
ျဖစ္စဥ္ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းတင္သူတစဥ္ီးအေနျဖင္ ့လက္ရွရိွေိနေသာ ကုန္က်စားရိတ္သက္သာသည္ ့ပစၥည္းမ်ားျဖင္ ့အေကာင္းဆံုးေသာ ဗီဒီယိုမ်ားကိ ု

မည္ကဲ့သို႔ ဖန္တီးႏိုင္မည္နည္း။ ယခုလမ္းညႊန္တြင ္သင္လုပ္ႏိုင္မည့္ အခ်က္မ်ားႏွင္ ့နည္းလမ္းမ်ားကိ ုေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။ 

မိတ္ဆက္ 

ကုန္က်စားရိတ္သက္သာသည့္ ပစၥည္းမ်ားဆိုုတာ ဘာလဲ 

ကုန္က်စားရိတ္သက္သာသည္ ့ပစၥည္းဟုဆိုရာတြင ္သင့္တြင ္လက္ရွ ိ ရွႏိွင့္ေနၿပီးေသာ ပစၥည္းကိုပါ ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ၿပီး Point & Shoot အမ် ိဳးအစား 

ကင္မရာမ်ား၊ Flip ကင္မရာမ်ား ႏွင့္ ဗီဒီယိုရိုက္ကူးႏိုင္ေသာ ဖုန္းကင္မရာမ်ား ပါဝင္သည္။ ယခုလမ္းညႊန္တြင ္သင့္တြင ္လက္ရွ ိ ရွႏိွင့္ေနၿပီးေသာ 

ပစၥည္းမ်ားျဖင္ ့အေကာင္းဆံုးဗီဒီယိုျဖစ္ေအာင္ရိုက္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကိ ုဦးစားေပးေဖာ္ျပေပးသြားပါမည္။ သင့္တြင္ရွႏိွင့္ ေနၿပီးေသာပစၥည္းမ်ားမွာ ေ

စ်းကြက္ထဲတြင ္ပံုမွန္အားျဖင္ ့အလြယ္တကူဝယ္ယူႏိုင္ၿပီး လက္ရွ ိ အသံုးျပဳေနၾကသည္ ့ပစၥည္းမ်ားဟ ုယူဆကာ ရွင္းလင္းတင္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

ယခုလမ္းညႊန္သည ္သာမာန္သံုးစြမဲွဳထက္ပိုမိုေစ်းႏွဳန္းျမင့္မားေသာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအသံုးျပဳသည္ ့DSLR ကဲ့သုိ႔ေသာ နည္းပညာျမင္ ့

ဗီဒီယိုကင္မရာမ်ား သံုးစြေဲနသူမ်ားအတြက ္ရည္ရြယ္ထားျခင္းမဟုတ္ပါ။ 

ကုန္က်စားရိတ္သက္သာသည္ ့ပစၥည္းမ်ား၏ အားသာခ်က္မ်ား 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မၾကာခဏေျပာေလ့ရွသိလိုပါပဲ။ ကုိယ့္မွာရွေိနတဲ့ကင္မရာက အေကာင္းဆံုးပါပဲ။ Smartphone မ်ားႏွင္ ့Point and Shoot ကင္မရာမ်ားကိ ု

အသံုးျပဳသ ူမ်ားလာေလေလ ရုပ္သံဖိုင္မ်ား မ်ားမ်ားရရွလိာေလေလျဖစ္သည္။ ရုပ္ျမင္သံၾကားအစီအစဥ္မ်ားႏွင္ ့ဗီဒီယိုရုပ္ရွင္မ်ား ရိုက္ကူးရာတြင ္ေ

စ်းႏွဳန္းျမင့္မားသည္ ့ဗီဒီယိုကင္မရာမ်ားကိ ုကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက အသံုးျပဳသည္မွာ အားသာခ်က္အမ်ားအျပား ရွေိသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ ္

ထိုကဲ့သို႔ေသာ ရိုက္ကူးေရးမ်ားကိ ုျပဳလုပ္ႏိုင္ေစမည္ ့tools မ်ားမွာ ယခုအခါတြင ္သင့္၏ လက္ကိုင္ဖုန္းတြင ္တေျဖးေျဖးပါဝင္လာေနၿပ ီျဖစ္ၿပီး 

ကင္မရာေစ်းႏွဳန္းမ်ားမွာလည္း တေျဖးေျဖးက်ဆင္းလာေနၿပီျဖစ္သည္။ 

ယခုလမ္းညႊန္တြင ္အေကာင္းဆံုးဗီဒီယိုမ်ား ရိုက္ကူးႏုငိ္ရန္အတြက ္လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္နည္းလမ္းမ်ား အထူးသျဖင္ ့နည္းပညာပိုင္းမ်ားကိ ု

အေလးေပးေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။ ဤနည္းလမ္းမ်ားကိ ုလက္ကိုင္ဖုန္းအေတာ္မ်ားမ်ားတြင ္အသံုးျပဳႏုငိ္မည္ျဖစ္သည္။ လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ားသည ္

ကၽြႏုပ္္တို႔တတ္ႏုငိ္ေသာေစ်းႏွဳန္း ႏွင့္ ေစ်းကြက္ထဲတြင ္ဝယ္ယူရရွႏ ိုိင္ေသာ ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းတင္ႏုငိ္သည္ ့

စက္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့သင္ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းတင္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င ္သင့္၏ လက္ကုိင္ဖုန္းကိုသာ အသံုးျပဳႏုငိ္ေျခမ်ားမည္ဟ ုယူဆရပါသည္။ 

သင့္တြင ္ရွ ိႏွင့္ၿပီးျဖစ္ေသာ စက္ပစၥည္းမ်ားကိ ုအသံုးျပဳရန ္စဥ္းစားသင့္သည္ ့အေၾကာင္းအခ် ိဳ႕မွာ - 

၁။ ပစၥည္းအသစ္တစ္ခုဝယ္ယူျခင္းထက ္သင္၏ လက္ရွရွ ိ ိေနေသာ စက္ပစၥည္း၏ လုပ္ေဆာင္ရည္ကိ ုပိုမိုျမွင့္တင္ႏုငိ္မည့္ 

အပိုပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူတပ္ဆင္ျခင္းက ပို၍ျဖစ္ႏုငိ္သည္။ 

၂။ ယခင္ဗီဒီယိုကင္မရာမ်ားတြင ္ယခုအသစ္ေပၚေသာ စက္ပစၥည္းမ်ားထက ္မိုက္ခရိုဖုန္းတပ္ဆင္ႏုငိ္မည့္ ပလပ္ေပါက္ပါဝင္ႏုငိ္ေျခ ပိုမ်ားသည္။ ၃။ 

