
    
    
    
အပူပုိင္းေဒသမ်ားတြင္အပူပုိင္းေဒသမ်ားတြင္အပူပုိင္းေဒသမ်ားတြင္အပူပုိင္းေဒသမ်ားတြင္    မ်ိဳးေစ့မ်ားကုိစုေဆာင္းျခင္းမ်ိဳးေစ့မ်ားကုိစုေဆာင္းျခင္းမ်ိဳးေစ့မ်ားကုိစုေဆာင္းျခင္းမ်ိဳးေစ့မ်ားကုိစုေဆာင္းျခင္း
    
ကင္ သြန္စန္၊ အန္ဲတြတ္ အဲန္တီ စင္တာ၊
[အယ္ဒီတာမွတ္ခ်က္-ကင္သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံရိွ
ျပဳတစ္ဦးျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ 
ႏိုင္ငံရွ ိ မြန္ဒူကီရ ီ ျပည္နယ္တြင္ေ
မ်ားရင္ဆုိင္ေန ရသည့္စိုက္ပ်ိဳးေရးွ
ေဆာင္ခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့ေသာငါးႏွစ္ခန္႔က
Evangelical Church(KFC) ႏွင့္အတူ
ေျမေပၚတြင္ေဆာက္ထားသည့္ေသးငယ္ေသာ
ကုိတည္ေထာင္ရန္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္
    
နိဒါန္းနိဒါန္းနိဒါန္းနိဒါန္း    
    
အပူပိုင္းဇံုတြင္ရွိသည့္ လယ္သမားမ်ားႏွင့္သုေတသီမ်ားတုိ႔အတြက္
အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။
ရာသီႏွစ္ခုၾကားတြင္ မ်ိဳးေစ့မ်ားကုိေျခာက္လထက္ပို၍ထားႏုိင္ေသာသူအလြန္နပဲါး
ၾကာရွည္သိမ္းထားသည့္အခါတြင္ 
မ်ားမွအစုိဓါတ္ကုိရရွိသျဖင့္ရွင္သန္ႏိုင္သည့္အလားအလာေပ်ာက္ဆံုး၍ေသာ္၎
ကုိခံရ၍ ေသာ္၎ အေစ့မ်ားပ်က္စီးသြားသည္။
စိတ္မ်ားစြာတုိ႔အားႏွစ္စဥ္ျပန္မစိုက္ရဘဲ
က႔ဲသုိ႔ပင္ ကၽြန္ပ္တို႔၏မ်ိဳးေစ့မ်ားတုိ႔သည္လည္း
အလာနည္း၍ ပိုးမ်ားဖ်က္သည့္ဒါဏ္ကုိခံရသည္။
 
လူအမ်ားအသိအမွတ္ျပဳသည့္မ်ိဳးေစ့မ်ားကုိအသက္ပိုရွည္ရန္အတြက္အေအးခန္း
ေစသည့္နည္းမ်ားမွာ ထင္ရွားသည့္နည္းမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း
ပိတ္ျခင္း အၿပိဳင္အေအးခန္းတြင္ထားျခင္းကုိၾကည့္ပါ
ေလ်ာ္သည့္အေျဖမဟုတ္ပါ၊ ဤေဒသမ်ားသည္လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရိွ
ခ၍ဲ ေဈ းႀကီးသည္။ အီးစီအိပ္ခ်္အုိ

    

အီးစီအိပ္ခ်္အုိအီးစီအိပ္ခ်္အုိအီးစီအိပ္ခ်္အုိအီးစီအိပ္ခ်္အုိ    အာရွမွတ္တမ္းမ်ား၊ အာရွမွတ္တမ္းမ်ား၊ အာရွမွတ္တမ္းမ်ား၊ အာရွမွတ္တမ္းမ်ား၊     

                                    အမွတ္စဥ္ အမွတ္စဥ္ အမွတ္စဥ္ အမွတ္စဥ္ ၂၈၂၈၂၈၂၈    

                                    ဇူလုိင္လ ဇူလုိင္လ ဇူလုိင္လ ဇူလုိင္လ ၂၀၁၆၂၀၁၆၂၀၁၆၂၀၁၆    

မ်ိဳးေစ့မ်ားကုိစုေဆာင္းျခင္းမ်ိဳးေစ့မ်ားကုိစုေဆာင္းျခင္းမ်ိဳးေစ့မ်ားကုိစုေဆာင္းျခင္းမ်ိဳးေစ့မ်ားကုိစုေဆာင္းျခင္း    ----    ကြန္ယက္မွသင္ယူရရိွသည့္သင္ခန္းစာမ်ားကြန္ယက္မွသင္ယူရရိွသည့္သင္ခန္းစာမ်ားကြန္ယက္မွသင္ယူရရိွသည့္သင္ခန္းစာမ်ားကြန္ယက္မွသင္ယူရရိွသည့္သင္ခန္းစာမ်ား

စင္တာ၊ မြန္ဒူကီရီ ျပည္နယ္၊ ကမ္ေဘာဒီးယားႏုိင္င ံမွေရးသား
ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံရိွ ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္သာသနာျပဳအဖြဲ႔မွ

 တစ္ဆယ္တစ္ႏွစခ္န္႔မွစ၍ သူႏွင့္သူ၏မိသားစုတုိ႔သည္
ျပည္နယ္တြင္ေနထုိင္ၾကသည္။ကင္သည္ ထုိေဒသတြင္ မူလကပင္ေနထုိ

ရးွ  ႏငွ္ ့ တိရစၦာန္က်န္းမာ်ားေရးဆုိင ္ ရာျပႆနာမ်ားကုိၾကည့္ရႈလုပ္
လြန္ခဲ့ေသာငါးႏွစ္ခန္႔က သူသည္ေဒသရိွ ေက အက္ဖ ္ စီအသင္းေတာ္မ်ား

ႏွင့္အတူ မြန္ဒူကီရ ီ ျပည္နယ္ရွ ိ စန ္ မုိႏိုရန္ၿမိ ႔ဳတြင္ရွိသည့္ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္း
သးငယ္ေသာလယ္ယာရင္းျမစ္စင္တာျဖစ္သည့္အနဲ္တြတ္

ကုိတည္ေထာင္ရန္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္]။ 

လယ္သမားမ်ားႏွင့္သုေတသီမ်ားတုိ႔အတြက္ မ်ိဳးေစ့စုေဆာင္းျခင္း
ဖစ္ေစႏုိင္သည္။ မြန္ဒူကီရီျပည္နယ္တြင ္လယ္သမားမ်ားသည္ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ႏွင့္

မ်ိဳးေစ့မ်ားကုိေျခာက္လထက္ပို၍ထားႏုိင္ေသာသူအလြန္နပဲါးသည္။
 မ်ိဳး ေစ့မ်ားသည္ မိုးတြင္းအခ်ိန္၌ ပတ္၀န္းက်င္ရိွ

ရွင္သန္ႏိုင္သည့္အလားအလာေပ်ာက္ဆံုး၍ေသာ္၎၊ အင္းဆက္ပိုးမ်ား၏ဒါဏ္
အေစ့မ်ားပ်က္စီးသြားသည္။ ကၽြန္ပ္တုိ႔၏ရင္းျမစ္စင္တာ တြင ္ အသုံး

စိတ္မ်ားစြာတုိ႔အားႏွစ္စဥ္ျပန္မစိုက္ရဘဲ မ်ိဳးသုိေလွာင္ျခင္းကုိျပဳလုပ ္ လုိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္
ကၽြန္ပ္တို႔၏မ်ိဳးေစ့မ်ားတုိ႔သည္လည္း သုိေလွာင္ထား သည့္အခ်ိန္တြင္ပင ္ရွင္သန္ႏိုင္သည့္အလား

