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ကမာာမာ� း��စိးတ်တ််စိခ်ုုဖြ�စိသ်ည့်် ် Crassostrea belcheri ဒေ�သအခေါ်ဒေခု�ကမာာသည့်အ်ခေါ်ဒေ့��ဒေတ်ာင်အ်ခေါ်ာ့�တ်ွင် ် လူူကြိုကး�ကမ်ာ�ာ�သည့်််

ဒေ��ကွက်ဝင်မ်ာ� း��စိးတ်ဖ်ြ�စ်ိသည့်။်ဖြမာန်မ်ာာနိုးငု်င််၊ံ မြိမားတ်ဒ်ေ�သတွ်င် ်တ်စိန်ိုးငု်တ််စိပ်ိုးငု် ်ကမာာငု်ပ်ိုဖြခုင်�်လုူပ်ိုင်န်�်ကးသုမုာတ်ဖ်ြမာစ်ိတ်စိဒ်ေလူာာက်၊ 

ပ့်ိုတ်းငု်ဒ်ေက�� ာ့ာ၊ပိုန်�်ဇင်ဒ်ေက�� ာ့ာနို�င််် စိစိဘု်ုဒေက�� ာ့ာ အခေါ်န်း�တ်းု�တွ်င်လု်ူပိုက်းငု်က်ြကသည့််။ ကမာာမာ�ာ�ကးပ့်ုိုတ်းငု်ဒ်ေက�� ာ့ာအခေါ်န်း�တွ်င် ်အခေါ်မာ�ာ�

အခေါ်ဖြပိုာ�င်ုပိုယ်ူူ စိုဒေ�ာင်�် ခု့့် ာမာ�ဒေလူ�ာန််ည့်�်လူာသဖြ�င််ယ်ူခုုအခေါ်ခုါကမာာင်ုတ်သ်မာာ�မာ�ာ�သည့် ် ပိုးုမားုဒေဝ�လူသံည့််ဒ်ေန့်ာမာ�ာ�တ်ွင် ်

့�ာဒေ�ွစိုဒေ�ာင်�်ဒေန့်သည့််။

ထိုးုဒေကြကာင််် ကမာာအခေါ်တ်ွကဒ်ေ့့�ည့်တ််ည့်တ််ံ်ဒေသာဒေ��ကွကတ််စိခ်ုုတ်ည့်ဒ်ေထိုာင်န်ိုးုင့်် န် ် ဒေမာွ�ဖြမာူဒေ့� လူုပိုင််န်�်ကးုအခေါ်စိပို� း��

ဒေ�ာင့်် ာက့် န်လ်ူးုအခေါ်ပိုလ်ူာမြိပိုးဖြ�စိပ်ိုါသည့်။် ဤလူုပိုင််န်�်သည့်သ်ာ�ဒေ�ာက့် န််မာလူးု ဖြ�ည့််စ်ိွကအ်ခေါ်စိာလူည့်�်ဒေကး�စိ့ာမာလူးုရိုးးု�စိင်�်

လူွယူက်ူ၍ကုန််က�စိ့းတ်သ်ကသ်ာဒေသာဒေမာွ�ဖြမာူဒေ့� လူုပိုင််န််�ဖြ�စိပ်ိုါသည့်။်

ဒေအခေါ်ာင်ဖ်ြမာင်ဒ်ေသာကမာာဒေမာ�ွဖြမာူဒေ့�လူုပိုင််န််�ဖြ�စိထ်ိုွန််�ဒေစိ့န်အ်ခေါ်တ်ွကလ်ူုဒံေလူာကသ်ည့််မ်ာ� း��ကမာာ့့�း့ ပိုါမာည့်။် ယူခုုအခေါ်ခုါသဘုာ

ဝအခေါ်ဒေလူ�ာကဒ်ေပိုါကပ်ိုွါ�ဒေသာသာ�ဒေပိုါကမ်ာ�ာ�ကးုစိုဒေ�ာင်�် ဒေမာွ�ဖြမာူလူ�က့် �း ပိုါသည့်။် သးု�ဖြ�စိပ်ိုါ၍ကမာာသာ�ဒေပိုါကစ်ိုယူူဖြခုင်�်

န်ည့််�စိန်စိက်းုခုးုင်မ်ာာဒေအခေါ်ာင် ်ကန်ဦး�ဒေ�ာင့်် ာက့် ပိုါမာည့်။်

ပုံံ� ၁- ကမာာမာ� း��စိးတ် ်Crassostrea belcheri ၏ဘုဝစိက ်(ဒေထိုွ�ညွနွ်် ်၁၉၉၆ ပိုုအံခေါ်ာ�ဖြပိုန်လ်ူည့်မ်ာမွာ်�မာသံည့်)်

ဥမာ�ဒေပိုါက်မြိပိုး�ဒေန်ာက် ဒေသ�င်ယူ်ဒေသာကမာာသာ�ဒေလူာင််�မာ�ာ�သည့်် ့က်အခေါ်ဒေတ်ာ်ကြကာ ဒေ့ထို့တ်ွင််လူွတ််လူပို်စိွာကူ�ခုတ််

ဒေန်မြိပိုး� သက်ကြိုကး�ဒေကာင််အခေါ်ဖြ�စ်ိသးု� �က်လူက် ကြိုကး�ထိုွာ�့န််အခေါ်တ်ွက် သင်််ဒေလူ�ာ်ဒေသာအခေါ်မာာခုံပိုစိစည့််�တ်စိ်ခုုခုုအခေါ်ဒေပို�တ်ွင် ်

တ်ွယူ်ကပ်ို့သည့်် (ပိုုံ-၁)။ ထိုးုဒေကြကာင််် ကမာာ သာ�ဒေပိုါက်စို့န််အခေါ်တ်ွက် သင်််ဒေလူ�ာ်ဒေသာအခေါ်မာာခံု ပိုစိစည့််�လူးုအခေါ်ပ်ိုသည့််။

ကမာာ၏မာ� း��ပုံ�ာ�မာဆုိုး�င််ရာာလေ့��့ာမာု

ကမာာသာ�ဒေပိုါက်မာ�ာ�ကးသုဘုာဝမာ�စုိမာည့််�းလုူာင် ်ကမာာ၏မာ� း��ပွိုာ�မုာ�းငု့်် ာဘုဝစိက် တ်န်ည့်�်အခေါ်ာ�ဖြ�င််် ကမာာသာ�ဒေပိုါက့် �့းနိုးငု်မ်ာည့်််