အကယ္ဤ သင့္အေနျဖင္ ့တိတ္ေခြ/ျပား အသံုးျပဳေသာ စက္ပစၥည္းမ်ားကိ ုအသံုးျပဳသည္ဆိုပါက ေရတိုအားျဖင္ ့ပိုမိုလြယ္ကူစြာ 

သိမ္းဆည္းႏုငိ္မည္ျဖစ္သည္။ 

၄။ ေစ်းႏွဳန္းသက္သာေသာ ယခင္ပစၥည္းမ်ားသည ္အရည္အေသြးနိမ့္ေသာဗီဒီယိုမ်ားကိ ုထုတ္လုပ္ေပးျခင္းေၾကာင္ ့ဗီဒီယိုဖိုင္၏ ဆိုဒ္မွာ ေသးၿပီး 

အင္တာနက္အျမန္ႏွဳန္း ေႏွးေနခ် ိန္တြင္ပင ္လႊင့္တင္ႏုငိ္မည္ျဖစ္သည္။ 

၅။ ဗီဒီယိုမ်ားရိုက္ကူးေနရမည့္အခ် ိန္တြင ္ပစၥည္းအသစ္အသံုးျပဳပံုကိ ုေလ့လာေနရျခင္းေၾကာင္ ့အခ် ိန္ကုန္ႏုငိ္သည္။ 

၆။ အင္တာနက္ခ် ိတ္ဆက္ႏုငိ္မွဳ အားနည္းေလေလ သင္၏ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ပိုမိုလံုျခံဳေလေလျဖစ္ၿပီး အျခားသူမ်ား 

ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရ ွုျခင္း၊ ကူးယူျခင္းမ်ားမ ွပိုမိုကာကြယ္ၿပီးသား ျဖစ္မည္ျဖစ္သည္။ 

၇။ သင္၏ လက္ရ ွိပစၥည္းကိုသာ အသံုးျပဳၿပီး ပိုက္ဆံေခၽြတာကာ သီးျခား မိုက္ခရိုဖုန္းတစ္ခုကိ ုဝယ္ယူလုိက္ပါ။ 

သင္၏ လက္ရွရွ ိ ိႏွင့္ေနၿပီးေသာ ကုန္က်စားရိတ္သက္သာသည္ ့ပစၥည္းမ်ားကိ ုအဘယ္ေၾကာင္ ့အသံုးမျပဳသင့္သနည္း။ 



ပစၥည္းအေဟာင္းမ်ားကု ိျပန္လည္အသံုးျပဳျခင္း ႏွင့္ အသစ္တဖန္ျဖစ္ေစျခင္းသည ္အမွန္တကယ္ေကာင္းမြန္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ္လည္း 

တခါတရံတြင ္ပစၥည္းအသစ္တစ္ခ ုဝယ္ယူျခင္းက ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ေရြးခ်ယ္မွဳ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိုၾကည့္ၿပီး 

စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ အကယ္၍ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားမ ွတစ္ခုခုသည ္သင္၏ လက္ရွပိစၥည္းအေျခအေနႏွင္ ့ကိုက္ညီမွဳရွေိနပါက 

အသစ္တစ္ခုဝယ္ယူရန ္သင္စဥ္းစားေကာင္း စဥ္းစားမည္ျဖစ္သည္။ 

၁။ သင္၏ စက္ပစၥည္းသည ္ကိုယ္ပိုင ္အရည္အေသြးခ် ံဳ႕ေသာပံုစံကိ ုအသံုးျပဳေနၿပီး ထိုပံုစံသည ္အျခား စက္ပစၥည္းမ်ားႏွင္ ့မွ်ေဝေပးႏုငိ္ရန္ 

ခက္ခဲေစၿပီး အျခား သင္ဝယ္ယူအသံုးျပဳေနသည္ ့ေဆာ့ဝဲလ္တြင ္တည္းျဖတ္ျပင္ဆင္ရန ္ခက္ခဲေစပါသလား။ 

၂။ သင့္ကင္မရာအရည္အေသြးသည ္5mp (megapixel) ထက ္နည္းပါသလား။ 

၃။ သင့္ကင္မရာသည ္စတင္ဖြင့္၍အသံုးျပဳရန္၊ စတင္မွတ္တမ္းတင္ရန္ႏွင္ ့မွတ္တမ္းတင္ျခင္းကိ ုအဆံုးသတ္ရန္အခ်နိ္အေတာ္ၾကာယူပါသလား။ 

၄။ သင့္စက္၏ ဘတၳရီအသံုးျပဳႏုငိ္သည္ ့အခ်နိ္သည ္အလြန္တိုေတာင္းေနပါသလား။ 

၅။ သင္၏စက္သည ္သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းႏုငိ္သည္ ့ပမာဏ 4GB ထက ္နည္းေနၿပီး အျခားသိုေလွာင္သိမ္းဆည္းႏုငိ္သည္ ့ပစၥည္းမ်ား (ဥပမာ - SD 

Card) ထပ္မံတပ္ဆင္အသံုးျပဳႏုငိ္ျခင္းမရ ွျိဖစ္ေနပါသလား။ 

၆။ သင့္စက္၏ အေရးႀကီးေသာ ေနရာသည ္အသံုးျပဳ၍မရ ျဖစ္ေနပါသလား။ ဥပမာ မ်က္ႏွာျပင္ကဲြေနျခင္းမ်ဳးိ ျဖစ္ေနပါသလား။ 

၇။ သင့္ကင္မရာ၏ မွန္ဘီလူးသည ္အခိုးအေငြ႔ရိုက္ေနသည့္ပံုစံျဖစ္ေနပါသလား။ 

၈။ သင့္ကင္မရာသည ္အလင္းေရာင္အားနည္းေသာေနရာတြင ္ရိုက္ကူးရန ္အလြန္အခက္အခဲျဖစ္ေနပါသလား။ ၉။ အလင္းအေမွာင္ကဲ့သို႔ေသာ 

အဂၤါရပ္မ်ားကိ ုအလိုအေလ်ာက ္ခ်နိ္ညွေိပးႏုငိ္ျခင္း အားနည္းေနပါသလား။ ၁၀။ အႏၱရာယ္ရွေိသာ အေျခအေနမ်ားတြင ္ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာ 