ပိုးမ်ားဖ်က္သည့္ဒါဏ္ကုိခံရသည္။  

လူအမ်ားအသိအမွတ္ျပဳသည့္မ်ိဳးေစ့မ်ားကုိအသက္ပိုရွည္ရန္အတြက္အေအးခန္းတြင္ထားျ
ထင္ရွားသည့္နည္းမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း (အီးစီအိပ္ခ်္အုိ အာရွ မွတ္တမ္း

အၿပိဳင္အေအးခန္းတြင္ထားျခင္းကုိၾကည့္ပါ)၊ ္ မြန္ဒူကီရီျပည္နယ္ကဲ ့သုိ႔ေသာေနရာမ်ား
ဤေဒသမ်ားသည္လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရိွ ေသာေနရာတြင္ပင္

အီးစီအိပ္ခ်္အုိ အာရွႏွင့္တြဲဘက္၍ ပရက္စ္ပေတးရီးယန္း ဆာေလာင္

ကြန္ယက္မွသင္ယူရရိွသည့္သင္ခန္းစာမ်ားကြန္ယက္မွသင္ယူရရိွသည့္သင္ခန္းစာမ်ားကြန္ယက္မွသင္ယူရရိွသည့္သင္ခန္းစာမ်ားကြန္ယက္မွသင္ယူရရိွသည့္သင္ခန္းစာမ်ား    

မွေရးသားသည္။  
ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္သာသနာျပဳအဖြဲ႔မ ွ သာသနာ 

သူႏွင့္သူ၏မိသားစုတုိ႔သည္ ကေမၻာဒီး ယား 
လကပင္ေနထုိင္သည့္လူထု 

ရာျပႆနာမ်ားကုိၾကည့္ရႈလုပ ္
စီအသင္းေတာ္မ်ား (Khmer 
တြင္ရွိသည့္ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္း 

အနဲ္တြတ္ အနဲ္တီ စင္တာ 

မ်ိဳးေစ့စုေဆာင္းျခင္းသည္ စိတ္ 
ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ႏွင္ ့ စုိက္ပ်ိဳး 
သည္။ ဤကာလထက္ 