အခေါ်ခု� းန်က်း ုသး့ �း့ ပိုါမာည့်။် ကမာာမာ� း��ပွိုာ�သည့်် ်ဥအခေါ်းမာ ်�ံွ�မြိ�း��လူာမုာအခေါ်�င်််�င်််ကး ုတ်စိသ်ာူ�ဒေ�� (Histology) န်ည့်�်ပိုည့်ာဖြ�င််် တ်းက�စွိာ

ကမာာ၏ဘုဝစိကန်ို�င်််ကမာာသာ�ဒေပိုါကမ်ာ�ာ�စိုယူူဖြခုင်�်

ခုင််ဒေမာခု�စိဒ်ေမာာင်၊်အခေါ်းသ့ဖြ�ူ ၁ ၊ မာ� း��ကးုကးုသွင် ်၁ ၊ SAITO Hajime ၂ ၊ ဒေဇာမ်ာ� း��ဟိးန်�် ၁ ၊ ဇင်လ်ူင်�်ခုးုင် ်၁ ၊ ည့်း�ည့်း�ထိုွန်�် ၁
၁ အခေါ်ဏ္ဏဏဝါသးပိုံဌံာာန်၊ မြိမားတ်တ််ကကသးုလူ်
၂ ဂျ�ပိုန််အခေါ်ဖြပိုည့်ဖ်ြပိုည့်�်းုင့်် ာစိးုကပ်ို� း��ဒေ့�သးပိုံသံုဒေတ်သန်စိင်တ််ာ
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ဒေလူလ်ူာသး့ �း နိုးငု်သ်ည့််။ ဥအခေါ်းမာ�ံွ်�မြိ�း��လူာမုာ

အခေါ်�င်််�င်််ကး ု ဥအခေါ်းမာမ်ာ့င်််မာ�ည့်််ဒေသ�မားအခေါ်�င်််၊ 

�ံွ�မြိ�း���့အခေါ်�င်််၊ ့င်််မာ�ည့်််သည့်််အခေါ်�င်််၊ ဥခု�သည့်််

အခေါ်�င်််နို�င််် ဥခု�မြိပိုး�အခေါ်�င််် ဟူိ၍အခေါ်�င်််င်ါ��င််် 

ခ့ွုဖြခုာ�နိုးငု်သ်ည့်။် ၎င်�်အခေါ်�င်််မာ�ာ�ကး ု ဥအခေါ်းမာတ််စိ်

သာူ�၏အခေါ်ဒေ့ာင်က်း ု ကြကည့််ဖ်ြခုင်�်ဖြ�င််် လူည့်�်

ခုန််မ်ာ�န်�်သးနိုးငု်သ်ည့်။် ဥပိုမာာ ဥအခေါ်းမာသ်ည့် ် ဒေ့

က့်သးု�အခေါ်ဒေ့ာင်က်ြကည့််ဒေန်လူာင် ် ဥအခေါ်းမာမ်ာ့င်််မာ�ည့်််

ဒေသ�မားအခေါ်�င််် (ပံုို-၂ က)၊ ဥအခေါ်းမာသ်ည့် ် ခု့င်(်မ်ာ) 

အခေါ်ဒေ့ာင််တ်စိးတ််တ်ပိုးုင်�် ဖြ�င််် �ံု�အုခေါ်ပို်ထိုာ�လူာင််

�ံွ�မြိ�း���့အခေါ်�င််် (ပံုို-၂ ခု)၊ ဥအခေါ်းမာတ််စိခု်ုလံုူ� ခု့င် ်

(မာ)်အခေါ်ဒေ့ာင် ် အခေါ်ဖြပိုည့််အ်ခေါ်ဝ�ံု�အုခေါ်ပိုထ်ိုာ�လူာင် ် ့င်််

မာ�ည့်််သည့်််အခေါ်�င််် (ပံုို-၂ ဂျ) နို�င်််ဥအခေါ်းမာသ်ည့် ်ခု့င် ်

(မာ)်အခေါ်ည့်း�ဒေ့ာင် ်က�့ပိုါ�စွိာ �ံု�အုခေါ်ပို ်ထိုာ�လူာင် ်ဥခု�

သည့်််အခေါ်�င်််နို�င််် ဥခု�မြိပိုး�အခေါ်�င််် (ပံုို-၂ ဃ) ဟူိ၍ 

သး့ �းနိုးငု်ပ်ိုါသည့်။် 

တ်စိဒ်ေန့်ာတ်ည့််�မာ� ဒေကာကယ်ူူထိုာ�ဒေသာ ကမာာမာ�ာ�အခေါ်ဒေပို�အခေါ်ဒေဖြခုခု၍ံ ကမာာဥအခေါ်းမာ�်ွံ�မြိ�း��မာု အခေါ်�င်််�င််် ကးုတ်စိန်ို�စိပ်ိုတ်လ်ူု�ံ 

ဒေလူလ်ူာခ့်ု့ာ ကမာာသည့်် တ်စိန်ို�စိပ်ိုတ်လံု်ူ� မာ� း��ပွိုာ�နိုးငု်ဒ်ေသာလ်ူည့်�် ဇန်န််ဝါ း့မာ� မာတ်လ်ူနို�င်််ဇွန်မ်ာ�ဇူလူးငု်လ်ူတ်းု�တွ်င် ်ဒေလူ�ာန််ည့်�်သွာ� 

ဒေကြကာင်�် ဒေတ်ွ�့ပိုါသည့်။် မာ� း��ပိုွာ�မာု အခေါ်ဖြမာင််�်ုံ� ကာလူမာ�ာ ဒေအခေါ်ာကတ််းုဘုာလူ၊နိုးုဝင််ဘုာလူ၊ ဧမြိပိုးလူနို�င်် ် ဒေမာလူမာ�ာ� ဖြ�စိဒ်ေကြကာင်�် 

ဒေတ်ွ�့သည့် ်(ပံုို-၃)။ ဤဒေတွ်� �့းခု�က်မာ�ာ�ကးအုခေါ်ဒေဖြခုခံု၍ တ်န်သာာ း့တ်းငု်�် ဒေ�သကြိုကး�အခေါ်တွ်င်�် ဒေလူလ်ူာမုာ မာ�ာ� �ကလ်ူက ်လုူပိုဒ်ေ�ာင််

