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ပစာများ ထိန်းသိမ်းြပုြပင်ြခင်း
ဦးညွန် ့ မာင်
စာ ကည့်တိက်မှူး-၂ ( ငိမ်း)
တက္က သိလ်များ ဗဟိစာ ကည့်တိက်၊ ရန်ကန်။

တတိယ ကိမ် ြမာက် ရှမ်းပရပိက် ပစာကွန်ဖရင့်စာ စာင်၊ ၂ဝ၁၅ ခနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ၊ နှာ ၆၂-၆၆ ထိ။
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ပစာများ ထိနး် သိမး် ြခင်း
စာ ကည့်တိက်များ၌ ပစာများကိ စ ဆာင်းြခင်း၊ စနစ်တကျ တိက်ပိင်စာရင်းသွင်းြခင်း၊ ကတ်တ လာက် ရး
ြခင်း၊ ကက်တ လာက် ကဒ်များကိ ကက်တ လာက်အများတွင် အက္ခရာစဉ်ြဖင့် ထားြခင်း၊ စင် ပ သိ ့ စနစ်တစ်ခခြဖင့်
တင်ြခင်းများ ြပုလပ်ရမ ြဖင့် စာ ကည့်တိက်မှူး၏တာဝန်သည် မ ပီးဆး သး ပ။ စ ဆာင်းထားရှိ သာ ပစာများ အ
ရှည်ခ ပီး မပျက်စီးလွယ် စြခင်းငှာ ထိန်းသိမ်း စာင့် ရှာက်ရန်လည်း အ ရး ကီး လသည်။ ယင်းသိ ့ ထိန်းသိမ်း စာင့်
ရှာက်ရာ၌ ပစာများ ပျက်စီးလွယ် သာ အ ကာင်းများကိ ဦးစွာ သိထားသင့် ပသည်။

ပစာများ သက်တမ်းမ စ့မီ ပျက်စးီ ရြခင်း၏အ ကာင်းများ စိစစ်လ င်
၁။ ရာသီဥတ ပူြပင်းလွန်းြခင်း။
၂။ ရာသီဥတ စွတ်စိလွန်းြခင်း။
၃။ န ရာင် တိက်ရိက် အထိခရြခင်း။
၄။ မိး ရ စသည် အစွတ်စိခရြခင်း။
၅။ ထား သာ နရာသည် လလလွန်းြခင်း။
၆။ ဖန်မန် ့၊ ပိးမား၊ ြခ၊ ပရွက်ဆိတ်၊ ပိးတးလး၊ အ မီးနှစ်ခွ ကာင်၊ ပိးဟပ်၊ ကက် စ သာ သတ္တဝါများ ဖျက်ဆီးနိင် သာ
အ ြခအ န ရှိြခင်း။
၇။ ပစာသည် လ ပါင်း၊ နှစ် ပါင်းများစွာ လူ၏လက်နှင့်ထိ တွ ့မ မရှိြခင်း။
၈။ အရှည်ခ အာင် ြပုနိင် သာ ဆးဝါးပစ္စည်း အသးမြပုြခင်းဟူ၍ (၈)မျိုးခန် ့ တွ ့ရ ပသည်။
ယင်းအ ကာင်းတရား(၈)မျိုးတွင်
ထိန်းသိမ်း ပီး ြဖစ်သွားနိင် လသည်။

