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အာဘရမ္ ေဂ်၊ ဘစ္စလယ္၊ Ph.D., အီးစီအိပ္ခ်္အို အရွအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ စင္တာ ညႊန္ၾကားေရးမႈမွ တင္ျပသည္။

နိဒါန္းႏွင့္ေနာက္ခံသမိုင္း

စ
ု ဆာင္းထားျခင္းသည္ ေနာင္အခ်ိန္တင
ြ ္စိုက္ပ်ိဳးမည့္မ်ိဳးေစ့မ်ားကို ရႏိုင္သည့္ အခြင့္
မိမိတို႔၏ကိုယ္ပိုင္မ်ိဳးေစ့မ်ားကိစု
ု ေ
အလမ္း ႏွင့္ ဤၿဂိဳလ္၏ သက္ရွိအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔၏တည္ရွိေနမႈမ်ားကိုထိန္းသိမ္းရန္အေထာက္အကူျပဳ ေစသည့္ အကုန္
အက်သက္သာ သည့္နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ သင္သည္ သင္စုေဆာင္းထားသည့္မ်ိဳးေစ့မ်ား ကိုစိုက္၍ေသာ္၎၊
သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္အိမ္နီးနားျခင္းမ်ားကိုေပး၍ေသာ္၎၊သင္၏ဖြဲ႔အစည္းမွတဆင့္ေ၀ငွ
ငွလွ်င္ေသာ္၎ထိေရာက္သည့္
ရိတ္သိမ္းျခင္း၊ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ျခင္း၊ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ အေျခာက္ခံျခင္းႏွင့္ မ်ိဳးေစ့သိုေလွာင္ျခင္းသည္ မ်ိဳးေစ့
အေညွာက္ေပါက္ ျခင္းႏွင့္အလားအလာေကာင္းျခင္းတို႔ကို အေထာက္အကူျဖစ္ရန္ လိုအပ္သည္။ ဤမွတ္စုသည္
အေစ့မ်ားကိုအေျခာက္ခံရာတြင္ မွန္ကန္သည့္ အစိုဓါတ္ပါ၀င္မႈရွိျခင္းသည္ အေရးပါေၾကာင္း ဦးတည္ေဖၚျပသြားမည္
ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ပ္တို႔သည္ အီးစီအိ
အပ
ိ ္ခ်္အို အာရွ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ စင္တာ မ်ိဳးေစ့ ဘဏ္တင
ြ ္တထ
ီ င
ြ ္ထုတ္လုပ္၍
အသုံးျပဳေနသည့္တန္ဖိုး နည္း အေျခာက္ခံကရိယာႏွစ္ခအ
ု ေၾကာင္းကို အေသး စိတ္ေဖၚျပသြားပါမည္။

အဓိပၸါယ္ဖင
ြ ့္ဆိုခ်က္မ်ား
အမ်ားအသုံးျပဳေသာမ်ိဳးေစ့ (သိ)ု႔ ပုံမွန္မ်ိဳးေစ့မ်ားသည္ ေျခာက္ေသြ႔ခံထားျခင္
င္းကိုခံႏိုင္ရည္ရွိ၍ဤအေျခအေနမ်ိဳးတြင္
သိုေလွာင္ႏိုင္သည္။
ရီကာစီထရင့္ အေစ့မ်ား သည္ ေျခာက္ေသြ႔ေသာေလ
သာေလ့တင
ြ ္ထားပါက အေညွာက္ေပါက္သည့္ အရည္အေသြးလွ်င္ျမန္
စြာေလ်ာ့နည္းသြားသည္၊ အမ်ားအားျဖင့္ ရိတ္သိမ္းၿပီးဆယ္ရက္အတြင္းျဖစ္သည္။

အေစ့စိုထိုင္းဆပါ၀
ြ ္ ရွိသည့္ ေရပ
ဆပါ၀င္မႈ သည္ အေစ့ထဲတင
မာဏျဖစ္သည္္။ အမ်ားအားျဖင့္ (%)အေနျဖင့္ ေဖၚျပ
သည္။အေစ့စိုထိုင္းဆ ဟန္ခ်က္ညီေသာစိုထိုင္း ဆကို
ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းျခင္းအားျဖင့္ သို႔မဟုတ္ အေစ့စိုထိုင္းဆ
တိုင္းမီတာကို အသုံးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ပ်က္စီးမႈ နမူနာ
မ်ားမွတဆင္(့ ဥပမာမုန္႔ဖုတ္စက္ (အိုဗင္)တြင္ အေစ့အ
တြင္းရွိ ေရအားလုံး ကိုေလာင္ေစျခင္း)ျပဳလုပ္ၾကသည္။
ထပ္ေဆာင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ရာအို ႏွင့္အ

ျခားအားလုံး ၂၀၀၆တြင္ၾကည့္ပါ။
ပုံ ၁။အေစ့မ်ားကိုအေျခာက္မခံမီ ေနေရာင္ေၾကာင့္မပ်က္စီး ေစရန္

အလင္းေရာင္မေဖါက္ႏိုင္သည့္ပလပ္စတစ္ႏွင့္ကာကြယ္ သည့္ေနရာ

ဟန္ခ်က္ကိုက္ညီသည့္စိုထိုင္းဆပါ၀
ႈ ည္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္တ၀ိုက္တင
ြ ္အေစ့ကိုထားခဲ့သည့္အေစ့မ်ားသည္
ဆပါ၀င္မသ
ပတ္၀န္းက်င္အတြင္းရွိ စိုထိုင္းမႈႏွင့္ဟန္ခ်က္ညီစြာတည္ရွိ၍ အေစ့မ်ားစိုထိုင္းဆမ်ားကိုေျပာင္းလဲပုံကိုဆိုလိုသည္။
အေစ့အေျခာက္ခံျခင္း သည္ ပ်က္စီးေစျခင္းနည္းကိုအသုံးမျပဳဘဲ အေစ့သိုေလွာင္ရန္အႀကံျပဳထားသည့္အဆင့္အထိ
အေစ့၏စိုထိုင္းဆပါ၀င္မႈကို ေလ်ာ့နည္းေစျခင္းျဖစ္သည္။
အေစ့ရွင္သန္ႏိုင္မ/ႈ အလားအလာသည္
သိုေလွာင္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္အေစ့မ်ား၏အေညွာက္ေပါက္မည့္ရာခိုင္ႏႈန္းကို
အလားအလာ
တိုင္းတာျခင္းျဖစ္သည္။ သင္၏မ်ိဳးေစ့မ်ားသည္ အလားအလာပိုေကာင္းသည္ႏွင့္အမွ် သင္၏လယ္ သို႔မဟုတ္
ပ်ိဳးခင္းမ်ားတည္ေထာင္ရန္အတြက္ မ်ိဳးေစ့လိုအပ္မႈပိုနည္းမည္။