့န််လူးုအခေါ်ပိုသ်ည့်။်

ပုံံ� ၃-  ကမာာ အခေါ်ထိုး� (ဘုယူ)် နို�င််် အခေါ်မာ (ည့်ာ) တ်းု�၏ ဥခု�သည့်််အခေါ်�င််် အခေါ်လူးကု ် ဒေတ်ွ�့ ဒေသာ ့ာခုးငု်န်ိုနု််�မာ�ာ� ဖြပိုထိုာ�ပိုု ံ (စိကတ််င်ဘ်ုာ ၂၀၁၇မာ�
ဒေအခေါ်ာကတ််းဘုုာ ၂၀၁၈အခေါ်ထိုးဒေကာကယ်ူထူိုာ�ဒေသာ ကမာာမာ�ာ�အခေါ်ဒေပို�အခေါ်ဒေဖြခုခု၍ံ ဒေ�ာဖ်ြပိုထိုာ�ဖြခုင်�်ဖြ�စိပ်ိုါသည့်။်)

ကမာာသားာ�လေ့ပုံါက်စု�ယူခူြ�င််� 

ကမာာသာ�ဒေပိုါက် (Oyster spat) စုိယူူဖြခုင်�်သည့်် ကမာာဒေမွာ�ဖြမာူဒေ့�အခေါ်တွ်က် အခေါ်ဒေ့�ကြိုကး�ဒေသာ အခေါ်�င်််ဖြ�စိသ်ည့်။် ကမာာသာ�ဒေပိုါက်

စိုယူူ့ာတ်ွင် ် သာ�ဒေပိုါကမ်ာ�ာ�တ်ွယူက်ပိုန်ိုးုင်မ်ာည့််် အခေါ်မာာခုပံိုစိစည့်�် တ်ခုုခုုကးုအခေါ်သု�ံဖြပို�၍စိုယူူနိုးုင်သ်ည့်။် ကမာာခုွ၊ံသ��ာခုွနံို�င်််

ပိုလူတ်စ်ိတ်စိ�်ူ�ခုွတံ်းု�ကးု အခေါ်သု�ံဖြပို�၍ စိမာ်�သပို ် ခု့့် ာတ်ွင် ် ကမာာသာ�ဒေပိုါကမ်ာ�ာ�သည့်၎်င်�်ပိုစိစည့်�်မာ�ာ�အခေါ်ဒေပို�တ်ွင်တ််ွယူက်ပိုက်ြက

ပံုံ� ၂-  ကမာာမာ� း��စိးတ် ်Crassostrea belcheri က)  ဥအခေါ်းမာမ်ာ့င်််မာ�ည့်််ဒေသ�မားအခေါ်�င်််၊  ခု)  �ွံ�မြိ�း���့  
အခေါ်�င်််၊ ဂျ) ့င်််မာ�ည့်််သည့်််အခေါ်�င်််၊ ဃ) ဥခု�သည့်် ်အခေါ်�င်််ကးုဖြပိုထိုာ�ပိုုံ

(က) (ခ)

(ဂ) (ဃ)
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သည့်က်းု ဒေတ်ွ့သည့််် အခေါ်တ်ွက ် ၎င်�်ပိုစိစည့်�်မာ�ာ�ကးု ကမာာသာ�ဒေပိုါကစ်ို့န် ် အခေါ်မာာခုပံိုစိစည့်�်အခေါ်ဖြ�စိ ် အခေါ်သု�ံဖြပို�နိုးုင်ဒ်ေကြကာင်�် ဒေတ်ွ�့

ပိုါသည့်။် သးု�ဒေသာလ်ူည့်�် ပိုလူတ်စ်ိတ်စိ�်ူ�ခုွဒံေပို�တ်ွင် ်တ်ွယူက်ပိုဒ်ေန်ဒေသာ ကမာာသာ�ဒေပိုါကမ်ာ�ာ�သည့် ်အခေါ်လူွယူတ််ကူ ကွာက�နိုးုင််

ဒေကြကာင်�်ဒေတ်ွ�့သည့်။် ကမာာခုွနံို�င််သ်��ာခုွ ံတ်းု�ကးုနိုုင််�ယူ�ဉ််ပိုါက သ��ာခုွသံည့်ပ်ိုးုပိုါ�မြိပိုး� အခေါ်ဒေလူ�ခု� းန်ဒ်ေပိုါဒ်ေသာဒေကြကာင််ပ်ိုးုမားု၍အခေါ်သု�ံဖြပို�

့န်် လူွယူက်ူ ဒေကြကာင်�်ဒေတ်ွ�့သည့်။် ထိုးု�အခေါ်ဖြပိုင် ်ကမာာသာ�ဒေပိုါကစ်ို့န် ်အခေါ်မာာခုပံိုစိစည့်�်အခေါ်ဖြ�စိဖ်ြပိုင်�်င်သ်ည့်််အခေါ်ခုါ သ��ာခုွမံာ�ာ�သည့််

ကမာာခုွမံာ�ာ�ထိုကအ်ခေါ်ဒေပိုါကဒ်ေ�ာက့်  ပိုးုမားုလူွယူက်ူမြိပိုး� ကြိုကး��တ်စိက်ြိုကး��တ်ွင်လ်ူည့်�် သ��ာအခေါ်ခုွအံခေါ်မာ�ာ�အခေါ်ဖြပိုာ� ခု� းတ််�ွ့နိုးုင်သ်ည့်။် 

ပိုတ်ဝ်န််�က�င်ရ်ိုးုဒေထိုာင််အ်ခေါ့်လူည့်�် ပိုလူတ်စ်ိတ်စိဖ်ြ�င်် ်ဖြပို�လူုပိုထ်ိုာ�ဒေသာ �ူ�ခုွမံာ�ာ� ထိုက ်သ��ာခုွကံးု ပိုးု၍ ဦး�စိာ�ဒေပို�အခေါ်သု�ံဖြပို�သင်််

ပိုါသည့်။် မြိမားတ််ဒေ�သ့�းကး့ကူ� ဒေက��့ာာဝန်�်က�င်တ််ွင် ် သ��ာဒေကာင်မ်ာ�ာ�ကးု စိာ�သု�ံမြိပိုး�ဒေန်ာကအ်ခေါ်ခုွမံာ�ာ�အခေါ်ာ� စိွန််ပ်ိုစိထ်ိုာ�သဖြ�င်် ် 

၎င်�်အခေါ်ခုွမံာ�ာ�ကးု အခေါ်လူွယူတ််ကူ ့့�းနိုးုင်သ်ည့်။်

ကမာာသာ�ဒေပိုါကစ်ိုဒေ�ာင်�့်န် ် ဒေန့်ာဒေ့ာ�ခု�ယူ့် ာတ်ွင် ် ကမာာအခေါ်ကြိုကး�ဒေကာင်မ်ာ�ာ�့�း့ာဒေန့်ာကးု အခေါ်ဒေဖြခုဖြပို�၍ ဒေ့ာ�ခု�ယူသ်င်််