ရှာင်သင့်သည်ကိ

ရှာင်၍

ဆာင်သင့်သည်ကိ

ဆာင်လ င်

ပစာများ

အထက်ပါ အန္တရာယ်(၈)မျိုးတွင် ပထမအန္တရာယ်ကိ ကာကွယ်ရန်မှာ အညာ ဒသကဲ့သိ ့ ရာသီဥတ ပူြပင်းလွန်း
သာ အရပ်များ၌ နှစ်ထပ်အ ဆာက်အအ ြဖစ်လ င် စာအပ်များကိ အ ပ ထပ်၌ မထားဘဲ အာက်ထပ်၌ ထားြခင်းြဖင့်
ကာကွယ်နိင် လသည်။ ယခကာလ ခတ်မီစာ ကည့်တိက် ကီးများ၌ကား လ အးစက်ကိ အသးြပု က လသည်။
ဒတိယအန္တရာယ်ကိ ကာကွယ်ရန်မှာ ြမစ်ဝက န်း ပ ဒသကဲ့သိ ့ စွတ်စိလွန်း သာ ဒသများ၌ နှစ်ထပ်အ
ဆာက်အအြဖစ်လ င် စာအပ်များကိ အထက်ထပ်၌ ထားြခင်းြဖင့် စွတ်စိြခင်းအန္တရာယ်ကိ ကာကွယ်နိင် ပသည်။ ခတ်မီ
စာ ကည့်တိက် ကီးများ၌မူ ရ ငွ ့စပ်စက်များ တပ်ဆင်ထားရှိ က ပသည်။
တတိယအန္တရာယ်ကိ ကာကွယ်ရန်မှာ ပစာများ ပ သိ ့ န ရာင် တိက်ရိက်မကျ အာင် စာတိက်ဗီရိ၊ စာတိက်
သတ္တာများြဖင့် ထည့်၍ ယင်းဗီရိ၊ စာတိက် သတ္တာများ ပ သိ ့လည်း န ရာင်တိက်ရိက် မကျ အာင် ြပတင်းတခါးများ
၌ ယင်းလိပ်လိက်ကာ စသည်ြဖင့် ကာရထားသင့် ပသည်။
စတတ္ထအန္တရာယ်ကိ ကာကွယ်ရန်မှာ ဘးနရမှ မိး ရပက်ြခင်း၊ ခါင်မှ မိး ရယိြခင်း၊ အာက်မှ မိး ရ စသည်
စိမ့်ဝင်ြခင်း မရှိ အာင် စီမ၍ ပစာများကိ ပကတိ ြခာက် သွ ့ သာ နရာ၌ ထားြခင်းြဖင့် ကာကွယ်ရ ပမည်။
ပဉ္စမအန္တရာယ်ကိ ကာကွယ်ရန်မှာ ပစာထား သာအခန်းသည် မှာင်၍ လမဝင် သာ အခန်းမျိုး မြဖစ်ဘဲ အ
လင်း ရာင်လည်းရ၊ လဝင် လထွက်လည်း ကာင်း စရမည်။
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ဆ မအန္တရာယ်ကိ ကာကွယ်ရန်မှာ ြခ၊ ပရွက်ဆိတ်၊ ကက် စ သာ ပိးမားတိရ စ္ဆာန်များ မရှိ အာင် ပစာ ဗီရိ
နှင့်စာတိက် သတ္တာများကိ မြပတ်ဂရစိက်၍ ဖန်မန် ့၊ ပိးမားနှင့်အမက်သရိက်များကိ အနည်းဆး တစ်လလ င် တစ် ကိမ်
ခန် ့ သတ်သင်ရှင်းလင်း ပးသင့် ပသည်။ ပစာခန်းရှိ ဗီရိစာအပ်စင် စသည်တိ ့၏အ ြခ၌ ရနဆီခွက်ခွ၍ထားြခင်း၊
ပရပ်လး ပရပ်ခဲများထားြခင်း၊ အင်ဒရင်း ဆးကိ နရ ြခ၌ ပက်ဖျန်းြခင်း စသည်များြဖင့် ကာကွယ်နိင် ပသည်။ ခတ်မီ
စာ ကည့်တိက် ကီးများ၌မူ ယင်း ဆးများသာမက ဓာတ် ငွ ့ြဖင့် ပိးသတ်ြခင်း(Fumigation)လပ်ငန်းကိလည်း တစ်နှစ်
တစ် ကိမ်ကျ ြပုလပ် လ့ရှိ ပသည်။ ဖန်မန် ့အတွက် ဖန်စပ်စက်များကိလည်း သး က ပသည်။
ပ စ သာ စာ ပစ္စည်းများသည် လူ၏လက်နှင့်ကာလရှည် ကာစွာ ထိ တွ ့မ မရှိဘဲ ကင်း ဝး နလ င် ပိးမား
များ ပိ၍ ကျ ရာက်ဖျက်ဆီးနိင် လသည်။ ပိ၍လည်း ဆွး ြမ့လွယ် ပသည်။ ထိ ့ ကာင့် အနည်းဆး တစ်နှစ်တစ် ခါက်
ကျမ်းထပ်ကိ ြဖည်၍ လသလပ် စ ပီးမှ ဖန်မန် ့ ပိးမားတိ ့ကိ သတ်သင် ပးသင့် ပသည်။
အ မအချက်အ နြဖင့် ပစာကျမ်းများသည် သူ ့မူလ အြဖူထည်အတိင်းထားလ င် ဖတ်၍ စာလးမထင်ရသာ
မက ပိ၍ ဆွးလွယ် ပိးစားလွယ် လသည်။ ထိ ့ ကာင့် ရှး ခတ်က ပစာများကိ ရန ချး( ရန ကီး)နှင့်နနွင်းမန် ့ သင့်
ရ ရာစပ် ပီး အရည်သွက်လာ အာင် နလှန်း ပီးမှ သတ် ကသည်။ သတ်ရာ၌လည်း ဘယ်မှညာသိ ့ တစ်သမတ်တည်းသာ
ပွတ်တက်
ိ ရသည်။ ဘယ်ြပန်ညာြပန် လွန်းထိးသလိ မသတ်ရ ပ။ ယင်းသိ ့ သတ်လ င် ပရွက် ခါက်၍ ကျိုးတတ် ကာင်း
အထက် ရနကိင်ြခင်းအ ကာင်း၌ ြပခဲ့ ပီးြဖစ်သည်။
ဤသိ ့ ရနမသတ်မီ ဖန်မန် ့ပိးမားရှိ သာ ပစာများကိ တစ်ရွက်ချင်းခွာ၍ ဝက်မှင်ဘီးြဖင့် ဖီးသပ်သတ်သင်
ကာ ပိးမားဖန်မန် ့ ရှင်းသွားမှ ရနသတ်သင့် လသည်။
ယခ ခတ်တွင် ပစာဗီရိ၊ စာတိက် သတာများအတွင်း၌ ပရပ်လးများ ထည့်ထား ကသည်။ အိန္ဒိယနိင်င နယူး
ဒလီ မို ့ရှိ အမျိုးသားစာ ကည့်တိက်၌မူ ပစာစင်များ ပ ၌ ကီးမား သာ ပရပ်တးများကိ ထိပ်နှစ်ဖက်မှ တင်ထားသည်
ဟသိရ ပသည်။ အ နာက်နိင်င စာ ကည့်တိက်များတွင်မူ ရနအစား ပရပ်အဆီ စပါးလင်ဆီများြဖင့်လည်း သတ် က
သည်။ ဤြပဆိခဲ့ သာနည်းများြဖင့် ပစာများကိ ထိန်းသိမ်းရ ပမည်။

