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ေရႊစပ းခ ြံ - အေရာအေေွႏာ-လယယ္ာအမ   းအစားတ င ္စပ းခ ြံမ ားက ိုအသိုြံးျပ သည့္အရာ ၁၀ မ   း 

ပက္ထရစ္ ထေရးလ္ မွေရးသားသည္။ 

  
[အယ္ဒတီာမတွ္ခ က ္- ထ ိုင္းေႏ ိုင္ငြံ၊ အီးစအီ ပ္ခ ္အ ို အာရအွက   းသက္ေရာက္မႈစငတ္ာတ င္ ကၽ န္ပ္တ ို႔က ိုယ္ပ ိုင ္
အေသးစားလယယ္ာရငး္ ျမစ္စင္တာက ိုတည္ေထာငသ္ည့္ကာလအတ င္း ကၽ န္ပတ္ ို႔သည ္ပတ္၀န္းက င္တ င္ 
ရွ ေသာ အဆငသ္င့္အသိုြံးျပ ေႏ ိုင္သည့္ စပ းထိုတလ္ိုပ္မႈ “စ န္႔ပစ္ပစၥည္းမ ား” (စပ းအခ ြံေႏွင့္ေကာကရ္ ိုး)တ ို႔မွ 
အက   းေက းဇ းႀကီးမားစ ာရရွ ခ ့သည္။ “သင့္မွာရွ သည့္အရာျဖင့္သင္လ ိုအပသ္ည့္အရာက ိုျပ  လိုပ္ပ ” ဟ ေသာ 
ကၽ န္ပတ္ ို႔အလ န္ေွႏစ္သက္သည့္ကၽ န္ပတ္ ို႔၏ေဆာင္ပိုဒထ္ သ ို႔ကၽ န္ပတ္ ို႔၏ယိုြံၾကညလ္ကခ္ြံမႈက ိုေပ င္းထည့္ျခင္း 
ျဖင့္ေဒသအတ င္းရရွ ေႏ ိုင္သည့္ “စ န္႔ပစ/္ေလလ င့္”ပစၥည္းမ ားသညတ္န္ဖ ိုးအလ န္ႀကီးမားသည့္ရင္းျမစ္ျဖစလ္ာ 
၍ အခ  ပ္အားျဖင့္ဆ ိုရပ က ၎တ ို႔က ိုအသိုြံးျပ ျခင္းျဖင့္ကၽ န္ပတ္ ို႔၏က န္ယက္အတ က ္ အက   းမ ားစ ာရရွ ၿပီး  
တ က္ေျခက ိုက္သည့္ရင္းျမစက္ ိုအသိုြံးျပ ေႏ ိုင္ပ သည္။]  

    
ပိုြံ ၁။ စပ းခ ြံမ ား(အခ ြံမ ား) - စပ းႀက တ္စက္ရိုြံမွ ေဘးထ က္ပစၥည္း (အ ိုရီဇာ ဆာတ ဗာ)။  

ပိုြံ ၂။ ျမန္မာေႏ ိုင္ငြံရွ  ဧရာ၀တီတ ိုင္းေဒသႀကီးရွ  ရ ာတရ ာ၏အျပငဘ္က္တ င္ ေတ ႔ရသည့္ စပ းႀက တ္စက္မွ 
မၾကာမီကစိုပိုြံထားသည့္ ျမင့္မားေသာစပ းခ ြံအပိုြံ။ 

 



န ဒ နး္ 

ရည္ရွည္တညတ္ြံသ့ည့္စ ိုက္ပ   းေရးတစ္ခို၏အႀကီးမားဆိုြံးေသာ စ န္ေခၚမႈမ ားထ မွတစခ္ိုမွာ အေရာအေေွႏာ-
လယ္ယာအမ   းအစားတ င္အစားအစာေွႏင္ ့ ေကၽ းေမ းရနထ္ိုတ္လိုပမ္ႈအတ က ္ လိုြံေလာက္၍လက္ခြံေႏ ိုင္ေသာ 
ေအာ္ဂ နစ ္ (ကာဘ န္အေျချပ ) ရင္းျမစ္မ ားက ိုရရွ ေႏ ိုင္ျခငး္ ျဖစ္သည္။ ေျမေဆ းမ ား၊ ေျမၾသဇာမ ား၊ ေျမေင ႔ 
ထ န္းအိုပ္ေပးသည့္ ေျမေဆ း/သစ္ရ ကေွ္ႏင့္လယယ္ာမ ားမွထ ကသ္ည့္အျခားေသာ ေအာ္ဂ နစထ္ည့္၀င္ 
ပစၥည္းမ ားတ ို႔သည ္ ၎တ ို႔အတ က္ပင္လွ င ္ စ န္ေခၚမႈတစ္ခိုျဖစ္၍ လယသ္မားတစ္္ီးစတီ ို႔သည့္ မ မ တ ို႔၏ 
ထိုတ္လိုပမ္ႈတစ္ခိုစတီ င္ ၎တ ို႔၏က ိုယ္ပ ိုင္ပစၥည္းမ ားက ို ျပနလ္ညထ္ည့္၀င္ရန္လ ိုအပ္သည။္ ဤပစၥည္း 
မ ားသည္လယယ္ာမ ားတ င္တစ္ခိုေွႏင့္တစခ္ိုတ ိုက္ရ ိုက ္ ၿပ  င္ဆ ိုင္မႈမ ား မၾကာခဏျဖစ္ေပၚ၍ ပ ို၍ေသးငယ ္
ေသာေျမက က္ပ ိုငဆ္ ိုငသ္ မ ားအတ က ္ ျပည့္စိုြံလိုြံေလာကစ္ ာထိုတ္ေႏ ိုင္ရန ္ သ ို႔မဟိုတ ္ လိုပသ္ားရ ရွ ေႏ ိုင္ရန္မွာ 
စ န္ေခၚ မႈတစ္ရပ္ျဖစသ္ည္။ ္ပမာ-ေျမေင ႔ထ န္းအိုပ္ေပးသည့္ ေျမေဆ း/ သစ္ရ က္တ ို႔သည ္ ၿခြံေမ းတ ရစၦာန္အ 
စာ ေွႏင္ ့ တ ိုက္ရ ိုက္ၿပ  ငဆ္ ိုင္မႈျဖစ္ေကာင္းျဖစေ္ႏ ိုင္သည္၊ ထ ို႔ေၾကာင့္ အစာအတ ကထ္ားရန္ေႏွင့္ေျမေင ႔ထ နး္အိုပ ္
ေပးသည့္ ေျမေဆ း/သစရ္ ကအ္ျဖစအ္သိုြံးျပ ရန္ယွ္ ္ၿပ  င္မႈျဖစ္လာသည္။ ထ ိုပစၥည္းက ိုပင္ ေျမေဆ း သ ို႔မဟိုတ္ 
ေလာင္စာအျဖစ္အသိုြံးျပ ရနထ္ိုတ္လိုပပ္ ကယွ္ ္ၿပ  င္မႈမွာပ ို၍ပင္ႀကီးမားလာသည္။ ေဒသတ င္ရွ  အမ   းမ   း 
ေသာအေသးစားလယယ္ာမ ားသ ို႔သ ားေရာက္ၿပီးသည့္ေနာက ္ ေအာင္ျမင္မႈအမ ားဆိုြံးရေသာလယယ္ာမွာ 
သာမန္ခ ္္းကပ္နည္းတစ္ခိုက ိုေဖၚထိုတက္ာမွ ေ၀အသိုြံးျပ ျခင္းျဖစ္၍ေအာ္ဂ နစ”္စ န္႔ပစ္ပစၥည္း”ထိုတလ္ိုပ္မႈမ ား 
တ င္ လယယ္ာစ ိုက္ပ   းမႈမွမဟိုတ္သည့္ပစၥည္းမ ားက ို လ ိုအပ္ေနေသာလယ္ယာမ ားတ င္ျပန္လည္အသိုြံးခ ို 
ျခင္းျဖစသ္ည္။ ဖ လစ္ပ ိုငေ္ႏ ိုင္ငြံရွ လယယ္ာတစ္ခိုတ င္ င းေၾကးခ ြံမ ားေွႏင့္ င းေစ းမွစ န္႔သည့္ပစၥည္းမ ားလ ိုအပ၍္ 
၎တ ို႔က ို ေမ းျမဴေရးတ ရစၦာန္မ ားအားေကၽ းသည့္ ပရ ိုတင္းရစ္ျမစ ္ ထပ္ေဆာငး္အစာအျဖစအ္သိုြံးျပ သည္။ 
ထ ိုင္းေႏ ိုင္ငြံရွ လယယ္ာတစ္ခိုတ င္ မ မ တ ို႔၏ တီေကာင္က ိုအသိုြံးျပ ၍ေျမၾသဇာျပ လိုပသ္ည့္စနစ္အတ က္အသိုြံး 
ျပ ရန္ေဒသတ င္းရွ ဟင္းရ ကေ္စ းမဟွင္းသီီးဟငး္ရ ကစ္ န္႔ပစ္ပစၥည္းမ ားစ ာလ ိုအပ္သည။္အျခားေသာလယယ္ာ 
မ ားမွာမ အနီးအနားတ င္ရွ သည္ ့ ဘီယာခ ကစ္က္ရိုြံမ ား၊ ဆန္ႀက တ္စက္မ ားမွ အပင္မ ားထိုတလ္ိုပ္မႈအတ က ္
ေျမေဆ း၊ ဘ ိုင္အ ိုခ ာေွႏင့္ အစာအတ က ္ အစားထ ိုးပစၥည္းမ ားျပ လိုပ္ရန ္ ရင္းျမစ္အျဖစ္အေျမာကအ္မ ားရရွ  
သည္။ 