ပိုါသည့်။် စိုဒေ�ာင်�့်မာည့််ဒ်ေန့်ာသည့် ် ကြိုကး��မာ�ာ�အခေါ်ာ� ပို�ကစ်ိး�ဒေစိနိုးုင်သ်ည့်် ် ဖြပိုင်�်ထိုန်ဒ်ေသာလူုင်�်မာ�ာ�နို�င််ဒ်ေ့စိး�ဒေကြကာင်�်မာ�ာ�

အခေါ်နိုတ့ာယူမ်ာ� ကာကွယူဒ်ေပို�နိုးုင်သ်ည့်် ် ဒေန့်ာဖြ�စိသ်င်် ် သည့်။် ကမာာသာ�ဒေပိုါကစ်ိုဒေ�ာင်�်သည့််စ်ိမာ�်သပိုမ်ာုမာ�ာ�ကးု(ပို့တ််းုင်တ််ွင် ်

�းဇင်ဘ်ုာလူ ၂၀၁၉ မာ� နိုးုဝင််ဘုာလူ ၂၀၂၀အခေါ်ထိုး၊ ပိုန်ာဒေတ်ာင်တ််ွင််မာတ််လူမာ�နိုးုဝင်ဘ်ုာလူ၂၀၂၀ အခေါ်ထိုးနို�င််် ပို့ည့်က်းန်�် တ်ွင််ဒေမာလူမာ� 

နိုးုဝင််ဘုာလူ ၂၀၂၀အခေါ်ထိုး) ဒေန့်ာ ၃ ခုုတ်ွင်လ်ူုပိုဒ်ေ�ာင်ခ်ု့ပ်ိုါသည့်။် 

ကြိုကး��မာ�ာ�ဖြပိုင်�်င််ပိုုမံာ�ာ ၄.၅ မားတ်ာ့�ည့်ဒ်ေသာကြိုကး��ကးုအခေါ်သု�ံဖြပို�မြိပိုး� သ��ာခုွမံာ�ာ�ကးု အခေါ်လူယူမ်ာ�အခေါ်ဒေပိုါကဒ်ေ�ာကက်ာ ၀.၅ မားတ်ာစိး

ဖြခုာ�၍ ဒေ�ါင်လ်ူးုကခ်ု� းတ်�်ွ့ဖြခုင််�ဖြ�စိသ်ည့်။် အခေါ်ကွာအခေါ်ဒေဝ� တ်စိခ်ုုစိးတ်ွင်သ်��ာခုွ၅ံခုုမာ�၁၀ခုုအခေါ်ထိုးတ်ွ့ခု�ည့်န်ိုးုင်သ်ည့်။် ဒေ့အခေါ်န်က ်

၁မားတ်ာမာ�၄မားတ်ာ တ်ွင််ခု�ထိုာ�မြိပိုး� စိုဒေ�ာင်�် သည့် ် (ပိုု-ံ ၄)။ လူစိဉ်လ်ူတ်းုင််�ကမာာစိုသည့်် ် ကြိုကး��မာ�ာ�ကးု ဖြပိုန််လူည့်သ်းမာ�်�ည့်�်မြိပိုး� 

ကြိုကး��အခေါ်သစိ ်မာ�ာ�ဖြ�င််ဖ်ြပိုန်လ်ူည့်အ်ခေါ်စိာ�ထိုးု� ဒေန့်ာခု�ထိုာ�သည့်။် ထိုးုဒေန်ာက ်ကပိုဒ်ေန်သည့််် ကမာာမာ�ာ�ကးုဒေ့တ်ွကသ်ည့်။်

ပုံံ� ၄- သ��ာခုွကံးအုခေါ်သု�ံဖြပို�၍ကမာာစို့ န်ပ်ိုစိစည့်�်ဖြပို�လူပုိုထ်ိုာ�ပိုုံ (အခေါ်ဒေပို�) နို�င််် ကမာာသာ�ဒေပိုါကမ်ာ�ာ� (ဒေအခေါ်ာက)်

4



ကမာာသာ�ဒေပိုါကမ်ာ�ာ�ကးုဒေယူဘုုယူ�အခေါ်ာ�ဖြ�င်် ်တ်စိန်ို�စိပ်ိုတ်လ်ူုံ�ဒေတ်ွ�့ဒေသာလ်ူည့်�် ဒေန့်ာဒေ�သကးု လူးုက၍့့်�းနိုးုင်သ်ည့််က်မာာ

သာ�ဒေပိုါကအ်ခေါ်ဒေ့အခေါ်တ်ွကမ်ာ�ာဒေဖြပိုာင်�်လူ့နိုးုင်သ်ည့် ်(ပိုု-ံ ၅)။ ဒေလူလ်ူာမာုအခေါ့် ကမာာသာ�ဒေပိုါကမ်ာ�ာ�ကးု ပိုန်ာဒေတ်ာင်တ််ွင််အခေါ်မာ�ာ��ု�ံ

့့�းခု့မ်ြိပိုး� ပို့တ််းုင််တ်ွင််အခေါ်ဒေ့အခေါ်တ်ွကအ်ခေါ်န်ည့်�်င်ယူ ်သာ့့�းခု့သ်ည့်။် ထိုးုသးု�ကွ့ဖြပိုာ�့ဖြခုင်�်မာ�ာသာ�ဒေပိုါကစ်ိုဒေ�ာင်�်သည့််ဒ်ေန့်ာအခေါ်န်း�တ်

ဝးုကတ််ွင် ်သဘုာဝ ကမာာသကက်ြိုကး�ဒေကာင်မ်ာ�ာ�ဒေပိုါမာ�ာ�မာု၊ သာ�ဒေပိုါကစ်ိုသည့်််ဒေန့်ာနို�င််် ယူင်�်သဘုာဝသကက်ြိုကး�ဒေကာင့်် �း သည့်််

ဒေန့်ာအခေါ်ကွာအခေါ်ဒေဝ�စိသည့်တ််းု�အခေါ်ဒေပို�မာူတ်ည့်သ်ည့်။် ကမာာသာ�ဒေလူာင်�်မာ�ာ�ကးုဒေ့ထုိုအခေါ်လူာာတ်းုင််� တ်ွင် ် စိုဒေ�ာင်�့့်�းနိုးုင််မြိပိုး� ဒေ့

