
    

အီးစီအိပ္ခ်္အုိအီးစီအိပ္ခ်္အုိအီးစီအိပ္ခ်္အုိအီးစီအိပ္ခ်္အုိ

ေျမဆီလႊာအဏုဇီေျမဆီလႊာအဏုဇီေျမဆီလႊာအဏုဇီေျမဆီလႊာအဏုဇီ၀၀၀၀ရုပ္မ်ားရုပ္မ်ားရုပ္မ်ားရုပ္မ်ား    

ဆုိဖီယာ ေရာဘတ္
၁ အီးစီအိပ္ခ်္အိ ုအာရွ အက်ိဳး

၂ အီးစီအိပ္ခ်္အိ ုအာရွမ်ိဳးေစ့ဘဏ္
၃ အီးစီအိပ္ခ်္အိ ုအာရွ

ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ    

စက္တင္ဘာလမွႏိ၀ုင္ဘာလ ၂၀၁၄
အာရွသည္ေဒသတြင္ရရွိႏုိင္သည့္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္
သပ္မႈျပဳခဲ့သည္။ ထုိစမ္းသပ္မႈကုိ 
လုပ္ခဲ့သည(္အီးစီအိပ္ခ်္အိုအာရ ွ မွတ္တမ္း
သည့္ေပါင္းသတ္ေဆးမ်ားကုိျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္စမ္းသပ္ျခင္း
ပင္မ်ားကုိထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ထိေရာက္မႈရွိခဲ့သည္။
နာနတ္သီး၊ ဆား ႏွင္ ့ လုိင(္အယ္လကာလီဓါတ္ကဲ့သုိ႔
ျဖင္ ့ အယ္ကာလီေပါင္းသတ္ဖ်န္းေဆးမ်ားသည္
မာေရးႏွင့္မိုက္ခရိုဘုိင္ရယ္(ေရာဂါျဖစ္ေ
သည္းမႈမ်ားတုိ႔ကုိမည္သုိ႔ထိခိုက္မည္ကုိစဥ္းစားၾကပါသည္။
သတ္ေဆးမ်ားႏွင့္မႈိသတ္ေဆးမ်ားသည္အဏုဇီ
ၾကသည္။ သီးျခားတည္ရွိေနသည့္အဏုဇီ
တည္ၿငိမ္မႈသည ္ အဟာရလည္ပတ္မႈႏွင့္
ပါသည္၊ ထုိ႔ေၾကာင့ ္ ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္အ
ေစာင့္ၾကည့့္လုိပါသည္။ သုိ႔ေသာ ္ အဏုဇီ

    

စီအိပ္ခ်္အုိစီအိပ္ခ်္အုိစီအိပ္ခ်္အုိစီအိပ္ခ်္အုိ    အာရွမွတ္တမ္းမ်ား၊ အာရွမွတ္တမ္းမ်ား၊ အာရွမွတ္တမ္းမ်ား၊ အာရွမွတ္တမ္းမ်ား၊     

အမွတ္စဥ္ အမွတ္စဥ္ အမွတ္စဥ္ အမွတ္စဥ္ ၂၇၂၇၂၇၂၇    

မတ္လမတ္လမတ္လမတ္လ    ၂၀၁၂၀၁၂၀၁၂၀၁၆၆၆၆    

    

 

အီးစီအိပ္ခ်္အုိအီးစီအိပ္ခ်္အုိအီးစီအိပ္ခ်္အုိအီးစီအိပ္ခ်္အုိ    အာရွအာရွအာရွအာရွ    သုေတသနမွတ္တမ္းသုေတသနမွတ္တမ္းသုေတသနမွတ္တမ္းသုေတသနမွတ္တမ္း    

    ----    သူတုိ႔ဘာလုပ္သနည္းသူတုိ႔ဘာလုပ္သနည္းသူတုိ႔ဘာလုပ္သနည္းသူတုိ႔ဘာလုပ္သနည္း    ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္    ၎တုိ႔ကုိမည္သုိ႔တုိင္းတာမည္နည္း၎တုိ႔ကုိမည္သုိ႔တုိင္းတာမည္နည္း၎တုိ႔ကုိမည္သုိ႔တုိင္းတာမည္နည္း၎တုိ႔ကုိမည္သုိ႔တုိင္းတာမည္နည္း

ေရာဘတ္၁၊ ယု၀တီ ဒန္မာလီဒုိအီ၂၊ ေအဘရမ ္ဘစ္လာ

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈစင္တာ အခမဲ့အက်ိဳးေဆာင္၊ မိုင္

အာရွမ်ိဳးေစ့ဘဏ ္သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင္ ့အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္သည့္ပညာရွင္

အာရွ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈစင္တာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး

 

၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ႏွင္ ့ တဖန ္ ဇူလုိင္လႏွင့္ၾသဂုတ္လ
ဒသတြင္ရရွိႏုိင္သည့္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ သမရိုးက်မဟုတ္သည့္ေပါင္းသတ္ေဆးကုိျပဳလုပ္၍စမ္း

 ထုိင္းႏိုင္ငံ၊ မိုင ္ အိုင္ရွ ိ အီးစီအိပ္ခ်္အုိ အာရွမ်ိဳးေစ့ဘဏ္တြင္ျပဳ
မွတ္တမ္း# ၂၆၊ အေသးစားလယ္သမားမ်ားအတြက္သမရိုးက်

ည့္ေပါင္းသတ္ေဆးမ်ားကုိျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္စမ္းသပ္ျခင္း)။ ၎သည္စမ္းသပ္သည့္ေနရာမ်ား
ပင္မ်ားကုိထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ထိေရာက္မႈရွိခဲ့သည္။ ေပါင္းသတ္ေဆးမ်ားကုိ မွည့္သည့္

အယ္လကာလီဓါတ္ကဲ့သုိ႔)ေသာအရာျဖင့္ေပါင္းစပ္ထားသည္
အယ္ကာလီေပါင္းသတ္ဖ်န္းေဆးမ်ားသည ္ ေျမဆီလႊာ pH၊ ေျမဆီတည္ေဆာက္မႈ၊

ေရာဂါျဖစ္ေစႏုိင္သည္(့သုိ႔) အခ်ဥ္ေပါက္ေစသည့္
ကုိမည္သုိ႔ထိခိုက္မည္ကုိစဥ္းစားၾကပါသည္။ အျခားေသာသိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္

သတ္ေဆးမ်ားႏွင့္မႈိသတ္ေဆးမ်ားသည္အဏုဇ၀ီရုပ္အေရအတြက္အား ေျပာင္းလေဲစႏို
သီးျခားတည္ရွိေနသည့္အဏုဇ၀ီရုပ ္ (သုိ႔) အိမ္ရွင္အဏုဇ၀ီရုပဥ္ီးေရ

အဟာရလည္ပတ္မႈႏွင္ ့ ေျမဆီေပါင္းစပ္မႈစသည္တုိ႔၏ျဖစ္စဥ္အတြက္အလြန္အေရးႀကီး
ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္အဏုဇ၀ီရုပ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားေျပာင္းလေဲစႏိုင္ေသာအရာမ်ားကုိ

အဏုဇ၀ီရုပ္အေရအတြက္ကုိတုိင္းတာရန္မွာ အမ်ားအားျဖင့္

၎တုိ႔ကုိမည္သုိ႔တုိင္းတာမည္နည္း၎တုိ႔ကုိမည္သုိ႔တုိင္းတာမည္နည္း၎တုိ႔ကုိမည္သုိ႔တုိင္းတာမည္နည္း၎တုိ႔ကုိမည္သုိ႔တုိင္းတာမည္နည္း    

ဘစ္လာ၃၊ 

မိုင ္အိုင၊္ ထုိင္းႏိုင္င ံ

အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္သည့္ပညာရွင ္

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး 

ဇူလုိင္လႏွင့္ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၅၊ အီးစီအိပ္ခ်္အုိ 
သမရိုးက်မဟုတ္သည့္ေပါင္းသတ္ေဆးကုိျပဳလုပ္၍စမ္း 

အာရွမ်ိဳးေစ့ဘဏ္တြင္ျပဳ 
အေသးစားလယ္သမားမ်ားအတြက္သမရိုးက်မဟုတ္ 

၎သည္စမ္းသပ္သည့္ေနရာမ်ား တြင ္ ေပါင္း 
မွည့္သည္ ့ သေဘၤာ သီး၊ 

ေသာအရာျဖင့္ေပါင္းစပ္ထားသည။္ကၽြန္ပ္တုိအေန 
ေျမဆီတည္ေဆာက္မႈ၊ အပင္၏က်န္း 

အခ်ဥ္ေပါက္ေစသည္ဘ့က္တီးရီးယားပိုး)သိပ္ 
အျခားေသာသိပၸံပညာရွင္မ်ားသည ္ ေပါင္း 

ေျပာင္းလေဲစႏိငု ္ သည္ကုိေတြ႔ရွိခဲ ့
ဦးေရ/အေရအတြက္အတြင္း 

ေျမဆီေပါင္းစပ္မႈစသည္တုိ႔၏ျဖစ္စဥ္အတြက္အလြန္အေရးႀကီး 
ရုပ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားေျပာင္းလေဲစႏိုင္ေသာအရာမ်ားကုိ 

အမ်ားအားျဖင့္ဓါတ္ခြဲခန္း 



တြင္သာျပဳလုပ္ႏိုင္၍ ေစ်းႀကီးေသာေၾကာင္ ့ အီးစီအိပ္ခ်္အုိ အာရွမ ွ ေျမဆီမိုက္ခရိုဘုိင္ရယ္အေရအ 
တြက္ႏွင့္အရြယ္အစားမ်ား ေျပာင္းလမဲႈမ်ားကုိ ဆံုးျဖတ္ရန္အေရအတြက္သင့္ေတာ္၊ကုိက္ညီ၍အသံုး၀င္ 
သည့္လုပ္နည္းက်င္၀့တ္မ်ားကုိျပန္လည္ဖန္တီးရန္ၾကိဳးစားလ်က္ရွိပါသည္။  

    

နိနိနိနိဒါန္းဒါန္းဒါန္းဒါန္း    

အဏုဇ၀ီရုပ္မ်ားကုိသည ္ မ်က္ေစ့ျဖင့္မျမင္ႏိုင္သည ္ ့မည္သည့္အလြန္ေသးငယ္ေသာသက္ရွိမဆုိ -
ဟုအနက္ဖြင့္ၾကသည္ - ၎တုိ႔တြင ္ မႈိ၊ အယ္လ္ေဂ်းႏွင္ ့ ဘက္တီးရီးယား(Rao, 1995)မ်ားပါ၀င္သည္။ 
ဤအလြန္ေသးငယ္သည့္ သက္ရွ(ိဇ၀ီရုပ)္ မ်ားကုိေနရာတုိင္းတြင္ေတြ႔ရွိႏိုင္သည ္ - ေရ၊ ေလႏွင့္ေျမဆီ 
မ်ားထဲတြင္။ လယ္ယာတစ္ခုတြင ္ အဏုဇ၀ီရုပ္အေရအတြက္သည္ ေျမေဆြး၊ ႏြားေခ်းႏွင္ ့ အိုင္အမ္မွအ 
ရည္မ်ား(မူလ အဏုဇ၀ီရုပ္မ်ား - Indigenous Microorganisms) သုိ႔မဟုတ္ အီးအမ္အရည္မ်ား 
(Effective Microorganisms)ထတဲြင္အထူးသျဖင့္မ်ားျပားသည္။ အဏုဇ၀ီရုပ္မ်ားသည္ေျမဆီအတြက္အ 
ေရးႀကီးသည့္အပိုင္းတစ္ပိုင္းျဖစ္သည။္သူတို႔သည္ ေအာ္ဂနဲစ(္အပင္ႏွင့္သက္ရွိအစိတ္အပိုင္းမ်ား) ပစၥည္း 
မ်ားကုိေဆြးေျမ့ေစရန္ကူညီသည။္အပင္မ်ားအတြက္အဟာရမ်ားရရွိရန္ေက်ာက္မ်ားႏငွ့္ေလတုိ႔မွျပဳလုပ္ေပး
၍ ေျမဆီစြဲကပ္မႈကုိလည္းအ ေထာက္အကူျပဳသည ္ (တစ္ဒယ္၊ ၁၉၉၄၊ ဟာရထ္ et al၂၀၁၀။ ေျမဆီ 
အာဏုဇီ၀ရုပ္မ်ားသည္အပင္မ်ား၏က်န္းမာေရးအတြက္လုပ္ေဆာင္ေပးသည့္အဓိကက်သည့္လုပ္ငန္းကုိ
လုပ္ေဆာင္ေပးသည။္ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ သူတုိ႔သည ္ အဟာရလည္ပတ္မႈ၊ ေပါင္းသတ္ ေဆးမ်ား 
ကုိဖ်က္ဆီမႈမ်ားကုိလုပ္ေဆာင္၍ - ေကာင္းသည့္အဏုဇ၀ီရုပ္မ်ားသည ္ ျပည္၀့မႈရိွပါက - ဘက္တီးရီးယား 
ဆုိငရ္ာအပင ္ေရာဂါမ်ားကုိေလ်ာ့နည္းေစသည(္အန္ဒီစန္၊ ၁၉၈၄၊ မင္းေဒ့စ ္et al ၂၀၁၁)။     