ပစာများ ြပုြပင်ြခင်း
ပစာြပုြပင်ြခင်း ဆိရာ၌ ရှး ခတ်ကမူ ပစာအကျိုးများကိ ဆက်ြခင်းနှင့် ပစာအလျားလိက် ကွဲသည်များကိ
စပ်ြခင်းမ လာက်ကိသာ ြပုလပ် ကသည်။ အကျိုးကိ ဆက်ရာ၌ ကျိုး သာ နရာကိ ငမိ အာင် ဝါးနှီးပါးပါးနှစ် ချာင်း
ြဖင့် ညပ်၍ ချုပ်ထားတတ် ကသည်။ အလျားလိက်ကွဲ သာ ပစာများကိမူ အကွဲထိပ်မှ ဝါးနှီးပါးပါးနှစ် ချာင်းကိ ကန် ့
လန် ့ြဖတ်ညပ်၍ ချုပ်ထား လ့ရှိ ကသည်။
အ နာက်နိင်င ခတ်မီစာ ကည့်တိက် ကီးများတွင်မူ ပစာအကျိုးများ ဆက်ြခင်း၊ အကွဲများကိ စပ်ြခင်း၊ အ
ပါက်များကိ ဖာြခင်း၊ မညီမညာ ြခစားထားြခင်းများကိ ခတ်မီဓာတ ဗဒ ကာ် စးများကိ အသးြပု၍ တ့ဆက်ြခင်း
နည်းြဖင့်ပင် ဖာြခင်း၊ အလွန် ဆွး ြမ့ န သာ ပစာ ပရပိက်စာအပ်၊ ဓာတ်ပ၊ ပိစတာ အစရှိ သာ ပစာပစ္စည်းများကိ
ပလပ်စတစ် လာင်းြခင်း၊ ပလပ်စတစ်ဖးြခင်း စသည်များကိပါ ြပုလပ် က ပသည်။
ယခြပခဲ့ သာ ပစာထိန်းသိမ်းြပုြပင်နည်းသည် ရှး ခတ်မှစ၍ အစဉ်အလာ အသးြပုခဲ့ က သာ ြမန်မာ့ရိးရာ
ပစာထိန်းသိမ်းြပုြပင်နည်းများသာ ြဖစ်ပါသည်။ ခတ်မီ ပစာပစ္စည်း ထိန်းသိမ်းြပုြပင်နည်း အ သးစိတ်ကိမူ စာ ကည့်
တိက်ပညာသင်တန်းများ(Conservation and Preservation) ဘာသာရပ်ဆရာတိ ့ သင် ကားသည့်အတိင်း မှတ်ယူ က
ရန် ြဖစ်ပါသည်။