အခေါ်န်ကက်းုလူးုက၍် သာ�ဒေပိုါက့် ့�းမာု သးသးသာသာကွာဖြခုာ�မာုမာ့�းဒေကြကာင်�် ဒေတ်ွ�့သည့်။်

တ်စိလ်ူသာ�အခေါ့်ာယူ့် �းကမာာသာ�ဒေပိုါကမ်ာ�ာ�ကးုမာ�ကစ်ိးဖြ�င််အ်ခေါ်လူွယူတ််ကူဖြမာင်န်ိုးုင်သ်ည့်။် အခေါ်ကယူ၍် ကမာာသာ�ဒေပိုါကစ်ိုသည့်််

ကြိုကး��ကးု ၂လူထိုက်ပိုးု၍ ဒေ့ထို့တွ်င််ခု�ထိုာ�မားလူာင် ်အခေါ်ဖြခုာ� မာလူးုအခေါ်ပိုသ်ည့်် ်အခေါ်ဒေကာင်မ်ာ�ာ� (ဥပိုမာာခု့င််�ဒေကာင်မ်ာ�ာ�) အခေါ်မာ�ာ�အခေါ်ဖြပိုာ�

တ်ွယူက်ပိုမ်ြိပိုး�ထိုးုမာ�တ်�င််သ်ာ�ဒေပိုါကမ်ာ�ာ�အခေါ်ာ� �ု�ံအခေါ်ုပိုလ်ူာနိုးုင်သ်ည့်။် ဒေန်ာက�်ကတ််ွ့အခေါ်ဒေန်ဖြ�င်် ် သ��ာခုွမံာ�ာ�၏ ကြံ့ကံ်ခုးုင်မ်ာုအခေါ်ာ� 

ထိုးခုးုကလ်ူာဒေစိသည့်။် ထိုးုဒေကြကာင်် ် ကမာာသာ�ဒေပိုါကစ်ိုသည့်််ကြိုကး��လူးုင်�်ကးု ၂လူမာတ်းုင်မ်ား ဖြပိုန််လူည့် ် သးမာ�်�ည့်�့်န် ် အခေါ်ကြံ့ကဖံြပို�လူးု

ပိုါသည့်။် အခေါ်ဘုယူဒ်ေကြကာင််�်းုဒေသာထ်ိုးုအခေါ်ခု� းန််တ်ွင် ်ကမာာသာ�ဒေပိုါကမ်ာ�ာ�သည့် ်ဒေသ�င်ယူမ်ြိပိုး� အခေါ်ခုွနံိုုန်ယူသ်ည့််် အခေါ်တ်ွက ်ခုွာယူူမြိပိုး� 

သကက်ြိုကး�ဒေကာင်အ်ခေါ်ဖြ�စိ ်ဒေမာွ�ဖြမာူမာည့််ဒ်ေန့်ာသးု�ဒေဖြပိုာင်�်ဒေ့့�့န် ်အခေါ်ဒေကာင်�်�ု�ံ အခေါ်ခု� းန် ်ဖြ�စိဒ်ေသာဒေကြကာင််ဖ်ြ�စိပ်ိုါသည့်။်

ပုံံ� ၅-  လူအခေါ်လူးုက်သ��ာခုွံဒေပို�တ်ွင််ကပ်ိုဒေန်ဒေသာကမာာသာ�ဒေပိုါက်၏အခေါ်ဒေ့အခေါ်တ်ွက်ဖြပိုထိုာ�ပိုုံ (ပို့်တ်းုင််တ်ွင််
�းဇင််ဘုာလူ၊ ပိုန်ာဒေတ်ာင််တ်ွင််မာတ််လူနို�င်််ပို့ည့််ကးန််�တ်ွင််ဒေမာလူမာ�စိ၍စိမာ်�သပို်လူုပို်ဒေ�ာင််  ခု့်သည့််။)

မြိမားတ််လေ့�သား၏အနာာဂတ််ကမာာလေ့မာ��ခြမာူလေ့ရာ�

ခြုံခု�ံ၍ဒေဖြပိုာ့မာည့်�်းုပိုါက မြိမားတ်အ်ခေါ်န်း�့�းကမာ�်ရိုးးု�တ်န််�ဒေ့ဖြပိုင်သ်ည့် ် အခေါ်န်ာဂျတ်က်မာာဒေမာွ�ဖြမာူဒေ့�လူုပိုင််န်�် အခေါ်တ်ွကသ်ဘုာဝ

သာ�ဒေလူာင်�်မာ�ာ�အခေါ်ာ�အခေါ်လူုအံခေါ်ဒေလူာကဒ်ေပို�စိွမာ�်နိုးုင်သ်ည့်။် သာ�ဒေ�ာက့် ာမာ�့့�းဒေသာ သာ�ဒေလူာင်�်မာ�ာ�အခေါ်ဒေပို�မာ�းခုးု့န်မ်ာလူးုအခေါ်ပို်

ဒေပို။ မြိမားတ်ဒ်ေ�သတ်ွင်�်ကမာာစိဦး�ဒေမာွ�ဖြမာူသူမာ�ာ�သည့်�်းဒေ့ဒေတ်ာ့�းလူမာုပိုင်၏်အခေါ်ဖြမာစိတ််ွင်က်ပိုဒ်ေန်ဒေသာ ကမာာဒေကာင်င််ယူမ်ာ�ာ�ကးု 

ဒေကာကယ်ူူဖြခုင်�်(သးု�မာဟိုတ်)် ကမာာင်ုပို ်သမာာ�မာ�ာ�ထိုမံာ� ကမာာဒေကာင်င််ယူမ်ာ�ာ�ကးု ဝယူယ်ူူစိုဒေ�ာင်�်မြိပိုး�ကြိုကး��တ်ွင် ် ဘုးလူပိုဒ်ေဖြမာဖြ�င်် ်

ကပ်ို၍ ဒေ့ဒေပို�ဒေလူ�ာင်အ်ခေါ်းမာမ်ာ�ာ�တ်ွင်ခ်ု�ထိုာ�ဖြခုင်�်ဖြ�င်် ် တ်းထိုွင်�်န််�သစိဒ်ေမာွ�ဖြမာူခု့က်ြကပိုါသည့်။် လူက့် �းတ်ွင် ် ထိုုတ််လူုပိုမ်ာုသည့််