အဏုဇ၀ီရုပ္မ်ား၏က်န္းမာေရးႏွင့္အေရအတြက္သည ္ ေအာက္ပါတုိ႔အပါအ၀င ္အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား 
စြာတုိ႔မွလႊမ္းမိုးထားသည ္- ေျမဆီလႊာpH၊ ေျမဆီတြင္အစိုဓါတ္ပါ၀င္မႈ၊ အပူခ်ိန္၊ ဆားအငံဓါတ္၊ေအာက္ဆီ 
ဂ်င္ပါ၀င္မႈ ႏွင့္ေအာ္ဂနဲစ္ပစၥည္း(Schnürer et al.၁၉၈၆၊ မာသီးရပ္စ ္et al. ၁၉၉၅၊ ဂရာမ ီet al.၂၀၀၈၊ 
တုိးနာ et al. ၂၀၀၈)။ လယ္ရာထြက္မ်ားျဖစ္သည္ ့ ႏြားေခ်း၊ ေျမေဆြး၊ အိုင္အမ ္အရည္၊ ဓါတ္ေျမၾသဇာ၊ 
မႈိသတ္ေဆးႏွင္ ့ပိုးသတ္ေဆးတုိ႔သည္လည္း လက္ရွိ ရွိေနသည့္ အဏုဇ၀ီ ရုပ္မ်ား၏ အေရအတြက္ပမာဏ 
အနည္းအမ်ားႏွင့္အမ်ိဳးအစားကုိအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေစႏုိင္သည(္ဘရူနီမန္း et al.၂၀၀၅)။  

အဏုဇ၀ီရုပ္မ်ားကုိ အမ်ားအားျဖင့္ ေျမဆီလႊာ၏အထက္ပိုင္းႏွင့္မ်က္ႏွာျပင္အပိုင္းမ်ားတြင ္ ေတြ႔ရေလ့ 
ရွိသည္။ ဤအပိုင္းသည္လည္း ေပါင္းသတ္ေဆး၊ ေျမၾသဇာမ်ား၊ ႏငွ္ ့ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားႏွင့္သာမက ထည့္ 
သည့္ေအာ္ဂဲနစ္ပစၥည္းမ်ား၊ ႏြားေခ်း၊ ေျမေဆြးႏွင့္ အိုင္အမ္အရည္တုိ႔ႏွင္ ့ထိေတြ႔ရမည္ ့အပုိင္းလည္းျဖစ္ႏိုင္ 
သည္။ အဏုဇ၀ီရုပ္အမ်ားစုသညp္H ၅-၇ပတ္၀န္းက်င္ရွိသည္ ့ pHကုိပို၍ႏွစ္သက္သည ္ (ေရ ႏွင့္ဆင ္
တူသည)္။ေျမဆီ pH တြင္အတက္အက်မ်ားသည္ ့ ေျမဆီလႊာအဏုဇ၀ီရုပ္မ်ား၏အုပ္စုတည ္ ေဆာက္ 
ပုံကုိလေဲျပာင္းလႏဲိုင္သည္။အပူပိုင္းေျမဆီလႊာမ်ားသည ္အက္စစ္ပိ၍ုဆန္သည္( နိမ့္ေသာ pH ၄-၅ သည္ 
ပုံမွန္ျဖစ္သည)္။ ထို႔ေၾကာင္ ့ အက္စစ္ဆန္သည့္ေျမကုိႏွစ္သက္သည့္ အဏုဇ၀ီရုပ္မ်ားသည္ထုိေဒသ 
သုိ႔နယ္ခ်႔ဲၾကမည္။ အဏုဇ၀ီရုပ္မ်ားသည္ ကာဘြန္၊ ေအာက္္ဆီဂ်င္၊ ႏိုက္ႀထိဳဂ်င္၊ ဆာလဖာ၊ ပိုတက္စီယမ္၊ 
မဂၢနီစီယမ္၊ မဂၢနီးစ္၊ သံဓါတ္ႏွင့္အျခားေသာသံဓါတ္အနည္းငယ္စသည္တုိ႔ကုိလိုအပ္သည္။ လုိအပ္သည့္ 



အဟာရ အမ်ားစုမွာကုိ အဏုဇ၀ီရုပ္မ်ားသည ္ ေသေသာပစၥည္းမ်ားကုိပုတ္သုိးေစေသာအခါ သုိ႔မဟုတ္ 
အခ်င္းခ်င္း စားေသာအခါရရွိသည္။ အဏုဇ၀ီရုပ္မ်ားသည ္ ေအာ္ဂနဲစ္ပစၥည္းမ်ားသည့္စိမ္၀့င္ႏိုင္ေသာ 
ေျမမ်ိဳးကုိပို၍ႏွစ္သက္သည္၊ သုိ႔မွသာလံုေလာက္သည္အ့စာ၊ ေရႏွင့္ေအာက္ဆီဂ်င္စသည္တုိ႔လံု ေလာက္ 
စြာရွိမည(္ဟာစင့္ခ ္၁၉၉၃)။  

ေျမဆီလႊအငံဓါတ္ကုိတုိင္းတာျခင္းသည္ေျမဆီအတြင္းတြင္ဆားပမာဏကုိတုိင္းျခင္းျဖစ္သည္၊ ဤဆား 
တြင ္ ဆုိဒီယမ္၊ မဂၢနီစီယမ္၊ ကယ္လ္စီယမ္၊ ဆာလဖါႏွင္ ့ ဘုိင္ကာဘြန္နိတ္မ်ားပါ၀င္သည္။ 
ဆား၏ဖိစီးမႈသည ္ ေရာဂါျဖစ္ေစသည့္ဘက္တီးရီးယားဦးေရတုိ႔၏ဇ၀ီတြင္းျဖစ္ပ်က္မႈအရည္အေသြးကုိ နိမ္ ့
သြားေစႏိုင္သည ္ (ရစ္ဇ္ႏွင္ ့ ဟာနက္စ ္ ၂၀၀၃)။ ဆားငံေရ၀င္ေရာက္ထုိးေဖါက္ျခင္းသည ္ ဆာငံေရ 
စိမ့္ေျမမ်ား၊ ငံၿငိၿငိရွိေသာေရ သုိ႔မဟုတ္ ပင္လယ္ႏွင့္နီးေသာေနရာမ်ားတြင္ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။ ေျမဆီ ဆားပါ 
၀င္မႈပမာဏတြင ္ ထပ္ေဆာင္းေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည ္ ေရမ်က္ႏွာျပင္ေျပင္းလျဲခင္းႏွင္ ့ အခ်ိ ႔ဳေသာေျမၾသ 
ဇာထည့္ျခင္းမ်ားေၾကာင့့္ျဖစ္ႏိုင္၍ထုိႏွစ္မ်ိဳးစလံုးတုိ႔သည ္အာဏုဇ၀ီရုပ္မ်ား၏က်န္းမာေရးႏွင့္အေရအတြက္ 
ကုိနည္းေစသည္။ 

သမိုင္းေၾကာင္တေလွ်ာက္ အသံုးျပဳသည့္ေျမမ်ားသည္လည္း ေျမဆီအဏုဇ၀ီရုပ္အေရအတြက္မ်ား 
အေပၚတြင္ႏွစ္ရွည္လမ်ားအက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္သည္။ သီးျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္သည ္pH အဆင့္၊ 
အငံဓါတ္ပါ၀င္မႈႏွင္ ့ ပိုးသတ္ေဆးအၾကြင္းအက်န္မ်ားသည ္ ေျမဆီထတဲြင္ဆက္လက္တည္ရွိ ေနႏုိင္၍ 
ေျပာင္းလရဲန္ခက္ခႏဲိုင္သည္။ အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာတုိ႔သည ္ အဏုဇ၀ီရုပ္မ်ား၏အဖြဲ႔အ စည္းမ်ား 
အေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိ၍ ျပႆနာမ်ားကုိတိတိက်က်နည္းသြားသည္အထိျပလုပ္ရန္ခက္ခသဲည္။ 
သုိ႔ေသာ ္ လယ္ယာမားမ်ားသည ္ အဏုဇ၀ီရုပ္အေရအတြက္ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ရန္မွာအေရးႀကီးပါသည္၊ 
အထူးသျဖင္ ့ အသစ္ေသာနည္းပညာမ်ားႏွင္အ့သံုးခ်သိပၸံပညာမ်ားကုိစမ္းသပ္သည့္အခါမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ဤ 
ေဆာင္းပါးသည ္ ေျမဆီလႊာတြင္ရွိသည့္အဏုဇ၀ီရုပ္အေရ အတြက္ကုိေစာင့္ၾကည့္ရန္နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ 
ေဖၚျပထား၍ ကုန္က်စရိတ္သက္သာသည့္ဓါတ္ခြခဲန္းအတြင္းစမ္းသပ္မႈမ်ားေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ေဖၚျပထားသည ္

ေရာဂါျဖစ္ေစႏိုငသ္ည့္ဘက္တီးရီးယား(မိုက္ခရိုဘုိင္ရယ္) အေရအတြက္သိပ္သည္းမႈကုိ ေဆြးေျမ ့ ေစ 
ျခင္းႏွင္ ့ ေျမဆီလႊာေလ၀င္ေလထြက္တုိ႔ျဖင္ဆ့က္စပ္ခဲ့ၾကသည္။ ယူဆခ်က္မွာ အမွတ္အဆင့္တစ္ခုအထိ 
ေျမဆီအဏုဇ၀ီရုပ္မ်ား၏သိပ္သည္းမႈပို၍မ်ားသည့္ေျမသည ္ သိပ္သည္းမႈနည္းေသာေျမထက္ ေအာ္ဂနဲစ ္
ပစၥည္းမ်ားကုိပိုမိုလွ်င္ျမန္စြာေဆြးေျမ့ေစႏိုင္သည္။ ယခင္က သီးျခားတည္ရွိေနေသာအဏုဇီ ၀ရုပ္အေရ 
အတြက္တုိင္းတာမႈကုိကာလတစ္ခုအတြင္တုိင္းတာ၍ ထုိတုိင္းတာမႈကုိေျမဆီလႊာညစ္ျငမ္းမႈ တိုင္းတာ 
သည့္အရာအျဖစ္အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္ ( ဗင္ ဘရူဂင ္ ႏွင္ ့ စီမီေနာ ့ ၂၀၀၀)။ အေဆြးေျမ့ျခင္းပါ၀င္သည့္ 
အဟာရလည္ပတ္မႈေၾကာင့္ေျမဆီလႊာအရည္အေသြးအတြက္္အလြန္အေရးႀကီးပါသည။္ဤအဏုဇီ၀ ရုပ္ 
မ်ား သည ္ ဤျဖစ္စဥ္ကုိအေထာက္အကူျဖစ္ေစသည။္ ပစၥည္းအသစ္မ်ားထည့္သည့္အခါ အေရအတြက္ 
ပမာဏေျပာင္းလမဲႈကုိကၽြန္ပ္တုိ႔တုိင္းတာလုိပါသည္။ ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ ေပါင္းသတ္ေဆးမ်ားေၾကာင္ ့အဏုဇ၀ီ 
ရုပ္မ်ားထိခိုက္၍ အေရအတြက္နည္းသြားမည္ကုိ စိုးရိမ္ပါသည္။ ဤကုိယ္စားျပဳတုိင္းတာမႈသည ္ကၽြန္ပ္တုိ႔ 
အား ေရစစ္စကၠဴအေပၚတြင ္ ေပါင္းသတ္ေဆးဖ်န္းသည္ ့ အကြက္သည ္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရမ်ားျဖင့္ဖ်န္းသည္ ့
အကြက္ထက္ပို၍ေႏွးသည့္ေဆြးေျမ့မႈကုိျဖစ္ေစ ျခင္းကုိေဖၚျပမည္။  



 

အယ္ဒီတာမွတ္ခ်က္ - အီးစီအိပ္ခ်္အိ ု အာရွမ ွ အိမ္လုပ္သဘာ၀ေပါင္းသတ္ေဆးမ်ား၏အက်ိဳးသက္ 
ေရာက္မႈကုိစမ္းသပ္ရန ္ ေအာက္ပါနည္းမ်ားကုိအသံုးျပဳသည္။ ကၽြန္ပ္တုိ႔သည ္ နာနတ္သီးေပါင္းသတ္ 
ေဆး၊ သေဘၤာသီးေပါင္းသတ္ေဆးမ်ားကုိႏႈိင္းယွဥ္၍ရိုးရိုးေရကုိထိန္းခ်ဳပ္မႈအတြက္အသံုးျပဳသည္။ စာဖတ္ 
သူမ်ားကုိးကားရန္အတြက္ စမ္းသပ္သည့္ေနရာကုိ ၁မx၂မ အကြက္အျဖစ္ပိုင္းျခားထားသည္၊ ကုသ 
မႈ(နာနတ္သီးေပါင္းသတ္ေဆး၊ သေဘၤာသီးေပါင္းသတ္ေဆးသုိ႔မဟုတ္ ရိုးရိုးေရ)မ်ားကုိ စမ္းသပ္သည္ ့
ယူနစ၉္ခုတြင ္ ဆတူ ၃ဆထည့္သည္၊ ဆုိလုိသည္မွာ ၃ ကုသမႈ x ၃ ဆတူ) ႏွင္ ့ ကုသမႈ 
ျပဳလုပ္ထားသည့္အကြက္တစ္ခုစီကုိ ေပါင္းပင္မ်ားရွိသည့္အကြက္တြင္ ၅၀၀ မလ/မ၂အား ၁မိနစ္ခန္႔ 
ထည့္သည)္။ ထပ္ေဆာင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ အီးစီအိပ္ခ်္အုိ အာရွမွတ္တမ္း၂၆ 
ကုိၾကည့္ပါ။    