ပရပိက်များ ထိနး် သိမး် ြပုြပင်နည်း
ပရပိက်များကိ ထိန်းသိမ်းနည်းမှာ ပစာများကိ ထိန်းသိမ်းနည်းနှင့်မြခားလှ ပ။ ထူးြခားသည်မှာ ပရပိက်များ
ကိ ဖန်မန် ့ ပိးမားသတ်သင်ရာ၌ ပရပိက်တစ်လာချင်းစီကိ လှန်၍ ဝက်မှင်ဘီး အနစားြဖင့် ြဖစ် စ၊ ထား သာ နရာသည်
ရနှင့်နီးသြဖင့် ရ ငွ ့ဓာတ်ရှိလ င်ြဖစ် စ တစ်လာနှင့်တစ်လာ ခွာ၍ မလွယ် အာင် ပူးကပ် နတတ်သည်။ ဤသိ ့ ပူးကပ်
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န သာအလာများကိ ဝါးကိ ြပုလပ်ထား သာ ဓားပါးပါးြဖင့် ညင်သာစွာ ခွာယူရသည်။ အချို ့ သာ ပရပိက်များ၌ စာ
လးများသည် လွန်စွာ မှိန် ပီး မထင်မရှား ြဖစ် နတတ်သည်။ ထိသိ ့ြဖစ်လ င် စာလး ဟာင်း ပ ၌ က့ကူဆြဖင့် ထပ် ရး၍
ထမင်းရည်ကျဲကျဲ သတ်လမ
ိ ်း ပးရသည်။ ထိအခါ စာလးများ မှးမှိန်မန်ဝါး န သာပရပိက်သည် ရးသစ်စကဲ့သိ ့ စာလး
များ ထင်ရှား ပ လွင်လာသည်။
ပရပိက်များကိ ြပုြပင်ရာ၌ ရှးအခါက ပရပိက်အလာများ ြပတ် နသည်ကိ ဆက်ြခင်းမ လာက်ကိသာ ြပုလပ်
ကသည်။ ယင်းသိ ့ ဆက်ရာ၌ ြပတ် န သာ နှစ်လာကိ စပ်၍ မိင်းကိင်စက္က ူြဖင့် ြဖစ် စ၊ အဝတ်စပါးပါးြဖင့် ြဖစ် စ အ
ထက်နှင့် အာက် နှစ်ဖက်ညပ်ကာ ကပ်ထားတတ် က လသည်။ ယခ ခတ် တိးတက် သာ စာ ကည့်တိက် ကီးများ၌မူ
(Conservation and Preservation Section)များ ထားရှိကာ ယင်းသိ ့ သာ ပရပိက်အ ပါက်များ၊ အစတ်အ ပဲများနှင့်
ဆက်ပိင်းကျိုးများကိ ခတ်မီ ကာ် စး၊ တိပ်ြပားများ စသည်တိ ့ြဖင့် ြပုြပင်ဖာ ထးနိင် ပီ ြဖစ် ပသည်။
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