စိး�ပိုွာ�ဖြ�စ်ိ မာဟိုတ််ဒေသ�ဒေသာ်လူည့််� ကမာာဒေမာွ�ဖြမာူသူမာ�ာ� အခေါ်ဒေန်ဖြ�င််် သဘုာဝမာ�ကမာာသာ�ဒေပိုါက်မာ�ာ�စိဉ််�က်မာဖြပိုတ်် ့့�းနိုးုင််

သမာာကာလူပိုတ်လ်ူုံ� ဒေမာွ�ဖြမာူဒေ့�အခေါ်ာ� လူုပိုဒ်ေ�ာင့်် ာမာ�ဒေ��ကွကတ််ဒေဖြ��ဒေဖြ��တ်းု�ပိုွာ�လူာနိုးုင်မ်ြိပိုး� လူုပိုင််န််�မာ�ာ�လူည့်�် တ်းု�ခု�့�

လူုပိုက်းုင် ်လူာနိုးုင်က်ြကမာည့် ်ဖြ�စိပ်ိုါသည့်။်

ကမာာ၏ဘုဝစိကန်ို�င်််ကမာာသာ�ဒေပိုါကမ်ာ�ာ�စုိယူူဖြခုင်�်
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မြိမားတ််ကမာ်�ရိုးးု�တ်န််�၏ သဘုာဝပိုတ််ဝန််�က�င််ကးု ဒေမာလူမာ�ဒေအခေါ်ာက်တ်းုဘုာလူထိုး ့�ည့််လူ�ာ�ဒေသာ မားု�့ာသး၊ ကးလူးုမားတ်ာ 
၃၀၀ခုန့်််�ည့်လ်ူ�ာ�သည့််် တ်န်သာာ့းဖြမာစိ ်နို�င််် ကွန််ယူကသ်�ွယူယ်ူ�ကဖ်ြ�ာဒေန်မြိပိုး� ဒေဖြခုာကမ်ားတ်ာ �းဒေ့့�းသည့််် ဖြမာစိင််ယူဒ်ေခု�ာင်�်င်ယူ်

မာ�ာ�၊ �းဒေ့ဒေတ်ာမာ�ာ�့ာ၊ ဒေ�သအခေါ်ဖြ�စ်ိဝးဒေသသဖြပို�နိုးငု်သ်ည့် ် (ပံုို-၆)။ လူက့် �း ကမာာငု်ပ်ိုယူူ့ �့းသည့််ဒ်ေ�သမာ�ာ�မာ�ာ ပ့်ိုတ်းငု်ဒ်ေက��့ာာ 
သမာုတ်ဖ်ြမာစိဝ်နို�င်် ်ဒေက�ာက�်�ာဖြမာစိ ်အခေါ်န်း�တ်စိဝ်းုကတ််းု� ဖြ�စိသ်ည့်။် ထိုးု�အခေါ်ဖြပိုင် ်ပိုန်ာဒေတ်ာင်ဒ်ေက��့ာာနို�င်် ်ပို့ည့်က်းန်�်ဒေက��့ာာ အခေါ်န်း�

တ်စိဝ်းုကတ််ွင််လူည့်�် ဒေတ်ွ�့ပိုါသည့်။် သဘုာဝအခေါ်ဒေလူ�ာက ်ကမာာမာ�ာ�ဒေပိုါကပ်ိုွာ�သည့််် ဒေန့်ာနို�င်််န်း�ဒေသာဒေန့်ာမာ�ာ�သည့် ်ကမာာ

ဒေမာွ�ဖြမာူ့န်အ်ခေါ်တ်ွက ်သင်််ဒေလူ�ာသ်ည့်််ဒေန့်ာမာ�ာ�ဖြ�စိသ်ည့်။်

ပုံံ� ၆-  မြိမားတ််နို�င်််အခေါ်န်း�တ်စိ်ဝးုက်ဖြပိုဒေဖြမာပိုုံ။ အခေါ်ဝးုင််�သည့်် ကမာာ
လူုပို်င်န််�ဒေ့ဖြပိုင််ကးုဖြပိုသည့််။ အခေါ်စိက်အခေါ်ဒေဖြပိုာက်သည့််
သုဒေတ်သန်ဖြပို�လူုပို့်ာဒေန့်ာကးုဖြပိုသည့််။

ပုံံ� ၇-  မားု�့ာသး၌�းဒေ့တ်က်ခု� းန်် ဒေ့ကြကမာ်�ဖြပိုင့််� း �ာ�ဓာာတ် ်
ပိုါဝင်မ်ာု။ အခေါ်ဝးုင်�်သည့် ်ကမာာလူုပိုင််န််�ဒေ့ဖြပိုင်က်းု ဖြပိုသည့်။်

ယူင််�ဒေန့်ာမာ�ာ�အခေါ်န်က ်ဒေက�ာက�်�ာဖြမာစိသ်ည့် ်တ်န်သာာ့းဖြမာစိ၏် ဖြမာစိခ်ုွ့ဖြ�စိမ်ြိပိုး�မားု�့ာသးတ်ွင် ်ဒေ့ခု� း�စိး��င်�်မာ ုပိုမာာဏ္ဏဖြမာင််မ်ာာ�

မြိပိုး�ဒေ့စိး�သန််ပိုါသည့်။် သးု�့ာတ်ွင် ်ဖြမာစိည့််ာာဘုက ်င်ါ�ကးလူးုမားတ်ာခုန််အ်ခေါ်ထိုး အခေါ်င်နံိုုန််� ၅‰ အခေါ်ထိုက့် �း ဒေ့အခေါ်လူာာကး ုဖြမာစိ၏်ကြကမာ�်ဖြပိုင််

တ်ွင််ဒေတ်ွ�့�း့ပိုါသည့်။် ယူင်�်ဒေ့ငံ်အခေါ်လူာာဒေကြကာင်် ်ကမာာမာ�ာ� မားု�ကာလူတ်ွင် ့်�င်သ်န်န်ိုးုင်ပ်ိုါမာည့်။် 
ဒေလူလ်ူာဒေတ်ွ�့�းခု�ကမ်ာ�ာ�အခေါ့် ဒေက�ာက�်�ာဖြမာစိတ််ွင် ် ကမာာဒေမာွ�မာည့်�်းုပိုါက ဒေ့စိး��ဏ္ဏက်းုခုနံိုးုင််ဒေသာ ခုးုင််ခုံ်သည့်််ဒေ�ာင်မ်ာ�ာ�

ဖြပို�လူုပို့် န််လူးုအခေါ်ပိုပ်ိုါသည့်။် 
ဖြမာစ်ိလူကတ််ကမ်ာ�ာ�မာ�သး�ဖြခုာ�တ်ည့့်် �းဒေသာ �းဒေ့ဒေတ်ာဒေခု�ာင််�င်ယူမ်ာ�ာ�တ်ွင် ် မားု�့ာသးအခေါ်တ်ွင်�်၌ ပိုင်လ်ူာင် ် အခေါ်င်နံိုုန််� ၁၀‰ 

အခေါ်ထိုက့် �းဒေကြကာင်�်ဒေတ်ွ�့�း့ပိုါသည့် ်(ပိုု ံ-၈ အခေါ်ဒေပို�ပိုု)ံ။ ကမာာမာ�ာ�ကြိုကး�ထိုွာ�မာုနို�င်် ့်�င်သ်န်မ်ာုအခေါ်တ်ွက ်သင််ဒ်ေတ်ာဒ်ေသာ ဒေ့ငံ်နိုုန််�ကးု 

ဒေကာင်�်စွိာ မာသး့ �း့ ဒေသ�ဒေသာလ်ူည့်�် (Tan & Wong 1996) တ်းု�၏ဒေလူလ်ူာမုာက ကမာာသာ�ဒေလူာင်�်မာ�ာ�သည့်် အခေါ်င်နုံိုန်�် ၁၂-၃၀‰ 

အခေါ်ကြကာ� ့�င်သ်န်က်ြိုကး�ထိုွာ�နိုးုင်မ်ြိပိုး� အခေါ်င်နံိုုန််� ၁၂-၂၄‰ အခေါ်ကြကာ� အခေါ်ဒေကာင်�်�ု�ံ ့�င်သ်န်မ်ာုကးု ဒေတ်ွ�့�း့ဒေကြကာင်�်   ဒေ�ာဖ်ြပိုထိုာ�

ပိုါသည့်။် သက့် င််် ကမာာမာ�ာ�အခေါ်တ်ွက ် ဒေ့င်နံိုုန််�န်ည့်�်သည့်် ် အခေါ်ဒေဖြခုအခေါ်ဒေန်ကးု အခေါ်ခုးုကအ်ခေါ်တ်န််အ်ခေါ်ာ�ဖြ�င်် ် ခုနံိုးုင့်် ည့့်် �း  ဒေသာလ်ူည့်�် 

အခေါ်စိာစိစိယ်ူူစိာ�ဒေသာကမ်ာုကးု အခေါ်ဟိန််အ်ခေါ်တ်ာ� ဖြ�စိဒ်ေစိသည့်။်

ကမာာဒေမာွ�ဖြမာူဒေ့�လူုပိုင််န်�်အခေါ်တ်ွက ်သင််ဒ်ေလူ�ာဒ်ေသာဒေ့ဖြပိုင််

TOYOKAWA Masaya ၁ ၊ ခုင်ဒ်ေမာခု�စိဒ်ေမာာင် ်၂ ၊ အခေါ်းသ့ဖြ�ူ ၂ ၊ ည့်း�ည့်း�ထွိုန်�် ၂ ၊ YOKOYAMA Katsuhide ၃ ၊ SAITO Hajime ၁ ၊ KODAMA Masashi ၁
၁ ဂျ�ပိုန််အခေါ်ဖြပိုည့်ဖ်ြပိုည့်�်းုင့်် ာစိးုကပ်ို� း��ဒေ့�သးပိုံသံုဒေတ်သန်စိင်တ််ာ
၂ အခေါ်ဏ္ဏဏဝါသးပိုံဌံာာန်၊ မြိမားတ်တ််ကကသးုလူ်
၃ တ်းုက� း�မြိမား��ဒေတ်ာတ််ကကသးုလူ်
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ကမာာ၏အခေါ်စိာဖြ�စိဒ်ေသာ အခေါ်ပိုင််ဒေမာာာဒေလူ��မာ�ာ�ဒေပိုါမာ�ာ�မာုသည့် ်အခေါ်ဒေ့�ကြိုကး�ဒေသာအခေါ်ခု�ကတ််စိခ်ု�က ် ဖြ�စိသ်ည့်။်  အခေါ်စိာမာ�ာ�ဒေလူဒေလူ 
ကမာာကြိုကး�ထိုွာ�မာုဖြမာန်ဒ်ေလူဒေလူဖြ�စိမ်ြိပိုး� ကြိုကး�ထိုွာ�မာုဖြမာန်လ်ူာင် ် ထိုွကန်ိုုန််�ဖြမာင််၊် ထိုွကန်ိုုန််�ဖြမာင််လ်ူာင် ် အခေါ်က� း��အခေါ်ဖြမာတ်ပ်ိုးုမားု့့�းမာည့်။် ထိုးု�

အခေါ်ဖြပိုင်အ်ခေါ်စိာ�အခေါ်စိာမာ�တ်�င််် ဂျလူးုကက်းုဂျ�င်မ်ာ�ာ� ပိုးုမားုမာ�ာ�ဖြပိုာ�စိွာ့့�းသဖြ�င််် ကမာာ၏ အခေါ့်သာပိုးုမားုဒေကာင်�်မာွန်လ်ူာဒေစိသည့်။် 
မား�ု့ာသးတွ်င််ဖြမာစိ်ဒေ့စိး��င်�်မုာဒေကြကာင်််ဒေ့ဒေနို�ာက်က� းသွာ�သဖြ�င်််အခေါ်ပိုင််ဒေမာာာဒေလူ��ဒေပိုါက်ပွိုာ�မုာသည့််ဒေယူဘုုယူ�အခေါ်ာ�ဖြ�င်််န်ည့်�်ပိုါ�

သည့်။် ယူခုုဒေလူလ်ူာမုာအခေါ့် မား�ုဦး�့ာသးတွ်င် ်ကလူးရုိုးး�ုး�လ်ူ ဒေ့ာင်ဖ်ြ�ာမုာ (chlorophyll fluorescence) သည့် ်ယူာယူးဖြမာာင်််တ်ကခ့််ုမြိပိုး� 
ဒေန်ာကပ်ိုးငု်�်တွ်င်မူ်ာ တ်ဖြ�ည့်�်ဖြ�ည့်�်ဖြပိုန်လ်ူည့်န််းမာ််က�သွာ�သည့် ်(ပံုို-၈ ဒေအခေါ်ာက်ပံုို)။ သးု�ဒေသာလ်ူည့်�် �းဒေ့ဒေတ်ာဒေခု�ာင်�်၏ ဒေအခေါ်ာက် ဒေဖြခု