ေရစစ္စကၠဴနေရစစ္စကၠဴနေရစစ္စကၠဴနေရစစ္စကၠဴနည္းည္းည္းည္း    

ပထမစမ္းသပ္နည္းသည္အခ်ိန္အနည္းငယ္လုိပါသည ္ သုိ႔ေသာ ္ အေျဖမ်ားရသည့္အခ်ိန္အတုိင္မီ 
အပတ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာျမင့္သည္။ ဒုတိယနည္းထက္အရင္းအျမစ္လုိအပ္မႈနည္းသည္၊ အရည္အေသြး 
ဆုိင္အရာအေၾကာင္းအရာ သုိ႔မဟုတ္ အေရအတြက္ဆုိင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ားတခုခုကုိေပးႏိုင္မည္။ 
ဤစကၠဴေရစစ္နည္းသည္အဏုဇ၀ီရုပ္မ်ား၏အေရအတြက္ကုိမတိုင္းပါသုိ႔ေသာ္အဏုဇ၀ီရုပ္ေပၚမူတည္၍ 
ေအာ္ဂဲနစ္မ်ား၏ေဆြးေျမ့ႏႈန္းတုိင္းတာသည္။ အဏုဇ၀ီရုပ္မ်ားသည ္ ေဆြးေျမ့ျခင္းအတြက္လုိအပ ္ သည္၊ 
ထုိ႔ေၾကာင္ ့ အဏုဇီ၀ရုပအ္ေရအတြက္ႏွင္ ့ ေဆြးေျမ့ႏႈန္းတုိ႔သည ္ ေကာင္းမြန္သည့္ဆက္စပ္မႈရွိသည္။ 
အဏုဇ၀ီရုပ္မ်ား၏အေရအတြက္သည္ ေဆြးေျမ႕ျခင္းမ်ားလာေစရန္တာ၀န္ရွိသည္ႏွင့္အမွ် စကၠဴေရစစ္မွ 
ပယ္ဖ်က္ႏႈန္းအတြက္လည္းတာ၀န္ရွိသည္။ (အျခားေသာအဏုဇ၀ီရုပ္မ်ားတည္ရွသိည့္အေၾကာင္းအရာ 
မ်ားျဖစ္သည္ ့ အပူခ်ိန္ႏွင့္ေျမစုိထုိင္းမႈမ်ားတုိ႔သည္လည္းေဆြးေျမ့ႏႈန္းအေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိႏိင္ု 
သည)္။  

ပစၥည္းမ်ားပစၥည္းမ်ားပစၥည္းမ်ားပစၥည္းမ်ား 

• ေရစစ္စကၠဴ(ေကာ္ဖီစစ္သုိ႔မဟုတ္ ၀ပ္ထ္မင္ 
ဓါတ္ခြဲခန္းသံုး ေရစစ္စကၠဴ) 

• အမႈိတ္ပစအ္ိတ္ သုိ႔မဟုတ္ 
ပိုက္ကြက္အိတ္(အ၀တ္ေလွ်ာ္စက္တြင္ 
ေျခစြတ္မ်ားေလွ်ာ္ရန္ထည့္သည့္အိတ္) 

• ေဂၚျပား 
• အကြက္မ်ားကုိိအမွတ္အသားလုပ္ရန္ပစၥည္း  

(အလံ၊ ပလပ္စတစ္ဖျဲပား သုိ႔မဟုတ္ ရိုးရိုးဒုတ္) 
• တုိင္းတာသည့္တိတ္ေခြ 

 
 

ပု၁ံ။ ေရစစ္စကၠဴနည္းတြင္  ပုံတြင္ျပထားသည့္ 

အတုိင္း အမႈိက္အိတ္အတြင္းတြင္ေရစစ္စကၠဴကုိ 

အသံုးျပဳျခင္းပါ၀င္သည္။ 



နည္းလမ္းနည္းလမ္းနည္းလမ္းနည္းလမ္း    

၁။ သန္႔ရွင္းသည့္လက္မ်ားႏွင့္သန္႔ရွင္းသည့္အမႈိက္ပစ္အိတ္ျဖင့္အစျပဳပါ။ 

၂။ေရစစ္စကၠဴ ၂ခုမ၃ွခ ုကုိခ်ိန္၍ အိတ္ထတဲြင္ထားပါ၊ ၎တုိ႔သည ္၁ထပ္အထူသာရွိ၍ 
တခုႏွင့္တစ္ခုထပ္မေနရန္သတိျပဳပါ(ထပ္ေဆာင္းေရစစ္စကၠဴမ်ားရိွေနျခင္းသည ္
ထပ္ဆင့္ပုံတူသာျဖစ္မည)္ (ပံု ၁)။ 

၃။ ေနရာတစ္ခုစ ီသုိ႔မဟုတ္ ကုသမႈတြင ္သင္သည ္အဏုဇ၀ီရုပ္အေရအတြက္ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ပါ၊ 
အမႈိက္အိတ္အရြယ္အေပါက္ျပဳလုပ္၍ အနက္ ၄-၆စမ အထိတူးပါ၊ 
အေပါက္၏ေအာက္ပိုင္းသည္ျပားေနရမည္။  

၄။ ေရစစ္စကၠဴထည့္ထားသည့္အမႈိက္အိတ္ကုိ အေပါက္၏ေအာက္ပိုင္းတြင္ထား၍အေပါက္ 
ကုိေျမစာျဖင့္ျဖည့္၍ အျခားေသာေျမဆီမ်ားႏွင့္တညီတည္းျဖစ္ေအာင္ညွိပါ။ 

၅။ ေနာက္တႀကိမ္ျပန္ရွာႏိုင္ရန ္ေနရာကုိအမွတ္အသားလုပ္ပါ။ 

၆။ ၆ပတ္ခန္႔ထားပါ။ 

၇။ ေျခာက္ပတ္ၾကာၿပီးေနာက္  အျခားအကြက္မ်ားႏွင့္ေဆြးေျမ့ျခင္းကုိႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ (၎ကုိ 
မ်က္ေစ့ျဖင့္မည္သည္ကပို၍/နည္း၍ ေဆြးေျမ့သည္ကုိၾကည့္ျခင္းျဖင္ခန္႔မွန္းႏုိင္သည္။ ပိုမိုတိက်စြာ 
ျပဳလုပ္လုိပါက အဆင္ ့၈ကုိၾကည့္ပါ)။  

၈။ ေဆြးေျမ့ႏႈန္းကုိပိုမိုတိက်စြာတုိင္းရန္အတြက္ အမႈိတ္အိတ္မ ွေရစစ္စကၠဴကုိဖယ္၍ ဖုန္မႈန္႔မ်ားကုိ 
ခါပါ (စကၠဴတြင္ကပ္ေနသည့္ေျမခရဲႊ႔ံခမဲ်ားကုိေျဖးညင္းစြာဖယ္ပါ)။ ေရစစ္စကၠဴကုိ အလံုပိတ္ မီးဖုိ 
(အိုဗင)္တြင္ ၆၀℃ ျဖင့္ ၂၄နာရီအေျခာက္ခံပါ။ လံုး၀ေျခာက္သြားသည့္အခါ ေရစစ္စကၠဴကုိျပန္၍ 
ခ်ိန္ပါ။ ေအာက္ပါပုံေသနည္းသည ္ အေလးခ်ိန္၏ေနာက္ဆံုးေျပာင္းလမဲႈကုိေဖၚျပသည။္ အနည္း 
ငယ္ပို၍နည္းသည့္ေဆြးေျမ့ျခင္းရာႏႈန္းသည ္ ေဆြးေျမ့မႈနည္းသည္ကုိေဖၚျပသည္၊မ်ားစြာေဆြး ေျမ့ 
သည့္ႏႈန္းသည္ေဆြးေျမ့ျခင္းမ်ားစြာျဖစ္သည္ကုိေဖၚျပသည္။ မိုက္ခရိုဘုိင္ရယ္က်န္းမာေရးႏွင့္အေရ 
အတြက္မ်ားကုိဤကိန္းဂဏန္းမ်ားမွေကာက္ခ်က္ခ်သည။္ ေဆြးေျမ့မႈရာႏႈန္းပုိျမင့္လွ်င ္ အဏုဇ၀ီ 
ရုပ ္ပိုမိုရွိေနသည္ကုိေဖၚျပသည္။ 

 
ေဆြးျမည့္ျခင္း% = ကနဦးအေလးခ်ိန ္- ေနာက္ဆံုးအေလးခ်ိန ္ x၁၀၀ 

ကနဦးအေလးခ်ိန ္

    
    
    
    
    



ဘက္တီးရီးယားဘက္တီးရီးယားဘက္တီးရီးယားဘက္တီးရီးယား    ကုိလုိနီကုိလုိနီကုိလုိနီကုိလုိနီ    အေရအတြက္နည္းအေရအတြက္နည္းအေရအတြက္နည္းအေရအတြက္နည္း    
 

ဘက္တီးရီးယားအေရအတြက္မ်ားသည္ ၂၄နာရီမွ်ေလာက္ႏွင္ ့ ကိန္းဂဏာန္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ကုိေပး၍ နမူနာတစ္ခုတြင္အမွန္ရွိသည့္အဏုဇ၀ီရုပ္အေရအတြက္ကုိအၾကမ္းဖ်င္းေဖၚျပသည(္ပု ံ ၂)။ 
အပင္၏အျမစ္မ်ားအျပင ္ မိုက္ခရိုအင္သရိုေဖါ့မ်ားႏွင္ ့ မီခရိုအင္သရိုေဖါ့မ်ား၊ အဏုဇ၀ီရုပ္မ်ားတုိ႔ သည္ 
ေျမဆီလႊာစနစ္၏ဇ၀ီအစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္သည္။ ဓါတ္ခြဲခန္းအမ်ားစုတုိ႔သည ္ ဤနည္းကုိေျမဆီအဏုဇ၀ီ 
ရုပ္ဦးေရကုိခြဲျခားရာတြင ္ ေျမဆီစနစ္၏က်န္းမာေရးေျပာင္းလမဲႈတုိင္းတာသည့္အရာအျဖစ္အသံုးျပဳသည္။ 
ဤနည္းတြင ္ ျပင္ဆင္ရေသာအခ်ိန္ပိုလုိအပ္၍ အရင္းအျမစ္မ်ားလပဲို၍လုိအပ္သည္၊ သုိ႔ေသာ ္ အေျဖ 
မ်ားသည္ပို၍ တိက်ႏိုင္သည္။ ဤနည္း၏မွန္ကန္တိက်မႈသည ္ အလုပ္လုပ္ေသာေနရာ၏ ေရာဂါပိုး 
မႊားကင္းသည့္ေနရာျဖစ္ျခင္းအေပၚတြင္မူတည္သည္။  

 
ဓါတ္ခြဲစမ္းသပ္မႈအမ်ားႏွင့္မတူဘကဲၽြန္ပ္တုိ႔သည္ကၽြန္ပ္တုိ႔၏ကုိယ္ပိုင ္ အဟာရအာဂါ (ပင္လယ္ 

ေရညွိျဖင့္ျပဳလုပ္သည့္ဂ်ယ္လီကဲ့သုိ႔ေသာအရာ)ကုိျပဳလုပ္၍အဏုဇ၀ီရုပ္မ်ားကုိေမြးျမဴသည့္ျပန္လည္အသံုးျ
ပဳႏိုင္ေသာပန္းကန္ျပားမ်ားတြငအ္ေကာင္ေပါက္ရန္အတြက္အနည္းငယ္အပူေပးသည(္စံခ်ိန ္ ၂၅ ℃ သုိ႔မ 
ဟုတ္ ၃၀℃ အစား ၂၇ ℃ )။ ဆုိလုိသည္မွာ အျခားဓါတ္ခြဲခန္း သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းက်င္၀့တ္တုိ႔၏ 
စီအက္ဖ္ယူ အေရအတြက္သည္ ကၽြန္ပ ္ တုိ႔ရရွိသည္ ့ စီအက္ဖ္ယူအေရအတြက္ႏွင့္အနည္းငယ္ 
ကြာျခားမည္။ သုိ႔ေသာ ္အခ်ိန္တစ္ခအုတြင္းေယဘုယပုံစံမ်ား- မိုက္ခရိုဘုိင္ရယ္အေရအတြက္တုိးလာျခင္း၊ 
ေလ်ာ့နည္းလာျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မတုိးမေလ်ာ့ပုံမွန္အတုိင္းရွိေနျခင္း - တုိ႔သည ္ အျခားေသာဓါတ္ခြဲ 
ခန္းမွေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား ႏွင့္ဆင္တူရိုမားျဖစရမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဘက္တီးရီးယားႏွင့္မႈိမ်ားသည္ 
အလြန္ကြာျခားသည္၊ သူတုိ႔၏အဟာရလုိအပ္ခ်က္မ်ားသည ္ မ်ိဳးစိတ္တစ္ခုစီအတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာ 
အခ်ိဳးအစားမ်ားလုိအပ္၍ အလြန္ကြာျခားသည္၊ ထုိ႔ေၾကာင္ ့ အာဂါအဟာရတစ္မ်ိဳးတည္းျဖင္ ့ အဏုဇ၀ီရုပ္ 
အမ်ိဳးအစားအမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔ကုိအေထာက္အကူမျဖစ္ေစပါ။အခ်ိဳ႕ေသာမ်ိဳးစိတ္မ်ားသည ္ ျမင္သာသည့္ကုိလိုနီ 
ထသုိဲ႔ေအာင္ျမင္စြာတုိးပြားရန္ထပ္ေဆာင္းအဟာရႏွင့္အျခားေသာကြန္ေပါင္းမ်ားလုိအပ္ေကာင္းလုိအပ ္
မည။္ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ကၽြန္ပ္တုိ႔၏အာဂါသည ္ ေျမဆီတြင္ရွိသည့္ဘက္တီးရီးယားႏွင့္မႈအိစိတ္အပိုင္း 
အနည္းငယ္ကုိသာေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည။္ သုိ႔ေသာ ္ ၎ကုိအသံုးျပဳႏိုငသ္ည့္ဘက္တီးရီးယားအတြက္ 
ေယဘုယ်ဦးတည္ခ်က္ကုိေဖၚျပေနေသးသည္။  
 