အေကာင္းဆုံးအေျခာက္ခံရန္အေျခအေနမ်ား
ေကာင္းစြာေျခာက္ေသြ႔သည့္ အမ်ားအသုံးျပဳေသာမ်ိဳးေစ့(သိ)ု႔ ပုံမွန္မ်ိဳးေစ့မ်ားသည္ မ်ိဳးေစ့ဘဏ္မ်ားတြင္၎တို႔အား
သိုေလွာင္သည့္ေနာက္ပိုင္း ၎၏ရွင္သန္ႏိုင္မႈကို ပို၍ၾကာရွည္စြာထိန္းထားႏိုင္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပုံမွန္မ်ိဳး
ေစ့မ်ားကိုၾကာျမင့္စာြ သိုေလွာင္ရန္အတြက္ အစိုဓါတ္ပါ၀င္မႈ ၃-၇% အၾကားေျခာက္ေအာင္ျပဳလုပ္သင့္သည္။ အခ်ိဳ႔
ေသာအေစ့မ်ား(ပဲပိစပ္က့သ
ဲ ို႔ေသာ)သည္ အစိုဓါတ္ ပါ၀င္မႈ ၈% ေအာက္ျဖစ္လာပါက ရွင္သန္မႈနည္း လာႏိုင္ သည္။
လက္ေတြ႔အားျဖင့္ အီးစီအိပ္ခ်္အို အာရွအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈစင္တာ မ်ိဳးေစ့ ဘဏ္မ်ားသည္မိုးတြင္းအခါတြင္ စိုထိုင္း
မႈအဆင့္မွာ ၇၀-၈၀%အထိရွိေသာေၾကာင့္ မ်ိဳးေစ့မ်ားကိုအစိုဓါတ္ပါ၀င္မႈ ၁၀% ေအာက္အထိေျခာက္ေသြ႔ေအာင္ျပဳ
လုပ္ႏိုင္ျခင္း နည္းပါသည္။

ေခါင္းမာေသာအေစ့မ်ား-အပူပိုင္းေဒသသစ္ပင္ႏွင့္ အသီးမ်ိဳးစိတ္အမ်ိဳးေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာပါ၀င္သည္။ ယင္း တို႔ကို
အေျခာက္လွန္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ေလပူတင
ြ ္သလပ္ထားျခင္းမျပဳလုပ္သင့္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤမွတ္စုအတိုင္း အတာ
အတြငး္ ပါ၀င္မႈမရွိပါ။ အမ်ားအသုံးျပဳေသာမ်ိဳးေစ့(သိ)ု႔ ပုံမွန္မ်ိဳးေစ့မ်ားအတြင္း အစိုဓါတ္ပါ၀င္မႈကို ဆုံးျဖတ္ရန္မွာ
လည္း ဤစာစု အတိုင္းအတာအတြင္းမပါ၀င္ပါ၊ သို႔ေသာ္ အြန္လိုင္းရင္ျမစ္မ်ားစြာတို႔တင
ြ ္ မ်ိဳးစိတ္တစ္မ်ိဳးစီမွ ဦးတည္
မ်ိဳးေစ့မ်ား၏ အစိုဓါတ္ပါ၀င္မႈကို ေသခ်ာစြာေလ့ လာစီစစ္ႏိုင္ရန္အေထာက္အကူျဖစ္ေစ၍ အစိုဓါတ္ ပါ၀င္မႈကို သိပၸံ
နည္းက်က် မည္သို႔တက
ြ ္ခ်က္ရန္ပံ့ပိုးေပးသည္။ ထပ္ေဆာင္းအခ်က္အလက္အတြက္ အက္ဖ္ ေအ အို၏ အလြန္
ေကာင္းသည့္ ဂ်င္းဘဏ္မ်ားတြင္ အေစ့မ်ားကိုကိုင္ တြယ္ျခင္း လက္စြဲစာအုပ္ အပိုဒ္ ၃ ႏွင့္ ၄ တြင္ၾကည့္ပါ (ရာအို et

al.၂၀၀၆)။
အေစ့မ်ားကိုလွ်င္ျမန္စြာေျခာက္ရန္ျပဳလုပ္သည့္အခါ
သို႔မဟုတ္ အပူခ်ိန္ ျမင့္လြန္းသည့္အခါ ပ်က္စီးသြား
တတ္သည္ကို မွတ္သားရမည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္
ေျခာက္ေအာင္ျပဳလုပ္သည့္အခါ သစ္ပင္ သို႔မဟုတ္
အဆီမ်ားေသာအေစ့မ်ား အတြက္ အပူခ်ိန္မွာ ၄၁⁰C
(၁၀၅⁰F)ထက္မပိုေစရန္သတိျပဳပါ။ သာမန္အေစ့မ်ား
အတြက္မွာ၅၄⁰C (၁၃၀⁰F)ထက္ မမ်ားေစရန္သတိ
ျပဳပါ။ ေလႏွင့္မိုးကိုကာကြယ္ရန္ အရိပ္အနည္းငယ္ျပဳ
လုပ္ထားသည့္ ပတ္၀န္းက်င္တင
ြ ္ အႀကိဳ-အေျခာက္
လွန္းျခင္း ကိုျပဳလုပ္သည့္ အေစ့မ်ားသည့္ အေစ့အ
ေျခာက္လွန္းစက္တင
ြ ္ ရွိေနရေသာ ကာလပို၍ တို
ပုံ ၂၊အေစ့မ်ားမ်ားအေျခာက္ခံကရိယာတြင္အေျခာက္မခံမီ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္

ပတ္၀န္းက်င္တင
ြ ္ အႀကိဳအေျခာက္ခံဆင့္မ်ား တြင္ႀကိဳတင္အေျခာက္ခံျခင္း

ေတာင္း ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည္။ ပုံ ၁ ႏွင့္
၂ တို႔သည္ အီးစီအိပ္ခ်္အို အာရွ၏အလင္းေရာင္မျမင္

ရသည့္ပလပ္စ တစ္ ေအာက္တင
ြ ္ အႀကိဳ-အေျခာက္လွန္းေသာ ဧရိယာ ႏွင့္ ဓေလ့ထုံးစံအရ-ေဆာက္သည့္ အႀကိဳအေျခာက္လွန္း ေသာ ဇကာဘီဒင
ို ယ္ျဖစ္သည္။
အီးစီအိပ္ခ်္အိ
အုိ အာရွ၏ မ်ိဳးေစ့ဘဏ္အေကာင္းဆုံးက်င့္ထုံးမ်ား
အီးစီအိပ္ခ်္အို အာရွသည္ ၂၀၀၉ခုႏွစ္အတြင္းကၽြန္ပ္တို႔၏မ်ိဳးေစ့ဘဏ္ကိုထူေထာင္သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ အပူပိုင္းေဒသ
အတြက္ အေစ့သိုေလွာင္မႈအေကာင္းဆုံးအေလ့အက်င့္မ်ားျဖင့္စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ အပူပိုင္းေဒသအတြက္ ဆီ
ေလ်ာ္မႈရွိေသာ၊ အကုန္အက်သက္သာေသာနည္းမ်ားျဖင့္ အနည္းငယ္သာလုပ္ႏိုင္သျဖင့္ မိမိတို႔၏ကိုယ္ပိုင္ သုေတ
သနမ်ားကိုစတင္ျပဳလုပ္ၾကသည္။ မ်ားစြာေသာတူညီသည္-့ ျပန္လည္သုံးသပ္သည့္ေဆာင္းပါးမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏
အခ်က္အလက္မ်ားေပးသြင္းျခင္းႏွင့္ ေလ့လာစူးစမ္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးသည့္ေနာက္ ကၽြန္ပ္တို႔သည္ အေကာင္းဆုံး
ေသာ အေလ့အက်င့္မ်ား(က်င့္စဥ္မ်ား)ကိုတည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ထိုက်င့္စဥ္မ်ားသည္ လူထ-ု အဆင့္မ်ိဳးေစ့ဘဏ္မ်ား
ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမ်ိဳးေစ့ သို႔မဟုတ္ မ်ိဳးေစ့ဗီဇဘဏ္မ်ားအဆင့္ ၾကားျဖစ္သည့္ ၾကားမ်ိဳးေစ့ဘဏ္မ်ား ရွိသည့္

အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားႏွင့္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီသည့္က်င့္စဥ္မ်ားျဖစ္သည္။ ဤအေကာင္းဆုံးေသာက်င့္စဥ္အ မ်ားစုကို
အီးစီအိပ္ခ်္အို၏ နည္းပညာမွတ္တမ္း #၆၃ (မိုထစ္ ၂၀၁၀) တြင္စုစည္းေဖၚျပထားပါသည္။ ကၽြန္ပ္တု႔ိ အေနျဖင့္ သင့္
အား အႀကံျပဳလိုပါသည္။
ဖ်က္ပိုးမ်ားႏွင့္ေရာဂါမ်ားကိုပို၍ခံႏိုင္ရည္ရွိ၍

အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္အတြက္က်န္းမာသည့္

မ်ိဳးေစ့ထုတ္ေပးႏိုင္မည့္

အလားအလာရွိေသာ က်န္းမာသည့္ေျမဆီမ်ားႏွင့္က်န္းမာသည့္အပင္မ်ားျဖင့္အစျပဳပါ။
အေစ့မ်ားကိုမရိတ္သိမ္းမီ အေစ့မ်ားရင့္မရင့္ ႏွင့္အျပည့္အ၀ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈရွိမရွိေသခ်ာစြာၾကည့္ပါ။
ဖ်က္ပိုးမ်ားကိုေရွာင္ရန္၊ ပ်ံ႔လင
ြ ့္မႈမရွိရန္၊ ေရာဂါမ်ားမသက္ေရာက္ရန္ႏွင့္ အျခားေသာမျမင္ႏိုင္သည့္ဆုံးရႈံးမႈမ်ားမျဖစ္
ေစရန္ အေစ့မ်ားအျပည့္အ၀ဖြံ႔ၿဖိဳးပါက အဆက္မျပတ္ရိတ္ပါ။
ပိုးေကာင္ကေလးမ်ားႏွင့္ ေရာဂါမ်ားကိန္းေအာင္းႏိုင္သည့္ အေစ့မ်ားအားလုံးတြင္ရွိသည့္ အဖ်င္း/အေမွာ/္ အခြံ၊ ပိုး
မႊားမ်ား၊ အသီးေတာင့္မ်ား စသည္တို႔ကိုေကာင္းစြာရွင္းလင္းသန္႔စင္ပါ။
ပ်က္စီးေနသည့္ သို႔မဟုတ္ ေသဆုံးေနသည့္အေစ့မ်ားကိုဖယ္ပါ။
အေစ့မ်ားကို အႀကံျပဳထားသည့္ အေစ့အစိုဓါတ္ပါ၀င္မႈ အထိအေျခာက္ခံပါ။
အေစ့မ်ားကို ေလလုံး၀ထုတ္၍ -ခ်ိတ္ပိတ္ထားသည့္ထည့္စရာ(ဘူး/စည္ စသျဖင္)့ ထဲသို႔ခ်က္ျခင္းထည့္ပါ။ (အီးစီ
အိပ္ခ်္အို အာရွ #၁၄ - ခေရာဖ္et al.၂၀၁၂၊ ခေရာ့ဖe
္ t al.၂၀၁၃ ႏွင့္ ေလာရင့္စ္ et al.၂၀၁၇ တြင္ၾကည့္ပါ)။
ေလလုံး၀ထုတ္၍ -ခ်ိတ္ပိတ္ထားသည့္ထည့္စရာတြင္ထည့္ထားသည့္အေစ့မ်ားကို အပူခ်ိန္နိ္မ့္သည့္ အေျခ အေန
တြင္ထားပါ(အီးစီအိပ္ခ်္အို အာရွ #၁၄ - ခေရာဖ္et al.၂၀၁၂)
ဤမွတ္တမ္းတြင္ အေစ့၏အစိုဓါတ္ကိုဖယ္ထုတ္ရန္ ႏွင့္ထိုနည္းျဖင့္ အေစ့မ်ား၏ အလားအလာကို တိုးျမင့္ေစသည့္
အကုနအ
္ က် သက္သာေသာ အေစ့အေျခာက္ခံစက္ ျပဳလုပ္နည္းကို ေဖၚျပထားသည္။ သို႔ေသာ္ သင္သည္ အေစ့အ
ေျခာက္ခံရန္အတြက္ အခ်ိန္ႏွင့္ေငြအကုန္အက်ခံႏိုင္ပါက ေျခာက္သည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ သူတို႔ကို ေလလုံး၀ ထုတ္၍
ခ်ိတ္ပိတ္ထားသည့္ထည့္စရာ သို႔မဟုတ္ ေလအလုံပိတ္ထားသည့္ ထည့္စရာတြင္ခ်က္ခ်င္း သိုေလွာင္ရမည္။သို႔မ
ဟုတ္ပါက ေျခာက္ေနေသာအေစ့မ်ားသည္ အျပင္ေလမွအစိုဓါတ္ကို တဖန္ျပန္လည္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ အစိုဓါတ္ပါ
၀င္မႈနိမ့္သည့္အေစ့မ်ားကို ေလလုံး၀ထုတ္၍ခ်ိတ္ပိတ္ထားသည့္ ထည့္စရာတြင္ထည့္ထားၿပီး အပူခ်ိန္နိ္မ့္သည့္အေျခ
အေနတြင္ထားသည့္အေစ့မ်ားသည္ အလားအလာႏွင့္အေညွာက္ထြက္မႈ အေကာင္း ဆုံးျဖစ္ သည္။

