၌ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈကို သုေတသနျပဳရသည့္အခါ ႀကံဳေတြ႕ရ
သည့္အခက္အခဲမ်ားကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ရုပ္လံုးေပၚလာေစပါသည္။ 

 ပထမဆံုး ေလ့လာသံုးသပ္မိသည့္အခ်က္အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲသူ့ အမ်ား
စုသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားတကာ ခုိင္းႏိႈင္းပံုေဖာ္ၾကသည့္ ကူကယ္
၍မရေတာ့ေသာသူမ်ားႏွင့္ ဆင္ျခင္တံုတရားကင္းမဲ့သည့္ “ေဆးသမားမ်ား” ဟူသည့္ပုံရိပ္မ်ိဳ း၌ အံ၀င္
ေနၾကသူမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ အမွန္တကယ္လည္း ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူ အမ်ားစုသည္ အလုပ္လုပ္
ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး က်ယ္ျပန္႔သည့္ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားရိွေနၾကသလုိ ရပ္ေရးရြာေရးလုပ္
ငန္းမ်ား၌လည္း တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ မိသားစုႏွင့္ ေကာင္းမြန္
သည့္ဆက္ဆေံရး တည္ေဆာက္ထားႏိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕သည့္ အိမ္ေထာင္ရက္သားက်
ကာသားသမီးမ်ား ထြန္းကား၍ ၀၀လင္လင္ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ၾကသည့္အျပင္ သားသမီး
မ်ား၏ ပညာေရးကိုလည္း အျပည့္အ၀ေထာက္ပ့ံေပးႏိုင္ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ မိမိတို႔၏ မူးယစ္ေဆး
၀ါးသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ အခက္ေတြ႕ေနရသူအခ်ိဳ႕လည္း အမွန္တကယ္ရွိေန
ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ သံုးစြဲသူမ်ားအားလံုးသည္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာ

ႏိုင္သည့္ အရဲစြန္႔ရမႈ အႏၱရာယ္မ်ားရွိေနၿပီး ဆိုးရြားသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ သက္ေရာက္မႈမ်ားေပၚ
ေပါက္လာႏိုင္ေၾကာင္း (အႏၱရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ေကာင္းစြာ
နားလည္သေဘာေပါက္ထားသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

 ေျဖဆိုသူမ်ားအားလံုးက အရြယ္စံု၊ အလုပ္အကိုင္မ်ိဳးစံု၊ လူမႈစီးပြားေရးအဆင့္အတန္း
အမ်ိဳးမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ က်ား/မ မဟူ လူ႔အလႊာေပါင္းစံု၌ မက္အမ္ဖီတမင္းကို ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်
စြာသံုးစြဲလ်က္ရွိသည္ဟု အတည္ျပဳေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 လူငယ္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ စူးစမ္းေလ့လာရန္ႏွင့္ အပန္းေျဖရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ျဖင့္မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲမႈျပဳရန္ အထူးတလည္ တိမ္းညႊတ္လြယ္သူမ်ားအျဖစ္ အစဥ္အဆက္ပံု
ေဖာ္ခံခဲ့ရျခင္းအေပၚ ထူး၍အ့ံၾသသင့္စရာေတာ့မရိွေပ။ အမ်ားအျပားကလည္း အမ်ိဳးသားမ်ားအၾကား
၌သာ ေရပန္းစားလူႀကိဳက္မ်ားသည့္ ဘိန္းျဖဴကဲ့သို႔ေသာ အျခားမူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ကင္းကင္း
ရွင္းရွင္းရွိလင့္ကစား မက္အမ္ဖီတမင္းႏွင့္ ပတ္သက္လာသည့္အခါ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား
သည္လည္း ရံဖန္ရံခါသံုးစြဲတတ္ၾကသည္ဟု အခိုင္အမာေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေတြ႕ဆုံေမး
ျမန္းခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ား၏ ေခ်ာကလက္ႏွင့္ အေမႊးရနံ႔ခ်င္း ဆင္တူ၍ 
စိတ္ကိုတက္ၾကြေစတတ္သည့္ အာနိသင္သည္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈပိုရွိလာေစၿပီး လူမႈ
ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္လာေစသည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ိဳးကို (အက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ရရွိေစသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးထုအၾကား ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်ျခင္းျဖစ္
သည္ဟု ေထာက္ျပေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 ေျဖဆိုခဲ့သူအားလံုးနီးပါးက ညဆိုင္းအလုပ္ဆင္းရသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ကာယလုပ္အား 
အလြန္အမင္းစိုက္ထုတ္၍ ပင္ပင္ပန္းပန္းလုပ္ကိုင္ၾကရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္ၿပီး
ေျမာက္ေစရန္ႏွင့္ ႏိုးႏိုးၾကားၾကားသတိရိွရန္ လုိအပ္သျဖင့္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲႏိုင္သည့္အလား
အလာပိုမိုျမင့္မားသည္ဟု တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္းေျပာဆုိခ့ဲၾကသည္။ မၾကာခဏ ရည္ညႊန္းကုိးကား
တတ္ၾကသည့္ သာဓကမ်ား၌ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေက်ာက္စမ္ိးတြင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရႊတြင္းမ်ား၌ လုပ္
ကိုင္ေနၾကသူမ်ား၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ငါးဖမ္းစက္ေလွမ်ားေပၚ၌ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသူမ်ား၊ 
အေ၀းေျပး သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕တြင္းအငွားယာဥ္ေမာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ၂၄ နာရီ ၇ ရက္လံုး လည္ပတ္ 
လ်က္ရွိသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ကြက္မ်ားရွိ ကာယလုပ္သားမ်ားပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ 

 မည္သုိ႔ဆုိေစ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈသည္ လူခ်မ္းသာမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးသမားမ်ားအၾကား
၌လည္း အလြန္ေရပန္းစားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ 
လူမႈစီးပြားေရးေနာက္ခံရွသူိမ်ားသာ သုံးစြေဲလ့ရိွသည္ဟု ေျဖဆိုသူမ်ားရႈျမင္သည့္ ဘိန္းျဖဴႏွင့္မတူ 
ကြဲျပားျခားနားသြားျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးက႑ (ဒစၥ္ကိုႏွင့္ ကာရာအုိေက) ၌ မိမိတုိ႔၏ အလုပ္ကို
(တစ္ညလံုး ႏိုးၾကားတက္ၾကြေနေစရန္၊ အရွက္အေၾကာက္ေလ်ာ့ပါးေစရန္၊ သီဆိုကခုန္ႏိုင္ေစရန္ 
စသည္ျဖင့္) ေပါ့ေပါ့ပါးပါးလုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ အသုံးျပဳသည့္ မိန္းကေလးမ်ားအၾကား၌သာမက ၎တို႔
၏ေဖာက္သည္မ်ားအၾကား၌ပါ (ကာမဂုဏ္အာရံု ခံစားမႈအားေကာင္းေစရန္ႏွင့္ ခံစားခ်က္ေဇာကို 
အရွိန္ျမႇင့္တင္ရန္) မက္အမ္ဖီတမင္း စိတ္ၾကြေဆးျပားသံုးစြဲမႈ တြင္က်ယ္ေရပန္းစားလ်က္ရွိသည္
ဟုေျဖဆိုသူမ်ားအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံသေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏွင့္ တရုတ္ေတာင္ပိုင္းေဒသရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈ - 
သံုးစြဲမႈအေလ့အထမ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း transnationalinstitute၄



 ဤေလ့လာဆန္းစစ္မႈသည္ အဓိကအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရိွ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲ
မႈအေပၚထဲထဲ၀င္၀င္ နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရႈပ္ေထြးလြန္းလွသည့္ ဤ
ျဖစ္ရပ္ကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ေစသည့္ 
သီးျခားကိစၥရပ္အခ်ဳိ႕ကို မီးေမာင္းထိုးျပျခင္းျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္း အေျခအေနကို
လည္းအနည္းအက်ဥ္း လႊမ္းျခံဳသံုးသပ္ထားပါသည္။ ဤေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္အားျဖင့္ အေျခခံ
ဆိုေသာ္လည္း အလြန္အေရးပါသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။
 
• ဤေဒသႀကီး၌ မည္သည့္စိတ္ၾကြေဆး အမ်ဳိးအစားမ်ားကုိ မည္သည့္ပံုစံျဖင့္ သံုးစြဲေနၾက
 သနည္း။

• မည္သူတို႔က မည္သည့္အေျခအေနမ်ဳိး၌ ဤေဆး၀ါးမ်ားကို သံုးစြဲၾကသနည္း။ 

• မက္အမ္ဖီတမင္းသည္ သုံးစြသူဲမ်ား၌ မည္က့ဲသုိ႔ေသာျပႆနာမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစသနည္း။ 
 ထို႔အျပင္ ၎တို႔အေနျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ ေကာင္းက်ဳိးမ်ားကို ေတြ႕ႀကံဳခံစားရသနည္း။

• မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈတုိင္း ျပႆနာရိွသလား။ မီွခုိစြလဲန္းသြားေစသလား။ ယင္းအႏၱရာယ္ 
 မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားရွိပါသလား။ စည္းကမ္းတက် ထိန္းသိမ္းအသံုးျပဳ
 ႏိုင္ေစသည့္ နည္းလမ္းမ်ားရွိပါသလား။  

 ATS ဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားကို ေျပလည္သြားေစမည့္ “နည္းလမ္းမ်ား” ကိုရွာေဖြေဖာ္ထုတ္
လိုပါက ပထမဦးဆံုးအေနျဖင့္ ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္ အျမင္သေဘာ
ထားမ်ားအတုိင္း ၎တို႔၏ေနရာမွ ၎တုိ႔၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကုိ ယခုထက္ပုိ၍ နားလည္သေဘာ
ေပါက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အမွန္တကယ္လည္း ဤေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ အကၽြမ္း
က်င္ဆုံးျဖစ္သည့္ သုံးစြသူဲမ်ားထံမွ ဦးစြာေလ့လာသင္ယူမႈမရိွဘဲႏွင့္ မည္သည့္မူ၀ါဒေကာင္း သုိ႔မဟုတ္ 
ထိေရာက္သည့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မွ် ထြက္ေပၚလာႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။

 ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ဤအစီရင္ခံစာသည္ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူအားစိတ္ၾကြ
ေဆးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခုထက္ပိုမို နားလည္သေဘာေပါက္လာေစရန္ႏွင့္ အဆံုး၌ အေထာက္
အထား၊ လူထုက်န္းမာေရးႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးတို႔အေပၚ အေျခခံ၍ ပိုမိထုိေရာက္အက်ဳိးရွိသည့္ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရး နည္းလမ္းမ်ားကုိ ပုိမုိယုတိၱက်က်ခ်မွတ္က်င့္သုံးလာႏုိင္ေစရန္အေထာက္
အကူျပဳလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

ေလ့လာဆန္းစစ္မႈပံုစံႏွင့္ နည္းစနစ္

 ဤအစီရင္ခံစာသည္ TNI ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ထုိင္းႏိုင္ငံႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္းရွိ အမ္ဖီတမငး္
အမ်ဳိးအစား စိတ္ၾကြေဆး (ATS) ႏွင့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆုိင္ရာ သုံးသပ္ခ်က္အက်ဥ္း၏ ေနာက္
ဆကတ္ြေဲလ့လာ ဆန္းစစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။၁၄ ယခင္ေရခံေျမခံ အေနအထားမ်ဳိးကိသုာ ထပ္မံေရြးခ်ယ္
သုေတသနျပဳထားျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုတစ္ႀကိမ္၌ ျမန္မာႏုိင္ငံအေျခအေနကုိ ဦးစားေပး၍သုံး
သပ္တင္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္သည္ ျမန္မာႏိင္ုငံ၏ အမ္ဖီတမင္းသံးုစြမဲႈ
ကိုထဲထဲ၀င္၀င္စူးစမ္းေလ့လာရန္ အထူးသျဖင့္ ကုန္လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း TNI လက္ခံရရွိခဲ့
သည့္နယ္ခံအရပ္ဖက္လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေမတၱာရပ္ခံေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို တံု႕ျပန္သည့္
အေနျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

 မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈ ေနာက္ကြယ္ရွိ ပကတိအရွိတရားမ်ား၏ ပင္ကိုရႈပ္ေထြးသည့္ 
သေဘာသဘာ၀ေၾကာင့္ အရည္အေသြးကို ပဓာနျပဳ၍ ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္
သည္။ လက္ေတြ႕အားျဖင့္လည္း သံုးစြသဲူမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍၎
တို႔၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အရင္းခံေစ့ေဆာ္မႈမ်ားကို ထဲထဲ၀င္၀င္သိျမင္နားလည္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရာ၌ 
အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ခံစားမိပါသည္။

 ဤေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္အားျဖင့္ အထက္တြင္ဆိုခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ား၌တြင္
က်ယ္ေရပန္းစားမႈအမ်ားဆံုး မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈ အေလ့အထမ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္၍ျဖစ္
ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို စူးစမ္းေဖာ္ထုတ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ 
တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ိုက္ျဖစ္ေစ ၎တုိ႔၏ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြမဲႈႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ထြက္ေပၚလာ
သည့္ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ေလွ်ာ့ခ်၍ အမ်ားဆုံးအက်ိဳးေက်းဇူးရရွိ
ေစရန္ စိတ္ၾကြေဆးသံုးစြဲသူမ်ားကိုယ္တိုင္ ဗ်ဴဟာမ်ားခ်မွတ္၍ စည္းကမ္းတက်ထိန္းသိမ္းအသံုး
ျပဳလ်က္ရွိသည့္ အေလ့အထမ်ားကို အထူးျပဳေလ့လာဆန္းစစ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္
၌လည္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္ ဆုိးက်ဳိးသက္သက္မဟုတ္သည့္ သုံးစြသူဲမ်ား လက္ခံထားသည့္ေကာင္း
က်ဳိးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အျမင္သေဘာထားမ်ားကိုပါ မီးေမာင္းထိုးျပရန္ လုိအပ္သည္
ဟု အခိုင္အမာလက္ခံယံုၾကည္ ထားပါသည္။ ယင္းတို႔သည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြမဲႈျပဳရသည့္ခံစား
ခ်က္အေတြ႕အႀကံဳမ်ား၏ အေျခခံအက်ဆုံး အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဤသုေတသနစာတမ္း
အတြင္းကနဦးအဆင့္ မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲမႈအေပၚ သက္ေရာက္လႊမ္းမုိးႏုိင္ေျခရိွသည့္ လူမႈေရး
ဆိုင္ရာစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေမာင္းႏွင္အားအခ်ဳိ႕ကုိလည္း သုံးသပ္တင္ျပထားပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္
တို႔၏ သုံးသပ္ခ်က္ကုိ ေရးသားျပင္ဆင္ရာ၌ အလြန္အေရးပါသည့္ ပီတာကိုဟင္၊ ဂ်ပ္စတပ္စ္ အြတ္
တာမာခ့္ႏွင့္ ဂေရဇီယာ ဇပ္ဖာကဲ့သို႔ေသာ သုေတသီမ်ား၏ စာတမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ကိုလည္း အထူးတလည္ အသိအမွတ္ျပဳ မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။ 

 အခ်က္အလက္ေကာက္ယူစုေဆာင္းမႈကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလႏွင့္ ၂၀၁၈ ေဖေဖာ္၀ါရီ
လအတြင္း ကြင္းဆငး္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။၁၅ မူးယစ္ေဆးစြဲကုသေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
ရယူလ်က္ရွိေသာ ထန္ိးသိမ္းခံသုံးစြသူဲမ်ားထက္စာလွ်င္ လက္ရွိသံုးစြဲေနသူ အခ်င္းခ်င္းၾကားရွိကြန္
ရကမ္်ားမွတစ္ဆင့္ ေျဖဆုိသူမ်ားကုိ ဂရုတစုိက္ေရြးခ်ယ္ေမးျမန္းထားပါသည္။ အဓိကအားျဖင့္ျပႆနာ
ရွိသည့္သုံးစြမဲႈအဆင့္ သုိ႔မဟုတ္ မွီခိုစြဲလန္းသည့္အဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရိွလာႏိုင္ေျခရွိသူမ်ားကိုသာေတြ႕
ဆံုေမးျမန္းေလ့ရွိသည့္ ဘက္လိုက္မႈကို ေရွာင္လႊဲႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မည္သို႔ဆိုေစ 
ဤနည္းလမ္းအတြင္း၌လည္း အနည္းႏငွ့္အမ်ားဆိုသလို အကန္႔အသတ္ရွိေၾကာင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔
အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ နမူနာယူသည့္ အတုိင္းအတာက်ဥ္းေျမာင္းမႈ၊ ၎တုိ႔၏ ေသာက္
ေဖာ္ေသာက္ဖက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေျဖဆုိသူမ်ားကုိ ခ်ဥ္းကပ္ရျခင္းႏွင့္ ေျဖဆိုသူမ်ား ကိုယ္တိုင္ထုတ္
ေဖာ္ေျပာဆိုသည့္အတိငု္း ၎တို႔၏ အမူအက်င့္မ်ားကို ပံုေဖာ္ရသျဖင့္ မျပည့္စံုမႈမ်ားရွေိနႏိုင္ပါ
သည္။

 ေျဖဆိုသူမ်ား၌ သံုးစြဲမႈရာဇ၀င္၊ အသက္အရြယ္ႏွင့္ လူမႈစီးပြားေရးေနာက္ခံ အမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲ
ျပားလ်က္ရွိသူမ်ားပါ၀င္ခ့ဲသည္။ တစ္ခုတည္းေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္အေနျဖင့္ မက္အမ္ဖီတမင္းကို 
အနည္းဆံုး ၆ လႏွင့္အထက္ သံုးစြဲခဲ့ဖူးသည့္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူမ်ားျဖစ္ရမည္ဟုသတ္
မွတ္ခဲ့ပါသည္။ သုေတသနျပဳရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ ဦးစြာရွင္းလင္းေျပာဆိုၿပီးမွ ေမးျမန္းျခင္း
ျဖစ္ၿပီးစကား၀ိုင္းမွလည္း အခ်ိန္မေရြးထြက္ခြာခြင့္ျပဳထားသည္။ ၎တုိ႔၏ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္
မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈမျပဳဘဲ လံုျခံဳစြာထိန္းသိမ္းေပးခဲ့သည္။ ေျဖဆိုသူမ်ား၏ မူးယစ္ေဆး၀ါး
သံုးစြဲမႈအဆင့္သည္လည္း သိသိသာသာ ျခားနားကြဲျပားလ်က္ရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ 
“ရံဖန္ရံခါသံုးစြသူဲမ်ား” သုိ႔မဟုတ္ “ေတာ္ရုံတန္ရံုမွ်သာသံုးစြဲသူမ်ား” စာရင္း၀င္သည္ဟု သတ္မွတ္
ရေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားသည္ အလြန္အကၽြံသံုးစြဲသည့္ အဆင့္သို႔ေရာက္ရွိသြားခဲ့ၿပီး 
“မေသာက္ရမေနႏိုင္ မွီခိုစြဲလန္းသူမ်ား” အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ ကြဲျပား
စံုလင္သည့္ ရာဇ၀င္မ်ားက မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စူးစမ္းေလ့

လာႏိုင္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳခဲ့သျဖင့္ သံုးစြဲသူမ်ားကိုယ္တိုင္ လက္ခံယံုၾကည္ထားသည့္ 
မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈ၏ ေကာင္းက်ဳိးႏွင့္ ဆုိးက်ဳိးႏွစ္ဖက္စလုံးကုိ လႊမ္းျခံဳမိေစသည့္ ထူးကဲသည့္ 
အျမင္သစ္မ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။  အဖြင့္နိဒါန္းပိုင္း၌ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ပင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမည့္သူမ်ားကိုေသာက္

သံုးသူအခ်င္းခ်င္း အရပ္တြင္းခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ကြန္ရက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ရွာေဖြခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္မ်ား၊ အသက္အရြယ္၊ လူမႈေရးအဆင့္အတန္း၊ က်ား-မ သုိ႔မဟုတ္ 
သံုးစြဲမႈပံုစံခ်င္း ခပ္ဆင္ဆင္တူသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးသို႔ ဦးတည္သြားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားသည္ ေသာင္းေျပာငး္ေရာေထြးေနသည့္ လူအုပ္စုႀကီးတစ္ခုကို မွ်မွ်တတ
ကိုယ္စားျပဳထားဆဲျဖစ္သည္ဟု ဆုိႏိုင္ပါသည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူမ်ားသည္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္မွ 
(၅၆) ႏွစ္ၾကား အသက္အရြယ္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အသက္ (၂၀) ႏွင့္ (၄၀) ႏွစ္ အၾကားရွိေသာသူ
မ်ားကို အမ်ားဆံုးေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့စဥ္၌ အခ်ဳိ႕သည္ လက္ရွိ
အလုပ္အကိုင္မရွိသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အမ်ားအျပားသည္ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ား၌ ရာသီအလုိက္ေပၚလာ
သည့္အလုပ္အကိုင္မ်ားအပါအ၀င္ အလုပ္ၾကမ္းမ်ိဳးစံုကို ႀကံဳရာက်ပန္း လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္
ၿပီးအနည္းအက်ဥ္းခန္႔သည္သာလွ်င္ ပုိမုိအေျခတက်ရွိသည့္ ဆံပင္အလွျပင္သူ၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းျပင္
ဆိုင္အလုပ္သမား၊ အငွားယာဥ္ေမာင္း သို႔မဟုတ္ အေ၀းေျပးကားယာဥ္ေမာင္း၊ ဆီအုန္းစိုက္ခင္း 
အလုပ္သမားႏွင့္ ညေစ်းအေရာင္းစာေရးက့ဲသုိ႔ေသာ အလုပ္အကုိင္မ်ိဳးကုိ လုပ္ကုိင္လ်က္ရိွသည္။

 မက္အမ္ဖီတမင္း အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ၂၅ ႏွစ္ (ဘိန္းစာပင္ 
အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀) ခန္႔ရွိၿပီး အတိုဆံုးသံုးစြဲသူ၏ သံုးစြဲ
မႈသက္တမ္းသည္ ၂ ႏွစ္မွ်ရိွသည္။ ၎တုိ႔အနက္မွ ႏွစ္ဦးသည္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲခ်ိန္၌ လံုး၀သံုးစြဲမႈ
မရွိေတာ့ေပ။ အေရးႀကီးသည့္ အခ်ကတ္စ္ခုအေနျဖင့္ သံုးစြဲသူအားလံုးနီးပါးသည္ အခ်ိန္ကာလ
သက္တမ္းအားျဖင့္ ကြာျခားမႈရွိေသာ္လည္း အနည္းဆံုးတစ္ႀကမ္ိမွ် ေခတၱနားခ့ဲဖူးသည္ သုိ႔မဟုတ္ 
လံုး၀ျဖတ္ပစ္ခဲ့ဖူးသည္ဟု သိရွိခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲသူမ်ားအၾကား အလြန္
က်ယ္ေျပာသည့္ ရာဇ၀င္မ်ားႏွင့္ သံုးစြဲမႈပံုစံမ်ိဳးစံုရွိေနေၾကာင္း ျပဆိုလ်က္ရွိသည့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အလြန္အေရးပါလ်က္ရွိသည္။

 ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူေပါင္း ၃၇ ဦးအနက္ ၇ ဦးသည္သာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ဤအေရအတြကသ္ည္ ေနာက္ပုိင္းဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အမ်ဳိးသမီး
ထုတစ္ရပ္လံုးအၾကားရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈ အတိုင္းအတာကုိ အပ္က်မတ္က်ထင္ဟပ္လ်က္
ရွိသည္ဟု မဆိုလိုေပ။ အမ်ဳိးသမီးသံုးစြဲသူ အေရအတြက္ နည္းပါးေနရျခင္းသည္ အမ်ဳိးသားမ်ား
သာပါ၀င္မႈမ်ားျပားသည့္ အရပ္ထဲမွ သုံးစြသူဲကြန္ရက္မ်ားအေပၚ မီွခုိအားထားရသည့္ ရွာေဖြေမးျမန္း
ေရးနည္းလမး္၏ ဘက္လိုက္မႈရိွသည့္ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထုိ႔အျပင္ မူးယစ္
ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈသည္ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္၍ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳးိသမီးမ်ားအေပၚ ေ၀ဖန္ကဲ့ရဲ႕မႈျပင္း
ထန္သည့္ အခင္းအက်င္းမ်ဳိး၌ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈကို သုေတသနျပဳရသည့္အခါ ႀကံဳေတြ႕ရ
သည့္အခက္အခဲမ်ားကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ရုပ္လံုးေပၚလာေစပါသည္။ 

 ပထမဆံုး ေလ့လာသံုးသပ္မိသည့္အခ်က္အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲသူ့ အမ်ား
စုသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားတကာ ခုိင္းႏိႈင္းပံုေဖာ္ၾကသည့္ ကူကယ္
၍မရေတာ့ေသာသူမ်ားႏွင့္ ဆင္ျခင္တံုတရားကင္းမဲ့သည့္ “ေဆးသမားမ်ား” ဟူသည့္ပုံရိပ္မ်ိဳ း၌ အံ၀င္
ေနၾကသူမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ အမွန္တကယ္လည္း ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူ အမ်ားစုသည္ အလုပ္လုပ္
ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး က်ယ္ျပန္႔သည့္ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားရိွေနၾကသလုိ ရပ္ေရးရြာေရးလုပ္
ငန္းမ်ား၌လည္း တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ မိသားစုႏွင့္ ေကာင္းမြန္
သည့္ဆက္ဆေံရး တည္ေဆာက္ထားႏိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕သည့္ အိမ္ေထာင္ရက္သားက်
ကာသားသမီးမ်ား ထြန္းကား၍ ၀၀လင္လင္ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ၾကသည့္အျပင္ သားသမီး
မ်ား၏ ပညာေရးကိုလည္း အျပည့္အ၀ေထာက္ပ့ံေပးႏိုင္ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ မိမိတို႔၏ မူးယစ္ေဆး
၀ါးသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ အခက္ေတြ႕ေနရသူအခ်ိဳ႕လည္း အမွန္တကယ္ရွိေန
ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ သံုးစြဲသူမ်ားအားလံုးသည္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာ

ႏိုင္သည့္ အရဲစြန္႔ရမႈ အႏၱရာယ္မ်ားရွိေနၿပီး ဆိုးရြားသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ သက္ေရာက္မႈမ်ားေပၚ
ေပါက္လာႏိုင္ေၾကာင္း (အႏၱရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ေကာင္းစြာ
နားလည္သေဘာေပါက္ထားသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

 ေျဖဆိုသူမ်ားအားလံုးက အရြယ္စံု၊ အလုပ္အကိုင္မ်ိဳးစံု၊ လူမႈစီးပြားေရးအဆင့္အတန္း
အမ်ိဳးမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ က်ား/မ မဟူ လူ႔အလႊာေပါင္းစံု၌ မက္အမ္ဖီတမင္းကို ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်
စြာသံုးစြဲလ်က္ရွိသည္ဟု အတည္ျပဳေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 လူငယ္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ စူးစမ္းေလ့လာရန္ႏွင့္ အပန္းေျဖရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ျဖင့္မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲမႈျပဳရန္ အထူးတလည္ တိမ္းညႊတ္လြယ္သူမ်ားအျဖစ္ အစဥ္အဆက္ပံု
ေဖာ္ခံခဲ့ရျခင္းအေပၚ ထူး၍အ့ံၾသသင့္စရာေတာ့မရိွေပ။ အမ်ားအျပားကလည္း အမ်ိဳးသားမ်ားအၾကား
၌သာ ေရပန္းစားလူႀကိဳက္မ်ားသည့္ ဘိန္းျဖဴကဲ့သို႔ေသာ အျခားမူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ကင္းကင္း
ရွင္းရွင္းရွိလင့္ကစား မက္အမ္ဖီတမင္းႏွင့္ ပတ္သက္လာသည့္အခါ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား
သည္လည္း ရံဖန္ရံခါသံုးစြဲတတ္ၾကသည္ဟု အခိုင္အမာေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေတြ႕ဆုံေမး
ျမန္းခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ား၏ ေခ်ာကလက္ႏွင့္ အေမႊးရနံ႔ခ်င္း ဆင္တူ၍ 
စိတ္ကိုတက္ၾကြေစတတ္သည့္ အာနိသင္သည္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈပိုရွိလာေစၿပီး လူမႈ
ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္လာေစသည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ိဳးကို (အက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ရရွိေစသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးထုအၾကား ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်ျခင္းျဖစ္
သည္ဟု ေထာက္ျပေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 ေျဖဆိုခဲ့သူအားလံုးနီးပါးက ညဆိုင္းအလုပ္ဆင္းရသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ကာယလုပ္အား 
အလြန္အမင္းစိုက္ထုတ္၍ ပင္ပင္ပန္းပန္းလုပ္ကိုင္ၾကရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္ၿပီး
ေျမာက္ေစရန္ႏွင့္ ႏိုးႏိုးၾကားၾကားသတိရိွရန္ လုိအပ္သျဖင့္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲႏိုင္သည့္အလား
အလာပိုမိုျမင့္မားသည္ဟု တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္းေျပာဆုိခ့ဲၾကသည္။ မၾကာခဏ ရည္ညႊန္းကုိးကား
တတ္ၾကသည့္ သာဓကမ်ား၌ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေက်ာက္စမ္ိးတြင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရႊတြင္းမ်ား၌ လုပ္
ကိုင္ေနၾကသူမ်ား၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ငါးဖမ္းစက္ေလွမ်ားေပၚ၌ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသူမ်ား၊ 
အေ၀းေျပး သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕တြင္းအငွားယာဥ္ေမာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ၂၄ နာရီ ၇ ရက္လံုး လည္ပတ္ 
လ်က္ရွိသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ကြက္မ်ားရွိ ကာယလုပ္သားမ်ားပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ 

 မည္သုိ႔ဆုိေစ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈသည္ လူခ်မ္းသာမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးသမားမ်ားအၾကား
၌လည္း အလြန္ေရပန္းစားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ 
လူမႈစီးပြားေရးေနာက္ခံရွသူိမ်ားသာ သုံးစြေဲလ့ရိွသည္ဟု ေျဖဆိုသူမ်ားရႈျမင္သည့္ ဘိန္းျဖဴႏွင့္မတူ 
ကြဲျပားျခားနားသြားျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးက႑ (ဒစၥ္ကိုႏွင့္ ကာရာအုိေက) ၌ မိမိတုိ႔၏ အလုပ္ကို
(တစ္ညလံုး ႏိုးၾကားတက္ၾကြေနေစရန္၊ အရွက္အေၾကာက္ေလ်ာ့ပါးေစရန္၊ သီဆိုကခုန္ႏိုင္ေစရန္ 
စသည္ျဖင့္) ေပါ့ေပါ့ပါးပါးလုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ အသုံးျပဳသည့္ မိန္းကေလးမ်ားအၾကား၌သာမက ၎တို႔
၏ေဖာက္သည္မ်ားအၾကား၌ပါ (ကာမဂုဏ္အာရံု ခံစားမႈအားေကာင္းေစရန္ႏွင့္ ခံစားခ်က္ေဇာကို 
အရွိန္ျမႇင့္တင္ရန္) မက္အမ္ဖီတမင္း စိတ္ၾကြေဆးျပားသံုးစြဲမႈ တြင္က်ယ္ေရပန္းစားလ်က္ရွိသည္
ဟုေျဖဆိုသူမ်ားအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံသေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏွင့္ တရုတ္ေတာင္ပိုင္းေဒသရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈ - 
သံုးစြဲမႈအေလ့အထမ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း transnationalinstitute၅



 ဤအစီရင္ခံစာသည္ TNI ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ထုိင္းႏိုင္ငံႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္းရွိ အမ္ဖီတမငး္
အမ်ဳိးအစား စိတ္ၾကြေဆး (ATS) ႏွင့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆုိင္ရာ သုံးသပ္ခ်က္အက်ဥ္း၏ ေနာက္
ဆကတ္ြေဲလ့လာ ဆန္းစစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။၁၄ ယခင္ေရခံေျမခံ အေနအထားမ်ဳိးကိသုာ ထပ္မံေရြးခ်ယ္
သုေတသနျပဳထားျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုတစ္ႀကိမ္၌ ျမန္မာႏုိင္ငံအေျခအေနကုိ ဦးစားေပး၍သုံး
သပ္တင္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္သည္ ျမန္မာႏိင္ုငံ၏ အမ္ဖီတမင္းသံးုစြမဲႈ
ကိုထဲထဲ၀င္၀င္စူးစမ္းေလ့လာရန္ အထူးသျဖင့္ ကုန္လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း TNI လက္ခံရရွိခဲ့
သည့္နယ္ခံအရပ္ဖက္လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေမတၱာရပ္ခံေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို တံု႕ျပန္သည့္
အေနျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

 မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈ ေနာက္ကြယ္ရွိ ပကတိအရွိတရားမ်ား၏ ပင္ကိုရႈပ္ေထြးသည့္ 
သေဘာသဘာ၀ေၾကာင့္ အရည္အေသြးကို ပဓာနျပဳ၍ ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္
သည္။ လက္ေတြ႕အားျဖင့္လည္း သံုးစြသဲူမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍၎
တို႔၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အရင္းခံေစ့ေဆာ္မႈမ်ားကို ထဲထဲ၀င္၀င္သိျမင္နားလည္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရာ၌ 
အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ခံစားမိပါသည္။

 ဤေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္အားျဖင့္ အထက္တြင္ဆိုခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ား၌တြင္
က်ယ္ေရပန္းစားမႈအမ်ားဆံုး မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈ အေလ့အထမ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္၍ျဖစ္
ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို စူးစမ္းေဖာ္ထုတ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ 
တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ိုက္ျဖစ္ေစ ၎တုိ႔၏ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြမဲႈႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ထြက္ေပၚလာ
သည့္ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ေလွ်ာ့ခ်၍ အမ်ားဆုံးအက်ိဳးေက်းဇူးရရွိ
ေစရန္ စိတ္ၾကြေဆးသံုးစြဲသူမ်ားကိုယ္တိုင္ ဗ်ဴဟာမ်ားခ်မွတ္၍ စည္းကမ္းတက်ထိန္းသိမ္းအသံုး
ျပဳလ်က္ရွိသည့္ အေလ့အထမ်ားကို အထူးျပဳေလ့လာဆန္းစစ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္
၌လည္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္ ဆုိးက်ဳိးသက္သက္မဟုတ္သည့္ သုံးစြသူဲမ်ား လက္ခံထားသည့္ေကာင္း
က်ဳိးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အျမင္သေဘာထားမ်ားကိုပါ မီးေမာင္းထိုးျပရန္ လုိအပ္သည္
ဟု အခိုင္အမာလက္ခံယံုၾကည္ ထားပါသည္။ ယင္းတို႔သည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြမဲႈျပဳရသည့္ခံစား
ခ်က္အေတြ႕အႀကံဳမ်ား၏ အေျခခံအက်ဆုံး အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဤသုေတသနစာတမ္း
အတြင္းကနဦးအဆင့္ မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲမႈအေပၚ သက္ေရာက္လႊမ္းမုိးႏုိင္ေျခရိွသည့္ လူမႈေရး
ဆိုင္ရာစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေမာင္းႏွင္အားအခ်ဳိ႕ကုိလည္း သုံးသပ္တင္ျပထားပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္
တို႔၏ သုံးသပ္ခ်က္ကုိ ေရးသားျပင္ဆင္ရာ၌ အလြန္အေရးပါသည့္ ပီတာကိုဟင္၊ ဂ်ပ္စတပ္စ္ အြတ္
တာမာခ့္ႏွင့္ ဂေရဇီယာ ဇပ္ဖာကဲ့သို႔ေသာ သုေတသီမ်ား၏ စာတမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ကိုလည္း အထူးတလည္ အသိအမွတ္ျပဳ မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။ 

 အခ်က္အလက္ေကာက္ယူစုေဆာင္းမႈကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလႏွင့္ ၂၀၁၈ ေဖေဖာ္၀ါရီ
လအတြင္း ကြင္းဆငး္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။၁၅ မူးယစ္ေဆးစြဲကုသေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
ရယူလ်က္ရွိေသာ ထန္ိးသိမ္းခံသုံးစြသူဲမ်ားထက္စာလွ်င္ လက္ရွိသံုးစြဲေနသူ အခ်င္းခ်င္းၾကားရွိကြန္
ရကမ္်ားမွတစ္ဆင့္ ေျဖဆုိသူမ်ားကုိ ဂရုတစုိက္ေရြးခ်ယ္ေမးျမန္းထားပါသည္။ အဓိကအားျဖင့္ျပႆနာ
ရွိသည့္သုံးစြမဲႈအဆင့္ သုိ႔မဟုတ္ မွီခိုစြဲလန္းသည့္အဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရိွလာႏိုင္ေျခရွိသူမ်ားကိုသာေတြ႕
ဆံုေမးျမန္းေလ့ရွိသည့္ ဘက္လိုက္မႈကို ေရွာင္လႊဲႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မည္သို႔ဆိုေစ 
ဤနည္းလမ္းအတြင္း၌လည္း အနည္းႏငွ့္အမ်ားဆိုသလို အကန္႔အသတ္ရွိေၾကာင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔
အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ နမူနာယူသည့္ အတုိင္းအတာက်ဥ္းေျမာင္းမႈ၊ ၎တုိ႔၏ ေသာက္
ေဖာ္ေသာက္ဖက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေျဖဆုိသူမ်ားကုိ ခ်ဥ္းကပ္ရျခင္းႏွင့္ ေျဖဆိုသူမ်ား ကိုယ္တိုင္ထုတ္
ေဖာ္ေျပာဆိုသည့္အတိငု္း ၎တို႔၏ အမူအက်င့္မ်ားကို ပံုေဖာ္ရသျဖင့္ မျပည့္စံုမႈမ်ားရွေိနႏိုင္ပါ
သည္။

 ေျဖဆိုသူမ်ား၌ သံုးစြဲမႈရာဇ၀င္၊ အသက္အရြယ္ႏွင့္ လူမႈစီးပြားေရးေနာက္ခံ အမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲ
ျပားလ်က္ရွိသူမ်ားပါ၀င္ခ့ဲသည္။ တစ္ခုတည္းေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္အေနျဖင့္ မက္အမ္ဖီတမင္းကို 
အနည္းဆံုး ၆ လႏွင့္အထက္ သံုးစြဲခဲ့ဖူးသည့္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူမ်ားျဖစ္ရမည္ဟုသတ္
မွတ္ခဲ့ပါသည္။ သုေတသနျပဳရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ ဦးစြာရွင္းလင္းေျပာဆိုၿပီးမွ ေမးျမန္းျခင္း
ျဖစ္ၿပီးစကား၀ိုင္းမွလည္း အခ်ိန္မေရြးထြက္ခြာခြင့္ျပဳထားသည္။ ၎တုိ႔၏ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္
မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈမျပဳဘဲ လံုျခံဳစြာထိန္းသိမ္းေပးခဲ့သည္။ ေျဖဆိုသူမ်ား၏ မူးယစ္ေဆး၀ါး
သံုးစြဲမႈအဆင့္သည္လည္း သိသိသာသာ ျခားနားကြဲျပားလ်က္ရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ 
“ရံဖန္ရံခါသံုးစြသူဲမ်ား” သုိ႔မဟုတ္ “ေတာ္ရုံတန္ရံုမွ်သာသံုးစြဲသူမ်ား” စာရင္း၀င္သည္ဟု သတ္မွတ္
ရေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားသည္ အလြန္အကၽြံသံုးစြဲသည့္ အဆင့္သို႔ေရာက္ရွိသြားခဲ့ၿပီး 
“မေသာက္ရမေနႏိုင္ မွီခိုစြဲလန္းသူမ်ား” အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ ကြဲျပား
စံုလင္သည့္ ရာဇ၀င္မ်ားက မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စူးစမ္းေလ့

လာႏိုင္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳခဲ့သျဖင့္ သံုးစြဲသူမ်ားကိုယ္တိုင္ လက္ခံယံုၾကည္ထားသည့္ 
မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈ၏ ေကာင္းက်ဳိးႏွင့္ ဆုိးက်ဳိးႏွစ္ဖက္စလုံးကုိ လႊမ္းျခံဳမိေစသည့္ ထူးကဲသည့္ 
အျမင္သစ္မ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။  အဖြင့္နိဒါန္းပိုင္း၌ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ပင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမည့္သူမ်ားကိုေသာက္

သံုးသူအခ်င္းခ်င္း အရပ္တြင္းခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ကြန္ရက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ရွာေဖြခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္မ်ား၊ အသက္အရြယ္၊ လူမႈေရးအဆင့္အတန္း၊ က်ား-မ သုိ႔မဟုတ္ 
သံုးစြဲမႈပံုစံခ်င္း ခပ္ဆင္ဆင္တူသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးသို႔ ဦးတည္သြားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားသည္ ေသာင္းေျပာငး္ေရာေထြးေနသည့္ လူအုပ္စုႀကီးတစ္ခုကို မွ်မွ်တတ
ကိုယ္စားျပဳထားဆဲျဖစ္သည္ဟု ဆုိႏိုင္ပါသည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူမ်ားသည္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္မွ 
(၅၆) ႏွစ္ၾကား အသက္အရြယ္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အသက္ (၂၀) ႏွင့္ (၄၀) ႏွစ္ အၾကားရွိေသာသူ
မ်ားကို အမ်ားဆံုးေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့စဥ္၌ အခ်ဳိ႕သည္ လက္ရွိ
အလုပ္အကိုင္မရွိသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အမ်ားအျပားသည္ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ား၌ ရာသီအလုိက္ေပၚလာ
သည့္အလုပ္အကိုင္မ်ားအပါအ၀င္ အလုပ္ၾကမ္းမ်ိဳးစံုကို ႀကံဳရာက်ပန္း လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္
ၿပီးအနည္းအက်ဥ္းခန္႔သည္သာလွ်င္ ပုိမုိအေျခတက်ရွိသည့္ ဆံပင္အလွျပင္သူ၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းျပင္
ဆိုင္အလုပ္သမား၊ အငွားယာဥ္ေမာင္း သို႔မဟုတ္ အေ၀းေျပးကားယာဥ္ေမာင္း၊ ဆီအုန္းစိုက္ခင္း 
အလုပ္သမားႏွင့္ ညေစ်းအေရာင္းစာေရးက့ဲသုိ႔ေသာ အလုပ္အကုိင္မ်ိဳးကုိ လုပ္ကုိင္လ်က္ရိွသည္။

 မက္အမ္ဖီတမင္း အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ၂၅ ႏွစ္ (ဘိန္းစာပင္ 
အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀) ခန္႔ရွိၿပီး အတိုဆံုးသံုးစြဲသူ၏ သံုးစြဲ
မႈသက္တမ္းသည္ ၂ ႏွစ္မွ်ရိွသည္။ ၎တုိ႔အနက္မွ ႏွစ္ဦးသည္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲခ်ိန္၌ လံုး၀သံုးစြဲမႈ
မရွိေတာ့ေပ။ အေရးႀကီးသည့္ အခ်ကတ္စ္ခုအေနျဖင့္ သံုးစြဲသူအားလံုးနီးပါးသည္ အခ်ိန္ကာလ
သက္တမ္းအားျဖင့္ ကြာျခားမႈရွိေသာ္လည္း အနည္းဆံုးတစ္ႀကမ္ိမွ် ေခတၱနားခ့ဲဖူးသည္ သုိ႔မဟုတ္ 
လံုး၀ျဖတ္ပစ္ခဲ့ဖူးသည္ဟု သိရွိခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲသူမ်ားအၾကား အလြန္
က်ယ္ေျပာသည့္ ရာဇ၀င္မ်ားႏွင့္ သံုးစြဲမႈပံုစံမ်ိဳးစံုရွိေနေၾကာင္း ျပဆိုလ်က္ရွိသည့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အလြန္အေရးပါလ်က္ရွိသည္။

 ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူေပါင္း ၃၇ ဦးအနက္ ၇ ဦးသည္သာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ဤအေရအတြကသ္ည္ ေနာက္ပုိင္းဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အမ်ဳိးသမီး
ထုတစ္ရပ္လံုးအၾကားရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈ အတိုင္းအတာကုိ အပ္က်မတ္က်ထင္ဟပ္လ်က္
ရွိသည္ဟု မဆိုလိုေပ။ အမ်ဳိးသမီးသံုးစြဲသူ အေရအတြက္ နည္းပါးေနရျခင္းသည္ အမ်ဳိးသားမ်ား
သာပါ၀င္မႈမ်ားျပားသည့္ အရပ္ထဲမွ သုံးစြသူဲကြန္ရက္မ်ားအေပၚ မီွခုိအားထားရသည့္ ရွာေဖြေမးျမန္း
ေရးနည္းလမး္၏ ဘက္လိုက္မႈရိွသည့္ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထုိ႔အျပင္ မူးယစ္
ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈသည္ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္၍ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳးိသမီးမ်ားအေပၚ ေ၀ဖန္ကဲ့ရဲ႕မႈျပင္း
ထန္သည့္ အခင္းအက်င္းမ်ဳိး၌ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈကို သုေတသနျပဳရသည့္အခါ ႀကံဳေတြ႕ရ
သည့္အခက္အခဲမ်ားကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ရုပ္လံုးေပၚလာေစပါသည္။ 

 ပထမဆံုး ေလ့လာသံုးသပ္မိသည့္အခ်က္အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲသူ့ အမ်ား
စုသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားတကာ ခုိင္းႏိႈင္းပံုေဖာ္ၾကသည့္ ကူကယ္
၍မရေတာ့ေသာသူမ်ားႏွင့္ ဆင္ျခင္တံုတရားကင္းမဲ့သည့္ “ေဆးသမားမ်ား” ဟူသည့္ပုံရိပ္မ်ိဳ း၌ အံ၀င္
ေနၾကသူမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ အမွန္တကယ္လည္း ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူ အမ်ားစုသည္ အလုပ္လုပ္
ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး က်ယ္ျပန္႔သည့္ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားရိွေနၾကသလုိ ရပ္ေရးရြာေရးလုပ္
ငန္းမ်ား၌လည္း တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ မိသားစုႏွင့္ ေကာင္းမြန္
သည့္ဆက္ဆေံရး တည္ေဆာက္ထားႏိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕သည့္ အိမ္ေထာင္ရက္သားက်
ကာသားသမီးမ်ား ထြန္းကား၍ ၀၀လင္လင္ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ၾကသည့္အျပင္ သားသမီး
မ်ား၏ ပညာေရးကိုလည္း အျပည့္အ၀ေထာက္ပ့ံေပးႏိုင္ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ မိမိတို႔၏ မူးယစ္ေဆး
၀ါးသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ အခက္ေတြ႕ေနရသူအခ်ိဳ႕လည္း အမွန္တကယ္ရွိေန
ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ သံုးစြဲသူမ်ားအားလံုးသည္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာ

ႏိုင္သည့္ အရဲစြန္႔ရမႈ အႏၱရာယ္မ်ားရွိေနၿပီး ဆိုးရြားသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ သက္ေရာက္မႈမ်ားေပၚ
ေပါက္လာႏိုင္ေၾကာင္း (အႏၱရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ေကာင္းစြာ
နားလည္သေဘာေပါက္ထားသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

 ေျဖဆိုသူမ်ားအားလံုးက အရြယ္စံု၊ အလုပ္အကိုင္မ်ိဳးစံု၊ လူမႈစီးပြားေရးအဆင့္အတန္း
အမ်ိဳးမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ က်ား/မ မဟူ လူ႔အလႊာေပါင္းစံု၌ မက္အမ္ဖီတမင္းကို ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်
စြာသံုးစြဲလ်က္ရွိသည္ဟု အတည္ျပဳေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 လူငယ္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ စူးစမ္းေလ့လာရန္ႏွင့္ အပန္းေျဖရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ျဖင့္မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲမႈျပဳရန္ အထူးတလည္ တိမ္းညႊတ္လြယ္သူမ်ားအျဖစ္ အစဥ္အဆက္ပံု
ေဖာ္ခံခဲ့ရျခင္းအေပၚ ထူး၍အ့ံၾသသင့္စရာေတာ့မရိွေပ။ အမ်ားအျပားကလည္း အမ်ိဳးသားမ်ားအၾကား
၌သာ ေရပန္းစားလူႀကိဳက္မ်ားသည့္ ဘိန္းျဖဴကဲ့သို႔ေသာ အျခားမူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ကင္းကင္း
ရွင္းရွင္းရွိလင့္ကစား မက္အမ္ဖီတမင္းႏွင့္ ပတ္သက္လာသည့္အခါ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား
သည္လည္း ရံဖန္ရံခါသံုးစြဲတတ္ၾကသည္ဟု အခိုင္အမာေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေတြ႕ဆုံေမး
ျမန္းခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ား၏ ေခ်ာကလက္ႏွင့္ အေမႊးရနံ႔ခ်င္း ဆင္တူ၍ 
စိတ္ကိုတက္ၾကြေစတတ္သည့္ အာနိသင္သည္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈပိုရွိလာေစၿပီး လူမႈ
ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္လာေစသည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ိဳးကို (အက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ရရွိေစသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးထုအၾကား ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်ျခင္းျဖစ္
သည္ဟု ေထာက္ျပေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 ေျဖဆိုခဲ့သူအားလံုးနီးပါးက ညဆိုင္းအလုပ္ဆင္းရသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ကာယလုပ္အား 
အလြန္အမင္းစိုက္ထုတ္၍ ပင္ပင္ပန္းပန္းလုပ္ကိုင္ၾကရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္ၿပီး
ေျမာက္ေစရန္ႏွင့္ ႏိုးႏိုးၾကားၾကားသတိရိွရန္ လုိအပ္သျဖင့္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲႏိုင္သည့္အလား
အလာပိုမိုျမင့္မားသည္ဟု တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္းေျပာဆုိခ့ဲၾကသည္။ မၾကာခဏ ရည္ညႊန္းကုိးကား
တတ္ၾကသည့္ သာဓကမ်ား၌ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေက်ာက္စမ္ိးတြင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရႊတြင္းမ်ား၌ လုပ္
ကိုင္ေနၾကသူမ်ား၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ငါးဖမ္းစက္ေလွမ်ားေပၚ၌ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသူမ်ား၊ 
အေ၀းေျပး သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕တြင္းအငွားယာဥ္ေမာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ၂၄ နာရီ ၇ ရက္လံုး လည္ပတ္ 
လ်က္ရွိသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ကြက္မ်ားရွိ ကာယလုပ္သားမ်ားပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ 

 မည္သုိ႔ဆုိေစ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈသည္ လူခ်မ္းသာမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးသမားမ်ားအၾကား
၌လည္း အလြန္ေရပန္းစားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ 
လူမႈစီးပြားေရးေနာက္ခံရွသူိမ်ားသာ သုံးစြေဲလ့ရိွသည္ဟု ေျဖဆိုသူမ်ားရႈျမင္သည့္ ဘိန္းျဖဴႏွင့္မတူ 
ကြဲျပားျခားနားသြားျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးက႑ (ဒစၥ္ကိုႏွင့္ ကာရာအုိေက) ၌ မိမိတုိ႔၏ အလုပ္ကို
(တစ္ညလံုး ႏိုးၾကားတက္ၾကြေနေစရန္၊ အရွက္အေၾကာက္ေလ်ာ့ပါးေစရန္၊ သီဆိုကခုန္ႏိုင္ေစရန္ 
စသည္ျဖင့္) ေပါ့ေပါ့ပါးပါးလုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ အသုံးျပဳသည့္ မိန္းကေလးမ်ားအၾကား၌သာမက ၎တို႔
၏ေဖာက္သည္မ်ားအၾကား၌ပါ (ကာမဂုဏ္အာရံု ခံစားမႈအားေကာင္းေစရန္ႏွင့္ ခံစားခ်က္ေဇာကို 
အရွိန္ျမႇင့္တင္ရန္) မက္အမ္ဖီတမင္း စိတ္ၾကြေဆးျပားသံုးစြဲမႈ တြင္က်ယ္ေရပန္းစားလ်က္ရွိသည္
ဟုေျဖဆိုသူမ်ားအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံသေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏွင့္ တရုတ္ေတာင္ပိုင္းေဒသရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈ - 
သံုးစြဲမႈအေလ့အထမ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း transnationalinstitute၆



 ဤအစီရင္ခံစာသည္ TNI ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ထုိင္းႏိုင္ငံႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္းရွိ အမ္ဖီတမငး္
အမ်ဳိးအစား စိတ္ၾကြေဆး (ATS) ႏွင့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆုိင္ရာ သုံးသပ္ခ်က္အက်ဥ္း၏ ေနာက္
ဆကတ္ြေဲလ့လာ ဆန္းစစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။၁၄ ယခင္ေရခံေျမခံ အေနအထားမ်ဳိးကိသုာ ထပ္မံေရြးခ်ယ္
သုေတသနျပဳထားျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုတစ္ႀကိမ္၌ ျမန္မာႏုိင္ငံအေျခအေနကုိ ဦးစားေပး၍သုံး
သပ္တင္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္သည္ ျမန္မာႏိင္ုငံ၏ အမ္ဖီတမင္းသံးုစြမဲႈ
ကိုထဲထဲ၀င္၀င္စူးစမ္းေလ့လာရန္ အထူးသျဖင့္ ကုန္လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း TNI လက္ခံရရွိခဲ့
သည့္နယ္ခံအရပ္ဖက္လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေမတၱာရပ္ခံေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို တံု႕ျပန္သည့္
အေနျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

 မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈ ေနာက္ကြယ္ရွိ ပကတိအရွိတရားမ်ား၏ ပင္ကိုရႈပ္ေထြးသည့္ 
သေဘာသဘာ၀ေၾကာင့္ အရည္အေသြးကို ပဓာနျပဳ၍ ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္
သည္။ လက္ေတြ႕အားျဖင့္လည္း သံုးစြသဲူမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍၎
တို႔၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အရင္းခံေစ့ေဆာ္မႈမ်ားကို ထဲထဲ၀င္၀င္သိျမင္နားလည္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရာ၌ 
အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ခံစားမိပါသည္။

 ဤေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္အားျဖင့္ အထက္တြင္ဆိုခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ား၌တြင္
က်ယ္ေရပန္းစားမႈအမ်ားဆံုး မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈ အေလ့အထမ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္၍ျဖစ္
ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို စူးစမ္းေဖာ္ထုတ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ 
တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ိုက္ျဖစ္ေစ ၎တုိ႔၏ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြမဲႈႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ထြက္ေပၚလာ
သည့္ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ေလွ်ာ့ခ်၍ အမ်ားဆုံးအက်ိဳးေက်းဇူးရရွိ
ေစရန္ စိတ္ၾကြေဆးသံုးစြဲသူမ်ားကိုယ္တိုင္ ဗ်ဴဟာမ်ားခ်မွတ္၍ စည္းကမ္းတက်ထိန္းသိမ္းအသံုး
ျပဳလ်က္ရွိသည့္ အေလ့အထမ်ားကို အထူးျပဳေလ့လာဆန္းစစ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္
၌လည္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္ ဆုိးက်ဳိးသက္သက္မဟုတ္သည့္ သုံးစြသူဲမ်ား လက္ခံထားသည့္ေကာင္း
က်ဳိးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အျမင္သေဘာထားမ်ားကိုပါ မီးေမာင္းထိုးျပရန္ လုိအပ္သည္
ဟု အခိုင္အမာလက္ခံယံုၾကည္ ထားပါသည္။ ယင္းတို႔သည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြမဲႈျပဳရသည့္ခံစား
ခ်က္အေတြ႕အႀကံဳမ်ား၏ အေျခခံအက်ဆုံး အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဤသုေတသနစာတမ္း
အတြင္းကနဦးအဆင့္ မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲမႈအေပၚ သက္ေရာက္လႊမ္းမုိးႏုိင္ေျခရိွသည့္ လူမႈေရး
ဆိုင္ရာစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေမာင္းႏွင္အားအခ်ဳိ႕ကုိလည္း သုံးသပ္တင္ျပထားပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္
တို႔၏ သုံးသပ္ခ်က္ကုိ ေရးသားျပင္ဆင္ရာ၌ အလြန္အေရးပါသည့္ ပီတာကိုဟင္၊ ဂ်ပ္စတပ္စ္ အြတ္
တာမာခ့္ႏွင့္ ဂေရဇီယာ ဇပ္ဖာကဲ့သို႔ေသာ သုေတသီမ်ား၏ စာတမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ကိုလည္း အထူးတလည္ အသိအမွတ္ျပဳ မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။ 

 အခ်က္အလက္ေကာက္ယူစုေဆာင္းမႈကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလႏွင့္ ၂၀၁၈ ေဖေဖာ္၀ါရီ
လအတြင္း ကြင္းဆငး္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။၁၅ မူးယစ္ေဆးစြဲကုသေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
ရယူလ်က္ရွိေသာ ထန္ိးသိမ္းခံသုံးစြသူဲမ်ားထက္စာလွ်င္ လက္ရွိသံုးစြဲေနသူ အခ်င္းခ်င္းၾကားရွိကြန္
ရကမ္်ားမွတစ္ဆင့္ ေျဖဆုိသူမ်ားကုိ ဂရုတစုိက္ေရြးခ်ယ္ေမးျမန္းထားပါသည္။ အဓိကအားျဖင့္ျပႆနာ
ရွိသည့္သုံးစြမဲႈအဆင့္ သုိ႔မဟုတ္ မွီခိုစြဲလန္းသည့္အဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရိွလာႏိုင္ေျခရွိသူမ်ားကိုသာေတြ႕
ဆံုေမးျမန္းေလ့ရွိသည့္ ဘက္လိုက္မႈကို ေရွာင္လႊဲႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မည္သို႔ဆိုေစ 
ဤနည္းလမ္းအတြင္း၌လည္း အနည္းႏငွ့္အမ်ားဆိုသလို အကန္႔အသတ္ရွိေၾကာင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔
အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ နမူနာယူသည့္ အတုိင္းအတာက်ဥ္းေျမာင္းမႈ၊ ၎တုိ႔၏ ေသာက္
ေဖာ္ေသာက္ဖက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေျဖဆုိသူမ်ားကုိ ခ်ဥ္းကပ္ရျခင္းႏွင့္ ေျဖဆိုသူမ်ား ကိုယ္တိုင္ထုတ္
ေဖာ္ေျပာဆိုသည့္အတိငု္း ၎တို႔၏ အမူအက်င့္မ်ားကို ပံုေဖာ္ရသျဖင့္ မျပည့္စံုမႈမ်ားရွေိနႏိုင္ပါ
သည္။

 ေျဖဆိုသူမ်ား၌ သံုးစြဲမႈရာဇ၀င္၊ အသက္အရြယ္ႏွင့္ လူမႈစီးပြားေရးေနာက္ခံ အမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲ
ျပားလ်က္ရွိသူမ်ားပါ၀င္ခ့ဲသည္။ တစ္ခုတည္းေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္အေနျဖင့္ မက္အမ္ဖီတမင္းကို 
အနည္းဆံုး ၆ လႏွင့္အထက္ သံုးစြဲခဲ့ဖူးသည့္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူမ်ားျဖစ္ရမည္ဟုသတ္
မွတ္ခဲ့ပါသည္။ သုေတသနျပဳရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ ဦးစြာရွင္းလင္းေျပာဆိုၿပီးမွ ေမးျမန္းျခင္း
ျဖစ္ၿပီးစကား၀ိုင္းမွလည္း အခ်ိန္မေရြးထြက္ခြာခြင့္ျပဳထားသည္။ ၎တုိ႔၏ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္
မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈမျပဳဘဲ လံုျခံဳစြာထိန္းသိမ္းေပးခဲ့သည္။ ေျဖဆိုသူမ်ား၏ မူးယစ္ေဆး၀ါး
သံုးစြဲမႈအဆင့္သည္လည္း သိသိသာသာ ျခားနားကြဲျပားလ်က္ရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ 
“ရံဖန္ရံခါသံုးစြသူဲမ်ား” သုိ႔မဟုတ္ “ေတာ္ရုံတန္ရံုမွ်သာသံုးစြဲသူမ်ား” စာရင္း၀င္သည္ဟု သတ္မွတ္
ရေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားသည္ အလြန္အကၽြံသံုးစြဲသည့္ အဆင့္သို႔ေရာက္ရွိသြားခဲ့ၿပီး 
“မေသာက္ရမေနႏိုင္ မွီခိုစြဲလန္းသူမ်ား” အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ ကြဲျပား
စံုလင္သည့္ ရာဇ၀င္မ်ားက မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စူးစမ္းေလ့

လာႏိုင္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳခဲ့သျဖင့္ သံုးစြဲသူမ်ားကိုယ္တိုင္ လက္ခံယံုၾကည္ထားသည့္ 
မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈ၏ ေကာင္းက်ဳိးႏွင့္ ဆုိးက်ဳိးႏွစ္ဖက္စလုံးကုိ လႊမ္းျခံဳမိေစသည့္ ထူးကဲသည့္ 
အျမင္သစ္မ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ သံုးသပ္တင္ျပခ်က္

 ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၌ မက္အမ္ဖီတမင္းအမ်ဳိးအစား စိတ္ၾကြေဆးျပားကုိ လြယ္လင့္တကူ
ျဖင့္ေနရာအႏွံ႔ ၀ယ္ယူရရွိေနၿပီဟု သံုးသပ္ယူဆမႈမ်ား က်ယ္ျပန္႔လာလ်က္ရွိသည္။၁၆ ျမန္မာႏိုင္ငံ
အတြင္း TNI မွကမကထျပဳ စီစဥ္က်င္းပခ့ဲသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမူ၀ါဒေရးရာ အခမ္းအနားမ်ား၌လမ္း
ေဘးကြမ္းယာဆိုင္မ်ားအထိ လြတ္လြတ္လပ္လပ္နီးပါး ေရာင္းခ်လာေနသည္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္း
သားမ်ားမွီခိုစြဲလန္းေစရန္ ကနဦးပိုင္း၌ အခမဲ့ျဖန္႔ေ၀၍ ေနာက္ပိုင္းေစ်းတင္ေရာင္းခ်မႈမ်ား ရွိလာ
သည္ဟု ေျပာဆိုသံုးသပ္မႈမ်ားကို မၾကာခဏၾကားသိလာခဲ့ရသည္။ သုေတသနျပဳရန္ ကြင္းဆင္း
အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူလုိက္သည့္အခါ ေဒသအလုိက္ကြာျခားမႈမ်ားရိွေသာ္လည္း ပကတိ
အရွိတရားမ်ားႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုးပံုစံျဖင့္ အဖက္ဖက္မွ ပုိမုိရုပ္လံုးေပၚလာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္းဤ
စြပ္စြဲေျပာဆိုခ်က္မ်ားကို ေလာက္ေလာက္လားလားက်ားကန္ေပးႏုိင္သည့္ အေထာက္အထားမ်ား 
ေပၚထြက္လာခ့ဲျခင္းမရိွေပ။ ဤက့ဲသုိ႔ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ရွိေကာင္းရွိေနႏိုင္ေသာ္လည္း တိုက္
ဆိုင္အတည္ျပဳႏိုင္သည့္ အမွန္တရားမ်ားထက္စာလွ်င္ ေရေရရာရာမရွိသည့္ တစ္ဆင့္ၾကားဇာတ္
လမ္းမ်ဳိးႏွင့္ ပို၍ဆင္ေနသည္ဟု သံုးသပ္ယူဆရသည္။

 ျခံဳငံုၾကည့လ္ွ်င္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူ အမ်ားစုသည္ ယခင္ကထက္စာလွ်င္ မက္အမ္ဖီ
တမင္းစိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ားကို ေစ်းသက္သက္သာသာျဖင့္ အလြယ္တကူရရိွလာသည္ဟု အတည္
ျပဳေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ကမက္အမ္ဖီတမင္းကို အလြယ္တကူရွာေဖြရယူႏို္င္
စြမ္းရွိ၊ မရွိသည္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အဆက္အသြယ္ႏွင့္ ကြန္ရက္အေပၚမ်ားစြာ မူတည္လ်က္ရွိသည္
ဟုသံုးသပ္ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ဥပမာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕(ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း)၌ ေဆးျပား
တစ္ျပား၏ ပ်မ္းမွ်တန္ဖုိးသည္ လြန္ခ့ဲသည့္ငါးႏွစ္၀န္းက်င္၌ ၅၀၀၀ (၃.၃ ေဒၚလာ) က်ပ္ရွိရာမွ ယခု
အခ်ိန္၌ ၂၀၀၀ သုိ႔မဟုတ္ ၂၅၀၀ က်ပ္ (၁.၃ မွ ၁.၆ ေဒၚလာ) ၀န္းက်င္ခန္႔အထိ က်ဆင္းသြားခ့ဲသည္။

 သို႔ေသာ္လည္း ယင္းအေျခအေနသည္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ေပၚ အေနအထားႏွင့္ အနည္းငယ္
ျခားနားလ်က္ရိွသည္။ အမွန္တကယ္၌ အမ္ဖီတမင္းေဆးျပားမ်ား၏ ႏႈန္းထားမ်ားသည္လတ္တေလာ
ႏွစမ္်ားအတြင္း တစ္ျပားလွ်င္ပ်မ္းမွ် ၂၀၀၀ က်ပ္ (၁.၃ ေဒၚလာ) ရွိရာမွ ၃၅၀၀ က်ပ္ (၂.၃ ေဒၚလာ) 
သို႔ ျမင့္တက္သြားခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္သည့္ ၀ိုင္းေမာ္
(တစ္ျပားလွ်င္ ပ်မ္းမွ် ၂၅၀၀ က်ပ္ - ၁.၆ ေဒၚလာ)၊ မိုးေကာင္း (ပ်မ္းမွ် ၁၅၀၀ က်ပ္ - ၁ ေဒၚလာ) 
သို႔မဟုတ္ ဖားကန္႔ကဲ့သို႔ေသာေဒသမ်ား၌ ပိုမိုေစ်းေပါလ်က္ရွသိည္ကုိ ေတြ႕ရိွခ့ဲရသည္။ ျပည္နယ္
ၿမိဳ႕ေတာ္၌ မဆိုစေလာက္ပုိမုိ ေစ်းႀကီးေနျခင္းသည္ တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ “ပတ္
ဂ်ဆန္” ဟုေခၚသည့္ ေဒသခံကုိယ္ထူကုိယ္ထ မူးယစ္ေဆး၀ါးတုိက္ဖ်က္ေရးအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား က်ယ္
က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔တည္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆႏုိင္ေသာ္လည္း ရွင္းလင္းအတည္ျပဳႏိုင္ရန္ 
ခက္ခဲလ်က္ရွိသည္။၁၇ ေျဖဆိုသူအေျမာက္အမ်ားက ေစ်းႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ရယူသံုးစြဲႏိုင္စြမ္းသည္ အၿမဲ
တမ္းလုိလုိ အထူးသျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ စီးနင္းၿဖိဳခြမဲႈမ်ားရိွခ်ိန္၌  အတက္အက်ရွိတတ္ေသာ္လည္း နဂုိ
မူလေစ်းႏႈန္းသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိရန္ ကာလအားျဖင့္ မ်ားစြာၾကာျမင့္ေလ့မရွိဟုလည္း မီးေမာင္း
ထိုးျပခဲ့ၾကသည္။ ထိုင္းႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံအတြင္း ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ရာ၌လည္း လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ား
အတြင္းတည္ၿငိမ္သည့္ သို႔မဟုတ္ ျမင့္မားသည့္ ႏႈန္းထားမ်ားျဖင့္ (ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ 
တစ္ျပားလွ်င္ ဘတ္ ၄၀ (၁.၃ ေဒၚလာ) မွ ဘတ္ ၁၅၀ (၄.၇ ေဒၚလာ) အတြင္း) လကလ္ွမ္းမီရရွိ
ႏိုင္စြမ္း ျမင့္တက္လာသည္ဟု ေျဖဆိုခဲ့ၾကသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အနည္းႏွင့္အမ်ားဆိုသလို တူညီ
သည့္ပံုစံမ်ိဳးကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။

ေစ်းကြက္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား။

စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ားရွိ ပ်မ္းမွ်အမ္ဖီတမင္းေဆးျပားႏႈန္းထားမ်ား (USD) 

 အဖြင့္နိဒါန္းပိုင္း၌ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ပင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမည့္သူမ်ားကိုေသာက္
သံုးသူအခ်င္းခ်င္း အရပ္တြင္းခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ကြန္ရက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ရွာေဖြခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္မ်ား၊ အသက္အရြယ္၊ လူမႈေရးအဆင့္အတန္း၊ က်ား-မ သုိ႔မဟုတ္ 
သံုးစြဲမႈပံုစံခ်င္း ခပ္ဆင္ဆင္တူသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးသို႔ ဦးတည္သြားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားသည္ ေသာင္းေျပာငး္ေရာေထြးေနသည့္ လူအုပ္စုႀကီးတစ္ခုကို မွ်မွ်တတ
ကိုယ္စားျပဳထားဆဲျဖစ္သည္ဟု ဆုိႏိုင္ပါသည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူမ်ားသည္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္မွ 
(၅၆) ႏွစ္ၾကား အသက္အရြယ္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အသက္ (၂၀) ႏွင့္ (၄၀) ႏွစ္ အၾကားရွိေသာသူ
မ်ားကို အမ်ားဆံုးေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့စဥ္၌ အခ်ဳိ႕သည္ လက္ရွိ
အလုပ္အကိုင္မရွိသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အမ်ားအျပားသည္ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ား၌ ရာသီအလုိက္ေပၚလာ
သည့္အလုပ္အကိုင္မ်ားအပါအ၀င္ အလုပ္ၾကမ္းမ်ိဳးစံုကို ႀကံဳရာက်ပန္း လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္
ၿပီးအနည္းအက်ဥ္းခန္႔သည္သာလွ်င္ ပုိမုိအေျခတက်ရွိသည့္ ဆံပင္အလွျပင္သူ၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းျပင္
ဆိုင္အလုပ္သမား၊ အငွားယာဥ္ေမာင္း သို႔မဟုတ္ အေ၀းေျပးကားယာဥ္ေမာင္း၊ ဆီအုန္းစိုက္ခင္း 
အလုပ္သမားႏွင့္ ညေစ်းအေရာင္းစာေရးက့ဲသုိ႔ေသာ အလုပ္အကုိင္မ်ိဳးကုိ လုပ္ကုိင္လ်က္ရိွသည္။

 မက္အမ္ဖီတမင္း အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ၂၅ ႏွစ္ (ဘိန္းစာပင္ 
အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀) ခန္႔ရွိၿပီး အတိုဆံုးသံုးစြဲသူ၏ သံုးစြဲ
မႈသက္တမ္းသည္ ၂ ႏွစ္မွ်ရိွသည္။ ၎တုိ႔အနက္မွ ႏွစ္ဦးသည္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲခ်ိန္၌ လံုး၀သံုးစြဲမႈ
မရွိေတာ့ေပ။ အေရးႀကီးသည့္ အခ်ကတ္စ္ခုအေနျဖင့္ သံုးစြဲသူအားလံုးနီးပါးသည္ အခ်ိန္ကာလ
သက္တမ္းအားျဖင့္ ကြာျခားမႈရွိေသာ္လည္း အနည္းဆံုးတစ္ႀကမ္ိမွ် ေခတၱနားခ့ဲဖူးသည္ သုိ႔မဟုတ္ 
လံုး၀ျဖတ္ပစ္ခဲ့ဖူးသည္ဟု သိရွိခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲသူမ်ားအၾကား အလြန္
က်ယ္ေျပာသည့္ ရာဇ၀င္မ်ားႏွင့္ သံုးစြဲမႈပံုစံမ်ိဳးစံုရွိေနေၾကာင္း ျပဆိုလ်က္ရွိသည့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အလြန္အေရးပါလ်က္ရွိသည္။

 ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူေပါင္း ၃၇ ဦးအနက္ ၇ ဦးသည္သာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ဤအေရအတြကသ္ည္ ေနာက္ပုိင္းဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အမ်ဳိးသမီး
ထုတစ္ရပ္လံုးအၾကားရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈ အတိုင္းအတာကုိ အပ္က်မတ္က်ထင္ဟပ္လ်က္
ရွိသည္ဟု မဆိုလိုေပ။ အမ်ဳိးသမီးသံုးစြဲသူ အေရအတြက္ နည္းပါးေနရျခင္းသည္ အမ်ဳိးသားမ်ား
သာပါ၀င္မႈမ်ားျပားသည့္ အရပ္ထဲမွ သုံးစြသူဲကြန္ရက္မ်ားအေပၚ မီွခုိအားထားရသည့္ ရွာေဖြေမးျမန္း
ေရးနည္းလမး္၏ ဘက္လိုက္မႈရိွသည့္ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထုိ႔အျပင္ မူးယစ္
ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈသည္ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္၍ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳးိသမီးမ်ားအေပၚ ေ၀ဖန္ကဲ့ရဲ႕မႈျပင္း
ထန္သည့္ အခင္းအက်င္းမ်ဳိး၌ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈကို သုေတသနျပဳရသည့္အခါ ႀကံဳေတြ႕ရ
သည့္အခက္အခဲမ်ားကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ရုပ္လံုးေပၚလာေစပါသည္။ 

 ပထမဆံုး ေလ့လာသံုးသပ္မိသည့္အခ်က္အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲသူ့ အမ်ား
စုသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားတကာ ခုိင္းႏိႈင္းပံုေဖာ္ၾကသည့္ ကူကယ္
၍မရေတာ့ေသာသူမ်ားႏွင့္ ဆင္ျခင္တံုတရားကင္းမဲ့သည့္ “ေဆးသမားမ်ား” ဟူသည့္ပုံရိပ္မ်ိဳ း၌ အံ၀င္
ေနၾကသူမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ အမွန္တကယ္လည္း ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူ အမ်ားစုသည္ အလုပ္လုပ္
ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး က်ယ္ျပန္႔သည့္ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားရိွေနၾကသလုိ ရပ္ေရးရြာေရးလုပ္
ငန္းမ်ား၌လည္း တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ မိသားစုႏွင့္ ေကာင္းမြန္
သည့္ဆက္ဆေံရး တည္ေဆာက္ထားႏိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕သည့္ အိမ္ေထာင္ရက္သားက်
ကာသားသမီးမ်ား ထြန္းကား၍ ၀၀လင္လင္ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ၾကသည့္အျပင္ သားသမီး
မ်ား၏ ပညာေရးကိုလည္း အျပည့္အ၀ေထာက္ပ့ံေပးႏိုင္ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ မိမိတို႔၏ မူးယစ္ေဆး
၀ါးသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ အခက္ေတြ႕ေနရသူအခ်ိဳ႕လည္း အမွန္တကယ္ရွိေန
ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ သံုးစြဲသူမ်ားအားလံုးသည္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာ

ႏိုင္သည့္ အရဲစြန္႔ရမႈ အႏၱရာယ္မ်ားရွိေနၿပီး ဆိုးရြားသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ သက္ေရာက္မႈမ်ားေပၚ
ေပါက္လာႏိုင္ေၾကာင္း (အႏၱရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ေကာင္းစြာ
နားလည္သေဘာေပါက္ထားသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

 ေျဖဆိုသူမ်ားအားလံုးက အရြယ္စံု၊ အလုပ္အကိုင္မ်ိဳးစံု၊ လူမႈစီးပြားေရးအဆင့္အတန္း
အမ်ိဳးမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ က်ား/မ မဟူ လူ႔အလႊာေပါင္းစံု၌ မက္အမ္ဖီတမင္းကို ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်
စြာသံုးစြဲလ်က္ရွိသည္ဟု အတည္ျပဳေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 လူငယ္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ စူးစမ္းေလ့လာရန္ႏွင့္ အပန္းေျဖရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ျဖင့္မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲမႈျပဳရန္ အထူးတလည္ တိမ္းညႊတ္လြယ္သူမ်ားအျဖစ္ အစဥ္အဆက္ပံု
ေဖာ္ခံခဲ့ရျခင္းအေပၚ ထူး၍အ့ံၾသသင့္စရာေတာ့မရိွေပ။ အမ်ားအျပားကလည္း အမ်ိဳးသားမ်ားအၾကား
၌သာ ေရပန္းစားလူႀကိဳက္မ်ားသည့္ ဘိန္းျဖဴကဲ့သို႔ေသာ အျခားမူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ကင္းကင္း
ရွင္းရွင္းရွိလင့္ကစား မက္အမ္ဖီတမင္းႏွင့္ ပတ္သက္လာသည့္အခါ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား
သည္လည္း ရံဖန္ရံခါသံုးစြဲတတ္ၾကသည္ဟု အခိုင္အမာေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေတြ႕ဆုံေမး
ျမန္းခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ား၏ ေခ်ာကလက္ႏွင့္ အေမႊးရနံ႔ခ်င္း ဆင္တူ၍ 
စိတ္ကိုတက္ၾကြေစတတ္သည့္ အာနိသင္သည္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈပိုရွိလာေစၿပီး လူမႈ
ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္လာေစသည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ိဳးကို (အက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ရရွိေစသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးထုအၾကား ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်ျခင္းျဖစ္
သည္ဟု ေထာက္ျပေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 ေျဖဆိုခဲ့သူအားလံုးနီးပါးက ညဆိုင္းအလုပ္ဆင္းရသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ကာယလုပ္အား 
အလြန္အမင္းစိုက္ထုတ္၍ ပင္ပင္ပန္းပန္းလုပ္ကိုင္ၾကရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္ၿပီး
ေျမာက္ေစရန္ႏွင့္ ႏိုးႏိုးၾကားၾကားသတိရိွရန္ လုိအပ္သျဖင့္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲႏိုင္သည့္အလား
အလာပိုမိုျမင့္မားသည္ဟု တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္းေျပာဆုိခ့ဲၾကသည္။ မၾကာခဏ ရည္ညႊန္းကုိးကား
တတ္ၾကသည့္ သာဓကမ်ား၌ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေက်ာက္စမ္ိးတြင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရႊတြင္းမ်ား၌ လုပ္
ကိုင္ေနၾကသူမ်ား၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ငါးဖမ္းစက္ေလွမ်ားေပၚ၌ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသူမ်ား၊ 
အေ၀းေျပး သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕တြင္းအငွားယာဥ္ေမာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ၂၄ နာရီ ၇ ရက္လံုး လည္ပတ္ 
လ်က္ရွိသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ကြက္မ်ားရွိ ကာယလုပ္သားမ်ားပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ 

 မည္သုိ႔ဆုိေစ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈသည္ လူခ်မ္းသာမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးသမားမ်ားအၾကား
၌လည္း အလြန္ေရပန္းစားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ 
လူမႈစီးပြားေရးေနာက္ခံရွသူိမ်ားသာ သုံးစြေဲလ့ရိွသည္ဟု ေျဖဆိုသူမ်ားရႈျမင္သည့္ ဘိန္းျဖဴႏွင့္မတူ 
ကြဲျပားျခားနားသြားျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးက႑ (ဒစၥ္ကိုႏွင့္ ကာရာအုိေက) ၌ မိမိတုိ႔၏ အလုပ္ကို
(တစ္ညလံုး ႏိုးၾကားတက္ၾကြေနေစရန္၊ အရွက္အေၾကာက္ေလ်ာ့ပါးေစရန္၊ သီဆိုကခုန္ႏိုင္ေစရန္ 
စသည္ျဖင့္) ေပါ့ေပါ့ပါးပါးလုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ အသုံးျပဳသည့္ မိန္းကေလးမ်ားအၾကား၌သာမက ၎တို႔
၏ေဖာက္သည္မ်ားအၾကား၌ပါ (ကာမဂုဏ္အာရံု ခံစားမႈအားေကာင္းေစရန္ႏွင့္ ခံစားခ်က္ေဇာကို 
အရွိန္ျမႇင့္တင္ရန္) မက္အမ္ဖီတမင္း စိတ္ၾကြေဆးျပားသံုးစြဲမႈ တြင္က်ယ္ေရပန္းစားလ်က္ရွိသည္
ဟုေျဖဆိုသူမ်ားအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံသေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏွင့္ တရုတ္ေတာင္ပိုင္းေဒသရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈ - 
သံုးစြဲမႈအေလ့အထမ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း transnationalinstitute၇



 ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၌ မက္အမ္ဖီတမင္းအမ်ဳိးအစား စိတ္ၾကြေဆးျပားကုိ လြယ္လင့္တကူ
ျဖင့္ေနရာအႏွံ႔ ၀ယ္ယူရရွိေနၿပီဟု သံုးသပ္ယူဆမႈမ်ား က်ယ္ျပန္႔လာလ်က္ရွိသည္။၁၆ ျမန္မာႏိုင္ငံ
အတြင္း TNI မွကမကထျပဳ စီစဥ္က်င္းပခ့ဲသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမူ၀ါဒေရးရာ အခမ္းအနားမ်ား၌လမ္း
ေဘးကြမ္းယာဆိုင္မ်ားအထိ လြတ္လြတ္လပ္လပ္နီးပါး ေရာင္းခ်လာေနသည္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္း
သားမ်ားမွီခိုစြဲလန္းေစရန္ ကနဦးပိုင္း၌ အခမဲ့ျဖန္႔ေ၀၍ ေနာက္ပိုင္းေစ်းတင္ေရာင္းခ်မႈမ်ား ရွိလာ
သည္ဟု ေျပာဆိုသံုးသပ္မႈမ်ားကို မၾကာခဏၾကားသိလာခဲ့ရသည္။ သုေတသနျပဳရန္ ကြင္းဆင္း
အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူလုိက္သည့္အခါ ေဒသအလုိက္ကြာျခားမႈမ်ားရိွေသာ္လည္း ပကတိ
အရွိတရားမ်ားႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုးပံုစံျဖင့္ အဖက္ဖက္မွ ပုိမုိရုပ္လံုးေပၚလာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္းဤ
စြပ္စြဲေျပာဆိုခ်က္မ်ားကို ေလာက္ေလာက္လားလားက်ားကန္ေပးႏုိင္သည့္ အေထာက္အထားမ်ား 
ေပၚထြက္လာခ့ဲျခင္းမရိွေပ။ ဤက့ဲသုိ႔ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ရွိေကာင္းရွိေနႏိုင္ေသာ္လည္း တိုက္
ဆိုင္အတည္ျပဳႏိုင္သည့္ အမွန္တရားမ်ားထက္စာလွ်င္ ေရေရရာရာမရွိသည့္ တစ္ဆင့္ၾကားဇာတ္
လမ္းမ်ဳိးႏွင့္ ပို၍ဆင္ေနသည္ဟု သံုးသပ္ယူဆရသည္။

 ျခံဳငံုၾကည့လ္ွ်င္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူ အမ်ားစုသည္ ယခင္ကထက္စာလွ်င္ မက္အမ္ဖီ
တမင္းစိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ားကို ေစ်းသက္သက္သာသာျဖင့္ အလြယ္တကူရရိွလာသည္ဟု အတည္
ျပဳေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ကမက္အမ္ဖီတမင္းကို အလြယ္တကူရွာေဖြရယူႏို္င္
စြမ္းရွိ၊ မရွိသည္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အဆက္အသြယ္ႏွင့္ ကြန္ရက္အေပၚမ်ားစြာ မူတည္လ်က္ရွိသည္
ဟုသံုးသပ္ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ဥပမာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕(ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း)၌ ေဆးျပား
တစ္ျပား၏ ပ်မ္းမွ်တန္ဖုိးသည္ လြန္ခ့ဲသည့္ငါးႏွစ္၀န္းက်င္၌ ၅၀၀၀ (၃.၃ ေဒၚလာ) က်ပ္ရွိရာမွ ယခု
အခ်ိန္၌ ၂၀၀၀ သုိ႔မဟုတ္ ၂၅၀၀ က်ပ္ (၁.၃ မွ ၁.၆ ေဒၚလာ) ၀န္းက်င္ခန္႔အထိ က်ဆင္းသြားခ့ဲသည္။

 သို႔ေသာ္လည္း ယင္းအေျခအေနသည္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ေပၚ အေနအထားႏွင့္ အနည္းငယ္
ျခားနားလ်က္ရိွသည္။ အမွန္တကယ္၌ အမ္ဖီတမင္းေဆးျပားမ်ား၏ ႏႈန္းထားမ်ားသည္လတ္တေလာ
ႏွစမ္်ားအတြင္း တစ္ျပားလွ်င္ပ်မ္းမွ် ၂၀၀၀ က်ပ္ (၁.၃ ေဒၚလာ) ရွိရာမွ ၃၅၀၀ က်ပ္ (၂.၃ ေဒၚလာ) 
သို႔ ျမင့္တက္သြားခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္သည့္ ၀ိုင္းေမာ္
(တစ္ျပားလွ်င္ ပ်မ္းမွ် ၂၅၀၀ က်ပ္ - ၁.၆ ေဒၚလာ)၊ မိုးေကာင္း (ပ်မ္းမွ် ၁၅၀၀ က်ပ္ - ၁ ေဒၚလာ) 
သို႔မဟုတ္ ဖားကန္႔ကဲ့သို႔ေသာေဒသမ်ား၌ ပိုမိုေစ်းေပါလ်က္ရွသိည္ကုိ ေတြ႕ရိွခ့ဲရသည္။ ျပည္နယ္
ၿမိဳ႕ေတာ္၌ မဆိုစေလာက္ပုိမုိ ေစ်းႀကီးေနျခင္းသည္ တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ “ပတ္
ဂ်ဆန္” ဟုေခၚသည့္ ေဒသခံကုိယ္ထူကုိယ္ထ မူးယစ္ေဆး၀ါးတုိက္ဖ်က္ေရးအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား က်ယ္
က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔တည္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆႏုိင္ေသာ္လည္း ရွင္းလင္းအတည္ျပဳႏိုင္ရန္ 
ခက္ခဲလ်က္ရွိသည္။၁၇ ေျဖဆိုသူအေျမာက္အမ်ားက ေစ်းႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ရယူသံုးစြဲႏိုင္စြမ္းသည္ အၿမဲ
တမ္းလုိလုိ အထူးသျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ စီးနင္းၿဖိဳခြမဲႈမ်ားရိွခ်ိန္၌  အတက္အက်ရွိတတ္ေသာ္လည္း နဂုိ
မူလေစ်းႏႈန္းသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိရန္ ကာလအားျဖင့္ မ်ားစြာၾကာျမင့္ေလ့မရွိဟုလည္း မီးေမာင္း
ထိုးျပခဲ့ၾကသည္။ ထိုင္းႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံအတြင္း ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ရာ၌လည္း လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ား
အတြင္းတည္ၿငိမ္သည့္ သို႔မဟုတ္ ျမင့္မားသည့္ ႏႈန္းထားမ်ားျဖင့္ (ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ 
တစ္ျပားလွ်င္ ဘတ္ ၄၀ (၁.၃ ေဒၚလာ) မွ ဘတ္ ၁၅၀ (၄.၇ ေဒၚလာ) အတြင္း) လကလ္ွမ္းမီရရွိ
ႏိုင္စြမ္း ျမင့္တက္လာသည္ဟု ေျဖဆိုခဲ့ၾကသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အနည္းႏွင့္အမ်ားဆိုသလို တူညီ
သည့္ပံုစံမ်ိဳးကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။

စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ားရွိ ပ်မ္းမွ်အမ္ဖီတမင္းေဆးျပားႏႈန္းထားမ်ား (USD) 

တည္ေနရာ

 

ပ်မ္းမွ်မက္အမ္ဖီတမင္း ေဆးျပားႏႈန္းထား (၅) ႏွစ္အတြင္း ေစ်းႏႈန္း အတက္အက်

ျမန္မာႏိုင္ငံ
ရန္ကုန္
ၿမိတ္
ျမစ္ႀကီးနား
မိုးေကာင္း
၀ိုင္းေမာ္

ယူနန္ (တရုတ္ႏိုင္ငံ)

ထိုင္းႏိုင္ငံ

၁.၃ - ၁.၆ ေဒၚလာ
၁.၃ - ၁.၆ ေဒၚလာ
၂.၃ ေဒၚလာ
၁ ေဒၚလာ
၁.၆ ေဒၚလာ
၅.၈ ေဒၚလာ (ေျဖဆိုသူတစ္ဦးတည္း၏ အေျပာအရ)
၁.၃ - ၄.၇ ေဒၚလာ

 လက္လွမ္းရယူသံုးစြဲႏိုင္စြမ္း ျမင့္မားလာခဲ့ေသာ္လည္း တစ္ခ်ိန္တည္းလိုလို၌ ေစ်းကြက္
အတြင္းအေတြ႕မ်ားသည့္ အမ္ဖတီမင္းေဆးျပားမ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ အာနိသင္ (ခံစားခ်က္
အရသာ) က်ဆငး္လာခဲ့သည္ဟု ေျဖဆိုသူအားလံုးနီးပါး ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။ ဤသံုးသပ္ခ်က္
အျမင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယင္းေဆး၀ါးမ်ားကို သံုးစြလဲ်က္ရွသိူမ်ား၏ အခ်ိန္ႏွင့အ္မွ် ေဆးယဥ္ပါးမႈ
ျမင့္တက္လာသည့္ အေျခအေနျဖင့္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ရွင္းျပႏိုင္ပါသည္။ ေဆးယဥ္ပါးမႈ ျမင့္တက္
လာႏုိင္ေျခနည္းပါးသည့္ တစခ္ါတစ္ရံ သုိ႔မဟုတ္ ေတာ္ရံုတန္ရုံသာ သုံးစြသူဲမ်ားအေနျဖင့္ လာေရာက္
အေမးျမန္းခံခဲ့သမူ်ားကလည္း အလားတူအျမင္သေဘာထားမ်ဳိးကုိပင္ မွ်ေ၀သြားခ့ဲသည္။ ေစ်းကြက္
အတြင္းပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွသိည့္ မက္အမ္ဖီတမင္းေဆးျပားမ်ား၏ ဖြ႕ဲစည္းပါ၀င္မႈကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ
ရန္ပံုမွန္ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္၍ စူးစမ္းေလ့လာျခင္းသည္ မတူညီသည့္အာနိသင္ သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ 
သံုးစြဲသူမ်ား၏ က်န္းမာေရးအေပၚ ရိုက္ခတ္လာႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္အတိမ္အနက္ကုိ နားလည္သိ
ျမင္ႏိုင္ေစသည့္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ကံမေကာင္းအေၾကာင္းမလွ
စြာျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဤကဲသုိ့႔ေသာ စူးစမ္းေလ့လာမႈမ်ားကုိ ပုံမွန္စည္းၾကပ္ေဖာ္ေဆာင္ေလ့မရွိေပ။ 
ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္ ဆိုပါကလည္း အနည္းဆံုးအေနျဖင့္ ရလဒ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
ကိုအမ်ားျပည္သူသိရွိႏိုင္ေစရန္ ထုတ္ျပန္ေပးေလ့မရွိေပ။ 

အေလ့အထေကာင္း - မက္အမ္ဖီတမင္းႏွင့္ အျခားမူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား၏ 
ဖြဲ႕စည္းပါ၀င္မႈကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း။

 ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ က်န္းမာေရးအာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ မက္အမ္ဖီတမင္းအပါအ၀င္ လမ္းေပၚ၌ 
အမ်ားဆံုးေတြ႕ျမင္ရသည့္ တရားမ၀င္ မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္ကုန္မ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းပါ၀င္မႈကို ဓာတုေဗဒ နည္းအရ ပံုမွန္
ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ မူမမွန္သည့္ အာနိသင္မ်ိဳးျဖင့္ ေပါင္းစပ္ဖြ႕ဲစည္းထားသည့္ ေဆး၀ါးမ်ားကုိ စုံစမ္း
ေထာက္လွမ္းမိသည့္အခါတိုင္း အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းတစ္ရပ္ အေနျဖင့္ ယင္းေဆး၀ါးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္
ေျခရွိသည့္ အႏၱရာယ္မ်ားကို သံုးစြဲသူမ်ား အခ်ိန္မီသိရွိ နားလည္ေစရန္ သတိေပးစာထုတ္၍ အမ်ားျပည္သူၾကား ျဖန္႔
ေ၀ေပးလ်က္ရွိသည္။၁၈

 ျခံဳ၍ဆိုရေသာ္ ေစ်းကြက္အတြင္း၌ စိတ္ၾကြေဆးျပားအမ်ဳိးအစားေပါင္းမ်ားစြာ ထုိးေဖာက္
၀င္ေရာက္လ်က္ရွိၿပီး “တံဆိပ္” မ်ဳိးစံ ု(WY၊ 88၊ 7၊ 8၊ 1)၊ အေရာင္မ်ဳိးစံု (အနီ၊ လိေမၼာ္၊ ပန္း၊ ျပာႏွင့္ 
မီးခိုးေရာင္) ႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားသည့္ ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ (အနည္းငယ္ပိုရွည္/တို/ပါး/ထူသည့္ ေဆး
ျပားမ်ား၊ ေဆးျပားေပ ၌  ေသးငယ္သည့္ အမွတ္အသားမပါရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ ပါရွိျခင္း) ေရာင္းခ်
လ်က္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ေျဖဆိုသူအမ်ားအျပားက မက္အမ္ဖီတမင္းထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ေစ်း
ပိုႀကီးသည့္ “ေရခဲ” ဟုေခၚ သည့္ မက္အမ္ဖီတမင္းအၾကည္ (ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း၌ တစ္ဂရမ္လွ်င္ 

၆၀၀၀၀ က်ပ္မွ ၈၀၀၀၀ က်ပ္အထိေပးရသည့္) ကုိ အထူးသျဖင့္ ရန္ကုန္ႏွင့္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕မ်ား၌ တျဖည္း
ျဖည္း၀ယ္ယူရ ပိုမိုလြယ္ကူလာေနသည္ဟုလည္း ျဖည့္စြက္ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ 

 အဖြင့္နိဒါန္းပိုင္း၌ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ပင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမည့္သူမ်ားကိုေသာက္
သံုးသူအခ်င္းခ်င္း အရပ္တြင္းခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ကြန္ရက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ရွာေဖြခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္မ်ား၊ အသက္အရြယ္၊ လူမႈေရးအဆင့္အတန္း၊ က်ား-မ သုိ႔မဟုတ္ 
သံုးစြဲမႈပံုစံခ်င္း ခပ္ဆင္ဆင္တူသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးသို႔ ဦးတည္သြားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားသည္ ေသာင္းေျပာငး္ေရာေထြးေနသည့္ လူအုပ္စုႀကီးတစ္ခုကို မွ်မွ်တတ
ကိုယ္စားျပဳထားဆဲျဖစ္သည္ဟု ဆုိႏိုင္ပါသည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူမ်ားသည္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္မွ 
(၅၆) ႏွစ္ၾကား အသက္အရြယ္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အသက္ (၂၀) ႏွင့္ (၄၀) ႏွစ္ အၾကားရွိေသာသူ
မ်ားကို အမ်ားဆံုးေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့စဥ္၌ အခ်ဳိ႕သည္ လက္ရွိ
အလုပ္အကိုင္မရွိသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အမ်ားအျပားသည္ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ား၌ ရာသီအလုိက္ေပၚလာ
သည့္အလုပ္အကိုင္မ်ားအပါအ၀င္ အလုပ္ၾကမ္းမ်ိဳးစံုကို ႀကံဳရာက်ပန္း လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္
ၿပီးအနည္းအက်ဥ္းခန္႔သည္သာလွ်င္ ပုိမုိအေျခတက်ရွိသည့္ ဆံပင္အလွျပင္သူ၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းျပင္
ဆိုင္အလုပ္သမား၊ အငွားယာဥ္ေမာင္း သို႔မဟုတ္ အေ၀းေျပးကားယာဥ္ေမာင္း၊ ဆီအုန္းစိုက္ခင္း 
အလုပ္သမားႏွင့္ ညေစ်းအေရာင္းစာေရးက့ဲသုိ႔ေသာ အလုပ္အကုိင္မ်ိဳးကုိ လုပ္ကုိင္လ်က္ရိွသည္။

 မက္အမ္ဖီတမင္း အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ၂၅ ႏွစ္ (ဘိန္းစာပင္ 
အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀) ခန္႔ရွိၿပီး အတိုဆံုးသံုးစြဲသူ၏ သံုးစြဲ
မႈသက္တမ္းသည္ ၂ ႏွစ္မွ်ရိွသည္။ ၎တုိ႔အနက္မွ ႏွစ္ဦးသည္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲခ်ိန္၌ လံုး၀သံုးစြဲမႈ
မရွိေတာ့ေပ။ အေရးႀကီးသည့္ အခ်ကတ္စ္ခုအေနျဖင့္ သံုးစြဲသူအားလံုးနီးပါးသည္ အခ်ိန္ကာလ
သက္တမ္းအားျဖင့္ ကြာျခားမႈရွိေသာ္လည္း အနည္းဆံုးတစ္ႀကမ္ိမွ် ေခတၱနားခ့ဲဖူးသည္ သုိ႔မဟုတ္ 
လံုး၀ျဖတ္ပစ္ခဲ့ဖူးသည္ဟု သိရွိခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲသူမ်ားအၾကား အလြန္
က်ယ္ေျပာသည့္ ရာဇ၀င္မ်ားႏွင့္ သံုးစြဲမႈပံုစံမ်ိဳးစံုရွိေနေၾကာင္း ျပဆိုလ်က္ရွိသည့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အလြန္အေရးပါလ်က္ရွိသည္။

 ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူေပါင္း ၃၇ ဦးအနက္ ၇ ဦးသည္သာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ဤအေရအတြကသ္ည္ ေနာက္ပုိင္းဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အမ်ဳိးသမီး
ထုတစ္ရပ္လံုးအၾကားရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈ အတိုင္းအတာကုိ အပ္က်မတ္က်ထင္ဟပ္လ်က္
ရွိသည္ဟု မဆိုလိုေပ။ အမ်ဳိးသမီးသံုးစြဲသူ အေရအတြက္ နည္းပါးေနရျခင္းသည္ အမ်ဳိးသားမ်ား
သာပါ၀င္မႈမ်ားျပားသည့္ အရပ္ထဲမွ သုံးစြသူဲကြန္ရက္မ်ားအေပၚ မီွခုိအားထားရသည့္ ရွာေဖြေမးျမန္း
ေရးနည္းလမး္၏ ဘက္လိုက္မႈရိွသည့္ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထုိ႔အျပင္ မူးယစ္
ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈသည္ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္၍ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳးိသမီးမ်ားအေပၚ ေ၀ဖန္ကဲ့ရဲ႕မႈျပင္း
ထန္သည့္ အခင္းအက်င္းမ်ဳိး၌ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈကို သုေတသနျပဳရသည့္အခါ ႀကံဳေတြ႕ရ
သည့္အခက္အခဲမ်ားကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ရုပ္လံုးေပၚလာေစပါသည္။ 

 ပထမဆံုး ေလ့လာသံုးသပ္မိသည့္အခ်က္အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲသူ့ အမ်ား
စုသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားတကာ ခုိင္းႏိႈင္းပံုေဖာ္ၾကသည့္ ကူကယ္
၍မရေတာ့ေသာသူမ်ားႏွင့္ ဆင္ျခင္တံုတရားကင္းမဲ့သည့္ “ေဆးသမားမ်ား” ဟူသည့္ပုံရိပ္မ်ိဳ း၌ အံ၀င္
ေနၾကသူမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ အမွန္တကယ္လည္း ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူ အမ်ားစုသည္ အလုပ္လုပ္
ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး က်ယ္ျပန္႔သည့္ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားရိွေနၾကသလုိ ရပ္ေရးရြာေရးလုပ္
ငန္းမ်ား၌လည္း တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ မိသားစုႏွင့္ ေကာင္းမြန္
သည့္ဆက္ဆေံရး တည္ေဆာက္ထားႏိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕သည့္ အိမ္ေထာင္ရက္သားက်
ကာသားသမီးမ်ား ထြန္းကား၍ ၀၀လင္လင္ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ၾကသည့္အျပင္ သားသမီး
မ်ား၏ ပညာေရးကိုလည္း အျပည့္အ၀ေထာက္ပ့ံေပးႏိုင္ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ မိမိတို႔၏ မူးယစ္ေဆး
၀ါးသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ အခက္ေတြ႕ေနရသူအခ်ိဳ႕လည္း အမွန္တကယ္ရွိေန
ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ သံုးစြဲသူမ်ားအားလံုးသည္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာ

ႏိုင္သည့္ အရဲစြန္႔ရမႈ အႏၱရာယ္မ်ားရွိေနၿပီး ဆိုးရြားသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ သက္ေရာက္မႈမ်ားေပၚ
ေပါက္လာႏိုင္ေၾကာင္း (အႏၱရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ေကာင္းစြာ
နားလည္သေဘာေပါက္ထားသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

 ေျဖဆိုသူမ်ားအားလံုးက အရြယ္စံု၊ အလုပ္အကိုင္မ်ိဳးစံု၊ လူမႈစီးပြားေရးအဆင့္အတန္း
အမ်ိဳးမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ က်ား/မ မဟူ လူ႔အလႊာေပါင္းစံု၌ မက္အမ္ဖီတမင္းကို ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်
စြာသံုးစြဲလ်က္ရွိသည္ဟု အတည္ျပဳေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 လူငယ္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ စူးစမ္းေလ့လာရန္ႏွင့္ အပန္းေျဖရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ျဖင့္မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲမႈျပဳရန္ အထူးတလည္ တိမ္းညႊတ္လြယ္သူမ်ားအျဖစ္ အစဥ္အဆက္ပံု
ေဖာ္ခံခဲ့ရျခင္းအေပၚ ထူး၍အ့ံၾသသင့္စရာေတာ့မရိွေပ။ အမ်ားအျပားကလည္း အမ်ိဳးသားမ်ားအၾကား
၌သာ ေရပန္းစားလူႀကိဳက္မ်ားသည့္ ဘိန္းျဖဴကဲ့သို႔ေသာ အျခားမူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ကင္းကင္း
ရွင္းရွင္းရွိလင့္ကစား မက္အမ္ဖီတမင္းႏွင့္ ပတ္သက္လာသည့္အခါ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား
သည္လည္း ရံဖန္ရံခါသံုးစြဲတတ္ၾကသည္ဟု အခိုင္အမာေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေတြ႕ဆုံေမး
ျမန္းခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ား၏ ေခ်ာကလက္ႏွင့္ အေမႊးရနံ႔ခ်င္း ဆင္တူ၍ 
စိတ္ကိုတက္ၾကြေစတတ္သည့္ အာနိသင္သည္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈပိုရွိလာေစၿပီး လူမႈ
ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္လာေစသည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ိဳးကို (အက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ရရွိေစသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးထုအၾကား ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်ျခင္းျဖစ္
သည္ဟု ေထာက္ျပေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 ေျဖဆိုခဲ့သူအားလံုးနီးပါးက ညဆိုင္းအလုပ္ဆင္းရသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ကာယလုပ္အား 
အလြန္အမင္းစိုက္ထုတ္၍ ပင္ပင္ပန္းပန္းလုပ္ကိုင္ၾကရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္ၿပီး
ေျမာက္ေစရန္ႏွင့္ ႏိုးႏိုးၾကားၾကားသတိရိွရန္ လုိအပ္သျဖင့္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲႏိုင္သည့္အလား
အလာပိုမိုျမင့္မားသည္ဟု တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္းေျပာဆုိခ့ဲၾကသည္။ မၾကာခဏ ရည္ညႊန္းကုိးကား
တတ္ၾကသည့္ သာဓကမ်ား၌ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေက်ာက္စမ္ိးတြင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရႊတြင္းမ်ား၌ လုပ္
ကိုင္ေနၾကသူမ်ား၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ငါးဖမ္းစက္ေလွမ်ားေပၚ၌ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသူမ်ား၊ 
အေ၀းေျပး သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕တြင္းအငွားယာဥ္ေမာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ၂၄ နာရီ ၇ ရက္လံုး လည္ပတ္ 
လ်က္ရွိသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ကြက္မ်ားရွိ ကာယလုပ္သားမ်ားပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ 