န္းက်င္ရိွ စိုစြတ္ေသာေလ 
အင္းဆက္ပိုးမ်ား၏ဒါဏ္ 
အသုံး၀င္သည့္အပင္မ်ိဳး 

သုိ႔ေသာ္ လယ္သမားမ်ား 
ရွင္သန္ႏိုင္သည့္အလား 

တြင္ထားျခင္းႏွင္ ့ ေအးခဲ 
မွတ္တမ္း ၁၄၊ ေလအလံု 

သုိ႔ေသာေနရာမ်ား အတြက္ဆ ီ
ေသာေနရာတြင္ပင၎္အားမီွခိုရန္ခက္ 

ဆာေလာင္ မြတ္သိပ္ျခင္း 



စီမံကိန္း၏ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ အန္ဲတြတ္ အနဲ္တီတြင္ရွိသည့္၀န္ထမ္းမ်ားသည္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားတြင ္
သုေတသနျပဳခ့ဲၾကသည္ ထိုသုေတသ နမွာ မ်ဳိးေစ့သိုေလွာင္ျခင္းအတြက္ဆီေလ်ာ္သည့္ေရြးခ်ယ္စရာနည္း 
မ်ားကုိ စမ္းသပ္ရန္ျဖစ္သည္။ ဤေဆာင္းပါးတြင ္ကၽြန္ပ္တုိ႔၏ေတြ႔ရွိခ်က္အခ်ိဳ႔ကုိမွ်ေ၀ထားပါသည္။ လွ်ပ္စစ ္
ဓါတ္အားမရိွဘ ဲ အဆင္းရဲဆံုးႏွင့္ေ၀းလံေခါင္းပါးဆံုးေသာေနရာမွလယ္သမားမ်ားပင္လွ်င္အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ 
မ်ိဳးေစ့ သိုေလွာင္မႈတုိးတက္လာရန္ အသံုး၀င္သည့္နည္းမ်ားျဖစ္သည္။အေျခာက္ခံျခင္းအေျခာက္ခံျခင္းအေျခာက္ခံျခင္းအေျခာက္ခံျခင္း    မ်ိဳးေစ့မ်ား 
ကုိတစ္ႏွစ္ထက္မကထားႏုိင္ရန ္ သူတို႔တြင္စိုထုိင္းဆပါ၀င္မႈ (moisture content (MCအမ္စ)ီ ၁၀%သုိ႔ 
မဟုတ္ထိုထက္နည္း၍ပါ၀င္ရမည္။ ထုိသို႔ျဖစ္ရန္မသုိေလွာင္မီႏွံ႔စပ္စြာအေျခာက္ ခံရန္လုိအပ္ပါသည္။ စာ 
အုပ္မ်ားစြာတို႔မွ ေနမ ွ တုိက္ရိုက္အေျခာက္လွမ္းရာတြင္သတိျပဳရမည္ဟုဆုိ ထားေသာ္လည္း အပူပိုင္းဇံုရွ ိ
ရင္ျမစ္ရွားပါးသည့္ဆင္းရေဲသာ လယ္သမားမ်ားအတြက္မွာမူဤနည္း တစ္နည္းမွလြဲ၍မရွိပါ။ မ်ိဳးေစ့ကုိ 
အရိပ္ထဲတြင ္ အလႊာပါးပါးလွမ္းျခင္းျဖင္ ့ စိုစြတ္မႈကိုနည္းသြားေစမည္၊ သုိ႔ေသာ္ေန႔အခ်ိန္၏စိုထုိင္းျခင္း 
(relative humidity(RH အာရ္အိပ္ခ်)္သည္ ၆၀%ျဖစ္သည့္အခါတြင ္ မ်ိဳးစိတ္မ်ားစြာတုိ႔၏မ်ိဳးေစ့မ်ား 
သည္သုိေလွာင္ရန္လုိအပ္သည့္ အေျခအေနလံုေလာက္စြာရေလာက္ေအာင္ ေျခာက္ေသြ႔မည္မဟုတ္။ 
ကၽြန္ပ္တုိ႔၏တုိင္းတာမႈမ်ားတြင ္ မြန္ဒူကီရီျပည္နယ္တြင္ အာရ္အိပ္ခ် ္ ၆၀% သုိ႔မဟုတ္ နည္းျခင္းသည္ ႏွစ ္
တႏွစ္၏အပူဆံုးအခ်ိန္ႏွင္ ့ အေစ့ရိပ္သိမ္းခ်ိန္အလယ္တြင ္ အနည္းငယ္သာျဖစ္ေပၚသည္၊ အရိပ္တြင္အ 
ေျခာက္ခံသည့္မ်ိဳးေစ့မ်ားမွာ ၾကာရွည္သုိေလွာင္ရန္ အတြက္လံုေလာက္သည့္အေျခာက္ခံမႈမရနုိင္ပါ။ တဖက္ 
တြင္မ ူ ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္မိုးရာသီတြင္ပင္လွ်င ္ ၉% အမ္စီျဖင့္မ်ဳိးေစ့မ်ားကုိေန ေအာက္တြင္ ေအာင္ျမင္ 
စြာအေျခာက္ခံႏိုင္ခဲ့သည။ဤကဲ့သုိ႔ျပဳ လုပ္ႏုိင္ျခင္းမွာမ်ိဳးေစ့မ်ားကုုိေစာက္ နိမ့္သည့္လင္ဗန္းတြင္ထား၍ 
ေနသာေသာရက္ သုံးရက္၊ ေလးရက္ကုိေရြးခ်ယ္၍လွန္းပါသည္။ စာေပစာအုပ္မ်ားတြင ္ အပူခ်ိန ္ ၃၆ 
ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေက်ာ္ပါက မ်ိဳးေစ့မ်ားကုိေနေအာက္တြင္ လွန္း ျခင္းအားသတိေပးၾကသည္။ သို႔ေသာ္ 
အဲန္တုတ္ အနဲ္တီတြင ္ ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္အပူခ်ိန ္ ၅၀ဒီဂရ ီ စင္တီဂရိတ္တြင္ပင ္ ေကာက္ႏွံပင္ႏွင့္ဟင္းသီး 
ဟင္းရြက္အေစ့မ်ားသည္ ေနပူလွန္းျခင္း ကုိခံႏုိင္၍ အေညွာက္ေပါက္ႏႈန္းေလ်ာ့နည္းသြားျခင္းမရွိသည္ကုိ 
ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။ ဤအရာသည္မ်ိဳး စိတ္အ ေပၚတြင္မူတည္သျဖင့္ ကၽြန္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္ ဟင္းသီးဟင္း 
ရြက္အေစ့မ်ားကုိ ေနလွန္းသည့္အခါ သတိျပဳေစလုိပါသည္။ အျမန္ေျခာက္ရန္ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အပူခ်ိန္ 
ျမင့္မားျခင္းထက္မ်ိဳးေစ့မ်ားကုိပို၍ ပင္ပ်က္စီးေစသည္ဟုကၽြန္ပ္တုိ႔ထင္ပါသည္။ အျမန္ေျခာက္ေသြ႔ရန္ျပဳလုပ္ 
ျခင္းသည္ အပူဒါဏ္၊ ေလ၏ေရြ႔လ်ားမႈလမ္းေၾကာင္း၊ ႏွင္ ့ အာရ္အိပ္ခ် ္ တုိ႔ေၾကာင့္ အေျခာက္လွန္းသည့္ 
ျဖစ္စဥ္တြင္ အေစ့မ်ားကုိထိခို္က္ေစသည္။ မ်ိဳးေစမ်ားသည္ ေႏြရာသီတြင္အပူအလြန္ျမင့္သည့္ ရာသီဥတု 
ရွိသည့္ေနရာမ်ားတြင ္ အလြန္ေျခာက္ျမန္၍ ပ်က္စီးျခင္းကုိျဖစ္ေစသည္။ အပူပိုင္းဇံုတြင္စိုထိုင္းမႈသည္ 
ေျခာက္ေသြ႔ႏႈန္းကုိကန္႔သတ္ေပးသည္။ အနဲ္တုတ္ အဲန္တီတြင ္ ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ လတ္ဆတ္ ေသာရိတ္ 
သိမ္းထားသည့္မ်ိဳးေစ့မ်ားကုိယူေသာအေလ့အထကုိျပဳလုပ္ထားပါသည္(အမ်ားအားျဖင္ ့ ၁၆% အမ္စီ 
သုိ႔မဟုတ ္ သည္ထက္ပို၍)။ ထုိ႔ေနာက္အရိပ္ထဲတြင္ရက္အနည္းငယ္လွန္းပါသည္။ ဤသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင္ ့
မ်ိဳးေစ့မ်ားေျခာက္ေသြ႔မႈေႏွး၍ စလဲ္မ်ားပ်က္စီးျခင္းကုိကာကြယ္သည္။ ထုိေနာက္ ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ ၁၀% 
အမ္စ ီ သုိ႔မဟုတ ္ ၎ေအာက္ (မ်ိဳးစိတ္မ်ားစြာတုိ႔တြင ္ ၇%ပင္လွ်င)္ တြင္မ်ိဳးေစ့မ်ားကုိမထိခိုက ္ ေစဘ ဲ
အျခာက္ လွန္းျခင္းကုိအဆံုးသတ္သည္။ ကၽြန္ပ္တို႔၏သုေတသန အတြက္စိုထ္ုိင္းဆမီတာကုိအသံုးျပဳသည္၊ 
သုိ႔ေသာ္ လယ္သမားမ်ားတို႔သည္ ၁၀% အမ္စီသုိ႔ေရာက္သည္ကိုသိၾကသည္၊ မ်ိဳးေစ့မ်ားကုိတူႏွင့္ထုပါက 
ပ် ံ ႔သြားျခင္းကုိၾကည့္ျခင္းျဖင္ ့ သိျခင္းျဖစ္သည္။ မ်ိဳးေစ့မ်ားကုိအေျခာက္ခံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ထပ္ေဆာင္း 
အခ်က္ အလက္မ်ား အတြက္ အီးဒီအဲန ္ ၁၀၉ ႏွင္ ့ မ်ိဳးေစ့အစုိဓါတ္ႏွင္“့အေျခာက္လွန္းျခင္း၏အေျခခ ံ
သေဘာတရားမ်ား” (ဒန္နီတာ သစ္ေတာ မ်ိဳးေစ့ စင္တာ၊ စတပ္ဂတ္ အက္ဖ္ ႏွင့္ ေပၚလ္စင္ ေက (၁၉၉၅)။  
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သင့္တြင္လုံေလာက္သည့္မ်ိဳးေစ့ေျခာက္မ်ားရိွပါက စိုထုိင္းသည့္ေလမ်ားသည္ မ်ိဳးေစ့မ်ားအား အစုိဓါတ္မ်ား 
ကုိထပ္မံမစုတ္ေစရန္ အလံုပိတ္ထားရန္လုိအပ္သည္။ မူလအားျဖင့္ ကၽြန္ပ္တို႔သည္ မ်ိဳးေစ့မ်ားစြာထည့္ႏိုင္ 
ရန္ႏြားႏုိ႔သံဘူး သို႔မဟုတ္ မိုင္လုိသံဘူးမ်ားက့ဲသုိ႔ေသာထည့္စရာမ်ားတြင ္ ထည့္၍ မ်ိုးေစ့အနည္း 
ငယ္အတြက္ ေဆးဘက္၀င္အပင္ထည့္သည့္ ပလပ္စတစ္ထည့္ စရာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေဆးပုလင္းမ်ားတုိ႔ကုိ 
အသံုးျပဳသည္။သုိ႔ေသာ္ ထုိအရာမ်ားသည္ ေလထဲမွေရေငြ႔မ်ား ကိုလံုေလာက္စြာမတားႏုိင္ပါ။ ပုလင္းအဖံုး 
အတြင္းပုိင္း၌ သန္႔ရွင္းသည့္ရာဘာပါသည့္ ယုိ သုိ႔မဟုတ္ သနပ္ဘူးမ်ားကုိအသံုးျပဳပါကပုိ၍သင့္ေတာ္ 
ပါသည္။ ထုိ႔ျပင ္ ထုိအဖံုးကုိအသံုးမျပဳမီွအခ်ိန္တြင ္ အပူေပးပါကပုိ၍လံုသည္။ ဇစ္ပါသည့္ အိတ္မ်ား သည္ 
အျခားေသာျဖစ္ႏိုင္ေျခတစ္ခုျဖစ္သည္၊ သုိ႔ေသာ္ တင္းက်ပ္စြာပိတ္ထားသည့္သံဘူးျဖင့္မထည့္ပါက 
ပိုးဟပ္မ်ား၊ ပုရြက္ဆိတ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ၾကြက္မ်ားမွအေစ့မ်ားကုိဖ်က္ဆီီးႏုိင္၍ေလသလပ္ႏိုင္ပါသည္။ အိတ ္
မ်ားကုိအကာအကြယ္ ရွိသည့္ဘူးမ်ားတြင္ထားလွ်င္လ ဲ ဇစ္ပါေသာအိတ္ထတဲြငရိွ္ေသာအေစ့ကုိအေပါက္ 
ေဖါက္ရန္ ေကာက္ႏွံပိုးအနည္းငယ္သာလုိအပ္ပါသည္။ 