    
    
    
    
    
    
    
    



ပစၥည္းမ်ားပစၥည္းမ်ားပစၥည္းမ်ားပစၥည္းမ်ား    
 

• မ်က္ႏွာသုတ္ပ၀ါ 
• ဖန္ဘူး/ပလပ္စတစ္နမူနာအိတ္ 
• ၅ မလ ဖန္ျပြန ္၇ွည္္ (တေနရာမတေနရာေျပာင္းရန္သံုးသည့္ဖန္ျပြန)္ 
• အာဂါပန္းကန္မ်ား(ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္၊ 
ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ) 
• ေမႊရန္အတံ 
• ဘက္တီရီယားဆုိင္ရာမ်ားကုိျဖန္႔သည့္အရာ 
• အရက္ပ်/ံမီးေတာက္ 

 

 

 

[ မွတ္ခ်က္-သိပၸံနည္းပညာဆုိင္ရာ - အာဂါပန္းကန္၊ စမ္းသပ္သည့္ဖန္ျပြန္၊ ေမႊသည့္အတံ/ကရိယာ ၊ 
ဘက္တီရီယားဆုိင္ရာမ်ားကုိျဖန္႔သည့္ကရိယာ - တို႔ကုိ ယူနီယံ စိုင္းယင့္၊ စူသပ ္လမ္း၊ ခ်င္းမုိင္၊ 
ထုိင္းႏိုင္ငံတြင၀္ယ္ယူသည]္။ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ပ ု ံ၂။ အာဂါပန္းကန္ကိုဖန္တီး၍ ဘက္တီးရီးယား 

ကိုလိုနီမ်ားကိုတြက္ခ်က္ျခင္းသည္ 



နည္းလမ္းနည္းလမ္းနည္းလမ္းနည္းလမ္း 

 

 

 
 

ပံုပံုပံုပံု    ၃၃၃၃    ----    ဘက္တီးရီးယားဘက္တီးရီးယားဘက္တီးရီးယားဘက္တီးရီးယား    ကုိလိုနီအေရအတြက္ကုိလိုနီအေရအတြက္ကုိလိုနီအေရအတြက္ကုိလိုနီအေရအတြက္    အတြက္အတြက္အတြက္အတြက္    ဆက္တုိက္ေရာေႏွာမည့္ဆက္တုိက္ေရာေႏွာမည့္ဆက္တုိက္ေရာေႏွာမည့္ဆက္တုိက္ေရာေႏွာမည့္    အရည္အအရည္အအရည္အအရည္အ    တြက္တြက္တြက္တြက္    
ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေပ်ာ္၀၀၀၀င္ရည္မ်ားဖန္တီးျခင္းင္ရည္မ်ားဖန္တီးျခင္းင္ရည္မ်ားဖန္တီးျခင္းင္ရည္မ်ားဖန္တီးျခင္း    

    

၁။ စမ္းသပ္ျပြန၇္ခုႏွင္ ့ အာဂါပန္းကန၇္ခုအား “၁, ၁၀-၁,၁၀-၂, ၁၀-၃, ၁၀-၄, ၁၀-၅, ၁၀-၆.” တုိ႔ျဖင့္ 

အမွတ္အသားျပဳလုပ္ပါ။ ေရ ၉ပိုင္းႏွင့္ခၽြတ္ေဆး၁ပိုင္းပါသည့္ေပ်ာ္၀င္ရည္ထဲတြင ္၂၄နာရီစိမ္၍ ၎တုိ႔ 

ကုိပိုးသတ္ပါ သုိ႔မဟုတ္ ပရက္ရွာကြတ္ကာ(ေပါင္းအိုး)ထတဲြင္ မိနစ္၂၀ခန္႔ အပူခ်ိန ္ ၁၂၁℃ ၊ ဖိအား 

၁၀၃.၄ ကီလုိပတ္စ္စကြာတြင္ထားပါ။  

၂။ ဖန္ျပြန ္၁ ကုိ ၁၀မလ ပိုးသတ္ထားေသာေရႏွင္ ့က်န္သည့္ဖန္ျပြန္မ်ားကုိ ၉ မလ ပိုးသတ္ထား 

ေသာေရျဖည့္ပါ။ 

၃။ ပိုးသတ္ထားသည့္မ်က္ႏွာသုတ္ပ၀ါကုိအသံုးျပဳပါ၍ အနည္းဆံုး ၁ဂရမ္ရွိေျမဆီနမူနာကုိယူ၍ 

ပိုးသတ္ထားသည့္ဘူးထဲသုိ႔ထည့္ပါ။  

၄။ ေျမဆီ ၁ဂရမ ္ကုိတုိင္းတာထုတ္ယူ၍ ၎ကုိ စမ္းသပ္ဖန္ျပြန ္၁ ထရဲွိသန္႔စင္ေရထသုိဲ႔ေပါင္း 

ထည့္ပါ။  

၁၀ မလ 

ေရ 

+၉ မလ  

 

+၉ မလ  +၉ မလ  

 

၁ မလ  ၁ မလ  

+၉ မလ  

 

၁ မလ  ၁ မလ  

၁ 
စေတာ့/ 
မလ 

.၁ 

စေတာ့/ 

မလ 

.၀၁ စ 
ေတာ့/မ
လ 

.၀၀၁ 
စေတာ့/ 
မလ 

.၀၀၀၁ 
စေတာ့/ 
မလ 

 

စေတာ ့

အင္အားအျပည့္ 

အမွန္တ

ကယ္ေပ်ာ္

၀င္ရည္ 

၁/၁၀ .၁/၁၀ 

၁/၁၀၀ 

၀၁/၁၀ 

၁/၁၀၀၀ 

.၀၀၁/၁၀  

၁/၁၀၀၀၀ 

အဆီအႏွစ ္



၅။ ေကာင္းစြာေရာေမႊပါ(ပိုးသတ္ထားသည့္ေမႊသည့္ကရိယာကုိလိုအပ္ပါကအသံုးျပဳပါ၊ အခမဲ်ားကုိ 

ေခ်ရန္ျဖစ္သည)္။  

၆။ ပိုးသတ္ထာသည္ ့ဖန္ျပြန္ရွည္ကုိအသံုးျပဳ၍ စမ္းသပ္ဖန္ျပြန ္၁တြင္ရွိေသာရႊ႔ံေပ်ာ္ရည္ ၁ မလ 

ကုိယူ၍ စမ္းသပ္ဖန္ျပြန ္၁၀-၁ ထသုိဲ႔ေျပာင္းထည့္ပါ။ ေကာင္းစြာေမႊပါ။  

၇။ ထုိ ဖန္ျပြန္ရွည္ကုိ ျပန္သံုး၍ စမ္းသပ္ဖန္ျပြန ္၁၀-၁ ထမဲွရႊံ႔ေပ်ာ၀္ငရ္ည ္၁ မလ ကုိဖယ္ထုတ္၍ 

စမ္းသပ ္ဖန္ျပြန ္၁၀-၂ ထသုိဲ႔ေျပာင္းထည့္ပါ။ ေကာင္းစြာေမႊပါ။ 

၈။ စမ္းသပ္ဖန္ျပြန္ ၁၀-၂ တြင္ရွိေသာရႊ႔ံေပ်ာ၀္င္ရ္ည္ ၁ မလ ကုိယူ၍ စမ္းသပ္ဖန္ျပြန ္၁၀-၃ ထသုိဲ႔ 

ေျပာင္းထည့္ပါ။ ဤပုံစံအတုိင္း နံပတ္စဥ္အလုိက္ စမ္းသပ္ဖန္ျပြန္တုိင္းတြင္ေပ်ာ၀္င္ရည္ရွ ိသည္ 

အထိဆက္လုပ္ပါ (ပု ံ၃)။  

၉။ ဘက္တီးရီးယားဆုိင္ရာမ်ားကုိျဖန္႔သည့္ကရိယာအားပိုးသတ္ပါ။ ၎ကုိမီးေတာက္တြင္နီလာ သည ္

အထိျဖတ္သြားေစႏိုင္သည။္ ထုိ႔ေနာက္အေအးခံပါ သုိ႔မဟုတ္ ၇၀%အီသာ အရက္ပ်ံျဖင္ ့သုတ္၍ 

အေျခာက္ခံပါ။  

၁၀။ ပိုးသတ္ထားသည္ ့ဒုတိယ ဖန္ျပြန္ရွည္ ကုိအသံုးျပဳ၍ ၀.၅ ေပ်ာ္၀င္ရည္ကုိ စမ္းသပ္ဖန္ျပြန ္၁၀-၆ 

မွထုတ္၍ အာဂါးပန္းကန ္၁၀-၆  သုိ႔ထည့္ပါ။  

 

 

 

 

 

 

 

ပံုပံုပံုပံု    ၄၄၄၄။။။။    အာဂါပန္းကန္မ်ားသုိ႔ဘက္တီးရီးရားေပါင္းထည့္ရန္အတြက္ျဖန္႔သည့္နည္းအာဂါပန္းကန္မ်ားသုိ႔ဘက္တီးရီးရားေပါင္းထည့္ရန္အတြက္ျဖန္႔သည့္နည္းအာဂါပန္းကန္မ်ားသုိ႔ဘက္တီးရီးရားေပါင္းထည့္ရန္အတြက္ျဖန္႔သည့္နည္းအာဂါပန္းကန္မ်ားသုိ႔ဘက္တီးရီးရားေပါင္းထည့္ရန္အတြက္ျဖန္႔သည့္နည္း    

 

1 2 3 4 



၁၁။ ပိုးသတ္ထားသည့္ျဖန္႔သည့္ကရိယာကုိအသံုးျပဳ၍ ပန္ကန္မ်က္ႏွာျပင္တစ္ခုလံုးတြင္ရွ ိသည့္ေပ်ာ္ 

၀င္ရည္မ်ားကုိအစြန္းမ်ားအထိျဖန္႔ပါ၊ ပန္းကန္ျပားကုိ ၉၀ဒီဂရီလွည့္ၿပီးထပ္၍ျဖန္႔ပါ၊ အျပည့္ျဖန္႔ၿပီး သား 

ျဖစ္ေစရန္ေနာက္ႏွစ္ႀကိမ္လွည့္၍ျဖန္႔ပါ(ပု ံ၄)။ ပန္းကန္ျပားကုိခ်က္ခ်င္းျပန္အုပ္ပါ။ 

၁၂။ ျဖန္႔သည့္ကရိယာကုိထပ္မံပိုးသတ္ပါ၊ ထုိေနာက္ ၀.၅ ေပ်ာ္၀င္ရည္ကုိ ဖန္ျပြန ္၁၀-၅ မွထုတ္ ၍ ၁၀-

၅ အာဂါပန္းကန္ေပၚသုိ႔ထည့္ပါ။အဆင့္ ၁၁ တြင္ျပထားသည့္အတုိင္းျဖန္႔ပါ။ 

၁၃။ အဆင္ ့၁၀ မ ွ၁၂ အထိျပန္လုပ္ပါ။ ၎သည္က်န္သည့္စမ္းသပ္ဖန္ျပြန္မ်ား/အာဂါပန္း ကန္ျပား 

မ်ားအတြက္ နံပါတ္စဥ္အတုိင္း ၁၀-၆  မ ွ၁၀-၁  အထိဆက္လက္လုပ္ရန္ျဖစ္သည္။  

၁၄။ အာဂါပန္းကန္ျပားအားလံုးကုိေမွာက္၍ဆင့္လုိက္ပါ၊ ၿပီးလွ်င ္ အေႏြးဓါတ္ေပးသည့္အခန္းတြင္ 

အပူခ်ိန ္ ၂၇ ℃ ျဖင့္၂၄နာရီ ထားပါ။ (အီးစီအိပ္ခ်္အိ ု အာရွသည ္ ကၽြန္ပ္တုိ႔ျပဳလုပ္ေသာ မ်ိဳးေစ့အ 

ေညွာက္ေဖါက္သည့္အခန္းကုိအသံုးျပဳသည္၊  ယူက်ဳ (You Tube) တြင္ျဖစ္စင္မ်ားကုိရွင္းျပထားသည့္ 

ဗဒီီယုိကုိ [https://www.youtube.com/watch?v=k6lux5EVUuI] တြင္ၾကည့္ပါ)။    

၁၅။ ၂၄နာရီပပူေပးသည့္ကာလၿပီးေနာက္ ကုိလိုန ီ၃၀-၃၀၀အထိပါသည့္ပန္းကန္ျပားကုိရွာပါ။ ထူးျခား 

သည့္အစက္ေျပာက္အေရအတြက္ကုိေရတြက္ပါ၊ မထင္ရွားသည့္အစက္ေျပာက္မ်ားကုိေရတြက္ပါ (ကုိ 

လိုန)ီ၊ပုံသ႑ာန္၊ အရြယ္ႏွင့္အေရာင္မ်ားျခားနားႏုိင္သည ္ (ပံု ၂)။"ကုိလိုနီ"သည ္ သငအ္စင္းေၾကာင္း 

ျခစခ္ဲ့မသိည့္ေနရာတြင ္အစင္းေၾကာင္းမျဖစ္သာရွိေနသည ္ သုိ႔မဟုတ္ ၂၄နာရီေနာက္ပိုင္းတြင ္ "ကုိလို 

န"ီသည ္ပန္းကန္ျပားထဲတြင္ပို၍က်ယ္ျပန္႔စြာေနရာယူထားသည္ကုိမွတ္သားရန္အေရးႀကီး သည။္ေပ်ာ္ 

၀င္ေရသည ္ ေကာင္းစြာေရာေႏွာျခင္းမရွ ိ သုိ႔မဟုတ္ အသံုးျပဳေသာကရိယာမွာမသန္႔မျပန္႔ျဖစ္ေနႏိုင္ 