အေစ့အေျခာက္ခံစက္တည္ေဆာက္ျခင္း
ထိေရာက္သည့္ အေစ့အေျခာက္ခံစက္တင
ြ ္ အပူေပးသည့္ရင္းျမစ္တစ္ခု၊ အပူေပးေသာရင္းျမစ္ကို အေနေတာ္ျဖစ္
ရန္ထိန္းနည္း၊ အပူကိုထိန္းထားႏိုင္သည့္ ထည့္စရာပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ေသတၱာ၊ အေစ့မ်ားထားရန္ဇကာ၊ေလ လည္
ပတ္ရန္ပန္ကာ(ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္) ႏွင့္ စိုေနေသာေလကုထုတ္ရန္ ေလ၀င္ေလထြက္အေပါက္(ေရြးခ်ယ္ ႏိုင္သည္)
စသည္တို႔ပါ၀င္သည္။ အေျခခံအားျဖင့္ အပူေပးသည့္အစိတ္အပိုင္းမွအပူေပးထားေသာေလသည္ ေႏြးေသာ ေလ
ေၾကာင့္အထက္သို႔စီးသည္ သို႔မဟုတ္ ပန္ကာကိုအသုံးျပဳပါက ပိတ္ထားသည့္ေနရာ ပတ္၀န္း က်င္တင
ြ ္လည္ပတ္

ေနသည္။ အေစ့မ်ားမပ်က္စီးေစရန္အတြက္ ဤအပူထုတ္သည့္အစိတ္အပိုင္းကို သတ္မွတ္ ထားသည့္အပူခ်ိန္တင
ြ ္
တည္ ခင္းထားသည္။ ေႏြးေသာေလသည္ အကန္႔မွတဆင့္ေရြ႔လ်ားေသာေၾကာင့္ အေစ့မ်ား သည္ အစိုဓါတ္ကိုထုတ္
လႊတ္ သည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေႏြးေသာေလသည္ ေအးေသာေလထက္ အစိုဓါတ္ကိုထိန္းထားႏိုင္သည္။
အကန္႔သည္ ေလအလြန္လုံပါက သင္၏အေစ့အေျခာက္ခံစက္မွ စိုစြတ-္ ျပြတသ
္ ိပ္ ေနေသာေလေႏြးမ်ားကို ထုတ္ရန္
ေလ၀င္ ေလထြက္အေပါက္ေပးရမည္။ အေၾကာင္းမွာ အေစ့မ်ား သည္စိုထိုင္း ေသာပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ဟန္ခ်က္ ညီစာြ
ရွိေနႏိုင္ ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
အေျခာက္ခံသည့္အခ်ိန္မ်ားႏွင့္ အေစ့အစိုဓါတ္ပါ၀င္မႈကိုေလ်ာ့နည္းေစသည့္စြမ္းရည္မွာသင္၏ အေျခာက္ခံကရိယာ
၏ ထိေရာက္မႈ၊ အပူေပးသည့္ရင္းျမစ္၊ အေျခာက္ခံသည့္အေစ့ပမာဏ၊ အေျခာက္ခံသည့္အေစ့အမ်ိဳးအစား ႏွင့္
အလားအလာအေျခအေနမ်ားအေပၚတြင္မူတည္သည္။ ထိင
ု ္းႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း မိုးရာသီကာလတြင္ အေျခာက္ခံ ကရိ
ယာျဖင့္ပင္လွ်င္ ေျခာက္ေသြ႔ရန္ခက္ခပ
ဲ ါသည္။အေစ့ကို စနစ္တက်မည္သို႔အေျခာက္ခံသည္ကိုသင္ယူရန္အတြက္
အႀကိဳစမ္းသပ္ျခင္းႏွင့္ အမွားလိုအပ္၍ ႏွစ္ခုစလုံးတို႔သည္ အႏုပညာႏွင့္သိပၸံတစ္ခုျဖစ္သည္။ အခ်ိန္နွင့္အေတြအ
႔ ႀကံဳ
ျဖင့္ အီးစီအိပ္ခ်္အို အာရွ မ်ိဳးေစ့ဘဏ္၀န္ထမ္းတို႔သည္ အေစ့အေျခာက္ခံရန္အတြက္ ပါးနပ္စြာကိုင္တြယ္ေဆာင္ႏိုင္
မႈ ႏွင့္ အေစ့အစိုဓါတ္ပါ၀င္ျခင္းကိုခန္႔မွန္းႏိုင္မႈ တိုးတက္ လာၾကသည္။
အမ်ိဳးအစားအေပၚတြင္မူတည္၍ အေစ့အေျခာက္ခံကရိယာမ်ားသည္ အေသးစားလယ္ယာရင္းျမစ္စင္တာ သို႔မ
ဟုတအ
္ ေစ့ဘဏ္တစ္ခုတင
ြ ္ ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးေသာအခန္းက႑တြင္ ပါ၀င္ႏိုင္သည္။ အလိုအေလ်ာက္ အပူ
ထိန္းကရိယာကို ခ်ိတ္ပိတ္ျခင္း၊ ဖုံးအုပ္ထားသည့္ ဘီဒိုငယ္တို႔ႏွင့္တ၍
ြဲ အသုံးျပဳပါက အေစ့အေညွာက္ေဖါက္သည့္
ဘီဒင
ို ယ္ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ေလႏွင့္အပူစီးဆင္းမႈ လုံေလာက္သည့္ အေစ့အေျခာက္ခံ ကရိယာသည္ သုေတသန
ျပဳလုပရ
္ န္ သို႔မဟုတ္ စီးပြားျဖစ္လုပ္ရန္ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္မ်ားတြက္ အျခားေသာဘိုင္အိုမတ္စ္မ်ားကို အေျခာက္ခံရန္ အ
သုံးျပဳႏိုင္ သည္ (ဥပမာ၊ ကၽြန္ပ္တို႔၏အေစ့အေျခာက္ခံကရိယာ #၃- ျပဳျပင္မြမ္းမံခသ
ဲ့ ည့္အေစ့အေညွာက္ေဖါက္ ဘီ
ဒိင
ု ယ္သည္ လည္း မိုရင္ဂါ ႏွင့္အျခားအပင္ပစၥည္းမ်ားကို သုေတသနျပဳ လုပ္ရန္ သို႔မဟုတ္ အဟာရ အားျဖည့္စာ
အျဖစ္အမႈန္႔ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ အေစ့အေျခာက္ခံ ကရိယာတစ္ခုကို သာမန္အား ျဖင့္ရႏိုင္သည့္
ပစၥည္းမ်ားအား တီထင
ြ ္မႈအနည္းငယ္ေသာျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ တည္ေဆာက္ႏိုင္၍ ဦးတည္ခ်က္မ်ားစြာ တို႔အတြက္ တ
ၿပိဳင္နက္အက်ိဳး ျပဳႏိုင္မည္။
အီးစီအိပ္ခ်္အို အာရွမွ လြန္ခ့သ
ဲ ည္ရွစ္ ႏွစ္အတြင္းအေစ့အေျခာက္ခံကရိယာ သုံးခုကိုတည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ေအာက္
တြင္ေဖၚျပထားသည့္အတိုင္း ကၽြန္ပ္တို႔သည္ ၎တို႔တစ္ခုစီကိုနက္နက္နဲနဲၾကည့္ရႈခဲ့သည္။ေယဘုယ် အားျဖင့္