ဤေဆာင္းပ းသည ္ အေရာအေေွႏာ-လယယ္ာအမ   းအစားမွအသိုြံးျပ ေသာက ယ ္  ျပန္႔စ ာရေႏ ိုင္သည့္ ေဘး 
ထ က္ပစၥည္းမ ွ “စ န္ပစ္ပစၥည္း” တစ္မ   းက ိုအက ္း္ၿခ ြံးေဖၚျပထားသည္။ ဤစ န္႔ပစ္ပစၥည္းမ ားသည ္ အပ ပ ိုင္း 
ေဒသ၏မ ား စ ာေသာအပ ိုငး္မ ားတ င္အဆငသ္င့္ရေႏ ိုင္သည့္ ပစၥည္းမ ားျဖစ္သည ္- စပ းခ ြံမ ား။  

 

စပ းခ ြံမ ားအေၾကာငး္တေစတ့ေစာငး္ 

စပ းခ ြံမ ား(သ ို႔မဟိုတ ္အခ ြံမ ား)သည ္စက္ရိုြံတ င္စပ း(အ ိုရဇီာ ဆာတီဗာ)ႀက တ္သည့္အခ ရရွ သည့္ေဘးထ က ္
ပစၥည္းျဖစ၍္ စပ းစ ိုကသ္ည့္ေဒသမ ားစ ာတ ို႔တ င္ သာမန္အားျဖင့္“စ န္႔ပစ္ပစၥည္း”အျ ဖစ္ သ ေဘ ာထ ာားၾက 
သ ည္။ စပ ားခ ြံမ ာားသ ည ္ စပ ားေစ့၏အျပင္ဘက ္္ရွိမာေၾက ာေသ ာ အလ ႊာျဖစ၍္ ဇီ၀ေဗဒအ္ “လ မ္ားမာ”အျ ဖစ္မရ ီ
ျငမ္ားၿပီား အေစ ့ (အင္ဒ ွိိုစပန္ား)ႏရင့္စာလ ရ င္အဟ ာ္ပ ၀င္မႈနွိမ့္သ ည္။ စပ းခ ြံမ ားက ို ဖ  ေႏိုေႏွင့္မမွားပ ေွႏင့္၊ စက္ရိုြံတ င္ 
ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ႀက တခ္  ရာတ င္ ဖ  ေႏိုေွႏင့္စပ းခ ြံက ိုသတ္သတ္စီခ  ထိုတ၍္ “အေ္ာင္တင ္ သ ွိို႔မဟ ိုတ ္ 



ဆန္ျဖဴ”္ ရ္ွ္ိ န္ျပဳလ ိုပ္သ ည္ (ပိုြံ ၃)။ ဖ  ႏိုသ ည ္ စပ ားခ ြံထက ္စာလ ရ ငအ္ဟ ာ္ဓ တ ္ပွိိုမ ာား၍ စ န္႔ပစ္ေသာ သ ွိို႔မ 
ဟ ိုတ ္  ေဆ  ားေျမ ႔သ ညအ္ထ ွိပိုြံထ ာားေလ ့္ရွိေသာ စပ ားခ ြံထက ္စာလ ရ င္ပွိို၍တ န္ဖွိိုား္ရွိသည့္ေဘ ားထ  က ္ ပစၥည္ား ဟ ို 
ယဆူ ၾက သ ည္။ 

 

 

 

အေရာအေေွႏာ-လယယ္ာအမ   းအစားမ ားတ င ္စပ းခ ြံမ ားက ိုအသိုြံးျပ ေႏ ိုငေ္ျခရွ သည့္အေျခအေန ၁၀ မ   း 

၁။ ေျမေဆ းထိုတလ္ိုပျ္ခငး္ေွႏင့္ ေျမဆတီ ိုးတကမ္ႈ 

စပ းခ ြံမ ားက ိုအသိုြံးျပ ရာတ င္ ေျမဆီျပ ျပင္မႈျပ လိုပ္ရနအ္တ က္အသိုြံးျပ ျခင္းသညထ္ငရ္ွား၍ သာမန္လိုပ္ငန္း 
တစ္ခိုျဖစ္သည-္ ေျမေဆ းထိုတ ္လိုပ္ျခငး္ပိုြံစြံျဖင္အ့သိုြံးျပ ျခင္းျဖစသ္ည္။ စပ းခ ြံမ ားက ိုအသိုြံးျပ ျခင္း၏ အဓ က 
အားသာခ က္မွာ အေျမာကအ္မ ားရေႏ ိုင္ျခင္းေွႏင့္ ထိုတလ္ိုပ္ေႏ ိုင္ သည့္ေျမေဆ းပမာဏက ိုအေျမာက္အမ ားတ ိုး 
ပ ားေစျခငး္ျဖစသ္ည္။ စပ းခ ြံမ ားသည္သ ပ္သညး္ေသာကာဘ န္ရငး္ျမစက္ ိုေပး၍၎သည္ေဆ းေျမသ့ည့္အခ  
ေျမဆလီႊာ၏ေရေွႏင့္အဟာရထ မ္းထားေႏ ိုင္သည့္ပမာဏက ိုတ ိုးေစသည၊္ေျမဆီေပ င္းစည္းေႏ ိုင္စ မ္း၊စ မ့္၀င္ေႏ ိုင္ 
စ မ္း၊ ထ ိုးေဖ က္ေႏ ိုင္စ မ္းေွႏင့္အျခားေသာ အဓ ကက သည့္ေျမဆအီက   းျပ  ရိုပ္လကၡဏာမ ားက ို တ ိုးတက္ေစ 
သည္။ 

 