 မည္သုိ႔ဆုိေစ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈသည္ လူခ်မ္းသာမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးသမားမ်ားအၾကား
၌လည္း အလြန္ေရပန္းစားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ 
လူမႈစီးပြားေရးေနာက္ခံရွသူိမ်ားသာ သုံးစြေဲလ့ရိွသည္ဟု ေျဖဆိုသူမ်ားရႈျမင္သည့္ ဘိန္းျဖဴႏွင့္မတူ 
ကြဲျပားျခားနားသြားျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးက႑ (ဒစၥ္ကိုႏွင့္ ကာရာအုိေက) ၌ မိမိတုိ႔၏ အလုပ္ကို
(တစ္ညလံုး ႏိုးၾကားတက္ၾကြေနေစရန္၊ အရွက္အေၾကာက္ေလ်ာ့ပါးေစရန္၊ သီဆိုကခုန္ႏိုင္ေစရန္ 
စသည္ျဖင့္) ေပါ့ေပါ့ပါးပါးလုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ အသုံးျပဳသည့္ မိန္းကေလးမ်ားအၾကား၌သာမက ၎တို႔
၏ေဖာက္သည္မ်ားအၾကား၌ပါ (ကာမဂုဏ္အာရံု ခံစားမႈအားေကာင္းေစရန္ႏွင့္ ခံစားခ်က္ေဇာကို 
အရွိန္ျမႇင့္တင္ရန္) မက္အမ္ဖီတမင္း စိတ္ၾကြေဆးျပားသံုးစြဲမႈ တြင္က်ယ္ေရပန္းစားလ်က္ရွိသည္
ဟုေျဖဆိုသူမ်ားအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံသေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏွင့္ တရုတ္ေတာင္ပိုင္းေဒသရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈ - 
သံုးစြဲမႈအေလ့အထမ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း transnationalinstitute၈



 ျခံဳ၍ဆိုရေသာ္ ေစ်းကြက္အတြင္း၌ စိတ္ၾကြေဆးျပားအမ်ဳိးအစားေပါင္းမ်ားစြာ ထုိးေဖာက္
၀င္ေရာက္လ်က္ရွိၿပီး “တံဆိပ္” မ်ဳိးစံ ု(WY၊ 88၊ 7၊ 8၊ 1)၊ အေရာင္မ်ဳိးစံု (အနီ၊ လိေမၼာ္၊ ပန္း၊ ျပာႏွင့္ 
မီးခိုးေရာင္) ႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားသည့္ ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ (အနည္းငယ္ပိုရွည္/တို/ပါး/ထူသည့္ ေဆး
ျပားမ်ား၊ ေဆးျပားေပ ၌  ေသးငယ္သည့္ အမွတ္အသားမပါရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ ပါရွိျခင္း) ေရာင္းခ်
လ်က္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ေျဖဆိုသူအမ်ားအျပားက မက္အမ္ဖီတမင္းထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ေစ်း
ပိုႀကီးသည့္ “ေရခဲ” ဟုေခၚ သည့္ မက္အမ္ဖီတမင္းအၾကည္ (ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း၌ တစ္ဂရမ္လွ်င္ 

၆၀၀၀၀ က်ပ္မွ ၈၀၀၀၀ က်ပ္အထိေပးရသည့္) ကုိ အထူးသျဖင့္ ရန္ကုန္ႏွင့္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕မ်ား၌ တျဖည္း
ျဖည္း၀ယ္ယူရ ပိုမိုလြယ္ကူလာေနသည္ဟုလည္း ျဖည့္စြက္ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ 

 အေရးအႀကီးဆုံး အခ်က္အေနျဖင့္ တုိက္ေဒသႀကီး၀န္းက်င္တစ္ခုလုံးကို လႊမ္းျခံဳၾကည့္ရႈ
၍ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေစ်းသက္သက္သာသာျဖင့္ အလြယ္တကူ၀ယ္ယူရရွိလာေနသည့္ မက္အမ္
ဖီတမင္းလိႈင္းလုံးႀကီးကုိ အေလးအနက္ထား ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္ လုိအပ္လာၿပီျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႕
ၾကည့္မညဆုိ္ပါကလည္း ကုန္လြန္ခ့ဲသည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း အျခားအေ႔ရွေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ား၌လည္း 
အလားတူအခင္းအက်င္းမ်ဳိး ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။၁၉ ဤအခ်က္က ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းအမ်ား
အားျဖင့္ လက္ခံယံုၾကည္ထားသလို တားဆီးႏွိမႏ္ွင္းေရး ေလ်ာ့ရဲမႈသက္သက္ေၾကာင့္သာ လက္
လွမ္းမီရရွိႏိုင္မႈ ျမင့္တက္လာျခင္းမဟတ္ုေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပလ်က္ရွိသည္။ အထက္တြင္ ရွင္း
လင္းတင္ျပထားသကဲ့သို႔ပင္ လက္ေတြ႕၌လည္း ဤႏွစ္မ်ားအတြင္း မက္အမ္ဖီတမင္း စိတ္ၾကြေဆး
ျပားဖမ္းဆီးရမိမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းမႈ အေရအတြက္မ်ား သိသိသာသာျမင့္တက္ 
လာခဲ့သည္။၂၀ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံထက္ တားဆီးႏိွမ္ႏွင္းေရးႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအထူးျပဳ ေအဂ်င္စီ
မ်ားအတြက္ သိသိသာသာအရင္းအျမစ္ ပိုလွ်ံသံုးစြဲႏိုင္သည့္ တရုတ္၊ ဗီယက္နမ္ သို႔မဟုတ္ ထိုင္း
ႏိုင္ငံကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၌လည္း ATS လက္လွမ္းမီရယူသံုးစြဲႏုိင္မႈ အလားတူျမင့္တက္လာလ်က္
ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ေနရ သည္။၂၁ ဤအခ်က္က တုိက္ႀကီးတစ္လႊား မူးယစ္ေဆး၀ါးကင္းစင္ေရးႏွင့္ 
ႏွိပ္ကြပ္ေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားေပၚ အေျခခံ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရိွသည့္ လက္ရွိမူ၀ါဒမ်ား
သည္ထိေရာက္မႈမရွိရံုမွ်မက လက္ေတြ႕က်ျခင္းလည္းမရွိေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္းညႊန္ျပလ်က္
ရွိသည္။ ဤအေျခအေန၌ အလုပ္မျဖစ္သည့္ လမ္းေဟာင္းအတိုင္းဆက္လုိက္ကာ ၿဖိဳခြဲႏွိမ္ႏွင္းေရး
လုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းထက္ မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးဗ်ဴဟာတစ္ရပ္လံုးကိုျပန္
လည္သံုးသပ္၍ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွသိည့္ အျခားေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းမ်ားဆီသို႔ ဦးတည္လမ္းညႊန္ေပး
ႏိုင္သည့္ အေျဖမ်ဳိးကိုရွာေဖြျခင္းက ပို၍ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္ပါလိမ့္မည္။

ပံု (၁) WY တံဆိပ္ပါ မက္အမ္ဖီတမင္း စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ား

 အဖြင့္နိဒါန္းပိုင္း၌ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ပင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမည့္သူမ်ားကိုေသာက္
သံုးသူအခ်င္းခ်င္း အရပ္တြင္းခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ကြန္ရက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ရွာေဖြခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္မ်ား၊ အသက္အရြယ္၊ လူမႈေရးအဆင့္အတန္း၊ က်ား-မ သုိ႔မဟုတ္ 
သံုးစြဲမႈပံုစံခ်င္း ခပ္ဆင္ဆင္တူသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးသို႔ ဦးတည္သြားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားသည္ ေသာင္းေျပာငး္ေရာေထြးေနသည့္ လူအုပ္စုႀကီးတစ္ခုကို မွ်မွ်တတ
ကိုယ္စားျပဳထားဆဲျဖစ္သည္ဟု ဆုိႏိုင္ပါသည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူမ်ားသည္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္မွ 
(၅၆) ႏွစ္ၾကား အသက္အရြယ္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အသက္ (၂၀) ႏွင့္ (၄၀) ႏွစ္ အၾကားရွိေသာသူ
မ်ားကို အမ်ားဆံုးေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့စဥ္၌ အခ်ဳိ႕သည္ လက္ရွိ
အလုပ္အကိုင္မရွိသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အမ်ားအျပားသည္ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ား၌ ရာသီအလုိက္ေပၚလာ
သည့္အလုပ္အကိုင္မ်ားအပါအ၀င္ အလုပ္ၾကမ္းမ်ိဳးစံုကို ႀကံဳရာက်ပန္း လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္
ၿပီးအနည္းအက်ဥ္းခန္႔သည္သာလွ်င္ ပုိမုိအေျခတက်ရွိသည့္ ဆံပင္အလွျပင္သူ၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းျပင္
ဆိုင္အလုပ္သမား၊ အငွားယာဥ္ေမာင္း သို႔မဟုတ္ အေ၀းေျပးကားယာဥ္ေမာင္း၊ ဆီအုန္းစိုက္ခင္း 
အလုပ္သမားႏွင့္ ညေစ်းအေရာင္းစာေရးက့ဲသုိ႔ေသာ အလုပ္အကုိင္မ်ိဳးကုိ လုပ္ကုိင္လ်က္ရိွသည္။

 မက္အမ္ဖီတမင္း အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ၂၅ ႏွစ္ (ဘိန္းစာပင္ 
အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀) ခန္႔ရွိၿပီး အတိုဆံုးသံုးစြဲသူ၏ သံုးစြဲ
မႈသက္တမ္းသည္ ၂ ႏွစ္မွ်ရိွသည္။ ၎တုိ႔အနက္မွ ႏွစ္ဦးသည္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲခ်ိန္၌ လံုး၀သံုးစြဲမႈ
မရွိေတာ့ေပ။ အေရးႀကီးသည့္ အခ်ကတ္စ္ခုအေနျဖင့္ သံုးစြဲသူအားလံုးနီးပါးသည္ အခ်ိန္ကာလ
သက္တမ္းအားျဖင့္ ကြာျခားမႈရွိေသာ္လည္း အနည္းဆံုးတစ္ႀကမ္ိမွ် ေခတၱနားခ့ဲဖူးသည္ သုိ႔မဟုတ္ 
လံုး၀ျဖတ္ပစ္ခဲ့ဖူးသည္ဟု သိရွိခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲသူမ်ားအၾကား အလြန္
က်ယ္ေျပာသည့္ ရာဇ၀င္မ်ားႏွင့္ သံုးစြဲမႈပံုစံမ်ိဳးစံုရွိေနေၾကာင္း ျပဆိုလ်က္ရွိသည့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အလြန္အေရးပါလ်က္ရွိသည္။

 ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူေပါင္း ၃၇ ဦးအနက္ ၇ ဦးသည္သာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ဤအေရအတြကသ္ည္ ေနာက္ပုိင္းဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အမ်ဳိးသမီး
ထုတစ္ရပ္လံုးအၾကားရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈ အတိုင္းအတာကုိ အပ္က်မတ္က်ထင္ဟပ္လ်က္
ရွိသည္ဟု မဆိုလိုေပ။ အမ်ဳိးသမီးသံုးစြဲသူ အေရအတြက္ နည္းပါးေနရျခင္းသည္ အမ်ဳိးသားမ်ား
သာပါ၀င္မႈမ်ားျပားသည့္ အရပ္ထဲမွ သုံးစြသူဲကြန္ရက္မ်ားအေပၚ မီွခုိအားထားရသည့္ ရွာေဖြေမးျမန္း
ေရးနည္းလမး္၏ ဘက္လိုက္မႈရိွသည့္ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထုိ႔အျပင္ မူးယစ္
ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈသည္ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္၍ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳးိသမီးမ်ားအေပၚ ေ၀ဖန္ကဲ့ရဲ႕မႈျပင္း
ထန္သည့္ အခင္းအက်င္းမ်ဳိး၌ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈကို သုေတသနျပဳရသည့္အခါ ႀကံဳေတြ႕ရ
သည့္အခက္အခဲမ်ားကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ရုပ္လံုးေပၚလာေစပါသည္။ 

 ပထမဆံုး ေလ့လာသံုးသပ္မိသည့္အခ်က္အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲသူ့ အမ်ား
စုသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားတကာ ခုိင္းႏိႈင္းပံုေဖာ္ၾကသည့္ ကူကယ္
၍မရေတာ့ေသာသူမ်ားႏွင့္ ဆင္ျခင္တံုတရားကင္းမဲ့သည့္ “ေဆးသမားမ်ား” ဟူသည့္ပုံရိပ္မ်ိဳ း၌ အံ၀င္
ေနၾကသူမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ အမွန္တကယ္လည္း ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူ အမ်ားစုသည္ အလုပ္လုပ္
ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး က်ယ္ျပန္႔သည့္ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားရိွေနၾကသလုိ ရပ္ေရးရြာေရးလုပ္
ငန္းမ်ား၌လည္း တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ မိသားစုႏွင့္ ေကာင္းမြန္
သည့္ဆက္ဆေံရး တည္ေဆာက္ထားႏိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕သည့္ အိမ္ေထာင္ရက္သားက်
ကာသားသမီးမ်ား ထြန္းကား၍ ၀၀လင္လင္ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ၾကသည့္အျပင္ သားသမီး
မ်ား၏ ပညာေရးကိုလည္း အျပည့္အ၀ေထာက္ပ့ံေပးႏိုင္ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ မိမိတို႔၏ မူးယစ္ေဆး
၀ါးသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ အခက္ေတြ႕ေနရသူအခ်ိဳ႕လည္း အမွန္တကယ္ရွိေန
ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ သံုးစြဲသူမ်ားအားလံုးသည္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာ

ႏိုင္သည့္ အရဲစြန္႔ရမႈ အႏၱရာယ္မ်ားရွိေနၿပီး ဆိုးရြားသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ သက္ေရာက္မႈမ်ားေပၚ
ေပါက္လာႏိုင္ေၾကာင္း (အႏၱရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ေကာင္းစြာ
နားလည္သေဘာေပါက္ထားသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

 ေျဖဆိုသူမ်ားအားလံုးက အရြယ္စံု၊ အလုပ္အကိုင္မ်ိဳးစံု၊ လူမႈစီးပြားေရးအဆင့္အတန္း
အမ်ိဳးမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ က်ား/မ မဟူ လူ႔အလႊာေပါင္းစံု၌ မက္အမ္ဖီတမင္းကို ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်
စြာသံုးစြဲလ်က္ရွိသည္ဟု အတည္ျပဳေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 လူငယ္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ စူးစမ္းေလ့လာရန္ႏွင့္ အပန္းေျဖရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ျဖင့္မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲမႈျပဳရန္ အထူးတလည္ တိမ္းညႊတ္လြယ္သူမ်ားအျဖစ္ အစဥ္အဆက္ပံု
ေဖာ္ခံခဲ့ရျခင္းအေပၚ ထူး၍အ့ံၾသသင့္စရာေတာ့မရိွေပ။ အမ်ားအျပားကလည္း အမ်ိဳးသားမ်ားအၾကား
၌သာ ေရပန္းစားလူႀကိဳက္မ်ားသည့္ ဘိန္းျဖဴကဲ့သို႔ေသာ အျခားမူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ကင္းကင္း
ရွင္းရွင္းရွိလင့္ကစား မက္အမ္ဖီတမင္းႏွင့္ ပတ္သက္လာသည့္အခါ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား
သည္လည္း ရံဖန္ရံခါသံုးစြဲတတ္ၾကသည္ဟု အခိုင္အမာေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေတြ႕ဆုံေမး
ျမန္းခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ား၏ ေခ်ာကလက္ႏွင့္ အေမႊးရနံ႔ခ်င္း ဆင္တူ၍ 
စိတ္ကိုတက္ၾကြေစတတ္သည့္ အာနိသင္သည္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈပိုရွိလာေစၿပီး လူမႈ
ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္လာေစသည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ိဳးကို (အက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ရရွိေစသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးထုအၾကား ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်ျခင္းျဖစ္
သည္ဟု ေထာက္ျပေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 ေျဖဆိုခဲ့သူအားလံုးနီးပါးက ညဆိုင္းအလုပ္ဆင္းရသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ကာယလုပ္အား 
အလြန္အမင္းစိုက္ထုတ္၍ ပင္ပင္ပန္းပန္းလုပ္ကိုင္ၾကရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္ၿပီး
ေျမာက္ေစရန္ႏွင့္ ႏိုးႏိုးၾကားၾကားသတိရိွရန္ လုိအပ္သျဖင့္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲႏိုင္သည့္အလား
အလာပိုမိုျမင့္မားသည္ဟု တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္းေျပာဆုိခ့ဲၾကသည္။ မၾကာခဏ ရည္ညႊန္းကုိးကား
တတ္ၾကသည့္ သာဓကမ်ား၌ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေက်ာက္စမ္ိးတြင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရႊတြင္းမ်ား၌ လုပ္
ကိုင္ေနၾကသူမ်ား၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ငါးဖမ္းစက္ေလွမ်ားေပၚ၌ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသူမ်ား၊ 
အေ၀းေျပး သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕တြင္းအငွားယာဥ္ေမာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ၂၄ နာရီ ၇ ရက္လံုး လည္ပတ္ 
လ်က္ရွိသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ကြက္မ်ားရွိ ကာယလုပ္သားမ်ားပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ 

 မည္သုိ႔ဆုိေစ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈသည္ လူခ်မ္းသာမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးသမားမ်ားအၾကား
၌လည္း အလြန္ေရပန္းစားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ 
လူမႈစီးပြားေရးေနာက္ခံရွသူိမ်ားသာ သုံးစြေဲလ့ရိွသည္ဟု ေျဖဆိုသူမ်ားရႈျမင္သည့္ ဘိန္းျဖဴႏွင့္မတူ 
ကြဲျပားျခားနားသြားျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးက႑ (ဒစၥ္ကိုႏွင့္ ကာရာအုိေက) ၌ မိမိတုိ႔၏ အလုပ္ကို
(တစ္ညလံုး ႏိုးၾကားတက္ၾကြေနေစရန္၊ အရွက္အေၾကာက္ေလ်ာ့ပါးေစရန္၊ သီဆိုကခုန္ႏိုင္ေစရန္ 
စသည္ျဖင့္) ေပါ့ေပါ့ပါးပါးလုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ အသုံးျပဳသည့္ မိန္းကေလးမ်ားအၾကား၌သာမက ၎တို႔
၏ေဖာက္သည္မ်ားအၾကား၌ပါ (ကာမဂုဏ္အာရံု ခံစားမႈအားေကာင္းေစရန္ႏွင့္ ခံစားခ်က္ေဇာကို 
အရွိန္ျမႇင့္တင္ရန္) မက္အမ္ဖီတမင္း စိတ္ၾကြေဆးျပားသံုးစြဲမႈ တြင္က်ယ္ေရပန္းစားလ်က္ရွိသည္
ဟုေျဖဆိုသူမ်ားအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံသေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏွင့္ တရုတ္ေတာင္ပိုင္းေဒသရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈ - 
သံုးစြဲမႈအေလ့အထမ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း transnationalinstitute၉



 ယခုအခ်ိန္ထိ ျမန္မာႏိင္ုငံႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းတရတ္ု၏ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္း လူႀကိဳက္မ်ားေရ
ပန္းစားသည့္ မက္အမ္ဖီတမင္း သုံးစြမဲႈနည္းလမ္းသည္ အေငြ႕ပံုစံျဖင့္ ရွဴသြင္းျခင္းျဖစ္သည္။ ေတြ႕
ဆံုေမးျမန္းခ့ဲသူ အမ်ားစုသည္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိင္ုေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ ပစၥည္းရရွိႏိုင္မႈအေပၚမူတည္၍ ပံုစံ
ႏွစ္မ်ဳိးျဖင့္ အေျပာင္းအလဲျပဳ သံုးစြဲေလ့ရွိသည္ဟု ေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္။ ပထမႏွင့္ အသံုးအမ်ားဆံုး 
အေလ့အထမွာ မက္အမ္ဖီတမင္း စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ားကို အပူေပး၍ လက္ျဖစ္ေရပိုက္ကို (ပံုကို
ၾကည့္ပါ) ျဖတ္သန္း၍ အေငြ႕ပံုစံျဖင့္ ရွဴရိႈက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ အသံုးျပဳရ
သည့္ကရိိယာမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ရသည္မွာ အလြန္လြယ္ကူ၍ ေရသန္႔ဗူးႏွင့္ အခ်ိဳရည္ပုိက္ (ေကြးရလြယ္
ကူေစရန္ အရစ္ေဖာ္ထားသည့္ပိုက္) တို႔ျဖင့္ အလြယ္တကူ တပ္ဆင္အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

 ဒုတိယေျမာက္ အသံုးမ်ားသည့္ အေလ့အထမွာ ပို၍ရိုးရွင္းအေျခခံက်ၿပီး နဂါးလိုက္ျခင္း
ဟု သံုးစြဲသူမ်ားအၾကား ေခၚဆိုၾကသည့္နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားမွာ 
အလူမီနီယံခဲျပားႏွင့္ မီးျခစ္တစ္လံုးသာျဖစ္သည္။ စိတ္ၾကြေဆးျပားကို ခဲျပားေပၚတင္၍ ေအာက္မွ
မီးေပ်ာ့ေပ်ာ့ျဖင့္ ရိႈ႕ေပးရျခင္းျဖစ္သည္။ မီးညႊန္႔ေသးသြားေစရန္အတြက္ အမ်ားအားျဖင့္ မိမိတို႔၏ 
မီးျခစ္ဓာတေ္ငြ႕ေပါက္အတြင္း အပ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြားၾကားထိုးသံကိလုည္းေကာင္း ထုိးစိုက္
အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ေလာင္ကၽြမ္းမႈကုိ လုိသလိုထိန္းညႇိယူၾကသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ မီးျပင္းအားကို 
ေလွ်ာ့ခ်၍ ေလာင္ကၽြမ္းမႈျဖစ္စဥ္ကို ေႏွးေကြးသြားေစျခင္းျဖစ္သည္။ ေလာင္ကၽြမ္းရာမွ ထြက္ေပၚ
လာသည့္ အေငြ႕မ်ားကို ေဘာပင္အခြံ၊ အခ်ဳိရည္ပိုက္ သို႔မဟုတ္ ပါးစပ္ျဖင့္တိုက္ရိုက္ ရွဴသြင္းၾက 
ျခင္းျဖစ္သည္။

မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြဲမႈ အေလ့အထမ်ား။

မက္အမ္ဖီတမင္းစိတ္ၾကြေဆးျပားကို ရွဴရိႈက္ရန္အတြက္ အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳေလ့ရွိသည့္ အေလ့အထမ်ား 

ပံု (၂) အခ်ဳိရည္ပိုက္ကုိ ပလပ္စတစ္ဗူးအတြင္းသို႔ ထိုးထည့္ေနပံု။ ပလပ္စတစ္ဗူးထက္
၀က္နီးပါးကုိ ေရ၊ အခ်ဳိရည္ သုိ႕မဟုတ္ ႏြားႏုိ႔ ျဖည့္ထားေလ့ရွိသည္။

ပံု (၃) ႏွင့္ (၄) အလူမီနီယံခဲျပားေပၚ ေဆးျပားတင္၍ မီးျခစ္ျဖင့္ေအာက္မွ အပူေပးေနပံု။ 
အေငြ႕မ်ားကုိ ပုိက္မွတစ္ဆင့္ ေရျဖည့္ထားသည့္ဗူးကုိျဖတ္၍ ရွဴသြင္းရျခင္းျဖစ္သည္။

ပံု (၅) ေရျဖည့ထ္ားသည့္ ဗူးကုိအသုံးျပဳျခင္းမရိွဘဲ အေငြ႕မ်ားကုိ အခ်ဳိရည္ပိုက္ျဖင့္ တုိက္
ရိုက္ရွဴသြင္းႏုိင္သည္။ ဤနည္းလမ္းကုိ “နဂါးလုိက္ျခင္း” ဟု ေခၚဆိုၾကသည္။ 

 ဤအေလ့အထမ်ားႏွင့္ ပတ္သက၍္ အေရးႀကီးသည့္ ကိစၥရပ္အခ်ိဳ႕ကုိ မီးေမာင္းထိုးျပႏိုင္
ပါသည္။ ပထမဦးဆံုးအေနျဖင့္ မက္အမ္ဖီတမင္းကို အေငြ႕ပံုစံျဖင့္ ရွဴရိႈက္ရာ၌ အနည္းႏွင့္အမ်ား
ဆိုသလုိ အႏၱရာယ္ရိွသည္ မွန္ေသာ္လည္း (ေနာက္အခန္း၌ ၾကည့္ရႈပါ) အေၾကာထဲထုိးသြင္းအသံုး
ျပဳမႈပံုစံထက္စာလွ်င္ မ်ားစြာအႏၱရာယ္နည္းပါးသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အေၾကာထဲ

ထိုးသြင္းအသံုးျပဳရာ၌ သန္႔စင္ထားျခင္းမရိွသည့္ ေဆးထုိးအပ္/ျပြန္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ျပန္႔ပြား
တတ္သည့္ HIV၊ အသည္းေရာင္အသား၀ါစီႏွင့္ အျခားကူးစက္ေရာဂါမ်ား ကူးစက္ခံရႏိုင္သည့္ အရဲ
စြန္႔ရမႈအႏၱရာယ္ မရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ယူနန္ျပည္နယ္ ႏွစ္ခုစလံုး၌ ေတြ႕ဆံု
ေမးျမန္းခဲသ့ူမ်ားက လြနခ္ဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ၎တို႔၏ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈနည္းလမ္းအ 
ေျပာင္းအလဲမရွိခ့ဲဘဲ အေၾကာထဲထုိးသြင္းအသုံးျပဳသူ မရိွသေလာက္ရွားသည္ဟု ေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္။ 
ဆန္႔က်င္ဖက္အေနျဖင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ့ဲသည့္ ထုိင္းသုံးစြသူဲတစ္ဦးက မက္အမ္ဖီတမင္းအၾကည္
ကိုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အၾကာထဲထိုးသြင္းအသံုးျပဳလာခဲ့သည္ဟု ေျပာဆိခ့ဲုၿပီး အျခားတစ္ဦးကလည္း 
အေၾကာထဲထိုးသြင္းအသံုးျပဳသည့္ အေလ့အထမ်ား တျဖည္းျဖည္းတြင္က်ယ္လာသည္ဟု ျဖည့္
စြက္ေျဖဆိုခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မက္အမ္ဖီတမင္းအၾကည္ သို႔မဟုတ္ “ေရခဲ” လက္လွမ္း
မီရရိွႏုိင္မႈ က်ယ္ျပန္႔လာေနသျဖင့္ လာမည့္ေ႔ရွအနာဂတ္၌ အေၾကာထဲထုိးသြင္းအသုံးျပဳသည့္ အေလ့
အထမ်ား တြင္က်ယ္လာႏိငု္သည္ဟု သံုးသပ္ရသည္။ အကယ္စင္စစ္ “ေရခဲ” သည္ မက္အမ္ဖီ
တမင္းထက္ ေနာက္ဆက္တြဲက်န္းမာေရး အႏၱရာယ္ကို ပိမုိ ုျပင္းထန္လာေစရံုမွ်မက၂၂ အေငြ႕ပံုစံ
ျဖင့္ရွဴရိႈက္ရာမွ အေၾကာထဲထိုးသြင္းအသံုးျပဳသည့္ပံုစသံို႔ပါ ဦးတည္ေျပာင္းလဲသြားေစႏိုင္သည္။၂၃ 
သို႔ျဖစ္၍ ထိုကဲ့သို႔ေသာ သံုးစြဲမႈပံုစံအေျပာင္းအလဲကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးရန္ သီးျခားမဟာ
ဗ်ဴဟာမ်ား ေရးဆြကဲ်င့္သုံး၍ ပိုမိုအႏရၱာယ္နည္းပါးသည့္ သုံးစြမဲႈနည္းလမ္းမ်ားကို မက္အမ္ဖီတမင္း
သံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ လကတ္ြဲ၍ အားေပးျမႇင့္တင္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္ (အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး 
အခန္း၌ ၾကည့္ရႈပါ)။

 အဖြင့္နိဒါန္းပိုင္း၌ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ပင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမည့္သူမ်ားကိုေသာက္
သံုးသူအခ်င္းခ်င္း အရပ္တြင္းခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ကြန္ရက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ရွာေဖြခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္မ်ား၊ အသက္အရြယ္၊ လူမႈေရးအဆင့္အတန္း၊ က်ား-မ သုိ႔မဟုတ္ 
သံုးစြဲမႈပံုစံခ်င္း ခပ္ဆင္ဆင္တူသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးသို႔ ဦးတည္သြားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားသည္ ေသာင္းေျပာငး္ေရာေထြးေနသည့္ လူအုပ္စုႀကီးတစ္ခုကို မွ်မွ်တတ
ကိုယ္စားျပဳထားဆဲျဖစ္သည္ဟု ဆုိႏိုင္ပါသည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူမ်ားသည္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္မွ 
(၅၆) ႏွစ္ၾကား အသက္အရြယ္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အသက္ (၂၀) ႏွင့္ (၄၀) ႏွစ္ အၾကားရွိေသာသူ
မ်ားကို အမ်ားဆံုးေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့စဥ္၌ အခ်ဳိ႕သည္ လက္ရွိ
အလုပ္အကိုင္မရွိသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အမ်ားအျပားသည္ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ား၌ ရာသီအလုိက္ေပၚလာ
သည့္အလုပ္အကိုင္မ်ားအပါအ၀င္ အလုပ္ၾကမ္းမ်ိဳးစံုကို ႀကံဳရာက်ပန္း လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္
ၿပီးအနည္းအက်ဥ္းခန္႔သည္သာလွ်င္ ပုိမုိအေျခတက်ရွိသည့္ ဆံပင္အလွျပင္သူ၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းျပင္
ဆိုင္အလုပ္သမား၊ အငွားယာဥ္ေမာင္း သို႔မဟုတ္ အေ၀းေျပးကားယာဥ္ေမာင္း၊ ဆီအုန္းစိုက္ခင္း 
အလုပ္သမားႏွင့္ ညေစ်းအေရာင္းစာေရးက့ဲသုိ႔ေသာ အလုပ္အကုိင္မ်ိဳးကုိ လုပ္ကုိင္လ်က္ရိွသည္။

 မက္အမ္ဖီတမင္း အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ၂၅ ႏွစ္ (ဘိန္းစာပင္ 
အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀) ခန္႔ရွိၿပီး အတိုဆံုးသံုးစြဲသူ၏ သံုးစြဲ
မႈသက္တမ္းသည္ ၂ ႏွစ္မွ်ရိွသည္။ ၎တုိ႔အနက္မွ ႏွစ္ဦးသည္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲခ်ိန္၌ လံုး၀သံုးစြဲမႈ
မရွိေတာ့ေပ။ အေရးႀကီးသည့္ အခ်ကတ္စ္ခုအေနျဖင့္ သံုးစြဲသူအားလံုးနီးပါးသည္ အခ်ိန္ကာလ
သက္တမ္းအားျဖင့္ ကြာျခားမႈရွိေသာ္လည္း အနည္းဆံုးတစ္ႀကမ္ိမွ် ေခတၱနားခ့ဲဖူးသည္ သုိ႔မဟုတ္ 
လံုး၀ျဖတ္ပစ္ခဲ့ဖူးသည္ဟု သိရွိခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲသူမ်ားအၾကား အလြန္
က်ယ္ေျပာသည့္ ရာဇ၀င္မ်ားႏွင့္ သံုးစြဲမႈပံုစံမ်ိဳးစံုရွိေနေၾကာင္း ျပဆိုလ်က္ရွိသည့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အလြန္အေရးပါလ်က္ရွိသည္။

 ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူေပါင္း ၃၇ ဦးအနက္ ၇ ဦးသည္သာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ဤအေရအတြကသ္ည္ ေနာက္ပုိင္းဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အမ်ဳိးသမီး
ထုတစ္ရပ္လံုးအၾကားရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈ အတိုင္းအတာကုိ အပ္က်မတ္က်ထင္ဟပ္လ်က္
ရွိသည္ဟု မဆိုလိုေပ။ အမ်ဳိးသမီးသံုးစြဲသူ အေရအတြက္ နည္းပါးေနရျခင္းသည္ အမ်ဳိးသားမ်ား
သာပါ၀င္မႈမ်ားျပားသည့္ အရပ္ထဲမွ သုံးစြသူဲကြန္ရက္မ်ားအေပၚ မီွခုိအားထားရသည့္ ရွာေဖြေမးျမန္း
ေရးနည္းလမး္၏ ဘက္လိုက္မႈရိွသည့္ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထုိ႔အျပင္ မူးယစ္
ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈသည္ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္၍ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳးိသမီးမ်ားအေပၚ ေ၀ဖန္ကဲ့ရဲ႕မႈျပင္း
ထန္သည့္ အခင္းအက်င္းမ်ဳိး၌ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈကို သုေတသနျပဳရသည့္အခါ ႀကံဳေတြ႕ရ
သည့္အခက္အခဲမ်ားကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ရုပ္လံုးေပၚလာေစပါသည္။ 

 ပထမဆံုး ေလ့လာသံုးသပ္မိသည့္အခ်က္အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲသူ့ အမ်ား
စုသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားတကာ ခုိင္းႏိႈင္းပံုေဖာ္ၾကသည့္ ကူကယ္
၍မရေတာ့ေသာသူမ်ားႏွင့္ ဆင္ျခင္တံုတရားကင္းမဲ့သည့္ “ေဆးသမားမ်ား” ဟူသည့္ပုံရိပ္မ်ိဳ း၌ အံ၀င္
ေနၾကသူမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ အမွန္တကယ္လည္း ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူ အမ်ားစုသည္ အလုပ္လုပ္
ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး က်ယ္ျပန္႔သည့္ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားရိွေနၾကသလုိ ရပ္ေရးရြာေရးလုပ္
ငန္းမ်ား၌လည္း တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ မိသားစုႏွင့္ ေကာင္းမြန္
သည့္ဆက္ဆေံရး တည္ေဆာက္ထားႏိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕သည့္ အိမ္ေထာင္ရက္သားက်
ကာသားသမီးမ်ား ထြန္းကား၍ ၀၀လင္လင္ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ၾကသည့္အျပင္ သားသမီး
မ်ား၏ ပညာေရးကိုလည္း အျပည့္အ၀ေထာက္ပ့ံေပးႏိုင္ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ မိမိတို႔၏ မူးယစ္ေဆး
၀ါးသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ အခက္ေတြ႕ေနရသူအခ်ိဳ႕လည္း အမွန္တကယ္ရွိေန
ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ သံုးစြဲသူမ်ားအားလံုးသည္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာ

ႏိုင္သည့္ အရဲစြန္႔ရမႈ အႏၱရာယ္မ်ားရွိေနၿပီး ဆိုးရြားသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ သက္ေရာက္မႈမ်ားေပၚ
ေပါက္လာႏိုင္ေၾကာင္း (အႏၱရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ေကာင္းစြာ
နားလည္သေဘာေပါက္ထားသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

 ေျဖဆိုသူမ်ားအားလံုးက အရြယ္စံု၊ အလုပ္အကိုင္မ်ိဳးစံု၊ လူမႈစီးပြားေရးအဆင့္အတန္း
အမ်ိဳးမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ က်ား/မ မဟူ လူ႔အလႊာေပါင္းစံု၌ မက္အမ္ဖီတမင္းကို ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်
စြာသံုးစြဲလ်က္ရွိသည္ဟု အတည္ျပဳေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 လူငယ္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ စူးစမ္းေလ့လာရန္ႏွင့္ အပန္းေျဖရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ျဖင့္မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲမႈျပဳရန္ အထူးတလည္ တိမ္းညႊတ္လြယ္သူမ်ားအျဖစ္ အစဥ္အဆက္ပံု
ေဖာ္ခံခဲ့ရျခင္းအေပၚ ထူး၍အ့ံၾသသင့္စရာေတာ့မရိွေပ။ အမ်ားအျပားကလည္း အမ်ိဳးသားမ်ားအၾကား
၌သာ ေရပန္းစားလူႀကိဳက္မ်ားသည့္ ဘိန္းျဖဴကဲ့သို႔ေသာ အျခားမူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ကင္းကင္း
ရွင္းရွင္းရွိလင့္ကစား မက္အမ္ဖီတမင္းႏွင့္ ပတ္သက္လာသည့္အခါ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား
သည္လည္း ရံဖန္ရံခါသံုးစြဲတတ္ၾကသည္ဟု အခိုင္အမာေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေတြ႕ဆုံေမး
ျမန္းခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ား၏ ေခ်ာကလက္ႏွင့္ အေမႊးရနံ႔ခ်င္း ဆင္တူ၍ 
စိတ္ကိုတက္ၾကြေစတတ္သည့္ အာနိသင္သည္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈပိုရွိလာေစၿပီး လူမႈ
ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္လာေစသည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ိဳးကို (အက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ရရွိေစသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးထုအၾကား ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်ျခင္းျဖစ္
သည္ဟု ေထာက္ျပေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 ေျဖဆိုခဲ့သူအားလံုးနီးပါးက ညဆိုင္းအလုပ္ဆင္းရသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ကာယလုပ္အား 
အလြန္အမင္းစိုက္ထုတ္၍ ပင္ပင္ပန္းပန္းလုပ္ကိုင္ၾကရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္ၿပီး
ေျမာက္ေစရန္ႏွင့္ ႏိုးႏိုးၾကားၾကားသတိရိွရန္ လုိအပ္သျဖင့္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲႏိုင္သည့္အလား
အလာပိုမိုျမင့္မားသည္ဟု တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္းေျပာဆုိခ့ဲၾကသည္။ မၾကာခဏ ရည္ညႊန္းကုိးကား
တတ္ၾကသည့္ သာဓကမ်ား၌ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေက်ာက္စမ္ိးတြင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရႊတြင္းမ်ား၌ လုပ္
ကိုင္ေနၾကသူမ်ား၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ငါးဖမ္းစက္ေလွမ်ားေပၚ၌ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသူမ်ား၊ 
အေ၀းေျပး သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕တြင္းအငွားယာဥ္ေမာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ၂၄ နာရီ ၇ ရက္လံုး လည္ပတ္ 
လ်က္ရွိသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ကြက္မ်ားရွိ ကာယလုပ္သားမ်ားပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ 

 မည္သုိ႔ဆုိေစ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈသည္ လူခ်မ္းသာမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးသမားမ်ားအၾကား
၌လည္း အလြန္ေရပန္းစားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ 
လူမႈစီးပြားေရးေနာက္ခံရွသူိမ်ားသာ သုံးစြေဲလ့ရိွသည္ဟု ေျဖဆိုသူမ်ားရႈျမင္သည့္ ဘိန္းျဖဴႏွင့္မတူ 
ကြဲျပားျခားနားသြားျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးက႑ (ဒစၥ္ကိုႏွင့္ ကာရာအုိေက) ၌ မိမိတုိ႔၏ အလုပ္ကို
(တစ္ညလံုး ႏိုးၾကားတက္ၾကြေနေစရန္၊ အရွက္အေၾကာက္ေလ်ာ့ပါးေစရန္၊ သီဆိုကခုန္ႏိုင္ေစရန္ 
စသည္ျဖင့္) ေပါ့ေပါ့ပါးပါးလုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ အသုံးျပဳသည့္ မိန္းကေလးမ်ားအၾကား၌သာမက ၎တို႔
၏ေဖာက္သည္မ်ားအၾကား၌ပါ (ကာမဂုဏ္အာရံု ခံစားမႈအားေကာင္းေစရန္ႏွင့္ ခံစားခ်က္ေဇာကို 
အရွိန္ျမႇင့္တင္ရန္) မက္အမ္ဖီတမင္း စိတ္ၾကြေဆးျပားသံုးစြဲမႈ တြင္က်ယ္ေရပန္းစားလ်က္ရွိသည္
ဟုေျဖဆိုသူမ်ားအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံသေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏွင့္ တရုတ္ေတာင္ပိုင္းေဒသရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈ - 
သံုးစြဲမႈအေလ့အထမ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း transnationalinstitute၁၀



 ဤအေလ့အထမ်ားႏွင့္ ပတ္သက၍္ အေရးႀကီးသည့္ ကိစၥရပ္အခ်ိဳ႕ကုိ မီးေမာင္းထိုးျပႏိုင္
ပါသည္။ ပထမဦးဆံုးအေနျဖင့္ မက္အမ္ဖီတမင္းကို အေငြ႕ပံုစံျဖင့္ ရွဴရိႈက္ရာ၌ အနည္းႏွင့္အမ်ား
ဆိုသလုိ အႏၱရာယ္ရိွသည္ မွန္ေသာ္လည္း (ေနာက္အခန္း၌ ၾကည့္ရႈပါ) အေၾကာထဲထုိးသြင္းအသံုး
ျပဳမႈပံုစံထက္စာလွ်င္ မ်ားစြာအႏၱရာယ္နည္းပါးသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အေၾကာထဲ

ထိုးသြင္းအသံုးျပဳရာ၌ သန္႔စင္ထားျခင္းမရိွသည့္ ေဆးထုိးအပ္/ျပြန္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ျပန္႔ပြား
တတ္သည့္ HIV၊ အသည္းေရာင္အသား၀ါစီႏွင့္ အျခားကူးစက္ေရာဂါမ်ား ကူးစက္ခံရႏိုင္သည့္ အရဲ
စြန္႔ရမႈအႏၱရာယ္ မရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ယူနန္ျပည္နယ္ ႏွစ္ခုစလံုး၌ ေတြ႕ဆံု
ေမးျမန္းခဲသ့ူမ်ားက လြနခ္ဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ၎တို႔၏ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈနည္းလမ္းအ 
ေျပာင္းအလဲမရွိခဲဘဲ့ အေၾကာထဲထုိးသြင္းအသုံးျပဳသူ မရိွသေလာက္ရွားသည္ဟု ေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္။ 
ဆန္႔က်င္ဖက္အေနျဖင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ့ဲသည့္ ထုိင္းသုံးစြသူဲတစ္ဦးက မက္အမ္ဖီတမင္းအၾကည္
ကိုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အၾကာထဲထိုးသြင္းအသံုးျပဳလာခဲ့သည္ဟု ေျပာဆိခ့ဲုၿပီး အျခားတစ္ဦးကလည္း 
အေၾကာထဲထိုးသြင္းအသံုးျပဳသည့္ အေလ့အထမ်ား တျဖည္းျဖည္းတြင္က်ယ္လာသည္ဟု ျဖည့္
စြက္ေျဖဆိုခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မက္အမ္ဖီတမင္းအၾကည္ သို႔မဟုတ္ “ေရခဲ” လက္လွမ္း
မီရရိွႏုိင္မႈ က်ယ္ျပန္႔လာေနသျဖင့္ လာမည့္ေ႔ရွအနာဂတ္၌ အေၾကာထဲထုိးသြင္းအသုံးျပဳသည့္ အေလ့
အထမ်ား တြင္က်ယ္လာႏိငု္သည္ဟု သံုးသပ္ရသည္။ အကယ္စင္စစ္ “ေရခဲ” သည္ မက္အမ္ဖီ
တမင္းထက္ ေနာက္ဆက္တြဲက်န္းမာေရး အႏၱရာယ္ကို ပိမုိ ုျပင္းထန္လာေစရံုမွ်မက၂၂ အေငြ႕ပံုစံ
ျဖင့္ရွဴရိႈက္ရာမွ အေၾကာထဲထိုးသြင္းအသံုးျပဳသည့္ပံုစသံို႔ပါ ဦးတည္ေျပာင္းလဲသြားေစႏိုင္သည္။၂၃ 
သို႔ျဖစ္၍ ထိုကဲ့သို႔ေသာ သံုးစြဲမႈပံုစံအေျပာင္းအလဲကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးရန္ သီးျခားမဟာ
ဗ်ဴဟာမ်ား ေရးဆြကဲ်င့္သုံး၍ ပိုမိုအႏရၱာယ္နည္းပါးသည့္ သုံးစြမဲႈနည္းလမ္းမ်ားကို မက္အမ္ဖီတမင္း
သံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ လကတ္ြဲ၍ အားေပးျမႇင့္တင္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္ (အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး 
အခန္း၌ ၾကည့္ရႈပါ)။

တြင္က်ယ္ေရပန္းစားသလုိ အႏၱရာယ္ႀကီးသည့္ အေလ့အထ။

တစ္ခါတစ္ရံ၌ သံုးစြဲသူမ်ားသည္ ပိုက္အတြင္း သို႔မဟုတ္ ခဲျပားေပၚ၌ တငက္်န္ရစ္ခဲ့သည့ ္ေလာင္ကၽြမ္းၿပီးေဆးျပား၏ 
ခ်ဳိးမ်ားကို ျခစ္ခ်၍ ျပန္လည္စုေဆာင္းကာ ဒုတိယအႀကိမ္ ေလာင္ကၽြမ္းျခင္းအားျဖင့္ ထြက္ေပၚလာသည့္ အေငြ႕မ်ားကို 
ထပ္မံရွဴရိႈက္ၾကသည္။ သံုးစြဲသူမ်ားက ယင္းၾကြင္းက်န္ခ်ဳိးမ်ားကို ဘန္းစကားအားျဖင့္ “ေခ်း” ဟုေခၚဆိုၾကသည္။ သံုးစြဲ
သူအေနျဖင့္ ေဆးျပားကုန္သြားေသာ္လည္း လိုခ်င္သည့္ ခံစားခ်က္မ်ဳိးမရေသးသည့္ အခါမ်ိဳး၌ ဤသို႔ျပဳလုပ္တတ္ၾက
သည္။ ခ်ဳိးမ်ားကို ျပန္ျခစ္ေသာက္ျခင္းျဖင့္ မကအ္မ္ဖီတမင္း၏ အာနိသင္ကို ျမႇင့္တင္ေပးရာေရာက္သည္ဟု ယံုၾကည္
သူမ်ားရွိသလို ျပန္ျခစ္ေသာက္ရသည့္ အရသာကို သေဘာက်ႏွစ္ျခိဳက္သျဖင့္ သုံးစြဲသူမ်ားလည္းရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္
လည္းေျဖဆိုသူအမ်ားစုက ဤအေလ့အထကုိ အႏၱရာယ္ရိွ၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္မႈမရွိသည့္ အေလ့အထအျဖစ္မွန္
မွန္ကန္ကန္ရႈျမင္ သံုးသပ္ခဲ့ၾကသည္။ 

 ATS ရွဴရိႈက္ရန္အတြက္ အသံုးမ်ားၾကသည့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္
ထပ္ေလ့လာၾကည့္ပါက အမ်ားအားျဖင့္ အဆိုပါပစၥည္းမ်ားသည္ အလြန္ေစ်းေပါ၍ ျပန္လည္သံုး
စြဲႏိုင္သည့္ ပလပ္စတစ္ေရသန္႔ဗူးမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ စီးကရက္ဗူးခြမံ်ား၊ ပီေကမ်ားႏွင့္ ေကာ္ဖီမစ္အထုပ္
မ်ား၌ ပါရွိသည့္ ခဲစကၠဴမ်ားျဖစ္ေနသည္။ ၎တို႔သည္ ေလာင္ကၽြမ္းမႈျဖစ္စဥ္၏ ျမင့္မားသည့္အပူ
ဒဏ္ခံႏိုင္ေစရန္ သို႔မဟုတ္ ကနဦးကတည္းက မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈအတြက္ ရည္ရြယ္ထုတ္
လုပ္ထားသည့္ ပစၥည္းမ်ားမဟုတ္ၾကေပ။ ရလဒ္အေနျဖင့္ ၎ပစၥည္းမ်ားကုိ မီးအပူေပးရာမွ ထြက္
ရိွလာသည့္ အႏၱရာယ္ရွိေသာအေငြ႕မ်ားႏွင့္ ဓာတုဓာတမ္်ားကုိပါ တုိက္ရုိက္ရွဴရိႈက္မိသလုိ ျဖစ္သြား
ေစလ်က္ရွိသည္။

 အဖြင့္နိဒါန္းပိုင္း၌ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ပင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမည့္သူမ်ားကိုေသာက္
သံုးသူအခ်င္းခ်င္း အရပ္တြင္းခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ကြန္ရက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ရွာေဖြခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္မ်ား၊ အသက္အရြယ္၊ လူမႈေရးအဆင့္အတန္း၊ က်ား-မ သုိ႔မဟုတ္ 
သံုးစြဲမႈပံုစံခ်င္း ခပ္ဆင္ဆင္တူသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးသို႔ ဦးတည္သြားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားသည္ ေသာင္းေျပာငး္ေရာေထြးေနသည့္ လူအုပ္စုႀကီးတစ္ခုကို မွ်မွ်တတ
ကိုယ္စားျပဳထားဆဲျဖစ္သည္ဟု ဆုိႏိုင္ပါသည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူမ်ားသည္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္မွ 
(၅၆) ႏွစ္ၾကား အသက္အရြယ္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အသက္ (၂၀) ႏွင့္ (၄၀) ႏွစ္ အၾကားရွိေသာသူ
မ်ားကို အမ်ားဆံုးေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့စဥ္၌ အခ်ဳိ႕သည္ လက္ရွိ
အလုပ္အကိုင္မရွိသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အမ်ားအျပားသည္ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ား၌ ရာသီအလုိက္ေပၚလာ
သည့္အလုပ္အကိုင္မ်ားအပါအ၀င္ အလုပ္ၾကမ္းမ်ိဳးစံုကို ႀကံဳရာက်ပန္း လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္
ၿပီးအနည္းအက်ဥ္းခန္႔သည္သာလွ်င္ ပုိမုိအေျခတက်ရွိသည့္ ဆံပင္အလွျပင္သူ၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းျပင္
ဆိုင္အလုပ္သမား၊ အငွားယာဥ္ေမာင္း သို႔မဟုတ္ အေ၀းေျပးကားယာဥ္ေမာင္း၊ ဆီအုန္းစိုက္ခင္း 
အလုပ္သမားႏွင့္ ညေစ်းအေရာင္းစာေရးက့ဲသုိ႔ေသာ အလုပ္အကုိင္မ်ိဳးကုိ လုပ္ကုိင္လ်က္ရိွသည္။

 မက္အမ္ဖီတမင္း အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ၂၅ ႏွစ္ (ဘိန္းစာပင္ 
အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀) ခန္႔ရွိၿပီး အတိုဆံုးသံုးစြဲသူ၏ သံုးစြဲ
မႈသက္တမ္းသည္ ၂ ႏွစ္မွ်ရိွသည္။ ၎တုိ႔အနက္မွ ႏွစ္ဦးသည္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲခ်ိန္၌ လံုး၀သံုးစြဲမႈ
မရွိေတာ့ေပ။ အေရးႀကီးသည့္ အခ်ကတ္စ္ခုအေနျဖင့္ သံုးစြဲသူအားလံုးနီးပါးသည္ အခ်ိန္ကာလ
သက္တမ္းအားျဖင့္ ကြာျခားမႈရွိေသာ္လည္း အနည္းဆံုးတစ္ႀကမ္ိမွ် ေခတၱနားခ့ဲဖူးသည္ သုိ႔မဟုတ္ 
လံုး၀ျဖတ္ပစ္ခဲ့ဖူးသည္ဟု သိရွိခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲသူမ်ားအၾကား အလြန္
က်ယ္ေျပာသည့္ ရာဇ၀င္မ်ားႏွင့္ သံုးစြဲမႈပံုစံမ်ိဳးစံုရွိေနေၾကာင္း ျပဆိုလ်က္ရွိသည့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အလြန္အေရးပါလ်က္ရွိသည္။

 ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူေပါင္း ၃၇ ဦးအနက္ ၇ ဦးသည္သာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ဤအေရအတြကသ္ည္ ေနာက္ပုိင္းဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အမ်ဳိးသမီး
ထုတစ္ရပ္လံုးအၾကားရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈ အတိုင္းအတာကုိ အပ္က်မတ္က်ထင္ဟပ္လ်က္
ရွိသည္ဟု မဆိုလိုေပ။ အမ်ဳိးသမီးသံုးစြဲသူ အေရအတြက္ နည္းပါးေနရျခင္းသည္ အမ်ဳိးသားမ်ား
သာပါ၀င္မႈမ်ားျပားသည့္ အရပ္ထဲမွ သုံးစြသူဲကြန္ရက္မ်ားအေပၚ မီွခုိအားထားရသည့္ ရွာေဖြေမးျမန္း
ေရးနည္းလမး္၏ ဘက္လိုက္မႈရိွသည့္ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထုိ႔အျပင္ မူးယစ္
ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈသည္ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္၍ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳးိသမီးမ်ားအေပၚ ေ၀ဖန္ကဲ့ရဲ႕မႈျပင္း
ထန္သည့္ အခင္းအက်င္းမ်ဳိး၌ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈကို သုေတသနျပဳရသည့္အခါ ႀကံဳေတြ႕ရ
သည့္အခက္အခဲမ်ားကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ရုပ္လံုးေပၚလာေစပါသည္။ 

 ပထမဆံုး ေလ့လာသံုးသပ္မိသည့္အခ်က္အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲသူ့ အမ်ား
စုသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားတကာ ခုိင္းႏိႈင္းပံုေဖာ္ၾကသည့္ ကူကယ္
၍မရေတာ့ေသာသူမ်ားႏွင့္ ဆင္ျခင္တံုတရားကင္းမဲ့သည့္ “ေဆးသမားမ်ား” ဟူသည့္ပုံရိပ္မ်ိဳ း၌ အံ၀င္
ေနၾကသူမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ အမွန္တကယ္လည္း ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူ အမ်ားစုသည္ အလုပ္လုပ္
ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး က်ယ္ျပန္႔သည့္ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားရိွေနၾကသလုိ ရပ္ေရးရြာေရးလုပ္
ငန္းမ်ား၌လည္း တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ မိသားစုႏွင့္ ေကာင္းမြန္
သည့္ဆက္ဆေံရး တည္ေဆာက္ထားႏိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕သည့္ အိမ္ေထာင္ရက္သားက်
ကာသားသမီးမ်ား ထြန္းကား၍ ၀၀လင္လင္ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ၾကသည့္အျပင္ သားသမီး
မ်ား၏ ပညာေရးကိုလည္း အျပည့္အ၀ေထာက္ပ့ံေပးႏိုင္ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ မိမိတို႔၏ မူးယစ္ေဆး
၀ါးသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ အခက္ေတြ႕ေနရသူအခ်ိဳ႕လည္း အမွန္တကယ္ရွိေန
ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ သံုးစြဲသူမ်ားအားလံုးသည္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာ

ႏိုင္သည့္ အရဲစြန္႔ရမႈ အႏၱရာယ္မ်ားရွိေနၿပီး ဆိုးရြားသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ သက္ေရာက္မႈမ်ားေပၚ
ေပါက္လာႏိုင္ေၾကာင္း (အႏၱရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ေကာင္းစြာ
နားလည္သေဘာေပါက္ထားသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

 ေျဖဆိုသူမ်ားအားလံုးက အရြယ္စံု၊ အလုပ္အကိုင္မ်ိဳးစံု၊ လူမႈစီးပြားေရးအဆင့္အတန္း
အမ်ိဳးမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ က်ား/မ မဟူ လူ႔အလႊာေပါင္းစံု၌ မက္အမ္ဖီတမင္းကို ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်
စြာသံုးစြဲလ်က္ရွိသည္ဟု အတည္ျပဳေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 လူငယ္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ စူးစမ္းေလ့လာရန္ႏွင့္ အပန္းေျဖရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ျဖင့္မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲမႈျပဳရန္ အထူးတလည္ တိမ္းညႊတ္လြယ္သူမ်ားအျဖစ္ အစဥ္အဆက္ပံု
ေဖာ္ခံခဲ့ရျခင္းအေပၚ ထူး၍အ့ံၾသသင့္စရာေတာ့မရိွေပ။ အမ်ားအျပားကလည္း အမ်ိဳးသားမ်ားအၾကား
၌သာ ေရပန္းစားလူႀကိဳက္မ်ားသည့္ ဘိန္းျဖဴကဲ့သို႔ေသာ အျခားမူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ကင္းကင္း
ရွင္းရွင္းရွိလင့္ကစား မက္အမ္ဖီတမင္းႏွင့္ ပတ္သက္လာသည့္အခါ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား
သည္လည္း ရံဖန္ရံခါသံုးစြဲတတ္ၾကသည္ဟု အခိုင္အမာေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေတြ႕ဆုံေမး
ျမန္းခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ား၏ ေခ်ာကလက္ႏွင့္ အေမႊးရနံ႔ခ်င္း ဆင္တူ၍ 
စိတ္ကိုတက္ၾကြေစတတ္သည့္ အာနိသင္သည္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈပိုရွိလာေစၿပီး လူမႈ
ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္လာေစသည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ိဳးကို (အက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ရရွိေစသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးထုအၾကား ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်ျခင္းျဖစ္
သည္ဟု ေထာက္ျပေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 ေျဖဆိုခဲ့သူအားလံုးနီးပါးက ညဆိုင္းအလုပ္ဆင္းရသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ကာယလုပ္အား 
အလြန္အမင္းစိုက္ထုတ္၍ ပင္ပင္ပန္းပန္းလုပ္ကိုင္ၾကရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္ၿပီး
ေျမာက္ေစရန္ႏွင့္ ႏိုးႏိုးၾကားၾကားသတိရိွရန္ လုိအပ္သျဖင့္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲႏိုင္သည့္အလား
အလာပိုမိုျမင့္မားသည္ဟု တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္းေျပာဆုိခ့ဲၾကသည္။ မၾကာခဏ ရည္ညႊန္းကုိးကား
တတ္ၾကသည့္ သာဓကမ်ား၌ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေက်ာက္စမ္ိးတြင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရႊတြင္းမ်ား၌ လုပ္
ကိုင္ေနၾကသူမ်ား၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ငါးဖမ္းစက္ေလွမ်ားေပၚ၌ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသူမ်ား၊ 
အေ၀းေျပး သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕တြင္းအငွားယာဥ္ေမာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ၂၄ နာရီ ၇ ရက္လံုး လည္ပတ္ 
လ်က္ရွိသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ကြက္မ်ားရွိ ကာယလုပ္သားမ်ားပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ 

 မည္သုိ႔ဆုိေစ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈသည္ လူခ်မ္းသာမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးသမားမ်ားအၾကား
၌လည္း အလြန္ေရပန္းစားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ 
လူမႈစီးပြားေရးေနာက္ခံရွသူိမ်ားသာ သုံးစြေဲလ့ရိွသည္ဟု ေျဖဆိုသူမ်ားရႈျမင္သည့္ ဘိန္းျဖဴႏွင့္မတူ 
ကြဲျပားျခားနားသြားျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးက႑ (ဒစၥ္ကိုႏွင့္ ကာရာအုိေက) ၌ မိမိတုိ႔၏ အလုပ္ကို
(တစ္ညလံုး ႏိုးၾကားတက္ၾကြေနေစရန္၊ အရွက္အေၾကာက္ေလ်ာ့ပါးေစရန္၊ သီဆိုကခုန္ႏိုင္ေစရန္ 
စသည္ျဖင့္) ေပါ့ေပါ့ပါးပါးလုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ အသုံးျပဳသည့္ မိန္းကေလးမ်ားအၾကား၌သာမက ၎တို႔
၏ေဖာက္သည္မ်ားအၾကား၌ပါ (ကာမဂုဏ္အာရံု ခံစားမႈအားေကာင္းေစရန္ႏွင့္ ခံစားခ်က္ေဇာကို 
အရွိန္ျမႇင့္တင္ရန္) မက္အမ္ဖီတမင္း စိတ္ၾကြေဆးျပားသံုးစြဲမႈ တြင္က်ယ္ေရပန္းစားလ်က္ရွိသည္
ဟုေျဖဆိုသူမ်ားအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံသေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏွင့္ တရုတ္ေတာင္ပိုင္းေဒသရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈ - 
သံုးစြဲမႈအေလ့အထမ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း transnationalinstitute၁၁



 မူးယစ္ေဆး၀ါးတစ္မ်ဳိးထက္ပိ၍ု သုံးစြျဲခင္းသည္လည္း ေဒသတစ္လႊား တျဖည္းျဖည္းတြင္
က်ယ္လာလ်က္ရိွသည့္ အမွန္တရားတစ္ခုျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာေျဖဆုိသူမ်ားက မက္အမ္ဖီတမင္း
စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ားကုိ ဘိန္းျဖဴႏွင့္ ပူးတြအဲသုံးျပဳျခင္းသည္ မက္အမ္ဖီတမင္း၏ တက္ၾကြေစသည့္
အာနိသင္ႏွင့္ ဘိန္းျဖဴကေပးသည့္ ခံစားခ်က္အၿငိမ္/မွိန္းေမာအပန္းေျပမႈတို႔ ပူးတြဲေဆာင့္တက္လာ
သည့္ေကာင္းခ်က္မ်ဳိးကုိရရိွလုိ၍ အသုံးျပဳၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆုိသြားခ့ဲသည္။ အနည္းအက်ဥ္း
ခန္႔သည္ စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ားကို “ေရခဲ” ႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံတြဲ၍ အသံုးျပဳတတ္ၾကၿပီး ဤအေလ့
အထသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ကၽြႏ္ပု္တို႔ကြင္းဆင္းေလ့လာခ့ဲသည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ား၌ တျဖည္း
ျဖည္းေရပန္းစားလာေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းသည့္ အခ်က္အေနျဖင့္စိတ္
ၾကြေဆးျပားမ်ားကုိ “ေရခဲ” ႏွင့္တြဲရိႈ႕ျခင္းျဖင့္ ပုိမုိေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္း၍ ေႏွးေကြးသည့္ ေလာင္ကၽြမ္းမႈ 
ျဖစ္စဥ္ကို ရရွိေစရံုမွ်မက အာနိသင္ပုိမုိျပင္းထန္လာၿပီး ေကာင္းခ်ိန္ကိုလည္း ရွည္ၾကာလာေစသည္
ဟုတစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း ေျဖဆိုသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤက့ဲသုိ႔ တြဲသံုးေလ့ရွိသူတိုင္းက ယခင္ႏွင့္
မတူဘဲ အရည္အေသြး ညံ့ဖ်င္းလြန္းသည့္ စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ား ေပါမ်ားလာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္
ဟုေစာဒကတက္ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ လက္ရွိ၀ယ္ယူရရိွႏုိင္သည့္ မက္အမ္ဖီတမင္းေဆး
ျပားအမ်ားစုသည္ အရႈ႕ိမခံဘဲ စကၠန္႔အနည္းငယ္အတြင္း လုံး၀အေငြ႕ပ်ံသြားသက့ဲသုိ႔ ေလာင္ကၽြမ္း
မႈျဖစ္စဥ္ ျမန္ဆန္လြန္းသည္ဟုလည္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသြားခဲ့ၾကသည္။

 ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ေျဖဆုိသူတစ္ဦးက မက္အမ္ဖီတမင္းစိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ား ေစ်းႀကီးလာ
ခဲ့သျဖင့္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြရဲာမွ ဘိန္းျဖဴကုိ ေျပာင္းလဲသံုးစြဲျဖစ္ခဲ့ၿပီး မၾကာမီ၌ အေၾကာထဲထိုး
သြင္းသည့္ အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့ရသည္ဟု ဖြင့္ဟေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 ဤအျဖစ္အပ်က္မ်ားက ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ သံုးစြဲမႈမျပဳရန္ ကာကြယ္တားဆီးျခင္းထက္ 
တရားမ၀င္မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကို ဖိဖိစီးစီးႏွိပ္ကြပ္ရန္ႏွင့္ ၿဖိဳခြဲႏွိမ္ႏွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား
သည္ေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္အေပၚလိုက္၍ အေျပာင္းအလဲျပဳလပု္မႈမ်ားဆီသို႔ ဦးတည္သြားေစႏိုင္
ၿပီး “ေရခဲ” ကဲ့သို႔ေသာ အျခားမူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳသည့္ ရလဒ္မ်ိဳ း သို႔မဟုတ္ 
သံုးစြဲမႈနည္းလမ္းသစ္မ်ား ေပၚထြက္လာေစျခင္းႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံ ပိ၍ုအႏၱရာယ္မ်ားသည့္ အေလ့
အထမ်ား (အေၾကာထဲထိုးသြင္းအသံုးျပဳမႈ) သို႔ ေျပာင္းလဲသြားေစေၾကာင္း သာဓကျပဆိုလ်က္ရွိ
သည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါးတစ္မ်ဳိးထက္ပို၍ သုံးစြဲျခင္းႏွင့္ ေျပာင္းလဲလာသည့္ အေလ့အထမ်ား။ “သံုးစြဲသူ၏ ေနာက္ခံရာဇ၀င္
အေပၚမူတည္၍ သုံးစြဲသည့္ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးအမ်ဳိးအစား

မ်ားကြာျခားသြားေလ့ရွိ 
သည္။ ခ်မ္းသာေသာသူမ်ားက 

မက္အမ္ဖီတမင္းစိတ္ၾကြ
ေဆးျပားမ်ားကုိ ပံုမွန္ဆက္
လက္ သုံးစြဲႏိုင္ေသာ္လည္း 

ဆင္းရဲသားမိသားစုမွ ေပါက္
ဖြားလာသည့္ သုံးစြဲသူလူငယ္
မ်ားအေနျဖင့္ မက္အမ္ဖီတမင္း
ေဆးျပားမ်ားကုိ ဆက္လက္

၀ယ္ယူသုံးစြရဲန္ ေငြေၾကး
မတတ္ႏိုင္ေတာ့သည့္အခါ 
ဘိန္းျဖဴဖက္သုိ႔ ကူးေျပာင္း

သြားႏိုင္ပါသည္။”

မူးယစ္ေဆး၀ါး တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကုိ 
လက္လွမ္းမီရယူသုံးစြႏုိဲင္ျခင္း

မရိွေစရန္ တင္းက်ပ္လုိက္ျခင္း
သည္ ယင္းေဆး၀ါးမ်ားကုိ 

သံုးစြဲေနသူမ်ားအား ပုိ၍
အႏၱရာယ္ရိွသည့္ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ 
သုံးစြမဲႈအေလ့အထမ်ားဆီသုိ႔ 

ကူးေျပာင္းသြားေစရန္ 
တြန္းပုိ႔လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း 
အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး 

၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ 
ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ 
ကြင္းဆင္း၀န္ထမ္းတစ္ဦး

ထိုင္းႏုိင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ား၌ ဘိန္းစာပင္သုံးစြဲမႈ၂၄

ဘိန္းစာပင္ဆုိသည္မွာ ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းေဒသတြင္ ေပါက္ေရာက္လ်က္ရွိသည့္ အပူပိုင္းေဒသေပါက္
ပင္တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ သုံးစြသဲည့္ ပမာဏအနည္းအမ်ားေပၚမူတည္၍ ဘိန္းစာရြက္သည္ ညင္သာေပ်ာ့ေျပာင္းစြာ တက္ၾကြ
ေစသည့္ သို႔မဟုတ္ မွိန္းေမာအပန္းေျပေစသည့္ ခံစားခ်က္မ်ဳိးကို ျဖစ္ေပၚလာေစသျဖင့္ အာနိသင္သက္ေရာက္မႈသည္ 
ကြမ္းယာႏွင့္ ခပ္ဆင္ဆင္တူသည္ဟု ခိုင္းႏိႈင္းေျပာဆုိ၍ ရႏုိင္ပါသည္။ ဘိန္းစာရြက္ကို တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မြန္
ျပည္နယ္တို႔၌ ရိုးရာဓေလ့အရ သံုးစြဲလာခဲ့ၿပီး ေဆး၀ါးအာနိသင္ပါရွိသျဖင့္လည္း ေဆးျဖစ္၀ါးျဖစ္ပါ သုံးစြေဲလ့ရွိသည္။ အ
ရြက္မ်ားကို အေျခာက္ခံ၍ အမႈန္႔ႀကိတ္ကာ အမႈန္႔အတိုင္းစားသံုးျခင္းျဖစ္ေစ၊ ေရေႏြးခတ္၍ျဖစ္ေစ ေသာက္သံုးၾကျခင္း
ျဖစ္သည္။ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ လူငယ္မ်ားအၾကား၌ ဘိန္းစာမႈန္႔မ်ားကို ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆး၊ ဒိန္ခ်ဥ္ႏွင့္ ေကာ္ဖီတို႔ျဖင့္ 
ေသာင္းေျပာင္းေရာစပ္၍လည္း အသံုးျပဳေလ့ရွိၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ “အာဆီယံ” ဟု ေခၚေ၀ၚၾကသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ “၄ x 
၁၀၀” (စီခြန္ရိြဳင္း) စပ္ရည္သည္ အႏွစ္က်ေအာင္က်ိဳခ်က္ထားသည့္ ဘိန္းစာရြက္၊ ကိုကာကိုလာ၊ ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္
ေဆးႏွင့္ ေရခဲတံုးမ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။  

 အဖြင့္နိဒါန္းပိုင္း၌ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ပင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမည့္သူမ်ားကိုေသာက္
သံုးသူအခ်င္းခ်င္း အရပ္တြင္းခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ကြန္ရက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ရွာေဖြခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္မ်ား၊ အသက္အရြယ္၊ လူမႈေရးအဆင့္အတန္း၊ က်ား-မ သုိ႔မဟုတ္ 
သံုးစြဲမႈပံုစံခ်င္း ခပ္ဆင္ဆင္တူသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးသို႔ ဦးတည္သြားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားသည္ ေသာင္းေျပာငး္ေရာေထြးေနသည့္ လူအုပ္စုႀကီးတစ္ခုကို မွ်မွ်တတ
ကိုယ္စားျပဳထားဆဲျဖစ္သည္ဟု ဆုိႏိုင္ပါသည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူမ်ားသည္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္မွ 
(၅၆) ႏွစ္ၾကား အသက္အရြယ္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အသက္ (၂၀) ႏွင့္ (၄၀) ႏွစ္ အၾကားရွိေသာသူ
မ်ားကို အမ်ားဆံုးေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့စဥ္၌ အခ်ဳိ႕သည္ လက္ရွိ
အလုပ္အကိုင္မရွိသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အမ်ားအျပားသည္ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ား၌ ရာသီအလုိက္ေပၚလာ
သည့္အလုပ္အကိုင္မ်ားအပါအ၀င္ အလုပ္ၾကမ္းမ်ိဳးစံုကို ႀကံဳရာက်ပန္း လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္
ၿပီးအနည္းအက်ဥ္းခန္႔သည္သာလွ်င္ ပုိမုိအေျခတက်ရွိသည့္ ဆံပင္အလွျပင္သူ၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းျပင္
ဆိုင္အလုပ္သမား၊ အငွားယာဥ္ေမာင္း သို႔မဟုတ္ အေ၀းေျပးကားယာဥ္ေမာင္း၊ ဆီအုန္းစိုက္ခင္း 
အလုပ္သမားႏွင့္ ညေစ်းအေရာင္းစာေရးက့ဲသုိ႔ေသာ အလုပ္အကုိင္မ်ိဳးကုိ လုပ္ကုိင္လ်က္ရိွသည္။

 မက္အမ္ဖီတမင္း အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ၂၅ ႏွစ္ (ဘိန္းစာပင္ 
အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀) ခန္႔ရွိၿပီး အတိုဆံုးသံုးစြဲသူ၏ သံုးစြဲ
မႈသက္တမ္းသည္ ၂ ႏွစ္မွ်ရိွသည္။ ၎တုိ႔အနက္မွ ႏွစ္ဦးသည္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲခ်ိန္၌ လံုး၀သံုးစြဲမႈ
မရွိေတာ့ေပ။ အေရးႀကီးသည့္ အခ်ကတ္စ္ခုအေနျဖင့္ သံုးစြဲသူအားလံုးနီးပါးသည္ အခ်ိန္ကာလ
သက္တမ္းအားျဖင့္ ကြာျခားမႈရွိေသာ္လည္း အနည္းဆံုးတစ္ႀကမ္ိမွ် ေခတၱနားခ့ဲဖူးသည္ သုိ႔မဟုတ္ 
လံုး၀ျဖတ္ပစ္ခဲ့ဖူးသည္ဟု သိရွိခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲသူမ်ားအၾကား အလြန္
က်ယ္ေျပာသည့္ ရာဇ၀င္မ်ားႏွင့္ သံုးစြဲမႈပံုစံမ်ိဳးစံုရွိေနေၾကာင္း ျပဆိုလ်က္ရွိသည့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အလြန္အေရးပါလ်က္ရွိသည္။

 ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူေပါင္း ၃၇ ဦးအနက္ ၇ ဦးသည္သာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ဤအေရအတြကသ္ည္ ေနာက္ပုိင္းဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အမ်ဳိးသမီး
ထုတစ္ရပ္လံုးအၾကားရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈ အတိုင္းအတာကုိ အပ္က်မတ္က်ထင္ဟပ္လ်က္
ရွိသည္ဟု မဆိုလိုေပ။ အမ်ဳိးသမီးသံုးစြဲသူ အေရအတြက္ နည္းပါးေနရျခင္းသည္ အမ်ဳိးသားမ်ား
သာပါ၀င္မႈမ်ားျပားသည့္ အရပ္ထဲမွ သုံးစြသူဲကြန္ရက္မ်ားအေပၚ မီွခုိအားထားရသည့္ ရွာေဖြေမးျမန္း
ေရးနည္းလမး္၏ ဘက္လိုက္မႈရိွသည့္ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထုိ႔အျပင္ မူးယစ္
ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈသည္ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္၍ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳးိသမီးမ်ားအေပၚ ေ၀ဖန္ကဲ့ရဲ႕မႈျပင္း
ထန္သည့္ အခင္းအက်င္းမ်ဳိး၌ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈကို သုေတသနျပဳရသည့္အခါ ႀကံဳေတြ႕ရ
သည့္အခက္အခဲမ်ားကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ရုပ္လံုးေပၚလာေစပါသည္။ 

 ပထမဆံုး ေလ့လာသံုးသပ္မိသည့္အခ်က္အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲသူ့ အမ်ား
စုသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားတကာ ခုိင္းႏိႈင္းပံုေဖာ္ၾကသည့္ ကူကယ္
၍မရေတာ့ေသာသူမ်ားႏွင့္ ဆင္ျခင္တံုတရားကင္းမဲ့သည့္ “ေဆးသမားမ်ား” ဟူသည့္ပုံရိပ္မ်ိဳ း၌ အံ၀င္
ေနၾကသူမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ အမွန္တကယ္လည္း ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူ အမ်ားစုသည္ အလုပ္လုပ္
ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး က်ယ္ျပန္႔သည့္ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားရိွေနၾကသလုိ ရပ္ေရးရြာေရးလုပ္
ငန္းမ်ား၌လည္း တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ မိသားစုႏွင့္ ေကာင္းမြန္
သည့္ဆက္ဆေံရး တည္ေဆာက္ထားႏိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕သည့္ အိမ္ေထာင္ရက္သားက်
ကာသားသမီးမ်ား ထြန္းကား၍ ၀၀လင္လင္ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ၾကသည့္အျပင္ သားသမီး
မ်ား၏ ပညာေရးကိုလည္း အျပည့္အ၀ေထာက္ပ့ံေပးႏိုင္ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ မိမိတို႔၏ မူးယစ္ေဆး
၀ါးသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ အခက္ေတြ႕ေနရသူအခ်ိဳ႕လည္း အမွန္တကယ္ရွိေန
ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ သံုးစြဲသူမ်ားအားလံုးသည္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာ

ႏိုင္သည့္ အရဲစြန္႔ရမႈ အႏၱရာယ္မ်ားရွိေနၿပီး ဆိုးရြားသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ သက္ေရာက္မႈမ်ားေပၚ
ေပါက္လာႏိုင္ေၾကာင္း (အႏၱရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ေကာင္းစြာ
နားလည္သေဘာေပါက္ထားသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

 ေျဖဆိုသူမ်ားအားလံုးက အရြယ္စံု၊ အလုပ္အကိုင္မ်ိဳးစံု၊ လူမႈစီးပြားေရးအဆင့္အတန္း
အမ်ိဳးမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ က်ား/မ မဟူ လူ႔အလႊာေပါင္းစံု၌ မက္အမ္ဖီတမင္းကို ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်
စြာသံုးစြဲလ်က္ရွိသည္ဟု အတည္ျပဳေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 လူငယ္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ စူးစမ္းေလ့လာရန္ႏွင့္ အပန္းေျဖရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ျဖင့္မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲမႈျပဳရန္ အထူးတလည္ တိမ္းညႊတ္လြယ္သူမ်ားအျဖစ္ အစဥ္အဆက္ပံု
ေဖာ္ခံခဲ့ရျခင္းအေပၚ ထူး၍အ့ံၾသသင့္စရာေတာ့မရိွေပ။ အမ်ားအျပားကလည္း အမ်ိဳးသားမ်ားအၾကား
၌သာ ေရပန္းစားလူႀကိဳက္မ်ားသည့္ ဘိန္းျဖဴကဲ့သို႔ေသာ အျခားမူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ကင္းကင္း
ရွင္းရွင္းရွိလင့္ကစား မက္အမ္ဖီတမင္းႏွင့္ ပတ္သက္လာသည့္အခါ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား
သည္လည္း ရံဖန္ရံခါသံုးစြဲတတ္ၾကသည္ဟု အခိုင္အမာေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေတြ႕ဆုံေမး
ျမန္းခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ား၏ ေခ်ာကလက္ႏွင့္ အေမႊးရနံ႔ခ်င္း ဆင္တူ၍ 
စိတ္ကိုတက္ၾကြေစတတ္သည့္ အာနိသင္သည္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈပိုရွိလာေစၿပီး လူမႈ
ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္လာေစသည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ိဳးကို (အက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ရရွိေစသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးထုအၾကား ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်ျခင္းျဖစ္
သည္ဟု ေထာက္ျပေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 ေျဖဆိုခဲ့သူအားလံုးနီးပါးက ညဆိုင္းအလုပ္ဆင္းရသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ကာယလုပ္အား 
အလြန္အမင္းစိုက္ထုတ္၍ ပင္ပင္ပန္းပန္းလုပ္ကိုင္ၾကရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္ၿပီး
ေျမာက္ေစရန္ႏွင့္ ႏိုးႏိုးၾကားၾကားသတိရိွရန္ လုိအပ္သျဖင့္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲႏိုင္သည့္အလား
အလာပိုမိုျမင့္မားသည္ဟု တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္းေျပာဆုိခ့ဲၾကသည္။ မၾကာခဏ ရည္ညႊန္းကုိးကား
တတ္ၾကသည့္ သာဓကမ်ား၌ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေက်ာက္စမ္ိးတြင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရႊတြင္းမ်ား၌ လုပ္
ကိုင္ေနၾကသူမ်ား၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ငါးဖမ္းစက္ေလွမ်ားေပၚ၌ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသူမ်ား၊ 
အေ၀းေျပး သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕တြင္းအငွားယာဥ္ေမာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ၂၄ နာရီ ၇ ရက္လံုး လည္ပတ္ 
လ်က္ရွိသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ကြက္မ်ားရွိ ကာယလုပ္သားမ်ားပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ 

 မည္သုိ႔ဆုိေစ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈသည္ လူခ်မ္းသာမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးသမားမ်ားအၾကား
၌လည္း အလြန္ေရပန္းစားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ 
လူမႈစီးပြားေရးေနာက္ခံရွသူိမ်ားသာ သုံးစြေဲလ့ရိွသည္ဟု ေျဖဆိုသူမ်ားရႈျမင္သည့္ ဘိန္းျဖဴႏွင့္မတူ 
ကြဲျပားျခားနားသြားျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးက႑ (ဒစၥ္ကိုႏွင့္ ကာရာအုိေက) ၌ မိမိတုိ႔၏ အလုပ္ကို
(တစ္ညလံုး ႏိုးၾကားတက္ၾကြေနေစရန္၊ အရွက္အေၾကာက္ေလ်ာ့ပါးေစရန္၊ သီဆိုကခုန္ႏိုင္ေစရန္ 
စသည္ျဖင့္) ေပါ့ေပါ့ပါးပါးလုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ အသုံးျပဳသည့္ မိန္းကေလးမ်ားအၾကား၌သာမက ၎တို႔
၏ေဖာက္သည္မ်ားအၾကား၌ပါ (ကာမဂုဏ္အာရံု ခံစားမႈအားေကာင္းေစရန္ႏွင့္ ခံစားခ်က္ေဇာကို 
အရွိန္ျမႇင့္တင္ရန္) မက္အမ္ဖီတမင္း စိတ္ၾကြေဆးျပားသံုးစြဲမႈ တြင္က်ယ္ေရပန္းစားလ်က္ရွိသည္
ဟုေျဖဆိုသူမ်ားအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံသေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏွင့္ တရုတ္ေတာင္ပိုင္းေဒသရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈ - 
သံုးစြဲမႈအေလ့အထမ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း transnationalinstitute၁၂



Lorem ipsum

 အဖြင့္နိဒါန္းပိုင္း၌ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ပင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမည့္သူမ်ားကိုေသာက္
သံုးသူအခ်င္းခ်င္း အရပ္တြင္းခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ကြန္ရက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ရွာေဖြခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္မ်ား၊ အသက္အရြယ္၊ လူမႈေရးအဆင့္အတန္း၊ က်ား-မ သုိ႔မဟုတ္ 
သံုးစြဲမႈပံုစံခ်င္း ခပ္ဆင္ဆင္တူသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးသို႔ ဦးတည္သြားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားသည္ ေသာင္းေျပာငး္ေရာေထြးေနသည့္ လူအုပ္စုႀကီးတစ္ခုကို မွ်မွ်တတ
ကိုယ္စားျပဳထားဆဲျဖစ္သည္ဟု ဆုိႏိုင္ပါသည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူမ်ားသည္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္မွ 
(၅၆) ႏွစ္ၾကား အသက္အရြယ္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အသက္ (၂၀) ႏွင့္ (၄၀) ႏွစ္ အၾကားရွိေသာသူ
မ်ားကို အမ်ားဆံုးေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့စဥ္၌ အခ်ဳိ႕သည္ လက္ရွိ
အလုပ္အကိုင္မရွိသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အမ်ားအျပားသည္ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ား၌ ရာသီအလုိက္ေပၚလာ
သည့္အလုပ္အကိုင္မ်ားအပါအ၀င္ အလုပ္ၾကမ္းမ်ိဳးစံုကို ႀကံဳရာက်ပန္း လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္
ၿပီးအနည္းအက်ဥ္းခန္႔သည္သာလွ်င္ ပုိမုိအေျခတက်ရွိသည့္ ဆံပင္အလွျပင္သူ၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းျပင္
ဆိုင္အလုပ္သမား၊ အငွားယာဥ္ေမာင္း သို႔မဟုတ္ အေ၀းေျပးကားယာဥ္ေမာင္း၊ ဆီအုန္းစိုက္ခင္း 
အလုပ္သမားႏွင့္ ညေစ်းအေရာင္းစာေရးက့ဲသုိ႔ေသာ အလုပ္အကုိင္မ်ိဳးကုိ လုပ္ကုိင္လ်က္ရိွသည္။

 မက္အမ္ဖီတမင္း အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ၂၅ ႏွစ္ (ဘိန္းစာပင္ 
အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀) ခန္႔ရွိၿပီး အတိုဆံုးသံုးစြဲသူ၏ သံုးစြဲ
မႈသက္တမ္းသည္ ၂ ႏွစ္မွ်ရိွသည္။ ၎တုိ႔အနက္မွ ႏွစ္ဦးသည္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲခ်ိန္၌ လံုး၀သံုးစြဲမႈ
မရွိေတာ့ေပ။ အေရးႀကီးသည့္ အခ်ကတ္စ္ခုအေနျဖင့္ သံုးစြဲသူအားလံုးနီးပါးသည္ အခ်ိန္ကာလ
သက္တမ္းအားျဖင့္ ကြာျခားမႈရွိေသာ္လည္း အနည္းဆံုးတစ္ႀကမ္ိမွ် ေခတၱနားခ့ဲဖူးသည္ သုိ႔မဟုတ္ 
လံုး၀ျဖတ္ပစ္ခဲ့ဖူးသည္ဟု သိရွိခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲသူမ်ားအၾကား အလြန္
က်ယ္ေျပာသည့္ ရာဇ၀င္မ်ားႏွင့္ သံုးစြဲမႈပံုစံမ်ိဳးစံုရွိေနေၾကာင္း ျပဆိုလ်က္ရွိသည့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အလြန္အေရးပါလ်က္ရွိသည္။

 ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူေပါင္း ၃၇ ဦးအနက္ ၇ ဦးသည္သာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ဤအေရအတြကသ္ည္ ေနာက္ပုိင္းဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အမ်ဳိးသမီး
ထုတစ္ရပ္လံုးအၾကားရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈ အတိုင္းအတာကုိ အပ္က်မတ္က်ထင္ဟပ္လ်က္
ရွိသည္ဟု မဆိုလိုေပ။ အမ်ဳိးသမီးသံုးစြဲသူ အေရအတြက္ နည္းပါးေနရျခင္းသည္ အမ်ဳိးသားမ်ား
သာပါ၀င္မႈမ်ားျပားသည့္ အရပ္ထဲမွ သုံးစြသူဲကြန္ရက္မ်ားအေပၚ မီွခုိအားထားရသည့္ ရွာေဖြေမးျမန္း
ေရးနည္းလမး္၏ ဘက္လိုက္မႈရိွသည့္ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထုိ႔အျပင္ မူးယစ္
ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈသည္ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္၍ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳးိသမီးမ်ားအေပၚ ေ၀ဖန္ကဲ့ရဲ႕မႈျပင္း
ထန္သည့္ အခင္းအက်င္းမ်ဳိး၌ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈကို သုေတသနျပဳရသည့္အခါ ႀကံဳေတြ႕ရ
သည့္အခက္အခဲမ်ားကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ရုပ္လံုးေပၚလာေစပါသည္။ 

 ပထမဆံုး ေလ့လာသံုးသပ္မိသည့္အခ်က္အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲသူ့ အမ်ား
စုသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားတကာ ခုိင္းႏိႈင္းပံုေဖာ္ၾကသည့္ ကူကယ္
၍မရေတာ့ေသာသူမ်ားႏွင့္ ဆင္ျခင္တံုတရားကင္းမဲ့သည့္ “ေဆးသမားမ်ား” ဟူသည့္ပုံရိပ္မ်ိဳ း၌ အံ၀င္
ေနၾကသူမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ အမွန္တကယ္လည္း ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူ အမ်ားစုသည္ အလုပ္လုပ္
ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး က်ယ္ျပန္႔သည့္ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားရိွေနၾကသလုိ ရပ္ေရးရြာေရးလုပ္
ငန္းမ်ား၌လည္း တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ မိသားစုႏွင့္ ေကာင္းမြန္
သည့္ဆက္ဆေံရး တည္ေဆာက္ထားႏိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕သည့္ အိမ္ေထာင္ရက္သားက်
ကာသားသမီးမ်ား ထြန္းကား၍ ၀၀လင္လင္ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ၾကသည့္အျပင္ သားသမီး
မ်ား၏ ပညာေရးကိုလည္း အျပည့္အ၀ေထာက္ပ့ံေပးႏိုင္ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ မိမိတို႔၏ မူးယစ္ေဆး
၀ါးသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ အခက္ေတြ႕ေနရသူအခ်ိဳ႕လည္း အမွန္တကယ္ရွိေန
ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ သံုးစြဲသူမ်ားအားလံုးသည္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာ

မက္အမ္ဖီတမင္း သုံးစြဲသူမ်ား။

ႏိုင္သည့္ အရဲစြန္႔ရမႈ အႏၱရာယ္မ်ားရွိေနၿပီး ဆိုးရြားသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ သက္ေရာက္မႈမ်ားေပၚ
ေပါက္လာႏိုင္ေၾကာင္း (အႏၱရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ေကာင္းစြာ
နားလည္သေဘာေပါက္ထားသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

 ေျဖဆိုသူမ်ားအားလံုးက အရြယ္စံု၊ အလုပ္အကိုင္မ်ိဳးစံု၊ လူမႈစီးပြားေရးအဆင့္အတန္း
အမ်ိဳးမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ က်ား/မ မဟူ လူ႔အလႊာေပါင္းစံု၌ မက္အမ္ဖီတမင္းကို ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်
စြာသံုးစြဲလ်က္ရွိသည္ဟု အတည္ျပဳေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 လူငယ္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ စူးစမ္းေလ့လာရန္ႏွင့္ အပန္းေျဖရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ျဖင့္မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲမႈျပဳရန္ အထူးတလည္ တိမ္းညႊတ္လြယ္သူမ်ားအျဖစ္ အစဥ္အဆက္ပံု
ေဖာ္ခံခဲ့ရျခင္းအေပၚ ထူး၍အ့ံၾသသင့္စရာေတာ့မရိွေပ။ အမ်ားအျပားကလည္း အမ်ိဳးသားမ်ားအၾကား
၌သာ ေရပန္းစားလူႀကိဳက္မ်ားသည့္ ဘိန္းျဖဴကဲ့သို႔ေသာ အျခားမူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ကင္းကင္း
ရွင္းရွင္းရွိလင့္ကစား မက္အမ္ဖီတမင္းႏွင့္ ပတ္သက္လာသည့္အခါ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား
သည္လည္း ရံဖန္ရံခါသံုးစြဲတတ္ၾကသည္ဟု အခိုင္အမာေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေတြ႕ဆုံေမး
ျမန္းခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ား၏ ေခ်ာကလက္ႏွင့္ အေမႊးရနံ႔ခ်င္း ဆင္တူ၍ 
စိတ္ကိုတက္ၾကြေစတတ္သည့္ အာနိသင္သည္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈပိုရွိလာေစၿပီး လူမႈ
ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္လာေစသည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ိဳးကို (အက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ရရွိေစသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးထုအၾကား ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်ျခင္းျဖစ္
သည္ဟု ေထာက္ျပေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 ေျဖဆိုခဲ့သူအားလံုးနီးပါးက ညဆိုင္းအလုပ္ဆင္းရသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ကာယလုပ္အား 
အလြန္အမင္းစိုက္ထုတ္၍ ပင္ပင္ပန္းပန္းလုပ္ကိုင္ၾကရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္ၿပီး
ေျမာက္ေစရန္ႏွင့္ ႏိုးႏိုးၾကားၾကားသတိရိွရန္ လုိအပ္သျဖင့္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲႏိုင္သည့္အလား
အလာပိုမိုျမင့္မားသည္ဟု တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္းေျပာဆုိခ့ဲၾကသည္။ မၾကာခဏ ရည္ညႊန္းကုိးကား
တတ္ၾကသည့္ သာဓကမ်ား၌ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေက်ာက္စမ္ိးတြင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရႊတြင္းမ်ား၌ လုပ္
ကိုင္ေနၾကသူမ်ား၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ငါးဖမ္းစက္ေလွမ်ားေပၚ၌ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသူမ်ား၊ 
အေ၀းေျပး သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕တြင္းအငွားယာဥ္ေမာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ၂၄ နာရီ ၇ ရက္လံုး လည္ပတ္ 
လ်က္ရွိသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ကြက္မ်ားရွိ ကာယလုပ္သားမ်ားပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ 

 မည္သုိ႔ဆုိေစ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈသည္ လူခ်မ္းသာမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးသမားမ်ားအၾကား
၌လည္း အလြန္ေရပန္းစားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ 
လူမႈစီးပြားေရးေနာက္ခံရွသူိမ်ားသာ သုံးစြေဲလ့ရိွသည္ဟု ေျဖဆိုသူမ်ားရႈျမင္သည့္ ဘိန္းျဖဴႏွင့္မတူ 
ကြဲျပားျခားနားသြားျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးက႑ (ဒစၥ္ကိုႏွင့္ ကာရာအုိေက) ၌ မိမိတုိ႔၏ အလုပ္ကို
(တစ္ညလံုး ႏိုးၾကားတက္ၾကြေနေစရန္၊ အရွက္အေၾကာက္ေလ်ာ့ပါးေစရန္၊ သီဆိုကခုန္ႏိုင္ေစရန္ 
စသည္ျဖင့္) ေပါ့ေပါ့ပါးပါးလုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ အသုံးျပဳသည့္ မိန္းကေလးမ်ားအၾကား၌သာမက ၎တို႔
၏ေဖာက္သည္မ်ားအၾကား၌ပါ (ကာမဂုဏ္အာရံု ခံစားမႈအားေကာင္းေစရန္ႏွင့္ ခံစားခ်က္ေဇာကို 
အရွိန္ျမႇင့္တင္ရန္) မက္အမ္ဖီတမင္း စိတ္ၾကြေဆးျပားသံုးစြဲမႈ တြင္က်ယ္ေရပန္းစားလ်က္ရွိသည္
ဟုေျဖဆိုသူမ်ားအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံသေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏွင့္ တရုတ္ေတာင္ပိုင္းေဒသရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈ - 
သံုးစြဲမႈအေလ့အထမ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း transnationalinstitute၁၃



 အဖြင့္နိဒါန္းပိုင္း၌ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ပင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမည့္သူမ်ားကိုေသာက္
သံုးသူအခ်င္းခ်င္း အရပ္တြင္းခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ကြန္ရက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ရွာေဖြခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္မ်ား၊ အသက္အရြယ္၊ လူမႈေရးအဆင့္အတန္း၊ က်ား-မ သုိ႔မဟုတ္ 
သံုးစြဲမႈပံုစံခ်င္း ခပ္ဆင္ဆင္တူသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးသို႔ ဦးတည္သြားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားသည္ ေသာင္းေျပာငး္ေရာေထြးေနသည့္ လူအုပ္စုႀကီးတစ္ခုကို မွ်မွ်တတ
ကိုယ္စားျပဳထားဆဲျဖစ္သည္ဟု ဆုိႏိုင္ပါသည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူမ်ားသည္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္မွ 
(၅၆) ႏွစ္ၾကား အသက္အရြယ္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အသက္ (၂၀) ႏွင့္ (၄၀) ႏွစ္ အၾကားရွိေသာသူ
မ်ားကို အမ်ားဆံုးေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့စဥ္၌ အခ်ဳိ႕သည္ လက္ရွိ
အလုပ္အကိုင္မရွိသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အမ်ားအျပားသည္ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ား၌ ရာသီအလုိက္ေပၚလာ
သည့္အလုပ္အကိုင္မ်ားအပါအ၀င္ အလုပ္ၾကမ္းမ်ိဳးစံုကို ႀကံဳရာက်ပန္း လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္
ၿပီးအနည္းအက်ဥ္းခန္႔သည္သာလွ်င္ ပုိမုိအေျခတက်ရွိသည့္ ဆံပင္အလွျပင္သူ၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းျပင္
ဆိုင္အလုပ္သမား၊ အငွားယာဥ္ေမာင္း သို႔မဟုတ္ အေ၀းေျပးကားယာဥ္ေမာင္း၊ ဆီအုန္းစိုက္ခင္း 
အလုပ္သမားႏွင့္ ညေစ်းအေရာင္းစာေရးက့ဲသုိ႔ေသာ အလုပ္အကုိင္မ်ိဳးကုိ လုပ္ကုိင္လ်က္ရိွသည္။

 မက္အမ္ဖီတမင္း အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ၂၅ ႏွစ္ (ဘိန္းစာပင္ 
အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀) ခန္႔ရွိၿပီး အတိုဆံုးသံုးစြဲသူ၏ သံုးစြဲ
မႈသက္တမ္းသည္ ၂ ႏွစ္မွ်ရိွသည္။ ၎တုိ႔အနက္မွ ႏွစ္ဦးသည္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲခ်ိန္၌ လံုး၀သံုးစြဲမႈ
မရွိေတာ့ေပ။ အေရးႀကီးသည့္ အခ်ကတ္စ္ခုအေနျဖင့္ သံုးစြဲသူအားလံုးနီးပါးသည္ အခ်ိန္ကာလ
သက္တမ္းအားျဖင့္ ကြာျခားမႈရွိေသာ္လည္း အနည္းဆံုးတစ္ႀကမ္ိမွ် ေခတၱနားခ့ဲဖူးသည္ သုိ႔မဟုတ္ 
လံုး၀ျဖတ္ပစ္ခဲ့ဖူးသည္ဟု သိရွိခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲသူမ်ားအၾကား အလြန္
က်ယ္ေျပာသည့္ ရာဇ၀င္မ်ားႏွင့္ သံုးစြဲမႈပံုစံမ်ိဳးစံုရွိေနေၾကာင္း ျပဆိုလ်က္ရွိသည့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အလြန္အေရးပါလ်က္ရွိသည္။

 ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူေပါင္း ၃၇ ဦးအနက္ ၇ ဦးသည္သာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ဤအေရအတြကသ္ည္ ေနာက္ပုိင္းဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အမ်ဳိးသမီး
ထုတစ္ရပ္လံုးအၾကားရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈ အတိုင္းအတာကုိ အပ္က်မတ္က်ထင္ဟပ္လ်က္
ရွိသည္ဟု မဆိုလိုေပ။ အမ်ဳိးသမီးသံုးစြဲသူ အေရအတြက္ နည္းပါးေနရျခင္းသည္ အမ်ဳိးသားမ်ား
သာပါ၀င္မႈမ်ားျပားသည့္ အရပ္ထဲမွ သုံးစြသူဲကြန္ရက္မ်ားအေပၚ မီွခုိအားထားရသည့္ ရွာေဖြေမးျမန္း
ေရးနည္းလမး္၏ ဘက္လိုက္မႈရိွသည့္ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထုိ႔အျပင္ မူးယစ္
ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈသည္ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္၍ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳးိသမီးမ်ားအေပၚ ေ၀ဖန္ကဲ့ရဲ႕မႈျပင္း
ထန္သည့္ အခင္းအက်င္းမ်ဳိး၌ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈကို သုေတသနျပဳရသည့္အခါ ႀကံဳေတြ႕ရ
သည့္အခက္အခဲမ်ားကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ရုပ္လံုးေပၚလာေစပါသည္။ 

 ပထမဆံုး ေလ့လာသံုးသပ္မိသည့္အခ်က္အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲသူ့ အမ်ား
စုသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားတကာ ခုိင္းႏိႈင္းပံုေဖာ္ၾကသည့္ ကူကယ္
၍မရေတာ့ေသာသူမ်ားႏွင့္ ဆင္ျခင္တံုတရားကင္းမဲ့သည့္ “ေဆးသမားမ်ား” ဟူသည့္ပုံရိပ္မ်ိဳ း၌ အံ၀င္
ေနၾကသူမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ အမွန္တကယ္လည္း ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူ အမ်ားစုသည္ အလုပ္လုပ္
ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး က်ယ္ျပန္႔သည့္ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားရိွေနၾကသလုိ ရပ္ေရးရြာေရးလုပ္
ငန္းမ်ား၌လည္း တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ မိသားစုႏွင့္ ေကာင္းမြန္
သည့္ဆက္ဆေံရး တည္ေဆာက္ထားႏိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕သည့္ အိမ္ေထာင္ရက္သားက်
ကာသားသမီးမ်ား ထြန္းကား၍ ၀၀လင္လင္ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ၾကသည့္အျပင္ သားသမီး
မ်ား၏ ပညာေရးကိုလည္း အျပည့္အ၀ေထာက္ပ့ံေပးႏိုင္ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ မိမိတို႔၏ မူးယစ္ေဆး
၀ါးသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ အခက္ေတြ႕ေနရသူအခ်ိဳ႕လည္း အမွန္တကယ္ရွိေန
ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ သံုးစြဲသူမ်ားအားလံုးသည္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာ

ႏိုင္သည့္ အရဲစြန္႔ရမႈ အႏၱရာယ္မ်ားရွိေနၿပီး ဆိုးရြားသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ သက္ေရာက္မႈမ်ားေပၚ
ေပါက္လာႏိုင္ေၾကာင္း (အႏၱရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ေကာင္းစြာ
နားလည္သေဘာေပါက္ထားသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