 

ကၽြန္ပ္တုိ႔၏ေက်းလက္ေဒသတြင္အထက္တြင္ေဖၚျပထားသည့္ထည့္စရာမ်ားကုိမ်ားစြာမရႏုိင္ပါ။ အျခား 
ေသာျဖစ္ႏိုင္သည့္ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကုိရွာလုိေသာစိတ္ျဖစ္ေပၚ၍ ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ ပုလင္းမ်ား ႏွင့္ဘီယာ 
ပုလင္းမ်ားကုိ မ်ိဳးေစ့ပမာဏအနည္းငယ္အတြက္ ႀကီးေသာပလပ္စတစ္ဘူးမ်ား ကုိမ်ားသည့္မ်ိဳးေစ့ပမာဏ 
အတြက္အသံုးျပဳရန္စမ္းသပ္ခဲ့သည္။  ေဖၚျပထားသည့္ ပထမတမ်ိဳးကုိ အမႈိက္ပံုးမ်ားမွေျမာက္မ်ားစြာအခမ့ဲ 
ရႏိုင္၍ အေရမစိမ့္ထြက္ႏိုင္ရန္တားသည့္သားေရ သုိ႔မဟုတ္ သားေရျပားအ၀ုိင္းမ်ားျဖင့္အတြင္းမွပိတ္၍ 
လွ်ပ္စစ္ႀကိဳးတြင္အသံုးျပဳသည့္တိပ္ျဖင့္ေနရာတက် ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ ဂ်ယ္ရီပုံး (ငါးဂါလံဆ့ံေရပုံး) 
မ်ားကုိ ေစ်းသက္သာစြာျဖင့္အလြယ္ တကူ၀ယ္ႏိုင္ပါသည္။ ဂ်ယ္ရီပုံးအသစ္မ်ားသည္လံုသည့္အပိတ္မ်ား 
ရွိသည္။ ေဟာင္းေသာပံုးမ်ားကုိ ပလပ္စတစ္ႏွစ္ထပ္ကုိ ဘူးထိပ္တြင္ထား၍အဖံုးကုိက်ပ္တည္းစြာလွည့္ 
ပိတ္ပါ။ ပုလင္းမ်ားႏွင့္ဂ်ယ္ရ ီ ပုံးႏွစ္မ်ိဳးစလံုးတြင္က်ဥ္းေသာ ထိပ္ရွိသျဖင့္မ်ိဳးေစ့မ်ားကုိထည့္ရန ္ ကေတာ့ 
လုိေသာ္လည္း အားသာ ခ်က္မွာပိတ္ရန္လြယ္ကူျခင္းျဖစ္သည္။မ်ိဳးေစ့မ်ားကုိထုတ္ရန္ဤပုံးမ်ားကုိဖြင့္သည့္ 
အခါပုိ၍ငယ္သည့္အေပါက္သည္အျပင္မွစိုထုိင္းသည့္ေလမ်ား၀င္ရန္အတြက္တားဆီးေပးႏုိင္သည္။ ကၽြန္ပ ္
တုိ႔သည္ ဆန္စပါးႏွင့္ပေဲျမာက္မ်ားစြာတုိ႔ကိ ု ဤပုံးမ်ားတြင္ အခန္း၀န္းက်င္ရိွအပူခ်ိန္ျဖင္ ့ အေညွာက္ 
ထြက္ျခင္း ေလ်ာ့နည္းမသြားဘႏွဲစ္ႏွစ္ခန္႔ထားႏုိင္ခဲ့သည္။  

 

သုိေလွာင္ေသာ မ်ိဳးေစ့သက္တမ္းရွည္ရန္ ႏွင္ ့ အေညွာက္ေပါက္ႏႈန္းျမင့္၍ စိုက္ပ်ိဳးရန္က်န္းမာသည့္မ်ိဳးေစ့ 
ရႏိုင္ရန္အတြက္ ပုံးမ်ားအားလံုးကုိ ေနေရာင္တုိက္ရုိက္ရရွိသည့္ေနရာတြင္မထားရပါ၊ ေအးျမေသာေနရာ 
တြင္ တတ္ႏိုင္သမွ်ထားရမည္။  

    

ေအာက္ဆီဂ်င္ေလ်ာ့ခ်ျခင္းေအာက္ဆီဂ်င္ေလ်ာ့ခ်ျခင္းေအာက္ဆီဂ်င္ေလ်ာ့ခ်ျခင္းေအာက္ဆီဂ်င္ေလ်ာ့ခ်ျခင္း 

ေျခာက္ေသာမ်ိဳးေစ့မ်ားသည္သင့္ေလ်ာ္သည့္ထည့္စရာမ်ားတြင္ထည့္ၿပီးပါကသံုးႏွစ္သုိ႔မဟုတ္ထိ ု ထက္ပိ ု

ေသာႏွစ္မ်ားတြင္အလားေကာင္းစြာရွိေနႏိုင္သည္။သုိ႔ေသာ္ေကာက္ႏွံပိုးသုိ႔မဟုတ္အျခားေသာပုိးမ်ားသည္အ

ေစ့ထဲတြင္ရွိေနတတ္သည္။တစ္ေကာင္ကုိခ်န္ခဲ့ပါကပြားမ်ားလာပါမည္။ပုိးေကာင္မ်ားသည္မ်ိဳးေစ့မ်ားကုိစား 

ႏိုင္၍/သုိ႔မဟုတ္သူတုိ႔၏အသက္ရွဴျခင္းသည္အေစ့မ်ားကုိပုတ္ေစမည့္အစုိဓါတ္ကုိထုတ္ႏိုင္သည္။မ်ိဳးေစ့မ်ား



ကုိမွန္ကန္သည့္အခ်ိန္တြင္ရိတ္သိမ္းျခင္း၊လွ်င္ျမန္စြာအေျခာက္ခံျခင္းႏွင့္အျပည့္အ၀ခ်ိတ္ပိတ္ထားသည့္ပုံး

တြင္ခ်က္ခ်င္းသုိေလွာင္ထားပါကပုိးမႊားမ်ား၏ျပႆနာမွာအေသးအဖြဲသာျဖစ္သည္ကုိရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့ပါသည္။

သုိ႔ေသာ္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေႏွာင့္ေႏွးမႈရိွပါကသုိ႔မဟုတ္ အျခားရင္းျမစ္မွမ်ိဳးေစ့မ်ားကုိရရွိပါကမ်ုိးေစ့မ်ားသည္ 

ပိုးမႊားမ်ားျဖင့္မသန္႔မျပန္ျဖစ္ေနႏုိင္သည္။ ဤမ်ိဳးေစ့ မ်ားသည္ သုိေလွာင္သည့္အခ်ိန္တြင္ပုတ္သိုးျခင္းမျဖစ္ 

ေစရန္ ပုိးမႊားမ်ားလုိအပ္ သည့္ ေအာက္ဆီဂ်င္ကုိေလ်ာ့ေပးပါက ၎တို႔ သည္အသက္မရွဴႏုိင္ေတာ့ပါ၊ ပြား 

မ်ားလာျခင္းလည္း မရွိေတာ့ပါ။   

ရိုးရွင္း၍ထိေရာက္သည့္အစဥ္အလာတစ္ခုမွာ ထည့္စရာပစၥည္းႏွင့္မ်ိဳးေစ့ပမာဏ ကုိက္ညီစြာ ထည့္ျခင္းျဖစ္ 
သည္။ ထုိမွသာ ထည့္စရာပစၥည္းသည္ မ်ိဳးေစ့မ်ားႏွင့္လံုး၀ျပည့္ေနမည္။ ျပည့္သည့္ အခါထည့္စရာကုိ 
ေျမႀကီးႏွင့္ပုတ္ပါ၊ မ်ိဳးေစ့မ်ားသည္တင္းက်ပ္္စြာရွိေန၍ထည့္စရာပစၥည္းတြင္ မ်ားႏိုင္သမွ်မ်ိဳး ေစ့မ်ားကုိ 
ထည့္ႏိုင္သည္။ ဤသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ထည့္စရာပစၥည္းထဲတြင္ေလပမာ ဏကုိခ်က္ခ်င္းပင္ကန္႔သတ္ 
ႏိုင္မည္။  