ရိုက္ကူးႏုငိ္ရန္အတြက ္အေဝးၾကည့္မွန္ဘီလူးကိ ုအသံုးျပဳရန ္လိုအပ္ေနပါသလား။ 

၁၁။ မွတ္တမ္းတင္ရိုက္ကူးျခင္းႏွင္ ့တည္းျဖတ္ျခင္းကိ ုစက္ပစၥည္းတစ္ခုတည္းတြင္ပင ္ျပဳလုပ္လိုပါသလား။ 

အကယ္၍ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္မ်ားမ ွတစ္ခ်က္သည ္ကိုက္ညီမွန္ကန္မွဳရွေိနပါက သင့္အေနျဖင္ ့ပစၥည္းအသစ္တစ္ခုဝယ္ယူရန ္

စဥ္းစားေပလိမ့္မည္။ အရည္အေသြးျမင့္ေသာ လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ားသည ္တစ္ေန႔တျခား ေစ်းႏွဳန္းက်ဆင္းလာေနၿပီး အတန္အသင့္ေကာင္းမြန္ေသာ 

ဖုန္းတစ္လံုးကိ ုေဒၚလာ ၁၅၀ မွ ၂၅၀ ခန္႔ျဖင္ ့ဝယ္ယူႏုငိ္ၿပီျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ ပစၥည္းမ်ားသည ္သင့္အား စက္ပစၥည္းတစ္ခုတည္းေပၚမွာပင ္

ရိုက္ကူးျခင္း၊ တည္းျဖတ္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင္ ့အင္တာနက္ေပၚလႊင့္တင္မ်ားကိ ုျပဳလုပ္ႏုငိ္ေစမည္ျဖစ္သည္။ 

ေစ်းႏွဳန္းသက္သာေသာပစၥည္းမ်ားသည ္မည္သို႔ေသာ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္သနည္း။ 

ေစ်းႏွဳန္းသက္သာေသာ ပစၥည္းမ်ားသည ္သင္လိုခ်င္ေသာ၊ ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ ပံုစံအတိုင္း လုပ္ေပးႏုငိ္လိမ့္မည္ဟ ုေမွ်ာ္လင့္ထား၍ မရႏုငိ္ပါ။ 

သင့္ဗီဒီယိုမ်ားတြင ္သင့္စက္ပစၥည္း၏ ခ် ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေၾကာင္ ့ျဖစ္လာႏုငိ္မည့္အရာမ်ားကိ ုကာကြယ္ရန ္နည္းလမ္းအခ် ိဳ႕ရ ွိၿပီး ေအာက္တြင ္

သင္စဥ္းစားႏုငိ္ရန္ အခ် ိဳ႕ေသာ အခ်က္မ်ားကိ ုအၾကံေပးခ်က္မ်ားႏွင့္အတ ူေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

အရည္အေသြးနိမ့္ျခင္း 

ယခင္ပစၥည္းမ်ားႏွင္ ့ေစ်းႏွဳန္းသက္သာေသာပစၥည္းမ်ားသည ္ပံုမွန္အားျဖင္ ့ေစ်းႏွဳန္းျမင့္မားေသာ ယခင ္(သို႔မဟုတ)္ ေခတ္ေပၚပစၥည္းမ်ားထက ္

အရည္အေသြးနိမ့္ေသာ မွတ္တမ္းတင္သည့္ပံုစံရ ိွၾကသည္။ မွန္ဘီဘူးမပါေသာ ပစၥည္းမ်ားဆိုလွ်င ္အနီးသို႔ဆြ ဲျခင္း ၊ ခ် ဲ႕ျခင္းမ်ား 

ျပဳလုပ္ႏုငိ္မည္မဟုတ္ေသာေၾကာင္ ့ဝါးေသာ၊ မျပတ္သားေသာ ပံုမ်ားကိုသာ ရရွႏ ိုိင္ေပမည္။ 


အကယ္ဤ သင့္စက္သည ္အရည္အေသြးနိမ့္ေသာ မွတ္တမ္းတင္သည့္ပံုစံရွသိည္ဆိုပါက

သင္ရိုက္လိုေသာ သူ/အရာသည ္ကင္မရာ frame တြင ္ႀကီးႀကီးေပၚေစရန္အတြက္

အေကာင္းဆံုးမွာ အနီးကပ္ရိုက္ယူျခင္းျဖစ္သည္။


လ်င္ျမန္ေသာလွဳပ္ရွားမွဳမ်ား အမ်ားအျပားမပါဝင္သည္ ့အျဖစ္အပ်က္မ်ားကိုသာ ဦးစားေပး

မွတ္တမ္းတင္ပါ။

● “အရည္အေသြးနိမ့္ေသာပစၥည္းမ်ားျဖင္ ့ မည္ကဲ့သို႔အေကာင္းဆံုးရိုက္ႏုငိ္သနည္း” ဆိုေသာ ေ

လ့က်င့္ခန္းကိ ု ေ လ့လာျခင္းျဖင္ ့ သင့္၏ မွတ္တမ္းယူရိုက္ကူးျခင္းကိ ု ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္

ျပဳလုပ္ပါ။



တုန္ခါျခင္း 

မွန္ဘီလူးမ်ား ႏွင့္ တုန္ခါမွဳေလ်ာ့က်သည့္နည္းပညာမ်ားသည ္ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားကတည္းက ပိုမိုေကာင္းမြန္တိုးတက္လာၿပီျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ ္

ဤကဲ့သို႔ျပဳလုပ္ႏုငိ္ေသာအရာမ်ားသည ္သင့္စက္တြင ္ပါဝင္ခ်င္မ ွပါဝင္ပါလိမ့္မည္။ 

●
သင္၏ မွတ္တမ္းဗီဒီယိုအရည္အေသြးကိ ုပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင ္လုပ္ေဆာင္ႏုငိ္ရန္ 

“ေကာင္းမြန္ေသာရိုက္ကြက္မ်ားရရ ွိေအာင ္ရိုက္ကူးျခင္း” သင္ခန္းစာကိ ုေလ့လာပါ။

အသံဖမ္းမိုက္၏ အရည္အေသြးနိမ့္က်ျခင္း 

လက္ကုိင္ဖုန္းမ်ားမွလြ ဲ၍ ေစ်းႏွဳန္းသက္သာေသာပစၥည္းမ်ားသည ္ေယဘုယ်အားျဖင္ ့သီးျခားမိုက္ခရိုဖုန္းတပ္ဆင္ႏုငိ္သည့္အေပါက ္

ပါဝင္ျခင္းမရ ွိပါ။ ထိုပစၥည္းမ်ားသည ္အသံဖမ္းစနစ္ထက ္မွန္ဘီလူးပိုင္းတြင ္ပိုမိုအားသာေလ့ရ ိွသည္။ 