စပ းခ ြံမ ားတ င္ကာဘ န္ပ ၀ငမ္ႈျမင့္သည္က ိုသတ ျပ ၍ ေကာငး္စ ာမွ တမႈရွ သည့္ေျမဆီျပ ျပင္မႈျပ လိုပရ္န္အ 
တ က္၎က ိုေႏ ိုက္ႀတ  ဂ င္ၾက ယ္၀ေသာအစ မ္းေရာင္ရွ သည့္အရာမ ား၊ ေျမၾသဇာမ ားေႏွင့္ေရာသမပ ။ မွတသ္ား 
ရမည့္အခ က္မာွ စပ းခ ြံမ ားမေွပးသည့္ျမင့္မားေသာက ဘ  န္ ရာခ ိုင္ေႏႈန္းသညေ္ကာင္းသည့္ေျမဆအီေျခအေန 
မ   းက ိုျပ လိုပ္ေပးသည ္ သ ို႔ေသာ္ ၎တ င္အဟာရပ ၀င္ျခင္းမရွ ၊ အပင္မ ားစားသိုြံးရနလ္ ို အပသ္ည့္အဟာရ 
ေျမာကမ္ ားစ ာေပးေႏ ိုင္ျခင္းမရွ ပ ။ ေျပာၾကားခ ့သည့္အတ ိုင္း စပ းခ ြံမ ားက ိုေျမၾသဇာအျဖစ္အသိုြံးျပ ရန္ေျမေဆ း 
ျပ လိုပမ္ည္ဆ ိုပ က ၎အားအျခားေသာၾသဇာဓ တ္မ ားသည့္အရာမ ားေွႏင့္ေရာရမည္။ စပ းခ ြံမ ားက ို ေႏ ားေခ း 
သ ို႔မဟိုတေ္မ းျမဴေရးၾကက၊္ ဘ ေခ းမ ားေွႏင့္ လည္းေရာေႏ ိုင္၍ ထပ္ေဆာင္းပစၥည္းအျဖစလ္ ယ္က စ ာအေထာက္ 
အက ျဖစ္ေစသည ္(ပိုြံ ၄)။ 

ပိုြံ ၃။ အေျခခြံက သည့္စပ းႀက တ္ျခင္းအဆင့္မ ားတ င္ စပ းခ ြံမ ား(အခ ြံမ ား)၊ ဖ  ေႏို 
ေႏွင့္ဆန္ျဖဴေစ့အျဖစ္တစခ္ို စီခ  ျခားသရိုပ္ေဖၚထားပိုြံ (Rice Knowledge Bank)။ 

 



 

 

 
 

* မသကဆ္ ိုင္ေၾကာငး္ရွင္းလင္းခ က-္ ေျမဆလီႊာထ သ ို႔ စပ းခ ြံမ ားက ိုၾကာရွည္ေသာကာလတစခ္ိုအတ င္း 
ထပခ္ တလ လ  တို က္ရ ိုကထ္ည့္ပ ကေျမဆီ၏ေႏ ိုက္ႀတ  ဂ င္က ိုေပ င္းစပေ္ပးေႏ ိုင္သည္။ ေျမဆီသညက္ န္းမာ 
သည့္ မွ တေသာကာဘ န္ေွႏင့္ေႏ ိုက္ႀတ  ဂ င္ရွ ေနရမည္၊ ၎က ို စီ အခ   း အ နဟ္ိုဆ ိုၾကသည္။ စပ းခ ြံတ င္ စီ 
အခ   းအ န ္ အလ န္ျမင့္မားသည္၊ အခ  န္ၾကာလာသည္ေွႏင့္အမွ  မ ိုက္ခရိုဘ္မ ားသည ္ ဤကာဘႊနက္ ိုေခ  ဖ က ္
ၾကသည္၊ သ တ ို႔သည္ရေႏ ိုင္သည့္ေႏ ိုက္ႀတ  ဂ ငမ္ ားက ိုစားသိုြံး၍အပင္မ ားမွအသိုြံးျပ ျခငး္က ိုကန္႔သတ္မႈ ျဖစ္ေစ 
ေႏ ိုင္သည္။ 

 

၂။ ဘ ိုငအ္ ိုခ ာ ထိုတလ္ိုပျ္ခငး္ 

 

စပ းခ ြံမ ားက ိုအသိုြံး၀င္သည့္ေျမဆီျပ ျပင္မႈအသ င္သ ို႔ေျပင္းလ ျခငး္သည ္ “ဘ ိုငအ္ ိုခ ာ”ထိုတလ္ိုပ္မႈအတ က ္
ေနာက္ေျခလမွ္းတလမွ္းျဖစေ္ႏ ိုင္သည္။“ပ ိုင္ရ ိုလစ္စစ္”(န မ့္ေသာေအာက္ဆဂီ င္ပတ္၀နး္က ငတ္ င္ေလာငက္ၽ မး္
ေစျခင္း) ျဖစ္စ္မ္ွတဆင့္မည္သည့္ကာဘ န္အေျချပ ပစၥည္းမဆ ိုမီးေသ းအျဖစသ္ ို႔ေျပာင္းလ သ ား ေႏ ိုင္သည္။ 
မီးေသ းက ိုအျခားေသာ အဟာရရငး္ျမစ္မ ားေွႏင့္ ေပ င္းလ ိုက္သည့္အခ  ေျမဆီေျမၾသဇာအျဖစအ္သိုြံးျပ ေႏ ိုင ္
ေသာ စ မ့္၀င္ေႏ ိုင္စ မ္းအလ န္ျမင့္၍တည္ၿင မ္မႈရွ သည့္ ကာဘ န္အသ င္ျဖင့္တည္ရွ သည္။ ထပေ္ဆာင္းအဆင့္ 
ျဖစ္သည့္ မီးေသ းက ို ေျမေဆ းမ ား၊ အျခားေသာေျမၾသဇာရငး္ျမစ္မ ားေွႏင့္ေရာေေွႏာျခင္း သ ို႔မဟိုတ ္ “ရင္ ့
က က္ျခင္း” အဆင့္သ ည ္ ဘ ွိိုင္အွိိုခ ာအာားတ မထူ ူားျခာားေစသ ည့္အခ က ္ပင္ျဖစသ္ ည ္ (အီား  စီအွိပ္ခ ္အွိို အာ္ရ 
မရတတ္ မ္ား #၃၅တ  င္ပ ေသ ာ ေဒ ကတ္ ာ မွိိုကက္ယ ္ ္ရာဖာ၏ေဆ ာင္ားပ ားက ွိိုၾက ည့္ပ )။ ကာဘ န္အေျချပ  
ပစၥည္းမ ားသညမ္ မ တစ္ခိုတည္းအေနျဖင့္အပင္မ ားအားကာဘ န္ေပးေႏ ိုင္မႈမွာအနည္းငယသ္ာရွ သည(္အပင္
မ ား သည ္ေနေရာင္မတွဆင့္ကာဘ န္ေွႏင့္ေရက ိုေပ ငး္စည္းေပးေသာ ကာလအတ င္း မ မ တ ို႔၏ကာဘ န္မ ားက ို 
ေလထိုထ သ ို႔ထိုတလ္ႊတသ္ည္။ ေျမဆထီ တ င္ရွ ေသာအျမစ္မ ားမွမဟိုတသ္ည္က ို သတ ရပ ) သ ို႔ေသာ္စ မ့္ 