�့း မာ�ာ�ဖြပိုာ�လူ�သည့််ဘ်ုကတ််း� း့�ယူာ�မာ�ာ�နို�င််် သက့် �းဒေအခေါ်ာဂ့်ျန်စိ ် ပိုစိစည့်�်မာ�ာ�သည့် ် အခေါ်န်ည့် ် အခေါ်နို�စိမ်ာ�ာ�အခေါ်ဖြ�စိစု်ိပံုိုဒေန့်ာမာ�  
ဒေ့စိး�ဒေကြကာင်�်ဒေကြကာင််် ဒေ့ထ့ိုတွ်င် ် ဖြပိုန်လ်ူည့်�်းငု်�်သွာ� သည့်််အခေါ်တွ်က ်မား�ု့ာသးအခေါ်တွ်င်�် ကမာာမာ�ာ�အခေါ်စိာအခေါ်ဖြ�စ်ိအခေါ်သံု�ဖြပို�နိုးငု်သ်ည့်။် 

ဒေ�ာင်တွ််င်ခ်ု� းတ်�့ွ်ဒေမွာ�ဖြမာူထိုာ�ဒေသာ ကမာာမာ�ာ�သည့်် 
�းဒေ့ဒေတ်ာကြကမာ�်ဖြပိုင့်် �း သဘုာဝကမာာမာ�ာ�ထိုက် 
ဒေ�� ကွက်ပိုးု� နိုးု င််သ ည့််် အခေါ် ာ့ ယူ်အခေါ် စိာ� ဒေ့ာ က် �့း ့ န် ်
အခေါ်ခု� းန်ပ်ိုးမုားကုြကာဒေကြကာင်�် ကမာာဒေမွာ�ဖြမာူသူတ်စ်ိဦး�၏ 
ဒေဖြပိုာဖြပိုခု�က်အခေါ့်သး့ သည့််။ အခေါ်ကယူ၍် ဒေအခေါ်ာက်စိးဂျ�င််

ဒေလူ�ာန််ည့်�်ဖြခုင်�်မာဖြ�စိဒ်ေပို�ပိုါက မား�ု့ာသးတွ်င် ် ကမာာ

တွ်ယူက်ပိုသ်ည့်််တ်းငု် ် (သးု�မာဟုိတ်)် ကမာာထိုည့်််ထိုာ�

သည့်််ဖြခုင်�်မာ�ာ�အခေါ်ာ� �းဒေ့ဒေတ်ာကြကမာ�်ဖြပိုင်သ်းု� ဒေ့့�ဒေပို�

ဖြခုင်�်ဖြ�င််် ကမာာကြိုကး�ထွိုာ�မုာကး ု ဖြမာန်�်န်ဒ်ေစိနိုးငု်သ်ည့််။ 
ကမာာဒေမွာ�ဖြမာူဒေ့�ပိုးမုားအုခေါ်က� း��ဖြ�စ်ိထွိုန်�်ဒေစိ့န် ် ဒေ�သ

ပိုတ်ဝ်န်�်က�င်န်ို�င်််ကးက်ုည့်းသည့်် ်ဒေမွာ�ဖြမာူဒေ့�န်ည့်�်စိန်စိ်

မာ�ာ�ကး ု �ကလ်ူကသု်ဒေတ်သန်ဖြပို� သွာ�့န်လ်ူးအုခေါ်ပို်

ပိုါသည့်။်

န်းဂံုျ�ခု��ပိုအ်ခေါ်ာ�ဖြ�င််် မြိမားတ်အ်ခေါ်န်း�တ်စိဝ်းကု့် �း မာည့်သ်ည့်််

�းဒေ့ဒေတ်ာဒေခု�ာင်�်မာ�ာ�တွ်င်မ်ာ�း ု ကမာာဒေမွာ�ဖြမာူ နိုးငု််

ပိုါသည့်။် မား�ု့ာသးတွ်င် ် အခေါ်ပိုင်ဒ်ေမာာာဒေလူ��မာ�ာ�

ဒေလူ�ာန််ည့်�်သွာ�ဖြခုင်�်ဒေကြကာင်််  ကမာာကြိုကး�ထွိုာ�မုာ ဒေနို��

ဒေကွ�မြိပိုး� ဒေ့ာင်�်တ်န်�်ဝင် ် အခေါ် ာ့ယူအ်ခေါ်စိာ�သးု� ဒေ့ာက် �့း

့န် ်အခေါ်ခု� းန်ပ်ိုးကုြကာနိုးငု်ပ်ိုါသည့်။် မြိမားတ်အ်ခေါ်န်း�တ်စိဝ်းကုတွ််င်် 
ကမာာဒေမွာ�ဖြမာူဒေ့�လုူပ်ိုင်န်�် �ံွ�မြိ�း��တ်း�ုတ်က်ဒေစိ့န််

အခေါ်တွ်က ် သုဒေတ်သန်လုူပိုင််န်�်မာ�ာ� တ်း�ုခု�့�ဒေ�ာင့်် ာက်

သွာ�့န် ်လူးအုခေါ်ပိုပ်ိုါမာည့်။်

ပုံံ� ၈-  ပိုန်ာဒေတ်ာင််ဒေက��့ာာအခေါ်န်း�သုဒေတ်သန်ဖြပို�လူုပ်ို့ာ ဒေန့်ာတ်ွင့််ာသး
အခေါ်လူးကု�်ာ�ဓာာတ်ပ်ိုါဝင်မု်ာအခေါ်ဒေဖြပိုာင်�်အခေါ်လ့ူ (အခေါ်ဒေပို�ပံုို) နို�င်််ကလူးရုိုးး�ုး�လူ်
ဒေ့ာင််ဖြ�ာမာု (ဒေအခေါ်ာက်ပိုုံ)။ သုဒေတ်သန်ဖြပို�လူုပို့်ာဒေန့်ာသည့််�းဒေ့
ဒေခု�ာင်�်ဖြ�စိ၍်၎င်�်အခေါ်န်း�တ်ွင်သ်ဘုာဝကမာာဒေပိုါကပ်ိုွာ�့ာဒေန့်ာ့�းသည့်။်

   7ကမာာမွေးမား�မြူမာူမွေး��လမား�ညွှနှ်း
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နက်ေသာ
ဆကသ်ယွရ်န၊် 
အဏဝါသပိဌံာန၊ မတိတ်ကသိလု် ၊ https://www.facebook.com/msmyeik.edu/

ဂျပနအ်ြပညြ်ပညဆ်ိငုရ်ာစိကုပ်ျ ိးေရးသပိသံေုတသနစငတ်ာ၊ https://www.jircas.go.jp/en