အေစ့ အေျခာက္ခံကရိယာသည္ အစိတ္အပိုင္း ၅ခု သို႔မဟုတ္ ၆ခုလိုအပ္သည္။ ၁။ အပူေပးသည့္ရင္းျမစ္ သည္
အပူေပးသည့္ လွ်ပ္စစ္အစိတ္အပိုင္း သို႔မဟုတ္ လွ်ပ္စစ္မီးသီးျဖစ္ႏိုင္သည္။ အပူေပးလွ်င္အလင္းေရာင္ျဖာေသာ

ပုံ ၃၊အီးစီအိပ္ခ်္အိုအာရွ အေစ့အေျခာက္ခံကရိယာ #၁ေဒသ
ေဒသ ထြက္သစ္၊

အလင္းေရာင္ျဖာသည့္မီးသီ၊ ေဒသေဆာက္ဆင့္မ်ား၊ ပန္ကာႏွင့္အပူေပးဘီဒို။ (က)
ထပ္ေဆာင္းအလင္းေရာင္ႏွင့္ ပန္ကာ၊ ေလထြက္ေပါက္သည္ ဘယ္ဘက္တင
ြ ္ရွိသည္။
(ခ)ထပ္ ေဆာင္းအေစ့အေျခာက္ခံအကန္႔၊ (ဂ) စကာဆင့္မ်ားအသုံးျပဳ ထားသည့္
အေစ့အေျခာက္ခံအကန္(႔ ဃ) အပူေပးသည့္ အလင္းေရာင္ျဖာေသာမီးသီးမ်ား။

ပုံ ၄၊၊အီးစီအိပ္ခ်္အိုအာရွ အေစ့အေျခာက္ခံကရိယာ အပိတ္ခလုတ္ #၁ေဒသ

ထြက္သစ္၊ အလင္းေရာင္ျဖာသည့္မီးသီ၊ ေဒသေဆာက္ဆင့္မ်ား၊
ပန္ကာႏွင့္အပူေပးဘီဒို။ (က) ထပ္ေဆာင္းအလင္းေရာင္ႏွင့္ ပန္ကာ၊
ေလထြက္ေပါက္သည္ ဘယ္ဘက္တင
ြ ္ရွိသည္။

မီးသီးမ်ားသည္ အပူအမ်ားဆုံးေပးသည္။ သို႔ေသာ္ မီးေခ်ာင္းကဲ့သို႔လင္းလက္ေသာမီးသီး မ်ား(ဖလိုရိုစင္း မီးသီး)
ကိုအသုံး ျပဳႏိုင္သည္။ မီးသီးမ်ားကိုအားသြင္းရန္လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားလိုအပ္ပါ မည္။၂။ အပူရင္းျမစ္ကထိ
ိုထန
ိ ္းေသာနည္း
သည္ အလိုအေလ်ာက္ အပူခ်ိန္ညွိကရိယာ(သာမိ
ာ
ုဆက္) သို႔မဟုတ္ သာမန္ လွ်ပ္စစ္အခ်ိန္တိုင္းကရိယာ(တိ
ာ ုင္မာ)
ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အပူခ်ိန္ညွိကရိယာသည္ ပို၍ႏွစ္သက္ဖြယ္ရာ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အပူခ်ိန္
မ်ားကိုတိက်စြာလည္ပတ္ေစႏိုင္ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တုိင္မာကိုလည္းအသုံးျပဳႏိုင္သည္။ သင္သည္လို
အပ္သည့္အခ်ိန္ႏွင့္ အားစိုက္မႈကို အေစ့အေျခာက္ခံ ကရိယာအတြင္းရွိ အပူခ်ိန္ကိုတိုင္းတာ၍မီ
တာ းသီးမ်ား၏ အပူေပး
ျခင္း/အေအးခံျခင္းတို႔၏ လည္ပတ္မကိ
က
ႈ ုိ တုိင္မာ၏ ဖြင/့္ ပိတ္ျပဳ လုပ္ျခင္းမွတဆင့္ တိုင္းတာ၍ ပတ္၀န္းက်င္အပူခ်ိန္
အေျခအေနမ်ားေျပာင္း လဲေနမႈကို ဂရုစိုက္သည္ဟုယူဆပါစို႔။

၃။ ထည့္စရာပစၥည္းသို႔မဟုတ္ ဘူး-အေစ့မ်ားသည္
ပတ္၀န္းက်င္ရွိ စိုထိုင္းေသာေလႏွင့္ ျပန္လည္၍
ဟန္ခ်က္ညီျခင္း

မျဖစ္ေစ

ရန္ႏွင့္အပူေပးရန္လို

အပ္သည့္ အရာမ်ားကို ေကာင္းစြာအသုံးျပဳႏိုင္ ရန္
ပုံ ၄။အီးစီအိပ္ခ်္အိုအာရွ အေစ့အေျခာက္ခံ ကရိယာ #၁ေဒသ ထြက္သစ္၊

အလင္း ေရာင္ျဖာသည့္မီးသီ၊ ေဒသေဆာက္ဆင့္ မ်ား၊
ပန္ကာႏွင့္အပူေပးဘီဒို။ (က) ထပ္ ေဆာင္းအလင္းေရာင္ႏွင့္ ပန္ကာ၊
ေလထြက္ေပါက္သည္ ။ ဘယ္ဘက္အစြန္း တြင္ရွိသည္။ အနိးကပ္ပုံ။

အတြက္ အေစ့မ်ားကို ထည့္မည့္ ဘူးႏွင့္အပူပါ၀င္
မည္ဘ
့ ူးမ်ားသည္

မရွိမျဖစ္လိုအပ္

ပါသည္။၄။

ဇကာမ်ားသည္
ကြန္တိန္နာ(ထည့္စရာဘူး) မ်ား
ကာမ်ား
အထဲတင
ြ ္ အေစ့မ်ားကိုထည့္ရန္ ေကာင္းစြာအသုံး
ျပဳႏိုင္သည္။ ေလစီးဆင္း လည္ပတ္ေစႏိုင္သည့္
မည္သည့္ ပစၥည္းမဆို အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ ကၽြန္ပ္
တို႔သည္ဇ ကာတံခါးပစၥည္း မ်ား အျပင္ဖယ္ရွားႏိုင္
သည့္ ဇကာမ်ားကိုေအာင္ျမင္စြာျပဳလုပ္ႏိုင္ခ့သ
ဲ ည္။
ဇကာသည္ဘီဒိုငယ္တေလွ်ာက္ေလစီးဆင္းမႈအ
မ်ားဆုံး ျဖစ္ေနေစရန္အတြက္ စီစဥ္တပ္ဆင္ ရ