ပိုြံ ၄။ ထ ိုငး္ေႏ ိုင္ငြံေျမာက္ပ ိုင္းရွ လယ္သမားမ ွ
ေမ းျမဴေရးၾကက္၊ ဘ ေခ းမ ားက ို ေကာင္းစ ာ 
ျဖန္႔့ေ့ႏ ိုင္ရန ္စပ းခ ြံမ ား(ေွႏင့္ အ၀တ္ေလွ ာ္သည့္ 
အခ သိုြံးသည့္ခ င္းေတာင္း)က ို ေမ းျမဴေရး 
တ ရစၦာန္ေျမၾသဇာအားပ ို၍ေကာင္းမ န္စ ာျဖန္႔ေႏ ိုင္
ရန္အသိုြံးျပ ျခင္း၊  

 



၀င္မႈမ ား သည့္ ဤပစၥည္းမ ားတို ႔သည ္ ေရျမႈပ္အျဖစလ္ိုပင္န္းေဆာင္ရ က၍္ “ရင့္က ကျ္ခင္း” အဆင့္ေ္ာက ္
သ ည့္အခ  အျ ခာားေသာအပင္မ ာား မ ရ္ွိမျဖစ္လ ွိိုအ ပ္သ ည့္ အဟာ္မ ာား၊  ေ္ႏရင္ ့မွိိုင္ခ ိ္ုဘ ္မ ာားက ွိို ထ ွိန္ား ႏွိိုင္ျခင္ား 
ႏရင့္ ေန္ာေပားျခင္ားတ ွိို႔က ွိိုျပဳလ ိုပ္ေပားႏွိိုင္သ ည၊္ ဤသ ွိို႔ျပဳလ ိုပ္ျခငာ္းသည ္  ေျမဆ ီလ ႊာ က ွိိုျပဳျပင္္န/္တ ွိိုား တက ္
ေက ာငာ္းမ နလ္ ာေစ္န္အတ  က ္အလ  န္ပင္အဖွိိုားတ နသ္ ည့္ အ္ာျဖစသ္ ည ္(အီား စအီွိပ္ခ ္ အွိိုအ ာ္ရမရတ ္တ မာ္း #၉ 
တ  င္ပ  ေသ ာ ဘ ္ွိိုငယ္ န ္ဟ ူေဂားလ ္ ေ္ားသ ာားသ ည့္ေဆာငာ္းပ ားက ွိိုၾက ည့္ ပ ။   

 

ျပ ျပင္ေျပာင္းလ ၿပီးေသာမီးေသ းေွႏင့္ဘ ိုငအ္ ိုခ ာပိုြံစြံအမ   းမ   းတ ို႔က ိုေရစစ္ျခင္းေွႏင့္သန္႔စင္ျခင္းအတ က္လညး္ 
အသိုြံးျပ ေႏ ိုင္သည။္ ၎တ ို႔အမ ားစိုက ို အ မသ္ိုြံးေသာက္ေရသန္႔အတ ကအ္သိုြံးျပ သည့္ ဇီ၀-သ ေရစစ္မ ား  
တည္ေဆာက္ရာတ င္အသိုြံးျပ သည၊္၎တ င္ပ ိုးသတ္ေဆးေႏွင့္ေဆး၀ းထိုတလ္ိုပ္ရာမွအၾက င္းအက န္မ ား  
က သ့ ို႔ေသာ လ မ ားမွဖနတ္ီးထိုတ္လိုပသ္ည့္ဓ တိုပစၥည္းမ ားက ိုဖယထ္ိုတ္ေႏ ိုင္သည့္စနစ္မ ားလည္းအပ အ ၀င္ 
ျဖစ္သည ္(ကအီန္းစ၊္ ၂၀၁၄)။ 

 

ယခိုအခ တ င္ စပ းခ ြံအသိုြံးျပ ရန္အတ က္အထ းတလညထ္ိုတထ္ားသည့္ဒီဇ ိုင္းမ ားအပ အ၀င္ လယယ္ာ မ ား 
တ င္ဘ ိုငအ္ ိုခ ာထိုတ္လိုပရ္နအ္တ က္နည္းလမ္းမ ားေွႏင့္ဆေီလ ာ္မႈရွ သည့္နည္းပညာအေျမာကအ္မ ားက ိုရ ေႏ ိုင္ 
ၿပီးျဖစသ္ည။္ 

  

  

    

 

  

 

 

 

 

 

ပိုြံ ၅။ ဘ ိုင္အ ိုခ ာထိုတ္လိုပ္ရာ 
တ င္အသိုြံးျပ ရန ္စပ းခ ြံျပာ။ 



၃။ ေလာငစ္ာေွႏင့္ မးီေသ းေတာင့္ထိုတလ္ိုပမ္ႈ 

 

လ ယ္က ၍ဆီေလ ာ္မႈရွ သည့္နည္းပညာမ ားက ိုအသိုြံးျပ ျခင္းအားျဖင့္ စပ းခ ြံမ ားက ိုလယယ္ာမ ားမွရေႏ ိုင္ သည့္ 
အျခားေသာကာဘ န္-အေျချပ ပစၥည္းမ ားေွႏင့္ေရာေႏ ိုင္၍ မီးေသ းေွႏင့္ထင္းအျဖစအ္စားထ ိုးအသိုြံးျပ  ေႏ ိုင္သည့္ 
ေလာင္စာျဖစ္ေသာ “မီးေသ းေတာင့္” အျဖစ္ျပ လိုပ္ေႏ ိုင္သည ္ (ပြံို ၆)။ ဤလ ယက္ သည့္လိုပ္ငနး္ စ္္ေွႏင့္ပတ ္
သက္၍ အီးစီအ ပခ္ ္အ ိုနည္းပညာမွတတ္မး္ # ၈၅တ င္ အစားထ ိုးေလာငစ္ာအတ ကေ္လာငစ္ာ ေတာင့္က ို 
အသိုြံးျပ ျခငး္ ေဆာငး္ပ းတ ငေ္ဖၚျပထားသည။္ စပ းခ ြံမ ားက ိုေလာငစ္ာအျဖစတ္ ိုကရ္ ိုက္အသိုြံး ျပ ျခင္းက ို 
လည္းလိုပ္ေႏ ိုင္၍ အသိုြံးျပ ေႏ ိုင္ရန္အေတာင့္မ ားအျဖစ္ဖ သ ပ္ရန္မလ ိုအပ္ပ ၊ ဤလိုပ္ငန္းစ္တ္ င္ တန္ဖ ိုး 
က ိုပိုြံမွနအ္ားျဖင့္တ ိုးလာေစ၍ ၀င္ေင တ ိုးအစအီစ္အ္တ က ္ မီေသ းေတာင့္မ ားျပ လိုပ္ေႏ ိုင္သည။္ လက္ရွ အ 
သိုြံးျပ ေနၾကသည့္ဂက္စီဖာယာမီးဖ ိုပိုြံစြံမ ားသည္စပ းခ ြံမ ားက ိုေလာငစ္ာအျဖစ္အသိုြံးျပ ေႏ ိုင္မည္ ့ ဒီဇ ိုင္းျဖင့္ျပ  
လိုပထ္ားသည္။ ဤသ ို႔ေသာပိုြံစြံမ   းမ ားသည ္ သန္႔ရွင္စ ာေွႏင့္ထ ေရာက္စ ာေလာငက္ၽ မ္းရန္ ျပ  လိုပထ္ားျခင္းျ 
ဖစ္သည္။ ထ ို႔ျပင္ ဘ ိုင္အ ိုခ ာအျဖစ္ေျပာင္းလ ေႏ ိုင္သည့္ ေဘးထ က္ပစၥည္းျဖစ္ေသာ ေလာငက္ၽ မး္ၿပီး သား 
စပ းအခ ြံက ိုထိုတလ္ိုပသ္ည္။ 

 

 

 