 ေျဖဆိုသူမ်ားအားလံုးက အရြယ္စံု၊ အလုပ္အကိုင္မ်ိဳးစံု၊ လူမႈစီးပြားေရးအဆင့္အတန္း
အမ်ိဳးမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ က်ား/မ မဟူ လူ႔အလႊာေပါင္းစံု၌ မက္အမ္ဖီတမင္းကို ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်
စြာသံုးစြဲလ်က္ရွိသည္ဟု အတည္ျပဳေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 လူငယ္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ စူးစမ္းေလ့လာရန္ႏွင့္ အပန္းေျဖရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ျဖင့္မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲမႈျပဳရန္ အထူးတလည္ တိမ္းညႊတ္လြယ္သူမ်ားအျဖစ္ အစဥ္အဆက္ပံု
ေဖာ္ခံခဲ့ရျခင္းအေပၚ ထူး၍အ့ံၾသသင့္စရာေတာ့မရိွေပ။ အမ်ားအျပားကလည္း အမ်ိဳးသားမ်ားအၾကား
၌သာ ေရပန္းစားလူႀကိဳက္မ်ားသည့္ ဘိန္းျဖဴကဲ့သို႔ေသာ အျခားမူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ကင္းကင္း
ရွင္းရွင္းရွိလင့္ကစား မက္အမ္ဖီတမင္းႏွင့္ ပတ္သက္လာသည့္အခါ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား
သည္လည္း ရံဖန္ရံခါသံုးစြဲတတ္ၾကသည္ဟု အခိုင္အမာေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေတြ႕ဆုံေမး
ျမန္းခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ား၏ ေခ်ာကလက္ႏွင့္ အေမႊးရနံ႔ခ်င္း ဆင္တူ၍ 
စိတ္ကိုတက္ၾကြေစတတ္သည့္ အာနိသင္သည္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈပိုရွိလာေစၿပီး လူမႈ
ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္လာေစသည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ိဳးကို (အက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ရရွိေစသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးထုအၾကား ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်ျခင္းျဖစ္
သည္ဟု ေထာက္ျပေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 ေျဖဆိုခဲ့သူအားလံုးနီးပါးက ညဆိုင္းအလုပ္ဆင္းရသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ကာယလုပ္အား 
အလြန္အမင္းစိုက္ထုတ္၍ ပင္ပင္ပန္းပန္းလုပ္ကိုင္ၾကရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္ၿပီး
ေျမာက္ေစရန္ႏွင့္ ႏိုးႏိုးၾကားၾကားသတိရိွရန္ လုိအပ္သျဖင့္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲႏိုင္သည့္အလား
အလာပိုမိုျမင့္မားသည္ဟု တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္းေျပာဆုိခ့ဲၾကသည္။ မၾကာခဏ ရည္ညႊန္းကုိးကား
တတ္ၾကသည့္ သာဓကမ်ား၌ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေက်ာက္စမ္ိးတြင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရႊတြင္းမ်ား၌ လုပ္
ကိုင္ေနၾကသူမ်ား၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ငါးဖမ္းစက္ေလွမ်ားေပၚ၌ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသူမ်ား၊ 
အေ၀းေျပး သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕တြင္းအငွားယာဥ္ေမာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ၂၄ နာရီ ၇ ရက္လံုး လည္ပတ္ 
လ်က္ရွိသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ကြက္မ်ားရွိ ကာယလုပ္သားမ်ားပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ 

 မည္သုိ႔ဆုိေစ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈသည္ လူခ်မ္းသာမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးသမားမ်ားအၾကား
၌လည္း အလြန္ေရပန္းစားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ 
လူမႈစီးပြားေရးေနာက္ခံရွသူိမ်ားသာ သုံးစြေဲလ့ရိွသည္ဟု ေျဖဆိုသူမ်ားရႈျမင္သည့္ ဘိန္းျဖဴႏွင့္မတူ 
ကြဲျပားျခားနားသြားျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးက႑ (ဒစၥ္ကိုႏွင့္ ကာရာအုိေက) ၌ မိမိတုိ႔၏ အလုပ္ကို
(တစ္ညလံုး ႏိုးၾကားတက္ၾကြေနေစရန္၊ အရွက္အေၾကာက္ေလ်ာ့ပါးေစရန္၊ သီဆိုကခုန္ႏိုင္ေစရန္ 
စသည္ျဖင့္) ေပါ့ေပါ့ပါးပါးလုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ အသုံးျပဳသည့္ မိန္းကေလးမ်ားအၾကား၌သာမက ၎တို႔
၏ေဖာက္သည္မ်ားအၾကား၌ပါ (ကာမဂုဏ္အာရံု ခံစားမႈအားေကာင္းေစရန္ႏွင့္ ခံစားခ်က္ေဇာကို 
အရွိန္ျမႇင့္တင္ရန္) မက္အမ္ဖီတမင္း စိတ္ၾကြေဆးျပားသံုးစြဲမႈ တြင္က်ယ္ေရပန္းစားလ်က္ရွိသည္
ဟုေျဖဆိုသူမ်ားအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံသေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

“ေလာင္းကစား၀ါသနာ
ပါသူေတြနဲ႔ သူေဌးေတြက 

အဖီဒရင္းသုံးရတာကို 
သေဘာက်ႏွစ္ျခိဳက္ေလ့

ရွိတယ္။”

တရုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္
မွ ၂၆ ႏွစ္အရြယ္ 
အမ်ဳိးသားတစ္ဦး          

“လူငယ္ေတြေရာ လူႀကီးေတြ
ေရာ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံး
ရတာကုိ သေဘာက်ၾက

တယ္။ ညကားသမားေတြက 
အိပ္မငိုက္ေအာင္ သုံးၾက

တယ။္ လူငယ္ေတြက
 ကလပ္ေတြတက္ဖို႔ သံုးၾက

တယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕က်ေတာ့ 
သီခ်င္းေလး တီးလုိက္ ဆုိလုိက္

လုပ္ဖို႔သုံးသလုိ တစ္ခ်ိဳ႕က်
ေတာ့လည္း အိမ္မွာေအးေအး

ေဆးေဆးနားေနရင္းနဲ႔ သံုး
ျဖစ္ၾကတယ္။ ခ်မ္းသာတဲ့သူ

ေတြ၊ အႏုပညာရွင္ေတြ၊ 
ေဘာလုံးသမားေတြသာမက 

ရဲအရာရွိတစ္ခ်ိဳ႕ေတာင္ 
မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးၾက

တာပဲ။”

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ၂၁ ႏွစ္အရြယ္ 
ေျဖဆိုသူအမ်ဳိးသားတစ္ဦး

ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏွင့္ တရုတ္ေတာင္ပိုင္းေဒသရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈ - 
သံုးစြဲမႈအေလ့အထမ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း transnationalinstitute၁၄



 အဖြင့္နိဒါန္းပိုင္း၌ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ပင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမည့္သူမ်ားကိုေသာက္
သံုးသူအခ်င္းခ်င္း အရပ္တြင္းခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ကြန္ရက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ရွာေဖြခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္မ်ား၊ အသက္အရြယ္၊ လူမႈေရးအဆင့္အတန္း၊ က်ား-မ သုိ႔မဟုတ္ 
သံုးစြဲမႈပံုစံခ်င္း ခပ္ဆင္ဆင္တူသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးသို႔ ဦးတည္သြားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားသည္ ေသာင္းေျပာငး္ေရာေထြးေနသည့္ လူအုပ္စုႀကီးတစ္ခုကို မွ်မွ်တတ
ကိုယ္စားျပဳထားဆဲျဖစ္သည္ဟု ဆုိႏိုင္ပါသည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူမ်ားသည္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္မွ 
(၅၆) ႏွစ္ၾကား အသက္အရြယ္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အသက္ (၂၀) ႏွင့္ (၄၀) ႏွစ္ အၾကားရွိေသာသူ
မ်ားကို အမ်ားဆံုးေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့စဥ္၌ အခ်ဳိ႕သည္ လက္ရွိ
အလုပ္အကိုင္မရွိသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အမ်ားအျပားသည္ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ား၌ ရာသီအလုိက္ေပၚလာ
သည့္အလုပ္အကိုင္မ်ားအပါအ၀င္ အလုပ္ၾကမ္းမ်ိဳးစံုကို ႀကံဳရာက်ပန္း လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္
ၿပီးအနည္းအက်ဥ္းခန္႔သည္သာလွ်င္ ပုိမုိအေျခတက်ရွိသည့္ ဆံပင္အလွျပင္သူ၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းျပင္
ဆိုင္အလုပ္သမား၊ အငွားယာဥ္ေမာင္း သို႔မဟုတ္ အေ၀းေျပးကားယာဥ္ေမာင္း၊ ဆီအုန္းစိုက္ခင္း 
အလုပ္သမားႏွင့္ ညေစ်းအေရာင္းစာေရးက့ဲသုိ႔ေသာ အလုပ္အကုိင္မ်ိဳးကုိ လုပ္ကုိင္လ်က္ရိွသည္။

 မက္အမ္ဖီတမင္း အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ၂၅ ႏွစ္ (ဘိန္းစာပင္ 
အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀) ခန္႔ရွိၿပီး အတိုဆံုးသံုးစြဲသူ၏ သံုးစြဲ
မႈသက္တမ္းသည္ ၂ ႏွစ္မွ်ရိွသည္။ ၎တုိ႔အနက္မွ ႏွစ္ဦးသည္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲခ်ိန္၌ လံုး၀သံုးစြဲမႈ
မရွိေတာ့ေပ။ အေရးႀကီးသည့္ အခ်ကတ္စ္ခုအေနျဖင့္ သံုးစြဲသူအားလံုးနီးပါးသည္ အခ်ိန္ကာလ
သက္တမ္းအားျဖင့္ ကြာျခားမႈရွိေသာ္လည္း အနည္းဆံုးတစ္ႀကမ္ိမွ် ေခတၱနားခ့ဲဖူးသည္ သုိ႔မဟုတ္ 
လံုး၀ျဖတ္ပစ္ခဲ့ဖူးသည္ဟု သိရွိခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲသူမ်ားအၾကား အလြန္
က်ယ္ေျပာသည့္ ရာဇ၀င္မ်ားႏွင့္ သံုးစြဲမႈပံုစံမ်ိဳးစံုရွိေနေၾကာင္း ျပဆိုလ်က္ရွိသည့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အလြန္အေရးပါလ်က္ရွိသည္။

 ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူေပါင္း ၃၇ ဦးအနက္ ၇ ဦးသည္သာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ဤအေရအတြကသ္ည္ ေနာက္ပုိင္းဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အမ်ဳိးသမီး
ထုတစ္ရပ္လံုးအၾကားရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈ အတိုင္းအတာကုိ အပ္က်မတ္က်ထင္ဟပ္လ်က္
ရွိသည္ဟု မဆိုလိုေပ။ အမ်ဳိးသမီးသံုးစြဲသူ အေရအတြက္ နည္းပါးေနရျခင္းသည္ အမ်ဳိးသားမ်ား
သာပါ၀င္မႈမ်ားျပားသည့္ အရပ္ထဲမွ သုံးစြသူဲကြန္ရက္မ်ားအေပၚ မီွခုိအားထားရသည့္ ရွာေဖြေမးျမန္း
ေရးနည္းလမး္၏ ဘက္လိုက္မႈရိွသည့္ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထုိ႔အျပင္ မူးယစ္
ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈသည္ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္၍ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳးိသမီးမ်ားအေပၚ ေ၀ဖန္ကဲ့ရဲ႕မႈျပင္း
ထန္သည့္ အခင္းအက်င္းမ်ဳိး၌ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈကို သုေတသနျပဳရသည့္အခါ ႀကံဳေတြ႕ရ
သည့္အခက္အခဲမ်ားကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ရုပ္လံုးေပၚလာေစပါသည္။ 

 ပထမဆံုး ေလ့လာသံုးသပ္မိသည့္အခ်က္အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲသူ့ အမ်ား
စုသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားတကာ ခုိင္းႏိႈင္းပံုေဖာ္ၾကသည့္ ကူကယ္
၍မရေတာ့ေသာသူမ်ားႏွင့္ ဆင္ျခင္တံုတရားကင္းမဲ့သည့္ “ေဆးသမားမ်ား” ဟူသည့္ပုံရိပ္မ်ိဳ း၌ အံ၀င္
ေနၾကသူမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ အမွန္တကယ္လည္း ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူ အမ်ားစုသည္ အလုပ္လုပ္
ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး က်ယ္ျပန္႔သည့္ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားရိွေနၾကသလုိ ရပ္ေရးရြာေရးလုပ္
ငန္းမ်ား၌လည္း တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ မိသားစုႏွင့္ ေကာင္းမြန္
သည့္ဆက္ဆေံရး တည္ေဆာက္ထားႏိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕သည့္ အိမ္ေထာင္ရက္သားက်
ကာသားသမီးမ်ား ထြန္းကား၍ ၀၀လင္လင္ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ၾကသည့္အျပင္ သားသမီး
မ်ား၏ ပညာေရးကိုလည္း အျပည့္အ၀ေထာက္ပ့ံေပးႏိုင္ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ မိမိတို႔၏ မူးယစ္ေဆး
၀ါးသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ အခက္ေတြ႕ေနရသူအခ်ိဳ႕လည္း အမွန္တကယ္ရွိေန
ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ သံုးစြဲသူမ်ားအားလံုးသည္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာ

ႏိုင္သည့္ အရဲစြန္႔ရမႈ အႏၱရာယ္မ်ားရွိေနၿပီး ဆိုးရြားသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ သက္ေရာက္မႈမ်ားေပၚ
ေပါက္လာႏိုင္ေၾကာင္း (အႏၱရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ေကာင္းစြာ
နားလည္သေဘာေပါက္ထားသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

 ေျဖဆိုသူမ်ားအားလံုးက အရြယ္စံု၊ အလုပ္အကိုင္မ်ိဳးစံု၊ လူမႈစီးပြားေရးအဆင့္အတန္း
အမ်ိဳးမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ က်ား/မ မဟူ လူ႔အလႊာေပါင္းစံု၌ မက္အမ္ဖီတမင္းကို ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်
စြာသံုးစြဲလ်က္ရွိသည္ဟု အတည္ျပဳေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 လူငယ္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ စူးစမ္းေလ့လာရန္ႏွင့္ အပန္းေျဖရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ျဖင့္မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲမႈျပဳရန္ အထူးတလည္ တိမ္းညႊတ္လြယ္သူမ်ားအျဖစ္ အစဥ္အဆက္ပံု
ေဖာ္ခံခဲ့ရျခင္းအေပၚ ထူး၍အ့ံၾသသင့္စရာေတာ့မရိွေပ။ အမ်ားအျပားကလည္း အမ်ိဳးသားမ်ားအၾကား
၌သာ ေရပန္းစားလူႀကိဳက္မ်ားသည့္ ဘိန္းျဖဴကဲ့သို႔ေသာ အျခားမူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ကင္းကင္း
ရွင္းရွင္းရွိလင့္ကစား မက္အမ္ဖီတမင္းႏွင့္ ပတ္သက္လာသည့္အခါ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား
သည္လည္း ရံဖန္ရံခါသံုးစြဲတတ္ၾကသည္ဟု အခိုင္အမာေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေတြ႕ဆုံေမး
ျမန္းခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ား၏ ေခ်ာကလက္ႏွင့္ အေမႊးရနံ႔ခ်င္း ဆင္တူ၍ 
စိတ္ကိုတက္ၾကြေစတတ္သည့္ အာနိသင္သည္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈပိုရွိလာေစၿပီး လူမႈ
ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္လာေစသည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ိဳးကို (အက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ရရွိေစသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးထုအၾကား ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်ျခင္းျဖစ္
သည္ဟု ေထာက္ျပေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 ေျဖဆိုခဲ့သူအားလံုးနီးပါးက ညဆိုင္းအလုပ္ဆင္းရသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ကာယလုပ္အား 
အလြန္အမင္းစိုက္ထုတ္၍ ပင္ပင္ပန္းပန္းလုပ္ကိုင္ၾကရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္ၿပီး
ေျမာက္ေစရန္ႏွင့္ ႏိုးႏိုးၾကားၾကားသတိရိွရန္ လုိအပ္သျဖင့္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲႏိုင္သည့္အလား
အလာပိုမိုျမင့္မားသည္ဟု တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္းေျပာဆုိခ့ဲၾကသည္။ မၾကာခဏ ရည္ညႊန္းကုိးကား
တတ္ၾကသည့္ သာဓကမ်ား၌ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေက်ာက္စမ္ိးတြင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရႊတြင္းမ်ား၌ လုပ္
ကိုင္ေနၾကသူမ်ား၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ငါးဖမ္းစက္ေလွမ်ားေပၚ၌ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသူမ်ား၊ 
အေ၀းေျပး သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕တြင္းအငွားယာဥ္ေမာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ၂၄ နာရီ ၇ ရက္လံုး လည္ပတ္ 
လ်က္ရွိသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ကြက္မ်ားရွိ ကာယလုပ္သားမ်ားပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ 

 မည္သုိ႔ဆုိေစ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈသည္ လူခ်မ္းသာမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးသမားမ်ားအၾကား
၌လည္း အလြန္ေရပန္းစားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ 
လူမႈစီးပြားေရးေနာက္ခံရွသူိမ်ားသာ သုံးစြေဲလ့ရိွသည္ဟု ေျဖဆိုသူမ်ားရႈျမင္သည့္ ဘိန္းျဖဴႏွင့္မတူ 
ကြဲျပားျခားနားသြားျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးက႑ (ဒစၥ္ကိုႏွင့္ ကာရာအုိေက) ၌ မိမိတုိ႔၏ အလုပ္ကို
(တစ္ညလံုး ႏိုးၾကားတက္ၾကြေနေစရန္၊ အရွက္အေၾကာက္ေလ်ာ့ပါးေစရန္၊ သီဆိုကခုန္ႏိုင္ေစရန္ 
စသည္ျဖင့္) ေပါ့ေပါ့ပါးပါးလုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ အသုံးျပဳသည့္ မိန္းကေလးမ်ားအၾကား၌သာမက ၎တို႔
၏ေဖာက္သည္မ်ားအၾကား၌ပါ (ကာမဂုဏ္အာရံု ခံစားမႈအားေကာင္းေစရန္ႏွင့္ ခံစားခ်က္ေဇာကို 
အရွိန္ျမႇင့္တင္ရန္) မက္အမ္ဖီတမင္း စိတ္ၾကြေဆးျပားသံုးစြဲမႈ တြင္က်ယ္ေရပန္းစားလ်က္ရွိသည္
ဟုေျဖဆိုသူမ်ားအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံသေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

 ဤေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ ရလဒ္မ်ားက ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ စတင္သုံးစြစဲဥ္က အတူပါသည့္ 
သူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ အလြန္အေရးပါသည့္ အခန္းက႑ကို မီးေမာင္းထိုးျပထားၿပီး တိုက္ေဒသႀကီး
တစ္လႊား ေ႔ရွပိုင္း၌ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည့္ သုေတသနေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္လည္း ကိုက္ညီထင္ဟပ္မႈရွိ
ပါသည္။၂၅ တကယ္တမ္း၌လည္း ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူတိုင္းက ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္၌ မက္အမ္ဖီ
တမင္းကို “အေပ်ာ္” သေဘာမ်ဳိးျဖင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္အတူ စမ္းသပ္သံုးစြဲျဖစ္ခဲ့သည္ဟု ေျဖဆို
ခဲ့ၾကသည္။ သုံးစြဲသူမ်ားက ၎တုိ႔အခ်င္းခ်င္း ေဆးျပားမ်ားမွ်ေ၀သုံးစြပုံဲကုိ ေျပာျပရာ၌ တစ္ခါတစ္ရံ 
ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို အႏုစိတ္ရိုးရာဓေလ့တစ္ခုက့ဲသုိ႔ ျပင္ဆင္ေနရာခ်၍ အခ်င္းခ်င္းစကားစျမည္
ေျပာစေနာက္ၾကရင္း ဂစ္တာေလးတီး၍ သီခ်င္းေလးဆုိရင္း မက္အမ္ဖတီမင္းကေပးသည့္ အာနိသင္
ႏွင့္ ခံစားခ်က္မ်ားကို အတူတကြရွဴရိႈက္ ခံစားၾကသည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္
အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ား အထူးသျဖင့္ ေန႔စဥ္နီးပါးသံုးစြဲၾကသည့္ သုံးစြဲသူမ်ားက တစ္ဦးတည္းလည္းသံုး
စြဲျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ မည္သို႔ဆိေုစ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈသည္ လူမႈေရးအေတြ႕အႀကံဳ
တစ္ရပ္အျဖစ္ မ်ားစြာက်န္ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ေသာက္ေဖာ္ေသာက္ဖက္မ်ားႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြ
မ်ားအား ေတြ႕ဆံုစကားေျပာသည့္ အခါသမယတစ္ခု ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးခ်င္း၏ 
အမူအက်င့္အေပၚ သက္ေရာက္လႊမ္းမိုးႏိုင္ေစရန္ အသိုင္းအ၀ိုင္းတစ္ခုလံုး လက္ခံက်င့္သံုးလ်က္
ရွိသည့္ စံမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ လူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈတိုင္းကို လူမႈေရးအရ ထိန္းခ်ဳပ္
ထားေလ့ရွိသျဖင့္ ဤရႈေထာင့္ကို အေျခခံက်က် နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 
ဥပမာ အရဲစြန္႔ရမႈျမင့္မားသည္ သို႔မဟုတ္ အႏၱရာယ္ႀကီးသည္ဟု အသိုင္းအ၀ိုင္းတစ္ခုလံုး ရႈျမင္
လက္ခံထားသည့္ အေလ့အထမ်ားကို ႀကိဳတင္ျပ႒ာန္းတားျမစ္၍ အႏၱရာယ္ကင္းသည္ သို႔မဟုတ္ 
လက္သင့္ခံႏိုင္သည္ ဟုယူဆရသည့္ အမူအက်င့္မ်ားကို အားေပးတိုက္တြန္းျခင္းမ်ိဳးကို ဆိုလိုပါ
သည္။ မိမိဘာသာ စည္းကမ္းတက် ထိန္းခ်ဳပ္အသံုးျပဳႏိုင္ေစသည့္ ယႏၱရားမ်ားအားေကာင္းလာ
ၿပီးအႏၱရာယ္ကင္းသည့္ သံုးစြ ဲမႈအေလ့အထမ်ား ေပၚထြက္လာေစရန္ ဥပေဒႏွင့္ လူမႈေရးအရ 
အေထာက္အကူျပဳသည့္ ပတ္၀န္းက်င္မ်ိဳးဖန္တီးေပးရန္ မျဖစ္မေန လိုအပ္ပါသည္။၂၆

 လူမႈေရးႏွင့္ ဥပေဒအရ တရား၀င္လက္ခံထားၾကသည့္ စိတ္ကုိေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါး
မ်ားကို သာဓကအေနျဖင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ရႈပါက ဤသေဘာတရားကုိ ပုိမုိနားလည္သေဘာေပါက္
လာပါလိမ့္မည္။၂၇ ၀ိုင္ေသာကသ္ံုးျခင္းသည္ ဥေရာပေတာင္ပိုင္းေဒသ (အီတလီ၊ ျပင္သစ္၊ စပိန္၊ 
ေပၚတူဂီ) မ်ား၌ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအရ အခိုင္အမာလက္ခံက်င့သ္ံုးလ်က္ရွိသည့္ အေလ့
အထမ်ားျဖစ္သည္။ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ အမ်ားစုသည္ ဥပမာ အစာစားခ်ိန္မ်ဳိး၌ ၀ုိင္ကုိပုံမွန္ေသာက္
သံုးၾကၿပီး ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားကိုလည္း ၀ိုင္စမ္းရင္းျဖင့္ ေသာက္တတ္လာေစရန္ မိဘမ်ားကိုယ္
တိုင္မိတ္ဆက္ေပးလ်က္ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဤႏုိင္ငံမ်ားသည္ ပုံမွန္ေသာက္သံုးျခင္းမရွိဘဲ ရံဖန္ရံခါ
သာပမာဏအေျမာက္အမ်ား ေသာက္သုံးတတ္သည့္ အျခားဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားထက္စာလွ်င္ ျပႆနာ
ရွိသည့္ အရက္ေသစာေသာက္စားမႈႏႈန္း အလြန္နည္းပါးေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။၂၈ ဤကိစၥ
ရပ္ကို ရွင္းျပႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာ ရွိေနေသာ္လည္း ျမင္သာထင္သာသည့္ အေၾကာင္း
ရင္းတစ္ခုမွာ ေဆးျဖစ္၀ါးျဖစ္ ပံုမွန္ေသာက္သံုးျခင္းသည္ ဥေရာပေတာင္ပိုင္းေဒသ၏ ပင္မယဥ္
ေက်းမႈစီးေၾကာင္း၌ နကန္က္ရိႈင္းရိႈင္းေပ်ာ္၀င္ စီးေမ်ာလာခဲ့သည္ဟူသည့္ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ 
သို႔ေသာ္ အခါႀကီးရက္ႀကီးမ်ား၌ မိုင္ကုန္ေသာက္စားမူးယစ္ၾကသည့္ ကိစၥရပ္အေပၚ က်ယ္က်ယ္
ျပန္႔ျပန္႔သေဘာက် လက္ခံထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မထား
ဘဲအနည္းဆံုးျခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ ဆက္လက္ခြင့္ျပဳထားဆဲျဖစ္သည္။ ဤက့ဲသုိ႔ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္း
ကမ္းခ်မွတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ လူမႈအသိုက္အ၀နး္တစ္ရပ္လုံးက က်င့္သုံးအပ္သည္ဟု သတ္ 
မွတ္ယဆူထားသည့္ အရပ္ထဲရွိ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွ အေျခခံ
ထြက္ေပၚလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရလဒ္အေနျဖင့္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အေလ့အထမ်ားကို ၾကီးၾကပ္ထိန္း
ေက်ာင္းေပးလ်က္ရွိသည္။

ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ စတင္အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ ကာလရွည္ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြဲျခင္း၏
အရင္းခံအေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ား။

လူမႈေရးအရ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြဲသည့္ အေလ့အထ။

 အလြန္မွီခိုစြဲလမ္းလြယ္သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးျဖစသ္ည္ဟု ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႕အစည္း
(WHO) ကသတ္မွတ္ထားသည့္ ေဆးရြက္ႀကီးကိ၂ု၉ ၾကည့္မည္ဆိုပါကလည္း ဥပေဒမူေဘာင္တစ္
ခုက ေဆးလိပ္သမားတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အေလ့အထမ်ားကုိ မည္ကဲ့သို႔စည္းၾကပ္ထန္ိးေက်ာင္း၍လႊမ္း
မိုးထားႏိုင္ေၾကာင္း ထိထိမိမိသာဓကျပဆို လ်က္ရွိသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၅ ႏွစ္တာကာလအတြင္း 
ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာသည္ WHO ၏ ေဆးရြက္ႀကီးထိန္းခ်ဳပ္ေရးကြန္ဗင္းရွင္း အသက္၀င္လာၿပီးေနာက္
ပိုင္းအႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈနည္းလမ္းတစ္ရပ္ အေနျဖင့္ ေဆးရြက္ႀကီးထိန္း
ခ်ဳပ္ေရးမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ဥပေဒသစ္မ်ားကို ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခဲ့ၾကသည္။၃၀ တိတိပပဆိုရေသာ္ အေရးယူ
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၌ အေဆာက္အဦးမ်ားအတြင္း ေသာက္သံုးမႈမျပဳရန္ ကန္႔သတ္ျခင္းႏွင့္ ေဆး
လိပ္ေၾကာ္ညာမ်ားကို ပိတ္ပင္ျခင္း၊ အခြန္တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံျခင္း၊ ေဆးရြက္ႀကီး၏ က်န္းမာေရးအ
ေပၚဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ အျမင္ဖြင့္ပညာေပးသည့္ လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းတုိ႔ 
ပါ၀င္လ်က္ရွိသည။္ နီကုိတင္းအစားထုိး ကုသမႈအပါအ၀င္ ကုသမႈကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖင့္ အလြယ္
တကူလက္လွမ္းမီႏုိင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတို႔လည္း ပါ၀င္လ်က္ရိွသည္။ ဤက့ဲသုိ႔ေသာဥပေဒ
မ်ားကို အေလးအနက္ထား အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၌ ေဆးရြက္ႀကီးသံုးစြဲမႈ 
တစ္ရွိန္ထိုးက်ဆင္းသြားခဲ့သည။္၃၁ ဤအခ်က္က လူမႈေရးႏွင့္ ဥပေဒပုိင္းဆုိင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးနည္း
လမ္းမ်ားကို ပူးတြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအားျဖင့္ မိမိဘာသာ စည္းကမ္းတက် ထိန္းခ်ဳပ္သံုး
စြဲမႈကို အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳသည့္ ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းတစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာေစရန္ အေထာက္
အကူျပဳႏိုင္ေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပလ်က္ရွိသည္။

 မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားအၾကား မိမိဘာသာ စည္းကမ္းတက် ထိန္းခ်ဳပ္အသံုးျပဳတတ္
သည့္ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ ထြန္းကားလာသည္အထိ အားေပးကူညီရန္အတြက္ မက္အမ္ဖီတမင္း
ႏွင့္ အျခားစိတ္ကိုေျပာင္းလေဲစတတ္ေသာ အျခားေဆး၀ါးမ်ားအတြက္လည္း အလားတူအႏၱရာယ္
ေလွ်ာ့ခ်ေရး နည္းလမ္းမ်ိဳးကို အသုံးခ်သင့္ပါသည္။ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈကို ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ 
အေရးယူျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းသည္ ယင္းေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားကို ကာ ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္ျခင္း
မရိွဘဲ ဆန္႔က်င္ဘက္အေနျဖင့္ သုံးစြဲမႈႏွင့္ပတသ္က္၍ မိမိဘာသာ စည္းကမ္းတက် ထိန္းခ်ဳပ္အသုံး
ျပဳႏိုင္ေစသည့္ ၎တို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို တိုက္ရိုက္အားနည္းသြားေစလ်က္ရွိၿပီး ပိုမိုအႏၱရာယ္
ႀကီးသည့္ အေလ့အထမ်ားဆီသို႔ တြန္းပို႔လ်က္ရွိသည့္ အရဲစြန္႔ရမႈအႏၱရာယ္မ်ားကိုသာ ႀကီးထြား
လာေစလ်က္ရွိသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ ဥပေဒမ်ားကေပးသည့္ ဥပေဒႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ စိတ္ဒဏ္
ရာမ်ားက မက္အမ္ဖီတမင္းႏွင့္ အျခားတားျမစေ္ဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားအား မျမင္ကြယ္ရာအရပ္မ်ား
ဆီသို႔ တြန္းပို႔လိုက္ၿပီး ပင္မလူ႔ေဘာင္အသိုက္အ၀န္းမွ ဖယ္ခြာ၍ အနည္းဆံုးမူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲ
မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သီးျခားယဥ္ေက်းမႈနယ္ပယ္ သုိ႔မဟုတ္ အသုိက္အ၀န္းသစ္တစ္ရပ္ ထူေထာင္
ျဖစ္ေစရန္ တြန္းအားေပးလ်က္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းကင္းျဖင့္ ေတာ္ရံုတန္ရံုသာ
သံုးစြသဲည့္ အေလ့အထမ်ားႏွင့္ စည္းကမ္းတက် မိမိဘာသာ ထိန္းခ်ဳပ္သံုးစြဲမႈပံုစံမ်ား အားေကာင္း
လာျခင္းမရွိေစရန္လည္း ဟန္႔တားပိတ္ပင္လ်က္ရွိသည္။

“ေဆးေျခာက္ပဲသုံးသံုး 
မက္အမ္ဖီတမင္းပဲသံုးသုံး 

ရပထဲ္ရြာထဲမွာေတာ့ ကုိယ့္ကုိ
လူဆိုးတစ္ေယာက္လိုပဲ 

ျမင္ခံရလိမ့္မည္။ ဒါေၾကာင့္
လည္း အမ်ားအားျဖင့္ 

က်ေနာ္တုိ႔က တစ္ျခားသုံးစြဲ
သူေတြနဲ႔ပဲ ေရာေႏွာ

ေပါင္းသင္းျဖစ္သြားတာပါ။” 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဦးတည္အုပ္စု
ေဆြးေႏြးပြဲ၌ 

ပါ၀င္ေျဖၾကားခဲ့သူတစ္ဦး

ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏွင့္ တရုတ္ေတာင္ပိုင္းေဒသရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈ - 
သံုးစြဲမႈအေလ့အထမ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း transnationalinstitute၁၅



 အဖြင့္နိဒါန္းပိုင္း၌ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ပင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမည့္သူမ်ားကိုေသာက္
သံုးသူအခ်င္းခ်င္း အရပ္တြင္းခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ကြန္ရက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ရွာေဖြခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္မ်ား၊ အသက္အရြယ္၊ လူမႈေရးအဆင့္အတန္း၊ က်ား-မ သုိ႔မဟုတ္ 
သံုးစြဲမႈပံုစံခ်င္း ခပ္ဆင္ဆင္တူသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးသို႔ ဦးတည္သြားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားသည္ ေသာင္းေျပာငး္ေရာေထြးေနသည့္ လူအုပ္စုႀကီးတစ္ခုကို မွ်မွ်တတ
ကိုယ္စားျပဳထားဆဲျဖစ္သည္ဟု ဆုိႏိုင္ပါသည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူမ်ားသည္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္မွ 
(၅၆) ႏွစ္ၾကား အသက္အရြယ္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အသက္ (၂၀) ႏွင့္ (၄၀) ႏွစ္ အၾကားရွိေသာသူ
မ်ားကို အမ်ားဆံုးေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့စဥ္၌ အခ်ဳိ႕သည္ လက္ရွိ
အလုပ္အကိုင္မရွိသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အမ်ားအျပားသည္ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ား၌ ရာသီအလုိက္ေပၚလာ
သည့္အလုပ္အကိုင္မ်ားအပါအ၀င္ အလုပ္ၾကမ္းမ်ိဳးစံုကို ႀကံဳရာက်ပန္း လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္
ၿပီးအနည္းအက်ဥ္းခန္႔သည္သာလွ်င္ ပုိမုိအေျခတက်ရွိသည့္ ဆံပင္အလွျပင္သူ၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းျပင္
ဆိုင္အလုပ္သမား၊ အငွားယာဥ္ေမာင္း သို႔မဟုတ္ အေ၀းေျပးကားယာဥ္ေမာင္း၊ ဆီအုန္းစိုက္ခင္း 
အလုပ္သမားႏွင့္ ညေစ်းအေရာင္းစာေရးက့ဲသုိ႔ေသာ အလုပ္အကုိင္မ်ိဳးကုိ လုပ္ကုိင္လ်က္ရိွသည္။

 မက္အမ္ဖီတမင္း အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ၂၅ ႏွစ္ (ဘိန္းစာပင္ 
အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀) ခန္႔ရွိၿပီး အတိုဆံုးသံုးစြဲသူ၏ သံုးစြဲ
မႈသက္တမ္းသည္ ၂ ႏွစ္မွ်ရိွသည္။ ၎တုိ႔အနက္မွ ႏွစ္ဦးသည္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲခ်ိန္၌ လံုး၀သံုးစြဲမႈ
မရွိေတာ့ေပ။ အေရးႀကီးသည့္ အခ်ကတ္စ္ခုအေနျဖင့္ သံုးစြဲသူအားလံုးနီးပါးသည္ အခ်ိန္ကာလ
သက္တမ္းအားျဖင့္ ကြာျခားမႈရွိေသာ္လည္း အနည္းဆံုးတစ္ႀကမ္ိမွ် ေခတၱနားခ့ဲဖူးသည္ သုိ႔မဟုတ္ 
လံုး၀ျဖတ္ပစ္ခဲ့ဖူးသည္ဟု သိရွိခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲသူမ်ားအၾကား အလြန္
က်ယ္ေျပာသည့္ ရာဇ၀င္မ်ားႏွင့္ သံုးစြဲမႈပံုစံမ်ိဳးစံုရွိေနေၾကာင္း ျပဆိုလ်က္ရွိသည့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အလြန္အေရးပါလ်က္ရွိသည္။

 ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူေပါင္း ၃၇ ဦးအနက္ ၇ ဦးသည္သာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ဤအေရအတြကသ္ည္ ေနာက္ပုိင္းဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အမ်ဳိးသမီး
ထုတစ္ရပ္လံုးအၾကားရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈ အတိုင္းအတာကုိ အပ္က်မတ္က်ထင္ဟပ္လ်က္
ရွိသည္ဟု မဆိုလိုေပ။ အမ်ဳိးသမီးသံုးစြဲသူ အေရအတြက္ နည္းပါးေနရျခင္းသည္ အမ်ဳိးသားမ်ား
သာပါ၀င္မႈမ်ားျပားသည့္ အရပ္ထဲမွ သုံးစြသူဲကြန္ရက္မ်ားအေပၚ မီွခုိအားထားရသည့္ ရွာေဖြေမးျမန္း
ေရးနည္းလမး္၏ ဘက္လိုက္မႈရိွသည့္ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထုိ႔အျပင္ မူးယစ္
ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈသည္ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္၍ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳးိသမီးမ်ားအေပၚ ေ၀ဖန္ကဲ့ရဲ႕မႈျပင္း
ထန္သည့္ အခင္းအက်င္းမ်ဳိး၌ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈကို သုေတသနျပဳရသည့္အခါ ႀကံဳေတြ႕ရ
သည့္အခက္အခဲမ်ားကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ရုပ္လံုးေပၚလာေစပါသည္။ 

 ပထမဆံုး ေလ့လာသံုးသပ္မိသည့္အခ်က္အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲသူ့ အမ်ား
စုသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားတကာ ခုိင္းႏိႈင္းပံုေဖာ္ၾကသည့္ ကူကယ္
၍မရေတာ့ေသာသူမ်ားႏွင့္ ဆင္ျခင္တံုတရားကင္းမဲ့သည့္ “ေဆးသမားမ်ား” ဟူသည့္ပုံရိပ္မ်ိဳ း၌ အံ၀င္
ေနၾကသူမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ အမွန္တကယ္လည္း ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူ အမ်ားစုသည္ အလုပ္လုပ္
ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး က်ယ္ျပန္႔သည့္ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားရိွေနၾကသလုိ ရပ္ေရးရြာေရးလုပ္
ငန္းမ်ား၌လည္း တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ မိသားစုႏွင့္ ေကာင္းမြန္
သည့္ဆက္ဆေံရး တည္ေဆာက္ထားႏိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕သည့္ အိမ္ေထာင္ရက္သားက်
ကာသားသမီးမ်ား ထြန္းကား၍ ၀၀လင္လင္ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ၾကသည့္အျပင္ သားသမီး
မ်ား၏ ပညာေရးကိုလည္း အျပည့္အ၀ေထာက္ပ့ံေပးႏိုင္ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ မိမိတို႔၏ မူးယစ္ေဆး
၀ါးသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ အခက္ေတြ႕ေနရသူအခ်ိဳ႕လည္း အမွန္တကယ္ရွိေန
ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ သံုးစြဲသူမ်ားအားလံုးသည္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာ

ႏိုင္သည့္ အရဲစြန္႔ရမႈ အႏၱရာယ္မ်ားရွိေနၿပီး ဆိုးရြားသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ သက္ေရာက္မႈမ်ားေပၚ
ေပါက္လာႏိုင္ေၾကာင္း (အႏၱရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ေကာင္းစြာ
နားလည္သေဘာေပါက္ထားသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

 ေျဖဆိုသူမ်ားအားလံုးက အရြယ္စံု၊ အလုပ္အကိုင္မ်ိဳးစံု၊ လူမႈစီးပြားေရးအဆင့္အတန္း
အမ်ိဳးမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ က်ား/မ မဟူ လူ႔အလႊာေပါင္းစံု၌ မက္အမ္ဖီတမင္းကို ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်
စြာသံုးစြဲလ်က္ရွိသည္ဟု အတည္ျပဳေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 လူငယ္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ စူးစမ္းေလ့လာရန္ႏွင့္ အပန္းေျဖရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ျဖင့္မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲမႈျပဳရန္ အထူးတလည္ တိမ္းညႊတ္လြယ္သူမ်ားအျဖစ္ အစဥ္အဆက္ပံု
ေဖာ္ခံခဲ့ရျခင္းအေပၚ ထူး၍အ့ံၾသသင့္စရာေတာ့မရိွေပ။ အမ်ားအျပားကလည္း အမ်ိဳးသားမ်ားအၾကား
၌သာ ေရပန္းစားလူႀကိဳက္မ်ားသည့္ ဘိန္းျဖဴကဲ့သို႔ေသာ အျခားမူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ကင္းကင္း
ရွင္းရွင္းရွိလင့္ကစား မက္အမ္ဖီတမင္းႏွင့္ ပတ္သက္လာသည့္အခါ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား
သည္လည္း ရံဖန္ရံခါသံုးစြဲတတ္ၾကသည္ဟု အခိုင္အမာေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေတြ႕ဆုံေမး
ျမန္းခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ား၏ ေခ်ာကလက္ႏွင့္ အေမႊးရနံ႔ခ်င္း ဆင္တူ၍ 
စိတ္ကိုတက္ၾကြေစတတ္သည့္ အာနိသင္သည္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈပိုရွိလာေစၿပီး လူမႈ
ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္လာေစသည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ိဳးကို (အက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ရရွိေစသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးထုအၾကား ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်ျခင္းျဖစ္
သည္ဟု ေထာက္ျပေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 ေျဖဆိုခဲ့သူအားလံုးနီးပါးက ညဆိုင္းအလုပ္ဆင္းရသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ကာယလုပ္အား 
အလြန္အမင္းစိုက္ထုတ္၍ ပင္ပင္ပန္းပန္းလုပ္ကိုင္ၾကရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္ၿပီး
ေျမာက္ေစရန္ႏွင့္ ႏိုးႏိုးၾကားၾကားသတိရိွရန္ လုိအပ္သျဖင့္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲႏိုင္သည့္အလား
အလာပိုမိုျမင့္မားသည္ဟု တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္းေျပာဆုိခ့ဲၾကသည္။ မၾကာခဏ ရည္ညႊန္းကုိးကား
တတ္ၾကသည့္ သာဓကမ်ား၌ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေက်ာက္စမ္ိးတြင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရႊတြင္းမ်ား၌ လုပ္
ကိုင္ေနၾကသူမ်ား၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ငါးဖမ္းစက္ေလွမ်ားေပၚ၌ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသူမ်ား၊ 
အေ၀းေျပး သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕တြင္းအငွားယာဥ္ေမာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ၂၄ နာရီ ၇ ရက္လံုး လည္ပတ္ 
လ်က္ရွိသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ကြက္မ်ားရွိ ကာယလုပ္သားမ်ားပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ 

 မည္သုိ႔ဆုိေစ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈသည္ လူခ်မ္းသာမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးသမားမ်ားအၾကား
၌လည္း အလြန္ေရပန္းစားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ 
လူမႈစီးပြားေရးေနာက္ခံရွသူိမ်ားသာ သုံးစြေဲလ့ရိွသည္ဟု ေျဖဆိုသူမ်ားရႈျမင္သည့္ ဘိန္းျဖဴႏွင့္မတူ 
ကြဲျပားျခားနားသြားျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးက႑ (ဒစၥ္ကိုႏွင့္ ကာရာအုိေက) ၌ မိမိတုိ႔၏ အလုပ္ကို
(တစ္ညလံုး ႏိုးၾကားတက္ၾကြေနေစရန္၊ အရွက္အေၾကာက္ေလ်ာ့ပါးေစရန္၊ သီဆိုကခုန္ႏိုင္ေစရန္ 
စသည္ျဖင့္) ေပါ့ေပါ့ပါးပါးလုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ အသုံးျပဳသည့္ မိန္းကေလးမ်ားအၾကား၌သာမက ၎တို႔
၏ေဖာက္သည္မ်ားအၾကား၌ပါ (ကာမဂုဏ္အာရံု ခံစားမႈအားေကာင္းေစရန္ႏွင့္ ခံစားခ်က္ေဇာကို 
အရွိန္ျမႇင့္တင္ရန္) မက္အမ္ဖီတမင္း စိတ္ၾကြေဆးျပားသံုးစြဲမႈ တြင္က်ယ္ေရပန္းစားလ်က္ရွိသည္
ဟုေျဖဆိုသူမ်ားအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံသေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

 ဤေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ ရလဒ္မ်ားက ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ စတင္သုံးစြစဲဥ္က အတူပါသည့္ 
သူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ အလြန္အေရးပါသည့္ အခန္းက႑ကို မီးေမာင္းထိုးျပထားၿပီး တိုက္ေဒသႀကီး
တစ္လႊား ေ႔ရွပိုင္း၌ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည့္ သုေတသနေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္လည္း ကိုက္ညီထင္ဟပ္မႈရွိ
ပါသည္။၂၅ တကယ္တမ္း၌လည္း ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူတိုင္းက ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္၌ မက္အမ္ဖီ
တမင္းကို “အေပ်ာ္” သေဘာမ်ဳိးျဖင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္အတူ စမ္းသပ္သံုးစြဲျဖစ္ခဲ့သည္ဟု ေျဖဆို
ခဲ့ၾကသည္။ သုံးစြဲသူမ်ားက ၎တုိ႔အခ်င္းခ်င္း ေဆးျပားမ်ားမွ်ေ၀သုံးစြပုံဲကုိ ေျပာျပရာ၌ တစ္ခါတစ္ရံ 
ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို အႏုစိတ္ရိုးရာဓေလ့တစ္ခုက့ဲသုိ႔ ျပင္ဆင္ေနရာခ်၍ အခ်င္းခ်င္းစကားစျမည္
ေျပာစေနာက္ၾကရင္း ဂစ္တာေလးတီး၍ သီခ်င္းေလးဆုိရင္း မက္အမ္ဖတီမင္းကေပးသည့္ အာနိသင္
ႏွင့္ ခံစားခ်က္မ်ားကို အတူတကြရွဴရိႈက္ ခံစားၾကသည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္
အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ား အထူးသျဖင့္ ေန႔စဥ္နီးပါးသံုးစြဲၾကသည့္ သုံးစြဲသူမ်ားက တစ္ဦးတည္းလည္းသံုး
စြဲျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ မည္သို႔ဆိေုစ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈသည္ လူမႈေရးအေတြ႕အႀကံဳ
တစ္ရပ္အျဖစ္ မ်ားစြာက်န္ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ေသာက္ေဖာ္ေသာက္ဖက္မ်ားႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြ
မ်ားအား ေတြ႕ဆံုစကားေျပာသည့္ အခါသမယတစ္ခု ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးခ်င္း၏ 
အမူအက်င့္အေပၚ သက္ေရာက္လႊမ္းမိုးႏိုင္ေစရန္ အသိုင္းအ၀ိုင္းတစ္ခုလံုး လက္ခံက်င့္သံုးလ်က္
ရွိသည့္ စံမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ လူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈတိုင္းကို လူမႈေရးအရ ထိန္းခ်ဳပ္
ထားေလ့ရွိသျဖင့္ ဤရႈေထာင့္ကို အေျခခံက်က် နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 
ဥပမာ အရဲစြန္႔ရမႈျမင့္မားသည္ သို႔မဟုတ္ အႏၱရာယ္ႀကီးသည္ဟု အသိုင္းအ၀ိုင္းတစ္ခုလံုး ရႈျမင္
လက္ခံထားသည့္ အေလ့အထမ်ားကို ႀကိဳတင္ျပ႒ာန္းတားျမစ္၍ အႏၱရာယ္ကင္းသည္ သို႔မဟုတ္ 
လက္သင့္ခံႏိုင္သည္ ဟုယူဆရသည့္ အမူအက်င့္မ်ားကို အားေပးတိုက္တြန္းျခင္းမ်ိဳးကို ဆိုလိုပါ
သည္။ မိမိဘာသာ စည္းကမ္းတက် ထိန္းခ်ဳပ္အသံုးျပဳႏိုင္ေစသည့္ ယႏၱရားမ်ားအားေကာင္းလာ
ၿပီးအႏၱရာယ္ကင္းသည့္ သံုးစြ ဲမႈအေလ့အထမ်ား ေပၚထြက္လာေစရန္ ဥပေဒႏွင့္ လူမႈေရးအရ 
အေထာက္အကူျပဳသည့္ ပတ္၀န္းက်င္မ်ိဳးဖန္တီးေပးရန္ မျဖစ္မေန လိုအပ္ပါသည္။၂၆

 လူမႈေရးႏွင့္ ဥပေဒအရ တရား၀င္လက္ခံထားၾကသည့္ စိတ္ကုိေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါး
မ်ားကို သာဓကအေနျဖင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ရႈပါက ဤသေဘာတရားကုိ ပုိမုိနားလည္သေဘာေပါက္
လာပါလိမ့္မည္။၂၇ ၀ိုင္ေသာကသ္ံုးျခင္းသည္ ဥေရာပေတာင္ပိုင္းေဒသ (အီတလီ၊ ျပင္သစ္၊ စပိန္၊ 
ေပၚတူဂီ) မ်ား၌ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအရ အခိုင္အမာလက္ခံက်င့သ္ံုးလ်က္ရွိသည့္ အေလ့
အထမ်ားျဖစ္သည္။ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ အမ်ားစုသည္ ဥပမာ အစာစားခ်ိန္မ်ဳိး၌ ၀ုိင္ကုိပုံမွန္ေသာက္
သံုးၾကၿပီး ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားကိုလည္း ၀ိုင္စမ္းရင္းျဖင့္ ေသာက္တတ္လာေစရန္ မိဘမ်ားကိုယ္
တိုင္မိတ္ဆက္ေပးလ်က္ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဤႏုိင္ငံမ်ားသည္ ပုံမွန္ေသာက္သံုးျခင္းမရွိဘဲ ရံဖန္ရံခါ
သာပမာဏအေျမာက္အမ်ား ေသာက္သုံးတတ္သည့္ အျခားဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားထက္စာလွ်င္ ျပႆနာ
ရွိသည့္ အရက္ေသစာေသာက္စားမႈႏႈန္း အလြန္နည္းပါးေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။၂၈ ဤကိစၥ
ရပ္ကို ရွင္းျပႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာ ရွိေနေသာ္လည္း ျမင္သာထင္သာသည့္ အေၾကာင္း
ရင္းတစ္ခုမွာ ေဆးျဖစ္၀ါးျဖစ္ ပံုမွန္ေသာက္သံုးျခင္းသည္ ဥေရာပေတာင္ပိုင္းေဒသ၏ ပင္မယဥ္
ေက်းမႈစီးေၾကာင္း၌ နကန္က္ရိႈင္းရိႈင္းေပ်ာ္၀င္ စီးေမ်ာလာခဲ့သည္ဟူသည့္ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ 
သို႔ေသာ္ အခါႀကီးရက္ႀကီးမ်ား၌ မိုင္ကုန္ေသာက္စားမူးယစ္ၾကသည့္ ကိစၥရပ္အေပၚ က်ယ္က်ယ္
ျပန္႔ျပန္႔သေဘာက် လက္ခံထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မထား
ဘဲအနည္းဆံုးျခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ ဆက္လက္ခြင့္ျပဳထားဆဲျဖစ္သည္။ ဤက့ဲသုိ႔ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္း
ကမ္းခ်မွတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ လူမႈအသိုက္အ၀နး္တစ္ရပ္လုံးက က်င့္သုံးအပ္သည္ဟု သတ္ 
မွတ္ယဆူထားသည့္ အရပ္ထဲရွိ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွ အေျခခံ
ထြက္ေပၚလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရလဒ္အေနျဖင့္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အေလ့အထမ်ားကို ၾကီးၾကပ္ထိန္း
ေက်ာင္းေပးလ်က္ရွိသည္။

 အလြန္မွီခိုစြဲလမ္းလြယ္သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးျဖစသ္ည္ဟု ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႕အစည္း
(WHO) ကသတ္မွတ္ထားသည့္ ေဆးရြက္ႀကီးကိ၂ု၉ ၾကည့္မည္ဆိုပါကလည္း ဥပေဒမူေဘာင္တစ္
ခုက ေဆးလိပ္သမားတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အေလ့အထမ်ားကုိ မည္ကဲ့သို႔စည္းၾကပ္ထန္ိးေက်ာင္း၍လႊမ္း
မိုးထားႏိုင္ေၾကာင္း ထိထိမိမိသာဓကျပဆို လ်က္ရွိသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၅ ႏွစ္တာကာလအတြင္း 
ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာသည္ WHO ၏ ေဆးရြက္ႀကီးထိန္းခ်ဳပ္ေရးကြန္ဗင္းရွင္း အသက္၀င္လာၿပီးေနာက္
ပိုင္းအႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈနည္းလမ္းတစ္ရပ္ အေနျဖင့္ ေဆးရြက္ႀကီးထိန္း
ခ်ဳပ္ေရးမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ဥပေဒသစ္မ်ားကို ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခဲ့ၾကသည္။၃၀ တိတိပပဆိုရေသာ္ အေရးယူ
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၌ အေဆာက္အဦးမ်ားအတြင္း ေသာက္သံုးမႈမျပဳရန္ ကန္႔သတ္ျခင္းႏွင့္ ေဆး
လိပ္ေၾကာ္ညာမ်ားကို ပိတ္ပင္ျခင္း၊ အခြန္တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံျခင္း၊ ေဆးရြက္ႀကီး၏ က်န္းမာေရးအ
ေပၚဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ အျမင္ဖြင့္ပညာေပးသည့္ လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းတုိ႔ 
ပါ၀င္လ်က္ရွိသည။္ နီကုိတင္းအစားထုိး ကုသမႈအပါအ၀င္ ကုသမႈကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖင့္ အလြယ္
တကူလက္လွမ္းမီႏုိင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတို႔လည္း ပါ၀င္လ်က္ရိွသည္။ ဤက့ဲသုိ႔ေသာဥပေဒ
မ်ားကို အေလးအနက္ထား အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၌ ေဆးရြက္ႀကီးသံုးစြဲမႈ 
တစ္ရွိန္ထိုးက်ဆင္းသြားခဲ့သည။္၃၁ ဤအခ်က္က လူမႈေရးႏွင့္ ဥပေဒပုိင္းဆုိင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးနည္း
လမ္းမ်ားကို ပူးတြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအားျဖင့္ မိမိဘာသာ စည္းကမ္းတက် ထိန္းခ်ဳပ္သံုး
စြဲမႈကို အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳသည့္ ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းတစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာေစရန္ အေထာက္
အကူျပဳႏိုင္ေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပလ်က္ရွိသည္။

 မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားအၾကား မိမိဘာသာ စည္းကမ္းတက် ထိန္းခ်ဳပ္အသံုးျပဳတတ္
သည့္ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ ထြန္းကားလာသည္အထိ အားေပးကူညီရန္အတြက္ မက္အမ္ဖီတမင္း
ႏွင့္ အျခားစိတ္ကိုေျပာင္းလေဲစတတ္ေသာ အျခားေဆး၀ါးမ်ားအတြက္လည္း အလားတူအႏၱရာယ္
ေလွ်ာ့ခ်ေရး နည္းလမ္းမ်ိဳးကို အသုံးခ်သင့္ပါသည္။ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈကို ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ 
အေရးယူျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းသည္ ယင္းေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားကို ကာ ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္ျခင္း
မရိွဘဲ ဆန္႔က်င္ဘက္အေနျဖင့္ သုံးစြဲမႈႏွင့္ပတသ္က္၍ မိမိဘာသာ စည္းကမ္းတက် ထိန္းခ်ဳပ္အသုံး
ျပဳႏိုင္ေစသည့္ ၎တို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို တိုက္ရိုက္အားနည္းသြားေစလ်က္ရွိၿပီး ပိုမိုအႏၱရာယ္
ႀကီးသည့္ အေလ့အထမ်ားဆီသို႔ တြန္းပို႔လ်က္ရွိသည့္ အရဲစြန္႔ရမႈအႏၱရာယ္မ်ားကိုသာ ႀကီးထြား
လာေစလ်က္ရွိသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ ဥပေဒမ်ားကေပးသည့္ ဥပေဒႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ စိတ္ဒဏ္
ရာမ်ားက မက္အမ္ဖီတမင္းႏွင့္ အျခားတားျမစေ္ဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားအား မျမင္ကြယ္ရာအရပ္မ်ား
ဆီသို႔ တြန္းပို႔လိုက္ၿပီး ပင္မလူ႔ေဘာင္အသိုက္အ၀န္းမွ ဖယ္ခြာ၍ အနည္းဆံုးမူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲ
မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သီးျခားယဥ္ေက်းမႈနယ္ပယ္ သုိ႔မဟုတ္ အသုိက္အ၀န္းသစ္တစ္ရပ္ ထူေထာင္
ျဖစ္ေစရန္ တြန္းအားေပးလ်က္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းကင္းျဖင့္ ေတာ္ရံုတန္ရံုသာ
သံုးစြသဲည့္ အေလ့အထမ်ားႏွင့္ စည္းကမ္းတက် မိမိဘာသာ ထိန္းခ်ဳပ္သံုးစြဲမႈပံုစံမ်ား အားေကာင္း
လာျခင္းမရွိေစရန္လည္း ဟန္႔တားပိတ္ပင္လ်က္ရွိသည္။

“အရက္ေသာက္တဲ့သူေတြ
က မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြဲတဲ့
သူေတြနဲ႔ သြားမေရာၾကဘူး။ 

ဘယ္လုိျဖစ္တာလဲေတာ့ 
က်ေနာ္လည္း မသိဘူး။ 

က်ေနာ္တုိ႔ကို သူတုိ႔ဖက္က 
သိပ္အဆက္အဆံမလုပ္ခ်င္

ၾကတ့ဲအတြက္ တစ္ေယာက္နဲ႔ 
တစ္ေယာက္ ရင္းႏွီးခင္မင္ဖို႔ 

ခက္ပါတယ္။ အရက္ေသာက္
တဲ့သူေတြဖက္ကလည္း 

အတူတူပဲလို႔ထင္ပါတယ္။ 
ဆုိင္ရာ ေသာက္ေဖာ္ေသာက္
ဖက္ေတြနဲ႔ပဲ ပိုၿပီးေနသားက်

ေနၾကတာမ်ားပါတယ္။”

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဦးတည္အုပ္စု
ေဆြးေႏြးပြဲ၌ 

ပါ၀င္ေျဖၾကားခဲ့သူတစ္ဦး

 မက္အမ္ဖီတမင္း စတင္သံုးစြဲျဖစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆက္လက္သံုးစြဲျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ေနာက္ထပ္အေရးပါသည့္ ေမာင္းႏွင္အားတစ္ရပ္မွာ အလုပ္ႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ လုပ္ငန္းခြင္ပတ္
၀န္းက်င္ျဖစ္သည္။ မက္အမ္ဖီတမင္း စသံုးခဲ့သူ သို႔မဟုတ္ ဆက္လက္သံုးစြဲေနသူ အမ်ားအျပား
သည၎္တုိ႔၏ လုပ္ငန္းခြင္စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ သုံးစြခ့ဲဲၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းတုိ႔အနက္ 
ယခင္ဖားကန္႔ ေက်ာက္စိမ္းေမွာ္မ်ား၌ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူႏွစ္ဦးက စြန္႔ပစ္ေျမစာပံုမ်ားအၾကား 
ကုမၸဏီမ်ားမွ မ်က္စိလွ်မ္းက်န္ရစ္ခ့ဲသည့္ ေက်ာက္စိမ္းအတုိအစမ်ားကုိ ေန႔မအိပ္၊ ညမအိပ္လုိက္လံ
ရွာေဖြၾကရသည့္ အလုပ္ၾကမ္းသမားမ်ားအတြက္ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြဲမႈသည္ မရိွလွ်င္မျဖစ္သည့္ 
လိုအပ္ခ်က္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္ဟု ရွင္းလင္းေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။ ယင္းတို႔အနက္တစ္ဦးျဖစ္သူက 
အဖက္ဖက္မွ ယိုယြင္းအားနည္းလ်က္ရိွသည့္ လုပ္ငန္းခြင္၀န္းက်င္အေနအထားကို ေကာင္းစြာသိ 
ျမင္နားလည္သည့္ ၎တုိ႔၏ အလုပ္ရွင္ျဖစ္သူက လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ တုိးတက္ျမင့္မားလာေစ
ရန္ ၎ႏွင့္ အျခားအလုပ္သမားမ်ားကို တစ္ညလွ်င္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးျပားစီ ေပးေလ့ရွိသည္

လုပ္ငန္းသေဘာသဘာ၀အရ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြဲျခင္း

ဟုပင္ ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆုိ သြားခ့ဲသည္။ အနည္းဆံုးအားျဖင့္ ကနဦးအေစာပုိင္း ကာလမ်ားအတြင္း 
ဤနည္းလမ္းသည္ ၎အတြက္ ပိုမိုႀကီးမားသည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကုိရရိွေစခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္
လည္း ေနာက္ပိုင္း၌ ၎၏သံုးစြဲမႈ ပမာဏျမင့တ္က္လာခဲ့သလို အလုပ္ရွင္ျဖစ္သူကလည္း အပို
ထပ္ယူသည့္ ေဆးျပားမ်ားအတြက္ ၎တို႔၏ လုပ္ခလစာမွ ျဖတ္ေတာက္လာသည္ဟု ေျပာဆို
ခဲ့သည္။

 အလားတူပုံစံအတုိင္း အျခားသုံးစြသူဲမ်ားကလည္း အိပ္ငုိက္ျခင္းမရိွဘဲ တစ္ညလုံးအလုပ္
လုပ္ႏိုင္ေစရန္ (ယာဥ္ေမာငး္ႏွစ္ဦး၊ ထုိင္းႏုိင္ငံ ညေစ်းတန္းေစ်းသည္တစ္ဦး၊ ဂိုေထာင္ေစာင့္တစ္
ဦး) သို႔မဟုတ္ ေျခကုန္လက္ပန္းက်၍ ေညာင္းညာကိုက္ခဲမႈကို ႀကံ့ႀကံ့ခံႏိုင္ေစရန္ (ၿမိတ္တံငါ
သည္တစ္ဦး) မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျဖဆိုခဲ့သည္။

 ဤေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားသည္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ေငြေၾကးအခက္အခဲႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္အ
လုပ္သမားမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္၍၃၂ ေန႔တြက္လုပ္ခလစာ ပိုမိုရွာေဖြႏိုင္
ေစရန၃္၃  မက္အမ္ဖီတမင္းကို မည္ကဲ့သို႔ အသံုးျပဳလ်က္ရွိေၾကာင္း ေလ့လာဆန္းစစ္ထားသည့္ 
အျခားေဒသတြင္း ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား၏ ရလဒ္မ်ားႏွင့္လည္း ကိုက္ညီလ်က္ရွိသည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္းက႑ႏွစ္ခုစလံုးသည္ လုပ္ငန္းခြင္
ပတ္၀န္းက်င္ စည္းၾကပ္ထိန္းေက်ာင္းမႈ အလြန္အားနည္းသည္ဟု နာမည္ႀကီးလ်က္ရွိၿပီး အလုပ္
သမားမ်ားသည္ စီးပြားေရးအရ ေခါင္းပံုျဖတ္ခံရႏိုင္ေျခ အလြန္ျမင့္မားလ်က္ရွိသည္။ ဤအေျခ
အေနမ်ားက အလုပ္သမားမ်ားအား ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းခြင္၌ မီးစင္ၾကည့္ကရန္ အရဲစြန္႔၍ မက္
အမ္ဖီတမင္းသုံးစြျဲဖစ္သြားသည့္ အခင္းအက်င္းမ်ိဳ းဆီသုိ႔ တြန္းပုိ႔လ်က္ရိွၿပီး ေနာက္ပုိင္း၌ မေသာက္
ရမေနႏိုင္ မွီခိုစြဲလမ္းသည့္အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိသြားေစလ်က္ရွိသည္။ ဤနယ္ပယ္က႑ကို ယခု
ထက္ပို၍ ထဲထဲ၀င္၀င္ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ အလုပ္သမားမ်ား
၏အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္၍ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးတရားမွ်တမႈ တိုးတက္
ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ရည္ရြယသ္ည့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ျပႆနာရွိသည့္ မက္
အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈကို ကုစားရာ၌ အလုပ္သမားမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္၀န္းက်င္အေနအထား တိုး
တက္ေကာင္းမြန္္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိဘဲ ၎တို႔အား မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈမျပဳ
ရန္ဟန္႔တားပိတ္ပင္သည့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးေရး လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ားထက္စာလွ်င္ ပို၍
ထိေရာက္အက်ိဳးရွိသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အခိုင္အမာသက္ေသျပလ်က္ရွိသည္။ 

ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏွင့္ တရုတ္ေတာင္ပိုင္းေဒသရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈ - 
သံုးစြဲမႈအေလ့အထမ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း transnationalinstitute၁၆



 အဖြင့္နိဒါန္းပိုင္း၌ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ပင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမည့္သူမ်ားကိုေသာက္
သံုးသူအခ်င္းခ်င္း အရပ္တြင္းခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ကြန္ရက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ရွာေဖြခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္မ်ား၊ အသက္အရြယ္၊ လူမႈေရးအဆင့္အတန္း၊ က်ား-မ သုိ႔မဟုတ္ 
သံုးစြဲမႈပံုစံခ်င္း ခပ္ဆင္ဆင္တူသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးသို႔ ဦးတည္သြားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားသည္ ေသာင္းေျပာငး္ေရာေထြးေနသည့္ လူအုပ္စုႀကီးတစ္ခုကို မွ်မွ်တတ
ကိုယ္စားျပဳထားဆဲျဖစ္သည္ဟု ဆုိႏိုင္ပါသည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူမ်ားသည္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္မွ 
(၅၆) ႏွစ္ၾကား အသက္အရြယ္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အသက္ (၂၀) ႏွင့္ (၄၀) ႏွစ္ အၾကားရွိေသာသူ
မ်ားကို အမ်ားဆံုးေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့စဥ္၌ အခ်ဳိ႕သည္ လက္ရွိ
အလုပ္အကိုင္မရွိသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အမ်ားအျပားသည္ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ား၌ ရာသီအလုိက္ေပၚလာ
သည့္အလုပ္အကိုင္မ်ားအပါအ၀င္ အလုပ္ၾကမ္းမ်ိဳးစံုကို ႀကံဳရာက်ပန္း လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္
ၿပီးအနည္းအက်ဥ္းခန္႔သည္သာလွ်င္ ပုိမုိအေျခတက်ရွိသည့္ ဆံပင္အလွျပင္သူ၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းျပင္
ဆိုင္အလုပ္သမား၊ အငွားယာဥ္ေမာင္း သို႔မဟုတ္ အေ၀းေျပးကားယာဥ္ေမာင္း၊ ဆီအုန္းစိုက္ခင္း 
အလုပ္သမားႏွင့္ ညေစ်းအေရာင္းစာေရးက့ဲသုိ႔ေသာ အလုပ္အကုိင္မ်ိဳးကုိ လုပ္ကုိင္လ်က္ရိွသည္။

 မက္အမ္ဖီတမင္း အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ၂၅ ႏွစ္ (ဘိန္းစာပင္ 
အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀) ခန္႔ရွိၿပီး အတိုဆံုးသံုးစြဲသူ၏ သံုးစြဲ
မႈသက္တမ္းသည္ ၂ ႏွစ္မွ်ရိွသည္။ ၎တုိ႔အနက္မွ ႏွစ္ဦးသည္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲခ်ိန္၌ လံုး၀သံုးစြဲမႈ
မရွိေတာ့ေပ။ အေရးႀကီးသည့္ အခ်ကတ္စ္ခုအေနျဖင့္ သံုးစြဲသူအားလံုးနီးပါးသည္ အခ်ိန္ကာလ
သက္တမ္းအားျဖင့္ ကြာျခားမႈရွိေသာ္လည္း အနည္းဆံုးတစ္ႀကမ္ိမွ် ေခတၱနားခ့ဲဖူးသည္ သုိ႔မဟုတ္ 
လံုး၀ျဖတ္ပစ္ခဲ့ဖူးသည္ဟု သိရွိခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲသူမ်ားအၾကား အလြန္
က်ယ္ေျပာသည့္ ရာဇ၀င္မ်ားႏွင့္ သံုးစြဲမႈပံုစံမ်ိဳးစံုရွိေနေၾကာင္း ျပဆိုလ်က္ရွိသည့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အလြန္အေရးပါလ်က္ရွိသည္။

 ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူေပါင္း ၃၇ ဦးအနက္ ၇ ဦးသည္သာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ဤအေရအတြကသ္ည္ ေနာက္ပုိင္းဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အမ်ဳိးသမီး
ထုတစ္ရပ္လံုးအၾကားရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈ အတိုင္းအတာကုိ အပ္က်မတ္က်ထင္ဟပ္လ်က္
ရွိသည္ဟု မဆိုလိုေပ။ အမ်ဳိးသမီးသံုးစြဲသူ အေရအတြက္ နည္းပါးေနရျခင္းသည္ အမ်ဳိးသားမ်ား
သာပါ၀င္မႈမ်ားျပားသည့္ အရပ္ထဲမွ သုံးစြသူဲကြန္ရက္မ်ားအေပၚ မီွခုိအားထားရသည့္ ရွာေဖြေမးျမန္း
ေရးနည္းလမး္၏ ဘက္လိုက္မႈရိွသည့္ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထုိ႔အျပင္ မူးယစ္
ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈသည္ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္၍ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳးိသမီးမ်ားအေပၚ ေ၀ဖန္ကဲ့ရဲ႕မႈျပင္း
ထန္သည့္ အခင္းအက်င္းမ်ဳိး၌ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈကို သုေတသနျပဳရသည့္အခါ ႀကံဳေတြ႕ရ
သည့္အခက္အခဲမ်ားကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ရုပ္လံုးေပၚလာေစပါသည္။ 

 ပထမဆံုး ေလ့လာသံုးသပ္မိသည့္အခ်က္အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲသူ့ အမ်ား
စုသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားတကာ ခုိင္းႏိႈင္းပံုေဖာ္ၾကသည့္ ကူကယ္
၍မရေတာ့ေသာသူမ်ားႏွင့္ ဆင္ျခင္တံုတရားကင္းမဲ့သည့္ “ေဆးသမားမ်ား” ဟူသည့္ပုံရိပ္မ်ိဳ း၌ အံ၀င္
ေနၾကသူမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ အမွန္တကယ္လည္း ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူ အမ်ားစုသည္ အလုပ္လုပ္
ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး က်ယ္ျပန္႔သည့္ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားရိွေနၾကသလုိ ရပ္ေရးရြာေရးလုပ္
ငန္းမ်ား၌လည္း တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ မိသားစုႏွင့္ ေကာင္းမြန္
သည့္ဆက္ဆေံရး တည္ေဆာက္ထားႏိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕သည့္ အိမ္ေထာင္ရက္သားက်
ကာသားသမီးမ်ား ထြန္းကား၍ ၀၀လင္လင္ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ၾကသည့္အျပင္ သားသမီး
မ်ား၏ ပညာေရးကိုလည္း အျပည့္အ၀ေထာက္ပ့ံေပးႏိုင္ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ မိမိတို႔၏ မူးယစ္ေဆး
၀ါးသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ အခက္ေတြ႕ေနရသူအခ်ိဳ႕လည္း အမွန္တကယ္ရွိေန
ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ သံုးစြဲသူမ်ားအားလံုးသည္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာ

ႏိုင္သည့္ အရဲစြန္႔ရမႈ အႏၱရာယ္မ်ားရွိေနၿပီး ဆိုးရြားသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ သက္ေရာက္မႈမ်ားေပၚ
ေပါက္လာႏိုင္ေၾကာင္း (အႏၱရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ေကာင္းစြာ
နားလည္သေဘာေပါက္ထားသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

 ေျဖဆိုသူမ်ားအားလံုးက အရြယ္စံု၊ အလုပ္အကိုင္မ်ိဳးစံု၊ လူမႈစီးပြားေရးအဆင့္အတန္း
အမ်ိဳးမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ က်ား/မ မဟူ လူ႔အလႊာေပါင္းစံု၌ မက္အမ္ဖီတမင္းကို ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်
စြာသံုးစြဲလ်က္ရွိသည္ဟု အတည္ျပဳေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 လူငယ္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ စူးစမ္းေလ့လာရန္ႏွင့္ အပန္းေျဖရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ျဖင့္မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲမႈျပဳရန္ အထူးတလည္ တိမ္းညႊတ္လြယ္သူမ်ားအျဖစ္ အစဥ္အဆက္ပံု
ေဖာ္ခံခဲ့ရျခင္းအေပၚ ထူး၍အ့ံၾသသင့္စရာေတာ့မရိွေပ။ အမ်ားအျပားကလည္း အမ်ိဳးသားမ်ားအၾကား
၌သာ ေရပန္းစားလူႀကိဳက္မ်ားသည့္ ဘိန္းျဖဴကဲ့သို႔ေသာ အျခားမူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ကင္းကင္း
ရွင္းရွင္းရွိလင့္ကစား မက္အမ္ဖီတမင္းႏွင့္ ပတ္သက္လာသည့္အခါ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား
သည္လည္း ရံဖန္ရံခါသံုးစြဲတတ္ၾကသည္ဟု အခိုင္အမာေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေတြ႕ဆုံေမး
ျမန္းခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ား၏ ေခ်ာကလက္ႏွင့္ အေမႊးရနံ႔ခ်င္း ဆင္တူ၍ 
စိတ္ကိုတက္ၾကြေစတတ္သည့္ အာနိသင္သည္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈပိုရွိလာေစၿပီး လူမႈ
ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္လာေစသည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ိဳးကို (အက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ရရွိေစသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးထုအၾကား ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်ျခင္းျဖစ္
သည္ဟု ေထာက္ျပေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 ေျဖဆိုခဲ့သူအားလံုးနီးပါးက ညဆိုင္းအလုပ္ဆင္းရသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ကာယလုပ္အား 
အလြန္အမင္းစိုက္ထုတ္၍ ပင္ပင္ပန္းပန္းလုပ္ကိုင္ၾကရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္ၿပီး
ေျမာက္ေစရန္ႏွင့္ ႏိုးႏိုးၾကားၾကားသတိရိွရန္ လုိအပ္သျဖင့္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲႏိုင္သည့္အလား
အလာပိုမိုျမင့္မားသည္ဟု တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္းေျပာဆုိခ့ဲၾကသည္။ မၾကာခဏ ရည္ညႊန္းကုိးကား
တတ္ၾကသည့္ သာဓကမ်ား၌ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေက်ာက္စမ္ိးတြင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရႊတြင္းမ်ား၌ လုပ္
ကိုင္ေနၾကသူမ်ား၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ငါးဖမ္းစက္ေလွမ်ားေပၚ၌ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသူမ်ား၊ 
အေ၀းေျပး သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕တြင္းအငွားယာဥ္ေမာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ၂၄ နာရီ ၇ ရက္လံုး လည္ပတ္ 
လ်က္ရွိသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ကြက္မ်ားရွိ ကာယလုပ္သားမ်ားပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ 

 မည္သုိ႔ဆုိေစ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈသည္ လူခ်မ္းသာမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးသမားမ်ားအၾကား
၌လည္း အလြန္ေရပန္းစားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ 
လူမႈစီးပြားေရးေနာက္ခံရွသူိမ်ားသာ သုံးစြေဲလ့ရိွသည္ဟု ေျဖဆိုသူမ်ားရႈျမင္သည့္ ဘိန္းျဖဴႏွင့္မတူ 
ကြဲျပားျခားနားသြားျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးက႑ (ဒစၥ္ကိုႏွင့္ ကာရာအုိေက) ၌ မိမိတုိ႔၏ အလုပ္ကို
(တစ္ညလံုး ႏိုးၾကားတက္ၾကြေနေစရန္၊ အရွက္အေၾကာက္ေလ်ာ့ပါးေစရန္၊ သီဆိုကခုန္ႏိုင္ေစရန္ 
စသည္ျဖင့္) ေပါ့ေပါ့ပါးပါးလုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ အသုံးျပဳသည့္ မိန္းကေလးမ်ားအၾကား၌သာမက ၎တို႔
၏ေဖာက္သည္မ်ားအၾကား၌ပါ (ကာမဂုဏ္အာရံု ခံစားမႈအားေကာင္းေစရန္ႏွင့္ ခံစားခ်က္ေဇာကို 
အရွိန္ျမႇင့္တင္ရန္) မက္အမ္ဖီတမင္း စိတ္ၾကြေဆးျပားသံုးစြဲမႈ တြင္က်ယ္ေရပန္းစားလ်က္ရွိသည္
ဟုေျဖဆိုသူမ်ားအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံသေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

“က်ေနာ္ကေတာ့ 
ငါးဖမ္းစက္ေလွမွာ အလုပ္လုပ္
ေနတာပါ။ မက္အမ္ဖီတမင္း 

သုံးထားတဲ့အခ်ိန္ဆုိ 
ရာသီဥတုဒဏ္၊ လိႈင္းဒဏ္ 

ေလဒဏ္ေတြကုိ 
ႀက့ံႀကံ့ခံႏိုင္တယ္။”

 ၿမိတ္ၿမိဳ႕မွ ေျဖဆိုသူ
အမ်ိဳးသားတစ္ဦး

 မက္အမ္ဖီတမင္း စတင္သံုးစြဲျဖစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆက္လက္သံုးစြဲျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ေနာက္ထပ္အေရးပါသည့္ ေမာင္းႏွင္အားတစ္ရပ္မွာ အလုပ္ႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ လုပ္ငန္းခြင္ပတ္
၀န္းက်င္ျဖစ္သည္။ မက္အမ္ဖီတမင္း စသံုးခဲ့သူ သို႔မဟုတ္ ဆက္လက္သံုးစြဲေနသူ အမ်ားအျပား
သည၎္တုိ႔၏ လုပ္ငန္းခြင္စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ သုံးစြခ့ဲဲၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းတုိ႔အနက္ 
ယခင္ဖားကန္႔ ေက်ာက္စိမ္းေမွာ္မ်ား၌ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူႏွစ္ဦးက စြန္႔ပစ္ေျမစာပံုမ်ားအၾကား 
ကုမၸဏီမ်ားမွ မ်က္စိလွ်မ္းက်န္ရစ္ခ့ဲသည့္ ေက်ာက္စိမ္းအတုိအစမ်ားကုိ ေန႔မအိပ္၊ ညမအိပ္လုိက္လံ
ရွာေဖြၾကရသည့္ အလုပ္ၾကမ္းသမားမ်ားအတြက္ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြဲမႈသည္ မရိွလွ်င္မျဖစ္သည့္ 
လိုအပ္ခ်က္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္ဟု ရွင္းလင္းေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။ ယင္းတို႔အနက္တစ္ဦးျဖစ္သူက 
အဖက္ဖက္မွ ယိုယြင္းအားနည္းလ်က္ရိွသည့္ လုပ္ငန္းခြင္၀န္းက်င္အေနအထားကို ေကာင္းစြာသိ 
ျမင္နားလည္သည့္ ၎တုိ႔၏ အလုပ္ရွင္ျဖစ္သူက လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ တုိးတက္ျမင့္မားလာေစ
ရန္ ၎ႏွင့္ အျခားအလုပ္သမားမ်ားကို တစ္ညလွ်င္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးျပားစီ ေပးေလ့ရွိသည္

ဟုပင္ ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆုိ သြားခ့ဲသည္။ အနည္းဆံုးအားျဖင့္ ကနဦးအေစာပုိင္း ကာလမ်ားအတြင္း 
ဤနည္းလမ္းသည္ ၎အတြက္ ပိုမိုႀကီးမားသည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကုိရရိွေစခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္
လည္း ေနာက္ပိုင္း၌ ၎၏သံုးစြဲမႈ ပမာဏျမင့တ္က္လာခဲ့သလို အလုပ္ရွင္ျဖစ္သူကလည္း အပို
ထပ္ယူသည့္ ေဆးျပားမ်ားအတြက္ ၎တို႔၏ လုပ္ခလစာမွ ျဖတ္ေတာက္လာသည္ဟု ေျပာဆို
ခဲ့သည္။

 အလားတူပုံစံအတုိင္း အျခားသုံးစြသူဲမ်ားကလည္း အိပ္ငုိက္ျခင္းမရိွဘဲ တစ္ညလုံးအလုပ္
လုပ္ႏိုင္ေစရန္ (ယာဥ္ေမာငး္ႏွစ္ဦး၊ ထုိင္းႏုိင္ငံ ညေစ်းတန္းေစ်းသည္တစ္ဦး၊ ဂိုေထာင္ေစာင့္တစ္
ဦး) သို႔မဟုတ္ ေျခကုန္လက္ပန္းက်၍ ေညာင္းညာကိုက္ခဲမႈကို ႀကံ့ႀကံ့ခံႏိုင္ေစရန္ (ၿမိတ္တံငါ
သည္တစ္ဦး) မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျဖဆိုခဲ့သည္။

 ဤေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားသည္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ေငြေၾကးအခက္အခဲႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္အ
လုပ္သမားမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္၍၃၂ ေန႔တြက္လုပ္ခလစာ ပိုမိုရွာေဖြႏိုင္
ေစရန၃္၃  မက္အမ္ဖီတမင္းကို မည္ကဲ့သို႔ အသံုးျပဳလ်က္ရွိေၾကာင္း ေလ့လာဆန္းစစ္ထားသည့္ 
အျခားေဒသတြင္း ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား၏ ရလဒ္မ်ားႏွင့္လည္း ကိုက္ညီလ်က္ရွိသည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္းက႑ႏွစ္ခုစလံုးသည္ လုပ္ငန္းခြင္
ပတ္၀န္းက်င္ စည္းၾကပ္ထိန္းေက်ာင္းမႈ အလြန္အားနည္းသည္ဟု နာမည္ႀကီးလ်က္ရွိၿပီး အလုပ္
သမားမ်ားသည္ စီးပြားေရးအရ ေခါင္းပံုျဖတ္ခံရႏိုင္ေျခ အလြန္ျမင့္မားလ်က္ရွိသည္။ ဤအေျခ
အေနမ်ားက အလုပ္သမားမ်ားအား ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းခြင္၌ မီးစင္ၾကည့္ကရန္ အရဲစြန္႔၍ မက္
အမ္ဖီတမင္းသုံးစြျဲဖစ္သြားသည့္ အခင္းအက်င္းမ်ိဳ းဆီသုိ႔ တြန္းပုိ႔လ်က္ရိွၿပီး ေနာက္ပုိင္း၌ မေသာက္
ရမေနႏိုင္ မွီခိုစြဲလမ္းသည့္အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိသြားေစလ်က္ရွိသည္။ ဤနယ္ပယ္က႑ကို ယခု
ထက္ပို၍ ထဲထဲ၀င္၀င္ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ အလုပ္သမားမ်ား
၏အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္၍ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးတရားမွ်တမႈ တိုးတက္
ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ရည္ရြယသ္ည့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ျပႆနာရွိသည့္ မက္
အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈကို ကုစားရာ၌ အလုပ္သမားမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္၀န္းက်င္အေနအထား တိုး
တက္ေကာင္းမြန္္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိဘဲ ၎တို႔အား မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈမျပဳ
ရန္ဟန္႔တားပိတ္ပင္သည့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးေရး လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ားထက္စာလွ်င္ ပို၍
ထိေရာက္အက်ိဳးရွိသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အခိုင္အမာသက္ေသျပလ်က္ရွိသည္။ 

 အမ်ားအားျဖင့္ မက္အမ္ဖီတမင္း၏ စြလဲမ္းေစတတ္သည့္ သေဘာသဘာ၀သည္ အလြန္
အားေကာင္းသျဖင့္ ဤေဆး၀ါးမ်ားကို အသံုးျပဳမိသည္ႏွင့္ မိမိကိုယ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းမရွိေတာ့
ဘဲစူးစမ္းသည့္အဆင့္မွ ရံဖန္ရံခါသံုးစြဲ ျဖစ္လာၿပီး ယင္းမွသည္ ပုံမွန္သံးုစြ၍ဲ ေနာက္ဆုံး၌ မီွခုိစြလဲမ္း
သည့္အဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရိွသြားသည္ဟု လက္ခံယုံၾကည္တတ္ၾကသည္။ လက္ေတြ႕၌ ေတာက္ေလွ်ာက္
ထိုးတက္သြားသည့္ လမ္းေၾကာင္းဟူ၍ တစ္ခုတည္းမရိွဘဲ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြမဲႈ ပုံစံမ်ိဳ းစုံႏွင့္ ေနာက္
ခံအခင္းအက်င္းမ်ိဳ းစုံ ရိွေနေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။၃၄ ကြင္းဆင္းသုေတသနအတြင္း ေတြ႕ဆုံေမးျမန္း
ခဲ့သူမ်ားအၾကား၌ အျခားလမ္းေၾကာင္းမ်ားထက္စာလွ်င္ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ပို၍ အေတြ႕မ်ား
သည့္လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။

၁။  စမ္းသပ္သံုးစြဲျခင္းႏွင့္ ရံဖန္ရံခါသံုးစြသဲည့္ ကာလအတြင္း ပုံမွန္အားျဖင့္ သံုးစြဲသည့္ ပမာဏ
 နည္းပါး၍ အႀကိမ္အေရအတြက္ က်ဲပါးေလ့ရွိသည္။ 

၂။  မက္အမ္ဖီတမင္း စိတ္ၾကြေဆးျပားသံုးစြဲသည့္ အႀကမိ္ေရႏွင့္ ပမာဏျမင့္တက္လာသည့္ပံု
 စံသည္ တစ္ဦးခ်င္းစီအလုိက္ သိသိသာသာကြျဲပားျခားနား၍ အျမင့္ဆံုးသံုးစြဲမႈအဆင့္၌ ျပန္
 ၍အဆံုးသတ္ေလ့ရွိသည္။ 

မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲမႈလမ္းေၾကာင္းမ်ား။

၃။  ေခတၱနားလိုက္ ျပန္ေသာက္လိက္ုျဖင့္ သံသရာလည္လ်က္ရွိၿပီး ကာလအပိုင္းအျခားမတူဘဲ 
 လံုး၀ေရွာင္ၾကည္ခ်ိန္ႏွင့္ အလြန္အကၽြံျပန္လည္သံုးစြဲသည့္ အခ်ိန္မ်ိဳးရွိတတ္သည္။ 

၄။  သံုးစြဲသူက ပို၍ထိန္းထန္ိးသိမ္းသိမ္း စီမံႏိင္ုသည္ဟု ယူဆရသည့္အဆင့္၌ မက္အမ္ဖီတမင္း
 သံုးစြဲမႈ ျပန္လည္တည္ၿငိမ္သြားေသာလ္ည္း တစ္ဦးခ်င္းအေပၚလိုက္၍ သုံးစြသဲည့္အႀကိမ္ေရ
 ႏွင့္ပမာဏအနညး္အမ်ား ကြာျခားသြားေလ့ရိွၿပီး အၿမဲတမ္းမဟုတ္ေသာ္လည္း တျဖည္းျဖည္း
 ျဖင့္ယခင္ကသံုးစြဲခဲ့သည့္ အဆင့္ထက္စာလွ်င္ သံုးစြဲမႈ ျပန္လည္ေလ်ာ့က်သြားတတ္သည္။ 

 သို႔ေသာ္လည္း ဤပံုေသနည္းမွ လံုး၀ကြဲထြက္သြားသည့္ သံုးစြဲသူမ်ားလည္း ရွိေနတတ္
သည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ သံုးစြဲသူတစ္ဦးက ၎အေနျဖင့္ လံုး၀ျဖတ္ေတာက္ပစ္ရန္ သို႔မဟုတ္ သံုး
စြဲမႈပမာဏကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ စိတ္အားအ လြန္ထက္သန္ေနလင့္ကစား မိမိ၏ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲ
မႈကိုလံုး၀ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ မစြမ္းသာခဲ့ဟု ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာဆိသုြားခ့ဲသည္။ ယင္းႏွင့္ဆန္႔က်င္ဖက္
ျဖစ္သည့္ အျခားေျဖဆိုသူတစ္ဦးက ကာလအတန္ၾကာ ေရကုန္ေရခမ္း သံုးစြဲၿပီးေနာက္ပိုင္း လံုး၀
ေက်ာခိုင္းပစ္လိုက္သည္ဟု ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ဆံုးျဖတ္ျဖစ္ရန္ တြန္းအားေပးခဲ့သည့္ 
အေၾကာင္းရင္းမွာ ၎၏မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲမႈသည္ ၎အတြက္ မည္သည့္အက်ိဳးအာနိသင္
ကိုမွ် ရရွိေစျခင္းမရိွေတာ့ဟု ရႈျမင္လာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေမးျမန္းခဲ့သည့္အခ်ိန္၌ ၎အေနျဖင့္ 
ေဆးျပားလံုး၀ သံုးစြဲျခင္းမရွိသည္မွာ ၂ ႏွစမ္ွ် ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ အျခားသိသိသာသာ ကြဲလြဲ
သည့္ပံုစံတစ္မ်ိဳး၌ သံုးစြဲသူသည္ ေတာ္ရံုသင့္ရံုသာ ပံုမွန္သံုးစြဲျဖစ္ခဲ့ၿပီး မည္သည့္အခါမွ် တိုးျမႇင့္
သံုးစြဲခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ တစ္ပတ္လွ်င္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ တစ္ခါေသာက္လွ်င္ ႏွစ္ျပားႏႈန္းျဖင့္ တစ္ႀကိမ္မွ ႏွစ္
ႀကိမ္ခန္႔သံုးစြဲၿပီး အခ်ိဳ႕ရက္သတၱပတ္မ်ား၌ လံုး၀သံုးစြဲျခင္းမျပဳခဲ့ဟု ေျဖဆိုသြားခဲ့သည္။ 

 တဖက္တြင္လည္း ျပန္လည္ေျဖဆိုခဲ့သူ အမ်ားစုသည္ တစ္ခ်ိန္မဟုတ္ တစ္ခ်ိန္၌ မိမိတို႔
၏မက္အမ္ဖီတမင္းသံုး စြဲမႈကို ေခတၱရပ္နားျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ ထိုသို႔ေရွာင္ၾကည္သည့္ 
ကာလမ်ားသည္ သံုးစြဲသူမ်ားကိယု္တိုင္ မိမိတို႔၏ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈသည္ မိမိတို႔အတြက္ 
ေကာင္းက်ိဳးအာနိသင္ထက္စာလွ်င္ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုသာ ပို၍ေဆာင္က်ဥ္းလာသည္
ဟုသိျမင္လာျခင္းေၾကာင့္ ရပ္နားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရွိခဲ့ရသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားကလည္း မိမိ
တို႔၏ ဘ၀အေျခအေနမ်ား သို႔မဟုတ္ ပတ္၀န္းက်င္အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ရပ္နားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္
ဟုေျပာဆိုသြားၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေျဖဆိသုူတစ္ဦးက ၎အေနျဖင့္ ဖားကန္႔ေက်ာက္စိမ္း
တြင္းမ်ား၌ အလုပ္လုပ္ခဲ့ခ်န္ိ၌ အသုံးမ်ားခ့ဲၿပီး မိသားစုရွိရာ ျမစႀ္ကီးနားၿမိဳ႕သုိ႔ ျပန္လာသည့္အခါတုိင္း 
ေလွ်ာသ့ံုးျဖစ္ခဲ့သလို လံုး၀မေသာက္ျဖစ္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္မ်ားလည္းရွိခဲ့သည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို
သြားခဲ့သည္။ မၾကာခဏဆိုသလို ေငြေၾကးျပတ္လပ္မႈသည္လည္း ကာလတစ္ခုအထိ မက္အမ္ဖီ
တမင္းသံုးစြဲမႈမရွိေစသည့္ သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့သံုးျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု
လည္းေျပာဆိခ့ဲုၾကသည္။ ေျဖဆုိသူမ်ားအေနျဖင့္ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရာ၌ သုိ႔မဟုတ္ 
ျဖတ္ေတာက္ရာ၌ အခက္အခဲျဖစ္ရသည္ဟု ရႈျမင္သည့္ အဓိကအခ်က္သည္ ယင္းထသည့္ေ၀ဒနာ
(ခႏၶာကိုယ္အႏွံ႔ ယားယံလာျခင္းႏွင့္ မရိုးမရြျဖစ္ျခင္း၊ စိတဖိ္စီးျခင္း၊ စိတ္တုိေဒါသထြက္လြယ္ျခင္း - 
ေနာကအ္ခန္း၌ အေသးစိတ္ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ေပၚလာမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာက္လန္႔ျခင္းပင္ျဖစ္
သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း မည္သည့္ျပႆနာမွ်မရိွဘဲ နားလုိက္သည္ဟု ေျပာဆုိသူမ်ားလည္းရိွသည္။

 သံုးစြဲသူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ဇာတ္လမ္းမ်ားက မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈကို အနည္းဆံုးကာလ
တစခု္အထိ ရပ္ဆိုင္းထားျခငး္ သုိ႔မဟုတ္ စည္းကမ္းတက်ထိန္းခ်ဳပ္သံုးစြျဲခင္းႏွင့္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ 
အေျခအေနေပးသည့္ အလားအလာမ်ားရိွေနေသးေၾကာင္း ေဖာ္ျပလ်က္ရိွသည္။ မိသားစု၏ အားေပး
ကူညီမႈ၊ ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား (ေဆးျပား၀ယ္ယူ ေသာက္သံုးႏိုင္သည့္ေငြ
ေၾကးအင္အားမရွိေတာ့ျခင္း) သို႔မဟုတ္ အျခားေမာင္းႏွင္အားမ်ားက ေစ့ေဆာ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ 

 ပံုမွန္သံုးစြဲျဖစ္သည္ဟု (တစ္ပတ္အတြင္း အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ) ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည့္ သံုးစြဲ
သူအမ်ားအျပားသည္ ၎တို႔၏ ေန႔စဥ္ဘ၀မ်ားကို ထိခိုက္ေစျခင္းမရွိေစရန္ ဂရုတစိုက္ထိန္းခ်ဳပ္
အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္ဟု ထုတ္ေဖာေ္ျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔အေနျဖင့္ ပံုမွန္အလုပ္လုပ္၍ သင့္

တင့္မွ်တသည့္ ၀င္ေငြအတိုင္းအတာကုိ ရွာေဖြရယူကာ မိသားစုမ်ားကုိလည္း ေကာင္းစြာေကၽြးေမြး
ေစာင့္ေရွာက္လ်က္ရိွသည့္ ၎တို႔၏ လကရိွ္လူမႈဘ၀အေပၚ ေရာင့္ရဲေက်နပ္လ်က္ရွိၿပီး ယခုအခ်ိန္
ထိ က္အမ္ဖီတမင္းဆက္လက္သံုးစြဲမႈသည္ ၎တုိ႔၏ က်န္းမာေရးအေပၚ သိသိသာသာထိခိုက္လာ
ျခင္းမရိွသလုိ အျခားေနာက္ဆက္တြဆုိဲးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားလည္း ေပၚေပါက္လာခဲ့ ျခင္းမရွိေပ။ 
ဤအခ်က္က မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲမႈျပဳတိုင္း ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း ေပ်ာက္ဆံုးသြားေလ့မရွိေၾကာင္း 
သက္ေသျပလ်က္ရွိၿပီး၃၅ လူမႈဆက္ဆံေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္အရ နစ္နာဆံုးရႈံးမႈမရွိေစဘဲ မက္အမ္
ဖီတမင္းသံုးစြဲလ်က္ရွိသူ အမ်ားအျပားရွိေနေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပလ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏွင့္ တရုတ္ေတာင္ပိုင္းေဒသရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈ - 
သံုးစြဲမႈအေလ့အထမ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း transnationalinstitute၁၇



 အဖြင့္နိဒါန္းပိုင္း၌ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ပင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမည့္သူမ်ားကိုေသာက္
သံုးသူအခ်င္းခ်င္း အရပ္တြင္းခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ကြန္ရက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ရွာေဖြခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္မ်ား၊ အသက္အရြယ္၊ လူမႈေရးအဆင့္အတန္း၊ က်ား-မ သုိ႔မဟုတ္ 
သံုးစြဲမႈပံုစံခ်င္း ခပ္ဆင္ဆင္တူသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးသို႔ ဦးတည္သြားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားသည္ ေသာင္းေျပာငး္ေရာေထြးေနသည့္ လူအုပ္စုႀကီးတစ္ခုကို မွ်မွ်တတ
ကိုယ္စားျပဳထားဆဲျဖစ္သည္ဟု ဆုိႏိုင္ပါသည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူမ်ားသည္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္မွ 
(၅၆) ႏွစ္ၾကား အသက္အရြယ္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အသက္ (၂၀) ႏွင့္ (၄၀) ႏွစ္ အၾကားရွိေသာသူ
မ်ားကို အမ်ားဆံုးေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့စဥ္၌ အခ်ဳိ႕သည္ လက္ရွိ
အလုပ္အကိုင္မရွိသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အမ်ားအျပားသည္ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ား၌ ရာသီအလုိက္ေပၚလာ
သည့္အလုပ္အကိုင္မ်ားအပါအ၀င္ အလုပ္ၾကမ္းမ်ိဳးစံုကို ႀကံဳရာက်ပန္း လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္
ၿပီးအနည္းအက်ဥ္းခန္႔သည္သာလွ်င္ ပုိမုိအေျခတက်ရွိသည့္ ဆံပင္အလွျပင္သူ၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းျပင္
ဆိုင္အလုပ္သမား၊ အငွားယာဥ္ေမာင္း သို႔မဟုတ္ အေ၀းေျပးကားယာဥ္ေမာင္း၊ ဆီအုန္းစိုက္ခင္း 
အလုပ္သမားႏွင့္ ညေစ်းအေရာင္းစာေရးက့ဲသုိ႔ေသာ အလုပ္အကုိင္မ်ိဳးကုိ လုပ္ကုိင္လ်က္ရိွသည္။

 မက္အမ္ဖီတမင္း အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ၂၅ ႏွစ္ (ဘိန္းစာပင္ 
အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀) ခန္႔ရွိၿပီး အတိုဆံုးသံုးစြဲသူ၏ သံုးစြဲ
မႈသက္တမ္းသည္ ၂ ႏွစ္မွ်ရိွသည္။ ၎တုိ႔အနက္မွ ႏွစ္ဦးသည္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲခ်ိန္၌ လံုး၀သံုးစြဲမႈ
မရွိေတာ့ေပ။ အေရးႀကီးသည့္ အခ်ကတ္စ္ခုအေနျဖင့္ သံုးစြဲသူအားလံုးနီးပါးသည္ အခ်ိန္ကာလ
သက္တမ္းအားျဖင့္ ကြာျခားမႈရွိေသာ္လည္း အနည္းဆံုးတစ္ႀကမ္ိမွ် ေခတၱနားခ့ဲဖူးသည္ သုိ႔မဟုတ္ 
လံုး၀ျဖတ္ပစ္ခဲ့ဖူးသည္ဟု သိရွိခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲသူမ်ားအၾကား အလြန္
က်ယ္ေျပာသည့္ ရာဇ၀င္မ်ားႏွင့္ သံုးစြဲမႈပံုစံမ်ိဳးစံုရွိေနေၾကာင္း ျပဆိုလ်က္ရွိသည့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အလြန္အေရးပါလ်က္ရွိသည္။

 ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူေပါင္း ၃၇ ဦးအနက္ ၇ ဦးသည္သာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ဤအေရအတြကသ္ည္ ေနာက္ပုိင္းဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အမ်ဳိးသမီး
ထုတစ္ရပ္လံုးအၾကားရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈ အတိုင္းအတာကုိ အပ္က်မတ္က်ထင္ဟပ္လ်က္
ရွိသည္ဟု မဆိုလိုေပ။ အမ်ဳိးသမီးသံုးစြဲသူ အေရအတြက္ နည္းပါးေနရျခင္းသည္ အမ်ဳိးသားမ်ား
သာပါ၀င္မႈမ်ားျပားသည့္ အရပ္ထဲမွ သုံးစြသူဲကြန္ရက္မ်ားအေပၚ မီွခုိအားထားရသည့္ ရွာေဖြေမးျမန္း
ေရးနည္းလမး္၏ ဘက္လိုက္မႈရိွသည့္ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထုိ႔အျပင္ မူးယစ္
ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈသည္ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္၍ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳးိသမီးမ်ားအေပၚ ေ၀ဖန္ကဲ့ရဲ႕မႈျပင္း
ထန္သည့္ အခင္းအက်င္းမ်ဳိး၌ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈကို သုေတသနျပဳရသည့္အခါ ႀကံဳေတြ႕ရ
သည့္အခက္အခဲမ်ားကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ရုပ္လံုးေပၚလာေစပါသည္။ 

 ပထမဆံုး ေလ့လာသံုးသပ္မိသည့္အခ်က္အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲသူ့ အမ်ား
စုသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားတကာ ခုိင္းႏိႈင္းပံုေဖာ္ၾကသည့္ ကူကယ္
၍မရေတာ့ေသာသူမ်ားႏွင့္ ဆင္ျခင္တံုတရားကင္းမဲ့သည့္ “ေဆးသမားမ်ား” ဟူသည့္ပုံရိပ္မ်ိဳ း၌ အံ၀င္
ေနၾကသူမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ အမွန္တကယ္လည္း ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူ အမ်ားစုသည္ အလုပ္လုပ္
ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး က်ယ္ျပန္႔သည့္ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားရိွေနၾကသလုိ ရပ္ေရးရြာေရးလုပ္
ငန္းမ်ား၌လည္း တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ မိသားစုႏွင့္ ေကာင္းမြန္
သည့္ဆက္ဆေံရး တည္ေဆာက္ထားႏိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕သည့္ အိမ္ေထာင္ရက္သားက်
ကာသားသမီးမ်ား ထြန္းကား၍ ၀၀လင္လင္ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ၾကသည့္အျပင္ သားသမီး
မ်ား၏ ပညာေရးကိုလည္း အျပည့္အ၀ေထာက္ပ့ံေပးႏိုင္ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ မိမိတို႔၏ မူးယစ္ေဆး
၀ါးသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ အခက္ေတြ႕ေနရသူအခ်ိဳ႕လည္း အမွန္တကယ္ရွိေန
ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ သံုးစြဲသူမ်ားအားလံုးသည္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာ

ႏိုင္သည့္ အရဲစြန္႔ရမႈ အႏၱရာယ္မ်ားရွိေနၿပီး ဆိုးရြားသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ သက္ေရာက္မႈမ်ားေပၚ
ေပါက္လာႏိုင္ေၾကာင္း (အႏၱရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ေကာင္းစြာ
နားလည္သေဘာေပါက္ထားသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