 

ေအာက္ဆီဂ်င္ပမာဏကုိ အျခားေသာ နည္းမ်ားစြာျဖင့္ပုိ၍နသဲြားေစရန္ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ မ်ိဳးေစ့မ်ား၏ၾကား 
တြင္ေလဟာနယ္သည္ မ်ိဳးစိတ္မ်ားအေပၚတြင္မူတည္၍ ထည့္စရာ ပစၥည္းပမာဏ၏ ၄၀%မ ွ ၆၀%အထိ 
(သုိ႔မ ဟုတ္ပို၍)ရွိႏိုင္သည္။ ေလမ်ားကုိထက္ ၀က္နည္းသြားရန္မ်ိဳးေစ့မ်ားၾကားတြင္ရွိသည့္ေနရာမ်ားကုိ 
သဲမႈန္႔၊ သေဲျခာက္၊ ျပာ(သစ္မ)ွ သို႔မဟုတ္ လတ္ဆတ္သည့္ ေပါတ့လန္ ဘိလပ္ေျမမႈန္႔တုိ႔ျဖင့္ျဖည့္ႏိုင္သည္။ 
အမႈန္႔မ်ားကုိျပည့္လုနီးပါးရိွေနသည့္ပုလင္းမ်ား၏အထက္မ ွ ေလာင္း ထည့္၍ပုလင္းလွ်ံ၍ေနရာလပ္ ကိုမျမင္ 
ႏိုင္သည္ အထိပုတ္ကာဆက္တုိက္ထည့္ပါ။ ဤ နည္းသည္လစ္လပ္ေနေသာေနရာမ်ားကုိျဖည့္ရန ္ မ်ိဳးေစ့ 
မ်ားမရိွေတာ့သည့္အခါတြငအ္သံုးျပဳႏုိင္ေသာနည္းျဖစ္သည္။ ဤပစၥည္းမ်ားသည္သန္႔၍ ေျခာက္ေသြ႔ပါက 
(သဲမ်ားကုိ အာဗင္(ေပါင္းအုိး) တြင္ပိုးသတ္ရန္လုိအပ္ေကာင္းလုိအပ္မည္) ကၽြန္ပ္တုိ႔၏စမ္းသပ္မႈအေတြ႔ 
အႀကံဳမ်ားအရ၎တုိ႔သည္ ေျခာက္ေနေသာမ်ိဳးေစ့မ်ားကုိ အႏၱရာယ္မျဖစ္ေစပါ၊ ၎တုိ႔သည္ပိုးမႊားမ်ားကုိ 
ထိန္းခ်ဳပ္ ရာတြင္ထိေရာက္မႈရွိသည္ကုိေတြ႔ရသည္။အနည္းငယ္ပို၍ခက္ခေဲသာ(သုိ႔ေသာ္ညစ္ပတ္မႈပို၍ 
နည္းသည္)နည္းမွာျပည့္ေနေသာပုလင္းတြင ္ ေလဟာနယ္ကုိဖန္တီးရန္ျဖစ္သည္။ သာမာန္ပန္႔သည္ ပုလင္း 
ထဲတြင္ရွိသည့္ ေလဖိအား ပတ္၀န္း၏ေလဖိအားတ၀က္ခန္႔ကုိစုပ္္ထုတ္ႏိုင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေအာက္ဆီဂ်င္ 
ပမာဏ ကုိတ၀က္ျဖစ္ေစသည္။      

 

စုပ္ယူသည့္ပန္႔ကုိျပဳလုပ္ရန္အလြယ္ကူဆုံးနည္းမွာ စက္ဘီးပန္႔ကုိယူ၍ အတြင္းတြင္ရွိေသာအတံကုိ 
ထုတ္ပါ၊ သားေရအဖုံး၏အဆံုးနားကို လွန္လုိက္ပါ၊ ဆလင္ဒါ၏ေအာက္ဆံုးအပုိင္းကုိျဖတ္၍ ထုတ္ထား 
သည့္အတံကုိတဖန္ျပန္ထည့္ပါ၊ ျပန္ကန္အားကိုေလ်ာ့ပါ(ပု ံ ၁ စ)ီ။ ဤအရာ၅ေဒၚလာျဖင့္ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ 
အလြန္ထိေရာက္မႈရိွသည့္ ေလစုတ္ပန္႔ျဖစ္သည္။ ပန္႔၏ပါးစပ္ကုိ ပုလင္း သို႔မဟုတ္ ပုိ၍ႀကီးသည့္ထည့္ 
စရာအဖံုးသုိ႔ တုိက္ရိုက္ထပ္ဆင္ႏိုင္ပါသည္။သုိ႔ေသာ္ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံတြင္ သာမန္ပန္႔မ်ားသည္ သားေရ 
အဖံုးအမ်ိဳးအစားထက္ပုိ၍ ရႈပ္ေထြးသည့္ဘားရိွသည္၊ ထိုအရာမ်ားကုိျပဳျပင္ အသံုးျပဳရန္မ်ားစြာပို၍ 
ခက္ခသဲည္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ ကၽြန္ပ္တုိ႔သည့္ လြယ္ကူစြာျပဳလုပ္ႏိုင္ သည့္ပန္႔အခ်ိဳ ႔ကုိတ္ီထြင ္ခဲ့သည္။  

 

ပထမတစ္ခုမွာ ၆၀မလ တခါသံုးေဆးထုိးအပ္(ပံု ၁ဘီ)။ စက္ဘီး ပန္႔က့ဲသို႔ပင္ စလင္ဒါ၏ အဆံုးပုိင္းသည္ 
သန္႔ရွင္း၍ေျဖာင့္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အတြင္းရိွ အတံတြင ္ ထိန္းသည့္ဘားမရိွပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ 



စလင္ဒါတြင္ေအာက္ဆံုးပိုင္း၏အထက္ ၁စမ တြင္အေပါက္တစ္ေပါက္ကုိ ေဖါက္ျခင္းျဖင့္ျပဳလုပ္ခဲ့၍ ထုိအ 
ေပါက္တြင ္ေလးေထာင့္သားေရထည့္ၿပီးလွ်ပ္စစ္သံုး တိတ္ျဖင္ ့ထိုသားေရ အထက္ရွိစလင္ဒါကုိပတ္သည္။ 
တိတ္ေအာက္မ ွ သားေရျပားအစတစ္ခုကုိ ေငါထြက္ေစပါ။ ၆၀မလ တစ္ခါသံုးေဆးထုိးအပ္သည္ ၀.၅၀ 
ေဒၚလာကုန္က်ပါသည္။ သင္သည္ ေဆးထုိးအပ္ေလစုပ္ပန္႔ကုိျပဳလုပ္လိုပါက အီးစီအိပ္ခ်္အုိ အာရွ၏ 
ယူက်ဳ ခ်ယ္နယ္တြင္ရွ ိသည့္ဗြီဒီယုိကုိၾကည့္ပါ။  