၄။ ထပေ္ဆာငး္ ေဆာကလ္ိုပေ္ရးပစၥညး္  

ေျမ-အ တသ္ ို႔မဟိုတ ္ ထိုရ ိုကထ္ားသည့္-ေျမႀကီး(ပိုြံ ၇) က ိုအသိုြံးျပ ေသာနည္းပညာက သ့ ို႔ေသာ သဘာ၀ 
သ ို႔မဟိုတ ္ရည္ရွည္တညတ္ြံသ့ည့္ေဆာက္လိုပ္ေရးနည္းပညာမ ားတ င္ စပ းခ ြံမ ားက ိုေဆာက္လိုပ္ေရး ပစၥည္း 
အျဖစအ္သိုြံးျပ ေႏ ိုင္သည(္တ ိုရွ ၊ ၂၀၁၇)။ စပ းခ ြံမ ားသည ္ ပမာဏေွႏင့္ အေရအတ က္မ ားလာေစရန ္ အတ က္ 
ျပ လိုပရ္ာတ င္အသိုြံး၀င္သည၊္ အခ  န္အတ ိုငး္အတာတစ္ခိုအရ လွ င္ျမန္စ ာက   းပ ့ျခင္းမျဖစ္ပ ၊ ေရေင ႔မ ားက ိုမ 
စိုပ္ယ ေႏ ိုင္သျဖင့္ မႈ တက္ျခငး္ သ ို႔မဟိုတ ္ဖ း္စ  ျခင္းက ိုလည္းမျဖစ္ေစပ ။ ထ ို႔အျပင ္စပ းခ ြံ မ ားသည ္ေကာင္း 
မ န္သည့္အကာအက ယ္ေပးပစၥည္းျဖစ၍္ အလ န္ပငေ္ပ ႔ေသာပစၥည္းလည္းျဖစသ္ည္။ 

ပိုြံ ၆။ ဖ လ စ္ပ ိုင္ေႏ ိုင္ငြံရွ  အာလ ိုဟာ ေဟာက္စ္ဖန္း တ င္ 
စပ းခ ြံမ ားေွႏင့္ျပ လိုပ္ထား သည့္ပတ္၀န္းက င္ ေွႏင့္ 
လ ိုက္ေလ ာညီေထ မႈရွ  ေသာ ေလာင္စာေတာင့္မ ား၊ 

 



 

 

၅။ ၀ကထ္းီ/ၾကကမ္ ားအတ က ္အခငး္မ ားက ိုဖယရ္ာွးျခငး္မျပ ဘ ထပခ္ငး္သည့္စနစမ္ ား 

 

အာရတွ ိုကတ္ င္ စပ းခ ြံမ ားက ိုတ ရစၦာန္ေမ းျမဴေရး၌ မ ားစ ာအသိုြံးျပ ၾကသည၊္ အထ းသျဖင့္ ၿခြံေမ းတ ရစၦာန ္
မ ားအတ ကအ္ခင္းျပ လိုပ္ၾကသည္။ ၀ကအ္တ က ္ အခငး္မ ားက ိုဖယရ္ာွးျခငး္မျပ ဘ ထပခ္ငး္သည့္စနစမ္ ား 
ေႏွင့္ ၾကကအ္တ က ္ အခင္းမ ားက ိုဖယ္ရွားျခင္းမျပ ဘ ထပခ္င္းသည့္စနစ္မ ားသည ္ သမရ ိုးက ျဖစ၍္ အစ္အ္ 
လာအရက င့္သိုြံးသည့္စနစ္မ ားအေပၚအက   းေျမာက္မ ားစ ာျဖစ္ေစသည(္အီးစအီ ပ္ခ ္အ ိုလ ထို မွ စိုေဆာင္း 
သည့္ရင္းျမစ္မ ားတ င္ၾကည့္ပ )။ အျခားပစၥည္းမ ားေွႏင့္ေႏႈ င္းယွ္္ပ က စပ းခ ြံသညအ္ခငး္ပစၥည္းအေနျဖင့္အလ န္ 
ေကာငး္သည့္ စီးဆငး္မႈက ိုေပး၍ပတ္၀နး္က ငသ္ည္အမ ားအားျဖင့္ေျခာက္ေသ ႔သည္၊ တဖက ္ တ င္ လည္းၿခြံ 
ေမ း/ေမ းျမဴေရးတ ရစၦာန္အား သကေ္သာင့္သကသ္ာရွ ေစေရးေွႏင့္ ေနထ ိုငရ္သည့္အေျခအေနမ ားက ို တ ိုး 
တက္ ေကာင္းမ န္ေစေရးက ိုပ ို၍တ ိုးတကေ္စသည(္ပိုြံ၈)။ စပ းခ ြံမ ားသည္အနြံ႔မ ားေႏွင့္ ဆ ိုးရ ားေသာ အနြံ႔မ ား 
က ိုစိုတ္ယ ရန္၊ ဖိုြံမႈန္႔မ ားေလ ာ့နည္းေစရနဖ္နတ္ည္းမႈအတ က္အေထာကအ္က ျဖစ္ေႏ ိုင္သည္၊ ေနာက ္ဆိုြံးဖယ ္
ထိုတ္ၿပီး သည့္ေနာကတ္ င္ေျမဆီျပ ျပင္ပစၥည္းအျဖစ္အသိုြံးျပ ေႏ ိုင္သည္။ အီးအမ(္ထ ေရာက္မႈရွ သည့္ မ ိုက္ခရ ို 
ေအာ္ဂ  နစ္စင္)ေွႏင့္ အ ိုငအ္မ္အ ို(အင္ဒဂီ ီးနယီက္စ ္ မ ိုက္ခရ ိုေအာ္ဂ နစ္စင)္က သ့ ို႔ေသာ မ ိုက္ခရ ိုဘ ိုငယ္ယ ္
ျဖန္းေဆးမ ားက ို ပိုြံမွန္ျဖန္းျခင္းအားျဖင့္ ဤစနစ္အတ င္းရွ ပက္သ ိုဂင္မ ားေွႏင့္ ၾသဇာဓ တ္မ ားအားေျခဖ က ္
ျခင္းအတ ကအ္ ေထာကအ္က ျဖစ္ေစမည္။ 

* မသကဆ္ ိုင္ေၾကာငး္ရွင္းလင္းခ က ္ - အခင္းမ ားက ိုဖယ္ရွားျခင္းမျပ ဘ အထပထ္ပ္ခငး္သည့္ပစၥည္းမ ား 
က ိုေျမဆီျပ ျပင္မႈအတ ကအ္သိုြံးျပ မညဆ္ို ပ  ၿခြံမ ားမထွိုတ္ၿပီးသည့္ေနာက ္ ေဆ းေျမ႔ေစရန္အခ  နပ္ ိုေပး 
ရပ မည္၊ အေၾကာင္းမွာ ၎တ ို႔အား“ပ သည”္(ဆားဓ တ္ျမင့္သည)္ ဟိုယ ဆေႏ ိုင္၍ထ ိုသ ို႔ျဖစ္ပ ကပ   းပင္ မ ား 
အတ က ္အေၱႏရာယ္ျဖစ္ေစေႏ ိုင္သည္။ အျခားမွတသ္ားစရာတစ္ခိုမွာလညး္ ထ ိုပစၥည္းမ ား၎ထ တ င္ ဆ ိုဒယီမ ္
ပ ၀င္မႈအလ န္ျမင့္မားသျဖင့္ Ph တန္ဖ ိုးျမင့္ေႏ ိုင္သည္၊ ထ ိုသို ႔ pH ျမင့္ရျခင္းမွာ ေျမေဆ းေျမ ၾသ ဇာမ ားေွႏင္ ့
ေသးေရမ ားတ င္ ဆ ိုဒီယမ္ပ ၀င္မႈမ ားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္၊ ထ ိုသ ို႔ျဖစ္ျခင္းမာွ အကစ္စ္ေျမ အမ   းအစား 
မ ားအတ က္ေကာင္းေသာ္လည္းpHသည ္နဂ ိုလ္ကျမင့္ေနပ က(>၇).ထ ခ ိုက္မႈျဖစ္ေစမည္။  