● သင္အသံဖမ္းလိုေသာေနရာ/လူ အနီးမ ွကပ္၍ အသံဖမ္းရန ္သတိျပဳပါ။

● အျခားအသံမ်ားစြာ ဆူညံေနေသာေနရာမ် ိဳးတြင ္အသံဖမ္းျခင္းကိ ုေရွာင္က်ဥ္ပါ။

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ မွတ္တမ္းမ်ားရရွေိစရန ္“အသံႏွင္ ့အလင္းအေမွာင”္သင္ခန္းစာကို ျပန္လည္ေလ့လာပါ။

● သင့္မွတ္တမ္းကိ ု ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန ္ “သင့္စက္ပစၥည္းအတြက ္ထပ္မံတပ္ဆင္ႏုငိ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား” သင္ခန္းစာတြင္

အၾကံျပဳထားသည့္အတုိင္း ျပင္ပမ ွတပ္ဆင္အသံုးျပဳရသည္ ့မိုက္ခရိုဖုန္းကိ ုဝယ္ယူရန ္စဥ္းစားပါ။

အလင္းေရာင္အားနည္းျခင္းႏွင့္ အလုိအေလ်ာက္ အလင္းေရာင္ခ်ိန္ညိွျခင္း 

ေယဘုယ်အားျဖင္ ့ေစ်းႏွဳန္းသက္သာေသာပစၥည္းမ်ားသည ္အလင္းေရာင္အားနည္းေသာေနရာမ်ား 

(သို႔မဟုတ)္ အလင္းေရာင္မ်ားမ်ားရွေိနေသာေနရာမ်ားတြင ္ေကာင္းေကာင္းအလုပ္မလုပ္ပါ။ အလင္းေရာင္ကိ ုေကာင္းမြန္စြာ 

မခ်နိ္ညွေိပးႏုငိ္ျခင္းသည ္ေဘးပတ္ဝန္းက်င္တြင ္အလင္းေရာင္အားေကာင္းေနၿပီး သင္မွတ္တမ္းတင္ေနေသာအရာမ်ားမွာ 

အရိပ္ထဲတြင္က်ေနခ်နိ္တြင ္ထိုအရာကိ ုမွတ္တမ္းတင္ႏုငိ္ရန ္အလြန္ခက္ခဲေစသည္။ 

● ေစ်းႏွဳန္းသက္သာေသာပစၥည္းကုိအသုံးျပဳပါက ေခတ္ေပၚပစၥည္းမ်ားထက္ အလင္းအေမွာင္

ပိုမုိခ်ိန္ညိွရေပမည္။

● သင့္မွတ္တမ္းကုိ ပိုမိုထိေရာက္စြာရုိက္ကူးႏုိင္ရန္ “အသံႏွင့္ အလင္းအေမွာင္” သင္ခန္းစာကုိ

ျပန္လည္ေလ့လာပါ။

သုိေလွာင္သိမ္းဆည္းႏုိင္ေသာ ပမာဏနည္းပါးျခင္း 

စက္ထဲတြင္နဂိုပါဝင္ေသာ သိမ္းဆည္းသည့္ေနရာကိ ုအသံုးျပဳရသည္ ့ေစ်းႏွဳန္းသက္သာေသာပစၥည္းမ်ားသည ္

မိမိအသံုးျပဳလိုသည့္ပမာဏထက ္နည္းပါးေလ့ရွသိည္။ 

 ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ ျပင္ပမွ ထပ္မံတပ္ဆင္ရေသာ သင့္စက္ပစၥည္းႏွင့္ကုိက္သည့္ 8GB (သို႔)

8GBထက္ေက်ာ္သည့္ သုိေလွာင္သိမ္းဆည္းသည့္ပစၥည္းတစ္ခု (ဥပမာ - SD Card) သို႔မဟုတ္ ၂ခုခန္႔

ေဆာင္ထားပါ။

 အကယ္၍သင့္စက္ပစၥည္းတြင္ ျပင္ပမွ ထပ္မံတပ္ဆင္ရေသာ သုိေလွာင္သိမ္းဆည္းသည့္ပစၥည္းမ်ား

တပ္ဆင္ႏိုင္ျခင္းမရိွလွ်င္ သင့္စက္ထဲတြင္ နဂိုပါဝင္ေသာ သိမ္းဆည္းသည့္ေနရာ (memory)ကုိ

အျမဲရွင္းလင္းထားရန္ႏွင့္  သင္ရုိက္ကူးထားေသာ ဗီဒီယုိမ်ားကုိ ပုံမွန္ပြားယူထားရန္ (Backup)

အျမဲသတိျပဳပါ။



ကင္မရာမ်ားကိ ုထိေရာက္ေကာင္းမြန္စြာအသံုးျပဳႏုငိ္ျခင္း 

မွတ္တမ္းဗီဒီယိုရိုက္ကူးေနစဥ္အတြင္းတြင ္မည္သည့္အရာကိုရိုက္ကူးမွတ္တမ္းတင္သင့္သည္ကိ ုအတိအက်သိႏုငိ္ရန္ ခက္ခဲေပလိမ့္မည္။ 

ယခုမွစတင္သူျဖစ္ပါက သင္သည ္ေဝခြမဲရျဖစ္ျခင္း၊ ေသြးပူျခင္းတို႔ အလြယ္တကူျဖစ္ႏုငိ္ေသာေၾကာင္ ့မည္သည့္အရာကိုေရြးခ်ယ္သင့္သည္ကိ ု

ဆံုးျဖတ္ရန ္ပိုမိုခက္ခဲေပမည္။ 

ဗီဒီယိုသမားတုိင္း ဤအဆင့္ကိုျဖတ္ေက်ာ္ၿပီးမ ွအေလ့အက်င့္မ်ားစြာရရ ိွၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဗီဒီယိုသမားမ်ား ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင္ ့စိတ္တည္ၿငိမ္စြာျဖင္ ့မိမိလုပ္ရမည့္အလုပ္ကိုအာရံုစိုက္ကာ အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင္ ့ေအာင္ျမင္ႏုငိ္ပါသည္။ 

အမွန္တကယ္ထိေရာက္ေကာင္းမြန္ေသာ ဗီဒီယိုရိုက္ကူးႏုငိ္ရန္အတြက ္ရိုက္ကူးေနစဥ္တြင ္သတိထားရမည္ ့လမ္းညႊန္ခ်က ္(၃)ရပ္ ၁။ 