ပုံ ၅။အေစ့အေျခာက္ခံကရိယာ#၁တြင္းရွိ ဆင့္မ်ားႏွင့္ အေျခာက္ခံသည့္ ေစ့မ်ား

မည္။ဇကာမ်ားကို ဆင့္မ်ားသဖြယ္ အလႊာလိုက္
တပ္ဆင္ထားျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္းစြာအသုံးျပဳႏိုင္
သည္။ အေစ့မ်ားကို စကာေပၚ တြင္တထပ္ သာ
ျဖန္႔ပါ၊ သို႔မွသာေလေကာင္းစြာလည္ပတ္ ၍အျမန္
ဆုံးေျခာက္ေသြ႔ေစမည္။၅။ ပန္ကာငယ္- ေႏြးေသာ
ေလမ်ားကိုလည္ပတ္ေစသည့္ပန္ကာငယ္သည္
အေစ့ေျခာက္ေသြ႔ခ်ိန္ျမန္ေစျခင္း၊ ထိေရာက္ မႈ အ
ျမင္ဆ
့ ုံး ျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္ၿပိဳင္တူ ေျခာက္ေသြ႔ ေစျခင္း
ကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ သင္သည္
မိန္းပါ၀ါသို႔တိုက္ရိုက္တပ္ထားသည့္ ေအစီ ပန္ကာ
ကိုသုံးႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ ဒီစီကြန္ ဗါတာႏွင့္ဆက္
ထားသည့္ ဒီစီ ကြန္ျပဴတာ ပန္ကာကို အသုံးျပဳႏိုင္
သည္။ အသုံး၀င္ေသာ္လည္း အပူေပးေသာ အစိတ္
အပိုင္းသည္

ဇကာေအာက္တင
ြ ္ရွိေန၍

ေလေႏြး

စက္သည္ ေႏြးေသာေလမ်ားကို ဆင့္မ်ားရွိ အေစ့
လႊာမ်ားမွတဆင့္အေပၚသို႔သယ္ေဆာင္သာြ းႏိုင္ပါ
က ပန္ကာလုံး၀လိုမည္မဟုတ္ပါ။

ပုံ ၆၊အီးစီအိပ္ခ်္အိုအာရွ အေစ့အေျခာက္ခံကရိယာ #၁ ေဒသေဆာက္ဆင့္မ်ား၊

ေလစီးဆင္းႏိုင္ရန္ ထပ္ေဆာင္းေလထြက္ေပါက္မ်ားေရွ႔ရွိ ပန္ကာ၊ မီးသီးမ်ား၊
ပူေနေသာေလမ်ားကိုပန္ကာသည္ အထက္မွေအာက္သို႔ နံရံမွတဆင့္ လည္ပတ္
ႏိုင္ရန္ မႈတ္ေပးသည္။

၆။ေလ
။ေလ၀င္ေလထြက္အေပါက္- အဖြင့္အပိတ္လုပ္ႏိုင္သည့္လုံး၀လိုအပ္သည္မ်ိဳးမဟုတ္ပါ။ (အထူးသျဖင့္ သင္၏ဘီဒို
ငယ္သည္ ေလအလြန္အကၽြံလုံေနျခင္းမရွိပါက) သို႔ေသာ္ သင္၏အေစ့တင
ြ အ
္ စိုဓါတ္ပါ၀င္မႈအလြန္ျမင့္ေနပါက အကူ
အညီျဖစ္ႏိုင္သည္။ ပူေႏြးေသာေလသည္ အေစ့မ်ားမွ အစို
ဓါတ္ကိုယူေသာေၾကာင့္ အစိုဓါတ္ကို ထိန္းႏိုင္သည့္ အ
ရည္ အခ်င္းနည္းသြား၍ဘီဒိုငယ္၏အတြင္းပိုင္းကို စြတ္စို
ေစသည္။ ေလ၀င္ေလထြက္ေပါက္ကို အခ်ိန္ပိုင္းျဖင့္ဖင
ြ ့္
ေပးျခင္းသည္ စိုစြတ္သည့္ေလမ်ားကို ထြက္ေစ၍ လတ္
ဆတ္ေသာေလႏွင့္ ၎ကိုအစားထိုးေပးသည္။ သင့္တင
ြ ္
ေလ၀င္ မေလထြက္အေပါက္မရွိပါက ဘီဒိုငယ္တံခါး သို႔မ
ဟုတ္ ဆင့္ကို တခါတရံဖင
ြ ့္ေပးျခင္းျဖင့္ ေဆာင္ရက
ြ ္ႏိုင္
သည္။

ပုံ ၇၊ ေလ အပိုထည့္ျခင္း ႏွင့္ထုတ္ျခင္းအပါအ၀င္

အေစ့အေျခာက္ခံကရိယာ #၁ ကို
ျပဳျပင္မြမ္းမံရန္အစီအစဥ္

ပုံ ၈၊အဆင့္အားလုံး အီးစီအိပ္ခ်္အိုအာရွ အေစ့အေျခာက္ခံကရိယာ #၂၊ (က)

သာမိုဆက္ႏွင့္ေလ၀င္ထက
ြ ္ပန္ကာ (ခ) အေျခာက္ခံေသာဆင့္မ်ား

ပုံ ၉၊ အေစ့အေျခာက္ခံစက္ #၂ ရွိအပူေပးရင္ျမစ္သို႔ငုံၾကည့္ေနပုံ၊

ပုံ ၁၀၊
၁၀၊ အေစ့အေျခာက္ခံစက္ #၂ ရွိ ေရြးလ်ားႏိုင္သည့္ ပုံကုန္မာပစၥည္း

လိုအပ္သည့္အပူပမာဏရရန္ မီးသီးအားလုံးမလိုအပ္ပါ၊

ျဖင့္ျပဳလုပ္ထား သည့္ဆင့္မ်ား

ပုံ ၁၁၊
၁၁၊ အေစ့အေျခာက္ခံစက္#၂ ၏သာမိုဆက္၊ ပန္ကာမ်ားႏွင့္

ပုံ ၁၂၊
၁၂၊ အေစ့အေျခာက္ခံစက္#၂တြင္ ဇကာပစၥည္းမ်ားကိုသုံးထားသည့္ဆင့္

ေရႊးလ်ားႏိုင္ေသာ ဆင့္မ်ား အနီးကပ္ပုံ

အနီးကပ္ပုံ

ပုံ ၁၃၊
၁၃၊ အီးစီအိပ္ခ်္အိုအာရွ ၏အေညွာက္ေဖါက္ဘီဒိုအေျခခံျဖင့္

မူလေမာ္ဒူလာ(ညွိႏင
ို ္ေသာ)အေစ့အေျခာက္ခံကရိယာ #၃

ပုံ ၁၄၊
၁၄၊ အေစ့အေျခာက္ခံကရိယာ #၃ အတြင္းရွိအပူခ်ိန္ကိုထိန္း

သာမိုဆက္

အီးစီအိပ္ခ်္အို

အာရွ

မ်ိဳးေစ့ဘဏ္၏

အေျခာက္ခံ

ကရိယာမ်ား
အီးစီအိပ္ခ်္အို

အာရွမ်ိဳးေစ့ဘဏ္၏

ပထမဆုံးအ

ေျခာက္ခံကရိယာ၏သည္အလြန္ႀကီးပါသည္(အေစ့
အ ေျခာက္ ခံ ကရိယာ # ၁ဟုေခၚၾကပါစိ)ု႔ ။ ဓေလ့
ထုံးစံအရ ေဆာက္ထားသည့္ ၈လကၼ(၁၇ စမ)ျခား
ထားသည့္ဆင့္မ်ားပါသည့္သစ္သားပုံးျဖစ္ သည္(ပုံ ၃၊
၄ႏွင၅
့္ )။