ပြံို ၇။ အီးစီအ ပ္ခ ္အ ိုအာရွအေသးစားလယ္ယာ 
ရင္းျမစ္ဌာနရွ  ေျမ-အ တ္ မ   းေစသ့ ို ေလွာင္ခန္း။ 
အ တ္မ ားတ င္ စပ းခ ြံအခ   ႔က ိုထည့္ထားသည္။ 
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၆။ ၿခြံေမ းတ ရစၦာနျ္ဖည့္စ ကစ္ာ 

ၿခြံေမ းတ ရစၦာန္ျဖည့္စ က္စာအေနျဖင့္ဆ ိုပ က စပ းခ ြံမ ားက ို တန္ဖ ိုးနည္းသည့္ အစာၾကမး္အျဖစယ္ ဆၾက 
သည္။ ေယဘိုယ အားျဖင္ ့ စပ းခ ြံတ င္ ပရ ိုတငး္ပ ၀ငမ္ႈန မ့္သည ္ (~၃.၈% အစာေျခာက)္၊ အမွ င္ၾကမ္းမ ား 
တ င္မ (~၄၀%)ပ ၀င္ေသာေၾကာင့္ ၎တ ို႔က ို “ေရစစ္”အျဖစအ္သိုြံးျပ ၍ တစ္ခ တစ္ရြံ လန္းဆန္းေစသည့္ 
အရာအျဖစအ္သိုြံးျပ သည္။ စပ းခ ြံမ ားက ို တန္ဖ  ိုးနည္းအစာပစၥည္း တစ္ခိုအေနျဖင့္ယ ဆၾကေသာ္လည္း 
စားၿမ ြံ႔ျပန္တ ရစၦာန္ေႏွင ့္၀က္စာမ ားတ င္အနည္းငယ(္၁၅%အထ )ထည့္ေႏ ိုင္သညက္ ို မွတသ္ားရနအ္ေရးႀကးီပ  
သည(္ေအအက(္ဖ)အာရ္အ ိုင္အက ္ ၂၀၀၂)။ သိုေတသနေတ ႔ရွ ခ က္မ ားအရ စပ းခ ြံမ ားက ိုေရေေႏ းေင ႔ 
ျဖင့္ေပ ငး္ျခင္း သ ို႔မဟိုတ္ႀက တ္ျခငး္အားျဖင့္ပ ို၍အစာေၾကလ ယ္သည့္အဟာရျဖစ္ေႏ ိုင္၍ စပ းခ ြံမ ားက ို အမ ိုး 
နီးယား သ ို႔မဟိုတ ္ ယ ရီးယားျဖင့္ျပ ျပင္ေပးပ က စပ းခ ြံမ ားသညအ္စာေခ စ မး္ရည္ေွႏင့္ အဟာရအ ရည္အ 
ေသ းပ ို၍မ ားလာေစသည(္အက္ဖ္ေအအ ို)။ ဤအရာမ ားသညသ္ာမနက္ င့္စ္္မ ား ျဖစ္၍တန္ဖ ိုး နည္းစပ း 
ခ ြံမ ားက ိုစီးပ ားေရးအရတ ကေ္ျခက ိုကသ္ည့္အစာအျဖစယ္ ဆေႏ ိုင္သည္။ မွတသ္ားရနအ္ေရး ႀကီးသည့္အခ က္ 
တစ္ခ က္မ ွ စပ းခ ြံေွႏင့္ဖ  ေႏိုတ ို႔၏က  ျပားမႈက ိုသ ရန္အေရးႀကီးပ သည။္ ဖ  ေႏိုမွာအာဟာရ တန္ဖ ိုးပ ို၍ျမင့္မားသည္ 
(ပိုြံ ၄)။  

 

 
 
 

ပိုြံ ၈။ အခင္းမ ားက ိုဖယ္ရွားျခင္း မျပ ဘ  ထပ္ခင္းသည့္ 
၀က္ေမ းျမဴေရးစနစ္မ ားအတ က္စပ းခ ြံက ိုအခင္းပစၥည္းက ို 
အသိုြံးျပ ျခင္း၊ အာလ ိုဟာေဟာက္စ္ဖန္း၊ ဖ လစ္ပ ိုင ္

စပ းခ ြံမ ား 

သဘာ၀
ပရ ိုတင္း အ န္ 

ဒီအ
က္ဖ္ 

အီသာ
အဆီ 

ျပာ 
ကစီဓ တ္ (ပ ိုလာ 
ရီမင္ထရီ) 

အျခား 

ပိုြံ ၉။ စပ းခ ြံေွႏင့္ ဖ  ေႏိုတ ို႔ 
၏အဟာရတန္ဖ ိုးက ို 
ေႏႈ င္းယွ္္ျခင္း(ေအအ
က္ဖ္အာရ္အ ိုင္အက္စ ္
၂၀၀၂)။ 

 



   
 

 

 

၇။ အ ိုးတ ငေ္ရာေေွႏာ၍ ထိုတလ္ိုပျ္ခငး္ 

စပ းခ ြံမ ားသည ္ မ မ တ ို႔၏လယယ္ာမ ားတ င္ က ို္ယ္ပ ိုငအ္ ိုးအတ င္း အေရာအေေွႏာထိုတလ္ိုပ္မႈျပ လိုပ္ရန ္ ရည္ 
ရ ယသ္ မ ားအတ က္အသိုြံးျပ ရန္အလ န္ေကာင္းသည့္အေျခခြံပစၥည္းျဖစ္သည။္စပ းခ ြံမ ားက ိုအျခားပစၥည္း 
(ေျမေဆ း၊ ေျမၾသဇာ၊ ေျမဆ ီ စသည္ျဖင့္……)မ ားေွႏင့္ေရာသည့္အခ  ပဏာမမ ားလာျခငး္၊ ေရစီးေကာငး္ 
ျခင္းေွႏင္စ့ မ့္၀င္ေႏ ိုင္ျခင္းတ ို႔က ိုျဖစ္ေစ၍ ၎တ ို႔သည ္ စ ိုက္ရန္ခက္ခ သည့္ဟင္းသီးဟင္းရ ကေွ္ႏင့္အသီးပင္မ   း 
ေစ့မ ားအတ က ္ မရွ မျဖစ္လ ိုအပ္သည့္အရာမ ားျဖစ္သည္ (ပိုြံ ၁၀)။ စပ းခ ြံမ ားသည ္ ေစ းႀကီး၍အခ   ႔ေဒသ 
မ ားတ င္ရရန္ခက္ခ သည့္ေခ ာ္ရည္ဆနေ္သာေျမအစား ေစ းေတာ္၍လ ယက္ စ ာရေႏ ိုင္သည့္အစားထ ိုးပစၥည္း 
လည္းျဖစ္ေႏ ိုင္သည္။ စပ းခ ြံမ ားသည ္ အရည္အခ င္းအားျဖင့္အပငမ္ ားအားအဟာရေပးရန္အကန္႔အသတရ္ွ  
၍ ဤအေျခအေနမ   းတ င္ေျမၾသဇာအတ က္အသိုြံးျပ ျခင္းထက္ေျမဆီဖ ြံ႔ၿဖ  းမႈအတ က”္ၾကားခြံပစၥည္း”အျဖစအ္ 
သိုြံးျပ သည။္ 