သည္။ မူရင္းဆလ္ဲမ်ားသည ္ ကုိလုိနီတစ္ခုကုိသာျပဳလုပ္သည့္အစား ကုိလုိနီမ်ားစြာတုိ႔သည္အတ ူ

တကြ ႀကီးထြားလာသျဖင့္ မွန္ကန္စြာေရတြက္ရန္မျဖစ္ႏိငု္ပါ(ပု ံ၅)။ 

 
ပံုပံုပံုပံု    ၅၅၅၅။။။။    ပန္းကန္ျပားကုိျပန္းကန္ျပားကုိျပန္းကန္ျပားကုိျပန္းကန္ျပားကုိျခစ္မိေသာအခါအစဥ္းမ်ားျခစ္မိေသာအခါအစဥ္းမ်ားျခစ္မိေသာအခါအစဥ္းမ်ားျခစ္မိေသာအခါအစဥ္းမ်ားျဖစ္တတ္သည့္သာမန္နမူနာမ်ား။ဖစ္တတ္သည့္သာမန္နမူနာမ်ား။ဖစ္တတ္သည့္သာမန္နမူနာမ်ား။ဖစ္တတ္သည့္သာမန္နမူနာမ်ား။    ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးသည္ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးသည္ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးသည္ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးသည္    သန္႔ျပန္႔မႈမရိွျခင္းသန္႔ျပန္႔မႈမရိွျခင္းသန္႔ျပန္႔မႈမရိွျခင္းသန္႔ျပန္႔မႈမရိွျခင္း    သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္    

အလြန္အမင္းျမင့္မားေသာအလြန္အမင္းျမင့္မားေသာအလြန္အမင္းျမင့္မားေသာအလြန္အမင္းျမင့္မားေသာဘက္တီးရီးယားမ်ားဘက္တီးရီးယားမ်ားဘက္တီးရီးယားမ်ားဘက္တီးရီးယားမ်ားကုိကုိကုိကုိ    အာရံုစူးစုိက္ျခင္းတုိ႔ကုိအာရံုစူးစုိက္ျခင္းတုိ႔ကုိအာရံုစူးစုိက္ျခင္းတုိ႔ကုိအာရံုစူးစုိက္ျခင္းတုိ႔ကုိ    ညႊန္ျပသည္။ညႊန္ျပသည္။ညႊန္ျပသည္။ညႊန္ျပသည္။    ၀၀၀၀ဘဲက္တြင္ရိွေသာပံုသည္ဘဲက္တြင္ရိွေသာပံုသည္ဘဲက္တြင္ရိွေသာပံုသည္ဘဲက္တြင္ရိွေသာပံုသည္    အစအစအစအစငငငင္း္း္း္း    



 

 

 

 

= ၀. ၅ × � ၁

၁၀ �၂ 

 = ၀.၀၀၅ 

 

ေၾကာင္းႀကီးမ်ားျေၾကာင္းႀကီးမ်ားျေၾကာင္းႀကီးမ်ားျေၾကာင္းႀကီးမ်ားျဖစ္၍ဖစ္၍ဖစ္၍ဖစ္၍    ေရတြက္ရန္မျဖစ္ႏုိင္သည္ကုိေရတြက္ရန္မျဖစ္ႏုိင္သည္ကုိေရတြက္ရန္မျဖစ္ႏုိင္သည္ကုိေရတြက္ရန္မျဖစ္ႏုိင္သည္ကုိ    ေဖၚျပသည္။ေဖၚျပသည္။ေဖၚျပသည္။ေဖၚျပသည္။    ယာဘက္တြင္ရိွေသာပံုသည္ယာဘက္တြင္ရိွေသာပံုသည္ယာဘက္တြင္ရိွေသာပံုသည္ယာဘက္တြင္ရိွေသာပံုသည္    ကုိလိုနီမ်ားကုိလိုနီမ်ားကုိလိုနီမ်ားကုိလိုနီမ်ား    အတူတကြအတူတကြအတူတကြအတူတကြ    

ပူးေပါင္းသြား၍ပူးေပါင္းသြား၍ပူးေပါင္းသြား၍ပူးေပါင္းသြား၍    အခ်ိ ႔ဳေသာေနရာမ်ားသည္အလြန္အခ်ိ ႔ဳေသာေနရာမ်ားသည္အလြန္အခ်ိ ႔ဳေသာေနရာမ်ားသည္အလြန္အခ်ိ ႔ဳေသာေနရာမ်ားသည္အလြန္က်က်က်က်ယ္ေနသည္ကုိေဖၚျပသည္။ယ္ေနသည္ကုိေဖၚျပသည္။ယ္ေနသည္ကုိေဖၚျပသည္။ယ္ေနသည္ကုိေဖၚျပသည္။    

၁၆။ ကုိလုိန ီဖြဲ႔ထားသည့္ယူနစ္ကုိတြက္ခ်က္ျခင္း (စီအပ္ဖ္ယူ) (To calculate Colony Forming Units 

(CFU) 

အဆင္ ့၁ 

ေပ်ာ၀္င္ေစေသာအရာ�	 = ကနဦးပမာဏ × 
 ေျပာင္းသြာေသာပမဏ
ေျပာင္းသြာေသာပမဏ+ ေရပမဏ

�ပန္းကန္
၂

 

 

အဆင္ ့၂ 

ကုိလုိနီဖြဲ႔စည္းသည္႔ယူနစ္စီအက္ဖ္ယူ = ≠ ကုိလုိနီ
ဒီအက္ဖ္ × ပန္းကန္ထုတည္

 

ဥပမာ - ပန္းကန္အမွတ ္၂ အေပၚတြင ္ကိုလိုန ီ၁၃၃ ရွိပါက 

အဆင္ ့၁ 

ဒီအာရာ = ၀.၅ × � ၁မလ
၁မလ + ၉မလ�၂

 

 

= ၀.၅( ၀.၀၁) 

 

 

စီအက္ဖ္ယူသည ္ေပးထားသည့္နမူနာပမာဏအတြင္း အလားအလာေကာင္းသည္(့က်န္းမာေသာ) 
အဏုဇီရုပ္မ်ား၏ခန္႔မွန္းအေရအတြက္ျဖစ္သည္။ ဘက္တီးရီးယား သုိ႔မဟုတ္ မႈိတစ္မ်ိဳးစီတုိ႔သည ္ မိမိတုိ႔ 
ကုိယ္ကုိယ္ခြဲျခားႏိုင္၍ျမင္သာသည့္ကုိလိုနီကုိျပဳလုပ္သည္။ စီအက္ဖ္ယူသည ္ မူလအားျဖင္ ့ စအီက္ဖ္ယူ/ 
မလ အျဖစ္က္ုိယ္စားျပဳသည္။ ျမင့္ေသာစီအက္ဖ္ယူသည ္ နိမ့္ေသာ စီအက္ဖ္ယူရွိသည္ ့ နမူနာထက္ 
အာဏုဇီ၀ရုပ္ပို၍မ်ားျပားသည္ကုိေဖၚျပသည္။ ေျမဆီတစ္ဂရမ္တြင္ ဓါတ္ခြဲခန္းတြင္းေျမဆီအဏုဇ၀ီရုပ္မ်ား 
၏အရည္ေပ်ာ္ျခင္းကြင္းဆက္အမ်ားစုမွာေကာင္ေရ ၁၀၄မွ၁၀၁၂အၾကားရွိသည္၊ သို႔ေသာ ္ပုံမွန္ျဖစ္သည ္ဟု  
ၾကယ္ျပန္႔စြာသံုးသပ္ၾကသည္။ ဤေနရာတြင ္ အၾကမ္းဖ်င္းေဖၚျပထားသည့္နည္းမ်ားသည္ အျခားေန 
ရာမ်ားမွ ေျမဆီမ်ားႏွင္ ့ အေရအတြက္ကုိႏႈိင္းယွဥ္ရန္ထက္ အေရအတြက္ကုိတုိင္းတာျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း 
ေဒသတစ္ခု၏ ကာလတစ္ခုအတြင္းကုိဦးတည္ေဖၚျပျခင္းျဖစ္သည္။ ေျမဆီလႊာထတဲြင္ ေျမဆီေပါင္းစပ္ဖြဲ႔ 
စည္းမႈႏွင့္အေရအတြက္အရြယ္အစားတုိ႔သည ္ အနက္ႏွင့္တည္ေနရာအေပၚမူတည္၍ကြဲျပား သည္ကုိ 
မွတ္သားပါ။  

= ၁၃၃ကုိလုိနီ
၀.၀၀၂၅မလ 

အဆင္ ့၂ 

စီအက္ဖ္ယူ = ၁၃၃ကိုလုိနီ
၀.၀၀၅×၀.၅မလ 

         = ၅.၃၂၀၀ မလ 
တစ္ခုစီကုိလုိနီမ်ား   

ကနဦးပမာဏ = ၁၅မလေျမဆီ
၂၀ မလ ေရ =၀.၅ 

ေျပာင္းသြားေသာပမာဏ = ၁မလ 

ေရပမာဏ = ၉မလ 

ပန္းကန္ပမာဏ = ၀.၅မလ 

 



လံုျခံဳမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဤနည္းကုိအသံုးျပဳျခင္းျဖင္ ့ အဆိပ္ျဖစ္ေစေသာ/ပက္သုိဂနဲစ္ဘက္တီးရီးယား/မႈ ိ
မ်ားႀကီးထြားႏိုင္သည္ကုိသတိျပဳရန္အေရးႀကီးသည္။ ေမြးျမဴသည့္ကာလအတြင္းအခန္းအပူခ်ိန္ထက္ ျမင္ ့
သည္အ့ပူခ်ိန္တြင္၊ ကုိလိုနီမ်ားကုိမထားပါႏွင့္(အထူးသျဖင္ ့ ၃၆မ၃ွ၈℃ အၾကားကုိေရွာင္ၾကည္ပါ၊ ရွင္သန ္
ႏိုင္မႈႏွင့္ ႏို႔တ္ုိက္သတၱ၀ါမ်ားတြင္ေနထုိင္သည္ ့ ဘက္တီးရီးယားမ်ားထပ္မံျဖစ္ပြားျခင္းကုိတားရန္အတြက္ 
ျဖစသ္ည)္။ 
    
အာဂါပန္းကန္ျပားမ်ားအာဂါပန္းကန္ျပားမ်ားအာဂါပန္းကန္ျပားမ်ားအာဂါပန္းကန္ျပားမ်ား    ျပဳလုပ္ျခင္းျပဳလုပ္ျခင္းျပဳလုပ္ျခင္းျပဳလုပ္ျခင္း    
ပစၥည္းမ်ား    

• ပိုးေမြးျမူသည့္ပန္းကန္ျပား ၁၂ခ ု
• ေရ ၂ခြက္ 
• အာဂါမႈန္႔ စားပြဲတင္ဇြန္း ၂ဇြန္း 
• အသား/ငါး/ဟင္းရြက္အႏွစ္ခမဲႈန္႔ ၂တံုး 
• သၾကားလက္ဘက္ရညဇ္ြန္း၄ဇြန္း  
• အရည္၏ပမာဏႏွစ္ဆ ဆ့ံသည့္ဓါတ္ဘူး  
၁ဘူး(ပိုးသတ္ရန္အတြက္) 
• ေပါင္းအိုး(ပရက္ရွာကြတ္ကာ) ၁ခု 
• ပဒါးတုိင္(သာမိုမီတာ) ၁ခ ု(ခၽြတ္ေဆးႏွင့္ပိုးသတ္ထားေသာ) 
• အလူမီနီယမ္စကၠဴ 

နည္း 

၁။ ပန္းကန္ျပားကုိေပါင္းအိုးျဖင္ ့၁၂၁℃ ႏွင္ ့ဖိအား ၁၀၃.၄ ကီလုိပတ္စ္ကာလ္တြင ္မိနစ ္၂၀ေပါင္းပါ၊ 

သုိ႔မဟုတ္ ခၽြတ္ေဆး ၁ဆ ေရ ၉ဆျဖင့္ေရာထာသည့္ေပ်ာ္၀င္ေရတြင ္၂၄နာရီ စိမ္ပါ။ 

၂။ အာဂါ၊ အသား/ငါး/ဟင္းရြက္အႏွစ္ခဲမႈန္႔၊ သၾကားႏွင့္ေရကုိ ၎တုိ႔၏ပမာဏႏွစ္ဆ ဆန္႔သည့္ 

ဖန္ဇလားတြင္ေရာေမႊပါ။ မိုက္ခရိေု၀့ဗ ္သုိမဟုတ္ မီးဖိုအေပၚတြင္အေရာအေႏွာမ်ားေပ်ာ္သြားသည္ 

အထိေရာေမႊပါ။အခဲမ်ားမက်န္ေစရန္သတိျပဳပါ။ 

၃။ ဓါတ္ဘူးကုိအလူမီနီယမ္စကၠဴျဖင့္ဖုံး၍ ေပါင္းအိုး သုိ႔မဟုတ္ ပရက္ရွာကြတ္ကာထဲတြင္ထည့္ပါ။ 

ထုတ္ လုပ္သူမ်ား၏အညႊန္းအတုိင္းျပဳလုပ္၍ အပူခ်ိန္း၁၂၁ ℃ ႏွင္ ့၁၀၃.၄ ကီလုိပတ္စ္ကာလ္တြင္ 

မိနစ ္၂၀ခန္႔အပူေပးပါ။ 

၄။ ဓါတ္ဘူးကုိ ပရက္ရွာကြတ္ကာမွဖယ္၍ အပူခ်ိန ္၄၅℃ ေရာက္သည္အထိေစာင့္ပါ။ 

၅။ အာဂါအေရာကုိ ပိုေမြးျမဴေသာပန္းကိန္ေအာက္သုိ႔ေလာင္းထာ့္၍ ေအာက္ေျခသည္လံုး၀ဖုံးျခင္း 