 ေျဖဆိုသူမ်ားအားလံုးက အရြယ္စံု၊ အလုပ္အကိုင္မ်ိဳးစံု၊ လူမႈစီးပြားေရးအဆင့္အတန္း
အမ်ိဳးမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ က်ား/မ မဟူ လူ႔အလႊာေပါင္းစံု၌ မက္အမ္ဖီတမင္းကို ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်
စြာသံုးစြဲလ်က္ရွိသည္ဟု အတည္ျပဳေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 လူငယ္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ စူးစမ္းေလ့လာရန္ႏွင့္ အပန္းေျဖရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ျဖင့္မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲမႈျပဳရန္ အထူးတလည္ တိမ္းညႊတ္လြယ္သူမ်ားအျဖစ္ အစဥ္အဆက္ပံု
ေဖာ္ခံခဲ့ရျခင္းအေပၚ ထူး၍အ့ံၾသသင့္စရာေတာ့မရိွေပ။ အမ်ားအျပားကလည္း အမ်ိဳးသားမ်ားအၾကား
၌သာ ေရပန္းစားလူႀကိဳက္မ်ားသည့္ ဘိန္းျဖဴကဲ့သို႔ေသာ အျခားမူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ကင္းကင္း
ရွင္းရွင္းရွိလင့္ကစား မက္အမ္ဖီတမင္းႏွင့္ ပတ္သက္လာသည့္အခါ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား
သည္လည္း ရံဖန္ရံခါသံုးစြဲတတ္ၾကသည္ဟု အခိုင္အမာေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေတြ႕ဆုံေမး
ျမန္းခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ား၏ ေခ်ာကလက္ႏွင့္ အေမႊးရနံ႔ခ်င္း ဆင္တူ၍ 
စိတ္ကိုတက္ၾကြေစတတ္သည့္ အာနိသင္သည္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈပိုရွိလာေစၿပီး လူမႈ
ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္လာေစသည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ိဳးကို (အက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ရရွိေစသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးထုအၾကား ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်ျခင္းျဖစ္
သည္ဟု ေထာက္ျပေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 ေျဖဆိုခဲ့သူအားလံုးနီးပါးက ညဆိုင္းအလုပ္ဆင္းရသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ကာယလုပ္အား 
အလြန္အမင္းစိုက္ထုတ္၍ ပင္ပင္ပန္းပန္းလုပ္ကိုင္ၾကရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္ၿပီး
ေျမာက္ေစရန္ႏွင့္ ႏိုးႏိုးၾကားၾကားသတိရိွရန္ လုိအပ္သျဖင့္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲႏိုင္သည့္အလား
အလာပိုမိုျမင့္မားသည္ဟု တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္းေျပာဆုိခ့ဲၾကသည္။ မၾကာခဏ ရည္ညႊန္းကုိးကား
တတ္ၾကသည့္ သာဓကမ်ား၌ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေက်ာက္စမ္ိးတြင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရႊတြင္းမ်ား၌ လုပ္
ကိုင္ေနၾကသူမ်ား၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ငါးဖမ္းစက္ေလွမ်ားေပၚ၌ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသူမ်ား၊ 
အေ၀းေျပး သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕တြင္းအငွားယာဥ္ေမာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ၂၄ နာရီ ၇ ရက္လံုး လည္ပတ္ 
လ်က္ရွိသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ကြက္မ်ားရွိ ကာယလုပ္သားမ်ားပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ 

 မည္သုိ႔ဆုိေစ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈသည္ လူခ်မ္းသာမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးသမားမ်ားအၾကား
၌လည္း အလြန္ေရပန္းစားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ 
လူမႈစီးပြားေရးေနာက္ခံရွသူိမ်ားသာ သုံးစြေဲလ့ရိွသည္ဟု ေျဖဆိုသူမ်ားရႈျမင္သည့္ ဘိန္းျဖဴႏွင့္မတူ 
ကြဲျပားျခားနားသြားျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးက႑ (ဒစၥ္ကိုႏွင့္ ကာရာအုိေက) ၌ မိမိတုိ႔၏ အလုပ္ကို
(တစ္ညလံုး ႏိုးၾကားတက္ၾကြေနေစရန္၊ အရွက္အေၾကာက္ေလ်ာ့ပါးေစရန္၊ သီဆိုကခုန္ႏိုင္ေစရန္ 
စသည္ျဖင့္) ေပါ့ေပါ့ပါးပါးလုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ အသုံးျပဳသည့္ မိန္းကေလးမ်ားအၾကား၌သာမက ၎တို႔
၏ေဖာက္သည္မ်ားအၾကား၌ပါ (ကာမဂုဏ္အာရံု ခံစားမႈအားေကာင္းေစရန္ႏွင့္ ခံစားခ်က္ေဇာကို 
အရွိန္ျမႇင့္တင္ရန္) မက္အမ္ဖီတမင္း စိတ္ၾကြေဆးျပားသံုးစြဲမႈ တြင္က်ယ္ေရပန္းစားလ်က္ရွိသည္
ဟုေျဖဆိုသူမ်ားအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံသေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

 အမ်ားအားျဖင့္ မက္အမ္ဖီတမင္း၏ စြလဲမ္းေစတတ္သည့္ သေဘာသဘာ၀သည္ အလြန္
အားေကာင္းသျဖင့္ ဤေဆး၀ါးမ်ားကို အသံုးျပဳမိသည္ႏွင့္ မိမိကိုယ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းမရွိေတာ့
ဘဲစူးစမ္းသည့္အဆင့္မွ ရံဖန္ရံခါသံုးစြဲ ျဖစ္လာၿပီး ယင္းမွသည္ ပုံမွန္သံးုစြ၍ဲ ေနာက္ဆုံး၌ မီွခုိစြလဲမ္း
သည့္အဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရိွသြားသည္ဟု လက္ခံယုံၾကည္တတ္ၾကသည္။ လက္ေတြ႕၌ ေတာက္ေလွ်ာက္
ထိုးတက္သြားသည့္ လမ္းေၾကာင္းဟူ၍ တစ္ခုတည္းမရိွဘဲ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြမဲႈ ပုံစံမ်ိဳ းစုံႏွင့္ ေနာက္
ခံအခင္းအက်င္းမ်ိဳ းစုံ ရိွေနေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။၃၄ ကြင္းဆင္းသုေတသနအတြင္း ေတြ႕ဆုံေမးျမန္း
ခဲ့သူမ်ားအၾကား၌ အျခားလမ္းေၾကာင္းမ်ားထက္စာလွ်င္ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ပို၍ အေတြ႕မ်ား
သည့္လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။

၁။  စမ္းသပ္သံုးစြဲျခင္းႏွင့္ ရံဖန္ရံခါသံုးစြသဲည့္ ကာလအတြင္း ပုံမွန္အားျဖင့္ သံုးစြဲသည့္ ပမာဏ
 နည္းပါး၍ အႀကိမ္အေရအတြက္ က်ဲပါးေလ့ရွိသည္။ 

၂။  မက္အမ္ဖီတမင္း စိတ္ၾကြေဆးျပားသံုးစြဲသည့္ အႀကမိ္ေရႏွင့္ ပမာဏျမင့္တက္လာသည့္ပံု
 စံသည္ တစ္ဦးခ်င္းစီအလုိက္ သိသိသာသာကြျဲပားျခားနား၍ အျမင့္ဆံုးသံုးစြဲမႈအဆင့္၌ ျပန္
 ၍အဆံုးသတ္ေလ့ရွိသည္။ 

၃။  ေခတၱနားလိုက္ ျပန္ေသာက္လိက္ုျဖင့္ သံသရာလည္လ်က္ရွိၿပီး ကာလအပိုင္းအျခားမတူဘဲ 
 လံုး၀ေရွာင္ၾကည္ခ်ိန္ႏွင့္ အလြန္အကၽြံျပန္လည္သံုးစြဲသည့္ အခ်ိန္မ်ိဳးရွိတတ္သည္။ 

၄။  သံုးစြဲသူက ပို၍ထိန္းထန္ိးသိမ္းသိမ္း စီမံႏိင္ုသည္ဟု ယူဆရသည့္အဆင့္၌ မက္အမ္ဖီတမင္း
 သံုးစြဲမႈ ျပန္လည္တည္ၿငိမ္သြားေသာလ္ည္း တစ္ဦးခ်င္းအေပၚလိုက္၍ သုံးစြသဲည့္အႀကိမ္ေရ
 ႏွင့္ပမာဏအနညး္အမ်ား ကြာျခားသြားေလ့ရိွၿပီး အၿမဲတမ္းမဟုတ္ေသာ္လည္း တျဖည္းျဖည္း
 ျဖင့္ယခင္ကသံုးစြဲခဲ့သည့္ အဆင့္ထက္စာလွ်င္ သံုးစြဲမႈ ျပန္လည္ေလ်ာ့က်သြားတတ္သည္။ 

 သို႔ေသာ္လည္း ဤပံုေသနည္းမွ လံုး၀ကြဲထြက္သြားသည့္ သံုးစြဲသူမ်ားလည္း ရွိေနတတ္
သည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ သံုးစြဲသူတစ္ဦးက ၎အေနျဖင့္ လံုး၀ျဖတ္ေတာက္ပစ္ရန္ သို႔မဟုတ္ သံုး
စြဲမႈပမာဏကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ စိတ္အားအ လြန္ထက္သန္ေနလင့္ကစား မိမိ၏ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲ
မႈကိုလံုး၀ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ မစြမ္းသာခဲ့ဟု ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာဆိသုြားခ့ဲသည္။ ယင္းႏွင့္ဆန္႔က်င္ဖက္
ျဖစ္သည့္ အျခားေျဖဆိုသူတစ္ဦးက ကာလအတန္ၾကာ ေရကုန္ေရခမ္း သံုးစြဲၿပီးေနာက္ပိုင္း လံုး၀
ေက်ာခိုင္းပစ္လိုက္သည္ဟု ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ဆံုးျဖတ္ျဖစ္ရန္ တြန္းအားေပးခဲ့သည့္ 
အေၾကာင္းရင္းမွာ ၎၏မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲမႈသည္ ၎အတြက္ မည္သည့္အက်ိဳးအာနိသင္
ကိုမွ် ရရွိေစျခင္းမရိွေတာ့ဟု ရႈျမင္လာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေမးျမန္းခဲ့သည့္အခ်ိန္၌ ၎အေနျဖင့္ 
ေဆးျပားလံုး၀ သံုးစြဲျခင္းမရွိသည္မွာ ၂ ႏွစမ္ွ် ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ အျခားသိသိသာသာ ကြဲလြဲ
သည့္ပံုစံတစ္မ်ိဳး၌ သံုးစြဲသူသည္ ေတာ္ရံုသင့္ရံုသာ ပံုမွန္သံုးစြဲျဖစ္ခဲ့ၿပီး မည္သည့္အခါမွ် တိုးျမႇင့္
သံုးစြဲခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ တစ္ပတ္လွ်င္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ တစ္ခါေသာက္လွ်င္ ႏွစ္ျပားႏႈန္းျဖင့္ တစ္ႀကိမ္မွ ႏွစ္
ႀကိမ္ခန္႔သံုးစြဲၿပီး အခ်ိဳ႕ရက္သတၱပတ္မ်ား၌ လံုး၀သံုးစြဲျခင္းမျပဳခဲ့ဟု ေျဖဆိုသြားခဲ့သည္။ 

 တဖက္တြင္လည္း ျပန္လည္ေျဖဆိုခဲ့သူ အမ်ားစုသည္ တစ္ခ်ိန္မဟုတ္ တစ္ခ်ိန္၌ မိမိတို႔
၏မက္အမ္ဖီတမင္းသံုး စြဲမႈကို ေခတၱရပ္နားျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ ထိုသို႔ေရွာင္ၾကည္သည့္ 
ကာလမ်ားသည္ သံုးစြဲသူမ်ားကိယု္တိုင္ မိမိတို႔၏ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈသည္ မိမိတို႔အတြက္ 
ေကာင္းက်ိဳးအာနိသင္ထက္စာလွ်င္ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုသာ ပို၍ေဆာင္က်ဥ္းလာသည္
ဟုသိျမင္လာျခင္းေၾကာင့္ ရပ္နားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရွိခဲ့ရသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားကလည္း မိမိ
တို႔၏ ဘ၀အေျခအေနမ်ား သို႔မဟုတ္ ပတ္၀န္းက်င္အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ရပ္နားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္
ဟုေျပာဆိုသြားၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေျဖဆိသုူတစ္ဦးက ၎အေနျဖင့္ ဖားကန္႔ေက်ာက္စိမ္း
တြင္းမ်ား၌ အလုပ္လုပ္ခဲ့ခ်န္ိ၌ အသုံးမ်ားခ့ဲၿပီး မိသားစုရွိရာ ျမစႀ္ကီးနားၿမိဳ႕သုိ႔ ျပန္လာသည့္အခါတုိင္း 
ေလွ်ာသ့ံုးျဖစ္ခဲ့သလို လံုး၀မေသာက္ျဖစ္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္မ်ားလည္းရွိခ့ဲသည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို
သြားခဲ့သည္။ မၾကာခဏဆိုသလို ေငြေၾကးျပတ္လပ္မႈသည္လည္း ကာလတစ္ခုအထိ မက္အမ္ဖီ
တမင္းသံုးစြဲမႈမရွိေစသည့္ သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့သံုးျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု
လည္းေျပာဆိခ့ဲုၾကသည္။ ေျဖဆုိသူမ်ားအေနျဖင့္ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရာ၌ သုိ႔မဟုတ္ 
ျဖတ္ေတာက္ရာ၌ အခက္အခဲျဖစ္ရသည္ဟု ရႈျမင္သည့္ အဓိကအခ်က္သည္ ယင္းထသည့္ေ၀ဒနာ
(ခႏၶာကိုယ္အႏွံ႔ ယားယံလာျခင္းႏွင့္ မရိုးမရြျဖစ္ျခင္း၊ စိတဖိ္စီးျခင္း၊ စိတ္တုိေဒါသထြက္လြယ္ျခင္း - 
ေနာကအ္ခန္း၌ အေသးစိတ္ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ေပၚလာမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာက္လန္႔ျခင္းပင္ျဖစ္
သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း မည္သည့္ျပႆနာမွ်မရိွဘဲ နားလုိက္သည္ဟု ေျပာဆုိသူမ်ားလည္းရိွသည္။

 သံုးစြဲသူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ဇာတ္လမ္းမ်ားက မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈကို အနည္းဆံုးကာလ
တစခု္အထိ ရပ္ဆိုင္းထားျခငး္ သုိ႔မဟုတ္ စည္းကမ္းတက်ထိန္းခ်ဳပ္သံုးစြျဲခင္းႏွင့္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ 
အေျခအေနေပးသည့္ အလားအလာမ်ားရိွေနေသးေၾကာင္း ေဖာ္ျပလ်က္ရိွသည္။ မိသားစု၏ အားေပး
ကူညီမႈ၊ ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား (ေဆးျပား၀ယ္ယူ ေသာက္သံုးႏိုင္သည့္ေငြ
ေၾကးအင္အားမရွိေတာ့ျခင္း) သို႔မဟုတ္ အျခားေမာင္းႏွင္အားမ်ားက ေစ့ေဆာ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ 

 ပံုမွန္သံုးစြဲျဖစ္သည္ဟု (တစ္ပတ္အတြင္း အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ) ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည့္ သံုးစြဲ
သူအမ်ားအျပားသည္ ၎တို႔၏ ေန႔စဥ္ဘ၀မ်ားကို ထိခိုက္ေစျခင္းမရွိေစရန္ ဂရုတစိုက္ထိန္းခ်ဳပ္
အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္ဟု ထုတ္ေဖာေ္ျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔အေနျဖင့္ ပံုမွန္အလုပ္လုပ္၍ သင့္

တင့္မွ်တသည့္ ၀င္ေငြအတိုင္းအတာကုိ ရွာေဖြရယူကာ မိသားစုမ်ားကုိလည္း ေကာင္းစြာေကၽြးေမြး
ေစာင့္ေရွာက္လ်က္ရိွသည့္ ၎တို႔၏ လကရိွ္လူမႈဘ၀အေပၚ ေရာင့္ရဲေက်နပ္လ်က္ရွိၿပီး ယခုအခ်ိန္
ထိ က္အမ္ဖီတမင္းဆက္လက္သံုးစြဲမႈသည္ ၎တုိ႔၏ က်န္းမာေရးအေပၚ သိသိသာသာထိခိုက္လာ
ျခင္းမရိွသလုိ အျခားေနာက္ဆက္တြဆုိဲးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားလည္း ေပၚေပါက္လာခဲ့ ျခင္းမရွိေပ။ 
ဤအခ်က္က မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲမႈျပဳတိုင္း ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း ေပ်ာက္ဆံုးသြားေလ့မရွိေၾကာင္း 
သက္ေသျပလ်က္ရွိၿပီး၃၅ လူမႈဆက္ဆံေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္အရ နစ္နာဆံုးရႈံးမႈမရွိေစဘဲ မက္အမ္
ဖီတမင္းသံုးစြဲလ်က္ရွိသူ အမ်ားအျပားရွိေနေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပလ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏွင့္ တရုတ္ေတာင္ပိုင္းေဒသရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈ - 
သံုးစြဲမႈအေလ့အထမ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း transnationalinstitute၁၈



 အဖြင့္နိဒါန္းပိုင္း၌ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ပင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမည့္သူမ်ားကိုေသာက္
သံုးသူအခ်င္းခ်င္း အရပ္တြင္းခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ကြန္ရက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ရွာေဖြခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္မ်ား၊ အသက္အရြယ္၊ လူမႈေရးအဆင့္အတန္း၊ က်ား-မ သုိ႔မဟုတ္ 
သံုးစြဲမႈပံုစံခ်င္း ခပ္ဆင္ဆင္တူသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးသို႔ ဦးတည္သြားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားသည္ ေသာင္းေျပာငး္ေရာေထြးေနသည့္ လူအုပ္စုႀကီးတစ္ခုကို မွ်မွ်တတ
ကိုယ္စားျပဳထားဆဲျဖစ္သည္ဟု ဆုိႏိုင္ပါသည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူမ်ားသည္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္မွ 
(၅၆) ႏွစ္ၾကား အသက္အရြယ္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အသက္ (၂၀) ႏွင့္ (၄၀) ႏွစ္ အၾကားရွိေသာသူ
မ်ားကို အမ်ားဆံုးေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့စဥ္၌ အခ်ဳိ႕သည္ လက္ရွိ
အလုပ္အကိုင္မရွိသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အမ်ားအျပားသည္ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ား၌ ရာသီအလုိက္ေပၚလာ
သည့္အလုပ္အကိုင္မ်ားအပါအ၀င္ အလုပ္ၾကမ္းမ်ိဳးစံုကို ႀကံဳရာက်ပန္း လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္
ၿပီးအနည္းအက်ဥ္းခန္႔သည္သာလွ်င္ ပုိမုိအေျခတက်ရွိသည့္ ဆံပင္အလွျပင္သူ၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းျပင္
ဆိုင္အလုပ္သမား၊ အငွားယာဥ္ေမာင္း သို႔မဟုတ္ အေ၀းေျပးကားယာဥ္ေမာင္း၊ ဆီအုန္းစိုက္ခင္း 
အလုပ္သမားႏွင့္ ညေစ်းအေရာင္းစာေရးက့ဲသုိ႔ေသာ အလုပ္အကုိင္မ်ိဳးကုိ လုပ္ကုိင္လ်က္ရိွသည္။

 မက္အမ္ဖီတမင္း အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ၂၅ ႏွစ္ (ဘိန္းစာပင္ 
အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀) ခန္႔ရွိၿပီး အတိုဆံုးသံုးစြဲသူ၏ သံုးစြဲ
မႈသက္တမ္းသည္ ၂ ႏွစ္မွ်ရိွသည္။ ၎တုိ႔အနက္မွ ႏွစ္ဦးသည္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲခ်ိန္၌ လံုး၀သံုးစြဲမႈ
မရွိေတာ့ေပ။ အေရးႀကီးသည့္ အခ်ကတ္စ္ခုအေနျဖင့္ သံုးစြဲသူအားလံုးနီးပါးသည္ အခ်ိန္ကာလ
သက္တမ္းအားျဖင့္ ကြာျခားမႈရွိေသာ္လည္း အနည္းဆံုးတစ္ႀကမ္ိမွ် ေခတၱနားခ့ဲဖူးသည္ သုိ႔မဟုတ္ 
လံုး၀ျဖတ္ပစ္ခဲ့ဖူးသည္ဟု သိရွိခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲသူမ်ားအၾကား အလြန္
က်ယ္ေျပာသည့္ ရာဇ၀င္မ်ားႏွင့္ သံုးစြဲမႈပံုစံမ်ိဳးစံုရွိေနေၾကာင္း ျပဆိုလ်က္ရွိသည့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အလြန္အေရးပါလ်က္ရွိသည္။

 ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူေပါင္း ၃၇ ဦးအနက္ ၇ ဦးသည္သာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ဤအေရအတြကသ္ည္ ေနာက္ပုိင္းဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အမ်ဳိးသမီး
ထုတစ္ရပ္လံုးအၾကားရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈ အတိုင္းအတာကုိ အပ္က်မတ္က်ထင္ဟပ္လ်က္
ရွိသည္ဟု မဆိုလိုေပ။ အမ်ဳိးသမီးသံုးစြဲသူ အေရအတြက္ နည္းပါးေနရျခင္းသည္ အမ်ဳိးသားမ်ား
သာပါ၀င္မႈမ်ားျပားသည့္ အရပ္ထဲမွ သုံးစြသူဲကြန္ရက္မ်ားအေပၚ မီွခုိအားထားရသည့္ ရွာေဖြေမးျမန္း
ေရးနည္းလမး္၏ ဘက္လိုက္မႈရိွသည့္ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထုိ႔အျပင္ မူးယစ္
ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈသည္ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္၍ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳးိသမီးမ်ားအေပၚ ေ၀ဖန္ကဲ့ရဲ႕မႈျပင္း
ထန္သည့္ အခင္းအက်င္းမ်ဳိး၌ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈကို သုေတသနျပဳရသည့္အခါ ႀကံဳေတြ႕ရ
သည့္အခက္အခဲမ်ားကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ရုပ္လံုးေပၚလာေစပါသည္။ 

 ပထမဆံုး ေလ့လာသံုးသပ္မိသည့္အခ်က္အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲသူ့ အမ်ား
စုသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားတကာ ခုိင္းႏိႈင္းပံုေဖာ္ၾကသည့္ ကူကယ္
၍မရေတာ့ေသာသူမ်ားႏွင့္ ဆင္ျခင္တံုတရားကင္းမဲ့သည့္ “ေဆးသမားမ်ား” ဟူသည့္ပုံရိပ္မ်ိဳ း၌ အံ၀င္
ေနၾကသူမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ အမွန္တကယ္လည္း ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူ အမ်ားစုသည္ အလုပ္လုပ္
ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး က်ယ္ျပန္႔သည့္ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားရိွေနၾကသလုိ ရပ္ေရးရြာေရးလုပ္
ငန္းမ်ား၌လည္း တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ မိသားစုႏွင့္ ေကာင္းမြန္
သည့္ဆက္ဆေံရး တည္ေဆာက္ထားႏိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕သည့္ အိမ္ေထာင္ရက္သားက်
ကာသားသမီးမ်ား ထြန္းကား၍ ၀၀လင္လင္ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ၾကသည့္အျပင္ သားသမီး
မ်ား၏ ပညာေရးကိုလည္း အျပည့္အ၀ေထာက္ပ့ံေပးႏိုင္ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ မိမိတို႔၏ မူးယစ္ေဆး
၀ါးသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ အခက္ေတြ႕ေနရသူအခ်ိဳ႕လည္း အမွန္တကယ္ရွိေန
ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ သံုးစြဲသူမ်ားအားလံုးသည္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာ

ႏိုင္သည့္ အရဲစြန္႔ရမႈ အႏၱရာယ္မ်ားရွိေနၿပီး ဆိုးရြားသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ သက္ေရာက္မႈမ်ားေပၚ
ေပါက္လာႏိုင္ေၾကာင္း (အႏၱရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ေကာင္းစြာ
နားလည္သေဘာေပါက္ထားသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

 ေျဖဆိုသူမ်ားအားလံုးက အရြယ္စံု၊ အလုပ္အကိုင္မ်ိဳးစံု၊ လူမႈစီးပြားေရးအဆင့္အတန္း
အမ်ိဳးမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ က်ား/မ မဟူ လူ႔အလႊာေပါင္းစံု၌ မက္အမ္ဖီတမင္းကို ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်
စြာသံုးစြဲလ်က္ရွိသည္ဟု အတည္ျပဳေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 လူငယ္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ စူးစမ္းေလ့လာရန္ႏွင့္ အပန္းေျဖရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ျဖင့္မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲမႈျပဳရန္ အထူးတလည္ တိမ္းညႊတ္လြယ္သူမ်ားအျဖစ္ အစဥ္အဆက္ပံု
ေဖာ္ခံခဲ့ရျခင္းအေပၚ ထူး၍အ့ံၾသသင့္စရာေတာ့မရိွေပ။ အမ်ားအျပားကလည္း အမ်ိဳးသားမ်ားအၾကား
၌သာ ေရပန္းစားလူႀကိဳက္မ်ားသည့္ ဘိန္းျဖဴကဲ့သို႔ေသာ အျခားမူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ကင္းကင္း
ရွင္းရွင္းရွိလင့္ကစား မက္အမ္ဖီတမင္းႏွင့္ ပတ္သက္လာသည့္အခါ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား
သည္လည္း ရံဖန္ရံခါသံုးစြဲတတ္ၾကသည္ဟု အခိုင္အမာေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေတြ႕ဆုံေမး
ျမန္းခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ား၏ ေခ်ာကလက္ႏွင့္ အေမႊးရနံ႔ခ်င္း ဆင္တူ၍ 
စိတ္ကိုတက္ၾကြေစတတ္သည့္ အာနိသင္သည္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈပိုရွိလာေစၿပီး လူမႈ
ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္လာေစသည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ိဳးကို (အက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ရရွိေစသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးထုအၾကား ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်ျခင္းျဖစ္
သည္ဟု ေထာက္ျပေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 ေျဖဆိုခဲ့သူအားလံုးနီးပါးက ညဆိုင္းအလုပ္ဆင္းရသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ကာယလုပ္အား 
အလြန္အမင္းစိုက္ထုတ္၍ ပင္ပင္ပန္းပန္းလုပ္ကိုင္ၾကရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္ၿပီး
ေျမာက္ေစရန္ႏွင့္ ႏိုးႏိုးၾကားၾကားသတိရိွရန္ လုိအပ္သျဖင့္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲႏိုင္သည့္အလား
အလာပိုမိုျမင့္မားသည္ဟု တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္းေျပာဆုိခ့ဲၾကသည္။ မၾကာခဏ ရည္ညႊန္းကုိးကား
တတ္ၾကသည့္ သာဓကမ်ား၌ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေက်ာက္စမ္ိးတြင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရႊတြင္းမ်ား၌ လုပ္
ကိုင္ေနၾကသူမ်ား၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ငါးဖမ္းစက္ေလွမ်ားေပၚ၌ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသူမ်ား၊ 
အေ၀းေျပး သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕တြင္းအငွားယာဥ္ေမာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ၂၄ နာရီ ၇ ရက္လံုး လည္ပတ္ 
လ်က္ရွိသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ကြက္မ်ားရွိ ကာယလုပ္သားမ်ားပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ 

 မည္သုိ႔ဆုိေစ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈသည္ လူခ်မ္းသာမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးသမားမ်ားအၾကား
၌လည္း အလြန္ေရပန္းစားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ 
လူမႈစီးပြားေရးေနာက္ခံရွသူိမ်ားသာ သုံးစြေဲလ့ရိွသည္ဟု ေျဖဆိုသူမ်ားရႈျမင္သည့္ ဘိန္းျဖဴႏွင့္မတူ 
ကြဲျပားျခားနားသြားျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးက႑ (ဒစၥ္ကိုႏွင့္ ကာရာအုိေက) ၌ မိမိတုိ႔၏ အလုပ္ကို
(တစ္ညလံုး ႏိုးၾကားတက္ၾကြေနေစရန္၊ အရွက္အေၾကာက္ေလ်ာ့ပါးေစရန္၊ သီဆိုကခုန္ႏိုင္ေစရန္ 
စသည္ျဖင့္) ေပါ့ေပါ့ပါးပါးလုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ အသုံးျပဳသည့္ မိန္းကေလးမ်ားအၾကား၌သာမက ၎တို႔
၏ေဖာက္သည္မ်ားအၾကား၌ပါ (ကာမဂုဏ္အာရံု ခံစားမႈအားေကာင္းေစရန္ႏွင့္ ခံစားခ်က္ေဇာကို 
အရွိန္ျမႇင့္တင္ရန္) မက္အမ္ဖီတမင္း စိတ္ၾကြေဆးျပားသံုးစြဲမႈ တြင္က်ယ္ေရပန္းစားလ်က္ရွိသည္
ဟုေျဖဆိုသူမ်ားအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံသေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

 အမ်ားအားျဖင့္ မက္အမ္ဖီတမင္း၏ စြလဲမ္းေစတတ္သည့္ သေဘာသဘာ၀သည္ အလြန္
အားေကာင္းသျဖင့္ ဤေဆး၀ါးမ်ားကို အသံုးျပဳမိသည္ႏွင့္ မိမိကိုယ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းမရွိေတာ့
ဘဲစူးစမ္းသည့္အဆင့္မွ ရံဖန္ရံခါသံုးစြဲ ျဖစ္လာၿပီး ယင္းမွသည္ ပုံမွန္သံးုစြ၍ဲ ေနာက္ဆုံး၌ မီွခုိစြလဲမ္း
သည့္အဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရိွသြားသည္ဟု လက္ခံယုံၾကည္တတ္ၾကသည္။ လက္ေတြ႕၌ ေတာက္ေလွ်ာက္
ထိုးတက္သြားသည့္ လမ္းေၾကာင္းဟူ၍ တစ္ခုတည္းမရိွဘဲ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြမဲႈ ပုံစံမ်ိဳ းစုံႏွင့္ ေနာက္
ခံအခင္းအက်င္းမ်ိဳ းစုံ ရိွေနေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။၃၄ ကြင္းဆင္းသုေတသနအတြင္း ေတြ႕ဆုံေမးျမန္း
ခဲ့သူမ်ားအၾကား၌ အျခားလမ္းေၾကာင္းမ်ားထက္စာလွ်င္ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ပို၍ အေတြ႕မ်ား
သည့္လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။

၁။  စမ္းသပ္သံုးစြဲျခင္းႏွင့္ ရံဖန္ရံခါသံုးစြသဲည့္ ကာလအတြင္း ပုံမွန္အားျဖင့္ သံုးစြဲသည့္ ပမာဏ
 နည္းပါး၍ အႀကိမ္အေရအတြက္ က်ဲပါးေလ့ရွိသည္။ 

၂။  မက္အမ္ဖီတမင္း စိတ္ၾကြေဆးျပားသံုးစြဲသည့္ အႀကမိ္ေရႏွင့္ ပမာဏျမင့္တက္လာသည့္ပံု
 စံသည္ တစ္ဦးခ်င္းစီအလုိက္ သိသိသာသာကြျဲပားျခားနား၍ အျမင့္ဆံုးသံုးစြဲမႈအဆင့္၌ ျပန္
 ၍အဆံုးသတ္ေလ့ရွိသည္။ 

၃။  ေခတၱနားလိုက္ ျပန္ေသာက္လိက္ုျဖင့္ သံသရာလည္လ်က္ရွိၿပီး ကာလအပိုင္းအျခားမတူဘဲ 
 လံုး၀ေရွာင္ၾကည္ခ်ိန္ႏွင့္ အလြန္အကၽြံျပန္လည္သံုးစြဲသည့္ အခ်ိန္မ်ိဳးရွိတတ္သည္။ 

၄။  သံုးစြဲသူက ပို၍ထိန္းထန္ိးသိမ္းသိမ္း စီမံႏိင္ုသည္ဟု ယူဆရသည့္အဆင့္၌ မက္အမ္ဖီတမင္း
 သံုးစြဲမႈ ျပန္လည္တည္ၿငိမ္သြားေသာလ္ည္း တစ္ဦးခ်င္းအေပၚလိုက္၍ သုံးစြသဲည့္အႀကိမ္ေရ
 ႏွင့္ပမာဏအနညး္အမ်ား ကြာျခားသြားေလ့ရိွၿပီး အၿမဲတမ္းမဟုတ္ေသာ္လည္း တျဖည္းျဖည္း
 ျဖင့္ယခင္ကသံုးစြဲခဲ့သည့္ အဆင့္ထက္စာလွ်င္ သံုးစြဲမႈ ျပန္လည္ေလ်ာ့က်သြားတတ္သည္။ 

 သို႔ေသာ္လည္း ဤပံုေသနည္းမွ လံုး၀ကြဲထြက္သြားသည့္ သံုးစြဲသူမ်ားလည္း ရွိေနတတ္
သည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ သံုးစြဲသူတစ္ဦးက ၎အေနျဖင့္ လံုး၀ျဖတ္ေတာက္ပစ္ရန္ သို႔မဟုတ္ သံုး
စြဲမႈပမာဏကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ စိတ္အားအ လြန္ထက္သန္ေနလင့္ကစား မိမိ၏ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲ
မႈကိုလံုး၀ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ မစြမ္းသာခဲ့ဟု ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာဆိသုြားခ့ဲသည္။ ယင္းႏွင့္ဆန္႔က်င္ဖက္
ျဖစ္သည့္ အျခားေျဖဆိုသူတစ္ဦးက ကာလအတန္ၾကာ ေရကုန္ေရခမ္း သံုးစြဲၿပီးေနာက္ပိုင္း လံုး၀
ေက်ာခိုင္းပစ္လိုက္သည္ဟု ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ဆံုးျဖတ္ျဖစ္ရန္ တြန္းအားေပးခဲ့သည့္ 
အေၾကာင္းရင္းမွာ ၎၏မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲမႈသည္ ၎အတြက္ မည္သည့္အက်ိဳးအာနိသင္
ကိုမွ် ရရွိေစျခင္းမရိွေတာ့ဟု ရႈျမင္လာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေမးျမန္းခဲ့သည့္အခ်ိန္၌ ၎အေနျဖင့္ 
ေဆးျပားလံုး၀ သံုးစြဲျခင္းမရွိသည္မွာ ၂ ႏွစမ္ွ် ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ အျခားသိသိသာသာ ကြဲလြဲ
သည့္ပံုစံတစ္မ်ိဳး၌ သံုးစြဲသူသည္ ေတာ္ရံုသင့္ရံုသာ ပံုမွန္သံုးစြဲျဖစ္ခဲ့ၿပီး မည္သည့္အခါမွ် တိုးျမႇင့္
သံုးစြဲခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ တစ္ပတ္လွ်င္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ တစ္ခါေသာက္လွ်င္ ႏွစ္ျပားႏႈန္းျဖင့္ တစ္ႀကိမ္မွ ႏွစ္
ႀကိမ္ခန္႔သံုးစြဲၿပီး အခ်ိဳ႕ရက္သတၱပတ္မ်ား၌ လံုး၀သံုးစြဲျခင္းမျပဳခဲ့ဟု ေျဖဆိုသြားခဲ့သည္။ 

 တဖက္တြင္လည္း ျပန္လည္ေျဖဆိုခဲ့သူ အမ်ားစုသည္ တစ္ခ်ိန္မဟုတ္ တစ္ခ်ိန္၌ မိမိတို႔
၏မက္အမ္ဖီတမင္းသံုး စြဲမႈကို ေခတၱရပ္နားျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ ထိုသို႔ေရွာင္ၾကည္သည့္ 
ကာလမ်ားသည္ သံုးစြဲသူမ်ားကိယု္တိုင္ မိမိတို႔၏ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈသည္ မိမိတို႔အတြက္ 
ေကာင္းက်ိဳးအာနိသင္ထက္စာလွ်င္ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုသာ ပို၍ေဆာင္က်ဥ္းလာသည္
ဟုသိျမင္လာျခင္းေၾကာင့္ ရပ္နားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရွိခဲ့ရသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားကလည္း မိမိ
တို႔၏ ဘ၀အေျခအေနမ်ား သို႔မဟုတ္ ပတ္၀န္းက်င္အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ရပ္နားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္
ဟုေျပာဆိုသြားၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေျဖဆိသုူတစ္ဦးက ၎အေနျဖင့္ ဖားကန္႔ေက်ာက္စိမ္း
တြင္းမ်ား၌ အလုပ္လုပ္ခဲ့ခ်န္ိ၌ အသုံးမ်ားခ့ဲၿပီး မိသားစုရွိရာ ျမစႀ္ကီးနားၿမိဳ႕သုိ႔ ျပန္လာသည့္အခါတုိင္း 
ေလွ်ာသ့ံုးျဖစ္ခဲ့သလို လံုး၀မေသာက္ျဖစ္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္မ်ားလည္းရွိခ့ဲသည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို
သြားခဲ့သည္။ မၾကာခဏဆိုသလို ေငြေၾကးျပတ္လပ္မႈသည္လည္း ကာလတစ္ခုအထိ မက္အမ္ဖီ
တမင္းသံုးစြဲမႈမရွိေစသည့္ သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့သံုးျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု
လည္းေျပာဆိခ့ဲုၾကသည္။ ေျဖဆုိသူမ်ားအေနျဖင့္ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရာ၌ သုိ႔မဟုတ္ 
ျဖတ္ေတာက္ရာ၌ အခက္အခဲျဖစ္ရသည္ဟု ရႈျမင္သည့္ အဓိကအခ်က္သည္ ယင္းထသည့္ေ၀ဒနာ
(ခႏၶာကိုယ္အႏွံ႔ ယားယံလာျခင္းႏွင့္ မရိုးမရြျဖစ္ျခင္း၊ စိတဖိ္စီးျခင္း၊ စိတ္တုိေဒါသထြက္လြယ္ျခင္း - 
ေနာကအ္ခန္း၌ အေသးစိတ္ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ေပၚလာမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာက္လန္႔ျခင္းပင္ျဖစ္
သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း မည္သည့္ျပႆနာမွ်မရိွဘဲ နားလုိက္သည္ဟု ေျပာဆုိသူမ်ားလည္းရိွသည္။

 သံုးစြဲသူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ဇာတ္လမ္းမ်ားက မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈကို အနည္းဆံုးကာလ
တစခု္အထိ ရပ္ဆိုင္းထားျခငး္ သုိ႔မဟုတ္ စည္းကမ္းတက်ထိန္းခ်ဳပ္သံုးစြျဲခင္းႏွင့္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ 
အေျခအေနေပးသည့္ အလားအလာမ်ားရိွေနေသးေၾကာင္း ေဖာ္ျပလ်က္ရိွသည္။ မိသားစု၏ အားေပး
ကူညီမႈ၊ ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား (ေဆးျပား၀ယ္ယူ ေသာက္သံုးႏိုင္သည့္ေငြ
ေၾကးအင္အားမရွိေတာ့ျခင္း) သို႔မဟုတ္ အျခားေမာင္းႏွင္အားမ်ားက ေစ့ေဆာ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ 

 ပံုမွန္သံုးစြဲျဖစ္သည္ဟု (တစ္ပတ္အတြင္း အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ) ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည့္ သံုးစြဲ
သူအမ်ားအျပားသည္ ၎တို႔၏ ေန႔စဥ္ဘ၀မ်ားကို ထိခိုက္ေစျခင္းမရွိေစရန္ ဂရုတစိုက္ထိန္းခ်ဳပ္
အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္ဟု ထုတ္ေဖာေ္ျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔အေနျဖင့္ ပံုမွန္အလုပ္လုပ္၍ သင့္

တင့္မွ်တသည့္ ၀င္ေငြအတိုင္းအတာကုိ ရွာေဖြရယူကာ မိသားစုမ်ားကုိလည္း ေကာင္းစြာေကၽြးေမြး
ေစာင့္ေရွာက္လ်က္ရိွသည့္ ၎တို႔၏ လကရိွ္လူမႈဘ၀အေပၚ ေရာင့္ရဲေက်နပ္လ်က္ရွိၿပီး ယခုအခ်ိန္
ထိ က္အမ္ဖီတမင္းဆက္လက္သံုးစြဲမႈသည္ ၎တုိ႔၏ က်န္းမာေရးအေပၚ သိသိသာသာထိခိုက္လာ
ျခင္းမရိွသလုိ အျခားေနာက္ဆက္တြဆုိဲးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားလည္း ေပၚေပါက္လာခဲ့ ျခင္းမရွိေပ။ 
ဤအခ်က္က မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲမႈျပဳတိုင္း ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း ေပ်ာက္ဆံုးသြားေလ့မရွိေၾကာင္း 
သက္ေသျပလ်က္ရွိၿပီး၃၅ လူမႈဆက္ဆံေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္အရ နစ္နာဆံုးရႈံးမႈမရွိေစဘဲ မက္အမ္
ဖီတမင္းသံုးစြဲလ်က္ရွိသူ အမ်ားအျပားရွိေနေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပလ်က္ရွိသည္။

“က်ေနာ္ မက္အမ္ဖီတမင္းကို 
အရင္ကေတာ့ ခဏခဏသုံး

ျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္ အခုေတာ့ 
ၾကာၾကာမွတစ္ခါေလာက္ 

သုံးျဖစ္ေတာ့တယ္။ အသက္
လည္း ႀကီးလာၿပီဆိုေတာ့ 

ကေလးလုိ ဆက္လုပ္ေနလို႔ 
မရေတာ့ဘူးေလ။ ေဆးျပားရဲ႕ 
ေကာင္းက်ိဳးကိုေရာ ဆုိးက်ိဳး
ကုိေရာ သိထားတဲ့အတြက္ 

ကုိယ့္ကုိမထိခိုက္ေအာင္ 
စည္းနဲ႔ကမ္းနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္

အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။”

 ၿမိတ္ၿမိဳ႕မွ ေျဖဆိုသူ
အမ်ိဳးသားတစ္ဦး

 ဤေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုမွာ သံုးစြဲသူမ်ား၏ေနရာမွ ၎တုိ႔
ကိုယ္တိုင္ႀကံဳေတြ႕ရလ်က္ရွိသည့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားမွတစ္ဆင့္ မက္အမ္ဖီတမင္း၏ ေနာက္ဆက္
တြဲသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ စူးစမ္းေဖာ္ထုတရ္န္ျဖစ္သည္။ အမွနတ္ကယ္လည္း ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေျခရွိ
သည့္ေကာင္းက်ိဳးႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးႏွစ္ဖက္စလုံးကုိ မွ်မွ်တတထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမျပဳဘဲ မူးယစ္ေဆး၀ါး
သံုးစြဲမႈ၏ ရႈပ္ေထြးခကခ္ဲသည့္ အရင္းခံအေၾကာင္းရင္းမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္မည္
မဟုတ္ပါ။ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈ၏ အက်ိဳးျပဳအာနိသင္မ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳျငင္းပယ္၍ အႏၱရာယ္
မ်ားကိုသာ သီးသန္႔အေလးေပးအာရံုစိုက္ျခင္းျဖင့္ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈကို တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္
နားလည္သိျမင္ျခင္းမရွိဘဲ ဘက္လိုက္သည့္သံုးသပ္ခ်က္မ်ိဳးကိသုာ ေပၚေပါက္လာေစပါလိမ့္မည္။ 
ဤကဲ့သို႔ေသာ သံုးသပ္ခ်က္မ်ိဳးသည္ သုံးစြသူဲမ်ား၏ က်န္းမာေရးကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္၍ မက္
အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ထြက္ေပၚလာသည့္ အႏၱရာယ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရာ၌ ေၾကာင္းက်ိဳး
ဆီေလ်ာ္၍ ထိေရာက္အက်ိဳးရွိသည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုခ်မွတ္
ျပင္ဆင္ႏိငု္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို ယုတ္ေလ်ာ့က်ဆင္းသြားေစသည့္ ျပႆနာမ်ိဳးကိုေပၚ
ေပါက္လာေစသည္။

 အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း ေဆးျပားကရသည့္ အာနိသင္မ်ားက ၎တုိ႔၏ အလုပ္
အကိုင္မ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရာ၌ အခုိင္အမာအေထာက္အကူျပဳလ်က္ရွိသျဖင့္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုး
စြဲမႈသည္ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းသည့္ သို႔မဟုတ္ ကာယခြန္အားစုိက္ထုတ္ရန္ လုိအပ္သည့္အေျခအေန
မ်ိဳး၌ လုပ္ကိုင္ေနၾကရသူမ်ားအၾကား ပုိ၍တြင္က်ယ္ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွသိည္ကုိ ေတြ႕ရိွရသည္။ တစ္နည္း
ဆိုရေသာ္ ၎တို႔ဖက္ကၾကည့္လွ်င္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈသည္ အနည္းဆံုးေရတိုကာလတစ္ခု
အတြင္း ၎တို႔ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ရလ်က္ရွိသည့္ ျပႆနာမ်ား (ကာယခြန္အား အလြန္အကၽြံစိုက္
ထုတ္ရသည့္အလုပ္) ကို တိုက္ရိကု္ေျပလည္သြားေစသည့္ အေျဖတစ္ခုျဖစ္ေနၿပီး ၎တို႔၏ ရွင္
သန္ေနထိုင္မႈကို အေထာက္အပံ့ျပဳရာ၌ အေရးပါသည့္ မီးစင္ၾကည့္ကေရး ယႏၱရားတစ္ခုျဖစ္ေန
သည္။ ဤရႈေထာင့္ကို ဥေပကၡာျပဳ၍ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈ၏ အရဲစြန္႔ရမႈ အႏၱရာယ္မ်ားကိုသာ 
မီးေမာင္းထိုးျပရံုမွ်ျဖင့္ ေဆးျပားစသုံးရန္၊ သုံးစြရဲန္ သုိ႔မဟုတ္ ရပ္နားပစ္ရန္ စဥ္းစားသည့္ သံုးစြဲသူ
မ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္လႊမ္းမိုးႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 
၎တို႔၏ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းသည့္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးႏိုင္သည့္ 
အျခားေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းႏွင့္ ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္သည့္ ေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ အဆုိျပဳေပးႏုိင္
ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အျခားတစဖ္က္တြင္လည္း ၎တို႔ရင္ ဆိုင္ေနရသည့္ ျပႆနာ
မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာအခင္းအက်င္း၌ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈအားျဖင့္ ရရိွလာႏုိင္သည့္ ေရတုိအက်ိဳး
ေက်းဇူးမ်ားကို အသအိမွတ္ျပဳျခင္းသည္ ပိုမိုလက္ေတြ႕က်၍ ယုတၱိတန္သည့္ အေရးယူေဆာင္
ရြက္ခ်က္မ်ားဆီသုိ႔ ဦးတည္သြားေစႏုိင္ပါသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ေရတုိ၌ ျဖစ္ေပၚလာသည့္အႏၱရာယ္
မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရာ၌ (မက္အမ္ဖီတမင္း မသံုးစြဲခင္ကတည္းက ေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို 
သံုးစြဲသူမ်ားသိရွိေစရန္ႏွင့္ အႏၱရာယ္ႀကီးသည့္ အေလ့အထမ်ားကို ဂရုတစိုက္ေရွာင္ၾကည္တတ္
လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ စသည္ျဖင့္) မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳရံုမွ်မက ေရရွည္၌လည္း 
ျပႆနာရွိသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈ၏ အရင္းခံဇစ္ျမစ္မ်ားကိုပါ ကူညီေျဖရွင္းႏိုင္သလို အလုပ္
သေဘာသဘာ၀အရ မူးယစ္ေဆး၀ါးစတင္သံုးစြဲမႈကို အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳလ်က္ရွိသည့္ အေျခ
အေနမ်ားကိုလည္း ေျပာင္းလဲေပးႏုိင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၎တို႔၏ အလုပ္သေဘာသဘာ၀အရ 

မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြဲသူမ်ား ႀကံဳေတြ႔ရလ်က္ရွိသည့္ ေကာင္းက်ိဳးဆုိးက်ိဳးမ်ား။

မက္အမ္ဖတီမင္း မျဖစ္မေနသံုးစြဲရသည့္ အေျခအေနမ်ိဳး ဆုိက္ေရာက္သြားျခင္းမရွိေစရန္အတြက္ 
လုပ္ငန္းခြင္ပတ္၀န္းက်င္ တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ လုပ္ခလစာတိုးျမႇင့္
ေပးျခင္းႏွင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးသည့္ အေရးယူေဆာင္
ရြက္ခ်က္မ်ားကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

 ျခံဳ၍ဆိုရေသာ္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူမ်ားသည္ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈ၏ အေကာင္းအဆုိး
ဒြန္တြဲလ်က္ရွိသည့ ္ကိစၥရပ္ကုိ ေကာင္းစြာသိျမင္နားလည္ၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ ၎တို႔လို
ခ်င္သည့္ အက်ိဳးျပဳအာနိသင္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္သလုိ ဆုိးရြားျပင္းထန္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ား
ႏွင့္ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳး သက္ေရာက္မႈမ်ားဆီသို႔လည္း ဦးတည္သြားေစႏိုင္ေၾကာင္း နားလည္
လက္ခံထားၾကသည္။ 

 လန္းလန္းဆန္းဆန္းရွိျခင္း၊ အားအင္ျပည့္၀ျခင္းႏင့္ွ ႏုိးၾကားတက္ၾကြျခင္း၊ အလုပ္တစ္ခုခု
ကိုေဇာက္ခ်၍ အာရုံစူးစုိက္လုပ္ကိုငႏုိ္င္စြမ္းတုိ႔သည္ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈေၾကာင့္ရရွိသည့္ အႀကီး
မားဆုံးေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ထားၾကသည္။ ဤေနရာတြင္လည္း ယင္း
သက္ေရာက္မႈအာနိသင္မ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာ အလုပ္သေဘာသဘာ၀အလိုက္သာ အသံုး၀င္မႈ
ရွိႏိုင္ပါသည္။ ေျဖဆိုသူအားလံုးက မက္အမ္ဖီတမင္း သုံးစြရဲာ၌ ထြက္ေပၚလာသည့္ ေခ်ာကလက္
ႏွင့္အနံ႔ခ်င္းခပ္ဆင္ဆင္တူ၍ ေမႊးႀကိဳင္သည့္ စိတ္ၾကြေဆးျပား၏ အနံ႔ႏွင့္ တက္ၾကြလာေစသည့္ 
အာနိသင္ေၾကာင့္သာမက လူမႈေရးအေလ့အထတစ္ရပ္အေနျဖင့္လည္း ႏွစ္သက္ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာ
ေကာင္းသည့္ ခံစားခ်က္အေတြ႔အႀကံဳမ်ိဳးကို ေပးစြမ္းႏိုင္သျဖင့္ ထပ္ခါထပ္ခါသံုးစြဲျဖစ္ေနသည္ဟု 
ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ခ်က္ျခင္းလက္ငင္းရရိွသည့္ ဤေပ်ာ္ရႊင္မႈရသကုိ အၿမဲတမ္းလိုလို မ်က္စိလွ်မ္း
သြားတတ္ၾကသည္။ မည္သို႔ဆိုေစကာမူ လူသားမ်ားျဖစ္ၾကသျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈရသကို ေပးစြမ္းႏိုင္
သည့္အေတြ႕အႀကံဳမ်ိဳးကို ထပ္ခါတလဲလဲ ျပဳလုပ္လုိၾကျခင္းျဖစ္သည ္ဟူသည့္အခ်က္သည္ အလြန္
အေရးပါသည့္ ရႈေထာင့္တစ္ခုျဖစ္သည္။

ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏွင့္ တရုတ္ေတာင္ပိုင္းေဒသရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈ - 
သံုးစြဲမႈအေလ့အထမ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း transnationalinstitute၁၉



 အဖြင့္နိဒါန္းပိုင္း၌ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ပင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမည့္သူမ်ားကိုေသာက္
သံုးသူအခ်င္းခ်င္း အရပ္တြင္းခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ကြန္ရက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ရွာေဖြခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္မ်ား၊ အသက္အရြယ္၊ လူမႈေရးအဆင့္အတန္း၊ က်ား-မ သုိ႔မဟုတ္ 
သံုးစြဲမႈပံုစံခ်င္း ခပ္ဆင္ဆင္တူသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးသို႔ ဦးတည္သြားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားသည္ ေသာင္းေျပာငး္ေရာေထြးေနသည့္ လူအုပ္စုႀကီးတစ္ခုကို မွ်မွ်တတ
ကိုယ္စားျပဳထားဆဲျဖစ္သည္ဟု ဆုိႏိုင္ပါသည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူမ်ားသည္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္မွ 
(၅၆) ႏွစ္ၾကား အသက္အရြယ္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အသက္ (၂၀) ႏွင့္ (၄၀) ႏွစ္ အၾကားရွိေသာသူ
မ်ားကို အမ်ားဆံုးေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့စဥ္၌ အခ်ဳိ႕သည္ လက္ရွိ
အလုပ္အကိုင္မရွိသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အမ်ားအျပားသည္ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ား၌ ရာသီအလုိက္ေပၚလာ
သည့္အလုပ္အကိုင္မ်ားအပါအ၀င္ အလုပ္ၾကမ္းမ်ိဳးစံုကို ႀကံဳရာက်ပန္း လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္
ၿပီးအနည္းအက်ဥ္းခန္႔သည္သာလွ်င္ ပုိမုိအေျခတက်ရွိသည့္ ဆံပင္အလွျပင္သူ၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းျပင္
ဆိုင္အလုပ္သမား၊ အငွားယာဥ္ေမာင္း သို႔မဟုတ္ အေ၀းေျပးကားယာဥ္ေမာင္း၊ ဆီအုန္းစိုက္ခင္း 
အလုပ္သမားႏွင့္ ညေစ်းအေရာင္းစာေရးက့ဲသုိ႔ေသာ အလုပ္အကုိင္မ်ိဳးကုိ လုပ္ကုိင္လ်က္ရိွသည္။

 မက္အမ္ဖီတမင္း အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ၂၅ ႏွစ္ (ဘိန္းစာပင္ 
အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀) ခန္႔ရွိၿပီး အတိုဆံုးသံုးစြဲသူ၏ သံုးစြဲ
မႈသက္တမ္းသည္ ၂ ႏွစ္မွ်ရိွသည္။ ၎တုိ႔အနက္မွ ႏွစ္ဦးသည္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲခ်ိန္၌ လံုး၀သံုးစြဲမႈ
မရွိေတာ့ေပ။ အေရးႀကီးသည့္ အခ်ကတ္စ္ခုအေနျဖင့္ သံုးစြဲသူအားလံုးနီးပါးသည္ အခ်ိန္ကာလ
သက္တမ္းအားျဖင့္ ကြာျခားမႈရွိေသာ္လည္း အနည္းဆံုးတစ္ႀကမ္ိမွ် ေခတၱနားခ့ဲဖူးသည္ သုိ႔မဟုတ္ 
လံုး၀ျဖတ္ပစ္ခဲ့ဖူးသည္ဟု သိရွိခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲသူမ်ားအၾကား အလြန္
က်ယ္ေျပာသည့္ ရာဇ၀င္မ်ားႏွင့္ သံုးစြဲမႈပံုစံမ်ိဳးစံုရွိေနေၾကာင္း ျပဆိုလ်က္ရွိသည့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အလြန္အေရးပါလ်က္ရွိသည္။

 ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူေပါင္း ၃၇ ဦးအနက္ ၇ ဦးသည္သာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ဤအေရအတြကသ္ည္ ေနာက္ပုိင္းဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အမ်ဳိးသမီး
ထုတစ္ရပ္လံုးအၾကားရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈ အတိုင္းအတာကုိ အပ္က်မတ္က်ထင္ဟပ္လ်က္
ရွိသည္ဟု မဆိုလိုေပ။ အမ်ဳိးသမီးသံုးစြဲသူ အေရအတြက္ နည္းပါးေနရျခင္းသည္ အမ်ဳိးသားမ်ား
သာပါ၀င္မႈမ်ားျပားသည့္ အရပ္ထဲမွ သုံးစြသူဲကြန္ရက္မ်ားအေပၚ မီွခုိအားထားရသည့္ ရွာေဖြေမးျမန္း
ေရးနည္းလမး္၏ ဘက္လိုက္မႈရိွသည့္ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထုိ႔အျပင္ မူးယစ္
ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈသည္ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္၍ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳးိသမီးမ်ားအေပၚ ေ၀ဖန္ကဲ့ရဲ႕မႈျပင္း
ထန္သည့္ အခင္းအက်င္းမ်ဳိး၌ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈကို သုေတသနျပဳရသည့္အခါ ႀကံဳေတြ႕ရ
သည့္အခက္အခဲမ်ားကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ရုပ္လံုးေပၚလာေစပါသည္။ 

 ပထမဆံုး ေလ့လာသံုးသပ္မိသည့္အခ်က္အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲသူ့ အမ်ား
စုသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားတကာ ခုိင္းႏိႈင္းပံုေဖာ္ၾကသည့္ ကူကယ္
၍မရေတာ့ေသာသူမ်ားႏွင့္ ဆင္ျခင္တံုတရားကင္းမဲ့သည့္ “ေဆးသမားမ်ား” ဟူသည့္ပုံရိပ္မ်ိဳ း၌ အံ၀င္
ေနၾကသူမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ အမွန္တကယ္လည္း ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူ အမ်ားစုသည္ အလုပ္လုပ္
ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး က်ယ္ျပန္႔သည့္ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားရိွေနၾကသလုိ ရပ္ေရးရြာေရးလုပ္
ငန္းမ်ား၌လည္း တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ မိသားစုႏွင့္ ေကာင္းမြန္
သည့္ဆက္ဆေံရး တည္ေဆာက္ထားႏိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕သည့္ အိမ္ေထာင္ရက္သားက်
ကာသားသမီးမ်ား ထြန္းကား၍ ၀၀လင္လင္ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ၾကသည့္အျပင္ သားသမီး
မ်ား၏ ပညာေရးကိုလည္း အျပည့္အ၀ေထာက္ပ့ံေပးႏိုင္ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ မိမိတို႔၏ မူးယစ္ေဆး
၀ါးသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ အခက္ေတြ႕ေနရသူအခ်ိဳ႕လည္း အမွန္တကယ္ရွိေန
ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ သံုးစြဲသူမ်ားအားလံုးသည္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာ

ႏိုင္သည့္ အရဲစြန္႔ရမႈ အႏၱရာယ္မ်ားရွိေနၿပီး ဆိုးရြားသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ သက္ေရာက္မႈမ်ားေပၚ
ေပါက္လာႏိုင္ေၾကာင္း (အႏၱရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ေကာင္းစြာ
နားလည္သေဘာေပါက္ထားသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

 ေျဖဆိုသူမ်ားအားလံုးက အရြယ္စံု၊ အလုပ္အကိုင္မ်ိဳးစံု၊ လူမႈစီးပြားေရးအဆင့္အတန္း
အမ်ိဳးမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ က်ား/မ မဟူ လူ႔အလႊာေပါင္းစံု၌ မက္အမ္ဖီတမင္းကို ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်
စြာသံုးစြဲလ်က္ရွိသည္ဟု အတည္ျပဳေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 လူငယ္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ စူးစမ္းေလ့လာရန္ႏွင့္ အပန္းေျဖရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ျဖင့္မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲမႈျပဳရန္ အထူးတလည္ တိမ္းညႊတ္လြယ္သူမ်ားအျဖစ္ အစဥ္အဆက္ပံု
ေဖာ္ခံခဲ့ရျခင္းအေပၚ ထူး၍အ့ံၾသသင့္စရာေတာ့မရိွေပ။ အမ်ားအျပားကလည္း အမ်ိဳးသားမ်ားအၾကား
၌သာ ေရပန္းစားလူႀကိဳက္မ်ားသည့္ ဘိန္းျဖဴကဲ့သို႔ေသာ အျခားမူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ကင္းကင္း
ရွင္းရွင္းရွိလင့္ကစား မက္အမ္ဖီတမင္းႏွင့္ ပတ္သက္လာသည့္အခါ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား
သည္လည္း ရံဖန္ရံခါသံုးစြဲတတ္ၾကသည္ဟု အခိုင္အမာေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေတြ႕ဆုံေမး
ျမန္းခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ား၏ ေခ်ာကလက္ႏွင့္ အေမႊးရနံ႔ခ်င္း ဆင္တူ၍ 
စိတ္ကိုတက္ၾကြေစတတ္သည့္ အာနိသင္သည္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈပိုရွိလာေစၿပီး လူမႈ
ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္လာေစသည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ိဳးကို (အက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ရရွိေစသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးထုအၾကား ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်ျခင္းျဖစ္
သည္ဟု ေထာက္ျပေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 ေျဖဆိုခဲ့သူအားလံုးနီးပါးက ညဆိုင္းအလုပ္ဆင္းရသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ကာယလုပ္အား 
အလြန္အမင္းစိုက္ထုတ္၍ ပင္ပင္ပန္းပန္းလုပ္ကိုင္ၾကရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္ၿပီး
ေျမာက္ေစရန္ႏွင့္ ႏိုးႏိုးၾကားၾကားသတိရိွရန္ လုိအပ္သျဖင့္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲႏိုင္သည့္အလား
အလာပိုမိုျမင့္မားသည္ဟု တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္းေျပာဆုိခ့ဲၾကသည္။ မၾကာခဏ ရည္ညႊန္းကုိးကား
တတ္ၾကသည့္ သာဓကမ်ား၌ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေက်ာက္စမ္ိးတြင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရႊတြင္းမ်ား၌ လုပ္
ကိုင္ေနၾကသူမ်ား၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ငါးဖမ္းစက္ေလွမ်ားေပၚ၌ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသူမ်ား၊ 
အေ၀းေျပး သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕တြင္းအငွားယာဥ္ေမာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ၂၄ နာရီ ၇ ရက္လံုး လည္ပတ္ 
လ်က္ရွိသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ကြက္မ်ားရွိ ကာယလုပ္သားမ်ားပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ 

 မည္သုိ႔ဆုိေစ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈသည္ လူခ်မ္းသာမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးသမားမ်ားအၾကား
၌လည္း အလြန္ေရပန္းစားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ 
လူမႈစီးပြားေရးေနာက္ခံရွသူိမ်ားသာ သုံးစြေဲလ့ရိွသည္ဟု ေျဖဆိုသူမ်ားရႈျမင္သည့္ ဘိန္းျဖဴႏွင့္မတူ 
ကြဲျပားျခားနားသြားျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးက႑ (ဒစၥ္ကိုႏွင့္ ကာရာအုိေက) ၌ မိမိတုိ႔၏ အလုပ္ကို
(တစ္ညလံုး ႏိုးၾကားတက္ၾကြေနေစရန္၊ အရွက္အေၾကာက္ေလ်ာ့ပါးေစရန္၊ သီဆိုကခုန္ႏိုင္ေစရန္ 
စသည္ျဖင့္) ေပါ့ေပါ့ပါးပါးလုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ အသုံးျပဳသည့္ မိန္းကေလးမ်ားအၾကား၌သာမက ၎တို႔
၏ေဖာက္သည္မ်ားအၾကား၌ပါ (ကာမဂုဏ္အာရံု ခံစားမႈအားေကာင္းေစရန္ႏွင့္ ခံစားခ်က္ေဇာကို 
အရွိန္ျမႇင့္တင္ရန္) မက္အမ္ဖီတမင္း စိတ္ၾကြေဆးျပားသံုးစြဲမႈ တြင္က်ယ္ေရပန္းစားလ်က္ရွိသည္
ဟုေျဖဆိုသူမ်ားအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံသေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

 ဤေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုမွာ သံုးစြဲသူမ်ား၏ေနရာမွ ၎တုိ႔
ကိုယ္တိုင္ႀကံဳေတြ႕ရလ်က္ရွိသည့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားမွတစ္ဆင့္ မက္အမ္ဖီတမင္း၏ ေနာက္ဆက္
တြဲသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ စူးစမ္းေဖာ္ထုတရ္န္ျဖစ္သည္။ အမွနတ္ကယ္လည္း ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေျခရွိ
သည့္ေကာင္းက်ိဳးႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးႏွစ္ဖက္စလုံးကုိ မွ်မွ်တတထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမျပဳဘဲ မူးယစ္ေဆး၀ါး
သံုးစြဲမႈ၏ ရႈပ္ေထြးခကခ္ဲသည့္ အရင္းခံအေၾကာင္းရင္းမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္မည္
မဟုတ္ပါ။ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈ၏ အက်ိဳးျပဳအာနိသင္မ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳျငင္းပယ္၍ အႏၱရာယ္
မ်ားကိုသာ သီးသန္႔အေလးေပးအာရံုစိုက္ျခင္းျဖင့္ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈကို တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္
နားလည္သိျမင္ျခင္းမရွိဘဲ ဘက္လိုက္သည့္သံုးသပ္ခ်က္မ်ိဳးကိသုာ ေပၚေပါက္လာေစပါလိမ့္မည္။ 
ဤကဲ့သို႔ေသာ သံုးသပ္ခ်က္မ်ိဳးသည္ သုံးစြသူဲမ်ား၏ က်န္းမာေရးကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္၍ မက္
အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ထြက္ေပၚလာသည့္ အႏၱရာယ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရာ၌ ေၾကာင္းက်ိဳး
ဆီေလ်ာ္၍ ထိေရာက္အက်ိဳးရွိသည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုခ်မွတ္
ျပင္ဆင္ႏိငု္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို ယုတ္ေလ်ာ့က်ဆင္းသြားေစသည့္ ျပႆနာမ်ိဳးကိုေပၚ
ေပါက္လာေစသည္။

 အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း ေဆးျပားကရသည့္ အာနိသင္မ်ားက ၎တုိ႔၏ အလုပ္
အကိုင္မ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရာ၌ အခုိင္အမာအေထာက္အကူျပဳလ်က္ရွိသျဖင့္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုး
စြဲမႈသည္ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းသည့္ သို႔မဟုတ္ ကာယခြန္အားစုိက္ထုတ္ရန္ လုိအပ္သည့္အေျခအေန
မ်ိဳး၌ လုပ္ကိုင္ေနၾကရသူမ်ားအၾကား ပုိ၍တြင္က်ယ္ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွသိည္ကုိ ေတြ႕ရိွရသည္။ တစ္နည္း
ဆိုရေသာ္ ၎တို႔ဖက္ကၾကည့္လွ်င္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈသည္ အနည္းဆံုးေရတိုကာလတစ္ခု
အတြင္း ၎တို႔ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ရလ်က္ရွိသည့္ ျပႆနာမ်ား (ကာယခြန္အား အလြန္အကၽြံစိုက္
ထုတ္ရသည့္အလုပ္) ကို တိုက္ရိကု္ေျပလည္သြားေစသည့္ အေျဖတစ္ခုျဖစ္ေနၿပီး ၎တို႔၏ ရွင္
သန္ေနထိုင္မႈကို အေထာက္အပံ့ျပဳရာ၌ အေရးပါသည့္ မီးစင္ၾကည့္ကေရး ယႏၱရားတစ္ခုျဖစ္ေန
သည္။ ဤရႈေထာင့္ကို ဥေပကၡာျပဳ၍ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈ၏ အရဲစြန္႔ရမႈ အႏၱရာယ္မ်ားကိုသာ 
မီးေမာင္းထိုးျပရံုမွ်ျဖင့္ ေဆးျပားစသုံးရန္၊ သုံးစြရဲန္ သုိ႔မဟုတ္ ရပ္နားပစ္ရန္ စဥ္းစားသည့္ သံုးစြဲသူ
မ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္လႊမ္းမိုးႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 
၎တို႔၏ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းသည့္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးႏိုင္သည့္ 
အျခားေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းႏွင့္ ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္သည့္ ေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ အဆုိျပဳေပးႏုိင္
ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အျခားတစဖ္က္တြင္လည္း ၎တို႔ရင္ ဆိုင္ေနရသည့္ ျပႆနာ
မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာအခင္းအက်င္း၌ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈအားျဖင့္ ရရိွလာႏုိင္သည့္ ေရတုိအက်ိဳး
ေက်းဇူးမ်ားကို အသအိမွတ္ျပဳျခင္းသည္ ပိုမိုလက္ေတြ႕က်၍ ယုတၱိတန္သည့္ အေရးယူေဆာင္
ရြက္ခ်က္မ်ားဆီသုိ႔ ဦးတည္သြားေစႏုိင္ပါသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ေရတုိ၌ ျဖစ္ေပၚလာသည့္အႏၱရာယ္
မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရာ၌ (မက္အမ္ဖီတမင္း မသံုးစြဲခင္ကတည္းက ေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို 
သံုးစြဲသူမ်ားသိရွိေစရန္ႏွင့္ အႏၱရာယ္ႀကီးသည့္ အေလ့အထမ်ားကို ဂရုတစိုက္ေရွာင္ၾကည္တတ္
လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ စသည္ျဖင့္) မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳရံုမွ်မက ေရရွည္၌လည္း 
ျပႆနာရွိသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈ၏ အရင္းခံဇစ္ျမစ္မ်ားကိုပါ ကူညီေျဖရွင္းႏိုင္သလို အလုပ္
သေဘာသဘာ၀အရ မူးယစ္ေဆး၀ါးစတင္သံုးစြဲမႈကို အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳလ်က္ရွိသည့္ အေျခ
အေနမ်ားကိုလည္း ေျပာင္းလဲေပးႏုိင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၎တို႔၏ အလုပ္သေဘာသဘာ၀အရ 

မက္အမ္ဖတီမင္း မျဖစ္မေနသံုးစြဲရသည့္ အေျခအေနမ်ိဳး ဆုိက္ေရာက္သြားျခင္းမရွိေစရန္အတြက္ 
လုပ္ငန္းခြင္ပတ္၀န္းက်င္ တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ လုပ္ခလစာတိုးျမႇင့္
ေပးျခင္းႏွင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးသည့္ အေရးယူေဆာင္
ရြက္ခ်က္မ်ားကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

 ျခံဳ၍ဆိုရေသာ္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူမ်ားသည္ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈ၏ အေကာင္းအဆုိး
ဒြန္တြဲလ်က္ရွိသည့ ္ကိစၥရပ္ကုိ ေကာင္းစြာသိျမင္နားလည္ၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ ၎တို႔လို
ခ်င္သည့္ အက်ိဳးျပဳအာနိသင္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္သလုိ ဆုိးရြားျပင္းထန္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ား
ႏွင့္ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳး သက္ေရာက္မႈမ်ားဆီသို႔လည္း ဦးတည္သြားေစႏိုင္ေၾကာင္း နားလည္
လက္ခံထားၾကသည္။ 

 လန္းလန္းဆန္းဆန္းရွိျခင္း၊ အားအင္ျပည့္၀ျခင္းႏင့္ွ ႏုိးၾကားတက္ၾကြျခင္း၊ အလုပ္တစ္ခုခု
ကိုေဇာက္ခ်၍ အာရုံစူးစုိက္လုပ္ကိုငႏုိ္င္စြမ္းတုိ႔သည္ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈေၾကာင့္ရရွိသည့္ အႀကီး
မားဆုံးေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ထားၾကသည္။ ဤေနရာတြင္လည္း ယင္း
သက္ေရာက္မႈအာနိသင္မ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာ အလုပ္သေဘာသဘာ၀အလိုက္သာ အသံုး၀င္မႈ
ရွိႏိုင္ပါသည္။ ေျဖဆိုသူအားလံုးက မက္အမ္ဖီတမင္း သုံးစြရဲာ၌ ထြက္ေပၚလာသည့္ ေခ်ာကလက္
ႏွင့္အနံ႔ခ်င္းခပ္ဆင္ဆင္တူ၍ ေမႊးႀကိဳင္သည့္ စိတ္ၾကြေဆးျပား၏ အနံ႔ႏွင့္ တက္ၾကြလာေစသည့္ 
အာနိသင္ေၾကာင့္သာမက လူမႈေရးအေလ့အထတစ္ရပ္အေနျဖင့္လည္း ႏွစ္သက္ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာ
ေကာင္းသည့္ ခံစားခ်က္အေတြ႔အႀကံဳမ်ိဳးကို ေပးစြမ္းႏိုင္သျဖင့္ ထပ္ခါထပ္ခါသံုးစြဲျဖစ္ေနသည္ဟု 
ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ခ်က္ျခင္းလက္ငင္းရရိွသည့္ ဤေပ်ာ္ရႊင္မႈရသကုိ အၿမဲတမ္းလိုလို မ်က္စိလွ်မ္း
သြားတတ္ၾကသည္။ မည္သို႔ဆိုေစကာမူ လူသားမ်ားျဖစ္ၾကသျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈရသကို ေပးစြမ္းႏိုင္
သည့္အေတြ႕အႀကံဳမ်ိဳးကို ထပ္ခါတလဲလဲ ျပဳလုပ္လုိၾကျခင္းျဖစ္သည ္ဟူသည့္အခ်က္သည္ အလြန္
အေရးပါသည့္ ရႈေထာင့္တစ္ခုျဖစ္သည္။

သမိုင္းကုိ လည္ျပန္ၾကည့္ရႈျခင္း - စစ္ပြဲအတြင္း စစ္သားမ်ား၏ ဒဏ္ခံႏိုင္ရည္ႏွင့္ 
တိုက္ရည္ခိုက္ရည္ကုိ ျမႇင့္တင္ေပးရန္ မက္အမ္ဖီတမင္းအသုံးျပဳျခင္း။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးပြဲ၌ ပါ၀င္ေျဖဆုိခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး

လက္ေတြ႕လည္း စိတ္ဓာတ္တက္ၾကြေစၿပီး တိုက္ရည္ခိုက္ရည္ ျမင့္တက္လာေစသည့္ အာနိသင္သက္ေရာက္မႈမ်ား
ေၾကာင့္ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္း မဟာမိတ္ဖက္ကေရာ ရန္္သူအင္အားစုမ်ားဖက္ကပါ အမ္ဖီတမင္းႏွင့္ မက္အမ္ဖီတမင္း
ကိုက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။၃၆ အလားတူပင္ အေမရိကန္ေလတပ္သည္လည္း စစ္ေရးနယ္ပယ္အတြင္း
ရွိမိမိတို႔ စစ္သားမ်ား၏ တိုက္ရည္ခိုက္ရည္ ျမင့္တကလ္ာေစရန္အတြက္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈကို ဆက္လက္အား
ေပးအားေျမႇာက္ျပဳေနဆဲျဖစ္သည္။၃၇

“မက္အမ္ဖီတမင္းကို အရင္တုန္းက ဂ်ာမဏီမွာ တရား၀င္သုံးခဲ့ၾကတယ္လုိ႔ စာအုပ္တစ္အုပ္မွာ ဖတ္ခဲ့ဖူးတယ္။ ဒုတိယ
ကမာၻစစ္တုန္းက စစ္သားေတြရဲ႕ ေၾကာက္စိတ္ေတြကုိ ဖိႏိွပ္ဖုိ႔အတြက္ သုံးခ့ဲၾကတာပါ။ ဒါေပမယ့္ အခုေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ 
ရႈျမင္တဲ့ပံုစံလည္း ေျပာင္းသြားပါၿပီ။ စနစ္ေတြလည္း ေျပာင္းသြားပါၿပီ။ အရင္တုန္းကရႏိုင္ဖို႔ (မက္အမ္ဖီတမင္း) အရမ္း
ခက္ခဲ့ေပမယ့္ အခုေတာ့ လြယ္လြယ္ရေနပါၿပီ။”

 အက်ိဳးျပဳအာနိသင္ကုိ ဦးတည္စဥ္းစားသည့္ အျခားသာဓကမ်ား၌ မိမိကုိယ္ကုိ ပုိမုိယံုၾကည္
စိတ္ခ်မႈရွိလာျခင္း၊ ရဲတင္းသြက္လက္လာျခင္း၊ လူမႈဆက္ဆံေရးႏွင့္ စကားေျပာစြမ္းရည္ တိုးတက္
လာျခင္း၊ ညအခ်ိန္၌ ႏုိးႏုိးၾကားၾကားေနႏုိင္စြမ္းရိွလာျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ကာမဂုဏ္အာရုံခံစားမႈ ထက္ျမက္
လာျခင္းတို႔ ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။

ဤအက်ိဳးျပဳအာနိသင္မ်ားသည္ ေျဖဆိုခဲ့သူမ်ား၏ တစ္ဦးခ်င္းအေတြ႕အႀကံဳမ်ားအေပၚ အေျခခံ
ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ မတူကြဲျပားသည့္ သိပၸနံည္းက် သုေတသနျပဳ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ 
အေျမာက္အမ်ား၌လည္း အနည္းဆံုးအားျဖင့္ ရံဖန္ရံခါမွ်သာ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲသည့္ အေျခ
အေနမ်ိဳး၌ (အာရုံစူးရွထက္ျမက္ေစသည့္ အာနိသင္သက္ေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္) အာရုံစူးစုိက္မႈထက္
ျမကရ္န္လိုအပ္သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား၏ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား ပိုမိုတိုး
တက္ေကာင္းမြန္လာေၾကာင္း သက္ေသျပထားသည့္ အခ်က္ကိုလည္း မျဖစ္မေနအသိအမွတ္ျပဳ
ရန္လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ပမာဏအေျမာက္အမ်ားကို အႀကိမ္ေပါင္းမ်ား
စြာထပ္ခါတလဲလဲသံုးစြဲျခင္းျဖင့္ အာရံုေၾကာအဆိပ္သင့္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚလာ
ေစၿပီး အျမင္အာရံုခၽြတ္ယြင္းသြားႏုိင္သည္ဟုလည္း ယင္းေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားအတြင္း ဆက္ 
လက္ေဖာ္ျပထားပါသည္။၃၈

 မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေျခရွိသည့္ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ ေျဖဆိုသူမ်ား၏ အသိအျမင္ဗဟုသုတသည္လည္း စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္လာ
လ်က္ရွိသည္။ ကံမေကာင္းအေၾကာင္းမလွစြာျဖင့္ ဤစိတ္ၾကြေဆးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယံုၾကည္
စိတ္ခ်ရၿပီး အေထာက္အထားေပၚ အေျချပဳထားသည့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္
အလက္မ်ား ကင္းမဲ့လ်က္ရွိသျဖင့္ သံုးစြဲသူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ က်န္းမာေရးကို အေလ်ာ္အစားျပဳ
လုပ္ကာ ကိုယ္ပိုင္အေတြ႕အႀကံဳမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေလ့လာသင္ယူၾကရသည္။

 အမ်ားအားျဖင့္ တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း ရည္ညႊန္းေျပာဆိုေလ့ရိွသည့္ အႏၱရာယ္မ်ားသည္ 
က်န္းမာေရးအေပၚ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ သက္ေရာကလ္ာသည့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေဘး
ထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားႏွင့္ (အိပ္မရသည့္ ေရာဂါ၊ ခံတြင္းပ်က္ျခင္း၊ အစိုးရိမ္လြန္ျခင္း၊ ထင္ေယာင္ထင္
မွားျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ယံုမွားသံသယစိတ္လြန္ကဲျခင္း စသည္ျဖင့္) သက္ဆိုင္လ်က္ရွိသည္။

 မည္သို႔ဆိေုစကာမူ ေျဖဆိုခဲ့သူမ်ားသည္ ေဆး၀ါးအတြင္း ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အာနိ
သင္မ်ားႏင့္ွ သက္ဆုိင္မႈ နည္းပါးသည့္ ၎တို႔၏ ဥပေဒဆိုငရ္ာ သုိ႔မဟုတ္ လူမႈေရးအဆင့္အတန္း
ႏွင့္  ဆက္ႏြယ္လ်က္ရွိသည့္ ေနာက္ဆက္တြ ဲဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကိုလည္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာ
ဆိုခဲ့ၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အမ်ားအျပားသည္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈ၏ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုး
က်ိဳးသက္ေရာက္မႈ တစ္ခုအေနျဖင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း၍ ေထာင္သြင္းျပစ္ဒဏ္က်ခံရႏိုင္သည့္ အရဲ
စြန္႔ရမႈအႏၱရာယ္ရွိသည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ဤကိစၥရပ္သည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအာနိသင္ သက္
ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ မည္သုိ႔မွ်သက္ဆုိင္ျခင္းမရိွေပ။ ေထာင္သြင္းျပစ္ဒဏ္က်ခံရျခင္းသည္ မူးယစ္ေဆး
၀ါးသံုးစြဲမႈကို ရာဇ၀တ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဥပေဒမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးသက္
ေရာက္မႈ သက္သကသ္ာျဖစ္သည္။ အလားတူပင္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ အလုပ္ထုတ္
ခံရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ရပ္ရြာတြင္း ဖယ္ၾကဥ္ခံရျခင္းတို႔သည္လည္း ေဆး၀ါးအာနိသင္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ
လာျခင္းမဟုတ္ဘဲ ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္၍ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈျပဳသည့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား
သာျဖစ္သည္။ 

 ဇယား (၁) ႏွင့္ (၂) ၌ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သူမ်ား ထင္ျမင္ယူဆသည့္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုး
စြဲမႈ၏ အဓိကက်သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးႏွင့္ ေကာင္းက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို လႊမ္းျခံဳေဖာ္
ျပထားပါသည္။ ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ သံုးစြဲသူမ်ားကိုယ္တိုင္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည့္ 
တစ္ဦးခ်င္းအေတြ႕အႀကံဳမ်ားေပၚ အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ထပ္မံေျပာၾကားလိုပါသည္။

 စာရင္းျပဳစုထားသည့္ တစ္ခ်က္ျခင္းၾကည့္ရႈသြားျခင္းအားျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ လုပ္ငန္းၿပီးေျမာက္မႈ
အေပၚမူတည္၍ (ဥပမာ ထမ္းပို႔ခဲ့သည့္ အိတ္အေရအတြက္) လုပ္ခလစာရရွိၾကသည့္ ကာယခြန္
အားစိက္ုထုတ္ရသည့္ အလုပ္သမားမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အေ၀းေျပးယာဥ္ေမာငး္မ်ားက့ဲသို႔ေသာ ညပိုင္း
အလုပ္လုပ္ၾကရသူမ်ားအၾကား အဘယ္ေၾကာင့္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈ ေရပန္းစားတြင္က်ယ္
လ်က္ရွိေၾကာင္း အလြယ္တကူနားလည္သေဘာေပါက္ လာပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း ရံဖန္ရံခါ
သံုးစြဲျခင္းသည္ စိတ္ဓာတ္ကုိ လန္းဆန္းတက္ၾကြလာေစေသာ္လည္း ပုံမွန္သံုးစြဲျဖစ္သြားသည့္အခါ

အနည္းဆံုးအေနျဖင့္ မက္အမ္ဖီတမင္း မသံုးစြဲသည့္အခါ လုပ္ခ်င္ကိုင္ခ်င္စိတ္ အလ်ဥ္းမရွိေတာ့
သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးသုိ႔ တျဖည္းျဖည္းေရာက္ရွိသြားႏိုငသ္ည္ဟု ေျဖဆုိသူတစ္ဦးက မွတ္ခ်က္ေပး
သြားခဲ့သည္။

 ခံတြင္းပ်က္ျခင္းကို ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအျဖစ္ ေတာက္ေလွ်ာက္ရည္
ညႊန္းေျပာဆိုသြားခဲ့ၾကေသာ္လည္း ဆန္႔က်င္ဖက္အေနျဖင့္ ေျဖဆိုသူႏွစ္ဦးက ယင္းကိစၥရပ္ကို 
အေကာင္းဖက္မွ လွည့္ေတြးခဲ့ၾကသည္။ မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲမႈေၾကာင့္ အလုပ္ပိုလုပ္လာႏိုင္ၿပီး 
ရလဒ္အေနျဖင့္ လုပ္ခလစာပိုမိုရရွိရုံမွ်မက ခံတြင္းပ်က္ေနျခင္းေၾကာင့္ ထမင္းအနပ္ေရေလ်ာ့သြား
သျဖင့္ ထမင္းဖိုးေခၽြတာလာႏိုင္သည္ဟု ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။ ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာေကာင္းသည့္ ဤ
ဥပမာက စီးပြားေရးက်ပ္တည္းမႈသည္ က်ပန္းလုပ္သားမ်ားအား ျပႆနာရွိသည့္ မက္အမ္ဖီတမင္း
သံုးစြဲမႈပံုစံသို႔ မည္သို႔ဆြဲေခၚသြားလ်က္ရွိေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပလ်က္ရွိသည္။
  မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ကာမဂုဏ္ေတာင့တ္မႈႏွင့္ အားပါးတရဆက္ဆံလိုသည့္ 
လိုအင္ဆႏၵ ျပင္းထန္လာျခင္းမွသည္ ဆက္ဆံခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာျဖင့္ သာယာလိုၾကသည့္ ခံစားခ်က္
မ်ိဳးကို ျဖစ္ေပၚလာေစသျဖင့္ ကာမဂုဏ္အာရံုခံစားမႈကို ပိုမိုထက္ျမက္လာေစသည္ဟုလည္း အား

ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏွင့္ တရုတ္ေတာင္ပိုင္းေဒသရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈ - 
သံုးစြဲမႈအေလ့အထမ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း transnationalinstitute၂၀

လံုးလုိလုိေျပာဆုိခ့ဲၾကသည္။ ေျဖဆုိသူအမ်ားအျပားက မိမိ၏ပုံမွန္ဆက္ဆံေဖာ္မ်ားသာမက အခေၾကး
ေငြယူ၍ လိင္မႈေဖ်ာ္ေျဖေပးသူမ်ားႏွင့ ္မဆက္ဆံမီ မက္အမ္ဖီတမင္း စိတ္ၾကြေဆးျပားသံုးစြဲမႈသည္ 
ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္တစ္ခုကဲ့သို႔ ျဖစ္လာသည္ဟု အတည္ျပဳေျပာဆိုသြားခဲ့ ၾကသည္။ 



 အဖြင့္နိဒါန္းပိုင္း၌ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ပင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမည့္သူမ်ားကိုေသာက္
သံုးသူအခ်င္းခ်င္း အရပ္တြင္းခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ကြန္ရက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ရွာေဖြခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္မ်ား၊ အသက္အရြယ္၊ လူမႈေရးအဆင့္အတန္း၊ က်ား-မ သုိ႔မဟုတ္ 
သံုးစြဲမႈပံုစံခ်င္း ခပ္ဆင္ဆင္တူသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးသို႔ ဦးတည္သြားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားသည္ ေသာင္းေျပာငး္ေရာေထြးေနသည့္ လူအုပ္စုႀကီးတစ္ခုကို မွ်မွ်တတ
ကိုယ္စားျပဳထားဆဲျဖစ္သည္ဟု ဆုိႏိုင္ပါသည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူမ်ားသည္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္မွ 
(၅၆) ႏွစ္ၾကား အသက္အရြယ္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အသက္ (၂၀) ႏွင့္ (၄၀) ႏွစ္ အၾကားရွိေသာသူ
မ်ားကို အမ်ားဆံုးေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့စဥ္၌ အခ်ဳိ႕သည္ လက္ရွိ
အလုပ္အကိုင္မရွိသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အမ်ားအျပားသည္ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ား၌ ရာသီအလုိက္ေပၚလာ
သည့္အလုပ္အကိုင္မ်ားအပါအ၀င္ အလုပ္ၾကမ္းမ်ိဳးစံုကို ႀကံဳရာက်ပန္း လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္
ၿပီးအနည္းအက်ဥ္းခန္႔သည္သာလွ်င္ ပုိမုိအေျခတက်ရွိသည့္ ဆံပင္အလွျပင္သူ၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းျပင္
ဆိုင္အလုပ္သမား၊ အငွားယာဥ္ေမာင္း သို႔မဟုတ္ အေ၀းေျပးကားယာဥ္ေမာင္း၊ ဆီအုန္းစိုက္ခင္း 
အလုပ္သမားႏွင့္ ညေစ်းအေရာင္းစာေရးက့ဲသုိ႔ေသာ အလုပ္အကုိင္မ်ိဳးကုိ လုပ္ကုိင္လ်က္ရိွသည္။

 မက္အမ္ဖီတမင္း အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ၂၅ ႏွစ္ (ဘိန္းစာပင္ 
အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀) ခန္႔ရွိၿပီး အတိုဆံုးသံုးစြဲသူ၏ သံုးစြဲ
မႈသက္တမ္းသည္ ၂ ႏွစ္မွ်ရိွသည္။ ၎တုိ႔အနက္မွ ႏွစ္ဦးသည္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲခ်ိန္၌ လံုး၀သံုးစြဲမႈ
မရွိေတာ့ေပ။ အေရးႀကီးသည့္ အခ်ကတ္စ္ခုအေနျဖင့္ သံုးစြဲသူအားလံုးနီးပါးသည္ အခ်ိန္ကာလ
သက္တမ္းအားျဖင့္ ကြာျခားမႈရွိေသာ္လည္း အနည္းဆံုးတစ္ႀကမ္ိမွ် ေခတၱနားခ့ဲဖူးသည္ သုိ႔မဟုတ္ 
လံုး၀ျဖတ္ပစ္ခဲ့ဖူးသည္ဟု သိရွိခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲသူမ်ားအၾကား အလြန္
က်ယ္ေျပာသည့္ ရာဇ၀င္မ်ားႏွင့္ သံုးစြဲမႈပံုစံမ်ိဳးစံုရွိေနေၾကာင္း ျပဆိုလ်က္ရွိသည့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အလြန္အေရးပါလ်က္ရွိသည္။

 ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူေပါင္း ၃၇ ဦးအနက္ ၇ ဦးသည္သာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ဤအေရအတြကသ္ည္ ေနာက္ပုိင္းဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အမ်ဳိးသမီး
ထုတစ္ရပ္လံုးအၾကားရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈ အတိုင္းအတာကုိ အပ္က်မတ္က်ထင္ဟပ္လ်က္
ရွိသည္ဟု မဆိုလိုေပ။ အမ်ဳိးသမီးသံုးစြဲသူ အေရအတြက္ နည္းပါးေနရျခင္းသည္ အမ်ဳိးသားမ်ား
သာပါ၀င္မႈမ်ားျပားသည့္ အရပ္ထဲမွ သုံးစြသူဲကြန္ရက္မ်ားအေပၚ မီွခုိအားထားရသည့္ ရွာေဖြေမးျမန္း
ေရးနည္းလမး္၏ ဘက္လိုက္မႈရိွသည့္ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထုိ႔အျပင္ မူးယစ္
ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈသည္ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္၍ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳးိသမီးမ်ားအေပၚ ေ၀ဖန္ကဲ့ရဲ႕မႈျပင္း
ထန္သည့္ အခင္းအက်င္းမ်ဳိး၌ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈကို သုေတသနျပဳရသည့္အခါ ႀကံဳေတြ႕ရ
သည့္အခက္အခဲမ်ားကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ရုပ္လံုးေပၚလာေစပါသည္။ 

 ပထမဆံုး ေလ့လာသံုးသပ္မိသည့္အခ်က္အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲသူ့ အမ်ား
စုသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားတကာ ခုိင္းႏိႈင္းပံုေဖာ္ၾကသည့္ ကူကယ္
၍မရေတာ့ေသာသူမ်ားႏွင့္ ဆင္ျခင္တံုတရားကင္းမဲ့သည့္ “ေဆးသမားမ်ား” ဟူသည့္ပုံရိပ္မ်ိဳ း၌ အံ၀င္
ေနၾကသူမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ အမွန္တကယ္လည္း ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူ အမ်ားစုသည္ အလုပ္လုပ္
ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး က်ယ္ျပန္႔သည့္ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားရိွေနၾကသလုိ ရပ္ေရးရြာေရးလုပ္
ငန္းမ်ား၌လည္း တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ မိသားစုႏွင့္ ေကာင္းမြန္
သည့္ဆက္ဆေံရး တည္ေဆာက္ထားႏိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕သည့္ အိမ္ေထာင္ရက္သားက်
ကာသားသမီးမ်ား ထြန္းကား၍ ၀၀လင္လင္ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ၾကသည့္အျပင္ သားသမီး
မ်ား၏ ပညာေရးကိုလည္း အျပည့္အ၀ေထာက္ပ့ံေပးႏိုင္ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ မိမိတို႔၏ မူးယစ္ေဆး
၀ါးသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ အခက္ေတြ႕ေနရသူအခ်ိဳ႕လည္း အမွန္တကယ္ရွိေန
ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ သံုးစြဲသူမ်ားအားလံုးသည္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာ

ႏိုင္သည့္ အရဲစြန္႔ရမႈ အႏၱရာယ္မ်ားရွိေနၿပီး ဆိုးရြားသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ သက္ေရာက္မႈမ်ားေပၚ
ေပါက္လာႏိုင္ေၾကာင္း (အႏၱရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ေကာင္းစြာ
နားလည္သေဘာေပါက္ထားသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

 ေျဖဆိုသူမ်ားအားလံုးက အရြယ္စံု၊ အလုပ္အကိုင္မ်ိဳးစံု၊ လူမႈစီးပြားေရးအဆင့္အတန္း
အမ်ိဳးမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ က်ား/မ မဟူ လူ႔အလႊာေပါင္းစံု၌ မက္အမ္ဖီတမင္းကို ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်
စြာသံုးစြဲလ်က္ရွိသည္ဟု အတည္ျပဳေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 လူငယ္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ စူးစမ္းေလ့လာရန္ႏွင့္ အပန္းေျဖရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ျဖင့္မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲမႈျပဳရန္ အထူးတလည္ တိမ္းညႊတ္လြယ္သူမ်ားအျဖစ္ အစဥ္အဆက္ပံု
ေဖာ္ခံခဲ့ရျခင္းအေပၚ ထူး၍အ့ံၾသသင့္စရာေတာ့မရိွေပ။ အမ်ားအျပားကလည္း အမ်ိဳးသားမ်ားအၾကား
၌သာ ေရပန္းစားလူႀကိဳက္မ်ားသည့္ ဘိန္းျဖဴကဲ့သို႔ေသာ အျခားမူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ကင္းကင္း
ရွင္းရွင္းရွိလင့္ကစား မက္အမ္ဖီတမင္းႏွင့္ ပတ္သက္လာသည့္အခါ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား
သည္လည္း ရံဖန္ရံခါသံုးစြဲတတ္ၾကသည္ဟု အခိုင္အမာေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေတြ႕ဆုံေမး
ျမန္းခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ား၏ ေခ်ာကလက္ႏွင့္ အေမႊးရနံ႔ခ်င္း ဆင္တူ၍ 
စိတ္ကိုတက္ၾကြေစတတ္သည့္ အာနိသင္သည္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈပိုရွိလာေစၿပီး လူမႈ
ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္လာေစသည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ိဳးကို (အက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ရရွိေစသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးထုအၾကား ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်ျခင္းျဖစ္
သည္ဟု ေထာက္ျပေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 ေျဖဆိုခဲ့သူအားလံုးနီးပါးက ညဆိုင္းအလုပ္ဆင္းရသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ကာယလုပ္အား 
အလြန္အမင္းစိုက္ထုတ္၍ ပင္ပင္ပန္းပန္းလုပ္ကိုင္ၾကရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္ၿပီး
ေျမာက္ေစရန္ႏွင့္ ႏိုးႏိုးၾကားၾကားသတိရိွရန္ လုိအပ္သျဖင့္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲႏိုင္သည့္အလား
အလာပိုမိုျမင့္မားသည္ဟု တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္းေျပာဆုိခ့ဲၾကသည္။ မၾကာခဏ ရည္ညႊန္းကုိးကား
တတ္ၾကသည့္ သာဓကမ်ား၌ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေက်ာက္စမ္ိးတြင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရႊတြင္းမ်ား၌ လုပ္
ကိုင္ေနၾကသူမ်ား၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ငါးဖမ္းစက္ေလွမ်ားေပၚ၌ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသူမ်ား၊ 
အေ၀းေျပး သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕တြင္းအငွားယာဥ္ေမာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ၂၄ နာရီ ၇ ရက္လံုး လည္ပတ္ 
လ်က္ရွိသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ကြက္မ်ားရွိ ကာယလုပ္သားမ်ားပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ 

 မည္သုိ႔ဆုိေစ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈသည္ လူခ်မ္းသာမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးသမားမ်ားအၾကား
၌လည္း အလြန္ေရပန္းစားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ 
လူမႈစီးပြားေရးေနာက္ခံရွသူိမ်ားသာ သုံးစြေဲလ့ရိွသည္ဟု ေျဖဆိုသူမ်ားရႈျမင္သည့္ ဘိန္းျဖဴႏွင့္မတူ 
ကြဲျပားျခားနားသြားျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးက႑ (ဒစၥ္ကိုႏွင့္ ကာရာအုိေက) ၌ မိမိတုိ႔၏ အလုပ္ကို
(တစ္ညလံုး ႏိုးၾကားတက္ၾကြေနေစရန္၊ အရွက္အေၾကာက္ေလ်ာ့ပါးေစရန္၊ သီဆိုကခုန္ႏိုင္ေစရန္ 
စသည္ျဖင့္) ေပါ့ေပါ့ပါးပါးလုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ အသုံးျပဳသည့္ မိန္းကေလးမ်ားအၾကား၌သာမက ၎တို႔
၏ေဖာက္သည္မ်ားအၾကား၌ပါ (ကာမဂုဏ္အာရံု ခံစားမႈအားေကာင္းေစရန္ႏွင့္ ခံစားခ်က္ေဇာကို 
အရွိန္ျမႇင့္တင္ရန္) မက္အမ္ဖီတမင္း စိတ္ၾကြေဆးျပားသံုးစြဲမႈ တြင္က်ယ္ေရပန္းစားလ်က္ရွိသည္
ဟုေျဖဆိုသူမ်ားအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံသေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

 အက်ိဳးျပဳအာနိသင္ကုိ ဦးတည္စဥ္းစားသည့္ အျခားသာဓကမ်ား၌ မိမိကုိယ္ကုိ ပုိမုိယံုၾကည္
စိတ္ခ်မႈရွိလာျခင္း၊ ရဲတင္းသြက္လက္လာျခင္း၊ လူမႈဆက္ဆံေရးႏွင့္ စကားေျပာစြမ္းရည္ တိုးတက္
လာျခင္း၊ ညအခ်ိန္၌ ႏုိးႏုိးၾကားၾကားေနႏုိင္စြမ္းရိွလာျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ကာမဂုဏ္အာရုံခံစားမႈ ထက္ျမက္
လာျခင္းတို႔ ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။

ဤအက်ိဳးျပဳအာနိသင္မ်ားသည္ ေျဖဆိုခဲ့သူမ်ား၏ တစ္ဦးခ်င္းအေတြ႕အႀကံဳမ်ားအေပၚ အေျခခံ
ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ မတူကြဲျပားသည့္ သိပၸနံည္းက် သုေတသနျပဳ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ 
အေျမာက္အမ်ား၌လည္း အနည္းဆံုးအားျဖင့္ ရံဖန္ရံခါမွ်သာ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲသည့္ အေျခ
အေနမ်ိဳး၌ (အာရုံစူးရွထက္ျမက္ေစသည့္ အာနိသင္သက္ေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္) အာရုံစူးစုိက္မႈထက္
ျမကရ္န္လိုအပ္သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား၏ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား ပိုမိုတိုး
တက္ေကာင္းမြန္လာေၾကာင္း သက္ေသျပထားသည့္ အခ်က္ကိုလည္း မျဖစ္မေနအသိအမွတ္ျပဳ
ရန္လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ပမာဏအေျမာက္အမ်ားကို အႀကိမ္ေပါင္းမ်ား
စြာထပ္ခါတလဲလဲသံုးစြဲျခင္းျဖင့္ အာရံုေၾကာအဆိပ္သင့္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚလာ
ေစၿပီး အျမင္အာရံုခၽြတ္ယြင္းသြားႏုိင္သည္ဟုလည္း ယင္းေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားအတြင္း ဆက္ 
လက္ေဖာ္ျပထားပါသည္။၃၈

 မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေျခရွိသည့္ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ ေျဖဆိုသူမ်ား၏ အသိအျမင္ဗဟုသုတသည္လည္း စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္လာ
လ်က္ရွိသည္။ ကံမေကာင္းအေၾကာင္းမလွစြာျဖင့္ ဤစိတ္ၾကြေဆးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယံုၾကည္
စိတ္ခ်ရၿပီး အေထာက္အထားေပၚ အေျချပဳထားသည့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္
အလက္မ်ား ကင္းမဲ့လ်က္ရွိသျဖင့္ သံုးစြဲသူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ က်န္းမာေရးကို အေလ်ာ္အစားျပဳ
လုပ္ကာ ကိုယ္ပိုင္အေတြ႕အႀကံဳမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေလ့လာသင္ယူၾကရသည္။

 အမ်ားအားျဖင့္ တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း ရည္ညႊန္းေျပာဆိုေလ့ရိွသည့္ အႏၱရာယ္မ်ားသည္ 
က်န္းမာေရးအေပၚ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ သက္ေရာကလ္ာသည့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေဘး
ထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားႏွင့္ (အိပ္မရသည့္ ေရာဂါ၊ ခံတြင္းပ်က္ျခင္း၊ အစိုးရိမ္လြန္ျခင္း၊ ထင္ေယာင္ထင္
မွားျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ယံုမွားသံသယစိတ္လြန္ကဲျခင္း စသည္ျဖင့္) သက္ဆိုင္လ်က္ရွိသည္။

 မည္သို႔ဆိေုစကာမူ ေျဖဆိုခဲ့သူမ်ားသည္ ေဆး၀ါးအတြင္း ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အာနိ
သင္မ်ားႏင့္ွ သက္ဆုိင္မႈ နည္းပါးသည့္ ၎တို႔၏ ဥပေဒဆိုငရ္ာ သုိ႔မဟုတ္ လူမႈေရးအဆင့္အတန္း
ႏွင့္  ဆက္ႏြယ္လ်က္ရွိသည့္ ေနာက္ဆက္တြ ဲဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကိုလည္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာ
ဆိုခဲ့ၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အမ်ားအျပားသည္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈ၏ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုး
က်ိဳးသက္ေရာက္မႈ တစ္ခုအေနျဖင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း၍ ေထာင္သြင္းျပစ္ဒဏ္က်ခံရႏိုင္သည့္ အရဲ
စြန္႔ရမႈအႏၱရာယ္ရွိသည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ဤကိစၥရပ္သည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအာနိသင္ သက္
ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ မည္သုိ႔မွ်သက္ဆုိင္ျခင္းမရိွေပ။ ေထာင္သြင္းျပစ္ဒဏ္က်ခံရျခင္းသည္ မူးယစ္ေဆး
၀ါးသံုးစြဲမႈကို ရာဇ၀တ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဥပေဒမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးသက္
ေရာက္မႈ သက္သကသ္ာျဖစ္သည္။ အလားတူပင္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ အလုပ္ထုတ္
ခံရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ရပ္ရြာတြင္း ဖယ္ၾကဥ္ခံရျခင္းတို႔သည္လည္း ေဆး၀ါးအာနိသင္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ
လာျခင္းမဟုတ္ဘဲ ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္၍ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈျပဳသည့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား
သာျဖစ္သည္။ 

 ဇယား (၁) ႏွင့္ (၂) ၌ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သူမ်ား ထင္ျမင္ယူဆသည့္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုး
စြဲမႈ၏ အဓိကက်သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးႏွင့္ ေကာင္းက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို လႊမ္းျခံဳေဖာ္
ျပထားပါသည္။ ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ သံုးစြဲသူမ်ားကိုယ္တိုင္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည့္ 
တစ္ဦးခ်င္းအေတြ႕အႀကံဳမ်ားေပၚ အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ထပ္မံေျပာၾကားလိုပါသည္။