ရည္ရြယ္ခ်က္ရ ိွပါ။ 

၂။ ကင္မရာကိ ုေကာင္းမြန္စြာထိန္းခ်ဳပ္ကိုင္္တြယ္ႏုငိ္ေအာင ္ႀကိဳးစားပါ။ 

၃။ ယံုၾကည္ခ်က္ရ ိွပါ။ 

၁။ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွပိါ။ 

http://storymaker.cc/appdata/lessons/en/5/5.6/2.mp4 

● မိမိမွတ္တမ္းတင္လိုသည္ ့အေၾကာင္းအရာကိ ုသိရွေိအာင္လုပ္ပါ။

သင္မွတ္တမ္းတင္လိုေသာ လွဳပ္ရွားမွဳ (သို႔မဟုတ)္ အရာဝတၳဳကိ ုေသေသခ်ာခ်ာဆံုးျဖတ္ၿပီး သင့္ကင္မရာ၏ ျမင္ကြင္းထဲတြင ္ေ 

ကာင္းမြန္စြာ ျမင္ရေအာင ္ျပဳလုပ္ပါ။

http://storymaker.cc/appdata/lessons/en/5/5.6/3.mp4 



● မွတ္တမ္းတင္ေနစဥ္အတြင္း သင္ေနရာမေရြ႕ပါႏွင့္။

○ 
ထိုမွသာ ၾကည့္ရွသုူအတြက ္ အာရံုစိုက္ႏုငိ္ရန္ 

အေကာင္းဆံုးတစ္ေနရာကိ ု ေ ရြးခ်ယ္ၿပီး 

လွဳပ္ရွားမွဳေနာက္ကိုလုိက္ၿပီး မွတ္တမ္းတင္ပါ။ 

လြယ္ကူေစမည္ျဖစ္သည္။ မွတ္တမ္းယူရန္အတြက ္

ျမင္ကြင္းကုိခ်နိ္ညွကိာ ထိုေနရာမွမေရြ႕ဘ ဲမွတ္တမ္းတင္ပါ။

၂။ ကင္မရာကိ ုေကာင္းမြန္စြာထိန္းခ်ဳပ္ကုိင္တြယ္ႏုငိ္ေအာင ္ႀကိဳးစားပါ။ http://storymaker.cc/appdata/lessons/

en/5/5.6/4.mp4 

● သင့္ကင္မရာကိ ုၿငိမ္ေအာင္ကိုင္ထားပါ။

○ 
အေရွ႕တည့္တည့္ရွအိရာကိ ုဦးတည္ကာရိုက္ကူးေနရသည္ဆိုပါက ကင္မရာကိ ုသင့္ခႏၶာကိုယ္၏ 

တစ္ဖက္ဖက္တြင ္ကပ္ထားျခင္းျဖင္ ့ျမဲျမံေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။

○ 

အသက္႐ွဴရန ္မေမ့ပါႏွင့္။ သင့္ကင္မရာကိုၿငိမ္ေအာင္ထားလိုေဇာျဖင္ ့အသက္မ႐ွဴမိေစရန ္

ႀကိဳးစားေကာင္းႀကိဳးစားမိလိမ့္မည္။  သုိ႔ေသာ ္ကင္မရာကိုၿငိမ္ေအာင ္စိတ္ႀကိဳက္ခ်နိ္ကာ အသက္ပံုမွန္႐ွဴေနၿပီး 

တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ျဖစ္မ ွရိုက္ကူးျခင္းကိုစတင္ျခင္းက အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္သည္။

http://storymaker.cc/appdata/lessons/en/5/5.6/5.mp4 

● ကင္မရာကိ ုေရြ႕လ်ားျခင္း မျပဳပါႏွင့္။

○ 

ကင္မရာကိုေရြ႕လ်ားျခင္းသည္ ္လွဳပ္ရွားမွဳအမ်ားအျပားျဖစ္ေပၚေစသည့္အတြက ္သင့္ဗီဒီယိုသည ္

ပိုမိုေကာင္းမြန္သြားမည္မဟုတ္ဘ ဲၾကည့္႐ွသုူကိ ုအေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင္ ့

အကယ္၍သင္သည ္အျခား႐ွေုထာင့္မွေျပာင္းလဲ႐ုကိ္ကူးလိုသည္ဆိုပါက ရိုက္ကူးျခင္းကိ ုေခတၱရပ္နားၿပီး 

frame ကိုေရႊ႕ၿပီးမ ွရိုက္ကူးျခင္းကိ ုျပန္လည္စတင္သင့္ပါသည္။



၃။ ယံုၾကည္ခ်က္ရ ွိပါ။ 

● သင္ရုိက္ကူးမွဳတြင ္ပန္းတိုင္ရ ိွပါေစ။
○ 

႐ုကိ္ကူးျခင္းမစတင္ကတည္းက သင္မွတ္တမ္းတင္လိုသည့္အရာကိ ုေ ကာင္းမြန္စြာသိထားျခင္းျဖင္ ့

မည္သည့္ေနရာတြင ္ရိုက္ကူးမွဳအဆံုးသတ္ရမည္ကိ ုသိႏုငိ္မည္ျဖစ္သည္။

○ အျဖစ္အပ်က္မၿပီးဆံုးမ ီရိုက္ကူးေရးကိ ုရပ္တန္႔ျခင္းမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။

● သင္မွတ္တမ္းတင္လိုေသာအရာ၏ အေရွ႕တည့္တည့္တြင္ရပ္ပါ။ ေဘးမွရိုက္ကူးျခင္း မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။

သတိျပဳရန ္အခ်က္မ်ား 

● ဤအခ်က္မ်ားကိုလိုက္နာေလေလ သင့္ရိုက္ကူးမွဳ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေလေလ ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။

● သင ္(သို႔မဟုတ)္ သင္ရိုက္ကူးလိုေသာသ/ူအရာအတြက ္အႏၱရာယ္ရႏုိွငိ္ပါက ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကိ ုမလုိက္နာဘဲေနႏုငိ္ပါသည္။



ဗီဒီယို႐ုကိ္ကူးျခင္းအတြက ္အေျခခံအခ်က္မ်ား 

မ်ားေသာအားျဖင္ ့ယခုမွစတင္၍ 

ဗီဒီယိုရိုက္ကူးမည့္သတင္းသမားအသစ္မ်ားသည ္

မိမိလိုခ်င္သည့္အတိုင္း ဗီဒီယိုအကြက္မ်ား ထြက္မလာသည့္အခါ 

စိတ္႐ွပု္ရေလ့ရွသိည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ 

အျဖစ္အပ်က္မ်ားကိုရိုက္ကူးရာတြင ္

ကင္မရာျဖင့္ရိုက္ကူးေသာအခါထြက္လာသည့္ပံုစံသ ည္ 

ကၽြႏုပ္္တုိ႔မ်က္စိေရွ႕တြင္ျမင္ေနရေသာပံုစံႏွင္ ့

ကြ ဲျပားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင္ ့

အခ် ိဳ႕ေသာအေျခခံစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိုနားလ ည္ထားျခင္းျဖင္ ့