ရွိမရွိေသခ်ာစြာၾကည့္ပါ၊ သုိ႔ေသာ ္တ၀က္ထက္ပိုမျဖည့္ပါႏွင့္။ 

 

အာဂါျပားမ်ားျပဳလုပ္ရန္ပစၥည္း တြင ္သၾကား၊ 

အသား/ငါး/ဟင္းရြက္အႏွစ္ခဲမႈန္႔  ႏွင့္ေရပါ၀င္သည္။ 



၆။ ပန္ကန္ျပားမ်ားကုိအဖုံးျဖင့္ခ်က္ခ်င္းဖုံ၍ အာဂါကုိေအးေစပါ။ အာဂါသည္အချဲဖစ္သြားပါက 

ပန္းကန္ေျပာင္းျပန္လွန္ပါ။ 

အာဂါကုိခ်က္ခ်င္းအသံုးမျပဳလုိပါက အျခားေသာနည္းလမ္း 

၁။ အာဂါအတြက္အဆင္ ့၂ ႏွင္ ့၃ အတုိင္းျပဳလုပ္ပါ သုိ႔ေသာ ္အဖံုးပါ၍ ပိုးသတ္ထားသည့္ဖန္ဘူးကုိ 

အသံုးျပဳပါ။ အာဂါကုိပုိးသတ္ၿပီးသည့္အခါပရက္ရွာကြတ္ကာကုိဖိအားေလ်ာ့ပါ၊ ဖန္ဘူးကုိအဖုံးဖုံးပါ။ 

အာဂါခဲလာပါမည္။ ၎ကုိ တပတ္အထိသုိေလွာင္ႏိုင္သည္။ 

၂။ ၎ကုိအသံုးျပဳလုိေသာအခါအာဂါျဖင့္ျပည့္ေနသည့္ဖန္ဘူးကုိေႏြးေသာေရတြင(္ဆူေနေသာ ေရ 

မဟုတ္) အာဂါေပ်ာ္ရည ္၄၅ ℃ ေရာက္သည္အထိထားပါ။ 

၃။ အဆင္ ့၅ ႏွင္ ့၆ အတုိင္းျပဳလုပ္ပါ။  

 
 

    
 

ရလဒ္မ်ားရလဒ္မ်ားရလဒ္မ်ားရလဒ္မ်ား    
    

[အယ္ဒီတာမွတ္ခ်က္အယ္ဒီတာမွတ္ခ်က္အယ္ဒီတာမွတ္ခ်က္အယ္ဒီတာမွတ္ခ်က္ -  ဤအီးစီအိပ္ခ်္အုိဤအီးစီအိပ္ခ်္အုိဤအီးစီအိပ္ခ်္အုိဤအီးစီအိပ္ခ်္အုိ အာရွမွတ္တမ္း၏အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာအာရွမွတ္တမ္း၏အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာအာရွမွတ္တမ္း၏အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာအာရွမွတ္တမ္း၏အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာသဘာသဘာသဘာသဘာ၀၀၀၀ ေေေေပါင္းပါင္းပါင္းပါင္း 
သတ္သတ္သတ္သတ္ ေဆးေဆးေဆးေဆးမ်ားမ်ားမ်ားမ်ား၏ေပါင္းပင္မ်ားႏွင့္၏ေပါင္းပင္မ်ားႏွင့္၏ေပါင္းပင္မ်ားႏွင့္၏ေပါင္းပင္မ်ားႏွင့္ ေျမဆီလႊာ၏က်န္းမာေရးကုိေျမဆီလႊာ၏က်န္းမာေရးကုိေျမဆီလႊာ၏က်န္းမာေရးကုိေျမဆီလႊာ၏က်န္းမာေရးကုိထိခုိက္မႈထိခုိက္မႈထိခုိက္မႈထိခုိက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ႏွင့္ပတ္သက္၍ႏွင့္ပတ္သက္၍ႏွင့္ပတ္သက္၍ စစစစမ္းသပ္ရမ္းသပ္ရမ္းသပ္ရမ္းသပ္ရန္န္န္န္ 
ျဖစ္သည့္ျဖစ္သည့္ျဖစ္သည့္ျဖစ္သည့္ ႀကီးုႀကီးုႀကီးုႀကီးုက်ယ္သည့္စမ္းသပ္မႈအစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအျဖစ္ျယ္သည့္စမ္းသပ္မႈအစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအျဖစ္ျယ္သည့္စမ္းသပ္မႈအစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအျဖစ္ျယ္သည့္စမ္းသပ္မႈအစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအျဖစ္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ အီးစီအိပ္ခ်္အုိအီးစီအိပ္ခ်္အုိအီးစီအိပ္ခ်္အုိအီးစီအိပ္ခ်္အုိ အာရွအာရွအာရွအာရွ 
ကြန္ကြန္ကြန္ကြန္ယက္ယက္ယက္ယက္အတြက္အတြက္အတြက္အတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာတုိင္းတာမႈႏွင့္ေရြးခ်ယ္စရာတုိင္းတာမႈႏွင့္ေရြးခ်ယ္စရာတုိင္းတာမႈႏွင့္ေရြးခ်ယ္စရာတုိင္းတာမႈႏွင့္ ေျမဆီက်န္းမာေရးကုိခ်င့္တြက္ရန္ေျမဆီက်န္းမာေရးကုိခ်င့္တြက္ရန္ေျမဆီက်န္းမာေရးကုိခ်င့္တြက္ရန္ေျမဆီက်န္းမာေရးကုိခ်င့္တြက္ရန္၊၊၊၊ ေျမဆီအဏုဇီေျမဆီအဏုဇီေျမဆီအဏုဇီေျမဆီအဏုဇီ၀၀၀၀ဦးေရဦးေရဦးေရဦးေရ 
မ်ားကုိႏိႈင္းယွဥ္ႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္။မ်ားကုိႏိႈင္းယွဥ္ႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္။မ်ားကုိႏိႈင္းယွဥ္ႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္။မ်ားကုိႏိႈင္းယွဥ္ႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္။ဤနည္းႏွစ္မ်ိဳးကုိဤနည္းႏွစ္မ်ိဳးကုိဤနည္းႏွစ္မ်ိဳးကုိဤနည္းႏွစ္မ်ိဳးကုိ အီးစီအိပ္ခ်္အုိအီးစီအိပ္ခ်္အုိအီးစီအိပ္ခ်္အုိအီးစီအိပ္ခ်္အုိ အာရွဓအာရွဓအာရွဓအာရွဓါတ္ခြဲခန္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားါတ္ခြဲခန္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားါတ္ခြဲခန္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားါတ္ခြဲခန္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား 
တြင္တြင္တြင္တြင္ ကုိလုိနီကုိလုိနီကုိလုိနီကုိလုိနီ ဖြဲ႔စည္းသည့္ယူနစ္မ်ားႏွင့္ဖြဲ႔စည္းသည့္ယူနစ္မ်ားႏွင့္ဖြဲ႔စည္းသည့္ယူနစ္မ်ားႏွင့္ဖြဲ႔စည္းသည့္ယူနစ္မ်ားႏွင့္ စကၠဴေရစစ္မုိက္ခရုိဘုိင္ရယ္စကၠဴေရစစ္မုိက္ခရုိဘုိင္ရယ္စကၠဴေရစစ္မုိက္ခရုိဘုိင္ရယ္စကၠဴေရစစ္မုိက္ခရုိဘုိင္ရယ္ကုိယ္ပြားမ်ားဦးတည္မႈကုိ 
ေျမဆီလႊာခြဲျခားစိတ္ျဖာမႈကၽြမ္းက်င္ဓါတ္ခြဲခန္းတစခ္ုမ ွ စီအက္ဖ္ယူ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ႏႈငိ္းယဥ္ၾကည့္ရန္စမ္းစမ္းစမ္းစမ္း 
သပ္ခ့ဲသပ္ခ့ဲသပ္ခ့ဲသပ္ခ့ဲသည္။သည္။သည္။သည္။ ေျမဆီလႊာက်န္းမာေရးကုိေျမဆီလႊာက်န္းမာေရးကုိေျမဆီလႊာက်န္းမာေရးကုိေျမဆီလႊာက်န္းမာေရးကုိ ဆံုးျဖဆံုးျဖဆံုးျဖဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန္တ္ႏုိင္ရန္တ္ႏုိင္ရန္တ္ႏုိင္ရန္ ကုိကုိကုိကုိယ္စားျပဳအရာမ်ားကုိစားျပဳအရာမ်ားကုိစားျပဳအရာမ်ားကုိစားျပဳအရာမ်ားကုိ ေစ်းသက္သာစြာျဖင့္ေစ်းသက္သာစြာျဖင့္ေစ်းသက္သာစြာျဖင့္ေစ်းသက္သာစြာျဖင့္ 
လက္လက္လက္လက္ခံခံခံခံႏုိင္ႏုိင္ႏုိင္ႏုိင္သည့္ဓါတ္ခြဲခန္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိသည့္ဓါတ္ခြဲခန္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိသည့္ဓါတ္ခြဲခန္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိသည့္ဓါတ္ခြဲခန္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ရင္းႏီွးျမႈပ္ႏံွမႈနဲသည့္အင္ဂ်ီအုိမ်ားအသံုးျပဳႏုိင္ရင္းႏီွးျမႈပ္ႏံွမႈနဲသည့္အင္ဂ်ီအုိမ်ားအသံုးျပဳႏုိင္ရင္းႏီွးျမႈပ္ႏံွမႈနဲသည့္အင္ဂ်ီအုိမ်ားအသံုးျပဳႏုိင္ရင္းႏီွးျမႈပ္ႏံွမႈနဲသည့္အင္ဂ်ီအုိမ်ားအသံုးျပဳႏုိင္ ျခင္းရိွျခင္းရိွျခင္းရိွျခင္းရိွ 
မရိွၾကည့္ရႈရန္အတြက္သာျဖစ္သည္။ထုိ႔ေၾကာင့္မရိွၾကည့္ရႈရန္အတြက္သာျဖစ္သည္။ထုိ႔ေၾကာင့္မရိွၾကည့္ရႈရန္အတြက္သာျဖစ္သည္။ထုိ႔ေၾကာင့္မရိွၾကည့္ရႈရန္အတြက္သာျဖစ္သည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ 

ပံုပံုပံုပံု    ၇၇၇၇။။။။    
အာဂါႏွင့္အျခားေသာကရိယာမ်ားကုိပုိးသတ္ရန္အာဂါႏွင့္အျခားေသာကရိယာမ်ားကုိပုိးသတ္ရန္အာဂါႏွင့္အျခားေသာကရိယာမ်ားကုိပုိးသတ္ရန္အာဂါႏွင့္အျခားေသာကရိယာမ်ားကုိပုိးသတ္ရန္    
မီးဖုိတြင္တင္ႏုိင္သည့္ပရက္ရွာကြတ္ကာ။မီးဖုိတြင္တင္ႏုိင္သည့္ပရက္ရွာကြတ္ကာ။မီးဖုိတြင္တင္ႏုိင္သည့္ပရက္ရွာကြတ္ကာ။မီးဖုိတြင္တင္ႏုိင္သည့္ပရက္ရွာကြတ္ကာ။    
ဖုိခံုေလာက္ကုိဖုိခံုေလာက္ကုိဖုိခံုေလာက္ကုိဖုိခံုေလာက္ကုိ    ပရက္ရွာပရက္ရွာပရက္ရွာပရက္ရွာ    ကြတ္ကာထဲသုိ႔ထည့္၍ကြတ္ကာထဲသုိ႔ထည့္၍ကြတ္ကာထဲသုိ႔ထည့္၍ကြတ္ကာထဲသုိ႔ထည့္၍    
အုိး၏ေအာက္ေျခအုိး၏ေအာက္ေျခအုိး၏ေအာက္ေျခအုိး၏ေအာက္ေျခ    ၂၂၂၂    မွမွမွမွ    ၃၃၃၃    စမစမစမစမ    အထိေရအထိေရအထိေရအထိေရကုိထည့္ပါကုိထည့္ပါကုိထည့္ပါကုိထည့္ပါ    
((((ဖန္ဘူး၏ဖန္ဘူး၏ဖန္ဘူး၏ဖန္ဘူး၏    ေအာက္ေျခႏွင့္မထိရန္ျဖစ္သည္ေအာက္ေျခႏွင့္မထိရန္ျဖစ္သည္ေအာက္ေျခႏွင့္မထိရန္ျဖစ္သည္ေအာက္ေျခႏွင့္မထိရန္ျဖစ္သည္))))။။။။    
သတၱဳလႊာျပားအုပ္ထားသည့္ဖန္ဘူးမ်ားကုိအလသတၱဳလႊာျပားအုပ္ထားသည့္ဖန္ဘူးမ်ားကုိအလသတၱဳလႊာျပားအုပ္ထားသည့္ဖန္ဘူးမ်ားကုိအလသတၱဳလႊာျပားအုပ္ထားသည့္ဖန္ဘူးမ်ားကုိအလ
ယ္ယ္ယ္ယ္    တြင္ထားပါ။တြင္ထားပါ။တြင္ထားပါ။တြင္ထားပါ။    ပရက္ရွာကြတ္ကာ၏ထိပ္ပုိင္းႏွင့္ပရက္ရွာကြတ္ကာ၏ထိပ္ပုိင္းႏွင့္ပရက္ရွာကြတ္ကာ၏ထိပ္ပုိင္းႏွင့္ပရက္ရွာကြတ္ကာ၏ထိပ္ပုိင္းႏွင့္    
အဖံုးတုိ႔ျဖင့္အဖံုးတုိ႔ျဖင့္အဖံုးတုိ႔ျဖင့္အဖံုးတုိ႔ျဖင့္    ၂၂၂၂စမျခားထားပါ။စမျခားထားပါ။စမျခားထားပါ။စမျခားထားပါ။    