 စာရင္းျပဳစုထားသည့္ တစ္ခ်က္ျခင္းၾကည့္ရႈသြားျခင္းအားျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ လုပ္ငန္းၿပီးေျမာက္မႈ
အေပၚမူတည္၍ (ဥပမာ ထမ္းပို႔ခဲ့သည့္ အိတ္အေရအတြက္) လုပ္ခလစာရရွိၾကသည့္ ကာယခြန္
အားစိက္ုထုတ္ရသည့္ အလုပ္သမားမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အေ၀းေျပးယာဥ္ေမာငး္မ်ားက့ဲသို႔ေသာ ညပိုင္း
အလုပ္လုပ္ၾကရသူမ်ားအၾကား အဘယ္ေၾကာင့္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈ ေရပန္းစားတြင္က်ယ္
လ်က္ရွိေၾကာင္း အလြယ္တကူနားလည္သေဘာေပါက္ လာပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း ရံဖန္ရံခါ
သံုးစြဲျခင္းသည္ စိတ္ဓာတ္ကုိ လန္းဆန္းတက္ၾကြလာေစေသာ္လည္း ပုံမွန္သံုးစြဲျဖစ္သြားသည့္အခါ

အနည္းဆံုးအေနျဖင့္ မက္အမ္ဖီတမင္း မသံုးစြဲသည့္အခါ လုပ္ခ်င္ကိုင္ခ်င္စိတ္ အလ်ဥ္းမရွိေတာ့
သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးသုိ႔ တျဖည္းျဖည္းေရာက္ရွိသြားႏိုငသ္ည္ဟု ေျဖဆုိသူတစ္ဦးက မွတ္ခ်က္ေပး
သြားခဲ့သည္။

 ခံတြင္းပ်က္ျခင္းကို ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအျဖစ္ ေတာက္ေလွ်ာက္ရည္
ညႊန္းေျပာဆိုသြားခဲ့ၾကေသာ္လည္း ဆန္႔က်င္ဖက္အေနျဖင့္ ေျဖဆိုသူႏွစ္ဦးက ယင္းကိစၥရပ္ကို 
အေကာင္းဖက္မွ လွည့္ေတြးခဲ့ၾကသည္။ မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲမႈေၾကာင့္ အလုပ္ပိုလုပ္လာႏိုင္ၿပီး 
ရလဒ္အေနျဖင့္ လုပ္ခလစာပိုမိုရရွိရုံမွ်မက ခံတြင္းပ်က္ေနျခင္းေၾကာင့္ ထမင္းအနပ္ေရေလ်ာ့သြား
သျဖင့္ ထမင္းဖိုးေခၽြတာလာႏိုင္သည္ဟု ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။ ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာေကာင္းသည့္ ဤ
ဥပမာက စီးပြားေရးက်ပ္တည္းမႈသည္ က်ပန္းလုပ္သားမ်ားအား ျပႆနာရွိသည့္ မက္အမ္ဖီတမင္း
သံုးစြဲမႈပံုစံသို႔ မည္သို႔ဆြဲေခၚသြားလ်က္ရွိေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပလ်က္ရွိသည္။
  မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ကာမဂုဏ္ေတာင့တ္မႈႏွင့္ အားပါးတရဆက္ဆံလိုသည့္ 
လိုအင္ဆႏၵ ျပင္းထန္လာျခင္းမွသည္ ဆက္ဆံခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာျဖင့္ သာယာလိုၾကသည့္ ခံစားခ်က္
မ်ိဳးကို ျဖစ္ေပၚလာေစသျဖင့္ ကာမဂုဏ္အာရံုခံစားမႈကို ပိုမိုထက္ျမက္လာေစသည္ဟုလည္း အား

ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏွင့္ တရုတ္ေတာင္ပိုင္းေဒသရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈ - 
သံုးစြဲမႈအေလ့အထမ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း transnationalinstitute၂၁

လံုးလုိလုိေျပာဆုိခ့ဲၾကသည္။ ေျဖဆုိသူအမ်ားအျပားက မိမိ၏ပုံမွန္ဆက္ဆံေဖာ္မ်ားသာမက အခေၾကး
ေငြယူ၍ လိင္မႈေဖ်ာ္ေျဖေပးသူမ်ားႏွင့ ္မဆက္ဆံမီ မက္အမ္ဖီတမင္း စိတ္ၾကြေဆးျပားသံုးစြဲမႈသည္ 
ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္တစ္ခုကဲ့သို႔ ျဖစ္လာသည္ဟု အတည္ျပဳေျပာဆိုသြားခဲ့ ၾကသည္။ 



 အဖြင့္နိဒါန္းပိုင္း၌ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ပင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမည့္သူမ်ားကိုေသာက္
သံုးသူအခ်င္းခ်င္း အရပ္တြင္းခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ကြန္ရက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ရွာေဖြခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္မ်ား၊ အသက္အရြယ္၊ လူမႈေရးအဆင့္အတန္း၊ က်ား-မ သုိ႔မဟုတ္ 
သံုးစြဲမႈပံုစံခ်င္း ခပ္ဆင္ဆင္တူသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးသို႔ ဦးတည္သြားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားသည္ ေသာင္းေျပာငး္ေရာေထြးေနသည့္ လူအုပ္စုႀကီးတစ္ခုကို မွ်မွ်တတ
ကိုယ္စားျပဳထားဆဲျဖစ္သည္ဟု ဆုိႏိုင္ပါသည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူမ်ားသည္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္မွ 
(၅၆) ႏွစ္ၾကား အသက္အရြယ္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အသက္ (၂၀) ႏွင့္ (၄၀) ႏွစ္ အၾကားရွိေသာသူ
မ်ားကို အမ်ားဆံုးေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့စဥ္၌ အခ်ဳိ႕သည္ လက္ရွိ
အလုပ္အကိုင္မရွိသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အမ်ားအျပားသည္ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ား၌ ရာသီအလုိက္ေပၚလာ
သည့္အလုပ္အကိုင္မ်ားအပါအ၀င္ အလုပ္ၾကမ္းမ်ိဳးစံုကို ႀကံဳရာက်ပန္း လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္
ၿပီးအနည္းအက်ဥ္းခန္႔သည္သာလွ်င္ ပုိမုိအေျခတက်ရွိသည့္ ဆံပင္အလွျပင္သူ၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းျပင္
ဆိုင္အလုပ္သမား၊ အငွားယာဥ္ေမာင္း သို႔မဟုတ္ အေ၀းေျပးကားယာဥ္ေမာင္း၊ ဆီအုန္းစိုက္ခင္း 
အလုပ္သမားႏွင့္ ညေစ်းအေရာင္းစာေရးက့ဲသုိ႔ေသာ အလုပ္အကုိင္မ်ိဳးကုိ လုပ္ကုိင္လ်က္ရိွသည္။

 မက္အမ္ဖီတမင္း အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ၂၅ ႏွစ္ (ဘိန္းစာပင္ 
အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀) ခန္႔ရွိၿပီး အတိုဆံုးသံုးစြဲသူ၏ သံုးစြဲ
မႈသက္တမ္းသည္ ၂ ႏွစ္မွ်ရိွသည္။ ၎တုိ႔အနက္မွ ႏွစ္ဦးသည္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲခ်ိန္၌ လံုး၀သံုးစြဲမႈ
မရွိေတာ့ေပ။ အေရးႀကီးသည့္ အခ်ကတ္စ္ခုအေနျဖင့္ သံုးစြဲသူအားလံုးနီးပါးသည္ အခ်ိန္ကာလ
သက္တမ္းအားျဖင့္ ကြာျခားမႈရွိေသာ္လည္း အနည္းဆံုးတစ္ႀကမ္ိမွ် ေခတၱနားခ့ဲဖူးသည္ သုိ႔မဟုတ္ 
လံုး၀ျဖတ္ပစ္ခဲ့ဖူးသည္ဟု သိရွိခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲသူမ်ားအၾကား အလြန္
က်ယ္ေျပာသည့္ ရာဇ၀င္မ်ားႏွင့္ သံုးစြဲမႈပံုစံမ်ိဳးစံုရွိေနေၾကာင္း ျပဆိုလ်က္ရွိသည့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အလြန္အေရးပါလ်က္ရွိသည္။

 ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူေပါင္း ၃၇ ဦးအနက္ ၇ ဦးသည္သာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ဤအေရအတြကသ္ည္ ေနာက္ပုိင္းဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အမ်ဳိးသမီး
ထုတစ္ရပ္လံုးအၾကားရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈ အတိုင္းအတာကုိ အပ္က်မတ္က်ထင္ဟပ္လ်က္
ရွိသည္ဟု မဆိုလိုေပ။ အမ်ဳိးသမီးသံုးစြဲသူ အေရအတြက္ နည္းပါးေနရျခင္းသည္ အမ်ဳိးသားမ်ား
သာပါ၀င္မႈမ်ားျပားသည့္ အရပ္ထဲမွ သုံးစြသူဲကြန္ရက္မ်ားအေပၚ မီွခုိအားထားရသည့္ ရွာေဖြေမးျမန္း
ေရးနည္းလမး္၏ ဘက္လိုက္မႈရိွသည့္ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထုိ႔အျပင္ မူးယစ္
ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈသည္ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္၍ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳးိသမီးမ်ားအေပၚ ေ၀ဖန္ကဲ့ရဲ႕မႈျပင္း
ထန္သည့္ အခင္းအက်င္းမ်ဳိး၌ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈကို သုေတသနျပဳရသည့္အခါ ႀကံဳေတြ႕ရ
သည့္အခက္အခဲမ်ားကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ရုပ္လံုးေပၚလာေစပါသည္။ 

 ပထမဆံုး ေလ့လာသံုးသပ္မိသည့္အခ်က္အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲသူ့ အမ်ား
စုသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားတကာ ခုိင္းႏိႈင္းပံုေဖာ္ၾကသည့္ ကူကယ္
၍မရေတာ့ေသာသူမ်ားႏွင့္ ဆင္ျခင္တံုတရားကင္းမဲ့သည့္ “ေဆးသမားမ်ား” ဟူသည့္ပုံရိပ္မ်ိဳ း၌ အံ၀င္
ေနၾကသူမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ အမွန္တကယ္လည္း ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူ အမ်ားစုသည္ အလုပ္လုပ္
ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး က်ယ္ျပန္႔သည့္ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားရိွေနၾကသလုိ ရပ္ေရးရြာေရးလုပ္
ငန္းမ်ား၌လည္း တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ မိသားစုႏွင့္ ေကာင္းမြန္
သည့္ဆက္ဆေံရး တည္ေဆာက္ထားႏိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕သည့္ အိမ္ေထာင္ရက္သားက်
ကာသားသမီးမ်ား ထြန္းကား၍ ၀၀လင္လင္ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ၾကသည့္အျပင္ သားသမီး
မ်ား၏ ပညာေရးကိုလည္း အျပည့္အ၀ေထာက္ပ့ံေပးႏိုင္ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ မိမိတို႔၏ မူးယစ္ေဆး
၀ါးသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ အခက္ေတြ႕ေနရသူအခ်ိဳ႕လည္း အမွန္တကယ္ရွိေန
ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ သံုးစြဲသူမ်ားအားလံုးသည္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာ

ႏိုင္သည့္ အရဲစြန္႔ရမႈ အႏၱရာယ္မ်ားရွိေနၿပီး ဆိုးရြားသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ သက္ေရာက္မႈမ်ားေပၚ
ေပါက္လာႏိုင္ေၾကာင္း (အႏၱရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ေကာင္းစြာ
နားလည္သေဘာေပါက္ထားသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

 ေျဖဆိုသူမ်ားအားလံုးက အရြယ္စံု၊ အလုပ္အကိုင္မ်ိဳးစံု၊ လူမႈစီးပြားေရးအဆင့္အတန္း
အမ်ိဳးမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ က်ား/မ မဟူ လူ႔အလႊာေပါင္းစံု၌ မက္အမ္ဖီတမင္းကို ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်
စြာသံုးစြဲလ်က္ရွိသည္ဟု အတည္ျပဳေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 လူငယ္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ စူးစမ္းေလ့လာရန္ႏွင့္ အပန္းေျဖရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ျဖင့္မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲမႈျပဳရန္ အထူးတလည္ တိမ္းညႊတ္လြယ္သူမ်ားအျဖစ္ အစဥ္အဆက္ပံု
ေဖာ္ခံခဲ့ရျခင္းအေပၚ ထူး၍အ့ံၾသသင့္စရာေတာ့မရိွေပ။ အမ်ားအျပားကလည္း အမ်ိဳးသားမ်ားအၾကား
၌သာ ေရပန္းစားလူႀကိဳက္မ်ားသည့္ ဘိန္းျဖဴကဲ့သို႔ေသာ အျခားမူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ကင္းကင္း
ရွင္းရွင္းရွိလင့္ကစား မက္အမ္ဖီတမင္းႏွင့္ ပတ္သက္လာသည့္အခါ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား
သည္လည္း ရံဖန္ရံခါသံုးစြဲတတ္ၾကသည္ဟု အခိုင္အမာေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေတြ႕ဆုံေမး
ျမန္းခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ား၏ ေခ်ာကလက္ႏွင့္ အေမႊးရနံ႔ခ်င္း ဆင္တူ၍ 
စိတ္ကိုတက္ၾကြေစတတ္သည့္ အာနိသင္သည္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈပိုရွိလာေစၿပီး လူမႈ
ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္လာေစသည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ိဳးကို (အက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ရရွိေစသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးထုအၾကား ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်ျခင္းျဖစ္
သည္ဟု ေထာက္ျပေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 ေျဖဆိုခဲ့သူအားလံုးနီးပါးက ညဆိုင္းအလုပ္ဆင္းရသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ကာယလုပ္အား 
အလြန္အမင္းစိုက္ထုတ္၍ ပင္ပင္ပန္းပန္းလုပ္ကိုင္ၾကရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္ၿပီး
ေျမာက္ေစရန္ႏွင့္ ႏိုးႏိုးၾကားၾကားသတိရိွရန္ လုိအပ္သျဖင့္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲႏိုင္သည့္အလား
အလာပိုမိုျမင့္မားသည္ဟု တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္းေျပာဆုိခ့ဲၾကသည္။ မၾကာခဏ ရည္ညႊန္းကုိးကား
တတ္ၾကသည့္ သာဓကမ်ား၌ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေက်ာက္စမ္ိးတြင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရႊတြင္းမ်ား၌ လုပ္
ကိုင္ေနၾကသူမ်ား၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ငါးဖမ္းစက္ေလွမ်ားေပၚ၌ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသူမ်ား၊ 
အေ၀းေျပး သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕တြင္းအငွားယာဥ္ေမာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ၂၄ နာရီ ၇ ရက္လံုး လည္ပတ္ 
လ်က္ရွိသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ကြက္မ်ားရွိ ကာယလုပ္သားမ်ားပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ 

 မည္သုိ႔ဆုိေစ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈသည္ လူခ်မ္းသာမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးသမားမ်ားအၾကား
၌လည္း အလြန္ေရပန္းစားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ 
လူမႈစီးပြားေရးေနာက္ခံရွသူိမ်ားသာ သုံးစြေဲလ့ရိွသည္ဟု ေျဖဆိုသူမ်ားရႈျမင္သည့္ ဘိန္းျဖဴႏွင့္မတူ 
ကြဲျပားျခားနားသြားျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးက႑ (ဒစၥ္ကိုႏွင့္ ကာရာအုိေက) ၌ မိမိတုိ႔၏ အလုပ္ကို
(တစ္ညလံုး ႏိုးၾကားတက္ၾကြေနေစရန္၊ အရွက္အေၾကာက္ေလ်ာ့ပါးေစရန္၊ သီဆိုကခုန္ႏိုင္ေစရန္ 
စသည္ျဖင့္) ေပါ့ေပါ့ပါးပါးလုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ အသုံးျပဳသည့္ မိန္းကေလးမ်ားအၾကား၌သာမက ၎တို႔
၏ေဖာက္သည္မ်ားအၾကား၌ပါ (ကာမဂုဏ္အာရံု ခံစားမႈအားေကာင္းေစရန္ႏွင့္ ခံစားခ်က္ေဇာကို 
အရွိန္ျမႇင့္တင္ရန္) မက္အမ္ဖီတမင္း စိတ္ၾကြေဆးျပားသံုးစြဲမႈ တြင္က်ယ္ေရပန္းစားလ်က္ရွိသည္
ဟုေျဖဆိုသူမ်ားအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံသေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

 အက်ိဳးျပဳအာနိသင္ကုိ ဦးတည္စဥ္းစားသည့္ အျခားသာဓကမ်ား၌ မိမိကုိယ္ကုိ ပုိမုိယံုၾကည္
စိတ္ခ်မႈရွိလာျခင္း၊ ရဲတင္းသြက္လက္လာျခင္း၊ လူမႈဆက္ဆံေရးႏွင့္ စကားေျပာစြမ္းရည္ တိုးတက္
လာျခင္း၊ ညအခ်ိန္၌ ႏုိးႏုိးၾကားၾကားေနႏုိင္စြမ္းရိွလာျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ကာမဂုဏ္အာရုံခံစားမႈ ထက္ျမက္
လာျခင္းတို႔ ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။

ဤအက်ိဳးျပဳအာနိသင္မ်ားသည္ ေျဖဆိုခဲ့သူမ်ား၏ တစ္ဦးခ်င္းအေတြ႕အႀကံဳမ်ားအေပၚ အေျခခံ
ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ မတူကြဲျပားသည့္ သိပၸနံည္းက် သုေတသနျပဳ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ 
အေျမာက္အမ်ား၌လည္း အနည္းဆံုးအားျဖင့္ ရံဖန္ရံခါမွ်သာ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲသည့္ အေျခ
အေနမ်ိဳး၌ (အာရုံစူးရွထက္ျမက္ေစသည့္ အာနိသင္သက္ေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္) အာရုံစူးစုိက္မႈထက္
ျမကရ္န္လိုအပ္သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား၏ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား ပိုမိုတိုး
တက္ေကာင္းမြန္လာေၾကာင္း သက္ေသျပထားသည့္ အခ်က္ကိုလည္း မျဖစ္မေနအသိအမွတ္ျပဳ
ရန္လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ပမာဏအေျမာက္အမ်ားကို အႀကိမ္ေပါင္းမ်ား
စြာထပ္ခါတလဲလဲသံုးစြဲျခင္းျဖင့္ အာရံုေၾကာအဆိပ္သင့္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚလာ
ေစၿပီး အျမင္အာရံုခၽြတ္ယြင္းသြားႏုိင္သည္ဟုလည္း ယင္းေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားအတြင္း ဆက္ 
လက္ေဖာ္ျပထားပါသည္။၃၈

 မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေျခရွိသည့္ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ ေျဖဆိုသူမ်ား၏ အသိအျမင္ဗဟုသုတသည္လည္း စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္လာ
လ်က္ရွိသည္။ ကံမေကာင္းအေၾကာင္းမလွစြာျဖင့္ ဤစိတ္ၾကြေဆးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယံုၾကည္
စိတ္ခ်ရၿပီး အေထာက္အထားေပၚ အေျချပဳထားသည့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္
အလက္မ်ား ကင္းမဲ့လ်က္ရွိသျဖင့္ သံုးစြဲသူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ က်န္းမာေရးကို အေလ်ာ္အစားျပဳ
လုပ္ကာ ကိုယ္ပိုင္အေတြ႕အႀကံဳမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေလ့လာသင္ယူၾကရသည္။

 အမ်ားအားျဖင့္ တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း ရည္ညႊန္းေျပာဆိုေလ့ရိွသည့္ အႏၱရာယ္မ်ားသည္ 
က်န္းမာေရးအေပၚ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ သက္ေရာကလ္ာသည့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေဘး
ထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားႏွင့္ (အိပ္မရသည့္ ေရာဂါ၊ ခံတြင္းပ်က္ျခင္း၊ အစိုးရိမ္လြန္ျခင္း၊ ထင္ေယာင္ထင္
မွားျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ယံုမွားသံသယစိတ္လြန္ကဲျခင္း စသည္ျဖင့္) သက္ဆိုင္လ်က္ရွိသည္။

 မည္သို႔ဆိေုစကာမူ ေျဖဆိုခဲ့သူမ်ားသည္ ေဆး၀ါးအတြင္း ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အာနိ
သင္မ်ားႏင့္ွ သက္ဆုိင္မႈ နည္းပါးသည့္ ၎တို႔၏ ဥပေဒဆိုငရ္ာ သုိ႔မဟုတ္ လူမႈေရးအဆင့္အတန္း
ႏွင့္  ဆက္ႏြယ္လ်က္ရွိသည့္ ေနာက္ဆက္တြ ဲဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကိုလည္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာ
ဆိုခဲ့ၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အမ်ားအျပားသည္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈ၏ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုး
က်ိဳးသက္ေရာက္မႈ တစ္ခုအေနျဖင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း၍ ေထာင္သြင္းျပစ္ဒဏ္က်ခံရႏိုင္သည့္ အရဲ
စြန္႔ရမႈအႏၱရာယ္ရွိသည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ဤကိစၥရပ္သည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအာနိသင္ သက္
ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ မည္သုိ႔မွ်သက္ဆုိင္ျခင္းမရိွေပ။ ေထာင္သြင္းျပစ္ဒဏ္က်ခံရျခင္းသည္ မူးယစ္ေဆး
၀ါးသံုးစြဲမႈကို ရာဇ၀တ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဥပေဒမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးသက္
ေရာက္မႈ သက္သကသ္ာျဖစ္သည္။ အလားတူပင္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ အလုပ္ထုတ္
ခံရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ရပ္ရြာတြင္း ဖယ္ၾကဥ္ခံရျခင္းတို႔သည္လည္း ေဆး၀ါးအာနိသင္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ
လာျခင္းမဟုတ္ဘဲ ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္၍ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈျပဳသည့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား
သာျဖစ္သည္။ 

 ဇယား (၁) ႏွင့္ (၂) ၌ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သူမ်ား ထင္ျမင္ယူဆသည့္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုး
စြဲမႈ၏ အဓိကက်သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးႏွင့္ ေကာင္းက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို လႊမ္းျခံဳေဖာ္
ျပထားပါသည္။ ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ သံုးစြဲသူမ်ားကိုယ္တိုင္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည့္ 
တစ္ဦးခ်င္းအေတြ႕အႀကံဳမ်ားေပၚ အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ထပ္မံေျပာၾကားလိုပါသည္။

 စာရင္းျပဳစုထားသည့္ တစ္ခ်က္ျခင္းၾကည့္ရႈသြားျခင္းအားျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ လုပ္ငန္းၿပီးေျမာက္မႈ
အေပၚမူတည္၍ (ဥပမာ ထမ္းပို႔ခဲ့သည့္ အိတ္အေရအတြက္) လုပ္ခလစာရရွိၾကသည့္ ကာယခြန္
အားစိက္ုထုတ္ရသည့္ အလုပ္သမားမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အေ၀းေျပးယာဥ္ေမာငး္မ်ားက့ဲသို႔ေသာ ညပိုင္း
အလုပ္လုပ္ၾကရသူမ်ားအၾကား အဘယ္ေၾကာင့္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈ ေရပန္းစားတြင္က်ယ္
လ်က္ရွိေၾကာင္း အလြယ္တကူနားလည္သေဘာေပါက္ လာပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း ရံဖန္ရံခါ
သံုးစြဲျခင္းသည္ စိတ္ဓာတ္ကုိ လန္းဆန္းတက္ၾကြလာေစေသာ္လည္း ပုံမွန္သံုးစြဲျဖစ္သြားသည့္အခါ

သတိေပးျခင္း။

မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲၿပီးေနာက္ အာနိသင္သက္ေရာက္မႈပုံစံမ်ားသည္ သုံးစြသူဲတစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးအၾကား သိသိသာသာ
ကြာျခားေလ့ရွိသည္။ မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ထြက္ေပၚလာသည့္ အႏၱရာယ္မ်ား၏ ျပင္းထန္မႈသည္လည္း 
သံုးစြဲမႈပမာဏမ်ားျပားမႈ သုိ႔မဟုတ္ အႀကိမ္ေရမ်ားျပားမႈႏွင့္အညီ ပုိမုိျပင္းထန္လာသည္ဟု ယူဆရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
အႀကိမ္ေရနည္းနည္းျဖင့္ ပမာဏအနည္းအက်ဥ္းသာ သံုးစြဲျခင္းသည္ လံုး၀ေဘးကင္းသည္ဟု အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္
ျခင္းမရွိေပ။ ေနာက္ပိုင္းဇယားမ်ား၌ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ အားလံုးကို ၀ါးလံုးရွည္ျဖင့္ရမ္း
၍ဆန္႔က်င္ရန္အတြက္မဟုတ္ဘဲ အရဲစြန္႔ရမႈအႏၱရာယ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္သာ 
သေဘာထားရန္ျဖစ္ပါသည္။   

အနည္းဆံုးအေနျဖင့္ မက္အမ္ဖီတမင္း မသံုးစြဲသည့္အခါ လုပ္ခ်င္ကိုင္ခ်င္စိတ္ အလ်ဥ္းမရွိေတာ့
သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးသုိ႔ တျဖည္းျဖည္းေရာက္ရွိသြားႏိုငသ္ည္ဟု ေျဖဆုိသူတစ္ဦးက မွတ္ခ်က္ေပး
သြားခဲ့သည္။

 ခံတြင္းပ်က္ျခင္းကို ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအျဖစ္ ေတာက္ေလွ်ာက္ရည္
ညႊန္းေျပာဆိုသြားခဲ့ၾကေသာ္လည္း ဆန္႔က်င္ဖက္အေနျဖင့္ ေျဖဆိုသူႏွစ္ဦးက ယင္းကိစၥရပ္ကို 
အေကာင္းဖက္မွ လွည့္ေတြးခဲ့ၾကသည္။ မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲမႈေၾကာင့္ အလုပ္ပိုလုပ္လာႏိုင္ၿပီး 
ရလဒ္အေနျဖင့္ လုပ္ခလစာပိုမိုရရွိရုံမွ်မက ခံတြင္းပ်က္ေနျခင္းေၾကာင့္ ထမင္းအနပ္ေရေလ်ာ့သြား
သျဖင့္ ထမင္းဖိုးေခၽြတာလာႏိုင္သည္ဟု ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။ ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာေကာင္းသည့္ ဤ
ဥပမာက စီးပြားေရးက်ပ္တည္းမႈသည္ က်ပန္းလုပ္သားမ်ားအား ျပႆနာရွိသည့္ မက္အမ္ဖီတမင္း
သံုးစြဲမႈပံုစံသို႔ မည္သို႔ဆြဲေခၚသြားလ်က္ရွိေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပလ်က္ရွိသည္။
  မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ကာမဂုဏ္ေတာင့တ္မႈႏွင့္ အားပါးတရဆက္ဆံလိုသည့္ 
လိုအင္ဆႏၵ ျပင္းထန္လာျခင္းမွသည္ ဆက္ဆံခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာျဖင့္ သာယာလိုၾကသည့္ ခံစားခ်က္
မ်ိဳးကို ျဖစ္ေပၚလာေစသျဖင့္ ကာမဂုဏ္အာရံုခံစားမႈကို ပိုမိုထက္ျမက္လာေစသည္ဟုလည္း အား

ဇယား (၁) သံုးစြဲသူမ်ား ထင္ျမင္ယူဆသည့္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈ၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား 
အႀကိမ္အေရအတြက္ျဖင့္ အဆင့္သတ္မွတ္သည္ - ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္မဟုတ္ (+) ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္ (+++)

• စြမ္းအင္တိုး၍ ႏိုးၾကားတက္ၾကြလာသည္။ (+++)
• လုပ္ခ်င္ကိုင္ခ်င္စိတ္ျမင့္မားလာၿပီး ခက္ခဲသည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္း 
 ျမင့္တက္လာသည္။ (+++)
• လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို ေဇာက္ခ်၍ အာရံုစူးစိုက္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္း ျမင့္တက္လာသည္။ (++)
• အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ သို႔မဟုတ္ တစ္ညလံုးမအိပ္ဘဲ ေနႏိုင္စြမ္းရွိလာသည္။ (++)
• စိတ္ၾကည္လင္ျခင္း။ (++)
• ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းသည့္ ရာသီဥတုႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္၀န္းက်င္အပါအ၀င္ ကာယႏွင့္ အားအင္စိုက္ထုတ္ရသည့္ 
 အလုပ္အကိုင္စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္တက္လာသည္။ (++)
• ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္နာက်င္ကိုက္ခဲမႈမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့သက္သာေစသည္။ (++)
• မိမိကုိယ္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈႏွင့္ စကားေျပာစြမ္းရည္ တိုးတက္လာသည္။(++)
• ေပ်ာ္ရႊင္မႈခံစားခ်က္ျမင့္မားလာၿပီး လူမူဆက္ဆံေရးစြမ္းရည္ တိုးတက္လာသည္။ (++)
• ေပ်ာ္ရႊင္သည့္ ခံစားခ်က္မ်ားရရွိလာသည္။ (အနံ႔ႏွင့္ တက္ၾကြသည့္အာနိသင္ သက္ေရာက္မႈ) (++)
• ပိုမိုရဲတင္း သြက္လက္လာသည္။ (++)
• ကာမဂုဏ္အာရံုခံစားမႈ ထက္ျမက္လာသည္။ (ကာမဂုဏ္ႏုိးၾကားမႈ၊ ၾကာခ်ိန္ႏွင့္ ျပင္းထန္မႈေဇာ ျမင့္မားလာျခင္း) (++)
• မူးယစ္ရီေ၀သည့္ လကၡဏာရပ္မရွိျခင္း(+)
• စိတ္ရွည္သည္းခံျခင္း (+)

ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏွင့္ တရုတ္ေတာင္ပိုင္းေဒသရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈ - 
သံုးစြဲမႈအေလ့အထမ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း transnationalinstitute၂၂

လံုးလုိလုိေျပာဆုိခ့ဲၾကသည္။ ေျဖဆုိသူအမ်ားအျပားက မိမိ၏ပုံမွန္ဆက္ဆံေဖာ္မ်ားသာမက အခေၾကး
ေငြယူ၍ လိင္မႈေဖ်ာ္ေျဖေပးသူမ်ားႏွင့ ္မဆက္ဆံမီ မက္အမ္ဖီတမင္း စိတ္ၾကြေဆးျပားသံုးစြဲမႈသည္ 
ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္တစ္ခုကဲ့သို႔ ျဖစ္လာသည္ဟု အတည္ျပဳေျပာဆိုသြားခဲ့ ၾကသည္။ 



 အဖြင့္နိဒါန္းပိုင္း၌ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ပင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမည့္သူမ်ားကိုေသာက္
သံုးသူအခ်င္းခ်င္း အရပ္တြင္းခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ကြန္ရက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ရွာေဖြခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္မ်ား၊ အသက္အရြယ္၊ လူမႈေရးအဆင့္အတန္း၊ က်ား-မ သုိ႔မဟုတ္ 
သံုးစြဲမႈပံုစံခ်င္း ခပ္ဆင္ဆင္တူသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးသို႔ ဦးတည္သြားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားသည္ ေသာင္းေျပာငး္ေရာေထြးေနသည့္ လူအုပ္စုႀကီးတစ္ခုကို မွ်မွ်တတ
ကိုယ္စားျပဳထားဆဲျဖစ္သည္ဟု ဆုိႏိုင္ပါသည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူမ်ားသည္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္မွ 
(၅၆) ႏွစ္ၾကား အသက္အရြယ္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အသက္ (၂၀) ႏွင့္ (၄၀) ႏွစ္ အၾကားရွိေသာသူ
မ်ားကို အမ်ားဆံုးေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့စဥ္၌ အခ်ဳိ႕သည္ လက္ရွိ
အလုပ္အကိုင္မရွိသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အမ်ားအျပားသည္ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ား၌ ရာသီအလုိက္ေပၚလာ
သည့္အလုပ္အကိုင္မ်ားအပါအ၀င္ အလုပ္ၾကမ္းမ်ိဳးစံုကို ႀကံဳရာက်ပန္း လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္
ၿပီးအနည္းအက်ဥ္းခန္႔သည္သာလွ်င္ ပုိမုိအေျခတက်ရွိသည့္ ဆံပင္အလွျပင္သူ၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းျပင္
ဆိုင္အလုပ္သမား၊ အငွားယာဥ္ေမာင္း သို႔မဟုတ္ အေ၀းေျပးကားယာဥ္ေမာင္း၊ ဆီအုန္းစိုက္ခင္း 
အလုပ္သမားႏွင့္ ညေစ်းအေရာင္းစာေရးက့ဲသုိ႔ေသာ အလုပ္အကုိင္မ်ိဳးကုိ လုပ္ကုိင္လ်က္ရိွသည္။

 မက္အမ္ဖီတမင္း အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ၂၅ ႏွစ္ (ဘိန္းစာပင္ 
အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀) ခန္႔ရွိၿပီး အတိုဆံုးသံုးစြဲသူ၏ သံုးစြဲ
မႈသက္တမ္းသည္ ၂ ႏွစ္မွ်ရိွသည္။ ၎တုိ႔အနက္မွ ႏွစ္ဦးသည္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲခ်ိန္၌ လံုး၀သံုးစြဲမႈ
မရွိေတာ့ေပ။ အေရးႀကီးသည့္ အခ်ကတ္စ္ခုအေနျဖင့္ သံုးစြဲသူအားလံုးနီးပါးသည္ အခ်ိန္ကာလ
သက္တမ္းအားျဖင့္ ကြာျခားမႈရွိေသာ္လည္း အနည္းဆံုးတစ္ႀကမ္ိမွ် ေခတၱနားခ့ဲဖူးသည္ သုိ႔မဟုတ္ 
လံုး၀ျဖတ္ပစ္ခဲ့ဖူးသည္ဟု သိရွိခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲသူမ်ားအၾကား အလြန္
က်ယ္ေျပာသည့္ ရာဇ၀င္မ်ားႏွင့္ သံုးစြဲမႈပံုစံမ်ိဳးစံုရွိေနေၾကာင္း ျပဆိုလ်က္ရွိသည့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အလြန္အေရးပါလ်က္ရွိသည္။

 ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူေပါင္း ၃၇ ဦးအနက္ ၇ ဦးသည္သာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ဤအေရအတြကသ္ည္ ေနာက္ပုိင္းဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အမ်ဳိးသမီး
ထုတစ္ရပ္လံုးအၾကားရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈ အတိုင္းအတာကုိ အပ္က်မတ္က်ထင္ဟပ္လ်က္
ရွိသည္ဟု မဆိုလိုေပ။ အမ်ဳိးသမီးသံုးစြဲသူ အေရအတြက္ နည္းပါးေနရျခင္းသည္ အမ်ဳိးသားမ်ား
သာပါ၀င္မႈမ်ားျပားသည့္ အရပ္ထဲမွ သုံးစြသူဲကြန္ရက္မ်ားအေပၚ မီွခုိအားထားရသည့္ ရွာေဖြေမးျမန္း
ေရးနည္းလမး္၏ ဘက္လိုက္မႈရိွသည့္ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထုိ႔အျပင္ မူးယစ္
ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈသည္ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္၍ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳးိသမီးမ်ားအေပၚ ေ၀ဖန္ကဲ့ရဲ႕မႈျပင္း
ထန္သည့္ အခင္းအက်င္းမ်ဳိး၌ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈကို သုေတသနျပဳရသည့္အခါ ႀကံဳေတြ႕ရ
သည့္အခက္အခဲမ်ားကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ရုပ္လံုးေပၚလာေစပါသည္။ 

 ပထမဆံုး ေလ့လာသံုးသပ္မိသည့္အခ်က္အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲသူ့ အမ်ား
စုသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားတကာ ခုိင္းႏိႈင္းပံုေဖာ္ၾကသည့္ ကူကယ္
၍မရေတာ့ေသာသူမ်ားႏွင့္ ဆင္ျခင္တံုတရားကင္းမဲ့သည့္ “ေဆးသမားမ်ား” ဟူသည့္ပုံရိပ္မ်ိဳ း၌ အံ၀င္
ေနၾကသူမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ အမွန္တကယ္လည္း ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူ အမ်ားစုသည္ အလုပ္လုပ္
ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး က်ယ္ျပန္႔သည့္ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားရိွေနၾကသလုိ ရပ္ေရးရြာေရးလုပ္
ငန္းမ်ား၌လည္း တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ မိသားစုႏွင့္ ေကာင္းမြန္
သည့္ဆက္ဆေံရး တည္ေဆာက္ထားႏိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕သည့္ အိမ္ေထာင္ရက္သားက်
ကာသားသမီးမ်ား ထြန္းကား၍ ၀၀လင္လင္ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ၾကသည့္အျပင္ သားသမီး
မ်ား၏ ပညာေရးကိုလည္း အျပည့္အ၀ေထာက္ပ့ံေပးႏိုင္ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ မိမိတို႔၏ မူးယစ္ေဆး
၀ါးသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ အခက္ေတြ႕ေနရသူအခ်ိဳ႕လည္း အမွန္တကယ္ရွိေန
ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ သံုးစြဲသူမ်ားအားလံုးသည္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာ

ႏိုင္သည့္ အရဲစြန္႔ရမႈ အႏၱရာယ္မ်ားရွိေနၿပီး ဆိုးရြားသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ သက္ေရာက္မႈမ်ားေပၚ
ေပါက္လာႏိုင္ေၾကာင္း (အႏၱရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ေကာင္းစြာ
နားလည္သေဘာေပါက္ထားသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

 ေျဖဆိုသူမ်ားအားလံုးက အရြယ္စံု၊ အလုပ္အကိုင္မ်ိဳးစံု၊ လူမႈစီးပြားေရးအဆင့္အတန္း
အမ်ိဳးမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ က်ား/မ မဟူ လူ႔အလႊာေပါင္းစံု၌ မက္အမ္ဖီတမင္းကို ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်
စြာသံုးစြဲလ်က္ရွိသည္ဟု အတည္ျပဳေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 လူငယ္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ စူးစမ္းေလ့လာရန္ႏွင့္ အပန္းေျဖရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ျဖင့္မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲမႈျပဳရန္ အထူးတလည္ တိမ္းညႊတ္လြယ္သူမ်ားအျဖစ္ အစဥ္အဆက္ပံု
ေဖာ္ခံခဲ့ရျခင္းအေပၚ ထူး၍အ့ံၾသသင့္စရာေတာ့မရိွေပ။ အမ်ားအျပားကလည္း အမ်ိဳးသားမ်ားအၾကား
၌သာ ေရပန္းစားလူႀကိဳက္မ်ားသည့္ ဘိန္းျဖဴကဲ့သို႔ေသာ အျခားမူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ကင္းကင္း
ရွင္းရွင္းရွိလင့္ကစား မက္အမ္ဖီတမင္းႏွင့္ ပတ္သက္လာသည့္အခါ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား
သည္လည္း ရံဖန္ရံခါသံုးစြဲတတ္ၾကသည္ဟု အခိုင္အမာေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေတြ႕ဆုံေမး
ျမန္းခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ား၏ ေခ်ာကလက္ႏွင့္ အေမႊးရနံ႔ခ်င္း ဆင္တူ၍ 
စိတ္ကိုတက္ၾကြေစတတ္သည့္ အာနိသင္သည္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈပိုရွိလာေစၿပီး လူမႈ
ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္လာေစသည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ိဳးကို (အက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ရရွိေစသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးထုအၾကား ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်ျခင္းျဖစ္
သည္ဟု ေထာက္ျပေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 ေျဖဆိုခဲ့သူအားလံုးနီးပါးက ညဆိုင္းအလုပ္ဆင္းရသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ကာယလုပ္အား 
အလြန္အမင္းစိုက္ထုတ္၍ ပင္ပင္ပန္းပန္းလုပ္ကိုင္ၾကရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္ၿပီး
ေျမာက္ေစရန္ႏွင့္ ႏိုးႏိုးၾကားၾကားသတိရိွရန္ လုိအပ္သျဖင့္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲႏိုင္သည့္အလား
အလာပိုမိုျမင့္မားသည္ဟု တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္းေျပာဆုိခ့ဲၾကသည္။ မၾကာခဏ ရည္ညႊန္းကုိးကား
တတ္ၾကသည့္ သာဓကမ်ား၌ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေက်ာက္စမ္ိးတြင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရႊတြင္းမ်ား၌ လုပ္
ကိုင္ေနၾကသူမ်ား၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ငါးဖမ္းစက္ေလွမ်ားေပၚ၌ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသူမ်ား၊ 
အေ၀းေျပး သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕တြင္းအငွားယာဥ္ေမာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ၂၄ နာရီ ၇ ရက္လံုး လည္ပတ္ 
လ်က္ရွိသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ကြက္မ်ားရွိ ကာယလုပ္သားမ်ားပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ 

 မည္သုိ႔ဆုိေစ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈသည္ လူခ်မ္းသာမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးသမားမ်ားအၾကား
၌လည္း အလြန္ေရပန္းစားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ 
လူမႈစီးပြားေရးေနာက္ခံရွသူိမ်ားသာ သုံးစြေဲလ့ရိွသည္ဟု ေျဖဆိုသူမ်ားရႈျမင္သည့္ ဘိန္းျဖဴႏွင့္မတူ 
ကြဲျပားျခားနားသြားျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးက႑ (ဒစၥ္ကိုႏွင့္ ကာရာအုိေက) ၌ မိမိတုိ႔၏ အလုပ္ကို
(တစ္ညလံုး ႏိုးၾကားတက္ၾကြေနေစရန္၊ အရွက္အေၾကာက္ေလ်ာ့ပါးေစရန္၊ သီဆိုကခုန္ႏိုင္ေစရန္ 
စသည္ျဖင့္) ေပါ့ေပါ့ပါးပါးလုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ အသုံးျပဳသည့္ မိန္းကေလးမ်ားအၾကား၌သာမက ၎တို႔
၏ေဖာက္သည္မ်ားအၾကား၌ပါ (ကာမဂုဏ္အာရံု ခံစားမႈအားေကာင္းေစရန္ႏွင့္ ခံစားခ်က္ေဇာကို 
အရွိန္ျမႇင့္တင္ရန္) မက္အမ္ဖီတမင္း စိတ္ၾကြေဆးျပားသံုးစြဲမႈ တြင္က်ယ္ေရပန္းစားလ်က္ရွိသည္
ဟုေျဖဆိုသူမ်ားအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံသေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

 အက်ိဳးျပဳအာနိသင္ကုိ ဦးတည္စဥ္းစားသည့္ အျခားသာဓကမ်ား၌ မိမိကုိယ္ကုိ ပုိမုိယံုၾကည္
စိတ္ခ်မႈရွိလာျခင္း၊ ရဲတင္းသြက္လက္လာျခင္း၊ လူမႈဆက္ဆံေရးႏွင့္ စကားေျပာစြမ္းရည္ တိုးတက္
လာျခင္း၊ ညအခ်ိန္၌ ႏုိးႏုိးၾကားၾကားေနႏုိင္စြမ္းရိွလာျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ကာမဂုဏ္အာရုံခံစားမႈ ထက္ျမက္
လာျခင္းတို႔ ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။

ဤအက်ိဳးျပဳအာနိသင္မ်ားသည္ ေျဖဆိုခဲ့သူမ်ား၏ တစ္ဦးခ်င္းအေတြ႕အႀကံဳမ်ားအေပၚ အေျခခံ
ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ မတူကြဲျပားသည့္ သိပၸနံည္းက် သုေတသနျပဳ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ 
အေျမာက္အမ်ား၌လည္း အနည္းဆံုးအားျဖင့္ ရံဖန္ရံခါမွ်သာ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲသည့္ အေျခ
အေနမ်ိဳး၌ (အာရုံစူးရွထက္ျမက္ေစသည့္ အာနိသင္သက္ေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္) အာရုံစူးစုိက္မႈထက္
ျမကရ္န္လိုအပ္သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား၏ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား ပိုမိုတိုး
တက္ေကာင္းမြန္လာေၾကာင္း သက္ေသျပထားသည့္ အခ်က္ကိုလည္း မျဖစ္မေနအသိအမွတ္ျပဳ
ရန္လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ပမာဏအေျမာက္အမ်ားကို အႀကိမ္ေပါင္းမ်ား
စြာထပ္ခါတလဲလဲသံုးစြဲျခင္းျဖင့္ အာရံုေၾကာအဆိပ္သင့္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚလာ
ေစၿပီး အျမင္အာရံုခၽြတ္ယြင္းသြားႏုိင္သည္ဟုလည္း ယင္းေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားအတြင္း ဆက္ 
လက္ေဖာ္ျပထားပါသည္။၃၈

 မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေျခရွိသည့္ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ ေျဖဆိုသူမ်ား၏ အသိအျမင္ဗဟုသုတသည္လည္း စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္လာ
လ်က္ရွိသည္။ ကံမေကာင္းအေၾကာင္းမလွစြာျဖင့္ ဤစိတ္ၾကြေဆးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယံုၾကည္
စိတ္ခ်ရၿပီး အေထာက္အထားေပၚ အေျချပဳထားသည့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္
အလက္မ်ား ကင္းမဲ့လ်က္ရွိသျဖင့္ သံုးစြဲသူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ က်န္းမာေရးကို အေလ်ာ္အစားျပဳ
လုပ္ကာ ကိုယ္ပိုင္အေတြ႕အႀကံဳမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေလ့လာသင္ယူၾကရသည္။

 အမ်ားအားျဖင့္ တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း ရည္ညႊန္းေျပာဆိုေလ့ရိွသည့္ အႏၱရာယ္မ်ားသည္ 
က်န္းမာေရးအေပၚ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ သက္ေရာကလ္ာသည့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေဘး
ထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားႏွင့္ (အိပ္မရသည့္ ေရာဂါ၊ ခံတြင္းပ်က္ျခင္း၊ အစိုးရိမ္လြန္ျခင္း၊ ထင္ေယာင္ထင္
မွားျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ယံုမွားသံသယစိတ္လြန္ကဲျခင္း စသည္ျဖင့္) သက္ဆိုင္လ်က္ရွိသည္။

 မည္သို႔ဆိေုစကာမူ ေျဖဆိုခဲ့သူမ်ားသည္ ေဆး၀ါးအတြင္း ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အာနိ
သင္မ်ားႏင့္ွ သက္ဆုိင္မႈ နည္းပါးသည့္ ၎တို႔၏ ဥပေဒဆိုငရ္ာ သုိ႔မဟုတ္ လူမႈေရးအဆင့္အတန္း
ႏွင့္  ဆက္ႏြယ္လ်က္ရွိသည့္ ေနာက္ဆက္တြ ဲဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကိုလည္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာ
ဆိုခဲ့ၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အမ်ားအျပားသည္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈ၏ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုး
က်ိဳးသက္ေရာက္မႈ တစ္ခုအေနျဖင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း၍ ေထာင္သြင္းျပစ္ဒဏ္က်ခံရႏိုင္သည့္ အရဲ
စြန္႔ရမႈအႏၱရာယ္ရွိသည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ဤကိစၥရပ္သည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအာနိသင္ သက္
ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ မည္သုိ႔မွ်သက္ဆုိင္ျခင္းမရိွေပ။ ေထာင္သြင္းျပစ္ဒဏ္က်ခံရျခင္းသည္ မူးယစ္ေဆး
၀ါးသံုးစြဲမႈကို ရာဇ၀တ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဥပေဒမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးသက္
ေရာက္မႈ သက္သကသ္ာျဖစ္သည္။ အလားတူပင္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ အလုပ္ထုတ္
ခံရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ရပ္ရြာတြင္း ဖယ္ၾကဥ္ခံရျခင္းတို႔သည္လည္း ေဆး၀ါးအာနိသင္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ
လာျခင္းမဟုတ္ဘဲ ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္၍ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈျပဳသည့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား
သာျဖစ္သည္။ 

 ဇယား (၁) ႏွင့္ (၂) ၌ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သူမ်ား ထင္ျမင္ယူဆသည့္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုး
စြဲမႈ၏ အဓိကက်သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးႏွင့္ ေကာင္းက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို လႊမ္းျခံဳေဖာ္
ျပထားပါသည္။ ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ သံုးစြဲသူမ်ားကိုယ္တိုင္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည့္ 
တစ္ဦးခ်င္းအေတြ႕အႀကံဳမ်ားေပၚ အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ထပ္မံေျပာၾကားလိုပါသည္။

 စာရင္းျပဳစုထားသည့္ တစ္ခ်က္ျခင္းၾကည့္ရႈသြားျခင္းအားျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ လုပ္ငန္းၿပီးေျမာက္မႈ
အေပၚမူတည္၍ (ဥပမာ ထမ္းပို႔ခဲ့သည့္ အိတ္အေရအတြက္) လုပ္ခလစာရရွိၾကသည့္ ကာယခြန္
အားစိက္ုထုတ္ရသည့္ အလုပ္သမားမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အေ၀းေျပးယာဥ္ေမာငး္မ်ားက့ဲသို႔ေသာ ညပိုင္း
အလုပ္လုပ္ၾကရသူမ်ားအၾကား အဘယ္ေၾကာင့္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈ ေရပန္းစားတြင္က်ယ္
လ်က္ရွိေၾကာင္း အလြယ္တကူနားလည္သေဘာေပါက္ လာပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း ရံဖန္ရံခါ
သံုးစြဲျခင္းသည္ စိတ္ဓာတ္ကုိ လန္းဆန္းတက္ၾကြလာေစေသာ္လည္း ပုံမွန္သံုးစြဲျဖစ္သြားသည့္အခါ

အနည္းဆံုးအေနျဖင့္ မက္အမ္ဖီတမင္း မသံုးစြဲသည့္အခါ လုပ္ခ်င္ကိုင္ခ်င္စိတ္ အလ်ဥ္းမရွိေတာ့
သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးသုိ႔ တျဖည္းျဖည္းေရာက္ရွိသြားႏိုငသ္ည္ဟု ေျဖဆုိသူတစ္ဦးက မွတ္ခ်က္ေပး
သြားခဲ့သည္။

 ခံတြင္းပ်က္ျခင္းကို ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအျဖစ္ ေတာက္ေလွ်ာက္ရည္
ညႊန္းေျပာဆိုသြားခဲ့ၾကေသာ္လည္း ဆန္႔က်င္ဖက္အေနျဖင့္ ေျဖဆိုသူႏွစ္ဦးက ယင္းကိစၥရပ္ကို 
အေကာင္းဖက္မွ လွည့္ေတြးခဲ့ၾကသည္။ မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲမႈေၾကာင့္ အလုပ္ပိုလုပ္လာႏိုင္ၿပီး 
ရလဒ္အေနျဖင့္ လုပ္ခလစာပိုမိုရရွိရုံမွ်မက ခံတြင္းပ်က္ေနျခင္းေၾကာင့္ ထမင္းအနပ္ေရေလ်ာ့သြား
သျဖင့္ ထမင္းဖိုးေခၽြတာလာႏိုင္သည္ဟု ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။ ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာေကာင္းသည့္ ဤ
ဥပမာက စီးပြားေရးက်ပ္တည္းမႈသည္ က်ပန္းလုပ္သားမ်ားအား ျပႆနာရွိသည့္ မက္အမ္ဖီတမင္း
သံုးစြဲမႈပံုစံသို႔ မည္သို႔ဆြဲေခၚသြားလ်က္ရွိေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပလ်က္ရွိသည္။
  မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ကာမဂုဏ္ေတာင့တ္မႈႏွင့္ အားပါးတရဆက္ဆံလိုသည့္ 
လိုအင္ဆႏၵ ျပင္းထန္လာျခင္းမွသည္ ဆက္ဆံခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာျဖင့္ သာယာလိုၾကသည့္ ခံစားခ်က္
မ်ိဳးကို ျဖစ္ေပၚလာေစသျဖင့္ ကာမဂုဏ္အာရံုခံစားမႈကို ပိုမိုထက္ျမက္လာေစသည္ဟုလည္း အား

 ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေျခရွိသည့္ အႏၱရာယမ္်ားသည္ မထင္မွတ္ထားေလာက္ေအာင္ရွည္လ်ား
သည္စာရင္းတစ္ခုျဖစ္ေနေသာ္လည္း သံုးစြဲသူတုိင္း အဆိုပါေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္
မႈမ်ားအားလံုးကို ႀကံဳေတြ႕ခံစားခဲ့ရသညေ္တာ့ မဟုတ္ပါ။ ဤအခ်က္က မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲသူ
မ်ားသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသည့္အခါ ႀကံဳေတြ႕ခံစားလာရႏိုင္သည့္ အရဲစြန္႔ရမႈအႏၱရာယ္မ်ား
ကိုအမွန္တကယ္ ေကာင္းစြာနားလည္သေဘာေပါက္မႈရွိေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျပဆိုလ်က္ရွိ
သည္။ ၎တို႔အမ်ားစုက ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳး သက္ေရာက္မႈမ်ား အထူးသျဖင့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္
ရာႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာအရ ထိခုိက္လာႏုိင္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ားကုိ ႀကံဳေတြ႕ခံစားရႏုိင္ေျခႏွင့္ ျပင္းထန္
မႈအတိုင္းအတာသည္ သံုးစြဲသည့္ပမာဏႏွင့္ အႀကမိ္ေရ အစိပ္အက်ဲေပၚ မူတည္၍ လိုက္လံျမင့္
တက္လာသည္ဟုလည္း ေထာက္ျပေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ေန႔စဥ္သံုးစြဲမႈပမာဏႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျဖ
ဆိုသူမ်ားအၾကား သေဘာထားအမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားလ်က္ရိွေသာ္လည္း အမ်ားစုက တစ္ရက္လွ်င္ ၄-၅ 
ျပားထက္ပို၍ သံုးစြဲျခင္းသည္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ အရဲစြန္႔ရမႈ အႏၱရာယ္ရွိလာႏိုင္သည္ဟု 
ယူဆထားၾကသည္။

 ထို႔အျပင္ ေျဖဆိုသူအမ်ားအျပားက အခ်ိဳ႕ေသာလကၡဏာရပ္မ်ား (အစုိးရိမ္လြန္ျခင္း၊ ထင္
ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ျခင္းမ်ား၊ စိတ္ရႈပ္ေထြးျခင္းႏွင့္ ဆင္ျခင္တံုတရားကင္းမဲ့သည့္ အျပဳအမူ၊ ယံုမွား
သံသယစိတ္လြန္ကဲျခင္း၊ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းျမန္ဆန္ျခင္း) သည္ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ မရပ္မနားသံုးစြဲေန
စဥ္ႏွင့္ သံုးစြဲၿပီးလွ်င္ၿပီးျခင္း ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ အလားအလာရိွၿပီး ကာလအတန္ၾကာ အအိပ္ပ်က္
အစားပ်က္မႈဆီသုိ႔ ဦးတည္သြားေစႏိုင္သည္ဟု သံုးသပ္ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။ 

 ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ မက္အမ္ဖီတမင္းအၾကည္ သုံးစြခ့ဲဲဖူးသည့္ ေျဖဆုိသူႏွစ္ဦးက ေနာက္
ဆက္တြဲသက္ေရာက္မႈမ်ား (အိပ္မရသည့္ေရာဂါ၊ ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ျခင္းမ်ား၊ ယုံမွားသံသယ
စိတ္လြန္ကဲျခင္း၊ မွတ္ဉာဏ္ေပ်ာကဆုံ္းျခင္း၊ ႏွလုံးခုန္ႏႈန္းအဆမတန္ ျမန္ဆန္လာျခင္း စသည္ျဖင့္)
သည္ပိုမိဆုိုးရြားျပင္းထန္သည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ဤအခ်က္သည္ မကအ္မ္ဖီတမင္းထက္ ပို၍
အာနိသင္ သိပ္သည္းျပင္းထန္သည့္ ေရခဲအာနိသင္သက္ေရာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိပၸံနည္းက်
ျပဳစုထားသည့္ အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္လ်က္ရွိသည္။၄၀ 

ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏွင့္ တရုတ္ေတာင္ပိုင္းေဒသရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈ - 
သံုးစြဲမႈအေလ့အထမ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း transnationalinstitute၂၃

လံုးလုိလုိေျပာဆုိခ့ဲၾကသည္။ ေျဖဆုိသူအမ်ားအျပားက မိမိ၏ပုံမွန္ဆက္ဆံေဖာ္မ်ားသာမက အခေၾကး
ေငြယူ၍ လိင္မႈေဖ်ာ္ေျဖေပးသူမ်ားႏွင့ ္မဆက္ဆံမီ မက္အမ္ဖီတမင္း စိတ္ၾကြေဆးျပားသံုးစြဲမႈသည္ 
ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္တစ္ခုကဲ့သို႔ ျဖစ္လာသည္ဟု အတည္ျပဳေျပာဆိုသြားခဲ့ ၾကသည္။ 

ဇယား (၂) သံုးစြဲသူမ်ား ႀကံဳေတြ႕ခံစားခဲ့ရသည့္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား
ႏွင့္ အႏၱရာယ္မ်ား  - အႀကိမ္အေရအတြက္ျဖင့္ အဆင့္သတ္မွတ္သည္ - ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္မဟုတ္ (+) ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္ (+++)

အမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္မ်ား။

• အိပ္မေပ်ာ္ျခင္းႏွင့္ အိပ္ခ်ိန္မမွန္ျခင္း (အရုပ္ႀကိဳးျပတ္အိပ္ေပ်ာ္သြားျခင္း/ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ အိပ္စက္သြားျခင္း) (+++)
• ခံတြင္းပ်က္ျခင္း (++)
• ခံတြင္းေျခာက္ျခင္း၊ သြားၾကိတ္ျခင္း (++)
• စိုးရိမ္လြန္ျခင္း (++)
• ေဆးယဥ္ပါးမႈျမင့္တက္လာျခင္း (ယခင္အာနိသင္မ်ိဳးရရွိေစရန္ ေဆးျပားပိုသံုးရျခင္း) (++)
• ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းႏွင့္ လည္ေခ်ာင္းယားယံျခင္း (+)
• ရွဴရိႈက္သည့္ဗူး မွ်ေ၀သံုးစြဲျခင္းေၾကာင့္ TB ေရာဂါကူးစက္ခံရႏိုင္ျခင္း (++)

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ သံုးစြဲမႈပမာဏျမင့္မား၍ျဖစ္ေစ သံုးစြဲသည့္ 
ကာလရွည္ၾကာ၍ျဖစ္ေစ ျဖစ္ပြားလာႏိုင္သည့္ အလားအလာရွိသည္။  

• ရင္တုန္ပန္းတုန္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းျမန္ဆန္လာျခင္း (+++)
• သြားဘက္ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ပြားလာျခင္း (သြားပဲ့ေၾကြျခင္းႏွင့္ သြားဆံုးရံူးျခင္း) (++)
• စိတ္ရူပ္ေထြးျခင္းႏွင့္ ဆင္ျခင္တံုတရားကင္းမဲ့ေသာ အျပဳအမူမ်ား (++)
• ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ယံုမွားသံသယစိတ္လြန္ကဲျခင္း (++)
• ေဆးမွီခိုစြဲလမ္းလာျခင္း (++)
• အသက္ရွဴက်ပ္ျခင္းႏွင့္ ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္း (+)
• ေခြ်းထြက္လြန္ျခင္းေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္ေရဓာတ္ ခမ္းေျခာက္ျခင္း (+)
• ေခ်ာင္းဆိုးေသြးပါျခင္း (+)
• မွတ္ဉာဏ္ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း (+)
• စိတ္ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္လာျခင္း/ စိတ္က်န္းမာေရးျပႆနာရွိလာျခင္း (+)



 အဖြင့္နိဒါန္းပိုင္း၌ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ပင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမည့္သူမ်ားကိုေသာက္
သံုးသူအခ်င္းခ်င္း အရပ္တြင္းခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ကြန္ရက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ရွာေဖြခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္မ်ား၊ အသက္အရြယ္၊ လူမႈေရးအဆင့္အတန္း၊ က်ား-မ သုိ႔မဟုတ္ 
သံုးစြဲမႈပံုစံခ်င္း ခပ္ဆင္ဆင္တူသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးသို႔ ဦးတည္သြားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားသည္ ေသာင္းေျပာငး္ေရာေထြးေနသည့္ လူအုပ္စုႀကီးတစ္ခုကို မွ်မွ်တတ
ကိုယ္စားျပဳထားဆဲျဖစ္သည္ဟု ဆုိႏိုင္ပါသည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူမ်ားသည္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္မွ 
(၅၆) ႏွစ္ၾကား အသက္အရြယ္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အသက္ (၂၀) ႏွင့္ (၄၀) ႏွစ္ အၾကားရွိေသာသူ
မ်ားကို အမ်ားဆံုးေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့စဥ္၌ အခ်ဳိ႕သည္ လက္ရွိ
အလုပ္အကိုင္မရွိသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အမ်ားအျပားသည္ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ား၌ ရာသီအလုိက္ေပၚလာ
သည့္အလုပ္အကိုင္မ်ားအပါအ၀င္ အလုပ္ၾကမ္းမ်ိဳးစံုကို ႀကံဳရာက်ပန္း လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္
ၿပီးအနည္းအက်ဥ္းခန္႔သည္သာလွ်င္ ပုိမုိအေျခတက်ရွိသည့္ ဆံပင္အလွျပင္သူ၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းျပင္
ဆိုင္အလုပ္သမား၊ အငွားယာဥ္ေမာင္း သို႔မဟုတ္ အေ၀းေျပးကားယာဥ္ေမာင္း၊ ဆီအုန္းစိုက္ခင္း 
အလုပ္သမားႏွင့္ ညေစ်းအေရာင္းစာေရးက့ဲသုိ႔ေသာ အလုပ္အကုိင္မ်ိဳးကုိ လုပ္ကုိင္လ်က္ရိွသည္။

 မက္အမ္ဖီတမင္း အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ၂၅ ႏွစ္ (ဘိန္းစာပင္ 
အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀) ခန္႔ရွိၿပီး အတိုဆံုးသံုးစြဲသူ၏ သံုးစြဲ
မႈသက္တမ္းသည္ ၂ ႏွစ္မွ်ရိွသည္။ ၎တုိ႔အနက္မွ ႏွစ္ဦးသည္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲခ်ိန္၌ လံုး၀သံုးစြဲမႈ
မရွိေတာ့ေပ။ အေရးႀကီးသည့္ အခ်ကတ္စ္ခုအေနျဖင့္ သံုးစြဲသူအားလံုးနီးပါးသည္ အခ်ိန္ကာလ
သက္တမ္းအားျဖင့္ ကြာျခားမႈရွိေသာ္လည္း အနည္းဆံုးတစ္ႀကမ္ိမွ် ေခတၱနားခ့ဲဖူးသည္ သုိ႔မဟုတ္ 
လံုး၀ျဖတ္ပစ္ခဲ့ဖူးသည္ဟု သိရွိခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲသူမ်ားအၾကား အလြန္
က်ယ္ေျပာသည့္ ရာဇ၀င္မ်ားႏွင့္ သံုးစြဲမႈပံုစံမ်ိဳးစံုရွိေနေၾကာင္း ျပဆိုလ်က္ရွိသည့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အလြန္အေရးပါလ်က္ရွိသည္။

 ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူေပါင္း ၃၇ ဦးအနက္ ၇ ဦးသည္သာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ဤအေရအတြကသ္ည္ ေနာက္ပုိင္းဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အမ်ဳိးသမီး
ထုတစ္ရပ္လံုးအၾကားရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈ အတိုင္းအတာကုိ အပ္က်မတ္က်ထင္ဟပ္လ်က္
ရွိသည္ဟု မဆိုလိုေပ။ အမ်ဳိးသမီးသံုးစြဲသူ အေရအတြက္ နည္းပါးေနရျခင္းသည္ အမ်ဳိးသားမ်ား
သာပါ၀င္မႈမ်ားျပားသည့္ အရပ္ထဲမွ သုံးစြသူဲကြန္ရက္မ်ားအေပၚ မီွခုိအားထားရသည့္ ရွာေဖြေမးျမန္း
ေရးနည္းလမး္၏ ဘက္လိုက္မႈရိွသည့္ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထုိ႔အျပင္ မူးယစ္
ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈသည္ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္၍ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳးိသမီးမ်ားအေပၚ ေ၀ဖန္ကဲ့ရဲ႕မႈျပင္း
ထန္သည့္ အခင္းအက်င္းမ်ဳိး၌ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈကို သုေတသနျပဳရသည့္အခါ ႀကံဳေတြ႕ရ
သည့္အခက္အခဲမ်ားကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ရုပ္လံုးေပၚလာေစပါသည္။ 

 ပထမဆံုး ေလ့လာသံုးသပ္မိသည့္အခ်က္အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲသူ့ အမ်ား
စုသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားတကာ ခုိင္းႏိႈင္းပံုေဖာ္ၾကသည့္ ကူကယ္
၍မရေတာ့ေသာသူမ်ားႏွင့္ ဆင္ျခင္တံုတရားကင္းမဲ့သည့္ “ေဆးသမားမ်ား” ဟူသည့္ပုံရိပ္မ်ိဳ း၌ အံ၀င္
ေနၾကသူမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ အမွန္တကယ္လည္း ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူ အမ်ားစုသည္ အလုပ္လုပ္
ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး က်ယ္ျပန္႔သည့္ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားရိွေနၾကသလုိ ရပ္ေရးရြာေရးလုပ္
ငန္းမ်ား၌လည္း တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ မိသားစုႏွင့္ ေကာင္းမြန္
သည့္ဆက္ဆေံရး တည္ေဆာက္ထားႏိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕သည့္ အိမ္ေထာင္ရက္သားက်
ကာသားသမီးမ်ား ထြန္းကား၍ ၀၀လင္လင္ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ၾကသည့္အျပင္ သားသမီး
မ်ား၏ ပညာေရးကိုလည္း အျပည့္အ၀ေထာက္ပ့ံေပးႏိုင္ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ မိမိတို႔၏ မူးယစ္ေဆး
၀ါးသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ အခက္ေတြ႕ေနရသူအခ်ိဳ႕လည္း အမွန္တကယ္ရွိေန
ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ သံုးစြဲသူမ်ားအားလံုးသည္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာ

ႏိုင္သည့္ အရဲစြန္႔ရမႈ အႏၱရာယ္မ်ားရွိေနၿပီး ဆိုးရြားသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ သက္ေရာက္မႈမ်ားေပၚ
ေပါက္လာႏိုင္ေၾကာင္း (အႏၱရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ေကာင္းစြာ
နားလည္သေဘာေပါက္ထားသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

 ေျဖဆိုသူမ်ားအားလံုးက အရြယ္စံု၊ အလုပ္အကိုင္မ်ိဳးစံု၊ လူမႈစီးပြားေရးအဆင့္အတန္း
အမ်ိဳးမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ က်ား/မ မဟူ လူ႔အလႊာေပါင္းစံု၌ မက္အမ္ဖီတမင္းကို ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်
စြာသံုးစြဲလ်က္ရွိသည္ဟု အတည္ျပဳေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 လူငယ္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ စူးစမ္းေလ့လာရန္ႏွင့္ အပန္းေျဖရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ျဖင့္မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲမႈျပဳရန္ အထူးတလည္ တိမ္းညႊတ္လြယ္သူမ်ားအျဖစ္ အစဥ္အဆက္ပံု
ေဖာ္ခံခဲ့ရျခင္းအေပၚ ထူး၍အ့ံၾသသင့္စရာေတာ့မရိွေပ။ အမ်ားအျပားကလည္း အမ်ိဳးသားမ်ားအၾကား
၌သာ ေရပန္းစားလူႀကိဳက္မ်ားသည့္ ဘိန္းျဖဴကဲ့သို႔ေသာ အျခားမူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ကင္းကင္း
ရွင္းရွင္းရွိလင့္ကစား မက္အမ္ဖီတမင္းႏွင့္ ပတ္သက္လာသည့္အခါ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား
သည္လည္း ရံဖန္ရံခါသံုးစြဲတတ္ၾကသည္ဟု အခိုင္အမာေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေတြ႕ဆုံေမး
ျမန္းခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ား၏ ေခ်ာကလက္ႏွင့္ အေမႊးရနံ႔ခ်င္း ဆင္တူ၍ 
စိတ္ကိုတက္ၾကြေစတတ္သည့္ အာနိသင္သည္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈပိုရွိလာေစၿပီး လူမႈ
ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္လာေစသည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ိဳးကို (အက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ရရွိေစသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးထုအၾကား ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်ျခင္းျဖစ္
သည္ဟု ေထာက္ျပေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 ေျဖဆိုခဲ့သူအားလံုးနီးပါးက ညဆိုင္းအလုပ္ဆင္းရသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ကာယလုပ္အား 
အလြန္အမင္းစိုက္ထုတ္၍ ပင္ပင္ပန္းပန္းလုပ္ကိုင္ၾကရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္ၿပီး
ေျမာက္ေစရန္ႏွင့္ ႏိုးႏိုးၾကားၾကားသတိရိွရန္ လုိအပ္သျဖင့္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲႏိုင္သည့္အလား
အလာပိုမိုျမင့္မားသည္ဟု တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္းေျပာဆုိခ့ဲၾကသည္။ မၾကာခဏ ရည္ညႊန္းကုိးကား
တတ္ၾကသည့္ သာဓကမ်ား၌ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေက်ာက္စမ္ိးတြင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရႊတြင္းမ်ား၌ လုပ္
ကိုင္ေနၾကသူမ်ား၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ငါးဖမ္းစက္ေလွမ်ားေပၚ၌ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသူမ်ား၊ 
အေ၀းေျပး သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕တြင္းအငွားယာဥ္ေမာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ၂၄ နာရီ ၇ ရက္လံုး လည္ပတ္ 
လ်က္ရွိသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ကြက္မ်ားရွိ ကာယလုပ္သားမ်ားပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ 

 မည္သုိ႔ဆုိေစ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈသည္ လူခ်မ္းသာမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးသမားမ်ားအၾကား
၌လည္း အလြန္ေရပန္းစားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ 
လူမႈစီးပြားေရးေနာက္ခံရွသူိမ်ားသာ သုံးစြေဲလ့ရိွသည္ဟု ေျဖဆိုသူမ်ားရႈျမင္သည့္ ဘိန္းျဖဴႏွင့္မတူ 
ကြဲျပားျခားနားသြားျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးက႑ (ဒစၥ္ကိုႏွင့္ ကာရာအုိေက) ၌ မိမိတုိ႔၏ အလုပ္ကို
(တစ္ညလံုး ႏိုးၾကားတက္ၾကြေနေစရန္၊ အရွက္အေၾကာက္ေလ်ာ့ပါးေစရန္၊ သီဆိုကခုန္ႏိုင္ေစရန္ 
စသည္ျဖင့္) ေပါ့ေပါ့ပါးပါးလုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ အသုံးျပဳသည့္ မိန္းကေလးမ်ားအၾကား၌သာမက ၎တို႔
၏ေဖာက္သည္မ်ားအၾကား၌ပါ (ကာမဂုဏ္အာရံု ခံစားမႈအားေကာင္းေစရန္ႏွင့္ ခံစားခ်က္ေဇာကို 
အရွိန္ျမႇင့္တင္ရန္) မက္အမ္ဖီတမင္း စိတ္ၾကြေဆးျပားသံုးစြဲမႈ တြင္က်ယ္ေရပန္းစားလ်က္ရွိသည္
ဟုေျဖဆိုသူမ်ားအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံသေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

 ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေျခရွိသည့္ အႏၱရာယမ္်ားသည္ မထင္မွတ္ထားေလာက္ေအာင္ရွည္လ်ား
သည္စာရင္းတစ္ခုျဖစ္ေနေသာ္လည္း သံုးစြဲသူတုိင္း အဆိုပါေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္
မႈမ်ားအားလံုးကို ႀကံဳေတြ႕ခံစားခဲ့ရသညေ္တာ့ မဟုတ္ပါ။ ဤအခ်က္က မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲသူ
မ်ားသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသည့္အခါ ႀကံဳေတြ႕ခံစားလာရႏိုင္သည့္ အရဲစြန္႔ရမႈအႏၱရာယ္မ်ား
ကိုအမွန္တကယ္ ေကာင္းစြာနားလည္သေဘာေပါက္မႈရွိေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျပဆိုလ်က္ရွိ
သည္။ ၎တို႔အမ်ားစုက ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳး သက္ေရာက္မႈမ်ား အထူးသျဖင့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္
ရာႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာအရ ထိခုိက္လာႏုိင္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ားကုိ ႀကံဳေတြ႕ခံစားရႏုိင္ေျခႏွင့္ ျပင္းထန္
မႈအတိုင္းအတာသည္ သံုးစြဲသည့္ပမာဏႏွင့္ အႀကမိ္ေရ အစိပ္အက်ဲေပၚ မူတည္၍ လိုက္လံျမင့္
တက္လာသည္ဟုလည္း ေထာက္ျပေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ေန႔စဥ္သံုးစြဲမႈပမာဏႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျဖ
ဆိုသူမ်ားအၾကား သေဘာထားအမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားလ်က္ရိွေသာ္လည္း အမ်ားစုက တစ္ရက္လွ်င္ ၄-၅ 
ျပားထက္ပို၍ သံုးစြဲျခင္းသည္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ အရဲစြန္႔ရမႈ အႏၱရာယ္ရွိလာႏိုင္သည္ဟု 
ယူဆထားၾကသည္။

 ထို႔အျပင္ ေျဖဆိုသူအမ်ားအျပားက အခ်ိဳ႕ေသာလကၡဏာရပ္မ်ား (အစုိးရိမ္လြန္ျခင္း၊ ထင္
ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ျခင္းမ်ား၊ စိတ္ရႈပ္ေထြးျခင္းႏွင့္ ဆင္ျခင္တံုတရားကင္းမဲ့သည့္ အျပဳအမူ၊ ယံုမွား
သံသယစိတ္လြန္ကဲျခင္း၊ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းျမန္ဆန္ျခင္း) သည္ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ မရပ္မနားသံုးစြဲေန
စဥ္ႏွင့္ သံုးစြဲၿပီးလွ်င္ၿပီးျခင္း ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ အလားအလာရိွၿပီး ကာလအတန္ၾကာ အအိပ္ပ်က္
အစားပ်က္မႈဆီသုိ႔ ဦးတည္သြားေစႏိုင္သည္ဟု သံုးသပ္ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။ 

မက္အမ္ဖီတမင္းယင္းထသည့္ လကၡဏာရပ္မ်ား။

မက္အမ္ဖီတမင္းယင္းထသည့္ လကၡဏာရပ္မ်ားသည္ ပုံမွန္အားျဖင့္ အဆင့္ (၃) ဆင့္၌ မတူကြျဲပားသည့္ပုံစံျဖင့္ ေပၚေပါက္
လာေလ့ရွိသည္။ ပထမ (၁-၃) ရက္အတြင္း လုပ္ခ်င္ကိုင္ခ်င္စိတ္မရွိဘဲ ေလးလံထိုင္းမိႈင္းေန၍ အရုပ္ႀကိဳးျပတ္ျဖစ္လာ
ျခင္း၊ ၇-၁၀ ရက္အထိ အိပ္မေပ်ာ္ျခင္း၊ အိပ္မက္ဆိုးမက္ျခင္း၊ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္မႈႏွင့္ စားခ်င္ေသာက္ခ်င္စိတ္ျမင့္
တက္လာျခင္း၊ ေနာက္ဆုံးအဆင့္သည္ ဆုိးရြားျပင္းထန္မႈမရိွေသာ္လည္း လေပါင္းအေတာ္ၾကာအထိ ခံစားရတတ္သည္။ 
ဤကာလအတြင္း ဦးေႏွာက္သည္ ပံုမွန္ျပန္ျဖစ္ေစရန္ ခ်ိန္ညႇိယူလ်က္ရိွၿပီး ပုံမွန္အသိစိတ္မ်ိဳး ျပန္လည္ရရွိလာေစသည္။ 
တစ္ခ်ိန္တည္းလိုလို၌ သံုးစြဲသူအေနျဖင့္ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ခံစားရႏိုင္ပါသည္။၃၉   

 ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ မက္အမ္ဖီတမင္းအၾကည္ သုံးစြခ့ဲဲဖူးသည့္ ေျဖဆုိသူႏွစ္ဦးက ေနာက္
ဆက္တြဲသက္ေရာက္မႈမ်ား (အိပ္မရသည့္ေရာဂါ၊ ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ျခင္းမ်ား၊ ယုံမွားသံသယ
စိတ္လြန္ကဲျခင္း၊ မွတ္ဉာဏ္ေပ်ာကဆုံ္းျခင္း၊ ႏွလုံးခုန္ႏႈန္းအဆမတန္ ျမန္ဆန္လာျခင္း စသည္ျဖင့္)
သည္ပိုမိဆုိုးရြားျပင္းထန္သည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ဤအခ်က္သည္ မကအ္မ္ဖီတမင္းထက္ ပို၍
အာနိသင္ သိပ္သည္းျပင္းထန္သည့္ ေရခဲအာနိသင္သက္ေရာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိပၸံနည္းက်
ျပဳစုထားသည့္ အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္လ်က္ရွိသည္။၄၀ 

ဇယား (၂) သံုးစြဲသူမ်ား ႀကံဳေတြ႕ခံစားခဲ့ရသည့္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား
ႏွင့္ အႏၱရာယ္မ်ား  - အႀကိမ္အေရအတြက္ျဖင့္ အဆင့္သတ္မွတ္သည္ - ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္မဟုတ္ (+) ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္ (+++)

သုံးစြမဲႈရပ္လုိက္ျခင္းေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာသက္ေရာက္မူမ်ား (ယင္းထျခင္း/ အငမ္းမရ ေတာင့္တျခင္း)

• ခႏၶာကိုယ္ယားယံျခင္းႏွင့္ ေနမထိထိုင္မသာျဖစ္ျခင္း (+++)
• စိတ္ဖိစီးျခင္းႏွင့္ စိတ္မရိုးမရြျဖစ္ျခင္း (+++)
• ေျခကုန္လက္ပန္းက်ျခင္းႏွင့္ အရုပ္ႀကိဳးျပတ္ျဖစ္ျခင္း (++)
• စိတ္ခံစားခ်က္မေကာင္းျခင္းႏွင့္ လုပ္ခ်င္ကိုင္ခ်င္စိတ္နည္းပါးျခင္း (++)
• အငမ္းမရေတာင့္တျခင္း (++)
• အဆစ္အျမႇစ္ကိုက္ခဲျခင္း (+)
• ၀မ္းေလွ်ာ၀မ္းပ်က္ျခင္း (+)
• ႏွာစီးေခ်ာင္းဆိုးျခင္းႏွင့္ ေအာ့အန္ျခင္း (+)
• စိတ္တိုေဒါသထြက္လြယ္ျခင္းႏွင့္ ရန္လိုျခင္း (+)

 အထက္တြင္ဖတ္ရႈခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္အတိုင္း ေျဖဆိုသူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို 
ေလ့လာဆန္းစစ္ၾကည့္ပါက မတူကြဲျပားသည့္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳ းရိွေနေၾကာင္း 
ေတြ႕ရိွရပါလိမ့္မည္။ သံုးစြဲမႈအတုိင္းအတာ ေတာက္ေလွ်ာက္ထုိးတက္လာျခငး္သည္ မူးယစ္ေဆး၀ါး
သံုးစြဲမႈျဖစ္စဥ္အမ်ားစုကို တုိက္ရုိက္ကုိယ္စားျပဳသည္ဟု မဆုိလုိေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပထားသည့္ 
အျခားေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ရလဒ္မ်ားကို ဤအခ်က္က သြား၍ပဲ့တင္ထပ္လ်က္ရွိသည္။၄၁

စည္းကမ္းတက်သုံးစြဲျခင္းႏွင့္ သုံးစြဲသူမ်ားက်င့္သံုးေနသည့္ 
အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးနည္းလမ္းမ်ား။

 မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈ အလြန္ျမင့္မားသူမ်ားအပါအ၀င္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားအား
လံုးသည္ အနည္းဆံုး ၎တို႔၏ သံုးစြမဲႈကုိ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ စည္းကမ္းတက်ထိန္းသိမ္း
အသံုးျပဳရန္ႏွင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေျခရွိသည့္ အႏၱရာယ္မ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ကန္႔သတ္ရန္အတြက္ တိုက္
ရိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း သြယ္၀ိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္က်င့္
သုံးေလ့ရိွသည္။ သာဓကအခ်ိဳ႕ကုိ ၾကည့္ရႈမည္ဆုိပါက မိမိ၏ သုံးစြမဲႈကုိ ကန္႔သတ္ျခင္းႏွင့္ ေဆးျပား
ပမာဏမည္မွ် သံုးစြဲမည္ကုိ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္ျခင္း၊ ေန႔စဥ္သံုးစြဲျဖစ္ျခင္းမရွိေအာင္ေရွာင္
ၾကည္ျခင္း၊ ကာလအပုိင္းအျခားအလုိက္ ေခတၱခဏရပ္နားျခင္း၊ ညပိုင္းအိပ္စက္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ 
သတ္မွတ္နာရီေနာက္ပိုင္း သံုးစြဲမႈမျပဳျခင္း၊ မသံုးစြဲမီ အစာ၀ေအာင္ ဦးစြာစားသံုးျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ 
သြားထိခုိက္ ပ်က္စီးမႈမရိွေစရန္ သုံးၿပီးသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ သြားတိုက္ျခင္းစသည္တို႔သည္ သုံးစြဲ
သူမ်ားခ်မွတ္ က်င့္သံုးလ်က္ရွိသည့္ မဟာဗ်ဴဟာအခ်ိဳ႕ျဖစ္သည္။

 မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္က်င့္သုံးႏုိင္သည့္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္သည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြလွဲ်င္ မိမိကုိယ္ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းေပ်ာက္ဆုံး၍ ေၾကာင္း
က်ိဳးညီညြတ္သည့္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္မ်ားက်ဆင္းသြားသည္ဟု အမ်ားက
သတ္မွတ္ထားေလ့ရိွသည့္ ပုံစံခြက္ႏွင့္ အံ၀င္ျခင္းမရွိဘဲ ဆန္႔က်င္ကြလဲြဲလ်က္ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ 
မက္အမဖီ္တမင္းသုံးစြမဲႈကုိ အၿမဲတမ္းလုိလုိ စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြႏုိဲင္သည္ဟု တလြအဲဓိပၸါယ္ေကာက္
ယူမႈ မျပဳေစလိုပါ။ လက္ေတြ႕၌လည္း ေျဖဆိုခဲ့သအူမ်ားအျပားက ၎တုိ႔အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ မက္
အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈကို စည္းကမ္းတက်ထိန္းခ်ဳပ္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အလြန္ခဲယဥ္းသည္ဟု ပြင့္ပြင့္
လင္းလင္း၀န္ခံေျပာဆုိခ့ဲၾကသည္။ မည္သို႔ဆိုေစ အနည္းဆံုး က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္မႈရွိၿပီး ပံုမွန္
အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ မိသားစုႏွင့္ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထား
ရွိႏိုင္ေစရန္ စည္းကမ္းတက်ထိန္းခ်ဳပ္ အသံုးျပဳေနသူမ်ားကုိလည္း အမ်ားအျပားေတြ႕ရိွရပါသည္။ 

 ေျဖဆုိခ့ဲသူမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ႏွင့္ အျခားသူမ်ားအေပၚ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲျခင္း
အားျဖင့္ ရိုက္ခတ္လာႏိုင္သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း 
အထူးတလည္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈရွိၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရိွခ့ဲရသည္။ အားလုံးေသာသူမ်ားသည္ အျခားမက္
အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲလ်က္ရိွသူမ်ားႏွင့္ သံုးစြဲရန္ စဥ္းစားလ်က္ရွိသူမ်ားအတြက္ အသံုး၀င္ႏိုင္သည္
ဟု၎တို႔ယူဆထားသည့္ အႀကံဉာဏမ္်ားကုိ မွ်ေ၀ေပးခ့ဲၾကသည္။ အႏၱရာယ္မ်ားကုိ ႀကိဳတင္ကာ
ကြယ္တားဆီးႏိုင္သည့္ အေကာင္းဆုံးမဟာဗ်ဴဟာသည္ လုံး၀စမ္းသပ္ သုံးစြမဲႈမျပဳဘဲ ေရွာင္ၾကည္
ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၎တုိ႔ယူဆထားသည့အ္တုိင္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခဲ့ၾကသည္။ 
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ၎တို႔အားလံုးနီးပါးက အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ မည္သည့္နည္းႏွင့္မဆို 
ဆက္လကသုံ္းစြရဲန္သာ ဆုံးျဖတ္ၾကလိမ့္မည္ဟုလည္း အသိအမွတ္ျပဳၾကသည္။ ဤအႀကံျပဳခ်က္
၏ေနာက္ဆက္တြဲ ရလဒ္အေနျဖင့္ မက္အမ္ဖီတမင္းႏွင့္ ဆက္စပ၍္ အႏၱရာယ္မ်ားေပၚေပါက္
လာႏိုင္သည့္ အလားအလာႏွင့္ ျပင္ ထန္မႈအတိုင္းအတာကို ေလွ်ာ့ခ်ရာ၌ သို႔မဟုတ္ ကာကြယ္
တားဆီးရာ၌ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည္ဟု ၎တို႔လက္ခံယံုၾကည္ထားသည့္ အျခားျဖည့္စြက္
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အၿမဲတမ္းလိုလို ဒြန္တြဲပါလာေလ့ရွိသည္။

 တစ္ရက္စာ စိတ္ၾကြေဆးျပားသုံးစြမဲႈပမာဏႏွင့္ အႀကိမ္အေရအတြက္ကုိ ကန္႔သတ္ထိန္း
ခ်ဳပ္ျခင္းသည္ ထင္သာျမင္သာအရွိဆံုး မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ေျဖဆိုခဲ့ၾကသူ
မ်ားသည္ ေအာက္ပါဇယားအတြင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္လႊမ္းျခံဳ၍ က်ယ္ျပန္႔ျပည့္စံုစြာ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထား
သည့္ေျဖရွင္းခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။ ယင္းတုိ႔သည္ မက္အမ္ဖီတမင္း
ႏွင့္ဒြန္တြဲလ်က္ရွိသည့္ အႏၱရာယ္မ်ားကို ကူညီေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္သည့္ အလြန္အားေကာင္းသည့္ 
အထင္ကရ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ရုိးရုိးရွင္းရွင္းျဖင့္ အလြယ္တကူနားလည္သေဘာေပါက္
ႏိုင္ေစရန္အတြက္ အခ်ိဳ႕ေသာစကားရပ္ ၀ါက်အထားအသိုမ်ားကို အနည္းငယ္ျပန္လည္ျပင္ဆင္
တည္ေဆာက္ထားပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအားလံုးကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား
မွတိုက္ရိုက္ထုတ္ႏုတ္ တင္ျပထားျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏွင့္ တရုတ္ေတာင္ပိုင္းေဒသရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈ - 
သံုးစြဲမႈအေလ့အထမ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း transnationalinstitute၂၄



 အဖြင့္နိဒါန္းပိုင္း၌ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ပင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမည့္သူမ်ားကိုေသာက္
သံုးသူအခ်င္းခ်င္း အရပ္တြင္းခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ကြန္ရက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ရွာေဖြခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္မ်ား၊ အသက္အရြယ္၊ လူမႈေရးအဆင့္အတန္း၊ က်ား-မ သုိ႔မဟုတ္ 
သံုးစြဲမႈပံုစံခ်င္း ခပ္ဆင္ဆင္တူသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးသို႔ ဦးတည္သြားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားသည္ ေသာင္းေျပာငး္ေရာေထြးေနသည့္ လူအုပ္စုႀကီးတစ္ခုကို မွ်မွ်တတ
ကိုယ္စားျပဳထားဆဲျဖစ္သည္ဟု ဆုိႏိုင္ပါသည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူမ်ားသည္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္မွ 
(၅၆) ႏွစ္ၾကား အသက္အရြယ္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အသက္ (၂၀) ႏွင့္ (၄၀) ႏွစ္ အၾကားရွိေသာသူ
မ်ားကို အမ်ားဆံုးေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့စဥ္၌ အခ်ဳိ႕သည္ လက္ရွိ
အလုပ္အကိုင္မရွိသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အမ်ားအျပားသည္ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ား၌ ရာသီအလုိက္ေပၚလာ
သည့္အလုပ္အကိုင္မ်ားအပါအ၀င္ အလုပ္ၾကမ္းမ်ိဳးစံုကို ႀကံဳရာက်ပန္း လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္
ၿပီးအနည္းအက်ဥ္းခန္႔သည္သာလွ်င္ ပုိမုိအေျခတက်ရွိသည့္ ဆံပင္အလွျပင္သူ၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းျပင္
ဆိုင္အလုပ္သမား၊ အငွားယာဥ္ေမာင္း သို႔မဟုတ္ အေ၀းေျပးကားယာဥ္ေမာင္း၊ ဆီအုန္းစိုက္ခင္း 
အလုပ္သမားႏွင့္ ညေစ်းအေရာင္းစာေရးက့ဲသုိ႔ေသာ အလုပ္အကုိင္မ်ိဳးကုိ လုပ္ကုိင္လ်က္ရိွသည္။

 မက္အမ္ဖီတမင္း အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ၂၅ ႏွစ္ (ဘိန္းစာပင္ 
အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀) ခန္႔ရွိၿပီး အတိုဆံုးသံုးစြဲသူ၏ သံုးစြဲ
မႈသက္တမ္းသည္ ၂ ႏွစ္မွ်ရိွသည္။ ၎တုိ႔အနက္မွ ႏွစ္ဦးသည္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲခ်ိန္၌ လံုး၀သံုးစြဲမႈ
မရွိေတာ့ေပ။ အေရးႀကီးသည့္ အခ်ကတ္စ္ခုအေနျဖင့္ သံုးစြဲသူအားလံုးနီးပါးသည္ အခ်ိန္ကာလ
သက္တမ္းအားျဖင့္ ကြာျခားမႈရွိေသာ္လည္း အနည္းဆံုးတစ္ႀကမ္ိမွ် ေခတၱနားခ့ဲဖူးသည္ သုိ႔မဟုတ္ 
လံုး၀ျဖတ္ပစ္ခဲ့ဖူးသည္ဟု သိရွိခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲသူမ်ားအၾကား အလြန္
က်ယ္ေျပာသည့္ ရာဇ၀င္မ်ားႏွင့္ သံုးစြဲမႈပံုစံမ်ိဳးစံုရွိေနေၾကာင္း ျပဆိုလ်က္ရွိသည့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အလြန္အေရးပါလ်က္ရွိသည္။

 ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူေပါင္း ၃၇ ဦးအနက္ ၇ ဦးသည္သာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ဤအေရအတြကသ္ည္ ေနာက္ပုိင္းဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အမ်ဳိးသမီး
ထုတစ္ရပ္လံုးအၾကားရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈ အတိုင္းအတာကုိ အပ္က်မတ္က်ထင္ဟပ္လ်က္
ရွိသည္ဟု မဆိုလိုေပ။ အမ်ဳိးသမီးသံုးစြဲသူ အေရအတြက္ နည္းပါးေနရျခင္းသည္ အမ်ဳိးသားမ်ား
သာပါ၀င္မႈမ်ားျပားသည့္ အရပ္ထဲမွ သုံးစြသူဲကြန္ရက္မ်ားအေပၚ မီွခုိအားထားရသည့္ ရွာေဖြေမးျမန္း
ေရးနည္းလမး္၏ ဘက္လိုက္မႈရိွသည့္ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထုိ႔အျပင္ မူးယစ္
ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈသည္ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္၍ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳးိသမီးမ်ားအေပၚ ေ၀ဖန္ကဲ့ရဲ႕မႈျပင္း
ထန္သည့္ အခင္းအက်င္းမ်ဳိး၌ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈကို သုေတသနျပဳရသည့္အခါ ႀကံဳေတြ႕ရ
သည့္အခက္အခဲမ်ားကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ရုပ္လံုးေပၚလာေစပါသည္။ 

 ပထမဆံုး ေလ့လာသံုးသပ္မိသည့္အခ်က္အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲသူ့ အမ်ား
စုသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားတကာ ခုိင္းႏိႈင္းပံုေဖာ္ၾကသည့္ ကူကယ္
၍မရေတာ့ေသာသူမ်ားႏွင့္ ဆင္ျခင္တံုတရားကင္းမဲ့သည့္ “ေဆးသမားမ်ား” ဟူသည့္ပုံရိပ္မ်ိဳ း၌ အံ၀င္
ေနၾကသူမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ အမွန္တကယ္လည္း ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူ အမ်ားစုသည္ အလုပ္လုပ္
ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး က်ယ္ျပန္႔သည့္ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားရိွေနၾကသလုိ ရပ္ေရးရြာေရးလုပ္
ငန္းမ်ား၌လည္း တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ မိသားစုႏွင့္ ေကာင္းမြန္
သည့္ဆက္ဆေံရး တည္ေဆာက္ထားႏိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕သည့္ အိမ္ေထာင္ရက္သားက်
ကာသားသမီးမ်ား ထြန္းကား၍ ၀၀လင္လင္ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ၾကသည့္အျပင္ သားသမီး
မ်ား၏ ပညာေရးကိုလည္း အျပည့္အ၀ေထာက္ပ့ံေပးႏိုင္ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ မိမိတို႔၏ မူးယစ္ေဆး
၀ါးသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ အခက္ေတြ႕ေနရသူအခ်ိဳ႕လည္း အမွန္တကယ္ရွိေန
ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ သံုးစြဲသူမ်ားအားလံုးသည္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာ

ႏိုင္သည့္ အရဲစြန္႔ရမႈ အႏၱရာယ္မ်ားရွိေနၿပီး ဆိုးရြားသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ သက္ေရာက္မႈမ်ားေပၚ
ေပါက္လာႏိုင္ေၾကာင္း (အႏၱရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ေကာင္းစြာ
နားလည္သေဘာေပါက္ထားသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

 ေျဖဆိုသူမ်ားအားလံုးက အရြယ္စံု၊ အလုပ္အကိုင္မ်ိဳးစံု၊ လူမႈစီးပြားေရးအဆင့္အတန္း
အမ်ိဳးမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ က်ား/မ မဟူ လူ႔အလႊာေပါင္းစံု၌ မက္အမ္ဖီတမင္းကို ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်
စြာသံုးစြဲလ်က္ရွိသည္ဟု အတည္ျပဳေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 လူငယ္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ စူးစမ္းေလ့လာရန္ႏွင့္ အပန္းေျဖရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ျဖင့္မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲမႈျပဳရန္ အထူးတလည္ တိမ္းညႊတ္လြယ္သူမ်ားအျဖစ္ အစဥ္အဆက္ပံု
ေဖာ္ခံခဲ့ရျခင္းအေပၚ ထူး၍အ့ံၾသသင့္စရာေတာ့မရိွေပ။ အမ်ားအျပားကလည္း အမ်ိဳးသားမ်ားအၾကား
၌သာ ေရပန္းစားလူႀကိဳက္မ်ားသည့္ ဘိန္းျဖဴကဲ့သို႔ေသာ အျခားမူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ကင္းကင္း
ရွင္းရွင္းရွိလင့္ကစား မက္အမ္ဖီတမင္းႏွင့္ ပတ္သက္လာသည့္အခါ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား
သည္လည္း ရံဖန္ရံခါသံုးစြဲတတ္ၾကသည္ဟု အခိုင္အမာေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေတြ႕ဆုံေမး
ျမန္းခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ား၏ ေခ်ာကလက္ႏွင့္ အေမႊးရနံ႔ခ်င္း ဆင္တူ၍ 
စိတ္ကိုတက္ၾကြေစတတ္သည့္ အာနိသင္သည္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈပိုရွိလာေစၿပီး လူမႈ
ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္လာေစသည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ိဳးကို (အက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ရရွိေစသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးထုအၾကား ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်ျခင္းျဖစ္
သည္ဟု ေထာက္ျပေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 ေျဖဆိုခဲ့သူအားလံုးနီးပါးက ညဆိုင္းအလုပ္ဆင္းရသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ကာယလုပ္အား 
အလြန္အမင္းစိုက္ထုတ္၍ ပင္ပင္ပန္းပန္းလုပ္ကိုင္ၾကရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္ၿပီး
ေျမာက္ေစရန္ႏွင့္ ႏိုးႏိုးၾကားၾကားသတိရိွရန္ လုိအပ္သျဖင့္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲႏိုင္သည့္အလား
အလာပိုမိုျမင့္မားသည္ဟု တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္းေျပာဆုိခ့ဲၾကသည္။ မၾကာခဏ ရည္ညႊန္းကုိးကား
တတ္ၾကသည့္ သာဓကမ်ား၌ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေက်ာက္စမ္ိးတြင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရႊတြင္းမ်ား၌ လုပ္
ကိုင္ေနၾကသူမ်ား၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ငါးဖမ္းစက္ေလွမ်ားေပၚ၌ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသူမ်ား၊ 
အေ၀းေျပး သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕တြင္းအငွားယာဥ္ေမာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ၂၄ နာရီ ၇ ရက္လံုး လည္ပတ္ 
လ်က္ရွိသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ကြက္မ်ားရွိ ကာယလုပ္သားမ်ားပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ 

 မည္သုိ႔ဆုိေစ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈသည္ လူခ်မ္းသာမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးသမားမ်ားအၾကား
၌လည္း အလြန္ေရပန္းစားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ 
လူမႈစီးပြားေရးေနာက္ခံရွသူိမ်ားသာ သုံးစြေဲလ့ရိွသည္ဟု ေျဖဆိုသူမ်ားရႈျမင္သည့္ ဘိန္းျဖဴႏွင့္မတူ 
ကြဲျပားျခားနားသြားျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးက႑ (ဒစၥ္ကိုႏွင့္ ကာရာအုိေက) ၌ မိမိတုိ႔၏ အလုပ္ကို
(တစ္ညလံုး ႏိုးၾကားတက္ၾကြေနေစရန္၊ အရွက္အေၾကာက္ေလ်ာ့ပါးေစရန္၊ သီဆိုကခုန္ႏိုင္ေစရန္ 
စသည္ျဖင့္) ေပါ့ေပါ့ပါးပါးလုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ အသုံးျပဳသည့္ မိန္းကေလးမ်ားအၾကား၌သာမက ၎တို႔
၏ေဖာက္သည္မ်ားအၾကား၌ပါ (ကာမဂုဏ္အာရံု ခံစားမႈအားေကာင္းေစရန္ႏွင့္ ခံစားခ်က္ေဇာကို 
အရွိန္ျမႇင့္တင္ရန္) မက္အမ္ဖီတမင္း စိတ္ၾကြေဆးျပားသံုးစြဲမႈ တြင္က်ယ္ေရပန္းစားလ်က္ရွိသည္
ဟုေျဖဆိုသူမ်ားအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံသေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

 အထက္တြင္ဖတ္ရႈခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္အတိုင္း ေျဖဆိုသူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို 
ေလ့လာဆန္းစစ္ၾကည့္ပါက မတူကြဲျပားသည့္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳ းရိွေနေၾကာင္း 
ေတြ႕ရိွရပါလိမ့္မည္။ သံုးစြဲမႈအတုိင္းအတာ ေတာက္ေလွ်ာက္ထုိးတက္လာျခငး္သည္ မူးယစ္ေဆး၀ါး
သံုးစြဲမႈျဖစ္စဥ္အမ်ားစုကို တုိက္ရုိက္ကုိယ္စားျပဳသည္ဟု မဆုိလုိေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပထားသည့္ 
အျခားေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ရလဒ္မ်ားကို ဤအခ်က္က သြား၍ပဲ့တင္ထပ္လ်က္ရွိသည္။၄၁

 မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈ အလြန္ျမင့္မားသူမ်ားအပါအ၀င္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားအား
လံုးသည္ အနည္းဆံုး ၎တို႔၏ သံုးစြမဲႈကုိ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ စည္းကမ္းတက်ထိန္းသိမ္း
အသံုးျပဳရန္ႏွင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေျခရွိသည့္ အႏၱရာယ္မ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ကန္႔သတ္ရန္အတြက္ တိုက္
ရိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း သြယ္၀ိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္က်င့္
သုံးေလ့ရိွသည္။ သာဓကအခ်ိဳ႕ကုိ ၾကည့္ရႈမည္ဆုိပါက မိမိ၏ သုံးစြမဲႈကုိ ကန္႔သတ္ျခင္းႏွင့္ ေဆးျပား
ပမာဏမည္မွ် သံုးစြဲမည္ကုိ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္ျခင္း၊ ေန႔စဥ္သံုးစြဲျဖစ္ျခင္းမရွိေအာင္ေရွာင္
ၾကည္ျခင္း၊ ကာလအပုိင္းအျခားအလုိက္ ေခတၱခဏရပ္နားျခင္း၊ ညပိုင္းအိပ္စက္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ 
သတ္မွတ္နာရီေနာက္ပိုင္း သံုးစြဲမႈမျပဳျခင္း၊ မသံုးစြဲမီ အစာ၀ေအာင္ ဦးစြာစားသံုးျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ 
သြားထိခုိက္ ပ်က္စီးမႈမရိွေစရန္ သုံးၿပီးသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ သြားတိုက္ျခင္းစသည္တို႔သည္ သုံးစြဲ
သူမ်ားခ်မွတ္ က်င့္သံုးလ်က္ရွိသည့္ မဟာဗ်ဴဟာအခ်ိဳ႕ျဖစ္သည္။

 မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္က်င့္သုံးႏုိင္သည့္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္သည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြလွဲ်င္ မိမိကုိယ္ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းေပ်ာက္ဆုံး၍ ေၾကာင္း
က်ိဳးညီညြတ္သည့္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္မ်ားက်ဆင္းသြားသည္ဟု အမ်ားက
သတ္မွတ္ထားေလ့ရိွသည့္ ပုံစံခြက္ႏွင့္ အံ၀င္ျခင္းမရွိဘဲ ဆန္႔က်င္ကြလဲြဲလ်က္ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ 
မက္အမဖီ္တမင္းသုံးစြမဲႈကုိ အၿမဲတမ္းလုိလုိ စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြႏုိဲင္သည္ဟု တလြအဲဓိပၸါယ္ေကာက္
ယူမႈ မျပဳေစလိုပါ။ လက္ေတြ႕၌လည္း ေျဖဆိုခဲ့သအူမ်ားအျပားက ၎တုိ႔အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ မက္
အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈကို စည္းကမ္းတက်ထိန္းခ်ဳပ္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အလြန္ခဲယဥ္းသည္ဟု ပြင့္ပြင့္
လင္းလင္း၀န္ခံေျပာဆုိခ့ဲၾကသည္။ မည္သို႔ဆိုေစ အနည္းဆံုး က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္မႈရွိၿပီး ပံုမွန္
အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ မိသားစုႏွင့္ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထား
ရွိႏိုင္ေစရန္ စည္းကမ္းတက်ထိန္းခ်ဳပ္ အသံုးျပဳေနသူမ်ားကုိလည္း အမ်ားအျပားေတြ႕ရိွရပါသည္။ 