အဓိကေဖာ္ျပခ်င္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကိ ုထိထိေရာက္ေရာက္ခ်ျပႏုငိ္ျဖစ္ၿပီး သင့္ပရိသတ္အေနျဖင္ ့

သင္ေျပာျပလိုေသာအေၾကာင္းအရာကိ ုအလြယ္တကူနားလည္သိရႏုိွငိ္မည္ျဖစ္သည္။ 

ယခုအေျခခံလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကိ ုေစ်းႏွဳန္းသက္သာသည့္ကင္မရာမ ွေစ်းအလြန္ႀကီးေသာကင္မရာအထ ိမည့္သည့္ကင္မရာမ် ဳိးတြင္မဆို ု

အသံုးခ်ႏုငိ္ပါသည္။ 



Hitchcock ၏ လမ္းညႊန္ခ်က ္

ျမင္ကြင္းအတြင္းရ ွသိင္အဓိကထားရိုက္ကူးေနေသာ 

အေၾကာင္းအရာ/လူ၏ အရြယ္အစားသည ္သင္မွတ္တမ္းတင္ေနေသာ 

အျဖစ္အပ်က္တြင ္ထိုအရာ/သူ မည္မွ်အေရးတႀကီးပါဝင္ေနရသည္ႏွင္ ့

ထပ္တူထပ္မွ် ျဖစ္ေနသင့္သည္။ 

(အဲဖရတ ္ဟစ္ခ်ေ္ကာ့ခ)္ 

ဖတ,္ဖတ္ျခင္းတြင ္အလြန္လြယ္ကူသည္ဟ ုသင္ထင္ေပလိမ့္မည္။ 

သုိ႔ေသာ ္ယခုမ ွစတင္မည္ ့သူမ်ားအတြက ္

အျဖစ္မ်ားေသာျပႆနာမ်ားထဲမ ွတစ္ခုမွာ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုတြင ္

အဓိကအခန္းက႑မ ွပါဝင္ေနရသည့္သူမ်ားသည ္ထိုသတင္းသမားအသစ္မ်ားရိုက္ကူးထားေသာ ဗီဒီယိုထဲတြင ္

မေပၚလြင္ဘဲျဖစ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ သင္အဓိကျပလိုေသာသူ၏အရြယ္အစားသည ္ျမင္ကြင္း တစ္ခုလံုး၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏွဳန္း (သို႔မဟုတ)္ 

ထိုထက္ပိုေနမ ွပရိသတ္မ်ားအေနျဖင္ ့သင္အဓိကထားေျပာလိုေသာအရာကိ ုအတိအက်သိမည္ျဖစ္သည္။ 

http://storymaker.cc/appdata/lessons/en/5/5.1/3.mp4 

ဥပမာတစ္ခုကိ ုေလ့လာၾကည့္ၾကပါစို႔။ ထိုု႐ုကိ္ကူးခ်က္ကိ ုျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး မည္သည့္အေၾကာင္းအရာကိ ုေျပာထားမွန္း ေတြးၾကည့္ပါ။ 

သင္စစၾကည့္ခ်င္းတြင ္ေစ်းတစ္ခုအေၾကာင္းရိုက္ကူးထားသည္ကိုၾကည့္ရေတာ့မည္ဟ ုသင္ထင္ထားေသာ္လည္း ထိုဗီဒီယိုသည ္အမ် ိ

ဳးသမီးတစ္ေယာက ္ေစ်းဝယ္ထြက္ျခင္းအေၾကာင္း ရိုက္ကူးထားသည္ ့ဗီဒီယိုလည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုငိ္သည္။ ျခံဳငံုၾကည့္လွ်င ္ထုိဗီဒီယိုသည ္ေ 

ကာင္းမြန္ေသာ္လည္း အခ် ိဳ႕ေသာရိုက္ကြက္မ်ားက ပရိသတ္၏ အာရံုကိ ုဒြ ိဟျဖစ္သြားေစသည္ကိ ုေတြ႔ရေပမည္။ 

ယခု႐ုကိ္ကူးခ်က္ကိ ုျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး မည္သည့္အေၾကာင္းအရာကိ ုေျပာထားမွန္း ေလ့လာၾကည့္ပါ။ http://storymaker.cc/appdata/

lessons/en/5/5.1/4.mp4 

ျမင္ကြင္းတစ္ခုလံုး၏ ၅၀ရာခိုင္ႏွဳန္းေက်ာ္ကိ ုပန္းသီးပံုက ေနရာယူထားေသာေၾကာင္ ့သင္သည္ပရိသတ္တစ္ေယာက္အေနျဖင္ ့

သူေျပာခ်င္သည့္အေၾကာင္းအရာကိုအာရံုစိုက္မိေပမည္။ ထို႔ျပင ္ပန္းသီးမ်ားႏွင္ ့ပတ္သတ္သည့္ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကိ ု

ထပ္မံျဖည့္သြင္းထားျခင္းေၾကာင္ ့ဤဗီဒီယိုသည ္ပန္းသီးမ်ားအေၾကာင္းရိုက္ကူးထားသည္ကိ ုကၽြႏုပ္္တို႔သိရ ွိနားလည္ႏုငိ္သည္။ 

ထိုအခ်က္ကပင ္ေကာင္းမြန္ထိေရာက္ေသာဗီဒီယိုတစ္ခ ုျဖစ္လာေစသည္။ 



ျဖစ္စဥ္ႏွင္ ့လွဳပ္ရွားမွဳအားလံုးကိ ုျပည့္စံုစြာ မွတ္တမ္းတင္ပါ။ 

အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုကိ ုမွတ္တမ္းတင္ခ်နိ္တြင ္ထိုအျဖစ္အပ်က္မစခင္ႏွင္ ့ၿပီးဆံုးၿပီးအခ်နိ္အနည္းငယ္ၾကာအထ ိမွတ္တမ္းတင္ထားရပါမည္။ 