အ ိုးတ င္းစပ းခ ြံအေရာအေေွႏာမ ား၏ထ ေရာက္မႈတ ိုးျမင့္လာရန္အတ က ္ ပ   းခင္းမ ားေထာင္သည့္အခ  မႈ  ေွႏင့္ 
ဘက္တးီရီးယား ပကသ္ ိုဂင္ျပန္႔ေွႏြံ႔မႈက ိုကာက ယ္ရန ္စပ းခ ြံမ ားက ိုပ ိုးသတ္ထားမည္ရနအ္ႀကြံျပ ပ သည္။ စပ းခ ြံ 
မ ားက ိုက ပ္တ ိုက္ပ  သ ို႔မဟိုတ္ ေျခာကေ္သ ႔ေအာင္ထားပ ၊ ထ ိုသ ို႔ျပ လိုပ္ၿပးီေနာကတ္ င္ေဆ းေျမ့ေလာငက္ၽ မ္း 
သည့္ (ဘ ိုင္အ ိုခ ာ)စပ းခ ြံမ ားက ိုအ ိုးတ င္ေရာေေွႏာပ က ထပ္ေဆာငး္အက   းမ ားက ိုရမည ္(AVDRC၊ ၂၀၀၀)။ 

 

. 

ပိုြံ ၁၀။ စ ပ  ားခ  ြံမ ာားကွိိုအ ေ ျ ခ ခ ြံပစၥည ္ားအ ျ ဖ စ ္အ သိုြံား  
ျ ပ ဳ ၍ ပ  ွိဳ ားပ င ္မ  ာားအ တ က ္အ ေ ္ ာအ ေ ႏရာ အ ွိိုား 
ျ ပ ဳ လိုပ ္ျ ခင ္ား 

သဘာ၀
ပရ ိုတင္း 

 
အ န္ 
ဒီအ
က္ဖ္ 

 

အီသာ
အဆီ 

 

ျပာ 

 

ကစီဓ တ္ 
(ပ ိုလာ 
ရီမင္ထရီ) 

 

သၾကား
စိုစိုေပ င္
း အျခား 

 

ဖ  ေႏို၊ အမ ွငမ္ ား ၄.၁၁% 

 



၈။ မႈ ထိုတလ္ိုပျ္ခငး္အတ ကေ္အာကခ္ြံ 

မီသလီ ယမ္က ို က  ျပားသည့္မည္သည့္ေအာက္ခြံလႊာမ   းတ င္မဆ ိုမ   းပ ားေစေႏ ိုင္သည္၊ အမ ားစိုအသိုြံးျပ သည့္ 
အရာမ ားမွာ ေဒသတ င္းရေႏ ိုင္ေသာ သ ို႔မဟိုတ္၀ယ္ေႏ ိုင္ေသာပစၥည္းမ ားအေပၚတ င္မ တညသ္ည္။ ကမၻာတခ င္ 
တ င္မႈ မ ားက ိုစ ိုက္ပ   းရန္အတ ကလ္ႊစာမႈန္႔ေႏွင့္ေကာကရ္ ိုးတ ို႔သည္အမ ားစိုမ ွ အသိုြံးျပ ေသာေအာက္ခြံမ ားျဖစ ္
ၾကသည္၊ သ ို႔ေသာ္ အျခားေသာအစားထ ိုးအသိုြံးျပ ေႏ ိုင္သည့္အရာမ ားတ င္ အိုြံးခ ြံဆြံ၊ ေျမေဆ း၊ ႀက တထ္ား 
သည့္ေကာ္ဖီအေဟာင္းမ ားေွႏင့္ ……မွန္ပ သည…္…စပ းခ ြံတ ို႔ပ ၀င္ပ သည္။ ကေႏိုကမာေႏွင့္ျဖဴေနာက္ေသာ 
အေရာင္ရွ သည့္မႈ မ ားသည ္ စပ းခ ြံတမ   းတည္းသာပ သည့္ ေအာက္ခြံမ   းတ င္သာမက စပ းခ ြံအေရာအေေွႏာ 
တ င္လည္း ေပ ကသ္ညက္ ိုေတ ႔ရသည္။ 

မႈ ထိုတ္လိုပ္ျခင္းအတ က ္ စပ းခ ြံက ိုအသိုြံးျပ ရာတ င္ မႈ ေႏွင့္ဘက္တးီရီးယားမ ားေၾကာင့္ ညစ္ညမ္းပ က္စးီျခင္း 
မျဖစ္ေစရန္ ၎က ိုအသိုြံးမျပ မီအျခားေသာေအာက္ခြံမ ားက သ့ ို႔ပင္အပ ေပး၍ပ ိုးသတ္ျခင္း သ ို႔မဟိုတသ္န္႔ 
စင္ပ ိုးသတ္ျခင္းမ ားျပ လိုပရ္ပ မည္။ ထိုြံးစြံအရဤအရာက ို ႀကီးေသာစည္ေွႏင့္ ဆ ေနေသာေရက ို အသိုြံးျပ  
ေဆာင္ရ က္ၾကသည္၊ သ ို႔ေသာ္ ၎က ိုဆနး္သစသ္ည့္ဆ ိုလာစတို ငရ္ ိုဖိုနး္ေသတာၱနညး္က ိုအသိုြံးျပ သည့္ 
ဆ ိုလာအပ ေပးျခင္းမတွဆင့္လည္းျပ လိုပ္ေႏ ိုင္သည ္(အီးစအီ ပ္ခ ္အ ို အာရွမတွ္တမ္း #၃၃၊ ေဒ ကတ္ာ တာပ န ီ
၏ေဆာင္းပ းက ိုၾကည့္ပ )။ သီးျခားသတ္မတွထ္ားသည့္မႈ အမ   းအစားအတ က္စပ းခ ြံတစ္ခိုတည္းက ိုသာသိုြံး 
သည့္ေအာက္ခြံက ို အသိုြံးျပ ထိုတ္လိုပၾ္ကသည္။ အစ ိုဓ တက္ ိုထ နး္ေႏ ိုင္ရန္အတ က ္ ထ ိုစပ းခ ြံမ ား တ င္အျခား 
ပစၥည္းမ ားျဖစသ္ည့္ လႊစာမွိုန္႔ျဖင္ ့ ေရာရန္အႀကြံျပ လ ိုပ သည္။ (ကေႏိုကမာ)မႈ မ   းမ ားသည ္ စပ းခ ြံတစ ္
မ   းတည္း သာအသိုြံးျပ ထားသည့္ေအာက္ခြံတ င္ေကာင္းစ ာျဖစထ္ န္းေသာ္လည္း ေနာက္ပ ိုငး္တ င္ ေကာင္း 
စ ာထိုတလ္ိုပ္ ျခင္းမ ားအတ က္ ေရေင ႔က ိုၾကာရွည္စ ာမထ န္းေႏ ိုင္သည္က ိုေတ ႔ရသည။္ 

 

၉။ ေျမမ စ့ ိုကပ္   းျခငး္/ေရေပၚတ ငေ္ပၚသည့္ပစၥညး္တ ငေ္ျမမ စ့ ိုကပ္   းသည့္စနစမ္ ားတ င ္ရငွသ္နေ္နသည့္ၾကား 
ေနပစၥညး္မ ား၊ 