 ေျဖဆုိခ့ဲသူမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ႏွင့္ အျခားသူမ်ားအေပၚ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲျခင္း
အားျဖင့္ ရိုက္ခတ္လာႏိုင္သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း 
အထူးတလည္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈရွိၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရိွခ့ဲရသည္။ အားလုံးေသာသူမ်ားသည္ အျခားမက္
အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲလ်က္ရိွသူမ်ားႏွင့္ သံုးစြဲရန္ စဥ္းစားလ်က္ရွိသူမ်ားအတြက္ အသံုး၀င္ႏိုင္သည္
ဟု၎တို႔ယူဆထားသည့္ အႀကံဉာဏမ္်ားကုိ မွ်ေ၀ေပးခ့ဲၾကသည္။ အႏၱရာယ္မ်ားကုိ ႀကိဳတင္ကာ
ကြယ္တားဆီးႏိုင္သည့္ အေကာင္းဆုံးမဟာဗ်ဴဟာသည္ လုံး၀စမ္းသပ္ သုံးစြမဲႈမျပဳဘဲ ေရွာင္ၾကည္
ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၎တုိ႔ယူဆထားသည့အ္တုိင္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခဲ့ၾကသည္။ 
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ၎တို႔အားလံုးနီးပါးက အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ မည္သည့္နည္းႏွင့္မဆို 
ဆက္လကသုံ္းစြရဲန္သာ ဆုံးျဖတ္ၾကလိမ့္မည္ဟုလည္း အသိအမွတ္ျပဳၾကသည္။ ဤအႀကံျပဳခ်က္
၏ေနာက္ဆက္တြဲ ရလဒ္အေနျဖင့္ မက္အမ္ဖီတမင္းႏွင့္ ဆက္စပ၍္ အႏၱရာယ္မ်ားေပၚေပါက္
လာႏိုင္သည့္ အလားအလာႏွင့္ ျပင္ ထန္မႈအတိုင္းအတာကို ေလွ်ာ့ခ်ရာ၌ သို႔မဟုတ္ ကာကြယ္
တားဆီးရာ၌ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည္ဟု ၎တို႔လက္ခံယံုၾကည္ထားသည့္ အျခားျဖည့္စြက္
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အၿမဲတမ္းလိုလို ဒြန္တြဲပါလာေလ့ရွိသည္။

 တစ္ရက္စာ စိတ္ၾကြေဆးျပားသုံးစြမဲႈပမာဏႏွင့္ အႀကိမ္အေရအတြက္ကုိ ကန္႔သတ္ထိန္း
ခ်ဳပ္ျခင္းသည္ ထင္သာျမင္သာအရွိဆံုး မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ေျဖဆိုခဲ့ၾကသူ
မ်ားသည္ ေအာက္ပါဇယားအတြင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္လႊမ္းျခံဳ၍ က်ယ္ျပန္႔ျပည့္စံုစြာ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထား
သည့္ေျဖရွင္းခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။ ယင္းတုိ႔သည္ မက္အမ္ဖီတမင္း
ႏွင့္ဒြန္တြဲလ်က္ရွိသည့္ အႏၱရာယ္မ်ားကို ကူညီေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္သည့္ အလြန္အားေကာင္းသည့္ 
အထင္ကရ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ရုိးရုိးရွင္းရွင္းျဖင့္ အလြယ္တကူနားလည္သေဘာေပါက္
ႏိုင္ေစရန္အတြက္ အခ်ိဳ႕ေသာစကားရပ္ ၀ါက်အထားအသိုမ်ားကို အနည္းငယ္ျပန္လည္ျပင္ဆင္
တည္ေဆာက္ထားပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအားလံုးကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား
မွတိုက္ရိုက္ထုတ္ႏုတ္ တင္ျပထားျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏွင့္ တရုတ္ေတာင္ပိုင္းေဒသရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈ - 
သံုးစြဲမႈအေလ့အထမ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း transnationalinstitute၂၅



 အဖြင့္နိဒါန္းပိုင္း၌ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ပင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမည့္သူမ်ားကိုေသာက္
သံုးသူအခ်င္းခ်င္း အရပ္တြင္းခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ကြန္ရက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ရွာေဖြခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္မ်ား၊ အသက္အရြယ္၊ လူမႈေရးအဆင့္အတန္း၊ က်ား-မ သုိ႔မဟုတ္ 
သံုးစြဲမႈပံုစံခ်င္း ခပ္ဆင္ဆင္တူသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးသို႔ ဦးတည္သြားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားသည္ ေသာင္းေျပာငး္ေရာေထြးေနသည့္ လူအုပ္စုႀကီးတစ္ခုကို မွ်မွ်တတ
ကိုယ္စားျပဳထားဆဲျဖစ္သည္ဟု ဆုိႏိုင္ပါသည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူမ်ားသည္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္မွ 
(၅၆) ႏွစ္ၾကား အသက္အရြယ္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အသက္ (၂၀) ႏွင့္ (၄၀) ႏွစ္ အၾကားရွိေသာသူ
မ်ားကို အမ်ားဆံုးေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့စဥ္၌ အခ်ဳိ႕သည္ လက္ရွိ
အလုပ္အကိုင္မရွိသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အမ်ားအျပားသည္ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ား၌ ရာသီအလုိက္ေပၚလာ
သည့္အလုပ္အကိုင္မ်ားအပါအ၀င္ အလုပ္ၾကမ္းမ်ိဳးစံုကို ႀကံဳရာက်ပန္း လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္
ၿပီးအနည္းအက်ဥ္းခန္႔သည္သာလွ်င္ ပုိမုိအေျခတက်ရွိသည့္ ဆံပင္အလွျပင္သူ၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းျပင္
ဆိုင္အလုပ္သမား၊ အငွားယာဥ္ေမာင္း သို႔မဟုတ္ အေ၀းေျပးကားယာဥ္ေမာင္း၊ ဆီအုန္းစိုက္ခင္း 
အလုပ္သမားႏွင့္ ညေစ်းအေရာင္းစာေရးက့ဲသုိ႔ေသာ အလုပ္အကုိင္မ်ိဳးကုိ လုပ္ကုိင္လ်က္ရိွသည္။

 မက္အမ္ဖီတမင္း အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ၂၅ ႏွစ္ (ဘိန္းစာပင္ 
အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀) ခန္႔ရွိၿပီး အတိုဆံုးသံုးစြဲသူ၏ သံုးစြဲ
မႈသက္တမ္းသည္ ၂ ႏွစ္မွ်ရိွသည္။ ၎တုိ႔အနက္မွ ႏွစ္ဦးသည္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲခ်ိန္၌ လံုး၀သံုးစြဲမႈ
မရွိေတာ့ေပ။ အေရးႀကီးသည့္ အခ်ကတ္စ္ခုအေနျဖင့္ သံုးစြဲသူအားလံုးနီးပါးသည္ အခ်ိန္ကာလ
သက္တမ္းအားျဖင့္ ကြာျခားမႈရွိေသာ္လည္း အနည္းဆံုးတစ္ႀကမ္ိမွ် ေခတၱနားခ့ဲဖူးသည္ သုိ႔မဟုတ္ 
လံုး၀ျဖတ္ပစ္ခဲ့ဖူးသည္ဟု သိရွိခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲသူမ်ားအၾကား အလြန္
က်ယ္ေျပာသည့္ ရာဇ၀င္မ်ားႏွင့္ သံုးစြဲမႈပံုစံမ်ိဳးစံုရွိေနေၾကာင္း ျပဆိုလ်က္ရွိသည့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အလြန္အေရးပါလ်က္ရွိသည္။

 ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူေပါင္း ၃၇ ဦးအနက္ ၇ ဦးသည္သာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ဤအေရအတြကသ္ည္ ေနာက္ပုိင္းဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အမ်ဳိးသမီး
ထုတစ္ရပ္လံုးအၾကားရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈ အတိုင္းအတာကုိ အပ္က်မတ္က်ထင္ဟပ္လ်က္
ရွိသည္ဟု မဆိုလိုေပ။ အမ်ဳိးသမီးသံုးစြဲသူ အေရအတြက္ နည္းပါးေနရျခင္းသည္ အမ်ဳိးသားမ်ား
သာပါ၀င္မႈမ်ားျပားသည့္ အရပ္ထဲမွ သုံးစြသူဲကြန္ရက္မ်ားအေပၚ မီွခုိအားထားရသည့္ ရွာေဖြေမးျမန္း
ေရးနည္းလမး္၏ ဘက္လိုက္မႈရိွသည့္ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထုိ႔အျပင္ မူးယစ္
ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈသည္ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္၍ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳးိသမီးမ်ားအေပၚ ေ၀ဖန္ကဲ့ရဲ႕မႈျပင္း
ထန္သည့္ အခင္းအက်င္းမ်ဳိး၌ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈကို သုေတသနျပဳရသည့္အခါ ႀကံဳေတြ႕ရ
သည့္အခက္အခဲမ်ားကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ရုပ္လံုးေပၚလာေစပါသည္။ 

 ပထမဆံုး ေလ့လာသံုးသပ္မိသည့္အခ်က္အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲသူ့ အမ်ား
စုသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားတကာ ခုိင္းႏိႈင္းပံုေဖာ္ၾကသည့္ ကူကယ္
၍မရေတာ့ေသာသူမ်ားႏွင့္ ဆင္ျခင္တံုတရားကင္းမဲ့သည့္ “ေဆးသမားမ်ား” ဟူသည့္ပုံရိပ္မ်ိဳ း၌ အံ၀င္
ေနၾကသူမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ အမွန္တကယ္လည္း ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူ အမ်ားစုသည္ အလုပ္လုပ္
ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး က်ယ္ျပန္႔သည့္ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားရိွေနၾကသလုိ ရပ္ေရးရြာေရးလုပ္
ငန္းမ်ား၌လည္း တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ မိသားစုႏွင့္ ေကာင္းမြန္
သည့္ဆက္ဆေံရး တည္ေဆာက္ထားႏိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕သည့္ အိမ္ေထာင္ရက္သားက်
ကာသားသမီးမ်ား ထြန္းကား၍ ၀၀လင္လင္ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ၾကသည့္အျပင္ သားသမီး
မ်ား၏ ပညာေရးကိုလည္း အျပည့္အ၀ေထာက္ပ့ံေပးႏိုင္ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ မိမိတို႔၏ မူးယစ္ေဆး
၀ါးသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ အခက္ေတြ႕ေနရသူအခ်ိဳ႕လည္း အမွန္တကယ္ရွိေန
ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ သံုးစြဲသူမ်ားအားလံုးသည္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာ

ႏိုင္သည့္ အရဲစြန္႔ရမႈ အႏၱရာယ္မ်ားရွိေနၿပီး ဆိုးရြားသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ သက္ေရာက္မႈမ်ားေပၚ
ေပါက္လာႏိုင္ေၾကာင္း (အႏၱရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ေကာင္းစြာ
နားလည္သေဘာေပါက္ထားသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

 ေျဖဆိုသူမ်ားအားလံုးက အရြယ္စံု၊ အလုပ္အကိုင္မ်ိဳးစံု၊ လူမႈစီးပြားေရးအဆင့္အတန္း
အမ်ိဳးမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ က်ား/မ မဟူ လူ႔အလႊာေပါင္းစံု၌ မက္အမ္ဖီတမင္းကို ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်
စြာသံုးစြဲလ်က္ရွိသည္ဟု အတည္ျပဳေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 လူငယ္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ စူးစမ္းေလ့လာရန္ႏွင့္ အပန္းေျဖရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ျဖင့္မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲမႈျပဳရန္ အထူးတလည္ တိမ္းညႊတ္လြယ္သူမ်ားအျဖစ္ အစဥ္အဆက္ပံု
ေဖာ္ခံခဲ့ရျခင္းအေပၚ ထူး၍အ့ံၾသသင့္စရာေတာ့မရိွေပ။ အမ်ားအျပားကလည္း အမ်ိဳးသားမ်ားအၾကား
၌သာ ေရပန္းစားလူႀကိဳက္မ်ားသည့္ ဘိန္းျဖဴကဲ့သို႔ေသာ အျခားမူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ကင္းကင္း
ရွင္းရွင္းရွိလင့္ကစား မက္အမ္ဖီတမင္းႏွင့္ ပတ္သက္လာသည့္အခါ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား
သည္လည္း ရံဖန္ရံခါသံုးစြဲတတ္ၾကသည္ဟု အခိုင္အမာေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေတြ႕ဆုံေမး
ျမန္းခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ား၏ ေခ်ာကလက္ႏွင့္ အေမႊးရနံ႔ခ်င္း ဆင္တူ၍ 
စိတ္ကိုတက္ၾကြေစတတ္သည့္ အာနိသင္သည္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈပိုရွိလာေစၿပီး လူမႈ
ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္လာေစသည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ိဳးကို (အက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ရရွိေစသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးထုအၾကား ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်ျခင္းျဖစ္
သည္ဟု ေထာက္ျပေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 ေျဖဆိုခဲ့သူအားလံုးနီးပါးက ညဆိုင္းအလုပ္ဆင္းရသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ကာယလုပ္အား 
အလြန္အမင္းစိုက္ထုတ္၍ ပင္ပင္ပန္းပန္းလုပ္ကိုင္ၾကရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္ၿပီး
ေျမာက္ေစရန္ႏွင့္ ႏိုးႏိုးၾကားၾကားသတိရိွရန္ လုိအပ္သျဖင့္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲႏိုင္သည့္အလား
အလာပိုမိုျမင့္မားသည္ဟု တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္းေျပာဆုိခ့ဲၾကသည္။ မၾကာခဏ ရည္ညႊန္းကုိးကား
တတ္ၾကသည့္ သာဓကမ်ား၌ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေက်ာက္စမ္ိးတြင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရႊတြင္းမ်ား၌ လုပ္
ကိုင္ေနၾကသူမ်ား၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ငါးဖမ္းစက္ေလွမ်ားေပၚ၌ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသူမ်ား၊ 
အေ၀းေျပး သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕တြင္းအငွားယာဥ္ေမာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ၂၄ နာရီ ၇ ရက္လံုး လည္ပတ္ 
လ်က္ရွိသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ကြက္မ်ားရွိ ကာယလုပ္သားမ်ားပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ 

 မည္သုိ႔ဆုိေစ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈသည္ လူခ်မ္းသာမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးသမားမ်ားအၾကား
၌လည္း အလြန္ေရပန္းစားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ 
လူမႈစီးပြားေရးေနာက္ခံရွသူိမ်ားသာ သုံးစြေဲလ့ရိွသည္ဟု ေျဖဆိုသူမ်ားရႈျမင္သည့္ ဘိန္းျဖဴႏွင့္မတူ 
ကြဲျပားျခားနားသြားျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးက႑ (ဒစၥ္ကိုႏွင့္ ကာရာအုိေက) ၌ မိမိတုိ႔၏ အလုပ္ကို
(တစ္ညလံုး ႏိုးၾကားတက္ၾကြေနေစရန္၊ အရွက္အေၾကာက္ေလ်ာ့ပါးေစရန္၊ သီဆိုကခုန္ႏိုင္ေစရန္ 
စသည္ျဖင့္) ေပါ့ေပါ့ပါးပါးလုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ အသုံးျပဳသည့္ မိန္းကေလးမ်ားအၾကား၌သာမက ၎တို႔
၏ေဖာက္သည္မ်ားအၾကား၌ပါ (ကာမဂုဏ္အာရံု ခံစားမႈအားေကာင္းေစရန္ႏွင့္ ခံစားခ်က္ေဇာကို 
အရွိန္ျမႇင့္တင္ရန္) မက္အမ္ဖီတမင္း စိတ္ၾကြေဆးျပားသံုးစြဲမႈ တြင္က်ယ္ေရပန္းစားလ်က္ရွိသည္
ဟုေျဖဆိုသူမ်ားအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံသေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

ဇယား (၃) သံုးစြဲသူမ်ား၏ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား။

• ျဖစ္ႏုိင္ရင္ေတာ့ မက္အမ္ဖီတမင္းကုိ အစကတည္းက မသုံးမိေအာင္ေရွာင္ၾကည္တာ အေကာင္းဆုံးပဲ။ 
• တကယ္လုိ႔ ေရွာင္လုိ႔မရဘဲ သုံးျဖစ္သြားမယ္ဆုိရင္ ကုိယ့္ေရခ်ိန္ကုိယ္သိေအာင္လုပ္ၿပီး တစ္ေန႔ကုိ နည္းနည္းပဲရွဴပါ။ 
 အလြန္အကၽြသုံံးျဖစ္သြားမယ္ဆုိရင္ မက္အမ္ဖီတမင္းရဲ႕ အက်ိဳးျပဳအာနိသင္ေတြကုိ မခံစားရေတာ့ဘဲ မလုိလားအပ္တ့ဲ 
 အရဲစြန္႔ရမႈအႏၱရာယ္ေတြပဲ ရုိက္ခတ္လာပါလိမ့္မယ္။ အဲဒါက ကုိယ့္ရဲ႕ဘ၀နဲ႔ က်န္းမာေရးကုိပဲ ထိခုိက္လာေစလိမ့္မယ္။
• တစ္ခါေသာက္ရင္ တစ္ျပားေလာက္ပဲ ျဖည္းျဖည္းေလးရိႈ႕ပါ။ ေနာက္တစ္ျပား ဆက္မရိႈ႕ခင္ ခဏေစာင့္ ၾကည့္ပါ။ တတ္ႏုိင္
 ရင္ေတာ့ ေန႔တုိင္းေသာက္တာမ်ိဳး မလုပ္ပါနဲ႔။ 
• တစ္ႀကိမ္ထဲနဲ႔ ေဆးျပားအမ်ားႀကီး ေသာက္တာမ်ိဳးက ခံရခက္ၿပီး သာသာယာယာမရိွေတာ့တ့ဲအတြက္ မလုပ္ပါနဲ႔။ စုိးရိမ္စိတ္
 ေတြလြန္ကဲလာၿပီး ေၾကာက္စရာေကာင္းတ့ဲ အေတြးေတြ၀င္လာႏုိင္တယ္ သုိ႔မဟုတ္ မေတာ္တဆမႈေတြ ျဖစ္သြားႏုိင္ပါတယ္။
• ခံစားခ်က္မေကာင္းရင္ သုိ႔မဟုတ္ စိတ္တုိေနရင္ မသုံးပါနဲ႔။ အဲဒီလုိအခ်ိန္မွာ မက္အမ္ဖီတမင္းသြားသုံးလုိက္မိရင္ ကုိယ့္ရဲ႕
 မေကာင္းတ့ဲ ခံစားခ်က္က ပုိဆုိသြားလိမ့္မယ္။
• ျဖစ္ႏုုိင္ရင္ေတာ့ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းေလးေတြခ်ထားၿပီး တတ္ႏုိင္သမွ် လုိက္နာက်င့္သုံးႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။ မေသာက္
 ခင္မွာ ငါေတာ့ဒီေန႔ ဘယ္ႏွစ္ျပားပဲေသာက္မယ္? ဘယ္ေန႔မွာေတာ့ နားမယ္ဆုိတာမ်ိဳးကုိ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ဆုံးျဖတ္ထားပါ။ 
• ျဖစ္ႏုိင္ရင္ေတာ့ သံုးထားတဲ့အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ဆင္ဆင္ျခင္ျခင္ေနထိုင္ပါ။ ကိုယ့္ရဲ႕မိသားစု၀င္ေတြ အပါအ၀င္ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ
 သူေတြက ကုိယ္ေဆးသုံးမွန္းသိသြားတ့ဲအခါ ကုိယ့္ကုိအထင္ေသးသြားႏုိင္တယ္။
• မၾကာခဏ နားေပးပါ။ အထူးသျဖင့္ အႀကီးအက်ယ္သုံးစြၿဲပီးတ့ဲအခါမ်ိဳးမွာ ကုိယ္ခႏၶာနလံျပန္ထူႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ေကာင္းေကာင္း
 အိပ္၊ ေကာင္းေကာင္းစားပါ။ 
• ေန႔တုိင္း နာရီအနည္းငယ္ေလာက္ မရရေအာင္အိပ္ဖို႔ ႀကိဳးစားပါ။ ရက္ရွည္မအိပ္ျဖစ္တဲ့အခါ က်န္းမာေရးထိခုိက္လာၿပီး 
 မေကာင္းတ့ဲခံစားခ်က္ေတြ ပုိတုိးလာလိမ့္မယ္။
• မက္အမ္ဖီတမင္းလည္း သုံးဖုိ႔ရိွတယ္၊ ညဖက္မွာလည္း ႏွစ္ႏွစ္ျခိဳက္ျခိဳက္ အိပ္ေပ်ာ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ မနက္ပုိင္းအခ်ိန္
 ေတြမွာပဲ သုံးစြၿဲပီးေတာ့ မြန္းလြတဲစ္နာရီေနာက္ပုိင္း မသုံးျဖစ္ေအာင္ ေရွာင္ၾကည္ပါ။ 
• ေသာက္ၿပီးတ့ဲအခါ ဗုိက္မဆာတတ္ေတာ့တ့ဲအတြက္ ျဖစ္ႏုိင္မယ္ဆုိရင္ ေဆးျပားမေသာက္ခင္မွာ အာဟာရျပည့္ေအာင္ 
 အ၀စားထားပါ။ 
• ေသာက္ၿပီးတ့ဲအခါ ပါးစပ္အရမ္းေျခာက္တဲ့အတြက္ ေရမ်ားမ်ားေသာက္ေပးပါ။ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ေတာ့ သုံးၿပီးတ့ဲအခါတုိင္း သြား
 တုိက္ေပးပါ။
• သုံးစြၿဲပီးတ့ဲေနာက္ မေကာင္းတ့ဲခံစားခ်က္ေတြ ၀င္လာမယ္ဆုိရင္လည္း ပ်ာယာမခတ္ဘဲ ေအးေအးသက္သာ အနားယူႏုိင္
 ေအာင္ႀကိဳးစားပါ။ 
• တီဘီေရာဂါပုိး ကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈမရိွေအာင္ ကာကြယ္တားဆီးတ့ဲအေနနဲ႔ ကုိယ္သုံးတ့ဲ ေရသန္႔ဗူးနဲ႔ ရွဴ ရႈက္ိတ့ဲကိရိယာေတြ
 ကုိတစ္ျခားသူေတြနဲ႔ ေပါင္းမသုံးပါနဲ႔။ 
• ျပႆနာမျဖစ္ေအာင္ ေရွာင္ရွားၿပီးေတာ့ အဖမ္းခံရႏုိင္ေျခရိွတ့ဲ အရဲစြန္႔ရမႈအႏၱရာယ္ေတြကုိ ေလွ်ာ့ခ်ခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ 
 ဥပမာ တစ္ျခားသူေတြဆီက ခုိးတာ၀ွက္တာေတြ သုိ႔မဟုတ္ တစ္ျခားသုံးစြသူဲေတြကုိ ေဆးျပားျပန္ေရာင္းေပးတာမ်ိဳးလုိ တစ္ခ်ိဳ႕
 ကိစၥရပ္ေတြကုိ က်ိန္းေသေရွာင္ၾကည္ဖုိ႔လုိအပ္ပါလိမ့္မယ္။
• ေဆးျပားရိႈ႕ၿပီးေနာက္ ခ်ိဳးကပ္က်န္ခ့ဲတ့ဲ “ေခ်း” ေတြကုိ ျခစ္ေသာက္တာက ကုိယ့္က်န္းမာေရးကုိပဲ ထိ ခုိက္ေစတ့ဲအတြက္ 
 ျပန္သုံးတာမ်ိဳးမလုပ္မိပါေစနဲ႔။ 
• ေဆးျပားယင္းထသလုိ ခံစားရတ့ဲအခ်ိန္မ်ိဳ းမွာ ေရေအးနဲ႔ ေရတ၀ႀကီးခ်ိဳးလုိက္တာက ေတာ္ေတာ္လည္း သက္သာရာရေစ
 ႏုိင္ပါတယ္။ 
• ကုိယ့္ရဲ႕ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်လုိက္တာျဖစ္ျဖစ္ ရပ္ပစ္လုိက္တာျဖစ္ျဖစ္ လုပ္ဖုိ႔ႀကိဳးစားတ့ဲ အခါမ်ိဳးမွာဘိန္းစာ
 ပင္ သုိ႔မဟုတ္ ေဆးေျခာက္နည္းနည္းပါးပါးေလာက္ သုံးလုိက္တာက ယင္းထတ့ဲေ၀ဒနာေတြကုိ ကုစားတ့ဲေနရာမွာ အမ်ား
 ႀကီးအကူအညီရေစပါတယ္။ 
• အိပ္လုိ႔မရဘဲ အခက္အခဲျဖစ္လာခ့ဲရင္ ကုိယ္ယုံၾကည္ရတ့ဲ ဆရာ၀န္တစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ NGO တစ္ဖြ႕ဲဖြ႕ဲနဲ႔ သြားေတြ႕ဖုိ႔ စဥ္းစား
 ပါ။ သူတုိ႔က ကုိယ္အိပ္လုိ႔ေပ်ာ္ေအာင္ ေဆးေတြေပးလုိက္ႏုိင္ပါတယ္။ 
• ကုိယ့္ရဲ႕ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်လုိက္တာျဖစ္ျဖစ္၊ ရပ္ပစ္လုိက္တာျဖစ္ျဖစ္ လုပ္ဖုိ႔ႀကိဳးစားတ့ဲ အခါမ်ိဳးမွာ ေသာက္
 ေဖာ္ေသာက္ဖက္ သူငယ္ခ်င္းေတြက ကုိယ့္ကုိျပန္ဆြေဲဆာင္လာႏုိင္တ့ဲအတြက္ သူတုိ႔နဲ႔မေတြ႔မိေအာင္ ေရွာင္ၾကည္ပါ။ 
• မက္အမ္ဖီတမင္း သုံးစြမဲႈက ဗုိက္ထဲကကေလးရဲ႕ က်န္းမာေရးကုိ ဒုကၡေပးလာႏုိင္တ့ဲအတြက္ အနည္းဆုံးေတာ့ ကုိယ္၀န္
 ေဆာင္ေနစဥ္မွာ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈကုိ ခဏနားထားဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ပါ။ 

ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏွင့္ တရုတ္ေတာင္ပိုင္းေဒသရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈ - 
သံုးစြဲမႈအေလ့အထမ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း transnationalinstitute၂၆



 အဖြင့္နိဒါန္းပိုင္း၌ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ပင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမည့္သူမ်ားကိုေသာက္
သံုးသူအခ်င္းခ်င္း အရပ္တြင္းခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ကြန္ရက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ရွာေဖြခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္မ်ား၊ အသက္အရြယ္၊ လူမႈေရးအဆင့္အတန္း၊ က်ား-မ သုိ႔မဟုတ္ 
သံုးစြဲမႈပံုစံခ်င္း ခပ္ဆင္ဆင္တူသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးသို႔ ဦးတည္သြားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားသည္ ေသာင္းေျပာငး္ေရာေထြးေနသည့္ လူအုပ္စုႀကီးတစ္ခုကို မွ်မွ်တတ
ကိုယ္စားျပဳထားဆဲျဖစ္သည္ဟု ဆုိႏိုင္ပါသည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူမ်ားသည္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္မွ 
(၅၆) ႏွစ္ၾကား အသက္အရြယ္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အသက္ (၂၀) ႏွင့္ (၄၀) ႏွစ္ အၾကားရွိေသာသူ
မ်ားကို အမ်ားဆံုးေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့စဥ္၌ အခ်ဳိ႕သည္ လက္ရွိ
အလုပ္အကိုင္မရွိသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အမ်ားအျပားသည္ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ား၌ ရာသီအလုိက္ေပၚလာ
သည့္အလုပ္အကိုင္မ်ားအပါအ၀င္ အလုပ္ၾကမ္းမ်ိဳးစံုကို ႀကံဳရာက်ပန္း လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္
ၿပီးအနည္းအက်ဥ္းခန္႔သည္သာလွ်င္ ပုိမုိအေျခတက်ရွိသည့္ ဆံပင္အလွျပင္သူ၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းျပင္
ဆိုင္အလုပ္သမား၊ အငွားယာဥ္ေမာင္း သို႔မဟုတ္ အေ၀းေျပးကားယာဥ္ေမာင္း၊ ဆီအုန္းစိုက္ခင္း 
အလုပ္သမားႏွင့္ ညေစ်းအေရာင္းစာေရးက့ဲသုိ႔ေသာ အလုပ္အကုိင္မ်ိဳးကုိ လုပ္ကုိင္လ်က္ရိွသည္။

 မက္အမ္ဖီတမင္း အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ၂၅ ႏွစ္ (ဘိန္းစာပင္ 
အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀) ခန္႔ရွိၿပီး အတိုဆံုးသံုးစြဲသူ၏ သံုးစြဲ
မႈသက္တမ္းသည္ ၂ ႏွစ္မွ်ရိွသည္။ ၎တုိ႔အနက္မွ ႏွစ္ဦးသည္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲခ်ိန္၌ လံုး၀သံုးစြဲမႈ
မရွိေတာ့ေပ။ အေရးႀကီးသည့္ အခ်ကတ္စ္ခုအေနျဖင့္ သံုးစြဲသူအားလံုးနီးပါးသည္ အခ်ိန္ကာလ
သက္တမ္းအားျဖင့္ ကြာျခားမႈရွိေသာ္လည္း အနည္းဆံုးတစ္ႀကမ္ိမွ် ေခတၱနားခ့ဲဖူးသည္ သုိ႔မဟုတ္ 
လံုး၀ျဖတ္ပစ္ခဲ့ဖူးသည္ဟု သိရွိခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲသူမ်ားအၾကား အလြန္
က်ယ္ေျပာသည့္ ရာဇ၀င္မ်ားႏွင့္ သံုးစြဲမႈပံုစံမ်ိဳးစံုရွိေနေၾကာင္း ျပဆိုလ်က္ရွိသည့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အလြန္အေရးပါလ်က္ရွိသည္။

 ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူေပါင္း ၃၇ ဦးအနက္ ၇ ဦးသည္သာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ဤအေရအတြကသ္ည္ ေနာက္ပုိင္းဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အမ်ဳိးသမီး
ထုတစ္ရပ္လံုးအၾကားရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈ အတိုင္းအတာကုိ အပ္က်မတ္က်ထင္ဟပ္လ်က္
ရွိသည္ဟု မဆိုလိုေပ။ အမ်ဳိးသမီးသံုးစြဲသူ အေရအတြက္ နည္းပါးေနရျခင္းသည္ အမ်ဳိးသားမ်ား
သာပါ၀င္မႈမ်ားျပားသည့္ အရပ္ထဲမွ သုံးစြသူဲကြန္ရက္မ်ားအေပၚ မီွခုိအားထားရသည့္ ရွာေဖြေမးျမန္း
ေရးနည္းလမး္၏ ဘက္လိုက္မႈရိွသည့္ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထုိ႔အျပင္ မူးယစ္
ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈသည္ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္၍ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳးိသမီးမ်ားအေပၚ ေ၀ဖန္ကဲ့ရဲ႕မႈျပင္း
ထန္သည့္ အခင္းအက်င္းမ်ဳိး၌ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈကို သုေတသနျပဳရသည့္အခါ ႀကံဳေတြ႕ရ
သည့္အခက္အခဲမ်ားကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ရုပ္လံုးေပၚလာေစပါသည္။ 

 ပထမဆံုး ေလ့လာသံုးသပ္မိသည့္အခ်က္အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲသူ့ အမ်ား
စုသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားတကာ ခုိင္းႏိႈင္းပံုေဖာ္ၾကသည့္ ကူကယ္
၍မရေတာ့ေသာသူမ်ားႏွင့္ ဆင္ျခင္တံုတရားကင္းမဲ့သည့္ “ေဆးသမားမ်ား” ဟူသည့္ပုံရိပ္မ်ိဳ း၌ အံ၀င္
ေနၾကသူမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ အမွန္တကယ္လည္း ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူ အမ်ားစုသည္ အလုပ္လုပ္
ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး က်ယ္ျပန္႔သည့္ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားရိွေနၾကသလုိ ရပ္ေရးရြာေရးလုပ္
ငန္းမ်ား၌လည္း တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ မိသားစုႏွင့္ ေကာင္းမြန္
သည့္ဆက္ဆေံရး တည္ေဆာက္ထားႏိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕သည့္ အိမ္ေထာင္ရက္သားက်
ကာသားသမီးမ်ား ထြန္းကား၍ ၀၀လင္လင္ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ၾကသည့္အျပင္ သားသမီး
မ်ား၏ ပညာေရးကိုလည္း အျပည့္အ၀ေထာက္ပ့ံေပးႏိုင္ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ မိမိတို႔၏ မူးယစ္ေဆး
၀ါးသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ အခက္ေတြ႕ေနရသူအခ်ိဳ႕လည္း အမွန္တကယ္ရွိေန
ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ သံုးစြဲသူမ်ားအားလံုးသည္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာ

ႏိုင္သည့္ အရဲစြန္႔ရမႈ အႏၱရာယ္မ်ားရွိေနၿပီး ဆိုးရြားသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ သက္ေရာက္မႈမ်ားေပၚ
ေပါက္လာႏိုင္ေၾကာင္း (အႏၱရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ေကာင္းစြာ
နားလည္သေဘာေပါက္ထားသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

 ေျဖဆိုသူမ်ားအားလံုးက အရြယ္စံု၊ အလုပ္အကိုင္မ်ိဳးစံု၊ လူမႈစီးပြားေရးအဆင့္အတန္း
အမ်ိဳးမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ က်ား/မ မဟူ လူ႔အလႊာေပါင္းစံု၌ မက္အမ္ဖီတမင္းကို ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်
စြာသံုးစြဲလ်က္ရွိသည္ဟု အတည္ျပဳေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 လူငယ္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ စူးစမ္းေလ့လာရန္ႏွင့္ အပန္းေျဖရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ျဖင့္မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲမႈျပဳရန္ အထူးတလည္ တိမ္းညႊတ္လြယ္သူမ်ားအျဖစ္ အစဥ္အဆက္ပံု
ေဖာ္ခံခဲ့ရျခင္းအေပၚ ထူး၍အ့ံၾသသင့္စရာေတာ့မရိွေပ။ အမ်ားအျပားကလည္း အမ်ိဳးသားမ်ားအၾကား
၌သာ ေရပန္းစားလူႀကိဳက္မ်ားသည့္ ဘိန္းျဖဴကဲ့သို႔ေသာ အျခားမူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ကင္းကင္း
ရွင္းရွင္းရွိလင့္ကစား မက္အမ္ဖီတမင္းႏွင့္ ပတ္သက္လာသည့္အခါ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား
သည္လည္း ရံဖန္ရံခါသံုးစြဲတတ္ၾကသည္ဟု အခိုင္အမာေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေတြ႕ဆုံေမး
ျမန္းခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ား၏ ေခ်ာကလက္ႏွင့္ အေမႊးရနံ႔ခ်င္း ဆင္တူ၍ 
စိတ္ကိုတက္ၾကြေစတတ္သည့္ အာနိသင္သည္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈပိုရွိလာေစၿပီး လူမႈ
ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္လာေစသည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ိဳးကို (အက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ရရွိေစသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးထုအၾကား ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်ျခင္းျဖစ္
သည္ဟု ေထာက္ျပေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 ေျဖဆိုခဲ့သူအားလံုးနီးပါးက ညဆိုင္းအလုပ္ဆင္းရသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ကာယလုပ္အား 
အလြန္အမင္းစိုက္ထုတ္၍ ပင္ပင္ပန္းပန္းလုပ္ကိုင္ၾကရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္ၿပီး
ေျမာက္ေစရန္ႏွင့္ ႏိုးႏိုးၾကားၾကားသတိရိွရန္ လုိအပ္သျဖင့္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲႏိုင္သည့္အလား
အလာပိုမိုျမင့္မားသည္ဟု တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္းေျပာဆုိခ့ဲၾကသည္။ မၾကာခဏ ရည္ညႊန္းကုိးကား
တတ္ၾကသည့္ သာဓကမ်ား၌ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေက်ာက္စမ္ိးတြင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရႊတြင္းမ်ား၌ လုပ္
ကိုင္ေနၾကသူမ်ား၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ငါးဖမ္းစက္ေလွမ်ားေပၚ၌ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသူမ်ား၊ 
အေ၀းေျပး သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕တြင္းအငွားယာဥ္ေမာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ၂၄ နာရီ ၇ ရက္လံုး လည္ပတ္ 
လ်က္ရွိသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ကြက္မ်ားရွိ ကာယလုပ္သားမ်ားပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ 

 မည္သုိ႔ဆုိေစ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈသည္ လူခ်မ္းသာမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးသမားမ်ားအၾကား
၌လည္း အလြန္ေရပန္းစားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ 
လူမႈစီးပြားေရးေနာက္ခံရွသူိမ်ားသာ သုံးစြေဲလ့ရိွသည္ဟု ေျဖဆိုသူမ်ားရႈျမင္သည့္ ဘိန္းျဖဴႏွင့္မတူ 
ကြဲျပားျခားနားသြားျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးက႑ (ဒစၥ္ကိုႏွင့္ ကာရာအုိေက) ၌ မိမိတုိ႔၏ အလုပ္ကို
(တစ္ညလံုး ႏိုးၾကားတက္ၾကြေနေစရန္၊ အရွက္အေၾကာက္ေလ်ာ့ပါးေစရန္၊ သီဆိုကခုန္ႏိုင္ေစရန္ 
စသည္ျဖင့္) ေပါ့ေပါ့ပါးပါးလုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ အသုံးျပဳသည့္ မိန္းကေလးမ်ားအၾကား၌သာမက ၎တို႔
၏ေဖာက္သည္မ်ားအၾကား၌ပါ (ကာမဂုဏ္အာရံု ခံစားမႈအားေကာင္းေစရန္ႏွင့္ ခံစားခ်က္ေဇာကို 
အရွိန္ျမႇင့္တင္ရန္) မက္အမ္ဖီတမင္း စိတ္ၾကြေဆးျပားသံုးစြဲမႈ တြင္က်ယ္ေရပန္းစားလ်က္ရွိသည္
ဟုေျဖဆိုသူမ်ားအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံသေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

 မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲေနၾကသူမ်ား အသုံးျပဳလ်က္ရိွသည့္ မဟာဗ်ဴဟာအခ်ိဳ႕သည္တစ္
ခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ိဳး၌ မလုိလားအပ္သည့္ အျခားေသာအရဲစြန္႔ရမႈ အႏၱရာယ္အမ်ိဳးအစားသစ္
မ်ားကို ျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ သံုးစြဲမႈပမာဏကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ယင္းထသည့္ 
ေ၀ဒနာမ်ားကို ပို၍ေကာင္းမြန္စြာ တံု႔ျပန္ကုစားႏိုင္ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြၾကရာ၌ သြား
၍မွန္ကန္လ်က္ ရွိေၾကာင္းေတြ႕ရွိ ခဲ့ရသည္။ ထိုသို႔ေလွ်ာ့ခ် ျဖတ္ေတာက္လိုၾကသူမ်ားသည္ 
အေထာက္အကူျပဳ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို အမ်ားအားျဖင့္ လက္လွမ္းမီအသံုး
ခ်ႏိုင္စြမ္းမရွိၾကေပ။ ေနာက္ပိုင္းရလဒ္အေနျဖင့္ ယင္းထသည့္ေ၀ဒနာမ်ားကို သက္သာရာရေစ
ႏိုင္သည့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစတတ္ေသာ အျခားေဆး၀ါးမ်ားကို အစားထိုးသံုးစြဲျခင္းကဲ့သို႔ေသာ 
အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ႀကိဳးစားၾကည့္ရန္ ဆြဲေဆာင္ခရံႏုိင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ိဳး
၌မက္အမ္ဖီတမင္းဆကလ္က္ သုံးစြေဲနျခင္းထက္စာလွ်င္ အာနိသင္ပုိေပ်ာ့သည့္ အစားထိုးမူးယစ္
ေဆး၀ါးမ်ားက အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ သက္သာရာရေစႏိင္ုပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေျဖဆိုသူ
အမ်ားအျပားက ဘီယာေသာက္သုံးၾကေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ၾကၿပီး အခ်ိဳ႕ကလည္း မက္အမ္ဖီတမင္း
သံုးစြဲမႈကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားရန္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ကုသသည့္အေနျဖင့္ ေဆးေျခာက္သံုးစြဲၾကသည္
ဟုေျဖဆိုခဲ့ၾကရာ၌ ယင္းထသည့္ေ၀ဒနာမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္သည့္ ေဆး၀ါးတစ္လက္အေနျဖင့္ 
ဘိန္းစာပင္ကိုပါ ထည့္သြင္းေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္၍ က်ိန္းေသေပါက္ဘိန္းစာပင္ကို ယခု 
ထက္ပိုအေလးေပးအာရုံစုိက္ကာ ေဆး၀ါးသုေတသနျပဳသင့္ပါသည္။ လတ္တေလာႏွစ္မ်ားအတြင္း 
ေလ့လာဆန္းစစ္ခဲ့ၾကသည့္ သုေတသနအခ်ိဳ႕၌ ေဆးေျခာက္၏ ခရက္ကုိကင္း၄၂ သုံးစြဲမႈကို ေလွ်ာ့
ခ်ရန္ႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကိ၄ု၃ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ သို႔မဟုတ္ ယင္းထသည့္ကာလ
အတြင္း မအီမသာခံစားရမႈကုိ ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစရန္ အက်ိဳးျပဳႏိုင္သည့္ အလားအလာမ်ားကို 
မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့ၾကသည္။ အလားတူပင္ စိတ္ၾကြေစသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကို အစားထိုး၍ 
အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္အေနျဖင့္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည့္ အျခားအပင္မ်ား
လည္းအေျမာက္အမ်ားရွိေနၾကသည္။၄၄ အျခားတစ္ဖက္တြငလ္ည္း သုံးစြသူဲမ်ားကိုယ္တိုင္ခ်မွတ္
က်င့္သံုးလ်က္ရွိသည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားသည္ စိတ္ၾကြေဆးျပားႏွင့္ အလားတူ သို႔မဟုတ္ ပို၍ပင္ 
အႏၱရာယ္ႀကီးေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ိဳးလည္းရွိေနၿပီး ထင္သာျမင္သာအရွိဆံုး သာဓကတစ္ရပ္အေန
ျဖင့ေ္ဆးျပားျဖတ္ရန္ ဘိန္းျဖဴအေၾကာထဲ ထုိးသြင္းခ့ဲသည္ဟု ေျဖဆိုသူႏွစ္ဦး ေျပာဆုိသြားခဲ့သည္။ 
သို႔ျဖစ္၍ လံုး၀ေရွာင္ၾကည္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားအေပၚ အေျခခံမႈမျပဳဘဲ ပိုမိုေဘးကင္း၍ ပိုမိုအ
ေထာက္အကူရေစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖည့္ဆည္းေထာက္ပံ့ေပးျခင္းသည္ 
မိမိဘာသာရမ္းသန္းကုသ၍ ပိုမိုအႏၱရာယ္ႀကီးသည့္ အေလ့အထမ်ားဆီသို႔ ေျပာင္းလဲသြားေစ
သည့အ္ရဲစြန္႔ရမႈ အႏၱရာယ္မ်ားကို က်ိန္းေသေပါက္ေလ်ာ့ နည္းက်ဆင္းသြားေစလိမ့္မည္။ 

 မက္အမ္ဖတီမင္း စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ားထက္ အာနိသင္ပုိမုိျပင္းထန္သည့္ မက္အမ္ဖီတမင္း
အၾကည္ လက္လွမ္းမီရရွိႏိုင္မႈ က်ယ္ျပန္႔လာျခင္းေၾကာင့္ အေၾကာထဲထိုးသြင္းအသံုးျပဳႏိုင္သည့္ 
အရဲစြန္႔ရမႈအႏၱရာယ္ ပုိမုိျမင့္မားလာျခင္းသည္ အလြန္စုိးရိမ္ဖြယ္ရာေကာင္းသည့္ တိုးတက္ေျပာင္း
လဲမႈတစ္ရပ္ျဖစ္လာသည္။ မိမိတို႔အေနျဖင့္ မက္အမ္ဖတီမင္းသံုးစြဲရာမွ ဘိန္းျဖဴအေၾကာထဲ ထိုး
သြင္းအသံုးျပဳမႈဆီသို႔ ေျပာင္းလဲသြားျခင္းသည္ စိတ္ၾကြေဆးျပား ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္သြားခဲ့ၿပီး 
ရွာေဖြရယူရန္ ခက္ခဲလာေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူႏွစ္ဦး ရွင္းလင္းေျပာဆို
သြားခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္၍ လံုး၀ျဖတ္ေတာက္ေရွာင္ၾကည္မႈေပၚ အေျချပဳျခင္းမရိွဘဲ ပုိမုိေဘးအႏၱရာယ္
ကင္းသည့္ ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးျခင္းသည္ ပိုမိုအႏၱရာယ္ႀကီးသည့္ အေလ့
အထမ်ားေပၚထြက္လာျခင္းမရွိေအာင္ ကာကြယ္တားဆီးရာ၌ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ ကိစၥရပ္တစ္
ခုျဖစ္လာသည္။ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပား၌ ကာလအတန္ၾကာကတည္းက အေကာင္အထည္ေဖာ္လာ
ခဲ့ၾကသည့္ ဒက္စ္အမ္ဖီတမင္း အစားထိုးကုသေရးကဲ့သို႔ေသာ အစီအစဥ္မ်ားက အက်ိဳးျပဳရလဒ္
ေကာင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာေစေၾကာင္း သက္ေသျပလ်က္ရွ ိသည္။၄၅ ၎အစီအစဥ္မ်ားသည္ 
အေရွ႕ေတာင္အာရွ အခင္းအက်င္းမ်ိဳး၌ အလြန္အသံုး၀င္သည့္ ေထာက္ကူျပဳကိရိယာမ်ားျဖစ္
ေၾကာင္းသက္ေသျပႏိုင္ပါသည္။
 

“က်ေနာ္ကေတာ့ မ်ားေသာ
အားျဖင့္ ရွိရင္ရွိသလုိ 

ေသာက္ေလ့ရွိပါတယ္။ 
အဖမ္းခံရႏိုင္တဲ့ အႏၱရာယ္ရွိ
တဲ့အတြက္ ပစၥည္းကုိကိုယ္

ေပၚမွာ ဘယ္ေတာ့မွမထားပါ
ဘူး။ အေရးေပၚျဖစ္လာရင္ 

အဲဒါေတြကို လက္စေဖ်ာက္
ရတာမလြယ္ပါဘူး။ ဒီအတုိင္း

 ၿမိဳခ်လုိက္လို႔လဲ မရဘူးေလ။ 
ဒါေၾကာင့္ ရွိလာရင္လည္း 

အကုန္လုံးကုန္ေအာင္ 
ရိႈ႕ပစ္လုိက္တာပါ။”

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕မွ ေျဖဆိုသူ
အမ်ိဳးသားတစ္ဦး

 မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲေနၾကသူမ်ားကိုယ္တိုင္ အႏၱရာယ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ 
ခ်မွတ္က်င့္သံုးလ်က္ရွိသည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားသာမက ၎တို႔၏ ေသာက္ေဖာ္ေသာက္ဖက္မ်ား
အားမွ်ေ၀ေပးလိုသည့္ အႀကံဉာဏမ္်ားက ကနဦးကတည္းက အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းကို 
မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲလ်က္ရွိသည့္ တစ္သီးပုဂၢလမ်ား ကုိယ္တုိင္ပါ၀င္ေမာင္းႏွင္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာငး္
လဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္အျဖစ္ သေဘာထားရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ျပဆိုလ်က္ရွိသည္။ မည္သို႔
ဆိုေစ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈကို ရာဇ၀တ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ လက္ရွိဥပေဒမ်ားသည္ 
ပိုမိုေဘးကင္းသည့္ အေလ့အထမ်ားကို ခ်မွတ္က်င့္သံုး၍ စည္းကမ္းတက် မိမိတို႔၏ သံုးစြဲမႈကို 
ထိန္းခ်ဳပ္ကာ မိမိတို႔၏ က်န္းမာေရးကို ကာကြယေ္စာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေစသည့္ သံုးစြဲသူမ်ား၏ စြမ္း
ေဆာင္ရည္ကို ယုတ္ေလ်ာ့အားနည္းသြားေစလ်က္ရွိသည္။ ဆန္႔က်င္ဖက္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံအမ်ား
အျပား၌ က်င့္သံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည့္ အရက္ေသစာႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးထိန္းခ်ဳပ္
ေရးမူ၀ါဒမ်ားက တရား၀င္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးေပၚ အေျခခံသည့္ ဥပေဒမူ
ေဘာင္တစ္ရပ္သည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ထြက္ေပၚလာသည့္ သံုးစြဲသူတစ္ဦးခ်င္း
ကိုသာမက လူ႔ေဘာင္အသိုက္အ၀န္းတစ္ရပ္လံုးကိုပါ ရိုက္ခတ္လာႏိုင္ေျခရွိ သည့္ေနာက္ဆက္
တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ကူညီေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိင္ုေၾကာင္း သက္ေသျပလ်က္ရွိသည့္ အေကာင္း
ဆံုးသာဓကမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈကို 
ရာဇ၀တ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ထား

ျခင္းႏွင့္ အဖမ္းခံရႏိုင္သည့္ 
အရဲစြန္႔ရမႈ အႏၱရာယ္မ်ားက 

စည္းကမ္းတက်ျဖင့္ ေဘးကင္း
ေစရန္ ထိန္းခ်ဳပ္အသံုးျပဳသည့္ 

ယႏၱရားမ်ားကို ဟန္႔တား
ပိတ္ပင္၍ သံုးစြဲသူမ်ားအား 
မေသာက္ရမေနႏုိင္ ပုိမိုမွီခို
စြဲလန္းေစသည့္ သံုးစြဲမႈပံုစံ

ဆီသို႔ တြန္းပို႔လ်က္ရွိသည္။ 

ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏွင့္ တရုတ္ေတာင္ပိုင္းေဒသရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈ - 
သံုးစြဲမႈအေလ့အထမ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း transnationalinstitute၂၇



 အဖြင့္နိဒါန္းပိုင္း၌ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ပင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမည့္သူမ်ားကိုေသာက္
သံုးသူအခ်င္းခ်င္း အရပ္တြင္းခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ကြန္ရက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ရွာေဖြခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္မ်ား၊ အသက္အရြယ္၊ လူမႈေရးအဆင့္အတန္း၊ က်ား-မ သုိ႔မဟုတ္ 
သံုးစြဲမႈပံုစံခ်င္း ခပ္ဆင္ဆင္တူသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးသို႔ ဦးတည္သြားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားသည္ ေသာင္းေျပာငး္ေရာေထြးေနသည့္ လူအုပ္စုႀကီးတစ္ခုကို မွ်မွ်တတ
ကိုယ္စားျပဳထားဆဲျဖစ္သည္ဟု ဆုိႏိုင္ပါသည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူမ်ားသည္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္မွ 
(၅၆) ႏွစ္ၾကား အသက္အရြယ္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အသက္ (၂၀) ႏွင့္ (၄၀) ႏွစ္ အၾကားရွိေသာသူ
မ်ားကို အမ်ားဆံုးေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့စဥ္၌ အခ်ဳိ႕သည္ လက္ရွိ
အလုပ္အကိုင္မရွိသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အမ်ားအျပားသည္ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ား၌ ရာသီအလုိက္ေပၚလာ
သည့္အလုပ္အကိုင္မ်ားအပါအ၀င္ အလုပ္ၾကမ္းမ်ိဳးစံုကို ႀကံဳရာက်ပန္း လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္
ၿပီးအနည္းအက်ဥ္းခန္႔သည္သာလွ်င္ ပုိမုိအေျခတက်ရွိသည့္ ဆံပင္အလွျပင္သူ၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းျပင္
ဆိုင္အလုပ္သမား၊ အငွားယာဥ္ေမာင္း သို႔မဟုတ္ အေ၀းေျပးကားယာဥ္ေမာင္း၊ ဆီအုန္းစိုက္ခင္း 
အလုပ္သမားႏွင့္ ညေစ်းအေရာင္းစာေရးက့ဲသုိ႔ေသာ အလုပ္အကုိင္မ်ိဳးကုိ လုပ္ကုိင္လ်က္ရိွသည္။

 မက္အမ္ဖီတမင္း အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ၂၅ ႏွစ္ (ဘိန္းစာပင္ 
အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀) ခန္႔ရွိၿပီး အတိုဆံုးသံုးစြဲသူ၏ သံုးစြဲ
မႈသက္တမ္းသည္ ၂ ႏွစ္မွ်ရိွသည္။ ၎တုိ႔အနက္မွ ႏွစ္ဦးသည္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲခ်ိန္၌ လံုး၀သံုးစြဲမႈ
မရွိေတာ့ေပ။ အေရးႀကီးသည့္ အခ်ကတ္စ္ခုအေနျဖင့္ သံုးစြဲသူအားလံုးနီးပါးသည္ အခ်ိန္ကာလ
သက္တမ္းအားျဖင့္ ကြာျခားမႈရွိေသာ္လည္း အနည္းဆံုးတစ္ႀကမ္ိမွ် ေခတၱနားခ့ဲဖူးသည္ သုိ႔မဟုတ္ 
လံုး၀ျဖတ္ပစ္ခဲ့ဖူးသည္ဟု သိရွိခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲသူမ်ားအၾကား အလြန္
က်ယ္ေျပာသည့္ ရာဇ၀င္မ်ားႏွင့္ သံုးစြဲမႈပံုစံမ်ိဳးစံုရွိေနေၾကာင္း ျပဆိုလ်က္ရွိသည့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အလြန္အေရးပါလ်က္ရွိသည္။

 ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူေပါင္း ၃၇ ဦးအနက္ ၇ ဦးသည္သာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ဤအေရအတြကသ္ည္ ေနာက္ပုိင္းဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အမ်ဳိးသမီး
ထုတစ္ရပ္လံုးအၾကားရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈ အတိုင္းအတာကုိ အပ္က်မတ္က်ထင္ဟပ္လ်က္
ရွိသည္ဟု မဆိုလိုေပ။ အမ်ဳိးသမီးသံုးစြဲသူ အေရအတြက္ နည္းပါးေနရျခင္းသည္ အမ်ဳိးသားမ်ား
သာပါ၀င္မႈမ်ားျပားသည့္ အရပ္ထဲမွ သုံးစြသူဲကြန္ရက္မ်ားအေပၚ မီွခုိအားထားရသည့္ ရွာေဖြေမးျမန္း
ေရးနည္းလမး္၏ ဘက္လိုက္မႈရိွသည့္ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထုိ႔အျပင္ မူးယစ္
ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈသည္ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္၍ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳးိသမီးမ်ားအေပၚ ေ၀ဖန္ကဲ့ရဲ႕မႈျပင္း
ထန္သည့္ အခင္းအက်င္းမ်ဳိး၌ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈကို သုေတသနျပဳရသည့္အခါ ႀကံဳေတြ႕ရ
သည့္အခက္အခဲမ်ားကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ရုပ္လံုးေပၚလာေစပါသည္။ 

 ပထမဆံုး ေလ့လာသံုးသပ္မိသည့္အခ်က္အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲသူ့ အမ်ား
စုသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားတကာ ခုိင္းႏိႈင္းပံုေဖာ္ၾကသည့္ ကူကယ္
၍မရေတာ့ေသာသူမ်ားႏွင့္ ဆင္ျခင္တံုတရားကင္းမဲ့သည့္ “ေဆးသမားမ်ား” ဟူသည့္ပုံရိပ္မ်ိဳ း၌ အံ၀င္
ေနၾကသူမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ အမွန္တကယ္လည္း ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူ အမ်ားစုသည္ အလုပ္လုပ္
ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး က်ယ္ျပန္႔သည့္ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားရိွေနၾကသလုိ ရပ္ေရးရြာေရးလုပ္
ငန္းမ်ား၌လည္း တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ မိသားစုႏွင့္ ေကာင္းမြန္
သည့္ဆက္ဆေံရး တည္ေဆာက္ထားႏိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕သည့္ အိမ္ေထာင္ရက္သားက်
ကာသားသမီးမ်ား ထြန္းကား၍ ၀၀လင္လင္ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ၾကသည့္အျပင္ သားသမီး
မ်ား၏ ပညာေရးကိုလည္း အျပည့္အ၀ေထာက္ပ့ံေပးႏိုင္ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ မိမိတို႔၏ မူးယစ္ေဆး
၀ါးသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ အခက္ေတြ႕ေနရသူအခ်ိဳ႕လည္း အမွန္တကယ္ရွိေန
ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ သံုးစြဲသူမ်ားအားလံုးသည္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာ

ႏိုင္သည့္ အရဲစြန္႔ရမႈ အႏၱရာယ္မ်ားရွိေနၿပီး ဆိုးရြားသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ သက္ေရာက္မႈမ်ားေပၚ
ေပါက္လာႏိုင္ေၾကာင္း (အႏၱရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ေကာင္းစြာ
နားလည္သေဘာေပါက္ထားသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

 ေျဖဆိုသူမ်ားအားလံုးက အရြယ္စံု၊ အလုပ္အကိုင္မ်ိဳးစံု၊ လူမႈစီးပြားေရးအဆင့္အတန္း
အမ်ိဳးမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ က်ား/မ မဟူ လူ႔အလႊာေပါင္းစံု၌ မက္အမ္ဖီတမင္းကို ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်
စြာသံုးစြဲလ်က္ရွိသည္ဟု အတည္ျပဳေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 လူငယ္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ စူးစမ္းေလ့လာရန္ႏွင့္ အပန္းေျဖရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ျဖင့္မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲမႈျပဳရန္ အထူးတလည္ တိမ္းညႊတ္လြယ္သူမ်ားအျဖစ္ အစဥ္အဆက္ပံု
ေဖာ္ခံခဲ့ရျခင္းအေပၚ ထူး၍အ့ံၾသသင့္စရာေတာ့မရိွေပ။ အမ်ားအျပားကလည္း အမ်ိဳးသားမ်ားအၾကား
၌သာ ေရပန္းစားလူႀကိဳက္မ်ားသည့္ ဘိန္းျဖဴကဲ့သို႔ေသာ အျခားမူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ကင္းကင္း
ရွင္းရွင္းရွိလင့္ကစား မက္အမ္ဖီတမင္းႏွင့္ ပတ္သက္လာသည့္အခါ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား
သည္လည္း ရံဖန္ရံခါသံုးစြဲတတ္ၾကသည္ဟု အခိုင္အမာေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေတြ႕ဆုံေမး
ျမန္းခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ား၏ ေခ်ာကလက္ႏွင့္ အေမႊးရနံ႔ခ်င္း ဆင္တူ၍ 
စိတ္ကိုတက္ၾကြေစတတ္သည့္ အာနိသင္သည္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈပိုရွိလာေစၿပီး လူမႈ
ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္လာေစသည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ိဳးကို (အက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ရရွိေစသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးထုအၾကား ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်ျခင္းျဖစ္
သည္ဟု ေထာက္ျပေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 ေျဖဆိုခဲ့သူအားလံုးနီးပါးက ညဆိုင္းအလုပ္ဆင္းရသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ကာယလုပ္အား 
အလြန္အမင္းစိုက္ထုတ္၍ ပင္ပင္ပန္းပန္းလုပ္ကိုင္ၾကရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္ၿပီး
ေျမာက္ေစရန္ႏွင့္ ႏိုးႏိုးၾကားၾကားသတိရိွရန္ လုိအပ္သျဖင့္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲႏိုင္သည့္အလား
အလာပိုမိုျမင့္မားသည္ဟု တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္းေျပာဆုိခ့ဲၾကသည္။ မၾကာခဏ ရည္ညႊန္းကုိးကား
တတ္ၾကသည့္ သာဓကမ်ား၌ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေက်ာက္စမ္ိးတြင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရႊတြင္းမ်ား၌ လုပ္
ကိုင္ေနၾကသူမ်ား၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ငါးဖမ္းစက္ေလွမ်ားေပၚ၌ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသူမ်ား၊ 
အေ၀းေျပး သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕တြင္းအငွားယာဥ္ေမာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ၂၄ နာရီ ၇ ရက္လံုး လည္ပတ္ 
လ်က္ရွိသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ကြက္မ်ားရွိ ကာယလုပ္သားမ်ားပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ 

 မည္သုိ႔ဆုိေစ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈသည္ လူခ်မ္းသာမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးသမားမ်ားအၾကား
၌လည္း အလြန္ေရပန္းစားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ 
လူမႈစီးပြားေရးေနာက္ခံရွသူိမ်ားသာ သုံးစြေဲလ့ရိွသည္ဟု ေျဖဆိုသူမ်ားရႈျမင္သည့္ ဘိန္းျဖဴႏွင့္မတူ 
ကြဲျပားျခားနားသြားျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးက႑ (ဒစၥ္ကိုႏွင့္ ကာရာအုိေက) ၌ မိမိတုိ႔၏ အလုပ္ကို
(တစ္ညလံုး ႏိုးၾကားတက္ၾကြေနေစရန္၊ အရွက္အေၾကာက္ေလ်ာ့ပါးေစရန္၊ သီဆိုကခုန္ႏိုင္ေစရန္ 
စသည္ျဖင့္) ေပါ့ေပါ့ပါးပါးလုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ အသုံးျပဳသည့္ မိန္းကေလးမ်ားအၾကား၌သာမက ၎တို႔
၏ေဖာက္သည္မ်ားအၾကား၌ပါ (ကာမဂုဏ္အာရံု ခံစားမႈအားေကာင္းေစရန္ႏွင့္ ခံစားခ်က္ေဇာကို 
အရွိန္ျမႇင့္တင္ရန္) မက္အမ္ဖီတမင္း စိတ္ၾကြေဆးျပားသံုးစြဲမႈ တြင္က်ယ္ေရပန္းစားလ်က္ရွိသည္
ဟုေျဖဆိုသူမ်ားအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံသေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

 မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲေနၾကသူမ်ား အသုံးျပဳလ်က္ရိွသည့္ မဟာဗ်ဴဟာအခ်ိဳ႕သည္တစ္
ခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ိဳး၌ မလုိလားအပ္သည့္ အျခားေသာအရဲစြန္႔ရမႈ အႏၱရာယ္အမ်ိဳးအစားသစ္
မ်ားကို ျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ သံုးစြဲမႈပမာဏကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ယင္းထသည့္ 
ေ၀ဒနာမ်ားကို ပို၍ေကာင္းမြန္စြာ တံု႔ျပန္ကုစားႏိုင္ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြၾကရာ၌ သြား
၍မွန္ကန္လ်က္ ရွိေၾကာင္းေတြ႕ရွိ ခဲ့ရသည္။ ထိုသို႔ေလွ်ာ့ခ် ျဖတ္ေတာက္လိုၾကသူမ်ားသည္ 
အေထာက္အကူျပဳ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို အမ်ားအားျဖင့္ လက္လွမ္းမီအသံုး
ခ်ႏိုင္စြမ္းမရွိၾကေပ။ ေနာက္ပိုင္းရလဒ္အေနျဖင့္ ယင္းထသည့္ေ၀ဒနာမ်ားကို သက္သာရာရေစ
ႏိုင္သည့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစတတ္ေသာ အျခားေဆး၀ါးမ်ားကို အစားထိုးသံုးစြဲျခင္းကဲ့သို႔ေသာ 
အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ႀကိဳးစားၾကည့္ရန္ ဆြဲေဆာင္ခရံႏုိင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ိဳး
၌မက္အမ္ဖီတမင္းဆကလ္က္ သုံးစြေဲနျခင္းထက္စာလွ်င္ အာနိသင္ပုိေပ်ာ့သည့္ အစားထိုးမူးယစ္
ေဆး၀ါးမ်ားက အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ သက္သာရာရေစႏိင္ုပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေျဖဆိုသူ
အမ်ားအျပားက ဘီယာေသာက္သုံးၾကေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ၾကၿပီး အခ်ိဳ႕ကလည္း မက္အမ္ဖီတမင္း
သံုးစြဲမႈကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားရန္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ကုသသည့္အေနျဖင့္ ေဆးေျခာက္သံုးစြဲၾကသည္
ဟုေျဖဆိုခဲ့ၾကရာ၌ ယင္းထသည့္ေ၀ဒနာမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္သည့္ ေဆး၀ါးတစ္လက္အေနျဖင့္ 
ဘိန္းစာပင္ကိုပါ ထည့္သြင္းေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္၍ က်ိန္းေသေပါက္ဘိန္းစာပင္ကို ယခု 
ထက္ပိုအေလးေပးအာရုံစုိက္ကာ ေဆး၀ါးသုေတသနျပဳသင့္ပါသည္။ လတ္တေလာႏွစ္မ်ားအတြင္း 
ေလ့လာဆန္းစစ္ခဲ့ၾကသည့္ သုေတသနအခ်ိဳ႕၌ ေဆးေျခာက္၏ ခရက္ကုိကင္း၄၂ သုံးစြဲမႈကို ေလွ်ာ့
ခ်ရန္ႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကိ၄ု၃ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ သို႔မဟုတ္ ယင္းထသည့္ကာလ
အတြင္း မအီမသာခံစားရမႈကုိ ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစရန္ အက်ိဳးျပဳႏိုင္သည့္ အလားအလာမ်ားကို 
မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့ၾကသည္။ အလားတူပင္ စိတ္ၾကြေစသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကို အစားထိုး၍ 
အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္အေနျဖင့္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည့္ အျခားအပင္မ်ား
လည္းအေျမာက္အမ်ားရွိေနၾကသည္။၄၄ အျခားတစ္ဖက္တြငလ္ည္း သုံးစြသူဲမ်ားကိုယ္တိုင္ခ်မွတ္
က်င့္သံုးလ်က္ရွိသည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားသည္ စိတ္ၾကြေဆးျပားႏွင့္ အလားတူ သို႔မဟုတ္ ပို၍ပင္ 
အႏၱရာယ္ႀကီးေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ိဳးလည္းရွိေနၿပီး ထင္သာျမင္သာအရွိဆံုး သာဓကတစ္ရပ္အေန
ျဖင့ေ္ဆးျပားျဖတ္ရန္ ဘိန္းျဖဴအေၾကာထဲ ထုိးသြင္းခ့ဲသည္ဟု ေျဖဆိုသူႏွစ္ဦး ေျပာဆုိသြားခဲ့သည္။ 
သို႔ျဖစ္၍ လံုး၀ေရွာင္ၾကည္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားအေပၚ အေျခခံမႈမျပဳဘဲ ပိုမိုေဘးကင္း၍ ပိုမိုအ
ေထာက္အကူရေစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖည့္ဆည္းေထာက္ပံ့ေပးျခင္းသည္ 
မိမိဘာသာရမ္းသန္းကုသ၍ ပိုမိုအႏၱရာယ္ႀကီးသည့္ အေလ့အထမ်ားဆီသို႔ ေျပာင္းလဲသြားေစ
သည့အ္ရဲစြန္႔ရမႈ အႏၱရာယ္မ်ားကို က်ိန္းေသေပါက္ေလ်ာ့ နည္းက်ဆင္းသြားေစလိမ့္မည္။ 

 မက္အမ္ဖတီမင္း စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ားထက္ အာနိသင္ပုိမုိျပင္းထန္သည့္ မက္အမ္ဖီတမင္း
အၾကည္ လက္လွမ္းမီရရွိႏိုင္မႈ က်ယ္ျပန္႔လာျခင္းေၾကာင့္ အေၾကာထဲထိုးသြင္းအသံုးျပဳႏိုင္သည့္ 
အရဲစြန္႔ရမႈအႏၱရာယ္ ပုိမုိျမင့္မားလာျခင္းသည္ အလြန္စုိးရိမ္ဖြယ္ရာေကာင္းသည့္ တိုးတက္ေျပာင္း
လဲမႈတစ္ရပ္ျဖစ္လာသည္။ မိမိတို႔အေနျဖင့္ မက္အမ္ဖတီမင္းသံုးစြဲရာမွ ဘိန္းျဖဴအေၾကာထဲ ထိုး
သြင္းအသံုးျပဳမႈဆီသို႔ ေျပာင္းလဲသြားျခင္းသည္ စိတ္ၾကြေဆးျပား ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္သြားခဲ့ၿပီး 
ရွာေဖြရယူရန္ ခက္ခဲလာေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူႏွစ္ဦး ရွင္းလင္းေျပာဆို
သြားခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္၍ လံုး၀ျဖတ္ေတာက္ေရွာင္ၾကည္မႈေပၚ အေျချပဳျခင္းမရိွဘဲ ပုိမုိေဘးအႏၱရာယ္
ကင္းသည့္ ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးျခင္းသည္ ပိုမိုအႏၱရာယ္ႀကီးသည့္ အေလ့
အထမ်ားေပၚထြက္လာျခင္းမရွိေအာင္ ကာကြယ္တားဆီးရာ၌ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ ကိစၥရပ္တစ္
ခုျဖစ္လာသည္။ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပား၌ ကာလအတန္ၾကာကတည္းက အေကာင္အထည္ေဖာ္လာ
ခဲ့ၾကသည့္ ဒက္စ္အမ္ဖီတမင္း အစားထိုးကုသေရးကဲ့သို႔ေသာ အစီအစဥ္မ်ားက အက်ိဳးျပဳရလဒ္
ေကာင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာေစေၾကာင္း သက္ေသျပလ်က္ရွ ိသည္။၄၅ ၎အစီအစဥ္မ်ားသည္ 
အေရွ႕ေတာင္အာရွ အခင္းအက်င္းမ်ိဳး၌ အလြန္အသံုး၀င္သည့္ ေထာက္ကူျပဳကိရိယာမ်ားျဖစ္
ေၾကာင္းသက္ေသျပႏိုင္ပါသည္။
 

 မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲေနၾကသူမ်ားကိုယ္တိုင္ အႏၱရာယ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ 
ခ်မွတ္က်င့္သံုးလ်က္ရွိသည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားသာမက ၎တို႔၏ ေသာက္ေဖာ္ေသာက္ဖက္မ်ား
အားမွ်ေ၀ေပးလိုသည့္ အႀကံဉာဏမ္်ားက ကနဦးကတည္းက အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းကို 
မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲလ်က္ရွိသည့္ တစ္သီးပုဂၢလမ်ား ကုိယ္တုိင္ပါ၀င္ေမာင္းႏွင္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာငး္
လဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္အျဖစ္ သေဘာထားရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ျပဆိုလ်က္ရွိသည္။ မည္သို႔
ဆိုေစ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈကို ရာဇ၀တ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ လက္ရွိဥပေဒမ်ားသည္ 
ပိုမိုေဘးကင္းသည့္ အေလ့အထမ်ားကို ခ်မွတ္က်င့္သံုး၍ စည္းကမ္းတက် မိမိတို႔၏ သံုးစြဲမႈကို 
ထိန္းခ်ဳပ္ကာ မိမိတို႔၏ က်န္းမာေရးကို ကာကြယေ္စာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေစသည့္ သံုးစြဲသူမ်ား၏ စြမ္း
ေဆာင္ရည္ကို ယုတ္ေလ်ာ့အားနည္းသြားေစလ်က္ရွိသည္။ ဆန္႔က်င္ဖက္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံအမ်ား
အျပား၌ က်င့္သံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည့္ အရက္ေသစာႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးထိန္းခ်ဳပ္
ေရးမူ၀ါဒမ်ားက တရား၀င္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးေပၚ အေျခခံသည့္ ဥပေဒမူ
ေဘာင္တစ္ရပ္သည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ထြက္ေပၚလာသည့္ သံုးစြဲသူတစ္ဦးခ်င္း
ကိုသာမက လူ႔ေဘာင္အသိုက္အ၀န္းတစ္ရပ္လံုးကိုပါ ရိုက္ခတ္လာႏိုင္ေျခရွိ သည့္ေနာက္ဆက္
တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ကူညီေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိင္ုေၾကာင္း သက္ေသျပလ်က္ရွိသည့္ အေကာင္း
ဆံုးသာဓကမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

 ေရွ႕အခန္းမ်ား၌ ေဖာ္ျပခ့ဲသက့ဲသုိ႔ပင္ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြသူဲမ်ားသည္ အၿမဲတမ္းလိုလို 
၎တို႔သံုးစြဲလ်က္ရွိသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုငေ္ျခရွိသည့္ အာနိသင္သက္
ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ နားလည္ကၽြမ္းက်င္မႈ အရွိဆံုးေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ မည္သည့္
နည္းႏွင့္မဆို ဤကဲ့သို႔ေသာ အသိအျမင္ဗဟုသုတမ်ားသည္ ပညာေပးျခင္း၊ အျမင္ဖြင့္လူထုလႈပ္
ရွားမႈမ်ား သို႔မဟတ္ု အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးကဲ့သို႔ေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအားျဖင့္သာ
လွ်င္ရရွိလာျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳရပါလိမ့္မည္။ အမွန္တကယ္လည္း အမ်ားစုသည္ 
အၿမဲတမ္းလိုလို ကိုယ္တိုင္တိုက္ရိုက္ႀကံဳေတြ႕ ခံစားရာမွတစ္ဆင့္ လက္ေတြ႕ငါသိျဖင့္ ရရွိလာၾက
ျခင္းျဖစ္သည္။ ေျဖဆုိခ့ဲသူမ်ားသည္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈ၏ ေနာက္ဆက္တြဆုိဲးက်ိဳးသက္ေရာက္ 
မႈမ်ားကို သိရွိထားၾကျခင္းသည္ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ မိမတုိိ႔၏ က်န္းမာေရးကုိ အထိခိုက္ခံကာ ကိုယ္
တိုင္စမ္းသပ္ သံုးစြဲခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေဒသတြင္း၌ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္
ရာသတင္းအခ်က္အလက္ သို႔မဟုတ္ အျမင္ဖြင့္အစီအစဥ္အမ်ားစုသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ အဖက္ဖက္မွ မွ်မွ်တတလႊမ္းျခံဳ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
ေထာက္ပံ့ေပးထားျခင္းမရွိဘဲ ရိုးရွင္းလြန္းသည့္ သတင္းစကားမ်ား (“လံုး၀ဆန္႔က်င္ၾကရန္”) ႏွင့္ 
ေျခာက္လွန္႔သည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား (“ခင္ဗ်ား မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးမိတာနဲ႔ စြဲသြားၿပီးေတာ့ သခ်ႋဳင္း 
ဒါမွမဟုတ္ ေထာင္ထဲကို ေရာက္သြားလိမ့္မယ္”) ကိုသာ အေျခခံထားသကဲ့သို႔ သံုးသပ္ယူဆရပါ
သည္။

 မက္အမ္ဖီတမင္းႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစတတ္ေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္
ျပန္႔ျပန္႔၀ယ္ယူရရွိလာေသာ္လည္း ယင္းထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘက္လုိက္မႈမရိွဘဲ ယုံၾကည္
စိတ္ခ်ရၿပီး အေထာက္အထားေပၚ အေျချပဳထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လြန္စြာရွားပါး
ေနဆဲဲျဖစ္သည္။ ေျဖဆုိခ့ဲသူေပါင္းမ်ားစြာက ၎တုိ႔သုံးစြခ့ဲဲသည့္ စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ားအတြင္းအႏၱရာယ္
ရွိသည့္ ဓာတ္ျပဳပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္မႈရွိမရွိႏွင့္ မည္သည့္အရာမ်ား အမွန္တကယ္ပါ၀င္ေနေၾကာင္း 
မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် မသိရွိႏိုင္ပါဟု ေစာဒကတက္ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔ အဓိကမေက်နပ္
သည့္ကိစၥရပ္မွာ မိမိတို႔လိုခ်င္သည့္ ခံစားခ်က္အာနသိင္မ်ိဳး ေပးစြမ္းႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္ စတိ္ၾကြေဆး
ျပား “အတု” မ်ား ေရာင္းခ်ခံရျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ၎တို႔အေနျဖင့္ ပံုမွန္သံုးေနက် ေဆးျပား

သတင္းအခ်က္အလက္၊ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ကုသေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ 
ရယူခံစားျခင္း။

သတင္းအခ်က္အလက္ကြာဟမႈ။

အာနိသင္ထက္ ပိုမိုျပင္းထန္သည့္ ထုတ္ကုန္္မ်ားေၾကာင့ ္ေဆးလြန္၍ ေရွာ့ခ္ရသည့္ အေျခအေန
မ်ိဳးႀကံဳေတြ႕လာရႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ကိုလည္း အထူးတလည္စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကသည္။ ဥပမာအား
ျဖင့္အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၌ ဖန္တႏိုင္း (Fentanyl) ႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ ေဆး
လြန္မႈဆိုင္ရာ အက်ပအ္တည္းသည္ သာဓကေကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။၄၆ ဤကိစၥရပ္သည္ မက္အမ္
ဖီတမင္း သို႔မဟုတ္ အျခားမူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကို တားျမစ္ပိတ္ပင္လိုက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ 
ယင္းေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈျဖစ္စဥ္ကုိ အထိန္းအကြပ္မရွိသည့္ ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ ဇာတ္
ေကာင္မ်ားဆသီို႔ “ေပးကမ္းလိုက္သကဲ့သို႔” ျဖစ္သြားေစၿပီး ယင္းေဆးျပားမ်ားကို သံုးစြဲလ်က္ရွိသူ
မ်ားအား ပို၍အရဲစြန္႔ရမႈအႏၱရာယ္ျမင့္မားသည့္ အေျခအေနသုိ႔ မည္သုိ႔တြန္းပို႔လ်က္ရွိေၾကာင္း ရွင္း
ရွင္းလင္းလင္း မီးေမာင္းထိုးျပလ်က္ရွိသည္။

 မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကို ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးရန္ ခြင့္ျပဳေပးလိုက္လွ်င္ ခ်က္ျခင္းလက္ငင္းရလဒ္
အေနျဖင့္ ေရတိုကာလအတြင္း မေတာ္တဆေဆးလြန္မႈ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အလားအလာမ်ား
ကိုကညူီေလွ်ာ့ခ် ေပးပါလိမ့္မည္။ ဤအစီအစဥ္မ်ား၌ မက္အမ္ဖီတမင္း စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ားကို
အေျခခံဓာတုေဗဒနည္းအရ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းတို႔ ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ ယင္းေဆး၀ါးမ်ားကို သံုး
စြဲလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ေဆး၌ေပါင္းစပ္ပါ၀င္သည့္ ဓာတ္ျပဳပစၥည္းမ်ား၊ ေဆး၏သန္႔စင္မႈႏွင့္ မသမာ
သည့္နည္းျဖင့္ ေရာစပထ္ားမႈရွိမရွိ စသည့္သတင္းအခ်ကအ္လက္မ်ားကို ပိုမိုလက္လွမ္းမီရရွိလာ
ႏိုင္မည္ျဖစသ္ည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ သံုးစြသဲူမ်ား၏ သံုးစြဲမႈႏွင့္ 
ပတသ္က္၍ ထြက္ေပၚလာႏိုင္ေျခရွိသည့္ အႏၱရာယ္မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္
ေၾကာင္း သက္ေသျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ အႏၱရာယ္ႀကီးမားသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကို ေထာက္လွမ္း
ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေစရုံမွ်သာမက မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြေဲနသူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံ၍ အျခားအႏၱရာယ္
ေလွ်ာ့ခ်ေရး သတင္းစကားမ်ားကို ျဖန္႔ေ၀ေပးႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိလည္း ဖန္တီးေပးလ်က္
ရွိပါသည္။၄၇ 

ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏွင့္ တရုတ္ေတာင္ပိုင္းေဒသရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈ - 
သံုးစြဲမႈအေလ့အထမ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း transnationalinstitute၂၈



 အဖြင့္နိဒါန္းပိုင္း၌ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ပင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမည့္သူမ်ားကိုေသာက္
သံုးသူအခ်င္းခ်င္း အရပ္တြင္းခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ကြန္ရက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ရွာေဖြခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္မ်ား၊ အသက္အရြယ္၊ လူမႈေရးအဆင့္အတန္း၊ က်ား-မ သုိ႔မဟုတ္ 
သံုးစြဲမႈပံုစံခ်င္း ခပ္ဆင္ဆင္တူသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးသို႔ ဦးတည္သြားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားသည္ ေသာင္းေျပာငး္ေရာေထြးေနသည့္ လူအုပ္စုႀကီးတစ္ခုကို မွ်မွ်တတ
ကိုယ္စားျပဳထားဆဲျဖစ္သည္ဟု ဆုိႏိုင္ပါသည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူမ်ားသည္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္မွ 
(၅၆) ႏွစ္ၾကား အသက္အရြယ္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အသက္ (၂၀) ႏွင့္ (၄၀) ႏွစ္ အၾကားရွိေသာသူ
မ်ားကို အမ်ားဆံုးေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့စဥ္၌ အခ်ဳိ႕သည္ လက္ရွိ
အလုပ္အကိုင္မရွိသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အမ်ားအျပားသည္ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ား၌ ရာသီအလုိက္ေပၚလာ
သည့္အလုပ္အကိုင္မ်ားအပါအ၀င္ အလုပ္ၾကမ္းမ်ိဳးစံုကို ႀကံဳရာက်ပန္း လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္
ၿပီးအနည္းအက်ဥ္းခန္႔သည္သာလွ်င္ ပုိမုိအေျခတက်ရွိသည့္ ဆံပင္အလွျပင္သူ၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းျပင္
ဆိုင္အလုပ္သမား၊ အငွားယာဥ္ေမာင္း သို႔မဟုတ္ အေ၀းေျပးကားယာဥ္ေမာင္း၊ ဆီအုန္းစိုက္ခင္း 
အလုပ္သမားႏွင့္ ညေစ်းအေရာင္းစာေရးက့ဲသုိ႔ေသာ အလုပ္အကုိင္မ်ိဳးကုိ လုပ္ကုိင္လ်က္ရိွသည္။

 မက္အမ္ဖီတမင္း အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ၂၅ ႏွစ္ (ဘိန္းစာပင္ 
အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀) ခန္႔ရွိၿပီး အတိုဆံုးသံုးစြဲသူ၏ သံုးစြဲ
မႈသက္တမ္းသည္ ၂ ႏွစ္မွ်ရိွသည္။ ၎တုိ႔အနက္မွ ႏွစ္ဦးသည္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲခ်ိန္၌ လံုး၀သံုးစြဲမႈ
မရွိေတာ့ေပ။ အေရးႀကီးသည့္ အခ်ကတ္စ္ခုအေနျဖင့္ သံုးစြဲသူအားလံုးနီးပါးသည္ အခ်ိန္ကာလ
သက္တမ္းအားျဖင့္ ကြာျခားမႈရွိေသာ္လည္း အနည္းဆံုးတစ္ႀကမ္ိမွ် ေခတၱနားခ့ဲဖူးသည္ သုိ႔မဟုတ္ 
လံုး၀ျဖတ္ပစ္ခဲ့ဖူးသည္ဟု သိရွိခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲသူမ်ားအၾကား အလြန္
က်ယ္ေျပာသည့္ ရာဇ၀င္မ်ားႏွင့္ သံုးစြဲမႈပံုစံမ်ိဳးစံုရွိေနေၾကာင္း ျပဆိုလ်က္ရွိသည့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အလြန္အေရးပါလ်က္ရွိသည္။

 ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူေပါင္း ၃၇ ဦးအနက္ ၇ ဦးသည္သာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ဤအေရအတြကသ္ည္ ေနာက္ပုိင္းဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အမ်ဳိးသမီး
ထုတစ္ရပ္လံုးအၾကားရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈ အတိုင္းအတာကုိ အပ္က်မတ္က်ထင္ဟပ္လ်က္
ရွိသည္ဟု မဆိုလိုေပ။ အမ်ဳိးသမီးသံုးစြဲသူ အေရအတြက္ နည္းပါးေနရျခင္းသည္ အမ်ဳိးသားမ်ား
သာပါ၀င္မႈမ်ားျပားသည့္ အရပ္ထဲမွ သုံးစြသူဲကြန္ရက္မ်ားအေပၚ မီွခုိအားထားရသည့္ ရွာေဖြေမးျမန္း
ေရးနည္းလမး္၏ ဘက္လိုက္မႈရိွသည့္ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထုိ႔အျပင္ မူးယစ္
ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈသည္ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္၍ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳးိသမီးမ်ားအေပၚ ေ၀ဖန္ကဲ့ရဲ႕မႈျပင္း
ထန္သည့္ အခင္းအက်င္းမ်ဳိး၌ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈကို သုေတသနျပဳရသည့္အခါ ႀကံဳေတြ႕ရ
သည့္အခက္အခဲမ်ားကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ရုပ္လံုးေပၚလာေစပါသည္။ 

 ပထမဆံုး ေလ့လာသံုးသပ္မိသည့္အခ်က္အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲသူ့ အမ်ား
စုသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားတကာ ခုိင္းႏိႈင္းပံုေဖာ္ၾကသည့္ ကူကယ္
၍မရေတာ့ေသာသူမ်ားႏွင့္ ဆင္ျခင္တံုတရားကင္းမဲ့သည့္ “ေဆးသမားမ်ား” ဟူသည့္ပုံရိပ္မ်ိဳ း၌ အံ၀င္
ေနၾကသူမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ အမွန္တကယ္လည္း ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူ အမ်ားစုသည္ အလုပ္လုပ္
ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး က်ယ္ျပန္႔သည့္ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားရိွေနၾကသလုိ ရပ္ေရးရြာေရးလုပ္
ငန္းမ်ား၌လည္း တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ မိသားစုႏွင့္ ေကာင္းမြန္
သည့္ဆက္ဆေံရး တည္ေဆာက္ထားႏိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕သည့္ အိမ္ေထာင္ရက္သားက်
ကာသားသမီးမ်ား ထြန္းကား၍ ၀၀လင္လင္ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ၾကသည့္အျပင္ သားသမီး
မ်ား၏ ပညာေရးကိုလည္း အျပည့္အ၀ေထာက္ပ့ံေပးႏိုင္ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ မိမိတို႔၏ မူးယစ္ေဆး
၀ါးသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ အခက္ေတြ႕ေနရသူအခ်ိဳ႕လည္း အမွန္တကယ္ရွိေန
ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ သံုးစြဲသူမ်ားအားလံုးသည္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာ

ႏိုင္သည့္ အရဲစြန္႔ရမႈ အႏၱရာယ္မ်ားရွိေနၿပီး ဆိုးရြားသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ သက္ေရာက္မႈမ်ားေပၚ
ေပါက္လာႏိုင္ေၾကာင္း (အႏၱရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ေကာင္းစြာ
နားလည္သေဘာေပါက္ထားသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

 ေျဖဆိုသူမ်ားအားလံုးက အရြယ္စံု၊ အလုပ္အကိုင္မ်ိဳးစံု၊ လူမႈစီးပြားေရးအဆင့္အတန္း
အမ်ိဳးမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ က်ား/မ မဟူ လူ႔အလႊာေပါင္းစံု၌ မက္အမ္ဖီတမင္းကို ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်
စြာသံုးစြဲလ်က္ရွိသည္ဟု အတည္ျပဳေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 လူငယ္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ စူးစမ္းေလ့လာရန္ႏွင့္ အပန္းေျဖရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ျဖင့္မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲမႈျပဳရန္ အထူးတလည္ တိမ္းညႊတ္လြယ္သူမ်ားအျဖစ္ အစဥ္အဆက္ပံု
ေဖာ္ခံခဲ့ရျခင္းအေပၚ ထူး၍အ့ံၾသသင့္စရာေတာ့မရိွေပ။ အမ်ားအျပားကလည္း အမ်ိဳးသားမ်ားအၾကား
၌သာ ေရပန္းစားလူႀကိဳက္မ်ားသည့္ ဘိန္းျဖဴကဲ့သို႔ေသာ အျခားမူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ကင္းကင္း
ရွင္းရွင္းရွိလင့္ကစား မက္အမ္ဖီတမင္းႏွင့္ ပတ္သက္လာသည့္အခါ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား
သည္လည္း ရံဖန္ရံခါသံုးစြဲတတ္ၾကသည္ဟု အခိုင္အမာေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေတြ႕ဆုံေမး
ျမန္းခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ား၏ ေခ်ာကလက္ႏွင့္ အေမႊးရနံ႔ခ်င္း ဆင္တူ၍ 
စိတ္ကိုတက္ၾကြေစတတ္သည့္ အာနိသင္သည္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈပိုရွိလာေစၿပီး လူမႈ
ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္လာေစသည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ိဳးကို (အက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ရရွိေစသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးထုအၾကား ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်ျခင္းျဖစ္
သည္ဟု ေထာက္ျပေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 ေျဖဆိုခဲ့သူအားလံုးနီးပါးက ညဆိုင္းအလုပ္ဆင္းရသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ကာယလုပ္အား 
အလြန္အမင္းစိုက္ထုတ္၍ ပင္ပင္ပန္းပန္းလုပ္ကိုင္ၾကရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္ၿပီး
ေျမာက္ေစရန္ႏွင့္ ႏိုးႏိုးၾကားၾကားသတိရိွရန္ လုိအပ္သျဖင့္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲႏိုင္သည့္အလား
အလာပိုမိုျမင့္မားသည္ဟု တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္းေျပာဆုိခ့ဲၾကသည္။ မၾကာခဏ ရည္ညႊန္းကုိးကား
တတ္ၾကသည့္ သာဓကမ်ား၌ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေက်ာက္စမ္ိးတြင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရႊတြင္းမ်ား၌ လုပ္
ကိုင္ေနၾကသူမ်ား၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ငါးဖမ္းစက္ေလွမ်ားေပၚ၌ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသူမ်ား၊ 
အေ၀းေျပး သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕တြင္းအငွားယာဥ္ေမာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ၂၄ နာရီ ၇ ရက္လံုး လည္ပတ္ 
လ်က္ရွိသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ကြက္မ်ားရွိ ကာယလုပ္သားမ်ားပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ 

 မည္သုိ႔ဆုိေစ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈသည္ လူခ်မ္းသာမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးသမားမ်ားအၾကား
၌လည္း အလြန္ေရပန္းစားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ 
လူမႈစီးပြားေရးေနာက္ခံရွသူိမ်ားသာ သုံးစြေဲလ့ရိွသည္ဟု ေျဖဆိုသူမ်ားရႈျမင္သည့္ ဘိန္းျဖဴႏွင့္မတူ 
ကြဲျပားျခားနားသြားျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးက႑ (ဒစၥ္ကိုႏွင့္ ကာရာအုိေက) ၌ မိမိတုိ႔၏ အလုပ္ကို
(တစ္ညလံုး ႏိုးၾကားတက္ၾကြေနေစရန္၊ အရွက္အေၾကာက္ေလ်ာ့ပါးေစရန္၊ သီဆိုကခုန္ႏိုင္ေစရန္ 
စသည္ျဖင့္) ေပါ့ေပါ့ပါးပါးလုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ အသုံးျပဳသည့္ မိန္းကေလးမ်ားအၾကား၌သာမက ၎တို႔
၏ေဖာက္သည္မ်ားအၾကား၌ပါ (ကာမဂုဏ္အာရံု ခံစားမႈအားေကာင္းေစရန္ႏွင့္ ခံစားခ်က္ေဇာကို 
အရွိန္ျမႇင့္တင္ရန္) မက္အမ္ဖီတမင္း စိတ္ၾကြေဆးျပားသံုးစြဲမႈ တြင္က်ယ္ေရပန္းစားလ်က္ရွိသည္
ဟုေျဖဆိုသူမ်ားအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံသေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

 ေရွ႕အခန္းမ်ား၌ ေဖာ္ျပခ့ဲသက့ဲသုိ႔ပင္ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြသူဲမ်ားသည္ အၿမဲတမ္းလိုလို 
၎တို႔သံုးစြဲလ်က္ရွိသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုငေ္ျခရွိသည့္ အာနိသင္သက္
ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ နားလည္ကၽြမ္းက်င္မႈ အရွိဆံုးေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ မည္သည့္
နည္းႏွင့္မဆို ဤကဲ့သို႔ေသာ အသိအျမင္ဗဟုသုတမ်ားသည္ ပညာေပးျခင္း၊ အျမင္ဖြင့္လူထုလႈပ္
ရွားမႈမ်ား သို႔မဟတ္ု အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးကဲ့သို႔ေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအားျဖင့္သာ
လွ်င္ရရွိလာျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳရပါလိမ့္မည္။ အမွန္တကယ္လည္း အမ်ားစုသည္ 
အၿမဲတမ္းလိုလို ကိုယ္တိုင္တိုက္ရိုက္ႀကံဳေတြ႕ ခံစားရာမွတစ္ဆင့္ လက္ေတြ႕ငါသိျဖင့္ ရရွိလာၾက
ျခင္းျဖစ္သည္။ ေျဖဆုိခ့ဲသူမ်ားသည္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈ၏ ေနာက္ဆက္တြဆုိဲးက်ိဳးသက္ေရာက္ 
မႈမ်ားကို သိရွိထားၾကျခင္းသည္ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ မိမတုိိ႔၏ က်န္းမာေရးကုိ အထိခိုက္ခံကာ ကိုယ္
တိုင္စမ္းသပ္ သံုးစြဲခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေဒသတြင္း၌ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္
ရာသတင္းအခ်က္အလက္ သို႔မဟုတ္ အျမင္ဖြင့္အစီအစဥ္အမ်ားစုသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ အဖက္ဖက္မွ မွ်မွ်တတလႊမ္းျခံဳ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
ေထာက္ပံ့ေပးထားျခင္းမရွိဘဲ ရိုးရွင္းလြန္းသည့္ သတင္းစကားမ်ား (“လံုး၀ဆန္႔က်င္ၾကရန္”) ႏွင့္ 
ေျခာက္လွန္႔သည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား (“ခင္ဗ်ား မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးမိတာနဲ႔ စြဲသြားၿပီးေတာ့ သခ်ႋဳင္း 
ဒါမွမဟုတ္ ေထာင္ထဲကို ေရာက္သြားလိမ့္မယ္”) ကိုသာ အေျခခံထားသကဲ့သို႔ သံုးသပ္ယူဆရပါ
သည္။

 မက္အမ္ဖီတမင္းႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစတတ္ေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္
ျပန္႔ျပန္႔၀ယ္ယူရရွိလာေသာ္လည္း ယင္းထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘက္လုိက္မႈမရိွဘဲ ယုံၾကည္
စိတ္ခ်ရၿပီး အေထာက္အထားေပၚ အေျချပဳထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လြန္စြာရွားပါး
ေနဆဲဲျဖစ္သည္။ ေျဖဆုိခ့ဲသူေပါင္းမ်ားစြာက ၎တုိ႔သုံးစြခ့ဲဲသည့္ စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ားအတြင္းအႏၱရာယ္
ရွိသည့္ ဓာတ္ျပဳပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္မႈရွိမရွိႏွင့္ မည္သည့္အရာမ်ား အမွန္တကယ္ပါ၀င္ေနေၾကာင္း 
မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် မသိရွိႏိုင္ပါဟု ေစာဒကတက္ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔ အဓိကမေက်နပ္
သည့္ကိစၥရပ္မွာ မိမိတို႔လိုခ်င္သည့္ ခံစားခ်က္အာနသိင္မ်ိဳး ေပးစြမ္းႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္ စတိ္ၾကြေဆး
ျပား “အတု” မ်ား ေရာင္းခ်ခံရျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ၎တို႔အေနျဖင့္ ပံုမွန္သံုးေနက် ေဆးျပား

“ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး
ေတြက မၾကာခဏဆိုသလို 

မူးယစ္ေဆး၀ါးပညာေပး 
ေဆြးေႏြးပြေဲတြကုိ စီစဥ္က်င္းပ
 ၾကေပမယ့္ သူတို႔တကယ္ 
စိတ္၀င္စားတာက မူးယစ္

ေဆး၀ါးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး 
အသုံး၀င္တဲ့ 

သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ 
ျဖန္႔ျဖဴးေပးဖို႔ထက္ 

သုံးစြဲသူေတြရဲ႕ သတင္းရဖို႔နဲ႔ 
ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ဖို႔ပဲ 

စိတ္၀င္စားၾကတာပါ။”

ၿမိတ္ၿမိဳ႕မွ ေျဖဆုိသူအမ်ိဳး
သားတစ္ဦး

အာနိသင္ထက္ ပိုမိုျပင္းထန္သည့္ ထုတ္ကုန္္မ်ားေၾကာင့ ္ေဆးလြန္၍ ေရွာ့ခ္ရသည့္ အေျခအေန
မ်ိဳးႀကံဳေတြ႕လာရႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ကိုလည္း အထူးတလည္စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကသည္။ ဥပမာအား
ျဖင့္အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၌ ဖန္တႏိုင္း (Fentanyl) ႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ ေဆး
လြန္မႈဆိုင္ရာ အက်ပအ္တည္းသည္ သာဓကေကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။၄၆ ဤကိစၥရပ္သည္ မက္အမ္
ဖီတမင္း သို႔မဟုတ္ အျခားမူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကို တားျမစ္ပိတ္ပင္လိုက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ 
ယင္းေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈျဖစ္စဥ္ကုိ အထိန္းအကြပ္မရွိသည့္ ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ ဇာတ္
ေကာင္မ်ားဆသီို႔ “ေပးကမ္းလိုက္သကဲ့သို႔” ျဖစ္သြားေစၿပီး ယင္းေဆးျပားမ်ားကို သံုးစြဲလ်က္ရွိသူ
မ်ားအား ပို၍အရဲစြန္႔ရမႈအႏၱရာယ္ျမင့္မားသည့္ အေျခအေနသုိ႔ မည္သုိ႔တြန္းပို႔လ်က္ရွိေၾကာင္း ရွင္း
ရွင္းလင္းလင္း မီးေမာင္းထိုးျပလ်က္ရွိသည္။

 မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကို ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးရန္ ခြင့္ျပဳေပးလိုက္လွ်င္ ခ်က္ျခင္းလက္ငင္းရလဒ္
အေနျဖင့္ ေရတိုကာလအတြင္း မေတာ္တဆေဆးလြန္မႈ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အလားအလာမ်ား
ကိုကညူီေလွ်ာ့ခ် ေပးပါလိမ့္မည္။ ဤအစီအစဥ္မ်ား၌ မက္အမ္ဖီတမင္း စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ားကို
အေျခခံဓာတုေဗဒနည္းအရ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းတို႔ ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ ယင္းေဆး၀ါးမ်ားကို သံုး
စြဲလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ေဆး၌ေပါင္းစပ္ပါ၀င္သည့္ ဓာတ္ျပဳပစၥည္းမ်ား၊ ေဆး၏သန္႔စင္မႈႏွင့္ မသမာ
သည့္နည္းျဖင့္ ေရာစပထ္ားမႈရွိမရွိ စသည့္သတင္းအခ်ကအ္လက္မ်ားကို ပိုမိုလက္လွမ္းမီရရွိလာ
ႏိုင္မည္ျဖစသ္ည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ သံုးစြသဲူမ်ား၏ သံုးစြဲမႈႏွင့္ 
ပတသ္က္၍ ထြက္ေပၚလာႏိုင္ေျခရွိသည့္ အႏၱရာယ္မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္
ေၾကာင္း သက္ေသျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ အႏၱရာယ္ႀကီးမားသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကို ေထာက္လွမ္း
ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေစရုံမွ်သာမက မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြေဲနသူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံ၍ အျခားအႏၱရာယ္
ေလွ်ာ့ခ်ေရး သတင္းစကားမ်ားကို ျဖန္႔ေ၀ေပးႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိလည္း ဖန္တီးေပးလ်က္
ရွိပါသည္။၄၇ 

မက္အမ္ဖီတမင္းယုံတမ္းမ်ား။

 မက္အမ္ဖတီမင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေထာက္အထားအေျချပဳ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
ကိုလက္လွမ္းမီရယူ သုံးစြႏုိဲင္မႈမရိွျခင္းကလည္း စိတ္ၾကြေဆးျပားသံုးစြဲသူမ်ားအၾကား မွားယြင္းသည့္
အယူအဆမ်ားႏွင့္ ယံုတမ္းမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ ႔တြင္က်ယ္လာေစရန္ အားေပးကူညီလ်က္ရွိသည္။ ေလ့လာ
ဆန္းစစ္မႈတစ္ေလွ်ာက္ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ နမူနာသာဓကအမ်ားအျပား ေပၚထြက္လာခ့ဲသည္။ အမ်ား
ဆံုးေဆြးေႏြးဖလယ္ွခ့ဲၾကၿပီး တိက်ေသခ်ာမႈမရွသိည့္ ယုံတမ္းစကားတစ္ခုမွာ ေရသန္႔ဗူး သို႔မဟုတ္ 
ဗူးတစ္ခုခု (ေရ၊ သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္၊ ႏြားႏို႔) တြင္ထည့္ထားသည့္အရည္ကို ေဆးျပားေလာင္ကၽြမ္းမႈ
ေၾကာင့္ထြက္ေပၚလာသည့္ မီးခုိးေငြ႕ျဖတ္သန္းခ်ိန္၌ ျဖစ္ေပၚလာသည္ဟုယူဆရသည့္ “စစ္ထုတ္ေပး
သည့္” ရလဒ္ေၾကာင့္ မက္အမ္ဖီတမင္းကို ေရပိုက္မွတစ္ဆင့္သံုးစြဲပါက က်န္းမာေရးအတြက္ ပို၍
ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရသည္ဟု ယူဆေနၾကသည့္ကိစၥျဖစ္သည္။ ေျဖဆိုခဲ့ၾကသူမ်ားက အေငြ႕မ်ားကို 
ေရခံျခင္းမရွိဘဲ သြားႏွင့္ တုိက္ရုိက္ထိေတြ႕ေစသည့္ သံုးစြဲမႈအေလ့အထမ်ားထက္စာလွ်င္ ဤနည္း
လမ္းသည္ ဆံပင္ သို႔မဟုတ္ သြားပ်က္စီးမႈကို ကာကြယ္ရာ၌ အထိေရာက္ဆံုးျဖစ္သည္ဟု အစဥ္
အဆက္ လက္ခံယံုၾကည္ လာခဲ့ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း ေနာက္တစ္ဆင့္ထပ္မံ ”စစ္ထုတ္မႈ” 
အေနျဖင့္ ေရသန္႔ဗူးအ၀၌ ပိတ္စခံ၍ရွဴရိႈက္သည္ သို႔မဟုတ္ ေရမခံထားသည့္ ေဆးေငြ႕မ်ားႏွင့္ 
သြားတိုက္ရိုက္ထိေတြ႕မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ ပါးစပ္အတြင္းပိုင္းအထိ ပိုက္ကိုငံု၍ ရွဴရိႈက္သည္
ဟုဆက္လက္ျဖည့္စြက္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူ အားလံုးလိုလိုက မက္အမ္ဖီတမင္း 
စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ားကုိ ရွဴရိႈက္ၿပီးသည့္အခါ ပါးစပ္အလြန္ေျခာက္သည္ဟု အတည္ျပဳေျပာဆိုခဲ့ၾက
ေသာ္လည္း သြားပိုးစားပ်က္စီးျခင္းသည္ တိတိပပဆိုရေသာ္ သြားႏွင့္ ေရမခံထားသည့္ ေဆးေငြ႕
မ်ားတိုက္ရိုက္ ထိေတြ႕မႈရလဒ္ေၾကာင့္ ဆိုသည္ထက္ အဓိကအားျဖင့္ ပါးစပ္ေျခာက္ေသြ႕ျခင္း 
(Xerostomia) ႏွင့္ ခံတြင္းသန္႔ရွင္းက်န္းမာေရး အားနည္းျခင္းတုိ႔ ေတြ႕ဆုံရာမွ ျဖစ္ပြားလာျခင္းျဖစ္
ေၾကာင္း ၎တို႔တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ဂရုျပဳမိပံုမရၾကေပ။ 