ထိုမွသာ ၾကည့္႐ွမုည့္သူမ်ားအေနျဖင္ ့အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုလံုးကိ ုနားလည္ႏုငိ္မည္ျဖစ္သည္။ 

ျဖစ္စဥ္တစ္ခုလံုးမည္ကဲ့သို႔ ၿပီးျပည့္စံုေအာင္မွတ္တမ္းတင္ထားသည္ကိ ုဥပမာၾကည့္ၾကပါစို႔။ 

http://storymaker.cc/appdata/lessons/en/5/5.1/5.mp4 

ဤဗီဒီယိုတြင ္ဇာတ္ေကာင္သည ္ေပါင္မုန္႔ကိ ုအံဆြအဲတြင္းမွထုတ္ယူလုိက္ၿပီး လူႏွစဥ္ီးမွ ေပါင္မုန္႔ကိ ုအရာေပးလုိက္သည္။ ထို႔ေနာက ္

ျပန္ထည့္ၿပီး ေနာက္ထပ္အံဆြတဲစ္ခုကု ိထုတ္ယူသည္။ ဤအျဖစ္အပ်က္တြင ္ပါဝင္သည့္လွဳပ္ရွားမွဳမွာ ေပါင္မုန္႔မဖုတ္ခင ္အရာေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး 

ကၽြႏုပ္္တို႔သည ္ထိုေပါင္မုန္႔ အရာမေပးခင္အေျခအေနမ ွေပးၿပီး ေနာက္လွဳပ္ရွားမွဳစတင္သည္အထ ိအစအဆံုးျမင္ႏုငိ္သည္။ ထို႔ေၾကာင္ ့

အကယ္၍ထိုအကြက္ကု ိအနီးကပ္ျပရန ္သို႔မဟုတ ္အရာေပးသည္ကိ ုႏွစ္ခါျပန ္ျပရန္အတြက ္ျဖတ္ေတာက္သည့္အခါ 

အလြန္လြယ္ကူသြားမည္ျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ္ထိုဗီဒီယိုတြင ္ျဖစ္စဥ္အစအဆံုးကိ ုရိုက္ထူးထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။  

ထိုကဲ့သို႔ရိုက္ကူးႏုငိ္ရန္အတြက ္ဗီဒီယိုသမားသည ္မရိုက္ကူးမီကတည္းက သူလိုခ်င္ေသာျမင္ကြင္းကိ ုခ်နိ္ညွ ိၿပီး လိုခ်င္ေသာရိုက္ကြက္ပံုစံကိ ု

ဇာတ္ေကာင္မ်ားအား ႀကိဳတင္ရွင္းျပထားရမည္။ တခါတရံတြင ္လိုခ်င္သည့္ပံုစံအတိုင္း အတိအက်ရရန ္ဇာတ္ေကာင္မ်ားအား ႏွစ္ခါျပန ္

ျပဳလုပ္ျပခိုင္းရန ္လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္ေပလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္အကြက္ဆင္၍ သရုပ္ေဆာင္ခိုင္းျခင္းမ် ိဳးကိုမ ူေရွာင္က်ဥ္သင့္ပါသည္။ 

သတိျပဳရန္အခ်က္မ်ား 

Hitchcock ၏ လမ္းညႊန္ခ်က ္။   ။ ျမင္ကြင္းအတြင္းရ ိွသင္အဓိကထားရိုက္ကူးေနေသာ အေၾကာင္းအရာ/လူ၏ အရြယ္အစားသည ္

သင္မွတ္တမ္းတင္ေနေသာ ျဖစ္စဥ္္အတြင္းတြင ္ထိုအရာ/သူ မည္မွ် အေရးတႀကီး ပါဝင္ေနရသည္ႏွင္ ့ထပ္တူထပ္မွ် ျဖစ္ေနသင့္သည္။ 
http://storymaker.cc/appdata/lessons/en/5/5.1/6.mp4 

သင္ရိုက္ကူးလိုေသာျဖစ္စဥ ္ၿပီးဆံုးၿပီဆိုလွ်င ္တန္း၍မရပ္ေသးဘ ဲစိတ္ထဲတြင ္တစ္မ ွငါးအထ ိေ ရတြက္လုိက္ပါ။ ၿပီးမ ွ

ရိုက္ကူးေနျခင္းကိ ုအဆံုးသတ္ပါ။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္လွ်င ္သင့္ဗီဒီယိုတြင ္ျဖစ္စဥ္ေနာက္ပိုင္းအေၾကာင္းအရာအခ် ိဳ႕ပါဝင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး 

လိုအပ္ပါက အသံုးျပဳႏုငိ္ေပလိမ့္မည္။ 
http://storymaker.cc/appdata/lessons/en/5/5.1/7.mp4 

တဆက္တည္း မွတ္တမ္းတင္ထားရန ္မလိုအပ္ပါ။ သို႔ေသာ ္တခါတရံတြင ္တစ္မိနစ္၊ ႏွစ္မိနစ ္သို႔မဟုတ ္ငါးမိနစ္ခန္႔ထ ိ

ဆက္တိုက ္ရိုက္ကူးထားမွသာ ျဖစ္စဥ္မွတ္တမ္းတစ္ခုကိ ုအျပည့္အစံုရရွႏ ိုိင္ေပမည္။ 

http://storymaker.cc/appdata/lessons/en/5/5.1/8.mp4 

အေၾကာင္းအရာအမ်ားအျပားကိ ုစုျပံဳထည့္သြင္းကာ ရိုက္ကူးျခင္းသည ္သင့္ျဖစ္စဥ္မွတ္တမ္းကိ ုအျခားသူမ်ား အလြယ္တက ူ

နားလည္ရန ္အခက္အခဲျဖစ္ေစႏုငိ္သည့္အတြက ္

မွ်တေအာင္ခ် ိန္ညွ ိရိုက္ကူးသင့္သည္။ ရိုက္ကူးျခင္းသည ္အလြန္ရွည္ၾကာပါက သဘာဝက်သည္ ့ရိုက္ကြက္အဆံုးသတ္သည့္ပံုစံျဖင္ ့

ရပ္နားၿပီး ေနာက္တစ္ကြက ္ဆက္လက္ရိုက္ကူးသြားသင့္သည္။  

http://storymaker.cc/appdata/lessons/en/5/5.1/9.mp4 

 အသံုးဝင္ေသာဗီဒီယိုေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ရန ္ထိုဗီဒီယိုသည ္အနည္းဆံုး ၁၅စကၠန္႔ခန္႔ရွည္သင့္သည္။ 