၎သည္အပူေပးလွ်င္

အလင္းေရာင္ျဖာ

သည့္ မီးသီးမ်ားကိုအသုံးျပဳ၍ မီးသီးကိုေလအား အပူ
ေပးရန္ ေအာက္ႏွင့္ အေပၚတြင္ ထားသည္(ပု၃
ံ )။
ပုံ ၁၅၊
၁၅၊ အေစ့အေျခာက္ခံကရိယာ #၃ အတြင္းရွ(ိ က) ေလလည္ပတ္
ရန္အတြက္ပန္ကာ၊ (ခ) အပူေပးရန္အတြက္ မီးသီး (ခ) သာမိုဆက္

အေျခာက္မခံသည့္ေဒသထြက္သစ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထား
ေသာေၾကာင္ အေျခာက္ခံကရိယာသည္ ၾကမ္း၍ေလးၿပီး
အခ်ိန္ၾကာသည့္အခါနံရံမ်ားအက္ကြဲလာသည္။ ေနာက္ပိုင္း

တြင္ ေလ၀င္ေလထြက္ေကာင္းေစသည့္စနစ္၊ အပူခ်ိန္ကိုထိန္းႏိုင္သည့္ သာမိုဆက္ႏွင့္ပန္ကာမ်ားကို အပူေပးလွ်င္
အလင္းေရာင္ျဖာသည့္ မီးသီးမ်ားမ်ားႏွင့္အတူ အသုံးျပဳကာ ပိုေကာင္းေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေလကိုဘီဒအ
ို ထက္မွ
ေအာက္ဘက္သို႔ လည္ပတ္ေစရန္ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္(ပု၄
ံ )။ ဤပုံစံတင
ြ သ
္ ီးျခားအပူေပးသည့္ ေနရာကိုထိပ္ပိုင္း တြင္
တပ္ထား၍ ေလကိုအလဲအလွယ္ျပဳလုပ္ ေပးသည္(ပုံ ၆ႏွင၇
့္ )။
အီးစီအိပ္ခ်္အို အာရွ မ်ိဳးေစ့ဘဏ္၏ဒုတိယအေျခာက္ခံကရိယာကိ(ု အေျခာက္ခံကရိယာ# ၂) ပထမဆုံးကရိယာ ၏
ေနာက္ ပိုင္းေျခာက္ႏွစ္အၾကာတြင္ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။ တူညီေသာသေဘာတရားကိုအသုံးျပဳခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္
ပိုမို၍သိပ္ သည္းၿပီးထိေရာက္မႈရွိေစရန္မန
ြ ္းမံေဆာက္လုပ္ခသ
ဲ့ ည္(ပုံ ၈၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၂)။ ပထမအေျခာက္ခံကရိယာ
ကို ကြအ
ဲ က္လြယ္သည့္ ေဒသထြက္သစ္မ်ားႏွင့္ ေဆာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ဤကရိယာကို အုတ္ဖုတ္မီးဖိတင
ြ ္အေျခာက္
ခံသည့္ သစ္ႏွင့္ အထပ္သားကို အသုံးျပဳထားသည္။ ကၽြန္ပ္တို႔သည္ပို၍ မာေသာေသာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပို၍စိပ္သည့္
ဆင့္မ်ား (ပိုမိုသိပသ
္ ည္းေသာပုံစံျဖစ္ရန္အတြက)္ ျဖင့္တည္ေဆာက္ထားသည္။ ပထမအေျခာက္ခံကရိယာ ကဲသ
့ ို႔ပင္
အပူေပးရန္အတြက္ မီးသီး(ပု၉
ံ )၊ သာမိုဆက္ တစ္ခုႏွင့္ ေလကိုလည္ပတ္ေစ သည့္ ဒီစီကြန္ျပဴတာပန္ကာမ်ားတပ္
ဆင္ထားသည္(ပုံ ၁၀)။ ပထမအေျခာက္ခံကရိယာသည္ ေရႊ႔ႏိုင္ျခင္းမရွိ၊ ဤကရိယာတြင္ လိုအပ္သည့္ေနရာသို႔
ေရႊ႔ႏိုငသ
္ ည့္ ပုံေဖၚထားသည့္ဘီးမ်ားကို တပ္ဆင္ထားသည္။ ကုန္မာပစၥည္း သည္ အရည္အေသြးျမင့္၍(ပံု ၁၁)
ေခ်ာေမြ႔ေသာလည္ပတ္မႈကိုေပးသည္၊ သို႔ေသာ္ သန္႔ရွင္းေရး ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ဘီဒိုငယ္မွထုတ္ရန္ခက္ခသ
ဲ ည္ (ပံု
၁၂)။
ကၽြန္ပ္တို႔သည္ တတိယတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္(အေစ့အေျခာက္ခံကရိယာ #၃)။ သို႔ေသာ္က်ယ္ျပန္႔စာြ
အသုံးမျပဳေသးပါ။ ၎သည္ အနိမ့္အျမင့္ ရွိသည့္ပုံစံျဖစ္၍ အီးစီအိပ္ခ်္အို အာရွမွေဆာက္လုပ္၍ထုတ္လုပ္ေနသည့္
အေစ့အေညွာက္ေဖါက္ဘီဒိုကို အေျခခံထားသည္(ပု၁
ံ ၃) (အီးေအအဲန္ #၈(ဘစ္လာ ၂၀၁၁)ႏွင့္ ကၽြန္ပ္တို႔၏

ယူက်ဴ ႔ဗီဒီယိုကိုၾကည့္ပါ)။ ဤအေစ့အေျခာက္ခံကရိယာသည္ အပူခ်ိန္ကိုတိက်စြာထိန္းသည့္သာမိုဆက္တစ္ခ(ု ပုံ
၁၄)၊ ျပည့္လွ်ံေနေသာေလကိုထုတ္ရန္အတြက္ ထြက္ေပါက္တစ္ခု၊ ဘီးဒိုအတြင္းေလကိုလည္ေစသည့္ ဒီစ-ီ ကြန္ျပဴ
တာပန္ကာ တစ္ခု (ပုံ ၁၅)၊ ႏွင့္ ဘီဒိုထတ
ဲ င
ြ ္ရွိသည့္ ဦးစြာ-ရွိႏွင့္သည့္အဆင့္သို႔လြန္ပူျဖင့္ေဖါက္ထား သည့္အ
ေပါက္မ်ားစြာပါသည့္ အေညွာက္ေဖါက္ဘီဒို ပင္ျဖစ္သည္(ပုံ ၁၆)။ ဤပံုစံ၏အားသာခ်က္မ်ားမွာ (၁) အေညွာက္
ေဖါက္စက္အျဖစ္ႏွစ္မ်ိဳးသုံး ႏိုင္သည္။ (၂) ဦးစြာ-ရွိႏွင့္သည့္အကာအကြယ္သည္ အပူေပးရာတြင္ထိေရာက္မႈအ
လြန္ရသ
ွိ ည္။ အားနည္းခ်က္တစ္ခု မွာ) ဦးစြာ-ရွိႏင
ွ ့္သည္အရြယ္အတိုင္း အသုံးျပဳေသာဘီဒိုျဖစ္၍ အရြယ္အစား ကန္႔
သတ္မႈရွိသည္။

ပုံမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၀န္ထမ္းမ်ား၏တု႔ံျပန္ေျပာဆိုခ်က္
အီးစီအိပ္ခ်္အိုအာရွမ်ိဳးေစ့ဘဏ္၀န္ထမ္းမ်ားသည္ အေျခာက္ခံကရိယာ #၁ႏွင့္ #၂၏ပုံစံႏွင့္လည္ပတ္ပုံကိုေအာက္ပါ
အတိုင္းတုံ႔ျပန္ေျပာဆိုၾကပါသည္။ သူတို႔သည္ စံျပအေစ့အေျခာက္ခံ ကရိယာတစ္ခုအတြက္ သူတို႔၏သတ္မွတ္ခ်က္
ေဘာင္မ်ားကိုလည္းမွ်ေ၀ၾကသည္(ဇယား ၁)။ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးတို႔မွ အေကာင္းဆုံးေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေနာင္
တြင္ တည္ေဆာက္မည့္ အေစ့အေျခာက္ခံကရိယာအသစ္အတြက္ ေပါင္းစပ္သြားလိုပါသည္။

နိဂုံး
အဆင့္ျမင့္၍ ျမင့္မာစြာထိေရာက္မႈရွိသည့္ အေစ့အေျခာက္ခံကရိယာကို ေဒသထြက္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာ
ႏွင့္ လုပ္အားနည္းပါးစြာျဖင့္ တည္ေဆာက္ႏိုင္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေစ့အေျခာက္ခံစက္တစ္ခုကို အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္
အေစ့တင
ြ ္ပါ၀င္ေနသည့္ အစိုဓါတ္ကိုေလ်ာ့နည္းေစ၍ အေစ့၏အလားအလာကို ပို၍တိုးေစသည္။ အေစ့သိုေလွာင္
သည့္ နည္းစနစ္မ်ားကိုလည္းတုိးတက္ထိေရာက္ေစသည္။အေစ့သိုေလွာင္မႈႏွင့္ အလားအလာေကာင္းေစျခင္းသည္
၀ယ္ယူရမည့္ အေစ့အေရအတြက္ကို နည္းေစႏိုင္သည္။ ကိုယ္ပိုင္အေစ့လုံေလာက္မႈကို တိုးတက္ေစ၍လယ္သမား
မ်ားႏွင့္လူထုမ်ားအတြက္ ရည္ရွည္တည္တံ့မႈျဖစ္ေစ၍ ဤကမၻာၿဂိဳလ္တင
ြ ္ရွိေနသည့္ ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံမ်ိဳးေစ့ႏွင့္သက္ရွိ
အမ်ိဳးမ်ိဳးပူးတြဲ တည္ရွိေနမႈကို ကာကြယ္ရာတြင္အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။

အေစ့အေျခာက္ခံကရိယာ#
ာ# ၁

အေစ့အေျခာက္ခံကရိယာ#
ာ# ၂

စံျပအေစ့အေျခာက္ခံကရိယာ

အားသာခ်က္မ်ား

အားသာခ်က္မ်ား

အေျခာက္ခံရန္ပန္ကာလိုအပ္

ေပါ့ပါး၍ၾကာရွည္ခံသည့္သစ္ျဖင့္ျပဳ

ေပါ့ပါး၍ၾကာရွည္ခံသည့္သစ္ျဖင့္ျပဳ

ပုံမရ။

လုပ္သည္။

လုပ္သည္။

ထုံးစံအရေဆာက္သည့္ဆင့္မ်ားကေရႊ ႔

ေရႊ ႔ရန္လြယ္ကူသည္။

ပန္ကာမလိုပါ။

ေနာက္ဆုံးအဆင့္တင
ြ ္သန္႔စင္ရန္ႏွင့္

ဘီိဒိုေအာက္ဘက္တင
ြ ္ အပူေပးရန္

အေျခာက္ခံရန္လြယ္ကူသည္။

ပစၥည္းမ်ားရွိသည္။

ရန္လယ
ြ ္ ကူသည္။
သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ရန္လယ
ြ ္ကူ သည္။

ေရႊ ႔ရန္လြယ္ကူသည္။

က်ယ္ျပန္သ
႔ ည့္ ဆင့္ၾကားရွိ ေနရာ
မ်ား သည္ အေျခာက္ခံကရိယာထဲ သို႔
အေစ့ မ်ားထည့္ရန္လယ
ြ ္ကူ သည္။
ေအာက္ဆုံးတြင္ရွိသည့္မီးလုံးမ်ား

အခ်ိဳ႔ေသာက်ယ္ျပန္သ
႔ ည့္ေနရာရွိ၍နီးစပ္ေနသ

သည္ ပန္ကာမလိုဘဲ လုံေလာက္

ည့္ ဆင့္မ်ားသည္ေရြးျခယ္မႈကို ရေစ ႏိင
ု္ ္သည္

သည့္အပူကို ေပးသည္။

(အေစ့ ႏွင့္ အေစ့ေတာင့္မ်ား)
ေအာက္ဘက္ရွိေနရာသည္ က်ေနသည့္
အစအနမ်ားကို ရွင္းလင္းရန္လြယ္ကူေစ သည္။
ထိပ္ပိုင္းရွိဖယ္ရွားႏိုင္သည့္အဖုံးသည္ မည္သည့္
ျပဳျပင္မႈအတြက္မဆို အကူအညီျဖစ္ ေစသည္။

အားနည္းခ်က္မ်ား

အားနည္းခ်က္မ်ား

ေလးလံသည့္တံခါးမ်ားႏွင့္ဘီဒို

ေအာက္ဘက္သို႔က်ေနသည့္ အစ အန

တစ္ခုလုံး။

မ်ားကို ရွင္းလင္းရန္ ခက္ခသ
ဲ ည္။

ေရႊ ႔ရန္ခက္သည္။

ဆင့္မ်ားကိုဖယ္ရွားရန္ခက္သည္။

ပန္ကာအသံက်ယ္သည္

ကုန္မာပစၥည္းမ်ား(ဂ်ာမဏီထုတ)္
ေစ်းႀကီးသည္။

ဆင့္မ်ားသည္အနည္းငယ္က်ိဳးပဲ့လယ
ြ ္

ႀကီးေသာအေစ့ေတာင့္မ်ားကိုထည္၍
့ မရပါ

သည္။

( ဆင့္မ်ားသည္တခုႏွင့္ တခုကပ္ေန
ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္)။
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