ေျမမ ့စ ိုက္ပ   းျခင္း သ ို႔မဟိုတ္ ေရေပၚတ င္ေပၚသည့္ပစၥည္းတ င္ေျမမ ့စ ိုက္ပ   းသည့္စနစ္စသည့္အပင္မ ားက ို 
“ေျမမ ႔” စနစ္ျဖင့္စွိိုက ပ္ ွဳိ ားသည့္အခ  “္ရင္သ န္ေနေသ ာၾက ာား ခြံ” က ွိိုအသ ိုြံားျပဳ္နလ္ ွိိုအပသ္ ည္။ စနစ္အေပၚ မ ူ
တ ည၍္ အသ ိုြံားျပဳမည့္ပစၥည္ားအမ ွိဳားအမ ွဳိ ားတ ွိို႔က ွိိုအသ ိုြံားျပဳႏွိို င္ပ သ ည၊္ အျ မစ္မ ာားက ွိိုအေထ ာက ္အက ူျဖစ္ေစ၍ 
ႀက ီားထ  ာားလ ာသ ည့္အပငအ္ာားေျဖာင့္မတ ္စ ာထ ွိန္ားထ ာားႏွိိုင္္န္လ ွိိုအပ္ပ သ ည္။ အသ ိုြံားျပဳသ ည့္သ ာမန္ပစၥည္ား 
မ ာားတ  င္အိုြံား ဆ ြံမရ င္၊ ေက  ာကခ္ မ ာား၊ ဖန္က  သ့ ွိို႔ေသ ာေက  ာက ္ခ ၀ွိိုငာ္း၊ သ  ၊ စတ ိုွိင္္ွိိုဖိုန္ား၊ ေက  ာက ္စ ္စ္မ ာားႏရင္ ့ 
အျ ခာားေသ ာဓ တ ္မျပဳသ ည့္ပစၥည္ား အမ ွိဳား မ ွဳိ ား ပ ၀င္သည္။ ႀကီးထ ားမႈၾကားခြံပစၥည္းမ ားသည ္ အပင္မ ားက ို 
အာဟာရေပးရန္မဟိုတ ္ (၎တ ို႔က ိုယ ၍ေရမွေပးျခင္းျဖစ္သည)္ သ ို႔ေသာ္အပင၏္ရိုပ္ပ ိုင္းဆ ိုင္ရာႀကီးထ ား 
မႈအတ ကအ္ေထာာကအ္က ေပးရန္ျဖစသ္ည။္ စပ းခ ြံမ ားသညလ္ကေ္တ ႔က သည့္ေရ းခ ယ္မႈတစ္ခိုျဖစသ္ည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆ ိုေသာ္ ၎တ ို႔သည္ ေရက ိုစိုပယ္ ထားျခင္းမရွ သည့္ျပင ္ လ ယက္ စ ာပ ကစ္ီျခင္းမရွ ေသာ 
ေၾကာင့္ျဖစသ္ည္။ ၎တ ို႔သည္ သဘာ၀ပစၥည္းမ ားက ိုရာွေဖ သ မ ားအတ ကလ္  ေကာင္းေသာ ေရ းခ ယ္မႈ 
ျဖစ္သည။္ ပ ိုးသတရ္နလ္ ိုအပ္၍ အေၱႏရာယ္ျဖစ္ေစေႏ ိုင္ေသာပကသ္ ိုဂင္မ ားမ ွ ေျမမ ့စ ိုက္ပ   းျခင္း သ ို႔မဟိုတ ္



ေရေပၚတ င္ေပၚသည့္ပစၥည္းတ င္ေျမမ ့စ ိုက္ပ   းသည့္စနစက္ ို ပ တဆ္ ို႔ေစျခင္းမ ားမျဖစရ္န္အတ က္တ၀က္ျပ တ ္ 
ထားသည့္စပ းခ ြံမ ားက ိုအသိုြံးျပ ရနအ္ႀကြံျပ ပ သည။္  

 

၁၀။ သင ္ကၽ နပ္တ္ ို႔က ိုေျပာပ  ! 

အီးစအီ ပ္ခ ္အ ိုအာရွ၏ အငအ္ားသည ္ ၎၏က န္ယကအ္ဖ  ႔၀င္မ ားအေပၚတ င္ မ တည္၍ သငတ္ ို႔၏လိုပ္ငနး္ 
ခ င္မွလက္ေတ ႔က သည့္ အေတ ႔အႀက ြံမ ားျဖင့္ ဆကလ္ကရ္ွင္သန္ေနပ သည္။ သင္တ ို႔ထြံမ ွ လက္ေတ ႔အက  
ဆိုြံးျဖစ္သည့္ ယ ဆခ က္မ ားေႏွင့္နည္းပညာမ ားက ိုၾကားသ လ ိုပ သည္။ စပ းခ ြံေွႏင့္ပတသ္က္၍ ကၽ န္ပတ္ ို႔ ၾကား 
သ သင့္ေသာ အသိုြံး၀ငပ္ိုြံမ ားသငတ္ ို႔ေတ ႔ရွ ထားပ သလား။ သ ို႔မဟိုတ ္ ဤအေၾကာင္း အရာေွႏင့္ပတ ္ သက ္
သည္ ့ အျခားေသာလက္ေတ ႔က ၍ ဆန္းသစသ္ည့္အခ ကအ္လက္မ ားရွ ပ သလား။ ကၽ န္ပ္တ ို႔ေႏွင့္အ စ္္အျမ  
ဆက္သ ယလ္ က ္အသ ေပးပ  ! 

 

န ဂိုြံး 

ဤသေဘာတရားမ ားသည ္ ၀တၱ ရွည္မ ားမဟိုတ္ပ ။ သငတ္ ို႔၏အေၾကာင္းအရာ အေျခအေနမ ားတ င္ရွ ေွႏင့္ 
ၿပီးျဖစသ္ည္။ ဤေဆာင္းပ း၏ ရည္ရ ယ္ခ က္မာွ ကၽ နပ္တ္ ို႔၏စာဖတသ္ မ ားအား “ကၽ န္ပ္တ ို႔တ င္ရွ သည့္အရာ 
ျဖင္ ့ကၽ န္ပ္တ ို႔လ ိုအပသ္ည့္အရာက ိုျပ လိုပ္ျခင္း”သ ည ္ အေသ ား စာားလယ ္ယာလ ိုပက္ ွိိုငသ္ ူမ ာားအတ  က ္ထာူးျခာား 
သ ည့္ျခာားနာားမႈမ ာားေပား၍ စပ ားခ ြံက  ့သွိို႔ေသ ာသ ာမန ္ “စ န္႔ပစ”္ ပစၥည္ားက ွိိုအသ ိုြံားျ ပဳျခင္ားသ ည ္ လက ္ေတ  ႔က  ၍ 
ထ ိုတ ္လ ိုပအ္ာားေကာင္ားသ ညသ္ ာမက အက  ွိဳားအျ မတလ္ည္ား္ေစသ ညက္ ွိိုျပနလ္ ညသ္တ ွိေပားျခင္ားျဖစ္ပ သ ည္။ 
ထ ွိိုက  ့သွိို႔ေသ ာနည္ားပညာမ ာားက ွိိုအမ ာားသ ွိ္န္ျပဳလ ိုပ္ျခငာ္းသ ညသ္ င္၏ေဒသအတ  င္ားစပ ားခ ြံမ ာား၏တ န္ဖွိိုားက ွိို 
တ ွိိုားတက ္ေစႏွိိုင္သ ည္။ စပ ားထ ိုတ ္လ ိုပသ္ ူမ ာား(မ ာားစ ာ္ရွိေနပ သ ည)္အတ  ကထ္ ပေ္ဆ ာင္ား ၀င္ေင ျဖစ္ေစႏွိိုင္၍ 
တ စ္ႀက ွိမသ္ ာအသ ိုြံားျပဳသ ည့္ “စ န္႔ပစ”္ပစၥည္ားဟိုယ ူဆထ ာားသ ည့္အ္ာမရတ န္ဖွိိုား္ရွိေသ ာအ္ာအျဖစ္ေျပာင္ားလ   
သ  ာားႏွိိုင္သ ည။္ 
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