အျခားေသာပန္႔မွာ ၃၅မမ ၈.၅ အတန္းစား ပီဗြီစီပုိက္၈၀စမအရွည္မွျပဳလုပ္သည္ (ပု ံ၁ေအ)။ ဤပိုက္သည္ 
ကုန္မာဆုိင္မ်ားတြင္ေရာင္းသည့္ သာမန္သားေရပန္႔ႏွင္ ေကာင္း စြာကုိက္ညီ မႈရွိပါသည္။ အဖုံးကုိ ေျဖာင့္ 
ေသာ၀ါးလံုးရွည္အဆံုးပုိင္းတြင ္ အိမ္မုိးသြတ္္အတြက္ အသံုးျပဳ သည့္သံျဖင္ညွ့ပဆ္ြဲထားပါသည္၊ 

အင္ဂ်င၀ုိ္င္တြင္စိမ္ထား၍ ပိုက္ထဲသို႔ထည့္ပါ။ အိတ္ေဇာ 
ဘားကုိ ပုိက္၏အဆံုးနားတြင ္အေပါက္ငယ္မ်ားေဖါက္၍ စက္ 
ဘီးကၽြတ္အတြင္း ပိုင္းကုိ ၎၏အေပၚတြင္ျဖန္႔ျခင္းျဖင့္ဖန္တီး 
ယူသည္။ဖတ္လတ္တြဲက်ေနသည့္အတြင္းပုိင္း ကၽြတ္သည္ 
အဆံုးပုိင္းတြင္ေခါက္ႏုိင္သည္၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ႏူးည့ံံသည့္အပိတ္ 
္ျဖစ္သည္။ ဤပန္႔၏စုစုေပါင္းကုန ္ က်စရိတ္မွာ ၁ ေဒၚလာ 
ျဖစ္သည္။ ဤပန္႔သံုးမ်ိဳးစလံုး တုိ႔ကုိနည္းတစ္မ်ိဳးတည္းျဖင့္ 
ပင္အသံုးျပဳၾကသည္။ ထည့္စရာ၏အဖုံးတြင္ တလမ္းသြား 
ဘားခလုတ္ကုိ အဖုံးတြင္အေပါက္ငယ္ေဖါက္၍ လွ်ပ္စစ္သံုး 
တိတ္ျဖင့္ဖုံးပါ။ ေနာက္ထပ္ကၽြတ္အတြင္း ပုိင္းအစကုိအ 
သံုးျပဳ၍ ပန္႔ႏွင့္ခ်ိတ္ပိတ္ရန္အသံုးျပဳပါ(ပံု ၂)။     ယိုဘူးမ်ား 
ႏွင့္ဂ်ယ္ရီသံဘူးမ်ားတြင ္ပန္႔ထက္က်ယ္သည့္ထိပ္ပိုင္းရိွသည္၊ 

ထိုေၾကာင့္ ၁စမအခ်င္းရိွသည့္ ကၽြတ္အတြင္းပုိင္းအစတစ္စ 
ကုိ ထိပ္ပိုင္းတြင ္ တစ္လမ္းသြားဗို႔အေပါက္ ႏွင့္ယွဥ ္
လ်က္ထားသည္ (ပု ံ ၂ေအ)။ စုတ္ထုတ္သည့္အခ်ိန္တြင္ 
ပန္႔၏အဆံုးပိုင္းသည္သားေရႏွင္ ့ ဆန္႔က်င္လ်က္ အတြန္း 
ခံရသျဖင့္ ခ်ိတ္ပိတ္သက့ဲသုိ႔ျဖစ္သည္။ လည္ပင္းက်ဥ္း 
ေသာပုလင္းမ်ား အတြက္မွာမ ူ သားေရစသည္ပုလင္း 
လည္ပင္းထဲသုိ႔တြန္းပုိ႔ခံရ၍ ၎၏အေနအထားမွာဖိသ္ိပ္ ္

ရန ္သင္အသံုးျပဳသည့္ပန္႔အားသေရျပားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳေနသည့္ အေနအထားျဖစ္သည္။ (ပု ံ၂ဘီ) 

 
 
 

ပံု၁။ ကေမၻာဒီးယား ေက်းလက္ေဒသတြင္ရႏုိင္သည့္ 

ပၥည္းျဖင့္ျပဳလုပ္သည့္ေစ်းသက္သာေသာစုတ္ထုတ္ရန္အ
သံုးျပဳသည့္ပန္႔သံုးခု၊ 
က)ပီဗီစီပိုက္ႏွင့္၀ါးကုိအသုံးျပဳသည့္ေလစုတ္ပန္႔၊ 
ခ)ေဆးထုိးအပ္ေလစုတ္ပန္႔၊ ဂ) 
ေျပာင္ျပန္ျပဳလုပ္ထာသည့္စက္ဘီးေလစုပ္ပန္႔ 



 
 
 
 

 

ပုုလင္းငယ္မ်ားအတြင္း ေလစုပ္္ျခင္းအျမင့္ဆံုးျဖစ္ရန ္ႀကီးေသာပန္႔မ်ားသည္ ၂ ႀကိမ္သုိ႔မဟုတ ္၃ႀကိမ္သာစုပ္္ 
ရန္လုိအပ္သည္။ ေဆးထုိးအပ္မွာမ ူ ၆ႀကိမ္ႏွင့္အထက္လုိအပ္ပါသည္။ အျမင့္ ဆံုးစုပ္ ္ ထုတ္ႏိုင္သည့္ 
အေျခအေနသုိ႔ေရာက္သည့္အခါ ထင္ရွားသည့္ခုခံမႈျဖစ္ေပၚ၍ လႊတ္လုိက ္ သည့္အခါအတံသည္ ပုလင္း 
ေအာက္ေျခသုိ႔လွ်င္ျမန္စြာျပန္လည္ေရာက္ရွိသြားမည္။ ဤအေျခ အေနအထိစုပ္္ယူျခင္းျဖင့္ပုလင္း ထဲတြင္ 
ရွိသည့္ေလဖိအားသည္ အျပင္ေလ ထက္ အိပ္ခ်္ဂ်ီတြင္ ၂၀ ခန္႔(မာက်ဴရီလကၼ)နိမ့္သြားသည္ (ပံု ၃)။ 

 
က်ယ္ေသာအဖံုးမ်ားႏွင့္ပိတ္ထားသည့္ခရားမ်ားသုိ႔မဟုတ္ဂယ္ရီပုံးမ်ားထက္ပုလင္းလည္ပင္းႏွင့္ပန္႔ အၾကား 
တြင္ အလံုပိတ္ရန္ပို၍လြယ္ကူသည္။ မူလပုလင္းအဖံုးေပ်ာက္သြားပါက သုိ႔မဟုတ္ ေကာင္းစြာပိတ္၍မရပါ 
က ပုလင္းအေပါက္အရြယ္ရွ ိ သာေရျပားအတြင္းပိုင္းကုိအ ၀ုိင္းျပဳလုပ္၍အထ ဲ တြင္ခံထားပါ၊ ေအာက္ပုိင္း 
ကုိဆီသုတ္၍ တပ္ပါ၊ ေလထြက္နိုင္ရန္တိတ္ အစမ်ားၾကားတြင ္ ေနရာအနည္းငယ္ခ်ိန္ထားပါ(ပု ံ ၂ဘီ)။ 
ပုလင္းကုိအလြန္ျပည့္က်ပ္္စြာျဖည့့္ျခင္းသည္ သား ေရျပားကုိအေထာက္အကူျပဳႏုိင္သည္၊ ပါးလြန္းပါက 
ပုလင္းထဲသုိ႔ကၽြံ၍ ၀င္သြားမည္။ 
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((((ကာဘြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိက္ကာဘြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိက္ကာဘြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိက္ကာဘြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိက္))))ျဖည့္ျခင္းျဖည့္ျခင္းျဖည့္ျခင္းျဖည့္ျခင္း    