 သြားမ်ားအေပၚ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈ၏ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈသည္ ေနာက္ပိုင္း၌ မိမိ
တို႔၏ သြားထိခုိက္ပ်က္စီးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည္ သုိ႔မဟုတ ္ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစသည္ဟု ထင္ျမင္

ယူဆထားသည့္ အေလ့အထမ်ားကို က်င့္ၾကံအားထုတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလာခဲ့သည့္ သံုးစြဲသူအမ်ားစု
ကအထူးတလည္ စိုးရိမ္ပူပန္ခဲ့ၾကသည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး၀န္ေဆာင္
မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေနၾကသည့္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအေနျဖင့္ သံုးစြသဲူမ်ားကိုယ္တိုင္ မိမိတို႔
ႏွင့္လံုး၀သက္ဆိုင္မႈရွိသည္ဟု ယူဆထားၾကသည့္ ဤေခါင္းစဥ္ျဖင့္ သံုးစြဲသူမ်ားကို ထိေတြ႕ဆက္
ဆံ၍ အမွန္တကယ္သြားကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစသည့္ အေထာက္အထားအေျချပဳ သတင္းအခ်က္
အလက္မ်ားကို ျဖန္႔ေ၀ေပးႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ အသုံးခ်သင့္ပါသည္။ ဤဥပမာ
သည္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ မက္အမ္ဖီတမင္းဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ လြဲမွားေန
သည့္ယံုတမ္းအစြမဲ်ားကုိ ျပန္လည္တည့္မတ္ေပးႏိုင္ၿပီး မိမိတို႔၏ က်န္းမာေရးကို သံုးစြဲသူမ်ားကိုယ္
တိုင္စီမံခန္႔ခြႏုိဲင္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား တိုးတက္အားေကာင္းလာေစရန္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္
ေၾကာင္း ျပဆိုလ်က္ရွိသည့္ သာဓကတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ 

 မွားေလ့မွားထရွိေသာ္လညး္ ေရွ႕တစ္ခုထက္စာလွ်င ္အေတြ႕နည္းသည့္ ေနာက္ထပ္အယူ
အဆအလြဲတစ္ခုမွာ မက္အမ္ဖီတမင္းကို အစားထိုးကုသရာ၌ ထိေရာက္သည့္ ေဆး၀ါးတစ္လက္
အျဖစ္မက္သဒံုးကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္ဟု ထင္မွတ္မွားေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္သည္ တိက်
ေသခ်ာမႈမရွိသျဖင့္ သံုးစြဲသူမ်ား၏ က်န္းမာေရးအေပၚ အရဲစြန္႔ရမႈအႏၱရာယ္မ်ား သက္ေရာက္လာ
ေစႏိုင္ပါသည္။၄၈

 ေျဖဆိုသတူစ္ဦးကလည္း မက္အမ္ဖီတမင္း စိတ္ၾကြေဆးျပား ၂၀၀ ပါ အထုပ္တစ္ခုစီတိုင္း
၌သီးျခားအေရာင္ ကြဲထြက္ေနသည့္ ေဆးျပားတစ္ခု ပါရွိေလ့ရွိသည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ၎က 
အဆုိပါေဆးျပားသည္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္ ေဆးအာနိသင္သက္
ေရာက္မႈကို ခ်က္ျခင္းေျပေလွ်ာ့သြားေစသည့္ “ေျဖေဆး” တစ္ခုမွ်သာျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုသြားခဲ့
သည္။ ၎ေျပာသည့္အတုိင္းဆုိပါက ေဆးလြန္သည့္အေျခအေနမ်ိဳး ႀကံဳေတြ႕ေနရသူကုိ ယင္းေဆး
ျပားေပးရွဴလိုက္ပါက ခ်က္ျခင္းယူပစ္သလို ေပ်ာကက္င္းသက္သာသြားေစသျဖင့္ မ်ားမ်ားရရွိရန္
လိုအပ္သည္ဟု သိရွိရသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ အႏၱရာယ္ရွိ၍ တိက်ေသခ်ာမႈမရွိသည့္ အယူအစြဲကို 
ေနာက္ထပ္ဦးတည္အုပ္စု ေဆြးေႏြးပြအဲတြင္း ထပ္မံအစ္ေအာက္ေမးျမန္းခဲ့ရာ၌ ေျဖဆိုၾကသူသံုးဦး 
စလံုးကလည္း မက္အမ္ဖီတမင္း အထုပ္ႀကီးမ်ား၌ အေရာင္ကြဲထြက္ေနသည့္ ေဆးျပားတစ္ခုစီပါ
လာတတ္သည္ဟု ဆက္လက္အတည္ျပဳ ေျပာဆုိသြားခဲ့ၾကသည္။ မည္သို႔ဆိုေစ ယင္းေဆးျပား၏ 
အာနိသင္သက္ေရာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎တို႔သံုးဦး၏ အျမင္သေဘာထားအသီးသီး ထပ္တူမက်
ဘဲကြဲျပားသြားခဲ့သည္။ ယင္းတို႔အနက္ ေျဖဆိသုူတစ္ဦးက ေဆးလြန္၍ ေၾကာင္သြားသည့္အခါ၌ 
ေျဖေဆးကဲ့သို႔ အမွန္တကယအ္သုံး၀င္ႏုိင္သည္ဟု ေတြးထင္ခဲ့သည္။ အျခားတစ္ဦးက ပိုမိုအရည္
အေသြးသန္႔စင္၍ အာနိသင္ပုိမုိျပင္းထန္သည့္ စိတ္ၾကြေဆးျပား ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ယူဆခ့ဲသည္။ ေနာက္
ဆံုးေျဖဆိုသြားသည့္သူက အဆိုပါေဆးျပားသည္ မည္သည့္အာနသိင္မွ် မရိွသည့္ ဗလာေဆးျပား
တစ္ခုသာျဖစ္သည္ဟု ရႈျမင္သြားခဲ့သည္။ 

 ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေျဖဆိုသြားခဲ့သူတစ္ဦးက မက္အမ္ဖီတမင္းသည္ ကြန္ဒံုးကဲ့သို႔ပင္ 
လိင္ဆက္ဆံရာ၌ HIV ကူးစက္ခံရျခင္းမရွိေစရန္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္သည္ဟု 
အမွတ္မွားေနခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။

 အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ဥပမာမ်ားသည္ မက္အမ္ဖီတမင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အေထာက္
အထားေပၚအေျခခံ၍ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးကို  ဦးစားေပးထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
ကိုလက္လွမ္းမီ အသံုးခ်ႏိုင္မႈမရွိျခင္းသည္ စိတ္ၾကြေဆးသံုးစြဲသူမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို ဆိုးဆိုးရြား
ရြားထိခိုက္ပ်က္စီးေစႏိုင္သည့္ တိက်ေသခ်ာမႈ မရွိေသာ အယူအစြဲမ်ားပ်ံ႕ႏွံ ႔တြင္က်ယ္လာေစရန္ 
က်ားကန္ေပးလ်က္ရွိသည္။ တစ္ဦးခ်င္းအေသးစိတ္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းရာ၌ ေျဖဆိုသြားခဲ့သူတစ္ဦး
ကထိုကဲ့သို႔ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လက္လွမ္းမီအသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းသည္ လူငယ္မ်ား
ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲသူမ်ားကိုသာ အက်ိဳးျပဳျခင္းမဟုတ္ဘဲ မက္အမ္ဖီတမင္းေဆးျပားမ်ား၊ သံုးစြဲ
လ်က္ရွိသူမ်ားအတြက္ မည္သည့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အရဲစြန္႔ရမႈအႏၱရာယ္မ်ားရွိေနေၾကာင္း စူးစမ္း 
ေလ့လာရန္ ဆႏၵရိွသည့္ မိဘမ်ားအတြက္ပါ အက်ိဳးရွိေစသည္ဟု ေထာက္ျပေျပာဆိုခဲ့သည္။ ဤကဲ့
သို႔ကြာဟ ေပ်ာက္ဆုံးလ်က္ရိွသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းဖာေထးရာ၌ သီးျခား

အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး အစီအစဥ္မ်ားအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အင္တာနက္၊ လူမႈကြန္ရက္ သို႔မ
ဟုတ္ မိုဘိုင္းဖုန္းအပလီေကးရွင္းကဲ့သို႔ေသာ နည္းပညာသစ္မ်ားကို အသံုးခ်ျခင္းအားျဖင့္ေသာ္
လည္းေကာင္း မက္အမ္ဖတီမင္းသံုးစြဲမႈႏွင့္ စပလ္်ဥ္း၍ လြဲမွားစြာသိရွိထားသည့္ အသိအျမင္မ်ား
ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေျခရွသိည့္ အႏၱရာယ္မ်ားကို ကူညီေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ပါသည္။ သုံးစြဲသူမ်ား၏ 
ကိုယ္တိုင္သံုးစြဲရာမွ ရရွိလာသည့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ အသိအျမင္မ်ား သာမက အျခားသူမ်ား
ေဘးကင္းေစရန္ လမ္းညႊန္အႀကံေပးလိုၾကသည့္ သုံးစြသူဲမ်ား၏ စိတ္အားထက္သန္မႈတို႔ကို အသိ
အမတ္ွျပဳအားေပးအားေျမႇာက္ျပဳကာ အေထာက္အထားအေျချပဳ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားက်ယ္ 
က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္လွမ္းမီလာႏိုင္ေအာင္ ေထာက္မက်ားကန္ေပးသင့္ပါသည္။

ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏွင့္ တရုတ္ေတာင္ပိုင္းေဒသရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈ - 
သံုးစြဲမႈအေလ့အထမ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း transnationalinstitute၂၉



 အဖြင့္နိဒါန္းပိုင္း၌ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ပင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမည့္သူမ်ားကိုေသာက္
သံုးသူအခ်င္းခ်င္း အရပ္တြင္းခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ကြန္ရက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ရွာေဖြခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္မ်ား၊ အသက္အရြယ္၊ လူမႈေရးအဆင့္အတန္း၊ က်ား-မ သုိ႔မဟုတ္ 
သံုးစြဲမႈပံုစံခ်င္း ခပ္ဆင္ဆင္တူသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးသို႔ ဦးတည္သြားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားသည္ ေသာင္းေျပာငး္ေရာေထြးေနသည့္ လူအုပ္စုႀကီးတစ္ခုကို မွ်မွ်တတ
ကိုယ္စားျပဳထားဆဲျဖစ္သည္ဟု ဆုိႏိုင္ပါသည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူမ်ားသည္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္မွ 
(၅၆) ႏွစ္ၾကား အသက္အရြယ္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အသက္ (၂၀) ႏွင့္ (၄၀) ႏွစ္ အၾကားရွိေသာသူ
မ်ားကို အမ်ားဆံုးေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့စဥ္၌ အခ်ဳိ႕သည္ လက္ရွိ
အလုပ္အကိုင္မရွိသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အမ်ားအျပားသည္ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ား၌ ရာသီအလုိက္ေပၚလာ
သည့္အလုပ္အကိုင္မ်ားအပါအ၀င္ အလုပ္ၾကမ္းမ်ိဳးစံုကို ႀကံဳရာက်ပန္း လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္
ၿပီးအနည္းအက်ဥ္းခန္႔သည္သာလွ်င္ ပုိမုိအေျခတက်ရွိသည့္ ဆံပင္အလွျပင္သူ၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းျပင္
ဆိုင္အလုပ္သမား၊ အငွားယာဥ္ေမာင္း သို႔မဟုတ္ အေ၀းေျပးကားယာဥ္ေမာင္း၊ ဆီအုန္းစိုက္ခင္း 
အလုပ္သမားႏွင့္ ညေစ်းအေရာင္းစာေရးက့ဲသုိ႔ေသာ အလုပ္အကုိင္မ်ိဳးကုိ လုပ္ကုိင္လ်က္ရိွသည္။

 မက္အမ္ဖီတမင္း အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ၂၅ ႏွစ္ (ဘိန္းစာပင္ 
အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀) ခန္႔ရွိၿပီး အတိုဆံုးသံုးစြဲသူ၏ သံုးစြဲ
မႈသက္တမ္းသည္ ၂ ႏွစ္မွ်ရိွသည္။ ၎တုိ႔အနက္မွ ႏွစ္ဦးသည္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲခ်ိန္၌ လံုး၀သံုးစြဲမႈ
မရွိေတာ့ေပ။ အေရးႀကီးသည့္ အခ်ကတ္စ္ခုအေနျဖင့္ သံုးစြဲသူအားလံုးနီးပါးသည္ အခ်ိန္ကာလ
သက္တမ္းအားျဖင့္ ကြာျခားမႈရွိေသာ္လည္း အနည္းဆံုးတစ္ႀကမ္ိမွ် ေခတၱနားခ့ဲဖူးသည္ သုိ႔မဟုတ္ 
လံုး၀ျဖတ္ပစ္ခဲ့ဖူးသည္ဟု သိရွိခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲသူမ်ားအၾကား အလြန္
က်ယ္ေျပာသည့္ ရာဇ၀င္မ်ားႏွင့္ သံုးစြဲမႈပံုစံမ်ိဳးစံုရွိေနေၾကာင္း ျပဆိုလ်က္ရွိသည့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အလြန္အေရးပါလ်က္ရွိသည္။

 ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူေပါင္း ၃၇ ဦးအနက္ ၇ ဦးသည္သာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ဤအေရအတြကသ္ည္ ေနာက္ပုိင္းဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အမ်ဳိးသမီး
ထုတစ္ရပ္လံုးအၾကားရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈ အတိုင္းအတာကုိ အပ္က်မတ္က်ထင္ဟပ္လ်က္
ရွိသည္ဟု မဆိုလိုေပ။ အမ်ဳိးသမီးသံုးစြဲသူ အေရအတြက္ နည္းပါးေနရျခင္းသည္ အမ်ဳိးသားမ်ား
သာပါ၀င္မႈမ်ားျပားသည့္ အရပ္ထဲမွ သုံးစြသူဲကြန္ရက္မ်ားအေပၚ မီွခုိအားထားရသည့္ ရွာေဖြေမးျမန္း
ေရးနည္းလမး္၏ ဘက္လိုက္မႈရိွသည့္ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထုိ႔အျပင္ မူးယစ္
ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈသည္ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္၍ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳးိသမီးမ်ားအေပၚ ေ၀ဖန္ကဲ့ရဲ႕မႈျပင္း
ထန္သည့္ အခင္းအက်င္းမ်ဳိး၌ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈကို သုေတသနျပဳရသည့္အခါ ႀကံဳေတြ႕ရ
သည့္အခက္အခဲမ်ားကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ရုပ္လံုးေပၚလာေစပါသည္။ 

 ပထမဆံုး ေလ့လာသံုးသပ္မိသည့္အခ်က္အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲသူ့ အမ်ား
စုသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားတကာ ခုိင္းႏိႈင္းပံုေဖာ္ၾကသည့္ ကူကယ္
၍မရေတာ့ေသာသူမ်ားႏွင့္ ဆင္ျခင္တံုတရားကင္းမဲ့သည့္ “ေဆးသမားမ်ား” ဟူသည့္ပုံရိပ္မ်ိဳ း၌ အံ၀င္
ေနၾကသူမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ အမွန္တကယ္လည္း ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူ အမ်ားစုသည္ အလုပ္လုပ္
ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး က်ယ္ျပန္႔သည့္ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားရိွေနၾကသလုိ ရပ္ေရးရြာေရးလုပ္
ငန္းမ်ား၌လည္း တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ မိသားစုႏွင့္ ေကာင္းမြန္
သည့္ဆက္ဆေံရး တည္ေဆာက္ထားႏိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕သည့္ အိမ္ေထာင္ရက္သားက်
ကာသားသမီးမ်ား ထြန္းကား၍ ၀၀လင္လင္ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ၾကသည့္အျပင္ သားသမီး
မ်ား၏ ပညာေရးကိုလည္း အျပည့္အ၀ေထာက္ပ့ံေပးႏိုင္ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ မိမိတို႔၏ မူးယစ္ေဆး
၀ါးသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ အခက္ေတြ႕ေနရသူအခ်ိဳ႕လည္း အမွန္တကယ္ရွိေန
ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ သံုးစြဲသူမ်ားအားလံုးသည္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာ

ႏိုင္သည့္ အရဲစြန္႔ရမႈ အႏၱရာယ္မ်ားရွိေနၿပီး ဆိုးရြားသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ သက္ေရာက္မႈမ်ားေပၚ
ေပါက္လာႏိုင္ေၾကာင္း (အႏၱရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ေကာင္းစြာ
နားလည္သေဘာေပါက္ထားသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

 ေျဖဆိုသူမ်ားအားလံုးက အရြယ္စံု၊ အလုပ္အကိုင္မ်ိဳးစံု၊ လူမႈစီးပြားေရးအဆင့္အတန္း
အမ်ိဳးမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ က်ား/မ မဟူ လူ႔အလႊာေပါင္းစံု၌ မက္အမ္ဖီတမင္းကို ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်
စြာသံုးစြဲလ်က္ရွိသည္ဟု အတည္ျပဳေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 လူငယ္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ စူးစမ္းေလ့လာရန္ႏွင့္ အပန္းေျဖရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ျဖင့္မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲမႈျပဳရန္ အထူးတလည္ တိမ္းညႊတ္လြယ္သူမ်ားအျဖစ္ အစဥ္အဆက္ပံု
ေဖာ္ခံခဲ့ရျခင္းအေပၚ ထူး၍အ့ံၾသသင့္စရာေတာ့မရိွေပ။ အမ်ားအျပားကလည္း အမ်ိဳးသားမ်ားအၾကား
၌သာ ေရပန္းစားလူႀကိဳက္မ်ားသည့္ ဘိန္းျဖဴကဲ့သို႔ေသာ အျခားမူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ကင္းကင္း
ရွင္းရွင္းရွိလင့္ကစား မက္အမ္ဖီတမင္းႏွင့္ ပတ္သက္လာသည့္အခါ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား
သည္လည္း ရံဖန္ရံခါသံုးစြဲတတ္ၾကသည္ဟု အခိုင္အမာေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေတြ႕ဆုံေမး
ျမန္းခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ား၏ ေခ်ာကလက္ႏွင့္ အေမႊးရနံ႔ခ်င္း ဆင္တူ၍ 
စိတ္ကိုတက္ၾကြေစတတ္သည့္ အာနိသင္သည္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈပိုရွိလာေစၿပီး လူမႈ
ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္လာေစသည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ိဳးကို (အက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ရရွိေစသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးထုအၾကား ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်ျခင္းျဖစ္
သည္ဟု ေထာက္ျပေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 ေျဖဆိုခဲ့သူအားလံုးနီးပါးက ညဆိုင္းအလုပ္ဆင္းရသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ကာယလုပ္အား 
အလြန္အမင္းစိုက္ထုတ္၍ ပင္ပင္ပန္းပန္းလုပ္ကိုင္ၾကရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္ၿပီး
ေျမာက္ေစရန္ႏွင့္ ႏိုးႏိုးၾကားၾကားသတိရိွရန္ လုိအပ္သျဖင့္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲႏိုင္သည့္အလား
အလာပိုမိုျမင့္မားသည္ဟု တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္းေျပာဆုိခ့ဲၾကသည္။ မၾကာခဏ ရည္ညႊန္းကုိးကား
တတ္ၾကသည့္ သာဓကမ်ား၌ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေက်ာက္စမ္ိးတြင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရႊတြင္းမ်ား၌ လုပ္
ကိုင္ေနၾကသူမ်ား၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ငါးဖမ္းစက္ေလွမ်ားေပၚ၌ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသူမ်ား၊ 
အေ၀းေျပး သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕တြင္းအငွားယာဥ္ေမာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ၂၄ နာရီ ၇ ရက္လံုး လည္ပတ္ 
လ်က္ရွိသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ကြက္မ်ားရွိ ကာယလုပ္သားမ်ားပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ 

 မည္သုိ႔ဆုိေစ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈသည္ လူခ်မ္းသာမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးသမားမ်ားအၾကား
၌လည္း အလြန္ေရပန္းစားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ 
လူမႈစီးပြားေရးေနာက္ခံရွသူိမ်ားသာ သုံးစြေဲလ့ရိွသည္ဟု ေျဖဆိုသူမ်ားရႈျမင္သည့္ ဘိန္းျဖဴႏွင့္မတူ 
ကြဲျပားျခားနားသြားျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးက႑ (ဒစၥ္ကိုႏွင့္ ကာရာအုိေက) ၌ မိမိတုိ႔၏ အလုပ္ကို
(တစ္ညလံုး ႏိုးၾကားတက္ၾကြေနေစရန္၊ အရွက္အေၾကာက္ေလ်ာ့ပါးေစရန္၊ သီဆိုကခုန္ႏိုင္ေစရန္ 
စသည္ျဖင့္) ေပါ့ေပါ့ပါးပါးလုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ အသုံးျပဳသည့္ မိန္းကေလးမ်ားအၾကား၌သာမက ၎တို႔
၏ေဖာက္သည္မ်ားအၾကား၌ပါ (ကာမဂုဏ္အာရံု ခံစားမႈအားေကာင္းေစရန္ႏွင့္ ခံစားခ်က္ေဇာကို 
အရွိန္ျမႇင့္တင္ရန္) မက္အမ္ဖီတမင္း စိတ္ၾကြေဆးျပားသံုးစြဲမႈ တြင္က်ယ္ေရပန္းစားလ်က္ရွိသည္
ဟုေျဖဆိုသူမ်ားအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံသေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

 မက္အမ္ဖတီမင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေထာက္အထားအေျချပဳ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
ကိုလက္လွမ္းမီရယူ သုံးစြႏုိဲင္မႈမရိွျခင္းကလည္း စိတ္ၾကြေဆးျပားသံုးစြဲသူမ်ားအၾကား မွားယြင္းသည့္
အယူအဆမ်ားႏွင့္ ယံုတမ္းမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ ႔တြင္က်ယ္လာေစရန္ အားေပးကူညီလ်က္ရွိသည္။ ေလ့လာ
ဆန္းစစ္မႈတစ္ေလွ်ာက္ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ နမူနာသာဓကအမ်ားအျပား ေပၚထြက္လာခ့ဲသည္။ အမ်ား
ဆံုးေဆြးေႏြးဖလယ္ွခ့ဲၾကၿပီး တိက်ေသခ်ာမႈမရွသိည့္ ယုံတမ္းစကားတစ္ခုမွာ ေရသန္႔ဗူး သို႔မဟုတ္ 
ဗူးတစ္ခုခု (ေရ၊ သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္၊ ႏြားႏို႔) တြင္ထည့္ထားသည့္အရည္ကို ေဆးျပားေလာင္ကၽြမ္းမႈ
ေၾကာင့္ထြက္ေပၚလာသည့္ မီးခုိးေငြ႕ျဖတ္သန္းခ်ိန္၌ ျဖစ္ေပၚလာသည္ဟုယူဆရသည့္ “စစ္ထုတ္ေပး
သည့္” ရလဒ္ေၾကာင့္ မက္အမ္ဖီတမင္းကို ေရပိုက္မွတစ္ဆင့္သံုးစြဲပါက က်န္းမာေရးအတြက္ ပို၍
ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရသည္ဟု ယူဆေနၾကသည့္ကိစၥျဖစ္သည္။ ေျဖဆိုခဲ့ၾကသူမ်ားက အေငြ႕မ်ားကို 
ေရခံျခင္းမရွိဘဲ သြားႏွင့္ တုိက္ရုိက္ထိေတြ႕ေစသည့္ သံုးစြဲမႈအေလ့အထမ်ားထက္စာလွ်င္ ဤနည္း
လမ္းသည္ ဆံပင္ သို႔မဟုတ္ သြားပ်က္စီးမႈကို ကာကြယ္ရာ၌ အထိေရာက္ဆံုးျဖစ္သည္ဟု အစဥ္
အဆက္ လက္ခံယံုၾကည္ လာခဲ့ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း ေနာက္တစ္ဆင့္ထပ္မံ ”စစ္ထုတ္မႈ” 
အေနျဖင့္ ေရသန္႔ဗူးအ၀၌ ပိတ္စခံ၍ရွဴရိႈက္သည္ သို႔မဟုတ္ ေရမခံထားသည့္ ေဆးေငြ႕မ်ားႏွင့္ 
သြားတိုက္ရိုက္ထိေတြ႕မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ ပါးစပ္အတြင္းပိုင္းအထိ ပိုက္ကိုငံု၍ ရွဴရိႈက္သည္
ဟုဆက္လက္ျဖည့္စြက္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူ အားလံုးလိုလိုက မက္အမ္ဖီတမင္း 
စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ားကုိ ရွဴရိႈက္ၿပီးသည့္အခါ ပါးစပ္အလြန္ေျခာက္သည္ဟု အတည္ျပဳေျပာဆိုခဲ့ၾက
ေသာ္လည္း သြားပိုးစားပ်က္စီးျခင္းသည္ တိတိပပဆိုရေသာ္ သြားႏွင့္ ေရမခံထားသည့္ ေဆးေငြ႕
မ်ားတိုက္ရိုက္ ထိေတြ႕မႈရလဒ္ေၾကာင့္ ဆိုသည္ထက္ အဓိကအားျဖင့္ ပါးစပ္ေျခာက္ေသြ႕ျခင္း 
(Xerostomia) ႏွင့္ ခံတြင္းသန္႔ရွင္းက်န္းမာေရး အားနည္းျခင္းတုိ႔ ေတြ႕ဆုံရာမွ ျဖစ္ပြားလာျခင္းျဖစ္
ေၾကာင္း ၎တို႔တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ဂရုျပဳမိပံုမရၾကေပ။ 

 သြားမ်ားအေပၚ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈ၏ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈသည္ ေနာက္ပိုင္း၌ မိမိ
တို႔၏ သြားထိခုိက္ပ်က္စီးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည္ သုိ႔မဟုတ ္ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစသည္ဟု ထင္ျမင္

ယူဆထားသည့္ အေလ့အထမ်ားကို က်င့္ၾကံအားထုတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလာခဲ့သည့္ သံုးစြဲသူအမ်ားစု
ကအထူးတလည္ စိုးရိမ္ပူပန္ခဲ့ၾကသည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး၀န္ေဆာင္
မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေနၾကသည့္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအေနျဖင့္ သံုးစြသဲူမ်ားကိုယ္တိုင္ မိမိတို႔
ႏွင့္လံုး၀သက္ဆိုင္မႈရွိသည္ဟု ယူဆထားၾကသည့္ ဤေခါင္းစဥ္ျဖင့္ သံုးစြဲသူမ်ားကို ထိေတြ႕ဆက္
ဆံ၍ အမွန္တကယ္သြားကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစသည့္ အေထာက္အထားအေျချပဳ သတင္းအခ်က္
အလက္မ်ားကို ျဖန္႔ေ၀ေပးႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ အသုံးခ်သင့္ပါသည္။ ဤဥပမာ
သည္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ မက္အမ္ဖီတမင္းဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ လြဲမွားေန
သည့္ယံုတမ္းအစြမဲ်ားကုိ ျပန္လည္တည့္မတ္ေပးႏိုင္ၿပီး မိမိတို႔၏ က်န္းမာေရးကို သံုးစြဲသူမ်ားကိုယ္
တိုင္စီမံခန္႔ခြႏုိဲင္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား တိုးတက္အားေကာင္းလာေစရန္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္
ေၾကာင္း ျပဆိုလ်က္ရွိသည့္ သာဓကတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ 

 မွားေလ့မွားထရွိေသာ္လညး္ ေရွ႕တစ္ခုထက္စာလွ်င ္အေတြ႕နည္းသည့္ ေနာက္ထပ္အယူ
အဆအလြဲတစ္ခုမွာ မက္အမ္ဖီတမင္းကို အစားထိုးကုသရာ၌ ထိေရာက္သည့္ ေဆး၀ါးတစ္လက္
အျဖစ္မက္သဒံုးကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္ဟု ထင္မွတ္မွားေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္သည္ တိက်
ေသခ်ာမႈမရွိသျဖင့္ သံုးစြဲသူမ်ား၏ က်န္းမာေရးအေပၚ အရဲစြန္႔ရမႈအႏၱရာယ္မ်ား သက္ေရာက္လာ
ေစႏိုင္ပါသည္။၄၈

 ေျဖဆိုသတူစ္ဦးကလည္း မက္အမ္ဖီတမင္း စိတ္ၾကြေဆးျပား ၂၀၀ ပါ အထုပ္တစ္ခုစီတိုင္း
၌သီးျခားအေရာင္ ကြဲထြက္ေနသည့္ ေဆးျပားတစ္ခု ပါရွိေလ့ရွိသည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ၎က 
အဆုိပါေဆးျပားသည္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္ ေဆးအာနိသင္သက္
ေရာက္မႈကို ခ်က္ျခင္းေျပေလွ်ာ့သြားေစသည့္ “ေျဖေဆး” တစ္ခုမွ်သာျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုသြားခဲ့
သည္။ ၎ေျပာသည့္အတုိင္းဆုိပါက ေဆးလြန္သည့္အေျခအေနမ်ိဳး ႀကံဳေတြ႕ေနရသူကုိ ယင္းေဆး
ျပားေပးရွဴလိုက္ပါက ခ်က္ျခင္းယူပစ္သလို ေပ်ာကက္င္းသက္သာသြားေစသျဖင့္ မ်ားမ်ားရရွိရန္
လိုအပ္သည္ဟု သိရွိရသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ အႏၱရာယ္ရွိ၍ တိက်ေသခ်ာမႈမရွိသည့္ အယူအစြဲကို 
ေနာက္ထပ္ဦးတည္အုပ္စု ေဆြးေႏြးပြအဲတြင္း ထပ္မံအစ္ေအာက္ေမးျမန္းခဲ့ရာ၌ ေျဖဆိုၾကသူသံုးဦး 
စလံုးကလည္း မက္အမ္ဖီတမင္း အထုပ္ႀကီးမ်ား၌ အေရာင္ကြဲထြက္ေနသည့္ ေဆးျပားတစ္ခုစီပါ
လာတတ္သည္ဟု ဆက္လက္အတည္ျပဳ ေျပာဆုိသြားခဲ့ၾကသည္။ မည္သို႔ဆိုေစ ယင္းေဆးျပား၏ 
အာနိသင္သက္ေရာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎တို႔သံုးဦး၏ အျမင္သေဘာထားအသီးသီး ထပ္တူမက်
ဘဲကြဲျပားသြားခဲ့သည္။ ယင္းတို႔အနက္ ေျဖဆိသုူတစ္ဦးက ေဆးလြန္၍ ေၾကာင္သြားသည့္အခါ၌ 
ေျဖေဆးကဲ့သို႔ အမွန္တကယအ္သုံး၀င္ႏုိင္သည္ဟု ေတြးထင္ခဲ့သည္။ အျခားတစ္ဦးက ပိုမိုအရည္
အေသြးသန္႔စင္၍ အာနိသင္ပုိမုိျပင္းထန္သည့္ စိတ္ၾကြေဆးျပား ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ယူဆခ့ဲသည္။ ေနာက္
ဆံုးေျဖဆိုသြားသည့္သူက အဆိုပါေဆးျပားသည္ မည္သည့္အာနသိင္မွ် မရိွသည့္ ဗလာေဆးျပား
တစ္ခုသာျဖစ္သည္ဟု ရႈျမင္သြားခဲ့သည္။ 

 ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေျဖဆိုသြားခဲ့သူတစ္ဦးက မက္အမ္ဖီတမင္းသည္ ကြန္ဒံုးကဲ့သို႔ပင္ 
လိင္ဆက္ဆံရာ၌ HIV ကူးစက္ခံရျခင္းမရွိေစရန္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္သည္ဟု 
အမွတ္မွားေနခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။

 အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ဥပမာမ်ားသည္ မက္အမ္ဖီတမင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အေထာက္
အထားေပၚအေျခခံ၍ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးကို  ဦးစားေပးထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
ကိုလက္လွမ္းမီ အသံုးခ်ႏိုင္မႈမရွိျခင္းသည္ စိတ္ၾကြေဆးသံုးစြဲသူမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို ဆိုးဆိုးရြား
ရြားထိခိုက္ပ်က္စီးေစႏိုင္သည့္ တိက်ေသခ်ာမႈ မရွိေသာ အယူအစြဲမ်ားပ်ံ႕ႏွံ ႔တြင္က်ယ္လာေစရန္ 
က်ားကန္ေပးလ်က္ရွိသည္။ တစ္ဦးခ်င္းအေသးစိတ္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းရာ၌ ေျဖဆိုသြားခဲ့သူတစ္ဦး
ကထိုကဲ့သို႔ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လက္လွမ္းမီအသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းသည္ လူငယ္မ်ား
ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲသူမ်ားကိုသာ အက်ိဳးျပဳျခင္းမဟုတ္ဘဲ မက္အမ္ဖီတမင္းေဆးျပားမ်ား၊ သံုးစြဲ
လ်က္ရွိသူမ်ားအတြက္ မည္သည့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အရဲစြန္႔ရမႈအႏၱရာယ္မ်ားရွိေနေၾကာင္း စူးစမ္း 
ေလ့လာရန္ ဆႏၵရိွသည့္ မိဘမ်ားအတြက္ပါ အက်ိဳးရွိေစသည္ဟု ေထာက္ျပေျပာဆိုခဲ့သည္။ ဤကဲ့
သို႔ကြာဟ ေပ်ာက္ဆုံးလ်က္ရိွသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းဖာေထးရာ၌ သီးျခား

အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး အစီအစဥ္မ်ားအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အင္တာနက္၊ လူမႈကြန္ရက္ သို႔မ
ဟုတ္ မိုဘိုင္းဖုန္းအပလီေကးရွင္းကဲ့သို႔ေသာ နည္းပညာသစ္မ်ားကို အသံုးခ်ျခင္းအားျဖင့္ေသာ္
လည္းေကာင္း မက္အမ္ဖတီမင္းသံုးစြဲမႈႏွင့္ စပလ္်ဥ္း၍ လြဲမွားစြာသိရွိထားသည့္ အသိအျမင္မ်ား
ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေျခရွသိည့္ အႏၱရာယ္မ်ားကို ကူညီေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ပါသည္။ သုံးစြဲသူမ်ား၏ 
ကိုယ္တိုင္သံုးစြဲရာမွ ရရွိလာသည့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ အသိအျမင္မ်ား သာမက အျခားသူမ်ား
ေဘးကင္းေစရန္ လမ္းညႊန္အႀကံေပးလိုၾကသည့္ သုံးစြသူဲမ်ား၏ စိတ္အားထက္သန္မႈတို႔ကို အသိ
အမတ္ွျပဳအားေပးအားေျမႇာက္ျပဳကာ အေထာက္အထားအေျချပဳ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားက်ယ္ 
က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္လွမ္းမီလာႏိုင္ေအာင္ ေထာက္မက်ားကန္ေပးသင့္ပါသည္။

ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏွင့္ တရုတ္ေတာင္ပိုင္းေဒသရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈ - 
သံုးစြဲမႈအေလ့အထမ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း transnationalinstitute၃၀



 အဖြင့္နိဒါန္းပိုင္း၌ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ပင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမည့္သူမ်ားကိုေသာက္
သံုးသူအခ်င္းခ်င္း အရပ္တြင္းခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ကြန္ရက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ရွာေဖြခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္မ်ား၊ အသက္အရြယ္၊ လူမႈေရးအဆင့္အတန္း၊ က်ား-မ သုိ႔မဟုတ္ 
သံုးစြဲမႈပံုစံခ်င္း ခပ္ဆင္ဆင္တူသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးသို႔ ဦးတည္သြားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားသည္ ေသာင္းေျပာငး္ေရာေထြးေနသည့္ လူအုပ္စုႀကီးတစ္ခုကို မွ်မွ်တတ
ကိုယ္စားျပဳထားဆဲျဖစ္သည္ဟု ဆုိႏိုင္ပါသည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူမ်ားသည္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္မွ 
(၅၆) ႏွစ္ၾကား အသက္အရြယ္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အသက္ (၂၀) ႏွင့္ (၄၀) ႏွစ္ အၾကားရွိေသာသူ
မ်ားကို အမ်ားဆံုးေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့စဥ္၌ အခ်ဳိ႕သည္ လက္ရွိ
အလုပ္အကိုင္မရွိသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အမ်ားအျပားသည္ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ား၌ ရာသီအလုိက္ေပၚလာ
သည့္အလုပ္အကိုင္မ်ားအပါအ၀င္ အလုပ္ၾကမ္းမ်ိဳးစံုကို ႀကံဳရာက်ပန္း လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္
ၿပီးအနည္းအက်ဥ္းခန္႔သည္သာလွ်င္ ပုိမုိအေျခတက်ရွိသည့္ ဆံပင္အလွျပင္သူ၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းျပင္
ဆိုင္အလုပ္သမား၊ အငွားယာဥ္ေမာင္း သို႔မဟုတ္ အေ၀းေျပးကားယာဥ္ေမာင္း၊ ဆီအုန္းစိုက္ခင္း 
အလုပ္သမားႏွင့္ ညေစ်းအေရာင္းစာေရးက့ဲသုိ႔ေသာ အလုပ္အကုိင္မ်ိဳးကုိ လုပ္ကုိင္လ်က္ရိွသည္။

 မက္အမ္ဖီတမင္း အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ၂၅ ႏွစ္ (ဘိန္းစာပင္ 
အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀) ခန္႔ရွိၿပီး အတိုဆံုးသံုးစြဲသူ၏ သံုးစြဲ
မႈသက္တမ္းသည္ ၂ ႏွစ္မွ်ရိွသည္။ ၎တုိ႔အနက္မွ ႏွစ္ဦးသည္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲခ်ိန္၌ လံုး၀သံုးစြဲမႈ
မရွိေတာ့ေပ။ အေရးႀကီးသည့္ အခ်ကတ္စ္ခုအေနျဖင့္ သံုးစြဲသူအားလံုးနီးပါးသည္ အခ်ိန္ကာလ
သက္တမ္းအားျဖင့္ ကြာျခားမႈရွိေသာ္လည္း အနည္းဆံုးတစ္ႀကမ္ိမွ် ေခတၱနားခ့ဲဖူးသည္ သုိ႔မဟုတ္ 
လံုး၀ျဖတ္ပစ္ခဲ့ဖူးသည္ဟု သိရွိခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲသူမ်ားအၾကား အလြန္
က်ယ္ေျပာသည့္ ရာဇ၀င္မ်ားႏွင့္ သံုးစြဲမႈပံုစံမ်ိဳးစံုရွိေနေၾကာင္း ျပဆိုလ်က္ရွိသည့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အလြန္အေရးပါလ်က္ရွိသည္။

 ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူေပါင္း ၃၇ ဦးအနက္ ၇ ဦးသည္သာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ဤအေရအတြကသ္ည္ ေနာက္ပုိင္းဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အမ်ဳိးသမီး
ထုတစ္ရပ္လံုးအၾကားရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈ အတိုင္းအတာကုိ အပ္က်မတ္က်ထင္ဟပ္လ်က္
ရွိသည္ဟု မဆိုလိုေပ။ အမ်ဳိးသမီးသံုးစြဲသူ အေရအတြက္ နည္းပါးေနရျခင္းသည္ အမ်ဳိးသားမ်ား
သာပါ၀င္မႈမ်ားျပားသည့္ အရပ္ထဲမွ သုံးစြသူဲကြန္ရက္မ်ားအေပၚ မီွခုိအားထားရသည့္ ရွာေဖြေမးျမန္း
ေရးနည္းလမး္၏ ဘက္လိုက္မႈရိွသည့္ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထုိ႔အျပင္ မူးယစ္
ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈသည္ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္၍ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳးိသမီးမ်ားအေပၚ ေ၀ဖန္ကဲ့ရဲ႕မႈျပင္း
ထန္သည့္ အခင္းအက်င္းမ်ဳိး၌ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈကို သုေတသနျပဳရသည့္အခါ ႀကံဳေတြ႕ရ
သည့္အခက္အခဲမ်ားကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ရုပ္လံုးေပၚလာေစပါသည္။ 

 ပထမဆံုး ေလ့လာသံုးသပ္မိသည့္အခ်က္အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲသူ့ အမ်ား
စုသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားတကာ ခုိင္းႏိႈင္းပံုေဖာ္ၾကသည့္ ကူကယ္
၍မရေတာ့ေသာသူမ်ားႏွင့္ ဆင္ျခင္တံုတရားကင္းမဲ့သည့္ “ေဆးသမားမ်ား” ဟူသည့္ပုံရိပ္မ်ိဳ း၌ အံ၀င္
ေနၾကသူမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ အမွန္တကယ္လည္း ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူ အမ်ားစုသည္ အလုပ္လုပ္
ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး က်ယ္ျပန္႔သည့္ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားရိွေနၾကသလုိ ရပ္ေရးရြာေရးလုပ္
ငန္းမ်ား၌လည္း တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ မိသားစုႏွင့္ ေကာင္းမြန္
သည့္ဆက္ဆေံရး တည္ေဆာက္ထားႏိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕သည့္ အိမ္ေထာင္ရက္သားက်
ကာသားသမီးမ်ား ထြန္းကား၍ ၀၀လင္လင္ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ၾကသည့္အျပင္ သားသမီး
မ်ား၏ ပညာေရးကိုလည္း အျပည့္အ၀ေထာက္ပ့ံေပးႏိုင္ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ မိမိတို႔၏ မူးယစ္ေဆး
၀ါးသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ အခက္ေတြ႕ေနရသူအခ်ိဳ႕လည္း အမွန္တကယ္ရွိေန
ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ သံုးစြဲသူမ်ားအားလံုးသည္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာ

ႏိုင္သည့္ အရဲစြန္႔ရမႈ အႏၱရာယ္မ်ားရွိေနၿပီး ဆိုးရြားသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ သက္ေရာက္မႈမ်ားေပၚ
ေပါက္လာႏိုင္ေၾကာင္း (အႏၱရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ေကာင္းစြာ
နားလည္သေဘာေပါက္ထားသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

 ေျဖဆိုသူမ်ားအားလံုးက အရြယ္စံု၊ အလုပ္အကိုင္မ်ိဳးစံု၊ လူမႈစီးပြားေရးအဆင့္အတန္း
အမ်ိဳးမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ က်ား/မ မဟူ လူ႔အလႊာေပါင္းစံု၌ မက္အမ္ဖီတမင္းကို ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်
စြာသံုးစြဲလ်က္ရွိသည္ဟု အတည္ျပဳေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 လူငယ္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ စူးစမ္းေလ့လာရန္ႏွင့္ အပန္းေျဖရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ျဖင့္မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲမႈျပဳရန္ အထူးတလည္ တိမ္းညႊတ္လြယ္သူမ်ားအျဖစ္ အစဥ္အဆက္ပံု
ေဖာ္ခံခဲ့ရျခင္းအေပၚ ထူး၍အ့ံၾသသင့္စရာေတာ့မရိွေပ။ အမ်ားအျပားကလည္း အမ်ိဳးသားမ်ားအၾကား
၌သာ ေရပန္းစားလူႀကိဳက္မ်ားသည့္ ဘိန္းျဖဴကဲ့သို႔ေသာ အျခားမူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ကင္းကင္း
ရွင္းရွင္းရွိလင့္ကစား မက္အမ္ဖီတမင္းႏွင့္ ပတ္သက္လာသည့္အခါ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား
သည္လည္း ရံဖန္ရံခါသံုးစြဲတတ္ၾကသည္ဟု အခိုင္အမာေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေတြ႕ဆုံေမး
ျမန္းခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ား၏ ေခ်ာကလက္ႏွင့္ အေမႊးရနံ႔ခ်င္း ဆင္တူ၍ 
စိတ္ကိုတက္ၾကြေစတတ္သည့္ အာနိသင္သည္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈပိုရွိလာေစၿပီး လူမႈ
ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္လာေစသည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ိဳးကို (အက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ရရွိေစသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးထုအၾကား ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်ျခင္းျဖစ္
သည္ဟု ေထာက္ျပေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 ေျဖဆိုခဲ့သူအားလံုးနီးပါးက ညဆိုင္းအလုပ္ဆင္းရသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ကာယလုပ္အား 
အလြန္အမင္းစိုက္ထုတ္၍ ပင္ပင္ပန္းပန္းလုပ္ကိုင္ၾကရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္ၿပီး
ေျမာက္ေစရန္ႏွင့္ ႏိုးႏိုးၾကားၾကားသတိရိွရန္ လုိအပ္သျဖင့္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲႏိုင္သည့္အလား
အလာပိုမိုျမင့္မားသည္ဟု တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္းေျပာဆုိခ့ဲၾကသည္။ မၾကာခဏ ရည္ညႊန္းကုိးကား
တတ္ၾကသည့္ သာဓကမ်ား၌ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေက်ာက္စမ္ိးတြင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရႊတြင္းမ်ား၌ လုပ္
ကိုင္ေနၾကသူမ်ား၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ငါးဖမ္းစက္ေလွမ်ားေပၚ၌ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသူမ်ား၊ 
အေ၀းေျပး သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕တြင္းအငွားယာဥ္ေမာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ၂၄ နာရီ ၇ ရက္လံုး လည္ပတ္ 
လ်က္ရွိသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ကြက္မ်ားရွိ ကာယလုပ္သားမ်ားပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ 

 မည္သုိ႔ဆုိေစ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈသည္ လူခ်မ္းသာမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးသမားမ်ားအၾကား
၌လည္း အလြန္ေရပန္းစားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ 
လူမႈစီးပြားေရးေနာက္ခံရွသူိမ်ားသာ သုံးစြေဲလ့ရိွသည္ဟု ေျဖဆိုသူမ်ားရႈျမင္သည့္ ဘိန္းျဖဴႏွင့္မတူ 
ကြဲျပားျခားနားသြားျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးက႑ (ဒစၥ္ကိုႏွင့္ ကာရာအုိေက) ၌ မိမိတုိ႔၏ အလုပ္ကို
(တစ္ညလံုး ႏိုးၾကားတက္ၾကြေနေစရန္၊ အရွက္အေၾကာက္ေလ်ာ့ပါးေစရန္၊ သီဆိုကခုန္ႏိုင္ေစရန္ 
စသည္ျဖင့္) ေပါ့ေပါ့ပါးပါးလုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ အသုံးျပဳသည့္ မိန္းကေလးမ်ားအၾကား၌သာမက ၎တို႔
၏ေဖာက္သည္မ်ားအၾကား၌ပါ (ကာမဂုဏ္အာရံု ခံစားမႈအားေကာင္းေစရန္ႏွင့္ ခံစားခ်က္ေဇာကို 
အရွိန္ျမႇင့္တင္ရန္) မက္အမ္ဖီတမင္း စိတ္ၾကြေဆးျပားသံုးစြဲမႈ တြင္က်ယ္ေရပန္းစားလ်က္ရွိသည္
ဟုေျဖဆိုသူမ်ားအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံသေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

 မက္အမ္ဖတီမင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေထာက္အထားအေျချပဳ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
ကိုလက္လွမ္းမီရယူ သုံးစြႏုိဲင္မႈမရိွျခင္းကလည္း စိတ္ၾကြေဆးျပားသံုးစြဲသူမ်ားအၾကား မွားယြင္းသည့္
အယူအဆမ်ားႏွင့္ ယံုတမ္းမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ ႔တြင္က်ယ္လာေစရန္ အားေပးကူညီလ်က္ရွိသည္။ ေလ့လာ
ဆန္းစစ္မႈတစ္ေလွ်ာက္ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ နမူနာသာဓကအမ်ားအျပား ေပၚထြက္လာခ့ဲသည္။ အမ်ား
ဆံုးေဆြးေႏြးဖလယ္ွခ့ဲၾကၿပီး တိက်ေသခ်ာမႈမရွသိည့္ ယုံတမ္းစကားတစ္ခုမွာ ေရသန္႔ဗူး သို႔မဟုတ္ 
ဗူးတစ္ခုခု (ေရ၊ သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္၊ ႏြားႏို႔) တြင္ထည့္ထားသည့္အရည္ကို ေဆးျပားေလာင္ကၽြမ္းမႈ
ေၾကာင့္ထြက္ေပၚလာသည့္ မီးခုိးေငြ႕ျဖတ္သန္းခ်ိန္၌ ျဖစ္ေပၚလာသည္ဟုယူဆရသည့္ “စစ္ထုတ္ေပး
သည့္” ရလဒ္ေၾကာင့္ မက္အမ္ဖီတမင္းကို ေရပိုက္မွတစ္ဆင့္သံုးစြဲပါက က်န္းမာေရးအတြက္ ပို၍
ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရသည္ဟု ယူဆေနၾကသည့္ကိစၥျဖစ္သည္။ ေျဖဆိုခဲ့ၾကသူမ်ားက အေငြ႕မ်ားကို 
ေရခံျခင္းမရွိဘဲ သြားႏွင့္ တုိက္ရုိက္ထိေတြ႕ေစသည့္ သံုးစြဲမႈအေလ့အထမ်ားထက္စာလွ်င္ ဤနည္း
လမ္းသည္ ဆံပင္ သို႔မဟုတ္ သြားပ်က္စီးမႈကို ကာကြယ္ရာ၌ အထိေရာက္ဆံုးျဖစ္သည္ဟု အစဥ္
အဆက္ လက္ခံယံုၾကည္ လာခဲ့ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း ေနာက္တစ္ဆင့္ထပ္မံ ”စစ္ထုတ္မႈ” 
အေနျဖင့္ ေရသန္႔ဗူးအ၀၌ ပိတ္စခံ၍ရွဴရိႈက္သည္ သို႔မဟုတ္ ေရမခံထားသည့္ ေဆးေငြ႕မ်ားႏွင့္ 
သြားတိုက္ရိုက္ထိေတြ႕မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ ပါးစပ္အတြင္းပိုင္းအထိ ပိုက္ကိုငံု၍ ရွဴရိႈက္သည္
ဟုဆက္လက္ျဖည့္စြက္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူ အားလံုးလိုလိုက မက္အမ္ဖီတမင္း 
စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ားကုိ ရွဴရိႈက္ၿပီးသည့္အခါ ပါးစပ္အလြန္ေျခာက္သည္ဟု အတည္ျပဳေျပာဆိုခဲ့ၾက
ေသာ္လည္း သြားပိုးစားပ်က္စီးျခင္းသည္ တိတိပပဆိုရေသာ္ သြားႏွင့္ ေရမခံထားသည့္ ေဆးေငြ႕
မ်ားတိုက္ရိုက္ ထိေတြ႕မႈရလဒ္ေၾကာင့္ ဆိုသည္ထက္ အဓိကအားျဖင့္ ပါးစပ္ေျခာက္ေသြ႕ျခင္း 
(Xerostomia) ႏွင့္ ခံတြင္းသန္႔ရွင္းက်န္းမာေရး အားနည္းျခင္းတုိ႔ ေတြ႕ဆုံရာမွ ျဖစ္ပြားလာျခင္းျဖစ္
ေၾကာင္း ၎တို႔တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ဂရုျပဳမိပံုမရၾကေပ။ 

 သြားမ်ားအေပၚ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈ၏ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈသည္ ေနာက္ပိုင္း၌ မိမိ
တို႔၏ သြားထိခုိက္ပ်က္စီးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည္ သုိ႔မဟုတ ္ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစသည္ဟု ထင္ျမင္

ယူဆထားသည့္ အေလ့အထမ်ားကို က်င့္ၾကံအားထုတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလာခဲ့သည့္ သံုးစြဲသူအမ်ားစု
ကအထူးတလည္ စိုးရိမ္ပူပန္ခဲ့ၾကသည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး၀န္ေဆာင္
မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေနၾကသည့္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအေနျဖင့္ သံုးစြသဲူမ်ားကိုယ္တိုင္ မိမိတို႔
ႏွင့္လံုး၀သက္ဆိုင္မႈရွိသည္ဟု ယူဆထားၾကသည့္ ဤေခါင္းစဥ္ျဖင့္ သံုးစြဲသူမ်ားကို ထိေတြ႕ဆက္
ဆံ၍ အမွန္တကယ္သြားကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစသည့္ အေထာက္အထားအေျချပဳ သတင္းအခ်က္
အလက္မ်ားကို ျဖန္႔ေ၀ေပးႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ အသုံးခ်သင့္ပါသည္။ ဤဥပမာ
သည္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ မက္အမ္ဖီတမင္းဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ လြဲမွားေန
သည့္ယံုတမ္းအစြမဲ်ားကုိ ျပန္လည္တည့္မတ္ေပးႏိုင္ၿပီး မိမိတို႔၏ က်န္းမာေရးကို သံုးစြဲသူမ်ားကိုယ္
တိုင္စီမံခန္႔ခြႏုိဲင္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား တိုးတက္အားေကာင္းလာေစရန္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္
ေၾကာင္း ျပဆိုလ်က္ရွိသည့္ သာဓကတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ 

 မွားေလ့မွားထရွိေသာ္လညး္ ေရွ႕တစ္ခုထက္စာလွ်င ္အေတြ႕နည္းသည့္ ေနာက္ထပ္အယူ
အဆအလြဲတစ္ခုမွာ မက္အမ္ဖီတမင္းကို အစားထိုးကုသရာ၌ ထိေရာက္သည့္ ေဆး၀ါးတစ္လက္
အျဖစ္မက္သဒံုးကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္ဟု ထင္မွတ္မွားေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္သည္ တိက်
ေသခ်ာမႈမရွိသျဖင့္ သံုးစြဲသူမ်ား၏ က်န္းမာေရးအေပၚ အရဲစြန္႔ရမႈအႏၱရာယ္မ်ား သက္ေရာက္လာ
ေစႏိုင္ပါသည္။၄၈

 ေျဖဆိုသတူစ္ဦးကလည္း မက္အမ္ဖီတမင္း စိတ္ၾကြေဆးျပား ၂၀၀ ပါ အထုပ္တစ္ခုစီတိုင္း
၌သီးျခားအေရာင္ ကြဲထြက္ေနသည့္ ေဆးျပားတစ္ခု ပါရွိေလ့ရွိသည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ၎က 
အဆုိပါေဆးျပားသည္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္ ေဆးအာနိသင္သက္
ေရာက္မႈကို ခ်က္ျခင္းေျပေလွ်ာ့သြားေစသည့္ “ေျဖေဆး” တစ္ခုမွ်သာျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုသြားခဲ့
သည္။ ၎ေျပာသည့္အတုိင္းဆုိပါက ေဆးလြန္သည့္အေျခအေနမ်ိဳး ႀကံဳေတြ႕ေနရသူကုိ ယင္းေဆး
ျပားေပးရွဴလိုက္ပါက ခ်က္ျခင္းယူပစ္သလို ေပ်ာကက္င္းသက္သာသြားေစသျဖင့္ မ်ားမ်ားရရွိရန္
လိုအပ္သည္ဟု သိရွိရသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ အႏၱရာယ္ရွိ၍ တိက်ေသခ်ာမႈမရွိသည့္ အယူအစြဲကို 
ေနာက္ထပ္ဦးတည္အုပ္စု ေဆြးေႏြးပြအဲတြင္း ထပ္မံအစ္ေအာက္ေမးျမန္းခဲ့ရာ၌ ေျဖဆိုၾကသူသံုးဦး 
စလံုးကလည္း မက္အမ္ဖီတမင္း အထုပ္ႀကီးမ်ား၌ အေရာင္ကြဲထြက္ေနသည့္ ေဆးျပားတစ္ခုစီပါ
လာတတ္သည္ဟု ဆက္လက္အတည္ျပဳ ေျပာဆုိသြားခဲ့ၾကသည္။ မည္သို႔ဆိုေစ ယင္းေဆးျပား၏ 
အာနိသင္သက္ေရာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎တို႔သံုးဦး၏ အျမင္သေဘာထားအသီးသီး ထပ္တူမက်
ဘဲကြဲျပားသြားခဲ့သည္။ ယင္းတို႔အနက္ ေျဖဆိသုူတစ္ဦးက ေဆးလြန္၍ ေၾကာင္သြားသည့္အခါ၌ 
ေျဖေဆးကဲ့သို႔ အမွန္တကယအ္သုံး၀င္ႏုိင္သည္ဟု ေတြးထင္ခဲ့သည္။ အျခားတစ္ဦးက ပိုမိုအရည္
အေသြးသန္႔စင္၍ အာနိသင္ပုိမုိျပင္းထန္သည့္ စိတ္ၾကြေဆးျပား ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ယူဆခ့ဲသည္။ ေနာက္
ဆံုးေျဖဆိုသြားသည့္သူက အဆိုပါေဆးျပားသည္ မည္သည့္အာနသိင္မွ် မရိွသည့္ ဗလာေဆးျပား
တစ္ခုသာျဖစ္သည္ဟု ရႈျမင္သြားခဲ့သည္။ 

 ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေျဖဆိုသြားခဲ့သူတစ္ဦးက မက္အမ္ဖီတမင္းသည္ ကြန္ဒံုးကဲ့သို႔ပင္ 
လိင္ဆက္ဆံရာ၌ HIV ကူးစက္ခံရျခင္းမရွိေစရန္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္သည္ဟု 
အမွတ္မွားေနခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။

 အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ဥပမာမ်ားသည္ မက္အမ္ဖီတမင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အေထာက္
အထားေပၚအေျခခံ၍ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးကို  ဦးစားေပးထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
ကိုလက္လွမ္းမီ အသံုးခ်ႏိုင္မႈမရွိျခင္းသည္ စိတ္ၾကြေဆးသံုးစြဲသူမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို ဆိုးဆိုးရြား
ရြားထိခိုက္ပ်က္စီးေစႏိုင္သည့္ တိက်ေသခ်ာမႈ မရွိေသာ အယူအစြဲမ်ားပ်ံ႕ႏွံ ႔တြင္က်ယ္လာေစရန္ 
က်ားကန္ေပးလ်က္ရွိသည္။ တစ္ဦးခ်င္းအေသးစိတ္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းရာ၌ ေျဖဆိုသြားခဲ့သူတစ္ဦး
ကထိုကဲ့သို႔ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လက္လွမ္းမီအသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းသည္ လူငယ္မ်ား
ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲသူမ်ားကိုသာ အက်ိဳးျပဳျခင္းမဟုတ္ဘဲ မက္အမ္ဖီတမင္းေဆးျပားမ်ား၊ သံုးစြဲ
လ်က္ရွိသူမ်ားအတြက္ မည္သည့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အရဲစြန္႔ရမႈအႏၱရာယ္မ်ားရွိေနေၾကာင္း စူးစမ္း 
ေလ့လာရန္ ဆႏၵရိွသည့္ မိဘမ်ားအတြက္ပါ အက်ိဳးရွိေစသည္ဟု ေထာက္ျပေျပာဆိုခဲ့သည္။ ဤကဲ့
သို႔ကြာဟ ေပ်ာက္ဆုံးလ်က္ရိွသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းဖာေထးရာ၌ သီးျခား

အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး အစီအစဥ္မ်ားအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အင္တာနက္၊ လူမႈကြန္ရက္ သို႔မ
ဟုတ္ မိုဘိုင္းဖုန္းအပလီေကးရွင္းကဲ့သို႔ေသာ နည္းပညာသစ္မ်ားကို အသံုးခ်ျခင္းအားျဖင့္ေသာ္
လည္းေကာင္း မက္အမ္ဖတီမင္းသံုးစြဲမႈႏွင့္ စပလ္်ဥ္း၍ လြဲမွားစြာသိရွိထားသည့္ အသိအျမင္မ်ား
ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေျခရွသိည့္ အႏၱရာယ္မ်ားကို ကူညီေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ပါသည္။ သုံးစြဲသူမ်ား၏ 
ကိုယ္တိုင္သံုးစြဲရာမွ ရရွိလာသည့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ အသိအျမင္မ်ား သာမက အျခားသူမ်ား
ေဘးကင္းေစရန္ လမ္းညႊန္အႀကံေပးလိုၾကသည့္ သုံးစြသူဲမ်ား၏ စိတ္အားထက္သန္မႈတို႔ကို အသိ
အမတ္ွျပဳအားေပးအားေျမႇာက္ျပဳကာ အေထာက္အထားအေျချပဳ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားက်ယ္ 
က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္လွမ္းမီလာႏိုင္ေအာင္ ေထာက္မက်ားကန္ေပးသင့္ပါသည္။

အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ရယူခံစားျခင္း။

 ဘိန္းျဖဴကိုပါ အေၾကာထဲထိုးသြင္း အသံုးျပဳေနၾကသူမ်ားမွလြဲ၍ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူအ
မ်ားစုသည္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးအပ္လ်က္ရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 
ေလာက္ေလာက္လားလား အဆက္အသြယ္မရိွၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရိွခ့ဲသည္။ တစ္ဦးခ်င္းအေသးစိတ္ 
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးအပ္လ်က္ရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကြင္းဆင္းေဆး၀ါး
အကူသံုးဦးက ၎တို႔၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအေၾကာထဲ ထုိးသြင္းအသံုးျပဳသူမ်ား
၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုသာ အမ်ားဆံုးျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္ဟု ၀န္ခံေျပာဆိုသြား
ခဲ့သည္။ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုသည္သာလွ်င္ မက္အမ္ဖီတမင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ သီးျခားသတင္း
အခ်က္အလက္မ်ားပါရွိသည့္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားကို ေရးဆြဲျပင္ဆငက္ာ စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ား 
ကိုရွဴရိႈက္ရာ၌ အသုံးျပဳႏုိင္သည့္ စားေသာက္ကုန္သုံး အပူဒဏ္ခခဲံျပားမ်ားႏွင့္အတူ ျဖန္႔ေ၀ေပးလ်က္
ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 

 အထက္တြင္ဆိုခဲ့သည့္အတုိင္းပင္ ဤႏွစ္မ်ားအတြငး္ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈ ပို၍ေရပန္း
စားတြင္က်ယလ္ာခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ၍္ မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ
သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသမူ်ား စုဖြဲ႕ထားသည့္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထအဖြဲ႕မ်ား
အေနျဖင့္ ပုိမုိထိေရာက္အက်ိဳးရိွမည့္ အျခားတုံ႔ျပန္ ေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေရးဆြဲေဖာ္ေဆာင္
ႏိုင္ရန္ ပိုမိုႀကိဳးပမ္း အားထုတ္သင့္ေနၿပီျဖစ္သည္။ အနိမ့္ဆံုးအားျဖင့္ လက္ရွိေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိ
သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္၍ လိုအပ္သလိုမြမ္းမံျပင္ဆင္ကာ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈ
ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ျပည့္စံုသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးအပ္ႏိုင္ပါ
သည္။ သီးသန္႔လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားကို ေရးဆြဲျပင္ဆင္၍ ျဖန္႔ျဖဴးေပးျခင္း၊ မီးျခစ္မ်ားႏွင့္ အစား
အေသာက္ျပင္ဆင္ရာ၌ အသုံးျပဳသည့္ ခဲျပားမ်ားႏွင့္အတူ ရွဴရိႈက္ရာ၌ ပုိမုိေဘးကင္းေစသည့္ ပစၥည္း
ကိရိယာမ်ား ေပးအပ္ေထာက္ပံ့ျခင္းတို႔သည္ ရိုးရွင္းလြန္းသက့ဲသုိ႔ ယူဆရေသာ္လည္း အင္ဒိုနီးရွား
ႏိုင္ငံ၏ ဆန္းသစ္ဖန္တီးထားသည့္ ကာရစၥမားစ္ရွာဘူ ေထာက္ကူျပဳစီမံကိန္း၌ (Karisma’s Shabu 
Outreach Project) မီးေမာင္းထိုးျပထားသက့ဲသို႔ပင္ စိတ္ၾကြေဆးျပားသံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ခိုင္မာသည့္ 
ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္၍ အဆက္အသြယ္ျပဳလုပ္ရာ၌ အလြန္ထေိရာက္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား
ျဖစ္သည္။၄၉ အလြယ္တကူ ပံုတူကူးခ် ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားရွိ ေအာင္ျမင္သည့္ 
အေျခခံအေရးယူ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၌ သစသီ္းမ်ား၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား ႏွင့္ အျခားအာဟာရ
ျဖစ္ေစသည့္ အစားအစာမ်ားကုိ အခမ့ဲေ၀ငွေပးသည့္ဌာနမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္းအပါအ၀င္ သြားႏွင့္ခံတြင္း
က်န္းမာေရးကို အားေပးျမႇင့္တင္သည့္ သြားတုိက္ေဆးႏွင့္ သြားတိုက္တံျဖန္႔ေ၀ေရး လုပ္ငန္းလည္း 
ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ ဤသုေတသနျပဳ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္အတြင္း ပါ၀င္ေျဖဆိုခဲ့ၾကသူတိုင္းက 
မက္အမ္ဖီတမင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သီးသန္႔သတင္းအခ်က္အလက္
မ်ားကို လြယ္လြယ္ကူကူ ရရွိေစသင့္သည္ဟူသည့္ အျမင္သေဘာထားအေပၚ လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ 
လက္ခံႀကိဳဆိုခဲ့ၾကျခင္းသည္ အံ့ၾသသင့္စရာ ကိစၥရပ္တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။

 မိမိတို႔၏ ကာမဂဏု္အာရံုခံစားမႈ အားေကာင္းေစရန္ မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲၾကသူမ်ား
အတြက္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းသည့္ ကာမဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သီးျခားပညာေပး
အခ်က္အလက္မ်ား ေရးဆြဲျပင္ဆင္ျခင္းသညလ္ည္း အလြန္အက်ိဳးရွိေၾကာင္း သိသာထင္ရွားလာ
ပါလိမ့္မည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၌ လိင္လုပ္သားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ေဖာက္သည္မ်ား၊ လိင္တူခ်င္းစံု

မက္ၾကသူမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဖက္လိင္ကဲ့သို႔ ျပဳမူေနထိုင္သမူ်ားကုိ ပ့ံပုိးကူညီေပးလ်က္ရွိသည့္ အဖြဲ႕
အစည္းမ်ားသည္ အၿမဲတမ္းလုိလုိ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈႏွင့္ အႏၱရာယ္မ်ားသည့္ လိင္ဆက္ဆံမႈ
အမူအက်င့္မ်ား (ဥပမာ အကာအကြယ္မသုံးဘဲ လူေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံျခင္း) ကုိ ေပၚေပါက္
လာေစႏိုင္သည့္ ယင္း၏သက္ေရာက္ရိုက္ခတ္မႈမ်ားကုိ မ်က္စိလွ်မ္းသြားေလ့ရွိသည္။၅၀ အလားတူ
ပင္အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေနၾကသူမ်ားကလည္း မူးယစ္
ေဆး၀ါးသုံးစြသူဲမ်ား၏ လိင္ဆက္ဆံမႈအေလ့အထမ်ားကုိ ဥေပကၡာျပဳလ်က္ရိွသည္ သုိ႔မဟုတ္ အေပၚ
ယံဆန္လြန္းသည့္ သတင္းစကားမ်ားကိုသာ ေယဘုယ်ဆန္ဆန္ သံုးစြဲေနၾကသည္။၅၁ သို႔ျဖစ္ပါ၍ 
၎တို႔အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားသံုးစြဲသူ ႏွစ္ဖက္စလံုး၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို မွ်မွ်တတ
ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို သီးသန္႔ခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ 

ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏွင့္ တရုတ္ေတာင္ပိုင္းေဒသရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈ - 
သံုးစြဲမႈအေလ့အထမ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း transnationalinstitute၃၁



 အဖြင့္နိဒါန္းပိုင္း၌ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ပင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမည့္သူမ်ားကိုေသာက္
သံုးသူအခ်င္းခ်င္း အရပ္တြင္းခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ကြန္ရက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ရွာေဖြခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္မ်ား၊ အသက္အရြယ္၊ လူမႈေရးအဆင့္အတန္း၊ က်ား-မ သုိ႔မဟုတ္ 
သံုးစြဲမႈပံုစံခ်င္း ခပ္ဆင္ဆင္တူသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးသို႔ ဦးတည္သြားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားသည္ ေသာင္းေျပာငး္ေရာေထြးေနသည့္ လူအုပ္စုႀကီးတစ္ခုကို မွ်မွ်တတ
ကိုယ္စားျပဳထားဆဲျဖစ္သည္ဟု ဆုိႏိုင္ပါသည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူမ်ားသည္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္မွ 
(၅၆) ႏွစ္ၾကား အသက္အရြယ္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အသက္ (၂၀) ႏွင့္ (၄၀) ႏွစ္ အၾကားရွိေသာသူ
မ်ားကို အမ်ားဆံုးေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့စဥ္၌ အခ်ဳိ႕သည္ လက္ရွိ
အလုပ္အကိုင္မရွိသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အမ်ားအျပားသည္ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ား၌ ရာသီအလုိက္ေပၚလာ
သည့္အလုပ္အကိုင္မ်ားအပါအ၀င္ အလုပ္ၾကမ္းမ်ိဳးစံုကို ႀကံဳရာက်ပန္း လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္
ၿပီးအနည္းအက်ဥ္းခန္႔သည္သာလွ်င္ ပုိမုိအေျခတက်ရွိသည့္ ဆံပင္အလွျပင္သူ၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းျပင္
ဆိုင္အလုပ္သမား၊ အငွားယာဥ္ေမာင္း သို႔မဟုတ္ အေ၀းေျပးကားယာဥ္ေမာင္း၊ ဆီအုန္းစိုက္ခင္း 
အလုပ္သမားႏွင့္ ညေစ်းအေရာင္းစာေရးက့ဲသုိ႔ေသာ အလုပ္အကုိင္မ်ိဳးကုိ လုပ္ကုိင္လ်က္ရိွသည္။

 မက္အမ္ဖီတမင္း အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ၂၅ ႏွစ္ (ဘိန္းစာပင္ 
အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀) ခန္႔ရွိၿပီး အတိုဆံုးသံုးစြဲသူ၏ သံုးစြဲ
မႈသက္တမ္းသည္ ၂ ႏွစ္မွ်ရိွသည္။ ၎တုိ႔အနက္မွ ႏွစ္ဦးသည္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲခ်ိန္၌ လံုး၀သံုးစြဲမႈ
မရွိေတာ့ေပ။ အေရးႀကီးသည့္ အခ်ကတ္စ္ခုအေနျဖင့္ သံုးစြဲသူအားလံုးနီးပါးသည္ အခ်ိန္ကာလ
သက္တမ္းအားျဖင့္ ကြာျခားမႈရွိေသာ္လည္း အနည္းဆံုးတစ္ႀကမ္ိမွ် ေခတၱနားခ့ဲဖူးသည္ သုိ႔မဟုတ္ 
လံုး၀ျဖတ္ပစ္ခဲ့ဖူးသည္ဟု သိရွိခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲသူမ်ားအၾကား အလြန္
က်ယ္ေျပာသည့္ ရာဇ၀င္မ်ားႏွင့္ သံုးစြဲမႈပံုစံမ်ိဳးစံုရွိေနေၾကာင္း ျပဆိုလ်က္ရွိသည့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အလြန္အေရးပါလ်က္ရွိသည္။

 ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူေပါင္း ၃၇ ဦးအနက္ ၇ ဦးသည္သာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ဤအေရအတြကသ္ည္ ေနာက္ပုိင္းဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အမ်ဳိးသမီး
ထုတစ္ရပ္လံုးအၾကားရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈ အတိုင္းအတာကုိ အပ္က်မတ္က်ထင္ဟပ္လ်က္
ရွိသည္ဟု မဆိုလိုေပ။ အမ်ဳိးသမီးသံုးစြဲသူ အေရအတြက္ နည္းပါးေနရျခင္းသည္ အမ်ဳိးသားမ်ား
သာပါ၀င္မႈမ်ားျပားသည့္ အရပ္ထဲမွ သုံးစြသူဲကြန္ရက္မ်ားအေပၚ မီွခုိအားထားရသည့္ ရွာေဖြေမးျမန္း
ေရးနည္းလမး္၏ ဘက္လိုက္မႈရိွသည့္ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထုိ႔အျပင္ မူးယစ္
ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈသည္ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္၍ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳးိသမီးမ်ားအေပၚ ေ၀ဖန္ကဲ့ရဲ႕မႈျပင္း
ထန္သည့္ အခင္းအက်င္းမ်ဳိး၌ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈကို သုေတသနျပဳရသည့္အခါ ႀကံဳေတြ႕ရ
သည့္အခက္အခဲမ်ားကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ရုပ္လံုးေပၚလာေစပါသည္။ 

 ပထမဆံုး ေလ့လာသံုးသပ္မိသည့္အခ်က္အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲသူ့ အမ်ား
စုသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားတကာ ခုိင္းႏိႈင္းပံုေဖာ္ၾကသည့္ ကူကယ္
၍မရေတာ့ေသာသူမ်ားႏွင့္ ဆင္ျခင္တံုတရားကင္းမဲ့သည့္ “ေဆးသမားမ်ား” ဟူသည့္ပုံရိပ္မ်ိဳ း၌ အံ၀င္
ေနၾကသူမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ အမွန္တကယ္လည္း ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူ အမ်ားစုသည္ အလုပ္လုပ္
ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး က်ယ္ျပန္႔သည့္ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားရိွေနၾကသလုိ ရပ္ေရးရြာေရးလုပ္
ငန္းမ်ား၌လည္း တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ မိသားစုႏွင့္ ေကာင္းမြန္
သည့္ဆက္ဆေံရး တည္ေဆာက္ထားႏိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕သည့္ အိမ္ေထာင္ရက္သားက်
ကာသားသမီးမ်ား ထြန္းကား၍ ၀၀လင္လင္ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ၾကသည့္အျပင္ သားသမီး
မ်ား၏ ပညာေရးကိုလည္း အျပည့္အ၀ေထာက္ပ့ံေပးႏိုင္ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ မိမိတို႔၏ မူးယစ္ေဆး
၀ါးသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ အခက္ေတြ႕ေနရသူအခ်ိဳ႕လည္း အမွန္တကယ္ရွိေန
ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ သံုးစြဲသူမ်ားအားလံုးသည္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာ

ႏိုင္သည့္ အရဲစြန္႔ရမႈ အႏၱရာယ္မ်ားရွိေနၿပီး ဆိုးရြားသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ သက္ေရာက္မႈမ်ားေပၚ
ေပါက္လာႏိုင္ေၾကာင္း (အႏၱရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ေကာင္းစြာ
နားလည္သေဘာေပါက္ထားသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

 ေျဖဆိုသူမ်ားအားလံုးက အရြယ္စံု၊ အလုပ္အကိုင္မ်ိဳးစံု၊ လူမႈစီးပြားေရးအဆင့္အတန္း
အမ်ိဳးမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ က်ား/မ မဟူ လူ႔အလႊာေပါင္းစံု၌ မက္အမ္ဖီတမင္းကို ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်
စြာသံုးစြဲလ်က္ရွိသည္ဟု အတည္ျပဳေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 လူငယ္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ စူးစမ္းေလ့လာရန္ႏွင့္ အပန္းေျဖရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ျဖင့္မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲမႈျပဳရန္ အထူးတလည္ တိမ္းညႊတ္လြယ္သူမ်ားအျဖစ္ အစဥ္အဆက္ပံု
ေဖာ္ခံခဲ့ရျခင္းအေပၚ ထူး၍အ့ံၾသသင့္စရာေတာ့မရိွေပ။ အမ်ားအျပားကလည္း အမ်ိဳးသားမ်ားအၾကား
၌သာ ေရပန္းစားလူႀကိဳက္မ်ားသည့္ ဘိန္းျဖဴကဲ့သို႔ေသာ အျခားမူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ကင္းကင္း
ရွင္းရွင္းရွိလင့္ကစား မက္အမ္ဖီတမင္းႏွင့္ ပတ္သက္လာသည့္အခါ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား
သည္လည္း ရံဖန္ရံခါသံုးစြဲတတ္ၾကသည္ဟု အခိုင္အမာေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေတြ႕ဆုံေမး
ျမန္းခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ား၏ ေခ်ာကလက္ႏွင့္ အေမႊးရနံ႔ခ်င္း ဆင္တူ၍ 
စိတ္ကိုတက္ၾကြေစတတ္သည့္ အာနိသင္သည္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈပိုရွိလာေစၿပီး လူမႈ
ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္လာေစသည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ိဳးကို (အက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ရရွိေစသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးထုအၾကား ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်ျခင္းျဖစ္
သည္ဟု ေထာက္ျပေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 ေျဖဆိုခဲ့သူအားလံုးနီးပါးက ညဆိုင္းအလုပ္ဆင္းရသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ကာယလုပ္အား 
အလြန္အမင္းစိုက္ထုတ္၍ ပင္ပင္ပန္းပန္းလုပ္ကိုင္ၾကရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္ၿပီး
ေျမာက္ေစရန္ႏွင့္ ႏိုးႏိုးၾကားၾကားသတိရိွရန္ လုိအပ္သျဖင့္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲႏိုင္သည့္အလား
အလာပိုမိုျမင့္မားသည္ဟု တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္းေျပာဆုိခ့ဲၾကသည္။ မၾကာခဏ ရည္ညႊန္းကုိးကား
တတ္ၾကသည့္ သာဓကမ်ား၌ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေက်ာက္စမ္ိးတြင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရႊတြင္းမ်ား၌ လုပ္
ကိုင္ေနၾကသူမ်ား၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ငါးဖမ္းစက္ေလွမ်ားေပၚ၌ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသူမ်ား၊ 
အေ၀းေျပး သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕တြင္းအငွားယာဥ္ေမာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ၂၄ နာရီ ၇ ရက္လံုး လည္ပတ္ 
လ်က္ရွိသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ကြက္မ်ားရွိ ကာယလုပ္သားမ်ားပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ 

 မည္သုိ႔ဆုိေစ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈသည္ လူခ်မ္းသာမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးသမားမ်ားအၾကား
၌လည္း အလြန္ေရပန္းစားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ 
လူမႈစီးပြားေရးေနာက္ခံရွသူိမ်ားသာ သုံးစြေဲလ့ရိွသည္ဟု ေျဖဆိုသူမ်ားရႈျမင္သည့္ ဘိန္းျဖဴႏွင့္မတူ 
ကြဲျပားျခားနားသြားျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးက႑ (ဒစၥ္ကိုႏွင့္ ကာရာအုိေက) ၌ မိမိတုိ႔၏ အလုပ္ကို
(တစ္ညလံုး ႏိုးၾကားတက္ၾကြေနေစရန္၊ အရွက္အေၾကာက္ေလ်ာ့ပါးေစရန္၊ သီဆိုကခုန္ႏိုင္ေစရန္ 
စသည္ျဖင့္) ေပါ့ေပါ့ပါးပါးလုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ အသုံးျပဳသည့္ မိန္းကေလးမ်ားအၾကား၌သာမက ၎တို႔
၏ေဖာက္သည္မ်ားအၾကား၌ပါ (ကာမဂုဏ္အာရံု ခံစားမႈအားေကာင္းေစရန္ႏွင့္ ခံစားခ်က္ေဇာကို 
အရွိန္ျမႇင့္တင္ရန္) မက္အမ္ဖီတမင္း စိတ္ၾကြေဆးျပားသံုးစြဲမႈ တြင္က်ယ္ေရပန္းစားလ်က္ရွိသည္
ဟုေျဖဆိုသူမ်ားအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံသေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

 ဘိန္းျဖဴကိုပါ အေၾကာထဲထိုးသြင္း အသံုးျပဳေနၾကသူမ်ားမွလြဲ၍ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူအ
မ်ားစုသည္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးအပ္လ်က္ရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 
ေလာက္ေလာက္လားလား အဆက္အသြယ္မရိွၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရိွခ့ဲသည္။ တစ္ဦးခ်င္းအေသးစိတ္ 
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးအပ္လ်က္ရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကြင္းဆင္းေဆး၀ါး
အကူသံုးဦးက ၎တို႔၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအေၾကာထဲ ထုိးသြင္းအသံုးျပဳသူမ်ား
၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုသာ အမ်ားဆံုးျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္ဟု ၀န္ခံေျပာဆိုသြား
ခဲ့သည္။ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုသည္သာလွ်င္ မက္အမ္ဖီတမင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ သီးျခားသတင္း
အခ်က္အလက္မ်ားပါရွိသည့္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားကို ေရးဆြဲျပင္ဆငက္ာ စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ား 
ကိုရွဴရိႈက္ရာ၌ အသုံးျပဳႏုိင္သည့္ စားေသာက္ကုန္သုံး အပူဒဏ္ခခဲံျပားမ်ားႏွင့္အတူ ျဖန္႔ေ၀ေပးလ်က္
ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 

 အထက္တြင္ဆိုခဲ့သည့္အတုိင္းပင္ ဤႏွစ္မ်ားအတြငး္ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈ ပို၍ေရပန္း
စားတြင္က်ယလ္ာခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ၍္ မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ
သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသမူ်ား စုဖြဲ႕ထားသည့္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထအဖြဲ႕မ်ား
အေနျဖင့္ ပုိမုိထိေရာက္အက်ိဳးရိွမည့္ အျခားတုံ႔ျပန္ ေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေရးဆြဲေဖာ္ေဆာင္
ႏိုင္ရန္ ပိုမိုႀကိဳးပမ္း အားထုတ္သင့္ေနၿပီျဖစ္သည္။ အနိမ့္ဆံုးအားျဖင့္ လက္ရွိေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိ
သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္၍ လိုအပ္သလိုမြမ္းမံျပင္ဆင္ကာ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈ
ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ျပည့္စံုသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးအပ္ႏိုင္ပါ
သည္။ သီးသန္႔လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားကို ေရးဆြဲျပင္ဆင္၍ ျဖန္႔ျဖဴးေပးျခင္း၊ မီးျခစ္မ်ားႏွင့္ အစား
အေသာက္ျပင္ဆင္ရာ၌ အသုံးျပဳသည့္ ခဲျပားမ်ားႏွင့္အတူ ရွဴရိႈက္ရာ၌ ပုိမုိေဘးကင္းေစသည့္ ပစၥည္း
ကိရိယာမ်ား ေပးအပ္ေထာက္ပံ့ျခင္းတို႔သည္ ရိုးရွင္းလြန္းသက့ဲသုိ႔ ယူဆရေသာ္လည္း အင္ဒိုနီးရွား
ႏိုင္ငံ၏ ဆန္းသစ္ဖန္တီးထားသည့္ ကာရစၥမားစ္ရွာဘူ ေထာက္ကူျပဳစီမံကိန္း၌ (Karisma’s Shabu 
Outreach Project) မီးေမာင္းထိုးျပထားသက့ဲသို႔ပင္ စိတ္ၾကြေဆးျပားသံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ခိုင္မာသည့္ 
ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္၍ အဆက္အသြယ္ျပဳလုပ္ရာ၌ အလြန္ထေိရာက္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား
ျဖစ္သည္။၄၉ အလြယ္တကူ ပံုတူကူးခ် ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားရွိ ေအာင္ျမင္သည့္ 
အေျခခံအေရးယူ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၌ သစသီ္းမ်ား၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား ႏွင့္ အျခားအာဟာရ
ျဖစ္ေစသည့္ အစားအစာမ်ားကုိ အခမ့ဲေ၀ငွေပးသည့္ဌာနမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္းအပါအ၀င္ သြားႏွင့္ခံတြင္း
က်န္းမာေရးကို အားေပးျမႇင့္တင္သည့္ သြားတုိက္ေဆးႏွင့္ သြားတိုက္တံျဖန္႔ေ၀ေရး လုပ္ငန္းလည္း 
ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ ဤသုေတသနျပဳ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္အတြင္း ပါ၀င္ေျဖဆိုခဲ့ၾကသူတိုင္းက 
မက္အမ္ဖီတမင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သီးသန္႔သတင္းအခ်က္အလက္
မ်ားကို လြယ္လြယ္ကူကူ ရရွိေစသင့္သည္ဟူသည့္ အျမင္သေဘာထားအေပၚ လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ 
လက္ခံႀကိဳဆိုခဲ့ၾကျခင္းသည္ အံ့ၾသသင့္စရာ ကိစၥရပ္တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။

 မိမိတို႔၏ ကာမဂဏု္အာရံုခံစားမႈ အားေကာင္းေစရန္ မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲၾကသူမ်ား
အတြက္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းသည့္ ကာမဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သီးျခားပညာေပး
အခ်က္အလက္မ်ား ေရးဆြဲျပင္ဆင္ျခင္းသညလ္ည္း အလြန္အက်ိဳးရွိေၾကာင္း သိသာထင္ရွားလာ
ပါလိမ့္မည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၌ လိင္လုပ္သားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ေဖာက္သည္မ်ား၊ လိင္တူခ်င္းစံု

မက္ၾကသူမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဖက္လိင္ကဲ့သို႔ ျပဳမူေနထိုင္သမူ်ားကုိ ပ့ံပုိးကူညီေပးလ်က္ရွိသည့္ အဖြဲ႕
အစည္းမ်ားသည္ အၿမဲတမ္းလုိလုိ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈႏွင့္ အႏၱရာယ္မ်ားသည့္ လိင္ဆက္ဆံမႈ
အမူအက်င့္မ်ား (ဥပမာ အကာအကြယ္မသုံးဘဲ လူေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံျခင္း) ကုိ ေပၚေပါက္
လာေစႏိုင္သည့္ ယင္း၏သက္ေရာက္ရိုက္ခတ္မႈမ်ားကုိ မ်က္စိလွ်မ္းသြားေလ့ရွိသည္။၅၀ အလားတူ
ပင္အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေနၾကသူမ်ားကလည္း မူးယစ္
ေဆး၀ါးသုံးစြသူဲမ်ား၏ လိင္ဆက္ဆံမႈအေလ့အထမ်ားကုိ ဥေပကၡာျပဳလ်က္ရိွသည္ သုိ႔မဟုတ္ အေပၚ
ယံဆန္လြန္းသည့္ သတင္းစကားမ်ားကိုသာ ေယဘုယ်ဆန္ဆန္ သံုးစြဲေနၾကသည္။၅၁ သို႔ျဖစ္ပါ၍ 
၎တို႔အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားသံုးစြဲသူ ႏွစ္ဖက္စလံုး၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို မွ်မွ်တတ
ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို သီးသန္႔ခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ 

ကုသာေရးႏွင့္ အစားထုိး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ရယူခံစားျခင္း။

 အခ်ိဳ႕ေသာ ေျဖဆုိသူမ်ားသည္ ဤနယ္ေျမေဒသအတြင္း မူးယစ္ေဆးစြကုဲသေရး ၀န္ေဆာင္
မႈပံုစံ တစ္ခ်ိဳ႕ရွိေနေၾကာင္း သိရွိထားၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ေပၚရိွ အစုိးရ
ကုသေရးစခန္းမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးအေျချပဳ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး စင္တာမ်ားကိုေတာ့ အနည္း
ဆံုးသိရွိသည္ဟု ရည္ညႊန္းေျပာဆုိခ့ဲၾကသည္။ မည္သို႔ဆိုေစ ၎တို႔သည္ အဓိကအေၾကာင္းျပခ်က္
ႏွစ္ခုျဖင့္ ေရရာေသခ်ာမႈရိွသည့္ ေရြးခ်ယ္စရာ မဟုတ္သည့္ ဤ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ျငင္းပယ္
ခဲ့ၾကသည္။ ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ ဤစခန္းမ်ားသည္ ပိတ္ေလွာင္ကုသေပးသည့္ အခင္းအက်င္း
မ်ိဳးေဖာ္ထတု္ဖန္တီး၍ လံုး၀ကင္းရွင္းသြားသည္အထိ ျဖတ္ေတာက္ေပးရန္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
ရည္မွန္းထားသည့ ္“မူးယစ္ကုသေရး” ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အဆုိျပဳထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဆို
လိုသည္မွာ ယင္းစခန္းမ်ား၌ သြားေရာက္ကုသမႈ ခံယူၾကသူမ်ားသည္ ၀င္ေရာက္သြားသည္ႏွင့္ ျပန္
ထြက္လာ၍မရေတာ့ဘဲ ၎တို႔၏ “ကုသမႈ” ေအာင္ျမင္ၿပီးဆံုးသည္အထိ မျဖစ္မေနဆက္လက္ေန 
ထိုင္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ထိန္းသိမ္းကုသေပးသည့္ ကာလမ်ားကြဲျပားေလ့ရွိေသာ္လည္း အစိုးရ
စခန္းမ်ား၌ ရက္သတၱပတ ္သံုးေလးပတ္ခန္႔ၾကာျမင့္တတ္ၿပီး ဘာသာေရးအေျချပဳ ျပန္လည္ထူ
ေထာင္ေရးစင္တာမ်ား၌ဆုိပါက လေပါင္းအတန္ငယ္ ၾကာျမင့္တတ္သည္။ ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ 
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက ဤစခန္းမ်ား၌ ေပးအပ္လ်က္ရွိသည့္ ေဆး၀ါးအေထာက္အပံ့မ်ားလံု
ေလာက္ျပည့္စံုမႈမရွဟုိ ေ၀ဖန္ေျပာဆုိခ့ဲၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ ဘာသာေရးအေျချပဳ ျပန္လည္ထူေထာင္
ေရးစင္တာမ်ား၌ ယင္းထ/ယင္းကန္သည့္ ေ၀ဒနာမ်ားကို ကုစားေပးသည့္ေဆး၀ါးမ်ား  လံုး၀ေပး
အပ္ေထာက္ပ့ံျခင္းမရွိခဲ့ဟု ေျပာဆိုသြားၾကသည္။ ၎တို႔အေနျဖင့္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲသည္ဟု 
၀န္ခံေျပာဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕လာရႏိုင္သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ သက္ေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ 
မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈကို ေလွ်ာ့ခ်လိုေသာ္လည္း သို႔မဟုတ္ ရပ္တန္႔ပစ္လိုေသာ္လည္း ဆရာ၀န္
တစ္ဦးဦး သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိကေဆးကုခန္း တစ္ခုခုသို႔ သြားေရာက္အကူအညီေတာင္း၍ ေဆြးေႏြး
တိုင္ပင္မႈျပဳရန္ မစြန္႔စားရဲၾကဟု ေျဖဆိုသူအခ်ိဳ႕ ရွင္းလင္းေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

ျပႆနာရိွသည့္ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြဲမႈ။

ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔အစည္း (WHO) က မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲသူစုစုေပါင္း၏ ၁၁% ခန္႔သည္သာလွ်င္ မွီခိုစြဲလမ္း
သည့္အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိသြားသည္ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္
ရာျပႆနာမ်ားကို ႀကံဳေတြ႔ရသည့္အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိသြားၾကသည္ဟု ခန္႔မွန္းေျပာဆိုခဲ့သည္။ တစ္နည္းဆိုရေသာ္ 
သံုးစြဲသူ ၁၀ ဦးအနက္ ၉ ဦးခန္႔၏ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈသည္ ၎တို႔အတြက္ မည္သည့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ စိတ္ပိုင္း
ဆိုင္ရာျပႆနာကိုမွ် သယ္ေဆာင္လာလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။  

ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏွင့္ တရုတ္ေတာင္ပိုင္းေဒသရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈ - 
သံုးစြဲမႈအေလ့အထမ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း transnationalinstitute၃၂

 ေျဖဆိုခဲ့သူတစ္ဦးဆုိလွ်င္ မက္အမ္ဖီတမင္း သုံးစြမဲႈကုိ ရပ္တန္႔ပစ္ႏိုငေ္စရန္ အႀကိမ္ေပါင္း
မ်ားစြာ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ကုသေရးစခန္းမ်ား၌ ႏွစ္ေပါက္ေအာင္ေနခဲ့ဖူး
သလို ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ဘာသာေရးအေျချပဳ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစင္တာ တစ္ခု၌လည္းသြား
ေရာက္ေနထိုင္ခဲ့ဖူးသည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ကံမေကာင္းအေၾကာင္းမလွစြာျဖင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ႀကိဳး

စားခဲ့ေသာ္လည္း ၎အေနျဖင့္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈကို ရပ္တန္႔ပစ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ တစ္ခ်ိန္
မဟုတ္တစ္ခ်နိ္ ျပန္လည္သံုးစြဲ ဲျဖစ္ခဲ့သည္။ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရွိၾကျခင္းမရွိေသာ္လည္း မက္
အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈ ျပႆနာရိွသူမ်ားအတြက္ အစားထိုးေဆး၀ါးတစ္မ်ိဳးအျဖစ္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၌ ဒက္စ္
အမဖ္ီတမင္းဟုေခၚသည့္ ေဆး၀ါးကို သံုးစြဲလာခဲ့သည္မွာ အနည္းဆံုး ၂၅ ႏွစ္ေက်ာ္လာခဲ့ၿပီျဖစ္
သလို ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၌လည္း လြန္ခဲ့သည့္ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ကတည္းက စတင္သံုးစြဲလာခဲ့သည္။၅၂ 
အက်ိဳးျပဳရလဒ္မ်ား ရိွေနလင့္ကစား ဤအစီအစဥ္မ်ားကုိ အားေပးျမႇင့္တင္မႈ လြန္စြာနည္းပါးခ့ဲသည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငအံတြင္း၌ ဤက့ဲသုိ႔ေသာ အစားထုိးကုသမႈကုိသာ ရရိွႏုိင္ခ့ဲမည္ဆုိလွ်င္ ဤသုံးစြသူဲအတြက္
သာမက လုံး၀ကင္းရွင္းသြားေစရန္ ရည္ရြယ္ခ့ဲၾကသည့္ သမားရုိးက်ကုသေရးအစီအစဥ္မ်ား၌ ေအာင္
ျမင္ခဲ့ျခင္းမရွိသည့္ အျခားသူမ်ားအတြက္ပါ စစ္မွန္သည့္ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုကို ေဆာင္က်ဥ္းေပး
ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။



 အဖြင့္နိဒါန္းပိုင္း၌ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ပင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမည့္သူမ်ားကိုေသာက္
သံုးသူအခ်င္းခ်င္း အရပ္တြင္းခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ကြန္ရက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ရွာေဖြခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္မ်ား၊ အသက္အရြယ္၊ လူမႈေရးအဆင့္အတန္း၊ က်ား-မ သုိ႔မဟုတ္ 
သံုးစြဲမႈပံုစံခ်င္း ခပ္ဆင္ဆင္တူသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးသို႔ ဦးတည္သြားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားသည္ ေသာင္းေျပာငး္ေရာေထြးေနသည့္ လူအုပ္စုႀကီးတစ္ခုကို မွ်မွ်တတ
ကိုယ္စားျပဳထားဆဲျဖစ္သည္ဟု ဆုိႏိုင္ပါသည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူမ်ားသည္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္မွ 
(၅၆) ႏွစ္ၾကား အသက္အရြယ္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အသက္ (၂၀) ႏွင့္ (၄၀) ႏွစ္ အၾကားရွိေသာသူ
မ်ားကို အမ်ားဆံုးေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့စဥ္၌ အခ်ဳိ႕သည္ လက္ရွိ
အလုပ္အကိုင္မရွိသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အမ်ားအျပားသည္ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ား၌ ရာသီအလုိက္ေပၚလာ
သည့္အလုပ္အကိုင္မ်ားအပါအ၀င္ အလုပ္ၾကမ္းမ်ိဳးစံုကို ႀကံဳရာက်ပန္း လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္
ၿပီးအနည္းအက်ဥ္းခန္႔သည္သာလွ်င္ ပုိမုိအေျခတက်ရွိသည့္ ဆံပင္အလွျပင္သူ၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းျပင္
ဆိုင္အလုပ္သမား၊ အငွားယာဥ္ေမာင္း သို႔မဟုတ္ အေ၀းေျပးကားယာဥ္ေမာင္း၊ ဆီအုန္းစိုက္ခင္း 
အလုပ္သမားႏွင့္ ညေစ်းအေရာင္းစာေရးက့ဲသုိ႔ေသာ အလုပ္အကုိင္မ်ိဳးကုိ လုပ္ကုိင္လ်က္ရိွသည္။

 မက္အမ္ဖီတမင္း အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ၂၅ ႏွစ္ (ဘိန္းစာပင္ 
အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀) ခန္႔ရွိၿပီး အတိုဆံုးသံုးစြဲသူ၏ သံုးစြဲ
မႈသက္တမ္းသည္ ၂ ႏွစ္မွ်ရိွသည္။ ၎တုိ႔အနက္မွ ႏွစ္ဦးသည္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲခ်ိန္၌ လံုး၀သံုးစြဲမႈ
မရွိေတာ့ေပ။ အေရးႀကီးသည့္ အခ်ကတ္စ္ခုအေနျဖင့္ သံုးစြဲသူအားလံုးနီးပါးသည္ အခ်ိန္ကာလ
သက္တမ္းအားျဖင့္ ကြာျခားမႈရွိေသာ္လည္း အနည္းဆံုးတစ္ႀကမ္ိမွ် ေခတၱနားခ့ဲဖူးသည္ သုိ႔မဟုတ္ 
လံုး၀ျဖတ္ပစ္ခဲ့ဖူးသည္ဟု သိရွိခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲသူမ်ားအၾကား အလြန္
က်ယ္ေျပာသည့္ ရာဇ၀င္မ်ားႏွင့္ သံုးစြဲမႈပံုစံမ်ိဳးစံုရွိေနေၾကာင္း ျပဆိုလ်က္ရွိသည့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အလြန္အေရးပါလ်က္ရွိသည္။

 ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူေပါင္း ၃၇ ဦးအနက္ ၇ ဦးသည္သာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ဤအေရအတြကသ္ည္ ေနာက္ပုိင္းဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အမ်ဳိးသမီး
ထုတစ္ရပ္လံုးအၾကားရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈ အတိုင္းအတာကုိ အပ္က်မတ္က်ထင္ဟပ္လ်က္
ရွိသည္ဟု မဆိုလိုေပ။ အမ်ဳိးသမီးသံုးစြဲသူ အေရအတြက္ နည္းပါးေနရျခင္းသည္ အမ်ဳိးသားမ်ား
သာပါ၀င္မႈမ်ားျပားသည့္ အရပ္ထဲမွ သုံးစြသူဲကြန္ရက္မ်ားအေပၚ မီွခုိအားထားရသည့္ ရွာေဖြေမးျမန္း
ေရးနည္းလမး္၏ ဘက္လိုက္မႈရိွသည့္ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထုိ႔အျပင္ မူးယစ္
ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈသည္ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္၍ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳးိသမီးမ်ားအေပၚ ေ၀ဖန္ကဲ့ရဲ႕မႈျပင္း
ထန္သည့္ အခင္းအက်င္းမ်ဳိး၌ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈကို သုေတသနျပဳရသည့္အခါ ႀကံဳေတြ႕ရ
သည့္အခက္အခဲမ်ားကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ရုပ္လံုးေပၚလာေစပါသည္။ 

 ပထမဆံုး ေလ့လာသံုးသပ္မိသည့္အခ်က္အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲသူ့ အမ်ား
စုသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားတကာ ခုိင္းႏိႈင္းပံုေဖာ္ၾကသည့္ ကူကယ္
၍မရေတာ့ေသာသူမ်ားႏွင့္ ဆင္ျခင္တံုတရားကင္းမဲ့သည့္ “ေဆးသမားမ်ား” ဟူသည့္ပုံရိပ္မ်ိဳ း၌ အံ၀င္
ေနၾကသူမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ အမွန္တကယ္လည္း ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူ အမ်ားစုသည္ အလုပ္လုပ္
ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး က်ယ္ျပန္႔သည့္ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားရိွေနၾကသလုိ ရပ္ေရးရြာေရးလုပ္
ငန္းမ်ား၌လည္း တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ မိသားစုႏွင့္ ေကာင္းမြန္
သည့္ဆက္ဆေံရး တည္ေဆာက္ထားႏိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕သည့္ အိမ္ေထာင္ရက္သားက်
ကာသားသမီးမ်ား ထြန္းကား၍ ၀၀လင္လင္ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ၾကသည့္အျပင္ သားသမီး
မ်ား၏ ပညာေရးကိုလည္း အျပည့္အ၀ေထာက္ပ့ံေပးႏိုင္ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ မိမိတို႔၏ မူးယစ္ေဆး
၀ါးသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ အခက္ေတြ႕ေနရသူအခ်ိဳ႕လည္း အမွန္တကယ္ရွိေန
ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ သံုးစြဲသူမ်ားအားလံုးသည္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာ

ႏိုင္သည့္ အရဲစြန္႔ရမႈ အႏၱရာယ္မ်ားရွိေနၿပီး ဆိုးရြားသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ သက္ေရာက္မႈမ်ားေပၚ
ေပါက္လာႏိုင္ေၾကာင္း (အႏၱရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ေကာင္းစြာ
နားလည္သေဘာေပါက္ထားသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