 



ေအာက္ပါစာရင္းမ်ားတြင္ပါသည့္အခ်က္အလက္မ်ားသည္ေအာက္ပါစာရင္းမ်ားတြင္ပါသည့္အခ်က္အလက္မ်ားသည္ေအာက္ပါစာရင္းမ်ားတြင္ပါသည့္အခ်က္အလက္မ်ားသည္ေအာက္ပါစာရင္းမ်ားတြင္ပါသည့္အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ကိန္းဂဏာန္းျဖစ္ေကိန္းဂဏာန္းျဖစ္ေကိန္းဂဏာန္းျဖစ္ေကိန္းဂဏာန္းျဖစ္ေနစဥ္နစဥ္နစဥ္နစဥ္ ရလဒ္မ်ားသည္ရလဒ္မ်ားသည္ရလဒ္မ်ားသည္ရလဒ္မ်ားသည္ 
အေရအေသြးပုိင္းဆုိင္ရာမ်ားျဖစ္အေရအေသြးပုိင္းဆုိင္ရာမ်ားျဖစ္အေရအေသြးပုိင္းဆုိင္ရာမ်ားျဖစ္အေရအေသြးပုိင္းဆုိင္ရာမ်ားျဖစ္သည္၊သည္၊သည္၊သည္၊ အေရအတြက္ဆုိင္ရာအခ်က္မဟုတ္သည္ကုိသေဘာေပါက္နားအေရအတြက္ဆုိင္ရာအခ်က္မဟုတ္သည္ကုိသေဘာေပါက္နားအေရအတြက္ဆုိင္ရာအခ်က္မဟုတ္သည္ကုိသေဘာေပါက္နားအေရအတြက္ဆုိင္ရာအခ်က္မဟုတ္သည္ကုိသေဘာေပါက္နား 
လည္ရမည္၊လည္ရမည္၊လည္ရမည္၊လည္ရမည္၊ ၎တုိ႔အားတူညီေသာစမ္းသပ္မႈအတြင္းႏႈိင္းယွဥ္ရန္အတြက္အသံုးျပဳႏုိင္သည္၊၎တုိ႔အားတူညီေသာစမ္းသပ္မႈအတြင္းႏႈိင္းယွဥ္ရန္အတြက္အသံုးျပဳႏုိင္သည္၊၎တုိ႔အားတူညီေသာစမ္းသပ္မႈအတြင္းႏႈိင္းယွဥ္ရန္အတြက္အသံုးျပဳႏုိင္သည္၊၎တုိ႔အားတူညီေသာစမ္းသပ္မႈအတြင္းႏႈိင္းယွဥ္ရန္အတြက္အသံုးျပဳႏုိင္သည္၊ သုိ႔ေသာ္သုိ႔ေသာ္သုိ႔ေသာ္သုိ႔ေသာ္ 
စမ္းသပ္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးစမ္းသပ္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးစမ္းသပ္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးစမ္းသပ္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္မဟုတ္ပါ၊အတြက္မဟုတ္ပါ၊အတြက္မဟုတ္ပါ၊အတြက္မဟုတ္ပါ၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ရလဒ္မ်ားသည္ရလဒ္မ်ားသည္ရလဒ္မ်ားသည္ရလဒ္မ်ားသည္ ကၽြန္ပ္တုိ႔ကၽြန္ပ္တုိ႔ကၽြန္ပ္တုိ႔ကၽြန္ပ္တုိ႔စမ္းစမ္းစမ္းစမ္း သပ္သပ္သပ္သပ္ 
သည့္အကြက္၏ေဒသပတ္သည့္အကြက္၏ေဒသပတ္သည့္အကြက္၏ေဒသပတ္သည့္အကြက္၏ေဒသပတ္၀၀၀၀န္းက်င္အေျခအေနေပၚတြင္မူတည္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။န္းက်င္အေျခအေနေပၚတြင္မူတည္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။န္းက်င္အေျခအေနေပၚတြင္မူတည္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။န္းက်င္အေျခအေနေပၚတြင္မူတည္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ပ္ကၽြန္ပ္ကၽြန္ပ္ကၽြန္ပ္ တုိ႔တုိ႔တုိ႔တုိ႔ 
သည္သည္သည္သည္ ကနဦးစမ္းသပ္မႈမွရလဒ္မ်ားကုိထည့္ရန္ေရြးခ်ယ္ခ့ဲပါသည္၊ကနဦးစမ္းသပ္မႈမွရလဒ္မ်ားကုိထည့္ရန္ေရြးခ်ယ္ခ့ဲပါသည္၊ကနဦးစမ္းသပ္မႈမွရလဒ္မ်ားကုိထည့္ရန္ေရြးခ်ယ္ခ့ဲပါသည္၊ကနဦးစမ္းသပ္မႈမွရလဒ္မ်ားကုိထည့္ရန္ေရြးခ်ယ္ခ့ဲပါသည္၊ အေၾကာင္းမွာအေၾကာင္းမွာအေၾကာင္းမွာအေၾကာင္းမွာ ကၽြန္ပ္တုိ႔၏ကြန္ကၽြန္ပ္တုိ႔၏ကြန္ကၽြန္ပ္တုိ႔၏ကြန္ကၽြန္ပ္တုိ႔၏ကြန္ ယက္ယက္ယက္ယက္ 
အတြင္းရိွအဖြဲ႔သားမ်ားသည္ဤနည္းမ်ားကုိမစမ္းသပ္မီအတြင္းရိွအဖြဲ႔သားမ်ားသည္ဤနည္းမ်ားကုိမစမ္းသပ္မီအတြင္းရိွအဖြဲ႔သားမ်ားသည္ဤနည္းမ်ားကုိမစမ္းသပ္မီအတြင္းရိွအဖြဲ႔သားမ်ားသည္ဤနည္းမ်ားကုိမစမ္းသပ္မီ ကၽြန္ပ္တုိ႔သင္ယူေတြ႔ရိွခ့ဲသည့္အေၾကာင္းကၽြန္ပ္တုိ႔သင္ယူေတြ႔ရိွခ့ဲသည့္အေၾကာင္းကၽြန္ပ္တုိ႔သင္ယူေတြ႔ရိွခ့ဲသည့္အေၾကာင္းကၽြန္ပ္တုိ႔သင္ယူေတြ႔ရိွခ့ဲသည့္အေၾကာင္း အရာအရာအရာအရာ 
မ်ားမ်ားမ်ားမ်ားကုိမွ်ေကုိမွ်ေကုိမွ်ေကုိမွ်ေ၀၀၀၀လုိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။လုိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။လုိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။လုိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။] 

    
စကၠဴေရစစ္နည္းကုိစမ္းသပ္သည့္အခါကၽြန္ပ္တုိ႔ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ထက္၎သည္ေျမႀကီးထတဲြင္ထား

ခဲ့သည့္အခ်ိနအ္ေပၚတြင္မူတည္၍ ပိုမိုထိခိုက္လြယ္သည္ကုိေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။ ရာသီဥတုအေျခအေပၚမူတည္ 
၍ေဆြးေျမ့မႈႏႈန္းကြဲျပားႏိုင္သည္။  သင္သည ္ ကနဦးႏႈငိ္းယွဥ္မႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ သုေတသနမ်ားကုိ မိမိ 
အတြက္ဤနည္းျဖင့္ျပဳလုပ္မည္ဆုိပါက စမ္းသပ္မႈတစ္ခုတြင္အဏုဇ၀ီရုပ္မ်ားကုိတုိင္းတာျခင္းမျပဳမ ီ စကၠဴ 
ေရစစ္မ်ားကုိမိမိ၏ကုိယ္ပိုင္ေျမတြင္ျမႈပ္ထား၍တပတ္ၾကာၿပီးေသာအခါ တစ္ခုခ်င္းစီျပန္သိမ္းရန ္ အႀကံျပဳ 
လိုပါသည္၊ ထုိသုိ႔ျပဳျခင္းမွာ စကၠဴသည္တစစီျဖစ္ရန္အခ်ိန္မည္မွ်ၾကာသည္ကုိသိႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ ၎ကုိ 
တုိင္းရန္ႏငွ့္ႏႈိင္းယွဥ္ရန္သင့္တြင္တစ္ခုခုရွိေနရမည။္ ထုိ႔ေၾကာင္ ့ ၉၀%ထက္ပို၍ေဆြးေျမ့ပါက 
ျမဳပ္ထားေသာ အခ်ိန္ကုိေလ်ာ့ရန္အႀကံျပဳလိုပါသည္။ သင္သည္ေရစစ္သည ္ ေျမႀကီးတြင္ေဆြးျမစရ္န္မည္ 
မွ်ၾကာမည္ ့အခ်ိနအ္ကန္႔အသတ္ကုိသိၿပီးသည့္အခါသင္၏နမူနာစမ္းသပ္မႈကုိစတင္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။  

 
ကၽြန္ပ္တုိ႔၏စမ္းသပ္မႈမ်ားသညအ္နည္းငယ္ကြာဟခ်က္မ်ားရွိသည္ကုိေဖၚျပသည္။ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးမ ွေျမဆီ 

ထဲတြင္ျခားနားခ်က္မ်ားစြာေဖၚျပသည။္ ေျမဆီမ်ား၏ပုံစံမ်ားလည္းေျပာင္းသြားသည-္ေျမဆီသည ္ ဆင္တူ 
ျဖစ္က်န္ခဲ့သည ္ သုိ႔မဟုတ္ ေဆြးေျမ့သြားသည္။ ေရစစ္စကၠဴစမ္းသပ္မႈသည ္ ေရျဖင့္ကုသမႈ၊ နာနတ ္
သီးေပါင္းသတ္ေဆး သုိ႔မဟုတ္ သေဘၤသီးေပါင္းသတ္ေဆးရရွ(ိထည့္သည္)့သည့္ေျမဆီတြင္ရွိ သည္ ့
အဏဇု၀ီရုပ္မ်ား၏ က်န္းမာေရးမွာ သိသာစြာျခားနားမႈမရိွသည္ကုိေဖၚျပသည(္ဇယား ၁)။ကြဲျပားမႈမ်ားမွာ 
ကုသ မႈမ်ားအၾကားတြင္ျမင့္သည္ထက္ ကုသမႈမ်ားအတြင္းတြင္ပို၍ျမင့္မားသည္၊ အထူးသျဖင္ ့နာနတ္သီး 
ေပါင္းသတ္ေဆးႏွင့္ထိန္းထားသည့္အကြက္မ်ားတြင္ျဖစ္သည္။ နမူနာအရြယ္ ပမာဏသည ္ ကိန္းဂဏန္း 
အခ်က္အလက္ျပဳလုပ္ရန္ေသးငယ္လြန္းေသာ္လည္း နာနတ္သီးေပါင္းသတ္ ေဆးျဖင့္ကုသထားသည့္ေျမ 
တြင ္ျမႈပ္ထားသည့္ေရစစ္စကၠဴ အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့နည္းမႈအနည္းဆံုးျဖစ္ပုံရ၍ အျခားေသာေျမဆီကုသမႈမ်ား 
ေအာက္တြင္ျမႈပ္ထားျခင္းထက္ပို၍ေႏွးသည္။ ဤသုိ႔ျဖစ္ျခင္းသည ္အျခားေသာအရာမ်ားႏွင့္ကုသျခင္းတြင ္
ထက္ နာနတ္သီးပိုးသတ္ေဆးႏွင့္ကုသမႈတြင္ေျမဆီအဏုဇ၀ီရုပ္အေရအတြက္ပို၍နိမ့္သည့္ကုိဆုိလုိသည္။  
 

ကုသမႈ စတင္သည့္အေလးခ်ိန(္ဂ) ဆံုးသည့္အေလးခ်ိန(္ဂ) ေဆြးေျမ့ျခင္း 
အမ ္၁ ၁.၂၁ ၁.၀၆ ၀.၁၅ 
အမ ္၂ ၁.၂၁ ၀.၉၆ ၀.၂၅ 
အမ ္၃ ၁.၂၁ ၀.၇၂ ၀.၄၉ 



ပ ီ၁ ၁.၂၁ ၀.၁၅ ၁.၀၆ 
ပ ီ၂ ၁.၂၁ ၀.၈၇ ၀.၃၄ 
ပ ီ၃ ၁.၂၁ ၀.၅၆ ၀.၆၅ 
စ ီ၁ ၁.၂၁ ၀.၈၃ ၀.၃၈ 
စ ီ၂ ၁.၂၁ ၀.၄၁ ၀.၈၀ 
စ ီ၃ ၁.၂၁ ၀.၅၂ ၀.၆၉ 
    