ေအာက္ဆီဂ်င္ေလ်ာ့သြားရန္အတြက္ တတိယေရြးစရာမွာ ထည့္စရာပစၥည္းအတြင္းတြင္ရွိသည့္ ေလအား 
လံုးကုိ ဂက္စ္ျဖင့္ျဖည့္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤနည္းသည္ေအာက္ဆီဂ်င္လံုး၀မရွိေတာ့သည္ အထိျပဳလုပ္ႏိုင္၍ 
ပိုးမ်ားကုိလွ်င္ျမန္စြာ ေသေစႏိုင္သည္။ ဤနည္းပညာသည္ သုိေလွာင္ခန္း အတြင္းရိွအေစ့အေျမာက္အမ်ား 
ကုိမႈိင္းတုိက္သည့္အခါတြင္အသံုးျပဳ၍အခ်ိဳ ႔ေသာမ်ိဳးေစဘ့ဏ္ မ်ားတြင ္ ႏိက္ုႀတိဳဂ်င္ ဂက္စ ္ သီးသန္႔ 
သုိ႔မဟုတ ္ ဂက္စ ္ သီးသန္႔ကုိ ဤမ်ိဳးေစ့မ်ားထဲသုိ႔ပုံမွန ္ ထည့္ျခင္းျဖင့္ ေအာက္ဆီဂ်င္နည္းသြား၍ပုိး 
ေကာင္မ်ားအားလံုးကုိေသေစသည္။  

 

ပံုပံုပံုပံု    ၂၂၂၂။။။။ ထိေရာက္မႈရွိသည့္ေလစုပ္ပန္႔အတြက ္သားေရအပိတ္။ က)အႀကီး၊ ခ) အငယ္၊ ဂ) ငယ္ေသာ- ထိပ္ပိုင္းထည့္ရန္ပစည္း။ 
ပံုပံုပံုပံု    ၃၃၃၃။။။။ေလစုပ္ထုတ္ၿပီးခ်ိတ္ပိတ္ထားသည့္ထည့္ စရာပစၥည္း၏ေလဖိအားကုိတုိင္းေသာကရိယာ 



အရင္းအျမစ္-နည္းသည့္ဆင္းရသဲည့္ လူထုအဖြဲ႔အစည္း မ်ား 
တြင္ကာဘြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိဒ္ (CO2) သုိ႔မဟုတ္ဘုိင္အိုဂက္စ ္
မ်ားတုိ႔ကိ ု ေစ်းသက္သာ စြာျဖင့ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည္။ ကၽြန္ပ ္
တုိ႔၏အေတြ႔အႀကဳံအရ ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ CO2သီးသန္႔ကိ ု
တေဆး-အခ်ဥ္ေဖါက္သၾကား ေပ်ာ္၀င္ေရ(ပု ံ ၄)မွစုေဆာင္း 
သည္။ မ်ိဳးေစ့ျဖင့္ျပည့္ေနသည့္ထည့္စရာ၏ေအာက္ပိုင္းမွ 
ေကာက္ရိုးျဖင့္CO2 ကုိေျဖးညွင္း စြာထုိးသြင္းသည္၊ CO2 
သည္ ေအာက္ဆီဂ်င ္ ထက္ေလးေသာ ေၾကာင့္ ေအာက္ 

ဆီဂ်င္ကုိပုလင္းထိပ ္ သုိ႔တြန္းထုတ္သည္။ CO2ျဖည့္သည့္ 
နည္းႏွင္ ့ပတ္သက္ သည့္ ဗြီဒီယုိကုိ အီးစီအိပ္ခ်္အုိ အာရွ၏ 
ယူက်ဴ လုိင္းတြင္ၾကည့္ပါ။https://www.youtube.com/ 

watch?v=P-e-LGXdv_0&feature=share.၂၄°C 
၀န္းက်င္ တြင္ေျခာက္လခန္႔ သုိေလွာင္ထားေသာ 
မ်ိဳးေစ့မ်ား သည ္ႀကဳိတင္ သုိ 
ေလွာင္သည့္အေညွာက္ေပါက္ႏႈန္းႏွင္ ့ ေလ စုပ္ထုတ္၍-

ထပ္္ျခင္း ျဖင့္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမွအေညွာက္ေပါက္ ျခင္းတုိ႔ကုိႏႈိင္း ယွဥ္ၾကည့္ပါက အလား အလာ 
ရွိမႈေလ်ာ့နည္းသြားျခင္း မရွိသည္ကုိေတြ႔ရသည္(အလႊာ အုပ္ထားသည့္အိတ္မ်ားႏွင္ ့ စီပြားျဖစ္ 
ေလထုတ္ထားေသာ အထုပ္ႏွင္ ့ ထုတ္ထားသည္)။ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ ဤနည္းကုိမ်ိဳးစိတ္မ်ားစြာ 
တုိ႔ႏွင့္စမ္းသပ္ခဲ့၍ ယခုအခ်ိန္အထိရလဒ္ ေကာင္းေနပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ သဘာ၀အားျဖင့္ၾကာရွည္ 
သုိေလွာင ္ ႏိုင္သည့္မ်ိဳးစိတ္အားလံုးကုိလည္း ဤသုိ႔ထားရန္ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွမရွိသံ သယ ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ 
ဤနည္းျဖင့္လည္း CO2 ဂက္စ္ျဖင့္မျဖည့္မ ီ အလြန္ေျခာက္ေသြ႔လ်က္ရွိေနမည္။ လယ္သ 
မားမ်ားႏွင့္သင္၏နည္းပညာကုိမွ်ေ၀ျခင္းမျပဳမီ သတိျပဳလ်က္ သင္၏ကုိယ္ပုိင္စမ္းသပ္မႈ ကိုျပဳလုပ ္ ပါ။ 
ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ ဤျဖည့္သည့္နည္းကုိ ဘုိင္အုိဂက္စ(္အမ်ားအားျဖင့္ ၅၀%CO2ႏွင့္ ၅၀%မီသိမ္း) 
ျဖင့္စမ္းသပ္အသံုးျပဳခ့ဲ၍ ဤနည္းျဖင့္သုိေလွာင္ေသာမ်ိဳးေစ့မ်ားသည္ ေကာင္းစြာျဖစ္ေျမာက္သည္။ ဘိုင္အုိ 
ဂက္စ္ျဖင့္ျဖည့္ျခင္းသည္ မ်ိဳးေစ့ေျမာက္မ်ားစြာတုိ႔ကုိ စရိတ္သက္ သာစြာျဖင္ ့ မႈိင္းတုိက္ႏိုင ္ ေျခရွိသည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကေမၻာဒီး ယားႏုိင္ငံတြင္ရိွသည့္ လယ္မ်ာ းစြာတို႔တြင္ ၀က္ေခ်းမ်ားကုိေခ်ရန္ ဘုိင ္
အုိဂက္စ္ႏိႈးစက္မ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဤအရာသည္ ထပ္မံသုေတသနလုပ္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အခ်ိ ႔ဳေသာဘုိင္အိုဂက္စ္ရင္းျမစ ္ မ်ား တြင ္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစသည့္ အဆင့္ ျမင့္ 
ဟုိက္ၿဒိဳဂ်င္ဆာလ္ဖုိက(္H2S)ပါ၀င္ႏိုင္ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။  