 ေျဖဆိုသူမ်ားအားလံုးက အရြယ္စံု၊ အလုပ္အကိုင္မ်ိဳးစံု၊ လူမႈစီးပြားေရးအဆင့္အတန္း
အမ်ိဳးမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ က်ား/မ မဟူ လူ႔အလႊာေပါင္းစံု၌ မက္အမ္ဖီတမင္းကို ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်
စြာသံုးစြဲလ်က္ရွိသည္ဟု အတည္ျပဳေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 လူငယ္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ စူးစမ္းေလ့လာရန္ႏွင့္ အပန္းေျဖရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ျဖင့္မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲမႈျပဳရန္ အထူးတလည္ တိမ္းညႊတ္လြယ္သူမ်ားအျဖစ္ အစဥ္အဆက္ပံု
ေဖာ္ခံခဲ့ရျခင္းအေပၚ ထူး၍အ့ံၾသသင့္စရာေတာ့မရိွေပ။ အမ်ားအျပားကလည္း အမ်ိဳးသားမ်ားအၾကား
၌သာ ေရပန္းစားလူႀကိဳက္မ်ားသည့္ ဘိန္းျဖဴကဲ့သို႔ေသာ အျခားမူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ကင္းကင္း
ရွင္းရွင္းရွိလင့္ကစား မက္အမ္ဖီတမင္းႏွင့္ ပတ္သက္လာသည့္အခါ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား
သည္လည္း ရံဖန္ရံခါသံုးစြဲတတ္ၾကသည္ဟု အခိုင္အမာေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေတြ႕ဆုံေမး
ျမန္းခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ား၏ ေခ်ာကလက္ႏွင့္ အေမႊးရနံ႔ခ်င္း ဆင္တူ၍ 
စိတ္ကိုတက္ၾကြေစတတ္သည့္ အာနိသင္သည္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈပိုရွိလာေစၿပီး လူမႈ
ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္လာေစသည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ိဳးကို (အက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ရရွိေစသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးထုအၾကား ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်ျခင္းျဖစ္
သည္ဟု ေထာက္ျပေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 ေျဖဆိုခဲ့သူအားလံုးနီးပါးက ညဆိုင္းအလုပ္ဆင္းရသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ကာယလုပ္အား 
အလြန္အမင္းစိုက္ထုတ္၍ ပင္ပင္ပန္းပန္းလုပ္ကိုင္ၾကရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္ၿပီး
ေျမာက္ေစရန္ႏွင့္ ႏိုးႏိုးၾကားၾကားသတိရိွရန္ လုိအပ္သျဖင့္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲႏိုင္သည့္အလား
အလာပိုမိုျမင့္မားသည္ဟု တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္းေျပာဆုိခ့ဲၾကသည္။ မၾကာခဏ ရည္ညႊန္းကုိးကား
တတ္ၾကသည့္ သာဓကမ်ား၌ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေက်ာက္စမ္ိးတြင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရႊတြင္းမ်ား၌ လုပ္
ကိုင္ေနၾကသူမ်ား၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ငါးဖမ္းစက္ေလွမ်ားေပၚ၌ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသူမ်ား၊ 
အေ၀းေျပး သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕တြင္းအငွားယာဥ္ေမာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ၂၄ နာရီ ၇ ရက္လံုး လည္ပတ္ 
လ်က္ရွိသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ကြက္မ်ားရွိ ကာယလုပ္သားမ်ားပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ 

 မည္သုိ႔ဆုိေစ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈသည္ လူခ်မ္းသာမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးသမားမ်ားအၾကား
၌လည္း အလြန္ေရပန္းစားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ 
လူမႈစီးပြားေရးေနာက္ခံရွသူိမ်ားသာ သုံးစြေဲလ့ရိွသည္ဟု ေျဖဆိုသူမ်ားရႈျမင္သည့္ ဘိန္းျဖဴႏွင့္မတူ 
ကြဲျပားျခားနားသြားျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးက႑ (ဒစၥ္ကိုႏွင့္ ကာရာအုိေက) ၌ မိမိတုိ႔၏ အလုပ္ကို
(တစ္ညလံုး ႏိုးၾကားတက္ၾကြေနေစရန္၊ အရွက္အေၾကာက္ေလ်ာ့ပါးေစရန္၊ သီဆိုကခုန္ႏိုင္ေစရန္ 
စသည္ျဖင့္) ေပါ့ေပါ့ပါးပါးလုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ အသုံးျပဳသည့္ မိန္းကေလးမ်ားအၾကား၌သာမက ၎တို႔
၏ေဖာက္သည္မ်ားအၾကား၌ပါ (ကာမဂုဏ္အာရံု ခံစားမႈအားေကာင္းေစရန္ႏွင့္ ခံစားခ်က္ေဇာကို 
အရွိန္ျမႇင့္တင္ရန္) မက္အမ္ဖီတမင္း စိတ္ၾကြေဆးျပားသံုးစြဲမႈ တြင္က်ယ္ေရပန္းစားလ်က္ရွိသည္
ဟုေျဖဆိုသူမ်ားအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံသေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

“ကိုယ္မက္အမ္ဖီတမင္း သုံးမွန္း
လူေတြသိရင္ကိုယ့္ကုိအထင္

ေတာ့ေသးၾကေပမယ့္ ၀ိုင္းပယ္
တဲ့အထိေတာ့ မလုပ္ၾကပါဘူး။ 
ဒါေပမဲ့ ဘိန္းျဖဴသံုးတဲ့သူဆုိရင္

ေတာ့ကခ်င္အသုိင္းအ၀ုိင္းမွာ
အပယ္ခံျဖစ္သြားၿပီ။ အဲ့ဒါ

ထက္ဆုိးတာ မရွိေတာ့ဘူး။”

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕မွ 
ေျဖဆိုသူအမ်ိဳးသားတစ္ဦး 

 အခ်ိဳ႕ေသာ ေျဖဆုိသူမ်ားသည္ ဤနယ္ေျမေဒသအတြင္း မူးယစ္ေဆးစြကုဲသေရး ၀န္ေဆာင္
မႈပံုစံ တစ္ခ်ိဳ႕ရွိေနေၾကာင္း သိရွိထားၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ေပၚရိွ အစုိးရ
ကုသေရးစခန္းမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးအေျချပဳ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး စင္တာမ်ားကိုေတာ့ အနည္း
ဆံုးသိရွိသည္ဟု ရည္ညႊန္းေျပာဆုိခ့ဲၾကသည္။ မည္သို႔ဆိုေစ ၎တို႔သည္ အဓိကအေၾကာင္းျပခ်က္
ႏွစ္ခုျဖင့္ ေရရာေသခ်ာမႈရိွသည့္ ေရြးခ်ယ္စရာ မဟုတ္သည့္ ဤ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ျငင္းပယ္
ခဲ့ၾကသည္။ ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ ဤစခန္းမ်ားသည္ ပိတ္ေလွာင္ကုသေပးသည့္ အခင္းအက်င္း
မ်ိဳးေဖာ္ထတု္ဖန္တီး၍ လံုး၀ကင္းရွင္းသြားသည္အထိ ျဖတ္ေတာက္ေပးရန္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
ရည္မွန္းထားသည့ ္“မူးယစ္ကုသေရး” ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အဆုိျပဳထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဆို
လိုသည္မွာ ယင္းစခန္းမ်ား၌ သြားေရာက္ကုသမႈ ခံယူၾကသူမ်ားသည္ ၀င္ေရာက္သြားသည္ႏွင့္ ျပန္
ထြက္လာ၍မရေတာ့ဘဲ ၎တို႔၏ “ကုသမႈ” ေအာင္ျမင္ၿပီးဆံုးသည္အထိ မျဖစ္မေနဆက္လက္ေန 
ထိုင္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ထိန္းသိမ္းကုသေပးသည့္ ကာလမ်ားကြဲျပားေလ့ရွိေသာ္လည္း အစိုးရ
စခန္းမ်ား၌ ရက္သတၱပတ ္သံုးေလးပတ္ခန္႔ၾကာျမင့္တတ္ၿပီး ဘာသာေရးအေျချပဳ ျပန္လည္ထူ
ေထာင္ေရးစင္တာမ်ား၌ဆုိပါက လေပါင္းအတန္ငယ္ ၾကာျမင့္တတ္သည္။ ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ 
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက ဤစခန္းမ်ား၌ ေပးအပ္လ်က္ရွိသည့္ ေဆး၀ါးအေထာက္အပံ့မ်ားလံု
ေလာက္ျပည့္စံုမႈမရွဟုိ ေ၀ဖန္ေျပာဆုိခ့ဲၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ ဘာသာေရးအေျချပဳ ျပန္လည္ထူေထာင္
ေရးစင္တာမ်ား၌ ယင္းထ/ယင္းကန္သည့္ ေ၀ဒနာမ်ားကို ကုစားေပးသည့္ေဆး၀ါးမ်ား  လံုး၀ေပး
အပ္ေထာက္ပ့ံျခင္းမရွိခဲ့ဟု ေျပာဆိုသြားၾကသည္။ ၎တို႔အေနျဖင့္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲသည္ဟု 
၀န္ခံေျပာဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕လာရႏိုင္သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ သက္ေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ 
မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈကို ေလွ်ာ့ခ်လိုေသာ္လည္း သို႔မဟုတ္ ရပ္တန္႔ပစ္လိုေသာ္လည္း ဆရာ၀န္
တစ္ဦးဦး သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိကေဆးကုခန္း တစ္ခုခုသို႔ သြားေရာက္အကူအညီေတာင္း၍ ေဆြးေႏြး
တိုင္ပင္မႈျပဳရန္ မစြန္႔စားရဲၾကဟု ေျဖဆိုသူအခ်ိဳ႕ ရွင္းလင္းေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

“မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးတဲ့အတြက္ 
လူေတြ က်ေနာ္တုိ႔ကိုမဆန္႔က်င္
ဘဲနဲ႔ သင့္ေလ်ာ္တ့ဲ အလုပ္အကုိင္

မ်ိဳးရွာေဖြႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပး
ၾကၿပီး တစ္ခါေလာက္အခြင့္

အေရးေပးၾကမယ္ဆုိရင္ သိပ္
ေကာင္းမွာပဲလုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္မိတယ္။ 
က်ေနာ္တုိ႔အေပၚ စီရင္ဆုံးျဖတ္
ၿပီးစြန္႔ပစ္ၾကမယ့္အစား အခြင့္

အလမ္းနဲ႔ အကူအညီတစ္ခါ 
ေလာက္ပဲ ေပးၾကည့္ပါလို႔ 
က်ေနာ္ေျပာခ်င္ပါတယ္။ 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ 
ေျဖဆိုသူအမ်ိဳးသားတစ္ဦး

 မက္အမ္ဖီတမင္း သုံးစြဲမႈအေပၚ ေ၀ဖန္ကဲရဲ့႕မႈ အလြန္ျပင္းထန္လ်က္ရွိသည္။ ေျဖဆိုခဲ့သူ
အားလံုးနီးပါးက ၎တို႔၏ ပတ္၀န္းက်င္၌ အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲသူမ်ားအေပၚ အလြန္အဆိုးျမင္လ်က္
ရွိသည္ဟု အတည္ျပဳေျပာဆိုသြားခဲ့ၾကသည္။ ဤကဲ့သို႔အဆိုးျမင္ျခင္းက ၎တို႔၏ မိတ္ေဆြသူ
ငယ္ခ်င္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ရပ္ရြာအတြင္းရိွ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔အၾကားရွိ ဆက္ဆံေရးအေပၚရိုက္
ခတ္လာႏိုင္သည့္ သကေ္ရာက္မႈမ်ား အထူးသျဖင့္ မမိိတုိ႔၏ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈကို လူသိသြား
သည့္အခါ သို႔မဟုတ္ သံုးသည္ဟု ၾကားသိသြားသည့္အခါ ျဖစ္ေပၚလာတတ္သည့္ ရုိက္ခတ္မႈမ်ား
ကိုကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ရွင္းလင္းေျပာဆိုသြားခဲ့ၾကသည္။ ေျဖဆိုသူအနည္းအက်ဥ္းက ဘိန္းျဖဴ
သံုးစြဲသူမ်ားအေပၚ ေ၀ဖန္က့ဲရဲ႕မႈသည္ ၎တုိ႔ထက္ပင္ ပို၍ဆိုးရြားျပင္းထန္ႏိုင္သည္ဟု ေထာက္ျပ 
ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။ မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲသူမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ားကို 
မပ်က္မယြင္း ဆက္လက္လုပ္ကုိင္၍ ပုံမွန္ဘ၀မ်ိဳးျဖင့္ ေနထိုင္တတ္ၾကသလို ဘိန္းျဖဴထက္စာလွ်င္ 
ဟန္မပ်က္ဖံုးကြယ္ရန္ ပိုမိုလြယ္ကူၿပီး ကာလတစ္ခုအထိ အမ်ားမသိရွိရေလေအာင္ ေနထိုင္ႏိုင္
ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္ဟု ရွင္းလင္းေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။ 

ေ၀ဖန္ကဲ့ရဲ႕ျခင္းႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း။
လူမႈေရးနယ္ပယ္၌ ေ၀ဖန္ကဲ့ရဲ႕မႈ။

 မက္အမ္ဖတီမင္းသုံးစြမဲႈကုိ လူသိရွင္ၾကားသိရွသိြားျခင္းသည္ အလုပ္အကိုင္ရရွိႏိုင္သည့္ 
သို႔မဟုတ္ ရွာေဖြႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေလ်ာ့က်သြားေစသည့္ ေမာင္းႏွင္အားတစ္ရပ္ျဖစ္
သည္ဟု တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း ေျဖဆိုသြားခဲ့ၾကသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသည္ဟု သိရွိသြား
ျခင္းေၾကာင့္ အလားအလာရွိသည့္ အလုပ္အကုိင္မွ ဖယ္ၾကဥ္ခံရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ထုတ္ပယ္ခံရျခင္း
သည္၎တို႔၏ အမူအက်င့္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ မည္သည့္အကူအညီမွ် မရရွိေစေၾကာင္း ဂရုျပဳ
မွတ္သားသင့္ေပသည္။ ယင္းအစား လူ႔အသုိက္အ၀န္းျပင္ပသို႔ ေရာက္ရွိသြားေစရန္ တြန္းပို႔ပစ္ႏိုင္
သည့္ေမာင္းႏွင္အား တစ္ရပ္သာျဖစ္ေနၿပီး သံုးစြဲသူအား ျပႆနာရွိသည့ ္သုိ႔မဟုတ္ မွီ ခိုစြဲလမ္း
သည့္သံုးစြဲမႈအဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိသြားေစႏိုင္သည့္ အရဲစြန္႔ရမႈ အႏၱရာယ္မ်ားကိုသာ ျမင့္တက္လာ
ေစလ်က္ရွိသည္။ ေျဖဆိုခဲ့သူတစ္ဦးက ခြဲျခားဆက္ဆံမႈသည္ အမ်ားအားျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲ
သူမ်ားအား ၎တို႔ႏွင့္ ေသာက္ေဖာ္ေသာက္ဖက္မ်ားအၾကားရွိ ဆက္ဆံေရးကိုသာ ဆက္လက္
ထိနး္သိမ္းထားေစရန္ တြန္းပို ႔လ်က္ရွိသျဖင့ ္မၿပီးဆံုးႏိုင္သည့္ ေ၀ဖနက္ဲ့ရဲ႕မႈႏွင့္ ဖယ္ၾကဥ္ခံရမႈ
စက္၀န္း၌သာ သံသရာလည္ေစလ်က္ရွိသည္ဟု မခ်ိတင္ကဲေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းစဥ္အတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္မွ်ထိ ေ၀ဖန္ကဲ့ရဲ႕မႈမ်ား 
တြင္က်ယ္ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရိွေၾကာင္း ပိုမိုရုပ္လံုးေပၚလာခဲ့သည္။ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူအခ်ိဳ႕၌ မူးယစ္ေဆး
၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားအေပၚ အၿမဲတမ္းလုိလို အဆိုးျမင္တတ္သည့္ အျမင္သေဘာထားမ်ား၏ ဖိစီးလႊမ္း
မိုးမႈဒဏ္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ခံစားထားရၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါး သုံးစြခ့ဲဲၿပီးေနာက္ ရပ္တန္႔ပစ္ရန္ မစြမ္းသာ
ၾကသျဖင့္ ၎တို႔ကိယ္ုတုိင္ မိမိကုိယ္ကုိ အားနည္း၍ ယံုၾကည္စိတ္ခ်၍ မရသူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္
လာၾကေၾကာင္း ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည္။ ဤအခ်က္ကလည္း ေ၀ဖန္ကဲ့ရဲ႕မႈႏွင့္ ခြဲျခားဆ
က္ဆံမႈမ်ားက မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲေနသူမ်ား၏ မိမိကုယိ္ကိုယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈႏွင့္ မိမိကိုယ္ကိုတန္

ဖိုးထားမႈကို မည္သို႔ခ်ိႏွဲ႔အားနည္းသြားေစလ်က္ရွိၿပီး ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ဘ၀မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္စီမံ
ႏိုင္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကိုပါ လိႈက္စားလ်က္ရွိေၾကာင္း ပိုမိုေပၚလြင္ထင္ရွားလာေစခဲ့သည္။

ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏွင့္ တရုတ္ေတာင္ပိုင္းေဒသရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈ - 
သံုးစြဲမႈအေလ့အထမ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း transnationalinstitute၃၃

 ေျဖဆိုခဲ့သူတစ္ဦးဆုိလွ်င္ မက္အမ္ဖီတမင္း သုံးစြမဲႈကုိ ရပ္တန္႔ပစ္ႏိုငေ္စရန္ အႀကိမ္ေပါင္း
မ်ားစြာ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ကုသေရးစခန္းမ်ား၌ ႏွစ္ေပါက္ေအာင္ေနခဲ့ဖူး
သလို ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ဘာသာေရးအေျချပဳ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစင္တာ တစ္ခု၌လည္းသြား
ေရာက္ေနထိုင္ခဲ့ဖူးသည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ကံမေကာင္းအေၾကာင္းမလွစြာျဖင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ႀကိဳး

စားခဲ့ေသာ္လည္း ၎အေနျဖင့္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈကို ရပ္တန္႔ပစ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ တစ္ခ်ိန္
မဟုတ္တစ္ခ်နိ္ ျပန္လည္သံုးစြဲ ဲျဖစ္ခဲ့သည္။ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရွိၾကျခင္းမရွိေသာ္လည္း မက္
အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈ ျပႆနာရိွသူမ်ားအတြက္ အစားထိုးေဆး၀ါးတစ္မ်ိဳးအျဖစ္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၌ ဒက္စ္
အမဖ္ီတမင္းဟုေခၚသည့္ ေဆး၀ါးကို သံုးစြဲလာခဲ့သည္မွာ အနည္းဆံုး ၂၅ ႏွစ္ေက်ာ္လာခဲ့ၿပီျဖစ္
သလို ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၌လည္း လြန္ခဲ့သည့္ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ကတည္းက စတင္သံုးစြဲလာခဲ့သည္။၅၂ 
အက်ိဳးျပဳရလဒ္မ်ား ရိွေနလင့္ကစား ဤအစီအစဥ္မ်ားကုိ အားေပးျမႇင့္တင္မႈ လြန္စြာနည္းပါးခ့ဲသည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငအံတြင္း၌ ဤက့ဲသုိ႔ေသာ အစားထုိးကုသမႈကုိသာ ရရိွႏုိင္ခ့ဲမည္ဆုိလွ်င္ ဤသုံးစြသူဲအတြက္
သာမက လုံး၀ကင္းရွင္းသြားေစရန္ ရည္ရြယ္ခ့ဲၾကသည့္ သမားရုိးက်ကုသေရးအစီအစဥ္မ်ား၌ ေအာင္
ျမင္ခဲ့ျခင္းမရွိသည့္ အျခားသူမ်ားအတြက္ပါ စစ္မွန္သည့္ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုကို ေဆာင္က်ဥ္းေပး
ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

“ဆင္းရဲတဲ့သူေတြက 
မက္အမ္ဖီတမင္း သုံးစြဲၾကၿပီး
ေတာ့ ခ်မ္းသာတဲ့သူေတြက 

အက္ဖီဒရင္းကို သုံးစြဲၾကတယ္။ 
သူေတာင္းစားေတြပဲ 

ဘိန္းျဖဴသုံးၾကတာပါ။”

၅၆ ႏွစ္အရြယ္ 
ေျဖဆုိသူအမ်ိဳးသားတစ္ဦး၊ 

ယူနန္ျပည္နယ္၊ တရုတ္ႏိုင္ငံ



 အဖြင့္နိဒါန္းပိုင္း၌ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ပင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမည့္သူမ်ားကိုေသာက္
သံုးသူအခ်င္းခ်င္း အရပ္တြင္းခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ကြန္ရက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ရွာေဖြခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္မ်ား၊ အသက္အရြယ္၊ လူမႈေရးအဆင့္အတန္း၊ က်ား-မ သုိ႔မဟုတ္ 
သံုးစြဲမႈပံုစံခ်င္း ခပ္ဆင္ဆင္တူသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးသို႔ ဦးတည္သြားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားသည္ ေသာင္းေျပာငး္ေရာေထြးေနသည့္ လူအုပ္စုႀကီးတစ္ခုကို မွ်မွ်တတ
ကိုယ္စားျပဳထားဆဲျဖစ္သည္ဟု ဆုိႏိုင္ပါသည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူမ်ားသည္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္မွ 
(၅၆) ႏွစ္ၾကား အသက္အရြယ္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အသက္ (၂၀) ႏွင့္ (၄၀) ႏွစ္ အၾကားရွိေသာသူ
မ်ားကို အမ်ားဆံုးေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့စဥ္၌ အခ်ဳိ႕သည္ လက္ရွိ
အလုပ္အကိုင္မရွိသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အမ်ားအျပားသည္ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ား၌ ရာသီအလုိက္ေပၚလာ
သည့္အလုပ္အကိုင္မ်ားအပါအ၀င္ အလုပ္ၾကမ္းမ်ိဳးစံုကို ႀကံဳရာက်ပန္း လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္
ၿပီးအနည္းအက်ဥ္းခန္႔သည္သာလွ်င္ ပုိမုိအေျခတက်ရွိသည့္ ဆံပင္အလွျပင္သူ၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းျပင္
ဆိုင္အလုပ္သမား၊ အငွားယာဥ္ေမာင္း သို႔မဟုတ္ အေ၀းေျပးကားယာဥ္ေမာင္း၊ ဆီအုန္းစိုက္ခင္း 
အလုပ္သမားႏွင့္ ညေစ်းအေရာင္းစာေရးက့ဲသုိ႔ေသာ အလုပ္အကုိင္မ်ိဳးကုိ လုပ္ကုိင္လ်က္ရိွသည္။

 မက္အမ္ဖီတမင္း အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ၂၅ ႏွစ္ (ဘိန္းစာပင္ 
အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀) ခန္႔ရွိၿပီး အတိုဆံုးသံုးစြဲသူ၏ သံုးစြဲ
မႈသက္တမ္းသည္ ၂ ႏွစ္မွ်ရိွသည္။ ၎တုိ႔အနက္မွ ႏွစ္ဦးသည္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲခ်ိန္၌ လံုး၀သံုးစြဲမႈ
မရွိေတာ့ေပ။ အေရးႀကီးသည့္ အခ်ကတ္စ္ခုအေနျဖင့္ သံုးစြဲသူအားလံုးနီးပါးသည္ အခ်ိန္ကာလ
သက္တမ္းအားျဖင့္ ကြာျခားမႈရွိေသာ္လည္း အနည္းဆံုးတစ္ႀကမ္ိမွ် ေခတၱနားခ့ဲဖူးသည္ သုိ႔မဟုတ္ 
လံုး၀ျဖတ္ပစ္ခဲ့ဖူးသည္ဟု သိရွိခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲသူမ်ားအၾကား အလြန္
က်ယ္ေျပာသည့္ ရာဇ၀င္မ်ားႏွင့္ သံုးစြဲမႈပံုစံမ်ိဳးစံုရွိေနေၾကာင္း ျပဆိုလ်က္ရွိသည့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အလြန္အေရးပါလ်က္ရွိသည္။

 ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူေပါင္း ၃၇ ဦးအနက္ ၇ ဦးသည္သာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ဤအေရအတြကသ္ည္ ေနာက္ပုိင္းဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အမ်ဳိးသမီး
ထုတစ္ရပ္လံုးအၾကားရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈ အတိုင္းအတာကုိ အပ္က်မတ္က်ထင္ဟပ္လ်က္
ရွိသည္ဟု မဆိုလိုေပ။ အမ်ဳိးသမီးသံုးစြဲသူ အေရအတြက္ နည္းပါးေနရျခင္းသည္ အမ်ဳိးသားမ်ား
သာပါ၀င္မႈမ်ားျပားသည့္ အရပ္ထဲမွ သုံးစြသူဲကြန္ရက္မ်ားအေပၚ မီွခုိအားထားရသည့္ ရွာေဖြေမးျမန္း
ေရးနည္းလမး္၏ ဘက္လိုက္မႈရိွသည့္ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထုိ႔အျပင္ မူးယစ္
ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈသည္ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္၍ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳးိသမီးမ်ားအေပၚ ေ၀ဖန္ကဲ့ရဲ႕မႈျပင္း
ထန္သည့္ အခင္းအက်င္းမ်ဳိး၌ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈကို သုေတသနျပဳရသည့္အခါ ႀကံဳေတြ႕ရ
သည့္အခက္အခဲမ်ားကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ရုပ္လံုးေပၚလာေစပါသည္။ 

 ပထမဆံုး ေလ့လာသံုးသပ္မိသည့္အခ်က္အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲသူ့ အမ်ား
စုသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားတကာ ခုိင္းႏိႈင္းပံုေဖာ္ၾကသည့္ ကူကယ္
၍မရေတာ့ေသာသူမ်ားႏွင့္ ဆင္ျခင္တံုတရားကင္းမဲ့သည့္ “ေဆးသမားမ်ား” ဟူသည့္ပုံရိပ္မ်ိဳ း၌ အံ၀င္
ေနၾကသူမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ အမွန္တကယ္လည္း ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူ အမ်ားစုသည္ အလုပ္လုပ္
ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး က်ယ္ျပန္႔သည့္ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားရိွေနၾကသလုိ ရပ္ေရးရြာေရးလုပ္
ငန္းမ်ား၌လည္း တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ မိသားစုႏွင့္ ေကာင္းမြန္
သည့္ဆက္ဆေံရး တည္ေဆာက္ထားႏိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕သည့္ အိမ္ေထာင္ရက္သားက်
ကာသားသမီးမ်ား ထြန္းကား၍ ၀၀လင္လင္ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ၾကသည့္အျပင္ သားသမီး
မ်ား၏ ပညာေရးကိုလည္း အျပည့္အ၀ေထာက္ပ့ံေပးႏိုင္ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ မိမိတို႔၏ မူးယစ္ေဆး
၀ါးသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ အခက္ေတြ႕ေနရသူအခ်ိဳ႕လည္း အမွန္တကယ္ရွိေန
ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ သံုးစြဲသူမ်ားအားလံုးသည္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာ

ႏိုင္သည့္ အရဲစြန္႔ရမႈ အႏၱရာယ္မ်ားရွိေနၿပီး ဆိုးရြားသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ သက္ေရာက္မႈမ်ားေပၚ
ေပါက္လာႏိုင္ေၾကာင္း (အႏၱရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ေကာင္းစြာ
နားလည္သေဘာေပါက္ထားသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

 ေျဖဆိုသူမ်ားအားလံုးက အရြယ္စံု၊ အလုပ္အကိုင္မ်ိဳးစံု၊ လူမႈစီးပြားေရးအဆင့္အတန္း
အမ်ိဳးမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ က်ား/မ မဟူ လူ႔အလႊာေပါင္းစံု၌ မက္အမ္ဖီတမင္းကို ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်
စြာသံုးစြဲလ်က္ရွိသည္ဟု အတည္ျပဳေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 လူငယ္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ စူးစမ္းေလ့လာရန္ႏွင့္ အပန္းေျဖရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ျဖင့္မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲမႈျပဳရန္ အထူးတလည္ တိမ္းညႊတ္လြယ္သူမ်ားအျဖစ္ အစဥ္အဆက္ပံု
ေဖာ္ခံခဲ့ရျခင္းအေပၚ ထူး၍အ့ံၾသသင့္စရာေတာ့မရိွေပ။ အမ်ားအျပားကလည္း အမ်ိဳးသားမ်ားအၾကား
၌သာ ေရပန္းစားလူႀကိဳက္မ်ားသည့္ ဘိန္းျဖဴကဲ့သို႔ေသာ အျခားမူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ကင္းကင္း
ရွင္းရွင္းရွိလင့္ကစား မက္အမ္ဖီတမင္းႏွင့္ ပတ္သက္လာသည့္အခါ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား
သည္လည္း ရံဖန္ရံခါသံုးစြဲတတ္ၾကသည္ဟု အခိုင္အမာေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေတြ႕ဆုံေမး
ျမန္းခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ား၏ ေခ်ာကလက္ႏွင့္ အေမႊးရနံ႔ခ်င္း ဆင္တူ၍ 
စိတ္ကိုတက္ၾကြေစတတ္သည့္ အာနိသင္သည္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈပိုရွိလာေစၿပီး လူမႈ
ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္လာေစသည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ိဳးကို (အက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ရရွိေစသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးထုအၾကား ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်ျခင္းျဖစ္
သည္ဟု ေထာက္ျပေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 ေျဖဆိုခဲ့သူအားလံုးနီးပါးက ညဆိုင္းအလုပ္ဆင္းရသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ကာယလုပ္အား 
အလြန္အမင္းစိုက္ထုတ္၍ ပင္ပင္ပန္းပန္းလုပ္ကိုင္ၾကရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္ၿပီး
ေျမာက္ေစရန္ႏွင့္ ႏိုးႏိုးၾကားၾကားသတိရိွရန္ လုိအပ္သျဖင့္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲႏိုင္သည့္အလား
အလာပိုမိုျမင့္မားသည္ဟု တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္းေျပာဆုိခ့ဲၾကသည္။ မၾကာခဏ ရည္ညႊန္းကုိးကား
တတ္ၾကသည့္ သာဓကမ်ား၌ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေက်ာက္စမ္ိးတြင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရႊတြင္းမ်ား၌ လုပ္
ကိုင္ေနၾကသူမ်ား၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ငါးဖမ္းစက္ေလွမ်ားေပၚ၌ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသူမ်ား၊ 
အေ၀းေျပး သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕တြင္းအငွားယာဥ္ေမာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ၂၄ နာရီ ၇ ရက္လံုး လည္ပတ္ 
လ်က္ရွိသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ကြက္မ်ားရွိ ကာယလုပ္သားမ်ားပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ 

 မည္သုိ႔ဆုိေစ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈသည္ လူခ်မ္းသာမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးသမားမ်ားအၾကား
၌လည္း အလြန္ေရပန္းစားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ 
လူမႈစီးပြားေရးေနာက္ခံရွသူိမ်ားသာ သုံးစြေဲလ့ရိွသည္ဟု ေျဖဆိုသူမ်ားရႈျမင္သည့္ ဘိန္းျဖဴႏွင့္မတူ 
ကြဲျပားျခားနားသြားျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးက႑ (ဒစၥ္ကိုႏွင့္ ကာရာအုိေက) ၌ မိမိတုိ႔၏ အလုပ္ကို
(တစ္ညလံုး ႏိုးၾကားတက္ၾကြေနေစရန္၊ အရွက္အေၾကာက္ေလ်ာ့ပါးေစရန္၊ သီဆိုကခုန္ႏိုင္ေစရန္ 
စသည္ျဖင့္) ေပါ့ေပါ့ပါးပါးလုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ အသုံးျပဳသည့္ မိန္းကေလးမ်ားအၾကား၌သာမက ၎တို႔
၏ေဖာက္သည္မ်ားအၾကား၌ပါ (ကာမဂုဏ္အာရံု ခံစားမႈအားေကာင္းေစရန္ႏွင့္ ခံစားခ်က္ေဇာကို 
အရွိန္ျမႇင့္တင္ရန္) မက္အမ္ဖီတမင္း စိတ္ၾကြေဆးျပားသံုးစြဲမႈ တြင္က်ယ္ေရပန္းစားလ်က္ရွိသည္
ဟုေျဖဆိုသူမ်ားအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံသေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

 မက္အမ္ဖတီမင္းသုံးစြမဲႈကုိ လူသိရွင္ၾကားသိရွသိြားျခင္းသည္ အလုပ္အကိုင္ရရွိႏိုင္သည့္ 
သို႔မဟုတ္ ရွာေဖြႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေလ်ာ့က်သြားေစသည့္ ေမာင္းႏွင္အားတစ္ရပ္ျဖစ္
သည္ဟု တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း ေျဖဆိုသြားခဲ့ၾကသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသည္ဟု သိရွိသြား
ျခင္းေၾကာင့္ အလားအလာရွိသည့္ အလုပ္အကုိင္မွ ဖယ္ၾကဥ္ခံရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ထုတ္ပယ္ခံရျခင္း
သည္၎တို႔၏ အမူအက်င့္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ မည္သည့္အကူအညီမွ် မရရွိေစေၾကာင္း ဂရုျပဳ
မွတ္သားသင့္ေပသည္။ ယင္းအစား လူ႔အသုိက္အ၀န္းျပင္ပသို႔ ေရာက္ရွိသြားေစရန္ တြန္းပို႔ပစ္ႏိုင္
သည့္ေမာင္းႏွင္အား တစ္ရပ္သာျဖစ္ေနၿပီး သံုးစြဲသူအား ျပႆနာရွိသည့ ္သုိ႔မဟုတ္ မွီ ခိုစြဲလမ္း
သည့္သံုးစြဲမႈအဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိသြားေစႏိုင္သည့္ အရဲစြန္႔ရမႈ အႏၱရာယ္မ်ားကိုသာ ျမင့္တက္လာ
ေစလ်က္ရွိသည္။ ေျဖဆိုခဲ့သူတစ္ဦးက ခြဲျခားဆက္ဆံမႈသည္ အမ်ားအားျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲ
သူမ်ားအား ၎တို႔ႏွင့္ ေသာက္ေဖာ္ေသာက္ဖက္မ်ားအၾကားရွိ ဆက္ဆံေရးကိုသာ ဆက္လက္
ထိနး္သိမ္းထားေစရန္ တြန္းပို ႔လ်က္ရွိသျဖင့ ္မၿပီးဆံုးႏိုင္သည့္ ေ၀ဖနက္ဲ့ရဲ႕မႈႏွင့္ ဖယ္ၾကဥ္ခံရမႈ
စက္၀န္း၌သာ သံသရာလည္ေစလ်က္ရွိသည္ဟု မခ်ိတင္ကဲေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းစဥ္အတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္မွ်ထိ ေ၀ဖန္ကဲ့ရဲ႕မႈမ်ား 
တြင္က်ယ္ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရိွေၾကာင္း ပိုမိုရုပ္လံုးေပၚလာခဲ့သည္။ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူအခ်ိဳ႕၌ မူးယစ္ေဆး
၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားအေပၚ အၿမဲတမ္းလုိလို အဆိုးျမင္တတ္သည့္ အျမင္သေဘာထားမ်ား၏ ဖိစီးလႊမ္း
မိုးမႈဒဏ္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ခံစားထားရၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါး သုံးစြခ့ဲဲၿပီးေနာက္ ရပ္တန္႔ပစ္ရန္ မစြမ္းသာ
ၾကသျဖင့္ ၎တို႔ကိယ္ုတုိင္ မိမိကုိယ္ကုိ အားနည္း၍ ယံုၾကည္စိတ္ခ်၍ မရသူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္
လာၾကေၾကာင္း ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည္။ ဤအခ်က္ကလည္း ေ၀ဖန္ကဲ့ရဲ႕မႈႏွင့္ ခြဲျခားဆ
က္ဆံမႈမ်ားက မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲေနသူမ်ား၏ မိမိကုယိ္ကိုယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈႏွင့္ မိမိကိုယ္ကိုတန္

ဖိုးထားမႈကို မည္သို႔ခ်ိႏွဲ႔အားနည္းသြားေစလ်က္ရွိၿပီး ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ဘ၀မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္စီမံ
ႏိုင္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကိုပါ လိႈက္စားလ်က္ရွိေၾကာင္း ပိုမိုေပၚလြင္ထင္ရွားလာေစခဲ့သည္။

 ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူ အားလံုးနီးပါးသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပစ္မႈမ်ားအတြက္ လက္ရွိဥပေဒ
မ်ား၌ ခ်မွတ္ထားသည့္ ေထာင္ဒဏ္မ်ားသည္ ျပစ္မႈႏွင့္ျပစ္ဒဏ္မွ်တမႈမရိွဘဲ မတရားျပင္းထန္လြန္း
သည္ဟု ရႈျမင္ခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔အမ်ားစုသည္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို ေကာင္းစြာတီးမိေခါက္မိရွိ
သူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အမ်ားအျပားက မက္အမ္ဖီတမင္း စိတ္ၾကြေဆးတစ္ျပားေလးမိရုံမွ်ျဖင့္ အနည္းဆုံး
ေထာင္ဒဏ္ (၅) ႏွစ္ခ်မွတ္ခံရႏုိင္သည္ဟု ေထာက္ျပေျပာဆုိခ့ဲ ၾကသည္။ အမ်ားဆုံးလုိခ်င္ေတာင့္တ
ၾကသည့္ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုအေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈကို ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးမယူ
ဘဲေျဖေလွ်ာ့ေပး၍ လက္၀ယ္ထားရိွခြင့္္အတြက္ ပမာဏမ်ားသတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေပးရန္ႏွင့္ ယင္းပမာဏ
ေအာက္လက္၀ယ္ေတြ႕ရွိပါက တရားစြဲဆိုတင္ပို႔၍ ေထာငသ္ြင္းျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ 
လိုလားေနၾကသည္။ ၎တို႔အနက္ ေျဖဆုိသူတစ္ဦးက မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြမဲႈအတြက္ ေထာင္သြင္း
ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈမ်ား မရိွေတာ့လွ်င္ မက္အမ္ဖီတမင္း သုိ႔မဟုတ္ အျခားမူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ား
အေနျဖင့္ ပုန္းကြယ္ေနရန္ မလိုအပ္ေတာဘဲ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို အလြယ္တကူလက္
လွမ္းမီ ရယူခံစားႏိုင္လာမည္ျဖစ္သည္ဟု မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့သည္။ 

 ေျဖဆုိသူအမ်ားအျပားက ၎တုိ႔၏ျပစ္ဒဏ္မ်ားကုိ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးႏုိင္သည့္ သုိ႔မဟုတ္ တရား
စဲြဆိုမႈမျပဳမီ ျပန္လြတ္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းျမင့္မားလာေစရန္ ရဲ သို႔မဟုတ္ တရားသူႀကီးျဖစ္သူ
အားလာဘ္ထုိးရသည့္အခ်က္ကုိ မကြယ္မ၀ွက္တမ္းဖြင့္ေျပာသြားခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေထာင္သြင္း
ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနၾကရသူ အမ်ားစုထက္ပိုသည့္ ေထာင္သားမ်ားသည္ သာမန္သံုးစြဲသူမ်ားသာျဖစ္
ၾကၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္ကူးသည့္ ေမွာင္ခိုရာဇာမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်မႈ မရွိသေလာက္ရွားပါး
သညဟု္လည္း ေထာက္ျပေျပာဆုိသြားခ့ဲၾကသည္။ တန္းတူညီမွ်မႈမရိွသည့္ တရားေရးစနစ္၏ အျခား
တစ္ဖက္ရွိ ဤကဲ့သို႔ေသာ ဖြင့္ဟ၀န္ခံခ်က္မ်ားက မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားအား ျပစ္မႈေၾကာင္း
အရ အေရးယူျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းသည္ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ အရာရွိမ်ား၏ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကိုမည္
ကဲ့သို႔အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳလ်က္ရွိေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပလ်က္ရွိသည္။

 ေ၀ဖန္က့ဲရဲ႕ျခင္းႏွင့္ ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္းက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ မူးယစ္ေဆး၀ါးအေပၚ ရႈျမင္သေဘာ
ထားမႈပံစုံကို မက္အမ္ဖီတမင္း သို႔မဟုတ္ အျခားတရားမ၀င္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကုိ သုံးစြဲျခင္းသည္ 
လတူစ္ေယာက္၏ ဘ၀၌အဆုိးရြားဆုံး ႀကံဳေတြ႕လာရႏုိင္သည့္ ျပႆနာတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ အေၾကာင္း
ရင္းတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု အလိုအေလ်ာက္နီးပါး မိုးခါးေရေသာက္မိေစရန္ ပံုေဖာ္ေပးလ်က္ရွိသည္။ 
သို႔ရာတြင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ့ဲသူ အမ်ားစုသည္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ိဳးျဖင့္ အသက္ေမြး
၀မ္းေက်ာင္းျပဳ၍ ေနထိငု္စားေသာက္ႏိုင္မည့္ ကိစၥရပ္သည္ ၎တို႔အတြက္ အႀကီးမားဆံုးေသာ 
စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲႏွင့္ အဓိကစိုးရိမ္ပူပန္မႈျဖစ္သည္ဟု ရိုးရိုးေလးပင္ ေျဖဆိုသြားၾကသည္။ ေျဖ
ဆိုခဲ့ၾကသူမ်ားအားလုံးအနက္ တစ္ဦးတည္းသာလွ်င္ မက္အမ္ဖီတမင္းအေပၚ မွီခိုစြဲလမ္းျခင္းသည္ 
၎အတြက္ အႀကီးမားဆံုးေသာျပႆနာျဖစ္သည္ဟု ေျဖဆုိသြားခဲ့သည္။ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲ
ျခင္းသည္ အႏၱရာယ္ရွိေၾကာင္းကို ျငင္းဆန္ေနျခင္းမဟုတ္သလို အမွန္တကယ္လည္း အႏၱရာယ္
ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ အေျခအေနေပါင္းမ်ားစြာရိွေနပါသည္။ မည္သုိ႔ဆုိေစ ဤေျဖဆုိခ်က္မ်ားကလူတစ္ဦး
၏ဘ၀၌ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း ရန္လိုအပ္သည့္ အဓိကအက်ဆံုးကိစၥရပ္တစ္ခုအျဖစ္ သေဘာထား
သည့္ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ မူးယစ္ေဆး၀ါးအေပၚ ရႈျမင္သေဘာထားမႈပံုစကုိံ ျပန္ေျပာင္းဆင္ျခင္သံုးသပ္ရန္ 
ဦးတည္သြားေစသင့္သည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈအေပၚ ေ၀ဖန္ကဲ့ရဲ႕မႈကို အဆံုးသတ္၍ က်န္းမာ
ေရးႏွင့္ လူမႈေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူခံစားႏိုင္ေစရန္ အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳသည့္ လူထုလႈပ္
ရွားမႈမ်ားသည္ လက္ရွိအေရးယူျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈနည္းလမ္းမ်ားထက္စာ
လွ်င္ပိုမိုအသီးအပြင့္ေ၀ဆာသည့္ အက်ိဳးျပဳရလဒ္မ်ားကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ 

ဥပေဒ၏ သက္ေရာက္ရိုက္ခတ္မႈ။

“တကယ္ပဲ လူေတြကုိ ဖမ္းကုိ
ဖမ္းရမယ္ဆုိရင္ ရဲေတြ

အေနနဲ႔ ဆင္းရဲသားေက်ာမြဲ
ေတြထက္စာရင္ တကယ့္

လက္ႀကီးသမားေတြ ေမွာင္ခို
ရာဇာေတြကို လုိက္ဖမ္းသင့္
တယ္။ အဖမ္းခံရၿပီး ေထာင္

က်သြားခ့ဲမယ္ဆုိရင္ ျပန္ထြက္ 
လာတဲ့အခါမွာ ကိုယ့္ဆီမွာ 

ဘာမွက်န္ေတာ့မွာ
မဟုတ္ဘူး။ အလုပ္တစ္ခု

ရွာၿပီး ေနထုိင္စားေသာက္ႏိုင္
ဖို႔မလြယ္ေတာ့ဘူး။ အသက္

ကလည္း ႀကီးသြားၿပီေလ။ 
က်ေနာ္ေျပာခ်င္တာက 

ဘယ္သူ႔ကိုမ်ား 
(မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးရံုနဲ႔) 

ထိခိုက္နာက်င္ေစသလဲ … ”

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ 
ေျဖဆိုသူအမ်ိဳးသားတစ္ဦး

“ခင္ဗ်ားလက္ထဲမွာ ေဆးျပား
တစ္ျပားနဲ႔ အဖမ္းခံခ့ဲရရင္ 
အနည္းဆုံး (၃) ႏွစ္ကေန 

(၅) ႏွစ္အထက္ ေထာင္က် 
သြားႏုိင္ေပမယ့္ သူခုိးေတြ 

သုိ႔မဟုတ္ လူသတ္သမားေတြ
ကုိက်ေတာ့ တစ္ခါတစ္ေလ 

ရက္အနည္းငယ္ေလာက္ 
ထိန္းသိမ္းထားၿပီးရင္ 

ျပန္လႊတ္ေပးလုိက္ၾကတာပဲ။ 
က်ေနာ့္သူငယ္ခ်င္း 

တစ္ေယာက္ဆုိရင္ အဖမ္းခံခ့ဲ
ရၿပီးတ့ဲ ေနာက္ပုိင္း (၁၀) ႏွစ္ 

ေထာင္ခ်ခံလုိက္ရတယ္။ 
တကယ္ေတာ့ ဒါမ်ိဳ းေတြ 
လုံး၀မျဖစ္သင့္ပါဘူးဗ်ာ။”

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ 
ေျဖဆိုသူအမ်ိဳးသားတစ္ဦး

ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏွင့္ တရုတ္ေတာင္ပိုင္းေဒသရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈ - 
သံုးစြဲမႈအေလ့အထမ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း transnationalinstitute၃၄



 အဖြင့္နိဒါန္းပိုင္း၌ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ပင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမည့္သူမ်ားကိုေသာက္
သံုးသူအခ်င္းခ်င္း အရပ္တြင္းခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ကြန္ရက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ရွာေဖြခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္မ်ား၊ အသက္အရြယ္၊ လူမႈေရးအဆင့္အတန္း၊ က်ား-မ သုိ႔မဟုတ္ 
သံုးစြဲမႈပံုစံခ်င္း ခပ္ဆင္ဆင္တူသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးသို႔ ဦးတည္သြားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားသည္ ေသာင္းေျပာငး္ေရာေထြးေနသည့္ လူအုပ္စုႀကီးတစ္ခုကို မွ်မွ်တတ
ကိုယ္စားျပဳထားဆဲျဖစ္သည္ဟု ဆုိႏိုင္ပါသည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူမ်ားသည္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္မွ 
(၅၆) ႏွစ္ၾကား အသက္အရြယ္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အသက္ (၂၀) ႏွင့္ (၄၀) ႏွစ္ အၾကားရွိေသာသူ
မ်ားကို အမ်ားဆံုးေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့စဥ္၌ အခ်ဳိ႕သည္ လက္ရွိ
အလုပ္အကိုင္မရွိသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အမ်ားအျပားသည္ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ား၌ ရာသီအလုိက္ေပၚလာ
သည့္အလုပ္အကိုင္မ်ားအပါအ၀င္ အလုပ္ၾကမ္းမ်ိဳးစံုကို ႀကံဳရာက်ပန္း လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္
ၿပီးအနည္းအက်ဥ္းခန္႔သည္သာလွ်င္ ပုိမုိအေျခတက်ရွိသည့္ ဆံပင္အလွျပင္သူ၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းျပင္
ဆိုင္အလုပ္သမား၊ အငွားယာဥ္ေမာင္း သို႔မဟုတ္ အေ၀းေျပးကားယာဥ္ေမာင္း၊ ဆီအုန္းစိုက္ခင္း 
အလုပ္သမားႏွင့္ ညေစ်းအေရာင္းစာေရးက့ဲသုိ႔ေသာ အလုပ္အကုိင္မ်ိဳးကုိ လုပ္ကုိင္လ်က္ရိွသည္။

 မက္အမ္ဖီတမင္း အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ၂၅ ႏွစ္ (ဘိန္းစာပင္ 
အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀) ခန္႔ရွိၿပီး အတိုဆံုးသံုးစြဲသူ၏ သံုးစြဲ
မႈသက္တမ္းသည္ ၂ ႏွစ္မွ်ရိွသည္။ ၎တုိ႔အနက္မွ ႏွစ္ဦးသည္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲခ်ိန္၌ လံုး၀သံုးစြဲမႈ
မရွိေတာ့ေပ။ အေရးႀကီးသည့္ အခ်ကတ္စ္ခုအေနျဖင့္ သံုးစြဲသူအားလံုးနီးပါးသည္ အခ်ိန္ကာလ
သက္တမ္းအားျဖင့္ ကြာျခားမႈရွိေသာ္လည္း အနည္းဆံုးတစ္ႀကမ္ိမွ် ေခတၱနားခ့ဲဖူးသည္ သုိ႔မဟုတ္ 
လံုး၀ျဖတ္ပစ္ခဲ့ဖူးသည္ဟု သိရွိခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲသူမ်ားအၾကား အလြန္
က်ယ္ေျပာသည့္ ရာဇ၀င္မ်ားႏွင့္ သံုးစြဲမႈပံုစံမ်ိဳးစံုရွိေနေၾကာင္း ျပဆိုလ်က္ရွိသည့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အလြန္အေရးပါလ်က္ရွိသည္။

 ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူေပါင္း ၃၇ ဦးအနက္ ၇ ဦးသည္သာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ဤအေရအတြကသ္ည္ ေနာက္ပုိင္းဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အမ်ဳိးသမီး
ထုတစ္ရပ္လံုးအၾကားရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈ အတိုင္းအတာကုိ အပ္က်မတ္က်ထင္ဟပ္လ်က္
ရွိသည္ဟု မဆိုလိုေပ။ အမ်ဳိးသမီးသံုးစြဲသူ အေရအတြက္ နည္းပါးေနရျခင္းသည္ အမ်ဳိးသားမ်ား
သာပါ၀င္မႈမ်ားျပားသည့္ အရပ္ထဲမွ သုံးစြသူဲကြန္ရက္မ်ားအေပၚ မီွခုိအားထားရသည့္ ရွာေဖြေမးျမန္း
ေရးနည္းလမး္၏ ဘက္လိုက္မႈရိွသည့္ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထုိ႔အျပင္ မူးယစ္
ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈသည္ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္၍ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳးိသမီးမ်ားအေပၚ ေ၀ဖန္ကဲ့ရဲ႕မႈျပင္း
ထန္သည့္ အခင္းအက်င္းမ်ဳိး၌ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈကို သုေတသနျပဳရသည့္အခါ ႀကံဳေတြ႕ရ
သည့္အခက္အခဲမ်ားကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ရုပ္လံုးေပၚလာေစပါသည္။ 

 ပထမဆံုး ေလ့လာသံုးသပ္မိသည့္အခ်က္အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲသူ့ အမ်ား
စုသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားတကာ ခုိင္းႏိႈင္းပံုေဖာ္ၾကသည့္ ကူကယ္
၍မရေတာ့ေသာသူမ်ားႏွင့္ ဆင္ျခင္တံုတရားကင္းမဲ့သည့္ “ေဆးသမားမ်ား” ဟူသည့္ပုံရိပ္မ်ိဳ း၌ အံ၀င္
ေနၾကသူမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ အမွန္တကယ္လည္း ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူ အမ်ားစုသည္ အလုပ္လုပ္
ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး က်ယ္ျပန္႔သည့္ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားရိွေနၾကသလုိ ရပ္ေရးရြာေရးလုပ္
ငန္းမ်ား၌လည္း တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ မိသားစုႏွင့္ ေကာင္းမြန္
သည့္ဆက္ဆေံရး တည္ေဆာက္ထားႏိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕သည့္ အိမ္ေထာင္ရက္သားက်
ကာသားသမီးမ်ား ထြန္းကား၍ ၀၀လင္လင္ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ၾကသည့္အျပင္ သားသမီး
မ်ား၏ ပညာေရးကိုလည္း အျပည့္အ၀ေထာက္ပ့ံေပးႏိုင္ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ မိမိတို႔၏ မူးယစ္ေဆး
၀ါးသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ အခက္ေတြ႕ေနရသူအခ်ိဳ႕လည္း အမွန္တကယ္ရွိေန
ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ သံုးစြဲသူမ်ားအားလံုးသည္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာ

ႏိုင္သည့္ အရဲစြန္႔ရမႈ အႏၱရာယ္မ်ားရွိေနၿပီး ဆိုးရြားသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ သက္ေရာက္မႈမ်ားေပၚ
ေပါက္လာႏိုင္ေၾကာင္း (အႏၱရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ေကာင္းစြာ
နားလည္သေဘာေပါက္ထားသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

 ေျဖဆိုသူမ်ားအားလံုးက အရြယ္စံု၊ အလုပ္အကိုင္မ်ိဳးစံု၊ လူမႈစီးပြားေရးအဆင့္အတန္း
အမ်ိဳးမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ က်ား/မ မဟူ လူ႔အလႊာေပါင္းစံု၌ မက္အမ္ဖီတမင္းကို ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်
စြာသံုးစြဲလ်က္ရွိသည္ဟု အတည္ျပဳေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 လူငယ္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ စူးစမ္းေလ့လာရန္ႏွင့္ အပန္းေျဖရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ျဖင့္မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲမႈျပဳရန္ အထူးတလည္ တိမ္းညႊတ္လြယ္သူမ်ားအျဖစ္ အစဥ္အဆက္ပံု
ေဖာ္ခံခဲ့ရျခင္းအေပၚ ထူး၍အ့ံၾသသင့္စရာေတာ့မရိွေပ။ အမ်ားအျပားကလည္း အမ်ိဳးသားမ်ားအၾကား
၌သာ ေရပန္းစားလူႀကိဳက္မ်ားသည့္ ဘိန္းျဖဴကဲ့သို႔ေသာ အျခားမူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ကင္းကင္း
ရွင္းရွင္းရွိလင့္ကစား မက္အမ္ဖီတမင္းႏွင့္ ပတ္သက္လာသည့္အခါ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား
သည္လည္း ရံဖန္ရံခါသံုးစြဲတတ္ၾကသည္ဟု အခိုင္အမာေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေတြ႕ဆုံေမး
ျမန္းခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ား၏ ေခ်ာကလက္ႏွင့္ အေမႊးရနံ႔ခ်င္း ဆင္တူ၍ 
စိတ္ကိုတက္ၾကြေစတတ္သည့္ အာနိသင္သည္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈပိုရွိလာေစၿပီး လူမႈ
ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္လာေစသည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ိဳးကို (အက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ရရွိေစသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးထုအၾကား ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်ျခင္းျဖစ္
သည္ဟု ေထာက္ျပေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 ေျဖဆိုခဲ့သူအားလံုးနီးပါးက ညဆိုင္းအလုပ္ဆင္းရသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ကာယလုပ္အား 
အလြန္အမင္းစိုက္ထုတ္၍ ပင္ပင္ပန္းပန္းလုပ္ကိုင္ၾကရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္ၿပီး
ေျမာက္ေစရန္ႏွင့္ ႏိုးႏိုးၾကားၾကားသတိရိွရန္ လုိအပ္သျဖင့္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲႏိုင္သည့္အလား
အလာပိုမိုျမင့္မားသည္ဟု တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္းေျပာဆုိခ့ဲၾကသည္။ မၾကာခဏ ရည္ညႊန္းကုိးကား
တတ္ၾကသည့္ သာဓကမ်ား၌ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေက်ာက္စမ္ိးတြင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရႊတြင္းမ်ား၌ လုပ္
ကိုင္ေနၾကသူမ်ား၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ငါးဖမ္းစက္ေလွမ်ားေပၚ၌ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသူမ်ား၊ 
အေ၀းေျပး သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕တြင္းအငွားယာဥ္ေမာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ၂၄ နာရီ ၇ ရက္လံုး လည္ပတ္ 
လ်က္ရွိသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ကြက္မ်ားရွိ ကာယလုပ္သားမ်ားပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ 

 မည္သုိ႔ဆုိေစ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈသည္ လူခ်မ္းသာမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးသမားမ်ားအၾကား
၌လည္း အလြန္ေရပန္းစားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ 
လူမႈစီးပြားေရးေနာက္ခံရွသူိမ်ားသာ သုံးစြေဲလ့ရိွသည္ဟု ေျဖဆိုသူမ်ားရႈျမင္သည့္ ဘိန္းျဖဴႏွင့္မတူ 
ကြဲျပားျခားနားသြားျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးက႑ (ဒစၥ္ကိုႏွင့္ ကာရာအုိေက) ၌ မိမိတုိ႔၏ အလုပ္ကို
(တစ္ညလံုး ႏိုးၾကားတက္ၾကြေနေစရန္၊ အရွက္အေၾကာက္ေလ်ာ့ပါးေစရန္၊ သီဆိုကခုန္ႏိုင္ေစရန္ 
စသည္ျဖင့္) ေပါ့ေပါ့ပါးပါးလုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ အသုံးျပဳသည့္ မိန္းကေလးမ်ားအၾကား၌သာမက ၎တို႔
၏ေဖာက္သည္မ်ားအၾကား၌ပါ (ကာမဂုဏ္အာရံု ခံစားမႈအားေကာင္းေစရန္ႏွင့္ ခံစားခ်က္ေဇာကို 
အရွိန္ျမႇင့္တင္ရန္) မက္အမ္ဖီတမင္း စိတ္ၾကြေဆးျပားသံုးစြဲမႈ တြင္က်ယ္ေရပန္းစားလ်က္ရွိသည္
ဟုေျဖဆိုသူမ်ားအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံသေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

နိဂုံးခ်ဳပ္ သုံးသပ္ခ်က္

 ရဲတပ္ဖြ႕ဲ၏ အားသြန္ခြန္စိုက္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈႏွင့္ သိမ္းဆည္းရမိသည့္ အေရအတြက္
ႏွင့္ဆက္စပ္ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ျမင့္တက္လာခဲ့ေသာ္လည္း လြန္ခ့ဲသည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ထိုင္း
ႏိုင္ငံႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈမ်ား ဆက္လက္ျမင့္တက္ေနခဲ့သည္။ 
မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈသည္ လူႀကိဳက္မ်ားေရပန္းစားလာခဲ့ၿပီး အထူးသျဖင့္ လူငယ္လူရြယ္မ်ား
အၾကား၌သာမက ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းသည့္ လုပ္ငန္းခြင္၀န္းက်င္မ်ိဳး၌ လုပ္ကိုင္ၾကရသည့္ အလုပ္
သမားမ်ားအၾကားသို႔တိုင္ ပ်ံ႕ႏံွ႔၀င္ေရာက္လာခ့ဲသည္။ ကံမေကာင္းအေၾကာင္းမလွစြာျဖင့္ ဤေဆး
၀ါးမ်ား၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို မိမိတို႔၏ က်န္းမာေရးကို စေတးခံ၍သာ ေလ့လာဆည္းပူးေန
ၾကရသည္။ သို႔ျဖစ္၍ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲလ်က္ရွိသူမ်ားအတြက္ တိက်ေသခ်ာ၍ အေထာက္
အထားကို အေျချပဳသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ကုသေရး၀န္
ေဆာင္မႈမ်ားကုိ လက္လွမ္းမီရယူခံစားႏုိင္ေစေရးကုိ ဦးစားေပးတစ္ရပ္အေနျဖင့္ သေဘာထားေဆာင္
ရြက္သင့္ပါသည္။ ဤေဆး၀ါးမ်ားကုိ သုံးစြၾဲကသူမ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ အသိအျမင္ဗဟုသုတ
မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ၍ အားေပးျမႇင့္တင္ကာ ပိုမိုေဘးအႏၱရာယ္ကင္းသည့္ သံုးစြဲမႈအေလ့အထ
မ်ားကို ခ်မွတ္က်င့္သံုးႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည့္ ၎တို႔၏ အားထုတ္မႈမ်ားကုိ အားေပးေထာက္
ခံ၍ လိုအပ္သလို ပံ့ပိုးကူညီေပးသင့္ပါသည္။ တိုက္ေဒသႀကီးအ၀ွမ္း အေရးယူျပစ္ဒဏ္ေပးရန္ခ်ဥ္း
ကပ္ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည့္ နည္းလမ္းမ်ားသည္ မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲသူမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ဘ၀
မ်ားအေပၚ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကိုသာ ျဖစ္ေပၚေစခ့ဲသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဤနည္းလမ္းမ်ားသည္ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈႏွင့္ ပိုမိအုႏၱရာယ္မ်ားသည့္ အေလ့အထမ်ား ေပၚထြန္းလာမႈကို ႀကိဳတင္ကာ
ကြယ္တားဆီးရာတြင္လည္း ထိေရာက္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈမရွိေပ။ အားလုံးအတြက္ ပုိမုိက်န္းမာသန္
စြမ္း၍ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းသည့္ ရပ္ရြာအသိုက္အ၀န္းမ်ားကို တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ဖိႏွိပ္
ခ်ဳပ္ျခယ္သည့္ ဥပေဒမ်ားကို လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကို ပိုမိုေလးစားအသိအမွတ္ျပဳ၍ 
ဒူေပနာေပခံသည့္ လူထုက်န္းမာေရးအစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ အစားထိုးပစ္ရန္ အပူတျပင္းလိုအပ္ေနၿပီ
ျဖစ္သည္။ 

“က်ေနာ့္ဘ၀ရဲ႕ အႀကီးမားဆုံး
ေသာ စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲ
ကဘာလဲ။ အရင္တုန္းက 

က်ေနာ္စီးကရက္ကုိ 
တစ္ရက္ႏွစ္ဗူးေလာက္ 
ေသာက္ျဖစ္ခ့ဲေပမယ့္ 

အိမ္ေထာင္ထပ္ျပၿဳပီးတ့ဲေနာက္ 
က်ေနာ္ျဖတ္ဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခ့ဲတယ္။ 

ကုိယ့္ဘာသာကုိယ္ 
ဆုံးျဖတ္တာျဖစ္တ့ဲအတြက္ 
ရေအာင္ေတာ့လုပ္ရမယ္။ 

အခုေတာ့ က်ေနာ္တစ္ရက္ကုိ 
တစ္လိပ္စီ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း 

ေလွ်ာ့ေသာက္ေနပါတယ္။”

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ 
ေျဖဆိုသူအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး 

ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏွင့္ တရုတ္ေတာင္ပိုင္းေဒသရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈ - 
သံုးစြဲမႈအေလ့အထမ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း transnationalinstitute၃၅
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 အဖြင့္နိဒါန္းပိုင္း၌ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ပင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမည့္သူမ်ားကိုေသာက္
သံုးသူအခ်င္းခ်င္း အရပ္တြင္းခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ကြန္ရက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ရွာေဖြခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္မ်ား၊ အသက္အရြယ္၊ လူမႈေရးအဆင့္အတန္း၊ က်ား-မ သုိ႔မဟုတ္ 
သံုးစြဲမႈပံုစံခ်င္း ခပ္ဆင္ဆင္တူသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးသို႔ ဦးတည္သြားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားသည္ ေသာင္းေျပာငး္ေရာေထြးေနသည့္ လူအုပ္စုႀကီးတစ္ခုကို မွ်မွ်တတ
ကိုယ္စားျပဳထားဆဲျဖစ္သည္ဟု ဆုိႏိုင္ပါသည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူမ်ားသည္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္မွ 
(၅၆) ႏွစ္ၾကား အသက္အရြယ္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အသက္ (၂၀) ႏွင့္ (၄၀) ႏွစ္ အၾကားရွိေသာသူ
မ်ားကို အမ်ားဆံုးေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့စဥ္၌ အခ်ဳိ႕သည္ လက္ရွိ
အလုပ္အကိုင္မရွိသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အမ်ားအျပားသည္ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ား၌ ရာသီအလုိက္ေပၚလာ
သည့္အလုပ္အကိုင္မ်ားအပါအ၀င္ အလုပ္ၾကမ္းမ်ိဳးစံုကို ႀကံဳရာက်ပန္း လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္
ၿပီးအနည္းအက်ဥ္းခန္႔သည္သာလွ်င္ ပုိမုိအေျခတက်ရွိသည့္ ဆံပင္အလွျပင္သူ၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းျပင္
ဆိုင္အလုပ္သမား၊ အငွားယာဥ္ေမာင္း သို႔မဟုတ္ အေ၀းေျပးကားယာဥ္ေမာင္း၊ ဆီအုန္းစိုက္ခင္း 
အလုပ္သမားႏွင့္ ညေစ်းအေရာင္းစာေရးက့ဲသုိ႔ေသာ အလုပ္အကုိင္မ်ိဳးကုိ လုပ္ကုိင္လ်က္ရိွသည္။

 မက္အမ္ဖီတမင္း အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ၂၅ ႏွစ္ (ဘိန္းစာပင္ 
အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀) ခန္႔ရွိၿပီး အတိုဆံုးသံုးစြဲသူ၏ သံုးစြဲ
မႈသက္တမ္းသည္ ၂ ႏွစ္မွ်ရိွသည္။ ၎တုိ႔အနက္မွ ႏွစ္ဦးသည္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲခ်ိန္၌ လံုး၀သံုးစြဲမႈ
မရွိေတာ့ေပ။ အေရးႀကီးသည့္ အခ်ကတ္စ္ခုအေနျဖင့္ သံုးစြဲသူအားလံုးနီးပါးသည္ အခ်ိန္ကာလ
သက္တမ္းအားျဖင့္ ကြာျခားမႈရွိေသာ္လည္း အနည္းဆံုးတစ္ႀကမ္ိမွ် ေခတၱနားခ့ဲဖူးသည္ သုိ႔မဟုတ္ 
လံုး၀ျဖတ္ပစ္ခဲ့ဖူးသည္ဟု သိရွိခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲသူမ်ားအၾကား အလြန္
က်ယ္ေျပာသည့္ ရာဇ၀င္မ်ားႏွင့္ သံုးစြဲမႈပံုစံမ်ိဳးစံုရွိေနေၾကာင္း ျပဆိုလ်က္ရွိသည့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အလြန္အေရးပါလ်က္ရွိသည္။

 ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူေပါင္း ၃၇ ဦးအနက္ ၇ ဦးသည္သာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ဤအေရအတြကသ္ည္ ေနာက္ပုိင္းဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အမ်ဳိးသမီး
ထုတစ္ရပ္လံုးအၾကားရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈ အတိုင္းအတာကုိ အပ္က်မတ္က်ထင္ဟပ္လ်က္
ရွိသည္ဟု မဆိုလိုေပ။ အမ်ဳိးသမီးသံုးစြဲသူ အေရအတြက္ နည္းပါးေနရျခင္းသည္ အမ်ဳိးသားမ်ား
သာပါ၀င္မႈမ်ားျပားသည့္ အရပ္ထဲမွ သုံးစြသူဲကြန္ရက္မ်ားအေပၚ မီွခုိအားထားရသည့္ ရွာေဖြေမးျမန္း
ေရးနည္းလမး္၏ ဘက္လိုက္မႈရိွသည့္ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထုိ႔အျပင္ မူးယစ္
ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈသည္ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္၍ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳးိသမီးမ်ားအေပၚ ေ၀ဖန္ကဲ့ရဲ႕မႈျပင္း
ထန္သည့္ အခင္းအက်င္းမ်ဳိး၌ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈကို သုေတသနျပဳရသည့္အခါ ႀကံဳေတြ႕ရ
သည့္အခက္အခဲမ်ားကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ရုပ္လံုးေပၚလာေစပါသည္။ 

 ပထမဆံုး ေလ့လာသံုးသပ္မိသည့္အခ်က္အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲသူ့ အမ်ား
စုသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားတကာ ခုိင္းႏိႈင္းပံုေဖာ္ၾကသည့္ ကူကယ္
၍မရေတာ့ေသာသူမ်ားႏွင့္ ဆင္ျခင္တံုတရားကင္းမဲ့သည့္ “ေဆးသမားမ်ား” ဟူသည့္ပုံရိပ္မ်ိဳ း၌ အံ၀င္
ေနၾကသူမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ အမွန္တကယ္လည္း ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူ အမ်ားစုသည္ အလုပ္လုပ္
ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး က်ယ္ျပန္႔သည့္ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားရိွေနၾကသလုိ ရပ္ေရးရြာေရးလုပ္
ငန္းမ်ား၌လည္း တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ မိသားစုႏွင့္ ေကာင္းမြန္
သည့္ဆက္ဆေံရး တည္ေဆာက္ထားႏိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕သည့္ အိမ္ေထာင္ရက္သားက်
ကာသားသမီးမ်ား ထြန္းကား၍ ၀၀လင္လင္ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ၾကသည့္အျပင္ သားသမီး
မ်ား၏ ပညာေရးကိုလည္း အျပည့္အ၀ေထာက္ပ့ံေပးႏိုင္ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ မိမိတို႔၏ မူးယစ္ေဆး
၀ါးသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ အခက္ေတြ႕ေနရသူအခ်ိဳ႕လည္း အမွန္တကယ္ရွိေန
ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ သံုးစြဲသူမ်ားအားလံုးသည္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာ

ႏိုင္သည့္ အရဲစြန္႔ရမႈ အႏၱရာယ္မ်ားရွိေနၿပီး ဆိုးရြားသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ သက္ေရာက္မႈမ်ားေပၚ
ေပါက္လာႏိုင္ေၾကာင္း (အႏၱရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ေကာင္းစြာ
နားလည္သေဘာေပါက္ထားသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

 ေျဖဆိုသူမ်ားအားလံုးက အရြယ္စံု၊ အလုပ္အကိုင္မ်ိဳးစံု၊ လူမႈစီးပြားေရးအဆင့္အတန္း
အမ်ိဳးမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ က်ား/မ မဟူ လူ႔အလႊာေပါင္းစံု၌ မက္အမ္ဖီတမင္းကို ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်
စြာသံုးစြဲလ်က္ရွိသည္ဟု အတည္ျပဳေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 လူငယ္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ စူးစမ္းေလ့လာရန္ႏွင့္ အပန္းေျဖရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ျဖင့္မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲမႈျပဳရန္ အထူးတလည္ တိမ္းညႊတ္လြယ္သူမ်ားအျဖစ္ အစဥ္အဆက္ပံု
ေဖာ္ခံခဲ့ရျခင္းအေပၚ ထူး၍အ့ံၾသသင့္စရာေတာ့မရိွေပ။ အမ်ားအျပားကလည္း အမ်ိဳးသားမ်ားအၾကား
၌သာ ေရပန္းစားလူႀကိဳက္မ်ားသည့္ ဘိန္းျဖဴကဲ့သို႔ေသာ အျခားမူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ကင္းကင္း
ရွင္းရွင္းရွိလင့္ကစား မက္အမ္ဖီတမင္းႏွင့္ ပတ္သက္လာသည့္အခါ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား
သည္လည္း ရံဖန္ရံခါသံုးစြဲတတ္ၾကသည္ဟု အခိုင္အမာေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေတြ႕ဆုံေမး
ျမန္းခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ား၏ ေခ်ာကလက္ႏွင့္ အေမႊးရနံ႔ခ်င္း ဆင္တူ၍ 
စိတ္ကိုတက္ၾကြေစတတ္သည့္ အာနိသင္သည္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈပိုရွိလာေစၿပီး လူမႈ
ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္လာေစသည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ိဳးကို (အက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ရရွိေစသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးထုအၾကား ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်ျခင္းျဖစ္
သည္ဟု ေထာက္ျပေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 ေျဖဆိုခဲ့သူအားလံုးနီးပါးက ညဆိုင္းအလုပ္ဆင္းရသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ကာယလုပ္အား 
အလြန္အမင္းစိုက္ထုတ္၍ ပင္ပင္ပန္းပန္းလုပ္ကိုင္ၾကရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္ၿပီး
ေျမာက္ေစရန္ႏွင့္ ႏိုးႏိုးၾကားၾကားသတိရိွရန္ လုိအပ္သျဖင့္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲႏိုင္သည့္အလား
အလာပိုမိုျမင့္မားသည္ဟု တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္းေျပာဆုိခ့ဲၾကသည္။ မၾကာခဏ ရည္ညႊန္းကုိးကား
တတ္ၾကသည့္ သာဓကမ်ား၌ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေက်ာက္စမ္ိးတြင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရႊတြင္းမ်ား၌ လုပ္
ကိုင္ေနၾကသူမ်ား၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ငါးဖမ္းစက္ေလွမ်ားေပၚ၌ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသူမ်ား၊ 
အေ၀းေျပး သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕တြင္းအငွားယာဥ္ေမာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ၂၄ နာရီ ၇ ရက္လံုး လည္ပတ္ 
လ်က္ရွိသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ကြက္မ်ားရွိ ကာယလုပ္သားမ်ားပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ 

 မည္သုိ႔ဆုိေစ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈသည္ လူခ်မ္းသာမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးသမားမ်ားအၾကား
၌လည္း အလြန္ေရပန္းစားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ 
လူမႈစီးပြားေရးေနာက္ခံရွသူိမ်ားသာ သုံးစြေဲလ့ရိွသည္ဟု ေျဖဆိုသူမ်ားရႈျမင္သည့္ ဘိန္းျဖဴႏွင့္မတူ 
ကြဲျပားျခားနားသြားျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးက႑ (ဒစၥ္ကိုႏွင့္ ကာရာအုိေက) ၌ မိမိတုိ႔၏ အလုပ္ကို
(တစ္ညလံုး ႏိုးၾကားတက္ၾကြေနေစရန္၊ အရွက္အေၾကာက္ေလ်ာ့ပါးေစရန္၊ သီဆိုကခုန္ႏိုင္ေစရန္ 
စသည္ျဖင့္) ေပါ့ေပါ့ပါးပါးလုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ အသုံးျပဳသည့္ မိန္းကေလးမ်ားအၾကား၌သာမက ၎တို႔
၏ေဖာက္သည္မ်ားအၾကား၌ပါ (ကာမဂုဏ္အာရံု ခံစားမႈအားေကာင္းေစရန္ႏွင့္ ခံစားခ်က္ေဇာကို 
အရွိန္ျမႇင့္တင္ရန္) မက္အမ္ဖီတမင္း စိတ္ၾကြေဆးျပားသံုးစြဲမႈ တြင္က်ယ္ေရပန္းစားလ်က္ရွိသည္
ဟုေျဖဆိုသူမ်ားအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံသေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

အဆံုးသတ္မွတ္စုမ်ား

ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏွင့္ တရုတ္ေတာင္ပိုင္းေဒသရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈ - 
သံုးစြဲမႈအေလ့အထမ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း transnationalinstitute၃၆
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 အဖြင့္နိဒါန္းပိုင္း၌ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ပင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမည့္သူမ်ားကိုေသာက္
သံုးသူအခ်င္းခ်င္း အရပ္တြင္းခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ကြန္ရက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ရွာေဖြခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္မ်ား၊ အသက္အရြယ္၊ လူမႈေရးအဆင့္အတန္း၊ က်ား-မ သုိ႔မဟုတ္ 
သံုးစြဲမႈပံုစံခ်င္း ခပ္ဆင္ဆင္တူသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးသို႔ ဦးတည္သြားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားသည္ ေသာင္းေျပာငး္ေရာေထြးေနသည့္ လူအုပ္စုႀကီးတစ္ခုကို မွ်မွ်တတ
ကိုယ္စားျပဳထားဆဲျဖစ္သည္ဟု ဆုိႏိုင္ပါသည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူမ်ားသည္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္မွ 
(၅၆) ႏွစ္ၾကား အသက္အရြယ္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အသက္ (၂၀) ႏွင့္ (၄၀) ႏွစ္ အၾကားရွိေသာသူ
မ်ားကို အမ်ားဆံုးေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့စဥ္၌ အခ်ဳိ႕သည္ လက္ရွိ
အလုပ္အကိုင္မရွိသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အမ်ားအျပားသည္ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ား၌ ရာသီအလုိက္ေပၚလာ
သည့္အလုပ္အကိုင္မ်ားအပါအ၀င္ အလုပ္ၾကမ္းမ်ိဳးစံုကို ႀကံဳရာက်ပန္း လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္
ၿပီးအနည္းအက်ဥ္းခန္႔သည္သာလွ်င္ ပုိမုိအေျခတက်ရွိသည့္ ဆံပင္အလွျပင္သူ၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းျပင္
ဆိုင္အလုပ္သမား၊ အငွားယာဥ္ေမာင္း သို႔မဟုတ္ အေ၀းေျပးကားယာဥ္ေမာင္း၊ ဆီအုန္းစိုက္ခင္း 
အလုပ္သမားႏွင့္ ညေစ်းအေရာင္းစာေရးက့ဲသုိ႔ေသာ အလုပ္အကုိင္မ်ိဳးကုိ လုပ္ကုိင္လ်က္ရိွသည္။

 မက္အမ္ဖီတမင္း အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ၂၅ ႏွစ္ (ဘိန္းစာပင္ 
အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀) ခန္႔ရွိၿပီး အတိုဆံုးသံုးစြဲသူ၏ သံုးစြဲ
မႈသက္တမ္းသည္ ၂ ႏွစ္မွ်ရိွသည္။ ၎တုိ႔အနက္မွ ႏွစ္ဦးသည္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲခ်ိန္၌ လံုး၀သံုးစြဲမႈ
မရွိေတာ့ေပ။ အေရးႀကီးသည့္ အခ်ကတ္စ္ခုအေနျဖင့္ သံုးစြဲသူအားလံုးနီးပါးသည္ အခ်ိန္ကာလ
သက္တမ္းအားျဖင့္ ကြာျခားမႈရွိေသာ္လည္း အနည္းဆံုးတစ္ႀကမ္ိမွ် ေခတၱနားခ့ဲဖူးသည္ သုိ႔မဟုတ္ 
လံုး၀ျဖတ္ပစ္ခဲ့ဖူးသည္ဟု သိရွိခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲသူမ်ားအၾကား အလြန္
က်ယ္ေျပာသည့္ ရာဇ၀င္မ်ားႏွင့္ သံုးစြဲမႈပံုစံမ်ိဳးစံုရွိေနေၾကာင္း ျပဆိုလ်က္ရွိသည့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အလြန္အေရးပါလ်က္ရွိသည္။

 ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူေပါင္း ၃၇ ဦးအနက္ ၇ ဦးသည္သာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ဤအေရအတြကသ္ည္ ေနာက္ပုိင္းဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အမ်ဳိးသမီး
ထုတစ္ရပ္လံုးအၾကားရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈ အတိုင္းအတာကုိ အပ္က်မတ္က်ထင္ဟပ္လ်က္
ရွိသည္ဟု မဆိုလိုေပ။ အမ်ဳိးသမီးသံုးစြဲသူ အေရအတြက္ နည္းပါးေနရျခင္းသည္ အမ်ဳိးသားမ်ား
သာပါ၀င္မႈမ်ားျပားသည့္ အရပ္ထဲမွ သုံးစြသူဲကြန္ရက္မ်ားအေပၚ မီွခုိအားထားရသည့္ ရွာေဖြေမးျမန္း
ေရးနည္းလမး္၏ ဘက္လိုက္မႈရိွသည့္ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထုိ႔အျပင္ မူးယစ္
ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈသည္ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္၍ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳးိသမီးမ်ားအေပၚ ေ၀ဖန္ကဲ့ရဲ႕မႈျပင္း
ထန္သည့္ အခင္းအက်င္းမ်ဳိး၌ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈကို သုေတသနျပဳရသည့္အခါ ႀကံဳေတြ႕ရ
သည့္အခက္အခဲမ်ားကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ရုပ္လံုးေပၚလာေစပါသည္။ 

 ပထမဆံုး ေလ့လာသံုးသပ္မိသည့္အခ်က္အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲသူ့ အမ်ား
စုသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားတကာ ခုိင္းႏိႈင္းပံုေဖာ္ၾကသည့္ ကူကယ္
၍မရေတာ့ေသာသူမ်ားႏွင့္ ဆင္ျခင္တံုတရားကင္းမဲ့သည့္ “ေဆးသမားမ်ား” ဟူသည့္ပုံရိပ္မ်ိဳ း၌ အံ၀င္
ေနၾကသူမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ အမွန္တကယ္လည္း ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူ အမ်ားစုသည္ အလုပ္လုပ္
ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး က်ယ္ျပန္႔သည့္ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားရိွေနၾကသလုိ ရပ္ေရးရြာေရးလုပ္
ငန္းမ်ား၌လည္း တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ မိသားစုႏွင့္ ေကာင္းမြန္
သည့္ဆက္ဆေံရး တည္ေဆာက္ထားႏိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕သည့္ အိမ္ေထာင္ရက္သားက်
ကာသားသမီးမ်ား ထြန္းကား၍ ၀၀လင္လင္ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ၾကသည့္အျပင္ သားသမီး
မ်ား၏ ပညာေရးကိုလည္း အျပည့္အ၀ေထာက္ပ့ံေပးႏိုင္ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ မိမိတို႔၏ မူးယစ္ေဆး
၀ါးသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ အခက္ေတြ႕ေနရသူအခ်ိဳ႕လည္း အမွန္တကယ္ရွိေန
ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ သံုးစြဲသူမ်ားအားလံုးသည္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာ

ႏိုင္သည့္ အရဲစြန္႔ရမႈ အႏၱရာယ္မ်ားရွိေနၿပီး ဆိုးရြားသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ သက္ေရာက္မႈမ်ားေပၚ
ေပါက္လာႏိုင္ေၾကာင္း (အႏၱရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ေကာင္းစြာ
နားလည္သေဘာေပါက္ထားသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

 ေျဖဆိုသူမ်ားအားလံုးက အရြယ္စံု၊ အလုပ္အကိုင္မ်ိဳးစံု၊ လူမႈစီးပြားေရးအဆင့္အတန္း
အမ်ိဳးမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ က်ား/မ မဟူ လူ႔အလႊာေပါင္းစံု၌ မက္အမ္ဖီတမင္းကို ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်
စြာသံုးစြဲလ်က္ရွိသည္ဟု အတည္ျပဳေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 လူငယ္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ စူးစမ္းေလ့လာရန္ႏွင့္ အပန္းေျဖရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ျဖင့္မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲမႈျပဳရန္ အထူးတလည္ တိမ္းညႊတ္လြယ္သူမ်ားအျဖစ္ အစဥ္အဆက္ပံု
ေဖာ္ခံခဲ့ရျခင္းအေပၚ ထူး၍အ့ံၾသသင့္စရာေတာ့မရိွေပ။ အမ်ားအျပားကလည္း အမ်ိဳးသားမ်ားအၾကား
၌သာ ေရပန္းစားလူႀကိဳက္မ်ားသည့္ ဘိန္းျဖဴကဲ့သို႔ေသာ အျခားမူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ကင္းကင္း
ရွင္းရွင္းရွိလင့္ကစား မက္အမ္ဖီတမင္းႏွင့္ ပတ္သက္လာသည့္အခါ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား
သည္လည္း ရံဖန္ရံခါသံုးစြဲတတ္ၾကသည္ဟု အခိုင္အမာေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေတြ႕ဆုံေမး
ျမန္းခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ား၏ ေခ်ာကလက္ႏွင့္ အေမႊးရနံ႔ခ်င္း ဆင္တူ၍ 
စိတ္ကိုတက္ၾကြေစတတ္သည့္ အာနိသင္သည္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈပိုရွိလာေစၿပီး လူမႈ
ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္လာေစသည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ိဳးကို (အက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ရရွိေစသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးထုအၾကား ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်ျခင္းျဖစ္
သည္ဟု ေထာက္ျပေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 ေျဖဆိုခဲ့သူအားလံုးနီးပါးက ညဆိုင္းအလုပ္ဆင္းရသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ကာယလုပ္အား 
အလြန္အမင္းစိုက္ထုတ္၍ ပင္ပင္ပန္းပန္းလုပ္ကိုင္ၾကရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္ၿပီး
ေျမာက္ေစရန္ႏွင့္ ႏိုးႏိုးၾကားၾကားသတိရိွရန္ လုိအပ္သျဖင့္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲႏိုင္သည့္အလား
အလာပိုမိုျမင့္မားသည္ဟု တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္းေျပာဆုိခ့ဲၾကသည္။ မၾကာခဏ ရည္ညႊန္းကုိးကား
တတ္ၾကသည့္ သာဓကမ်ား၌ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေက်ာက္စမ္ိးတြင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရႊတြင္းမ်ား၌ လုပ္
ကိုင္ေနၾကသူမ်ား၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ငါးဖမ္းစက္ေလွမ်ားေပၚ၌ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသူမ်ား၊ 
အေ၀းေျပး သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕တြင္းအငွားယာဥ္ေမာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ၂၄ နာရီ ၇ ရက္လံုး လည္ပတ္ 
လ်က္ရွိသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ကြက္မ်ားရွိ ကာယလုပ္သားမ်ားပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ 

 မည္သုိ႔ဆုိေစ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈသည္ လူခ်မ္းသာမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးသမားမ်ားအၾကား
၌လည္း အလြန္ေရပန္းစားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ 
လူမႈစီးပြားေရးေနာက္ခံရွသူိမ်ားသာ သုံးစြေဲလ့ရိွသည္ဟု ေျဖဆိုသူမ်ားရႈျမင္သည့္ ဘိန္းျဖဴႏွင့္မတူ 
ကြဲျပားျခားနားသြားျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးက႑ (ဒစၥ္ကိုႏွင့္ ကာရာအုိေက) ၌ မိမိတုိ႔၏ အလုပ္ကို
(တစ္ညလံုး ႏိုးၾကားတက္ၾကြေနေစရန္၊ အရွက္အေၾကာက္ေလ်ာ့ပါးေစရန္၊ သီဆိုကခုန္ႏိုင္ေစရန္ 
စသည္ျဖင့္) ေပါ့ေပါ့ပါးပါးလုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ အသုံးျပဳသည့္ မိန္းကေလးမ်ားအၾကား၌သာမက ၎တို႔
၏ေဖာက္သည္မ်ားအၾကား၌ပါ (ကာမဂုဏ္အာရံု ခံစားမႈအားေကာင္းေစရန္ႏွင့္ ခံစားခ်က္ေဇာကို 
အရွိန္ျမႇင့္တင္ရန္) မက္အမ္ဖီတမင္း စိတ္ၾကြေဆးျပားသံုးစြဲမႈ တြင္က်ယ္ေရပန္းစားလ်က္ရွိသည္
ဟုေျဖဆိုသူမ်ားအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံသေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏွင့္ တရုတ္ေတာင္ပိုင္းေဒသရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈ - 
သံုးစြဲမႈအေလ့အထမ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း transnationalinstitute၃၇



TR AN SN AT ION AL IN ST ITU TE ( TNI)

De Wittenstraat 25, 1052 AK Amsterdam, The Netherlands
Tel: +31-20-6626608, Fax: +31-20-6757176
E-mail: drugs@tni.org
www.tni.org/drugs

  @DrugLawReform
  Drugsanddemocracy

www.T NI .org

 အဖြင့္နိဒါန္းပိုင္း၌ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ပင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမည့္သူမ်ားကိုေသာက္
သံုးသူအခ်င္းခ်င္း အရပ္တြင္းခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ကြန္ရက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ရွာေဖြခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္မ်ား၊ အသက္အရြယ္၊ လူမႈေရးအဆင့္အတန္း၊ က်ား-မ သုိ႔မဟုတ္ 
သံုးစြဲမႈပံုစံခ်င္း ခပ္ဆင္ဆင္တူသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးသို႔ ဦးတည္သြားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားသည္ ေသာင္းေျပာငး္ေရာေထြးေနသည့္ လူအုပ္စုႀကီးတစ္ခုကို မွ်မွ်တတ
ကိုယ္စားျပဳထားဆဲျဖစ္သည္ဟု ဆုိႏိုင္ပါသည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူမ်ားသည္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္မွ 
(၅၆) ႏွစ္ၾကား အသက္အရြယ္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အသက္ (၂၀) ႏွင့္ (၄၀) ႏွစ္ အၾကားရွိေသာသူ
မ်ားကို အမ်ားဆံုးေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့စဥ္၌ အခ်ဳိ႕သည္ လက္ရွိ
အလုပ္အကိုင္မရွိသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အမ်ားအျပားသည္ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ား၌ ရာသီအလုိက္ေပၚလာ
သည့္အလုပ္အကိုင္မ်ားအပါအ၀င္ အလုပ္ၾကမ္းမ်ိဳးစံုကို ႀကံဳရာက်ပန္း လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္
ၿပီးအနည္းအက်ဥ္းခန္႔သည္သာလွ်င္ ပုိမုိအေျခတက်ရွိသည့္ ဆံပင္အလွျပင္သူ၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းျပင္
ဆိုင္အလုပ္သမား၊ အငွားယာဥ္ေမာင္း သို႔မဟုတ္ အေ၀းေျပးကားယာဥ္ေမာင္း၊ ဆီအုန္းစိုက္ခင္း 
အလုပ္သမားႏွင့္ ညေစ်းအေရာင္းစာေရးက့ဲသုိ႔ေသာ အလုပ္အကုိင္မ်ိဳးကုိ လုပ္ကုိင္လ်က္ရိွသည္။

 မက္အမ္ဖီတမင္း အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ၂၅ ႏွစ္ (ဘိန္းစာပင္ 
အၾကာဆံုးသံုးစြဲခဲ့သူ၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀) ခန္႔ရွိၿပီး အတိုဆံုးသံုးစြဲသူ၏ သံုးစြဲ
မႈသက္တမ္းသည္ ၂ ႏွစ္မွ်ရိွသည္။ ၎တုိ႔အနက္မွ ႏွစ္ဦးသည္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲခ်ိန္၌ လံုး၀သံုးစြဲမႈ
မရွိေတာ့ေပ။ အေရးႀကီးသည့္ အခ်ကတ္စ္ခုအေနျဖင့္ သံုးစြဲသူအားလံုးနီးပါးသည္ အခ်ိန္ကာလ
သက္တမ္းအားျဖင့္ ကြာျခားမႈရွိေသာ္လည္း အနည္းဆံုးတစ္ႀကမ္ိမွ် ေခတၱနားခ့ဲဖူးသည္ သုိ႔မဟုတ္ 
လံုး၀ျဖတ္ပစ္ခဲ့ဖူးသည္ဟု သိရွိခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲသူမ်ားအၾကား အလြန္
က်ယ္ေျပာသည့္ ရာဇ၀င္မ်ားႏွင့္ သံုးစြဲမႈပံုစံမ်ိဳးစံုရွိေနေၾကာင္း ျပဆိုလ်က္ရွိသည့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အလြန္အေရးပါလ်က္ရွိသည္။

 ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူေပါင္း ၃၇ ဦးအနက္ ၇ ဦးသည္သာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ဤအေရအတြကသ္ည္ ေနာက္ပုိင္းဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အမ်ဳိးသမီး
ထုတစ္ရပ္လံုးအၾကားရွိ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈ အတိုင္းအတာကုိ အပ္က်မတ္က်ထင္ဟပ္လ်က္
ရွိသည္ဟု မဆိုလိုေပ။ အမ်ဳိးသမီးသံုးစြဲသူ အေရအတြက္ နည္းပါးေနရျခင္းသည္ အမ်ဳိးသားမ်ား
သာပါ၀င္မႈမ်ားျပားသည့္ အရပ္ထဲမွ သုံးစြသူဲကြန္ရက္မ်ားအေပၚ မီွခုိအားထားရသည့္ ရွာေဖြေမးျမန္း
ေရးနည္းလမး္၏ ဘက္လိုက္မႈရိွသည့္ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထုိ႔အျပင္ မူးယစ္
ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈသည္ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္၍ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳးိသမီးမ်ားအေပၚ ေ၀ဖန္ကဲ့ရဲ႕မႈျပင္း
ထန္သည့္ အခင္းအက်င္းမ်ဳိး၌ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈကို သုေတသနျပဳရသည့္အခါ ႀကံဳေတြ႕ရ
သည့္အခက္အခဲမ်ားကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ရုပ္လံုးေပၚလာေစပါသည္။ 

 ပထမဆံုး ေလ့လာသံုးသပ္မိသည့္အခ်က္အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲသူ့ အမ်ား
စုသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားတကာ ခုိင္းႏိႈင္းပံုေဖာ္ၾကသည့္ ကူကယ္
၍မရေတာ့ေသာသူမ်ားႏွင့္ ဆင္ျခင္တံုတရားကင္းမဲ့သည့္ “ေဆးသမားမ်ား” ဟူသည့္ပုံရိပ္မ်ိဳ း၌ အံ၀င္
ေနၾကသူမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ အမွန္တကယ္လည္း ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူ အမ်ားစုသည္ အလုပ္လုပ္
ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး က်ယ္ျပန္႔သည့္ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားရိွေနၾကသလုိ ရပ္ေရးရြာေရးလုပ္
ငန္းမ်ား၌လည္း တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ မိသားစုႏွင့္ ေကာင္းမြန္
သည့္ဆက္ဆေံရး တည္ေဆာက္ထားႏိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕သည့္ အိမ္ေထာင္ရက္သားက်
ကာသားသမီးမ်ား ထြန္းကား၍ ၀၀လင္လင္ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ၾကသည့္အျပင္ သားသမီး
မ်ား၏ ပညာေရးကိုလည္း အျပည့္အ၀ေထာက္ပ့ံေပးႏိုင္ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ မိမိတို႔၏ မူးယစ္ေဆး
၀ါးသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ အခက္ေတြ႕ေနရသူအခ်ိဳ႕လည္း အမွန္တကယ္ရွိေန
ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ သံုးစြဲသူမ်ားအားလံုးသည္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာ

ႏိုင္သည့္ အရဲစြန္႔ရမႈ အႏၱရာယ္မ်ားရွိေနၿပီး ဆိုးရြားသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ သက္ေရာက္မႈမ်ားေပၚ
ေပါက္လာႏိုင္ေၾကာင္း (အႏၱရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ေကာင္းစြာ
နားလည္သေဘာေပါက္ထားသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

 ေျဖဆိုသူမ်ားအားလံုးက အရြယ္စံု၊ အလုပ္အကိုင္မ်ိဳးစံု၊ လူမႈစီးပြားေရးအဆင့္အတန္း
အမ်ိဳးမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ က်ား/မ မဟူ လူ႔အလႊာေပါင္းစံု၌ မက္အမ္ဖီတမင္းကို ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်
စြာသံုးစြဲလ်က္ရွိသည္ဟု အတည္ျပဳေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 လူငယ္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ စူးစမ္းေလ့လာရန္ႏွင့္ အပန္းေျဖရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ျဖင့္မက္အမ္ဖီတမင္း သံုးစြဲမႈျပဳရန္ အထူးတလည္ တိမ္းညႊတ္လြယ္သူမ်ားအျဖစ္ အစဥ္အဆက္ပံု
ေဖာ္ခံခဲ့ရျခင္းအေပၚ ထူး၍အ့ံၾသသင့္စရာေတာ့မရိွေပ။ အမ်ားအျပားကလည္း အမ်ိဳးသားမ်ားအၾကား
၌သာ ေရပန္းစားလူႀကိဳက္မ်ားသည့္ ဘိန္းျဖဴကဲ့သို႔ေသာ အျခားမူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ကင္းကင္း
ရွင္းရွင္းရွိလင့္ကစား မက္အမ္ဖီတမင္းႏွင့္ ပတ္သက္လာသည့္အခါ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား
သည္လည္း ရံဖန္ရံခါသံုးစြဲတတ္ၾကသည္ဟု အခိုင္အမာေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေတြ႕ဆုံေမး
ျမန္းခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ား၏ ေခ်ာကလက္ႏွင့္ အေမႊးရနံ႔ခ်င္း ဆင္တူ၍ 
စိတ္ကိုတက္ၾကြေစတတ္သည့္ အာနိသင္သည္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈပိုရွိလာေစၿပီး လူမႈ
ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္လာေစသည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ိဳးကို (အက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
အခန္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ) ရရွိေစသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးထုအၾကား ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်ျခင္းျဖစ္
သည္ဟု ေထာက္ျပေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 ေျဖဆိုခဲ့သူအားလံုးနီးပါးက ညဆိုင္းအလုပ္ဆင္းရသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ကာယလုပ္အား 
အလြန္အမင္းစိုက္ထုတ္၍ ပင္ပင္ပန္းပန္းလုပ္ကိုင္ၾကရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္ၿပီး
ေျမာက္ေစရန္ႏွင့္ ႏိုးႏိုးၾကားၾကားသတိရိွရန္ လုိအပ္သျဖင့္ မက္အမ္ဖီတမင္းသံုးစြဲႏိုင္သည့္အလား
အလာပိုမိုျမင့္မားသည္ဟု တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္းေျပာဆုိခ့ဲၾကသည္။ မၾကာခဏ ရည္ညႊန္းကုိးကား
တတ္ၾကသည့္ သာဓကမ်ား၌ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေက်ာက္စမ္ိးတြင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရႊတြင္းမ်ား၌ လုပ္
ကိုင္ေနၾကသူမ်ား၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ငါးဖမ္းစက္ေလွမ်ားေပၚ၌ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသူမ်ား၊ 
အေ၀းေျပး သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕တြင္းအငွားယာဥ္ေမာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ၂၄ နာရီ ၇ ရက္လံုး လည္ပတ္ 
လ်က္ရွိသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ကြက္မ်ားရွိ ကာယလုပ္သားမ်ားပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ 

 မည္သုိ႔ဆုိေစ မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြမဲႈသည္ လူခ်မ္းသာမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးသမားမ်ားအၾကား
၌လည္း အလြန္ေရပန္းစားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ 
လူမႈစီးပြားေရးေနာက္ခံရွသူိမ်ားသာ သုံးစြေဲလ့ရိွသည္ဟု ေျဖဆိုသူမ်ားရႈျမင္သည့္ ဘိန္းျဖဴႏွင့္မတူ 
ကြဲျပားျခားနားသြားျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးက႑ (ဒစၥ္ကိုႏွင့္ ကာရာအုိေက) ၌ မိမိတုိ႔၏ အလုပ္ကို
(တစ္ညလံုး ႏိုးၾကားတက္ၾကြေနေစရန္၊ အရွက္အေၾကာက္ေလ်ာ့ပါးေစရန္၊ သီဆိုကခုန္ႏိုင္ေစရန္ 
စသည္ျဖင့္) ေပါ့ေပါ့ပါးပါးလုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ အသုံးျပဳသည့္ မိန္းကေလးမ်ားအၾကား၌သာမက ၎တို႔
၏ေဖာက္သည္မ်ားအၾကား၌ပါ (ကာမဂုဏ္အာရံု ခံစားမႈအားေကာင္းေစရန္ႏွင့္ ခံစားခ်က္ေဇာကို 
အရွိန္ျမႇင့္တင္ရန္) မက္အမ္ဖီတမင္း စိတ္ၾကြေဆးျပားသံုးစြဲမႈ တြင္က်ယ္ေရပန္းစားလ်က္ရွိသည္
ဟုေျဖဆိုသူမ်ားအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံသေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

ေက်းဇူးတင္လႊာ

ဤပံုႏွိပ္မွတ္တမ္းကို ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရးရာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမိတ္ဖက္
ေဆာင္ရြက္မႈ (GPDPD) ၏ ရန္ပံုေငြအေထာက္အပံ့ျဖင့္ ထုတ္ေ၀ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ GPDPD သည္ 
ဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စုအစိုးရ၏ မူးယစ္ေဆး၀ါးေကာ္မရွင္နာ၏ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈေအာက္၌ စီးပြားေရး
ေပါင္းစည္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုငရ္ာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာန (BMZ) ၏ ကိုယ္စား Deutsche 
Gesellschaft fὓr Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိ
သည့္စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤပံုႏွိပ္မွတ္တမ္းပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားအားလုံးႏွင့္ ပတ္သက္၍ TNI ၌သာ 
လံုးလံုးလ်ားလ်ားတာ၀န္ရွိ ၿပီး မည္သည့္အေျခအေနတြင္မွ် အလွဴရွင္၏ ရပ္တည္ခ်က္သေဘာထားကိုထင္
ဟပ္သကဲ့သို႔ မွတ္ယူျခင္းမရွိေစရ။ 

ပံုႏွိပ္မွတ္တမ္းပါ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

ဤအစီရင္ခံစာပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အက်ိဳးအျမတ္အတြက္မဟုတ္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ 
မူလသတင္းရင္းျမစ္ http://www.tni.org/copyright ကုိေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္စြာ ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပ၍ ကုိးကား 
အသံုးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ထုတ္ေ၀ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။

ေရးသားျပဳစုသူမ်ား

ေရႏိုကာကီရာႏွင့္ သူရျမင့္လြင္

“ဤပုံႏိွပ္မွတ္တမ္းသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ကြယ္လြန္အနိစၥေရာက္သြားခ့ဲသည့္ကၽြႏု္ပ္
တို႔၏မိတ္ေဆြႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ ကုိသူရျမင့္လြငအ္တြက္ ရည္စူးထုတ္ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကုိသူရျမင့္လြင္ 
ပါ၀င္ကူညီခဲ့ျခင္းမရွိပါက ဤအစီရင္ခံစာကို မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ႏိုင္ခဲ့မည္ မဟုတ္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္
တို႔အားလံုး ကိုသူရျမင့္လြင္၏ မနားမေနႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈကို အစဥ္ေအာက္ေမ့သတိရ ေက်းဇူးတင္ေန
မည္ျဖစ္သက့ဲသုိ႔ က်န္ရစ္သူဇနီးသည္ႏွင့္ အိမ္သူအိမ္သားမ်ားအားလုံး ဤဆုံးရႈးံမႈကုိ ရင္ဆုိင္ေက်ာ္လႊားႏုိင္သည့္ 
ဉာဏ္ပညာႏွင့္ ခြန္အားမ်ားရရွိၾကပါေစေၾကာင္း ေမတၱာျဖင့္ လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ဆႏၵျပဳအပ္ပါသည္။”

Transnational Institute (TNI) သည္ တရားမွ်တ၍ ဒီမိုကေရစီထံုးနည္းစံက်
ကာ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ ေျမကမာၻကို တည္ေဆာက္ရန္ သံဓိ႒ာန္ခ်ထား
သည့္ ႏုိင္ငံတကာသုေတသနႏွင့္ စည္းရံးုအေရးဆိုေရး အသင္းအဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္
သည္။ TNI သည္ ႏွစ္ေပါင္း (၄၀) ေက်ာ္မွ် လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ားအၾကား သီးျခား
ဆက္ထံုးတစ္ခုအျဖစ္ ေပါင္းကူးေပး၍ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ 
ထိေတြ႕ေဆာင္ရြက္လာခဲ့သည္။   