ဇယားဇယားဇယားဇယား    ၁၁၁၁။။။။    သေဘၤာသီးေသေဘၤာသီးေသေဘၤာသီးေသေဘၤာသီးေပါင္းသတ္ေပါင္းသတ္ေပါင္းသတ္ေပါင္းသတ္ေဆးဆးဆးဆး((((MMMM))))ျဖင့္ကုသထားေသာေျမ၊ျဖင့္ကုသထားေသာေျမ၊ျဖင့္ကုသထားေသာေျမ၊ျဖင့္ကုသထားေသာေျမ၊    နာနတ္သီးေပါင္းသတ္ေဆးနာနတ္သီးေပါင္းသတ္ေဆးနာနတ္သီးေပါင္းသတ္ေဆးနာနတ္သီးေပါင္းသတ္ေဆး((((PPPP))))ျဖင့္ျဖင့္ျဖင့္ျဖင့္ကုသထားကုသထားကုသထားကုသထား    
ေသာေျမ၊ေသာေျမ၊ေသာေျမ၊ေသာေျမ၊    ေရထိန္းခ်ဳပ္မႈေရထိန္းခ်ဳပ္မႈေရထိန္းခ်ဳပ္မႈေရထိန္းခ်ဳပ္မႈ((((CCCC))))ျဖင့္ကုသထားေသာေျမတြင္ျဖင့္ကုသထားေသာေျမတြင္ျဖင့္ကုသထားေသာေျမတြင္ျဖင့္ကုသထားေသာေျမတြင္    ပံုစံတူသံုးခုျဖင့္ပံုစံတူသံုးခုျဖင့္ပံုစံတူသံုးခုျဖင့္ပံုစံတူသံုးခုျဖင့္    စကၠဴေရစစ္စကၠဴေရစစ္စကၠဴေရစစ္စကၠဴေရစစ္    စမ္းသပ္မႈရစမ္းသပ္မႈရစမ္းသပ္မႈရစမ္းသပ္မႈရ    လဒ္မ်ား။လဒ္မ်ား။လဒ္မ်ား။လဒ္မ်ား။    ေဆြးေဆြးေဆြးေဆြး    
ေျမ့ျခင္းသည္ေျမ့ျခင္းသည္ေျမ့ျခင္းသည္ေျမ့ျခင္းသည္    စတင္သည့္အေလးခ်ိန္ႏွင့္ေနာက္ဆံုးအေလးခ်ိန္မ်ားစတင္သည့္အေလးခ်ိန္ႏွင့္ေနာက္ဆံုးအေလးခ်ိန္မ်ားစတင္သည့္အေလးခ်ိန္ႏွင့္ေနာက္ဆံုးအေလးခ်ိန္မ်ားစတင္သည့္အေလးခ်ိန္ႏွင့္ေနာက္ဆံုးအေလးခ်ိန္မ်ား    အအအအၾကားျခားနားခ်က္ျဖစ္သည္ၾကားျခားနားခ်က္ျဖစ္သည္ၾကားျခားနားခ်က္ျဖစ္သည္ၾကားျခားနားခ်က္ျဖစ္သည္။။။။    ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္    
ေျမဆီထဲတြင္ေျမဆီထဲတြင္ေျမဆီထဲတြင္ေျမဆီထဲတြင္    ပုိမုိမ်ားျပားသည့္ပုိမုိမ်ားျပားသည့္ပုိမုိမ်ားျပားသည့္ပုိမုိမ်ားျပားသည့္    မုိက္ခရုိဘုိင္ရယ္လႈပ္ရွားမုိက္ခရုိဘုိင္ရယ္လႈပ္ရွားမုိက္ခရုိဘုိင္ရယ္လႈပ္ရွားမုိက္ခရုိဘုိင္ရယ္လႈပ္ရွား    မႈမ်ားကုိေဖၚျပႏုိင္ရန္အတြက္မႈမ်ားကုိေဖၚျပႏုိင္ရန္အတြက္မႈမ်ားကုိေဖၚျပႏုိင္ရန္အတြက္မႈမ်ားကုိေဖၚျပႏုိင္ရန္အတြက္    ေဆြးေျမ့ေဆြးေျမ့ေဆြးေျမ့ေဆြးေျမ့သည့္သည့္သည့္သည့္    အကန္႔အကန္႔အကန္႔အကန္႔    တြင္ပုိတြင္ပုိတြင္ပုိတြင္ပုိ    
၍ျမင့္သည့္ကိန္းဂဏန္းကုိယူထားသည္။၍ျမင့္သည့္ကိန္းဂဏန္းကုိယူထားသည္။၍ျမင့္သည့္ကိန္းဂဏန္းကုိယူထားသည္။၍ျမင့္သည့္ကိန္းဂဏန္းကုိယူထားသည္။    

 
စီအက္ဖ္ယူ ပိုးေမြးျမဴသည့္ပန္းကန္ျပားစမ္းသပ္မႈတြင ္ အစပုိင္းေျမဆီတြင္းရွ ိ စီအက္ဖ္ယူသည္ 

ကုိလုိနီဖြဲ႔သည့္ယူနစ္တြင္ေျပာင္းလမဲႈကဲ့သုိ႔ပင္ႀကီးမားသည။္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားရန္ခက္ခသဲည့္ပုံစံကုိ ဖြဲ႔ 
စည္းၾကသည္။ နာနတ္သီးေပါင္းသတ္ေဆးျဖင့္ကုသျခင္းျဖင္ ့ အဏုဇ၀ီရုပ္မ်ားနည္းသြားသည့္အခ်ိန္တြင ္
သေဘၤာသီးေပါင္းသတ္ေဆးျဖင့္ကုသေသာေျမသုိ႔မဟုတ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာေျမတြင္အဏုဇ၀ီရုပ္အေရအ
တြက္တုိးလာသည္ (ဇယား ၂)။ စာေပမ်ားတြင္မွတ္သားခ်က္မ်ားအရေပါင္းသတ္ေဆးမ်ားမ ွ ေျမဆီ 
မိုက္ခရိုဘုိင္ရယ္ က်န္းမာေရးကုိအဆုိးဘက္မွအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစပါက စီအက္ဖ္ယူမ်ားတြင ္ အစ 
ျပဳသည့္ကုိလုိနီအေရအတြက္ ၁.၀ x ၁၀၄ထက္နည္း၍က်ဆင္းသည္ဟုဆုိလုိသည္။ ကၽြန္ပ္တုိ႔အေနျဖင္ ့
သေဘၤာသီးႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ကုသမႈမ်ားအတြက္ စီအက္ဖ္ယူမ်ားတြင္တုိးပြားလာျခင္းသည ္ စတင္စမ္း 
သပ္သည့္အခ်ိန္တြင ္ မုတ္သုန္မိုးစတင္ရြာသြန္း၍ အစုိဓါတ္ပိုမိုမ်ားလာေသာေၾကာင့္ျဖစ္မည္ဟုထင္ပါ 
သည။္ ထပ္မံျပဳလုပ္ေသာ ပိုးသတ္ေဆးပုံတူစမ္းသပ္မႈမ်ားတြင ္ ထပ္မံျပဳလုပ္သည့္ပုံစံမ်ားအားနည္းရျခင္း 
သည ္ အကြက္မ်ားအၾကားမ်ားစြာျခားနားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚရျခင္းျဖစ္သည ္ သုိ႔မဟုတ္ ေျမဆီမိုက္ခရုိ 
ဘုိငရ္ယ္က်န္းမာေရးအေပၚ ပိုးသတ္ေဆးႏွစ္မ်ိဳးစလံုးတြင္ျခားနားမႈအမွန္တကယ္မရွိျခင္း တုိ႔ကုိေဖၚျပမည္။ 
    

ကုသမႈ စတင္သည္ ့
စီအက္ဖ္ယူ 

ဆံုးသည္ ့စီအက္ဖ္ယူ စီအက္ဖ္ယူေျပင္းလျဲခင္း 

အမ ္ ၅.၂၄ x ၁၀၅ ၁.၂၈ x ၁၀၆ + 7.56 x ၁၀၅ 

ပ ီ ၄.၀၄ x ၁၀၅ ၃.၃၂ x ၁၀၄ - 7.20 x ၁၀၄ 

စ ီ ၄.၁၆ x ၁၀၅ ၈.၄x ၁၀၅ + 4.24 x ၁၀၅ 

    
ဇယားဇယားဇယားဇယား    ၂၂၂၂။။။။    သေဘၤာသီးေသေဘၤာသီးေသေဘၤာသီးေသေဘၤာသီးေပါင္းသတ္ေဆးပါင္းသတ္ေဆးပါင္းသတ္ေဆးပါင္းသတ္ေဆး((((MMMM))))ျဖင့္ကုသထားေသာေျမ၊ျဖင့္ကုသထားေသာေျမ၊ျဖင့္ကုသထားေသာေျမ၊ျဖင့္ကုသထားေသာေျမ၊    နာနတ္သီးေပါင္းသတ္ေဆးနာနတ္သီးေပါင္းသတ္ေဆးနာနတ္သီးေပါင္းသတ္ေဆးနာနတ္သီးေပါင္းသတ္ေဆး((((PPPP))))ျဖင့္ကုသထားျဖင့္ကုသထားျဖင့္ကုသထားျဖင့္ကုသထား    
ေသာေျမ၊ေသာေျမ၊ေသာေျမ၊ေသာေျမ၊    ေရထိန္းခ်ဳပ္မႈေရထိန္းခ်ဳပ္မႈေရထိန္းခ်ဳပ္မႈေရထိန္းခ်ဳပ္မႈ((((CCCC))))ျဖင့္ကုသထားေသာေျမတြင္ျဖင့္ကုသထားေသာေျမတြင္ျဖင့္ကုသထားေသာေျမတြင္ျဖင့္ကုသထားေသာေျမတြင္    ပုိးေမြးေသာပန္းကန္တြင္ပုိးေမြးေသာပန္းကန္တြင္ပုိးေမြးေသာပန္းကန္တြင္ပုိးေမြးေသာပန္းကန္တြင္    ကုိကုိကုိကုိလုိနီအေရအတြက္လုိနီအေရအတြက္လုိနီအေရအတြက္လုိနီအေရအတြက္    စမ္းသပ္မစမ္းသပ္မစမ္းသပ္မစမ္းသပ္မႈႈ ႈႈ    
ရလဒ္မ်ား။ရလဒ္မ်ား။ရလဒ္မ်ား။ရလဒ္မ်ား။    စီအက္ဖ္ယူစီအက္ဖ္ယူစီအက္ဖ္ယူစီအက္ဖ္ယူတြင္တြင္တြင္တြင္    ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ေျပာင္းလဲျခင္းသည္    စတင္သည့္အေရစတင္သည့္အေရစတင္သည့္အေရစတင္သည့္အေရအတြအတြအတြအတြကကကက္္္္ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္    ေနာက္ဆံုးအေရအတြက္တုိ႔၏ျခားေနာက္ဆံုးအေရအတြက္တုိ႔၏ျခားေနာက္ဆံုးအေရအတြက္တုိ႔၏ျခားေနာက္ဆံုးအေရအတြက္တုိ႔၏ျခား    
နားခ်က္ျဖစ္သည္။နားခ်က္ျဖစ္သည္။နားခ်က္ျဖစ္သည္။နားခ်က္ျဖစ္သည္။        



    

နိဂံုးနိဂံုးနိဂံုးနိဂံုး    

 

ဤစမ္းသပ္မႈမ်ားတုိ႔သည ္ သင္၏ေျမဆီထတဲြင္ရွိသည္ ့ အဏုဇီ၀ရုပ္အေရအတြက္ပမာဏကုိ အကဲ 

ျဖတ္ရန္အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ေျမဆီတခုစီတြင ္ ဂုဏ္သတိၱမ်ားရွိ၍ မတူညီေသာ အဏုဇ၀ီ 

ရုပ္အေရအတြက္ရွိမည္။ ဤစမ္းသပ္မႈမ်ားကုိ ေျမဆီထသုိဲ႔ထည္၀့င္မည့္ပစၥည္းမ်ားမထည့္မီႏွင့္ထည့္ ျပးီ 

ေနာက္ သုိ႔မဟုတ္ျပဳျပင္မႈမျပဳလုပ္မီႏွင့္လုပ္ၿပီးေနာက္အသံုးျပဳႏိုင္သည။္ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ေျမဆီ က်န္း 

မာေရး အေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိအကျဲဖတ္ႏိုင္သည္။ ၎တုိ႔ကုိ ေနရာအမ်ိဳးမ်ိဳးရွ ိ လယ္ယာမ်ားမ ွ

ေျမဆီအမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔ကုိႏႈိင္းယွဥ္ရန္အသံုးျပဳႏိုင္သည။္ အထူးသျဖင့္သီးျခားေနရာတစ္ခုတြင္အဏုဇ၀ီရုပ္မ်ား 

အေပၚဆုိးက်ိဳးျဖစ္ေစႏိုင္မည္ဟုထင္ေသာေနရာမ်ားတြင္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဤစမ္းသပ္မႈမ်ားသည ္

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိမရွိကုိသာေျပာႏိုင္မည္၊ေျမဆီအဏုဇ၀ီရုပ္မ်ားကုိမည္သည့္အရာကတုိးပြားေစသည ္

သုိ႔မဟုတ္ ေလ်ာ့သြားေစသည္ကုိမ ူမေဖၚျပႏိုင္ပါ။ မူလအားျဖင္ ့သင္၏ေျမသည္က်န္းမာေလေလ အဏုဇီ 

၀ရုပ္ပိုမ်ားေလျဖစ္၍ ပို၍က်န္း မာသည့္ထုတ္လုပ္မႈစနစ္ကုိေပးမည္။ 

 

မွတ္ခ်က္ - ေျမဆီစိုထုိင္းမႈ၊ ေျမဆီအရည္အေသြး ႏွင္ ့pH တုိ႔ကုိ သီးျခားစမ္းသပ္မႈမ်ားအား အီးစီ 

အိပ္ခ်္အုိ အာရွ မွတ္တမ္း ၁၅၊ မာရီယာ ခေရာဖ ္ေရးသားသည့္ "ေျမဆီအရည္အေသြးကုိအကဲျဖတ္ျခင္း - အ 

ဘယ္ေၾကာင့္နည္း ႏွင္ ့မည္သုိ႔ျပဳလုပ္မည္နည္း" တြင္ေတြ႔ႏုိင္သည္။ 

 

ကုိးကားသည့္စာအုပ္စာတမ္းကုိးကားသည့္စာအုပ္စာတမ္းကုိးကားသည့္စာအုပ္စာတမ္းကုိးကားသည့္စာအုပ္စာတမ္း    
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