လက္ရိွစမ္းသပ္မႈလက္ရိွစမ္းသပ္မႈလက္ရိွစမ္းသပ္မႈလက္ရိွစမ္းသပ္မႈ    

ပိုးမႊားမ်ားကုိထိန္းခ်ဳပ္မႈအျပင ္ ေအာက္ဆီဂ်င္ကိုမ်ိဳးေစ့မ်ား၏ မီတာေဘာလစ္ႏႈန္းမ်ားႏွင့္ မိုက္ခရိ ု ေအာ္ 
ဂဲနစ္စင္မ်ား၏တည္ရွိမႈမ်ားအား ေလ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင္ ့ မ်ိဳးေစ့သိုေလွာင္မႈသက္ တမ္းကုိပို၍ရွည္ ေစႏိုင္သည္။ 
ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ရိုးရွင္းသည့္အထက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိႏႈိင္းယွဥရန ္ ၾကာ ရွည္စြာစမ္းသပ္ခဲ့ပါသည္။ 
ထုိ႔ျပင္အေျခာက္ခံထားေသာဇီအုိလုိက ္ ပုတီးေစ့ႏွင္ ့ ကယ္လစီ ယမ္ကလုိရိုက္(CaCl2) ႏွင့္ဂေလစီရယ္ 
အရည္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ CALGLY တုိ႔လည္း ပါ၀င္သည္။ဤအရာအားလံုးသည္ေကာင္းစြာျဖစ္ထြန္းပါ 
သည္၊ သုိ႔ေသာ္ ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ ၃လႏွင္၆့လ အရြယ္တုိ႔၏အေညွာက္ေပါက္ျခင္းကုိသာစမ္းသပ္ႏိုင္ေသး 
သည္။ ေနာင္ႏွစ ္ အနည္းငယ္တြင္ရဒ္မ်ားကုိသိရေသာအခါ မ်ိဳးေစ့မ်ားကုိအေအးခန္းတြင္မထည့္ဘဲမ်ိဳးေစ့ 

ပံုပံုပံုပံု၄၄၄၄။။။။ ပုလင္း စီတြင္ တေဆးလည္ပတ္သည့္ CO။ 
ဤအရာကုိပုလင္း ဘီထသိုဲ႔ဘမ္းထည့္၍ ေရကုိပုလင္း 
ေအ သို႔ထုတ္သည္။ CO2ထုတ္ရန္ပုလင္း စီ 
ကုိမ်ိဳးေစ့ျပည့္ေနသည္ထည့္စရာသုိ႔ထည့္၍ ေရကုိ ေအ 
သုိ႔ထပ္ထည့္သည္။ ဤအရာသည္ CO2ကုိဖယ္ရွားရန္ 
ေရကုိ ထည့္ဇရာ ဘီသုိ႔တြန္းပုိ႔သည္၊ ၎ကုိထည့္စရာ 
စီထဲသုိ႔ထုိးသြင္းသည္။ 

B 
A C 



သုိ ေလွာင္ရန ္ အေကာင္းဆံုးနည္းမ်ားအတြက ္ တိက်သည့္ေထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္မ်ား ကုိေပးႏုိင္မည္ 
ျဖစ္သည္။  

 

ဇီအုိလုိက္ႏွင္ ့ CALGLY တို႔သည္အရင္းအျမစ္နည္းသည့္လယ္သမားမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္မႈမ်ား စြာမရိွ 
သည္ကုိသတိျပဳပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္၎တုိ႔သည္ေစ်းႀကီးၿပီး ဤစာေစာင္တြင္ ေဆြးေႏြးတင္ျပ 
ထားသည့္ နည္းမ်ားထက္ အသံုးျပဳရာတြင္ပိုမိုရႈပ္ေထြးသည္။ သုိ႔ေသာ္၎တုိ႔သည္ သီးျခားေဒသမ်ား 
အတြက္မ်ိဳးေစ့သုိေလွာင္ရန္စိတ္၀င္စား သည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အတြက္အသံုး ၀င္ႏိုင္သည္။ ဇီအိုလိုက္ႏွင့္ 
CALGLYတို႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ကၽြန္ပ္တုိ႔၏အေတြ႔အႀကံဳမ်ား ကုိဤေဆာင္းပါး၏အပိုင္း ၂တြင္ေဆြးေႏြးပါ 
မည္။  

    
နိဂံုးနိဂံုးနိဂံုးနိဂံုး    
အပူပိုင္းေဒသတြင္အေအးခန္းမရိွဘ ဲ မ်ိဳးေစ့မ်ားကုိေအာင္ျမင္စြာစုေဆာင္းႏုိင္ျခင္း၏ေသာ့ခ်က္မွာ မ်ိဳးေစ့မ်ား 
ကုိႏွံ႔စပ္စြာအေျခာက္ခံျခင္းႏွင္ ့ ၎တို႔ကုိထုိကဲ့သို႔ပင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြန္ပ္တုိ႔၏အ ေတြ႔အႀကဳံမ်ားမွ 
အမ်ားလက္ခံအသံုးျပဳေနေသာအမ်ိဳးေစ့အမ်ိဳးအစားမ်ားကုိအရိပ္ႏွင့္ေနေရာင္ တြင္အေျခာက္ခံျခင္းျဖင္ ့ မ်ား 
စြာအားထုတ္ျခင္း၊ ဂရုစိုက္ျခင္း မျပဳလုပရ္ဘဲ ရႏိုင္ေၾကာင္းသိိရွိရ သည္။ ေကာင္းစြာပိတ္ထားသည့္ဖန္ဘူး 
သုိ႔မဟုတ ္ ထူေသာပလပ္စတစ္ ပုလင္းတုိ႔သည္ မ်ိဳးေစ့မ်ား ကုိဆက္လက္ေျခာက္ေသြ႔ေနရန္ႏွင့္ ပိုးမ်ားမွ 
ကာကြယ္ရန္ျပဳလုပ ္ ေပးသည္။ ကၽြန္ပ္တုိ႔၏ေအာက္ ဆီဂ်င္ေလ်ာ့နည္းေစေသာနည္း ၃နည္းထမွဲ တစ္ခု 
ကုိအသံုး ျပဳျခင္းျဖင့္မ်ိဳးေစ့သုိေလွာင္သည့္အခါ တြင ္ ပိုးမပြားေစရန္ျပဳလုပ္ေပးမည္။ ဤနည္းအားလံုးတုိ႔ 
ကုိေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာျဖင့္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။  

 

ထပ္ေဆာင္းဖတ္ရထပ္ေဆာင္းဖတ္ရထပ္ေဆာင္းဖတ္ရထပ္ေဆာင္းဖတ္ရႈရန္ႈရန္ႈရန္ႈရန္    

အီးဒီအဲန္    ၁၂၆တြင္    ေအဘရမ္    ဘရစ္ခ္လာမွ    ဤအေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ဆင္တူေသာျပဳျပင္    မြမ္းမံ    ထားသည့္    
စက္ဘီးပန္႔ႏွင့္အျခားနည္းမ်ားကုိႏႈိင္းယွဥ္ေဖၚျပထားသည္။    ရလဒ္မွာ    ႏႈိင္းယွဥ္ရ    က်ိဳး    နပ္ပါသည္။    ဤပန္႔ကုိ    
ကၽြန္ပ္တုိ႔ျပဳျပင္မြမ္းမံသည့္အခါတြင္    ပုိ၍ထိေရာက္မႈရိွၿပီး၊    ပုိမို    လြယ္ကူလာက    စီးပြားေရးအရတြက္ေျချချချခ 
ကုိက္လာပါသည္။    အက္ဖ္    ေအ    အုိ၏    ““““သစ္ေတာ    မ်ိဳးေစ့မ်ားကုိ    ကုိင္တြယ္ျခင္း” ” ” ” အပုိဒ္၇သည္လည္း    
ကၽြန္ပ္တုိ႔အားမ်ိဳးေစ့သုိေလွာင္ျခင္း၏ ရႈပ္ေထြးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍    အေကာင္းဆံုးေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို    
ေရးသားေဖၚျပထားပါသည္။    http://www.fao.org/docrep/006/ad232e/ad232e07.htm.    

 