သင္ရိုက္ကူးေသာအေၾကာင္းအရာသည ္အလြန္တိုေတာင္းသည့္အခ် ိန္အတြင္း ျဖစ္ေပၚသြားခဲ့သည္ဆုိလွ်င္ေတာင ္

၁၅စကၠန္႔ထက္နည္းခဲ့လွ်င ္ထိုဗီဒီယိုသည ္သံုး၍ရမည္မဟုတ္ပါ။ 



အသံႏွင္ ့အလင္းအေမွာင္အေၾကာင္း 

သင့္ဗီဒီယိုကိ ုအလြန္ျပည့္စံုေကာင္းမြန္စြာရိုက္ကူးထားေသာ္လည္း အသံႏွင္ ့အလင္းအေမွာင္ပုိင္း အားနည္းေနပါက အသံုးဝင္ထိေရာက္ေသာ 

ဗီဒီယိုတစ္ခ ုျဖစ္လာမည္မဟုတ္ပါ။ အသံပိုင္းႏွင္ ့အလင္းအေမွာင္ပိုင္းေကာင္းမြန္ျခင္းသည ္ဗီဒီယိုေကာင္းတစ္ခုအတြက ္မရွမိျဖစ္လိုအပ္သည္ ့

အစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္ၿပီး သင့္ဗီဒီယိုထဲတြင ္ပါဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိ ုအျခားသူမ်ား အလြယ္တကူနားလည္ႏုငိ္ေစမည္ျဖစ္သည္။  

ေစ်းႏွဳန္းသက္သာေသာပစၥည္းမ်ားျဖင္ ့ရိုက္ကူးလွ်င ္အသံႏွင္ ့အလင္းအေမွာင္ပိုင္းအတြက ္ထိန္းခ်ဳပ္ရန ္အထူးခက္ခဲမည္ျဖစ္သည့္အတြက ္

သင့္ရိုက္ကူးမွဳ  ပိုမုိေကာင္းမြန္ေစရန ္ဤနည္းလမ္းမ်ားကိ ုအသံုးျပဳပါ။ 

သင့္စက္ပစၥည္း၏ လုပ္ႏုငိ္စြမ္းကိ ုသိရ ိွေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။  စက္ပစၥည္းတိုင္းတြင ္ကုိယ္ပိုင္အားသာခ်က္မ်ား ၊ ျပႆနာမ်ားရ ိွသည္။ 

အေကာင္းဆံုးမည္သို႔လုပ္ႏုငိ္မည္ကိ ုသိရ ိွရန္ မ်ားမ်ားစမ္းသပ္ၾကည့္ပါ။ 

အသ ံ

ေကာင္းမြန္ေသာအသံပိုင္းမပါဝင္ဘ ဲအရုပ္ခ်ည္းသီးသန္႔ဗီဒီယိုသည ္သင္ေျပာလိုေသာ ျဖစ္စဥ္အေၾကာင္းကိ ု

အျပည့္အစံုေျပာျပႏုငိ္မည္မဟုတ္ပါ။ထို႔ေၾကာင္ ့သင့္ဗီဒီယို၏ အရည္အေသြးကိ ုျမွင့္တင္ရန္အျမန္ဆံုးနည္းလမ္းတစ္ခုမွာ 

အသံအရည္အေသြးကိ ုျမွင့္တင္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

သဘာဝသံမ်ား 

http://storymaker.cc/appdata/lessons/en/5/5.3/3.mp4 

ေလအလြန္တိုက္ပါက အသံကိုေကာင္းမြန္စြာ ၾကားရမည္မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင္ ့ကင္မရာကိ ုေလလာရာႏွင္ ့ဆန္႔က်င္ဘက္ကိုလွည့္ျခင္း 

(သို႔မဟုတ)္ မုိက္ခရိုဖုန္းကိ ုလက္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ကဒ္ျပားတစ္ခုျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ကာထားျခင္းမ်ဳးိ ျပဳလုပ္ပါ။ 

အခ် ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင ္နံရံကိ ုအကာအကြယ္ယူျခင္းျဖင္ ့ေလသံကိ ုထိထိေရာက္ေရာက္ကာကြယ္ႏုငိ္ပါသည္။ 



လူစုလူေဝးမ်ား 

http://storymaker.cc/appdata/lessons/en/5/5.3/4.mp4 

လူစုလူေဝးမ်ားႏွင္ ့လူစည္ကားရာလမ္းမ်ားသည ္အလြန္ဆူညံေသာေၾကာင္ ့သင္လိုခ်င္ေသာအသံကိ ုဖမ္း၍ရႏုငိ္မည္မဟုတ္ပါ။ ေနာက္ခံတြင ္

လူမ်ားရွပု္ေထြးေနသည့္ပံုစံမ် ိဳးျဖင္ ့ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းသည့္ပံုစံမ် ိဳးကိ ု(အင္တာဗ်ဴး) ရိုက္ကူးျခင္း မျပဳပါႏွင့္။ အကယ္၍ ပိုေကာင္းေသာေနရာတစ္ခုသို႔ 

မသြားႏုငိ္ပါက ကင္မရာကိ ုလွည့္ၿပီး သင္ရိုက္ကူးလိုသည့္သူအား ထိုလူစုလူေဝးဘက္ကိုမ်က္ႏွာမူထားခိုင္းကာ ရိုက္ကူးပါ။ 

စက္ပစၥည္းမ်ားမွ ွထြက္ေသာ အသံမ်ား 

http://storymaker.cc/appdata/lessons/en/5/5.3/5.mp4 

မီးစက္မ်ား၊ ေလေအးေပးစက္မ်ား၊ ေရခဲေသတၱာမ်ား ႏွင့္ ဓာတ္မီးတိုင္မ်ား စသည့္စက္ပစၥည္းမ်ားသည ္စူးရွေသာအသံမ်ားထြက္သျဖင္ ့

အသံပိုင္းဆိုင္ရာတြင ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစသည္။ ျဖစ္ႏုငိ္ပါက ထိုစက္ပစၥည္းမ်ားကိ ုပိတ္ထားပါ။ သုိ႔မဟုတ ္ပိတ္ထား၍မရေသာ 

ဓာတ္မီးတိုင္မ်ားမ ွအသံမ်ားဆိုလွ်င ္ထိုအသံမ်ားႏွင္ ့ေဝးေအာင ္ေနရာေရြ႕ပါ။ 

အသံႏွင့္ဆိုင္ေသာ ပညာရပ ္

http://storymaker.cc/appdata/lessons/en/5/5.3/6.mp4 

အခန္းမ ွပဲ့တင္သ ံသို႔မဟုတ ္နံရံမ်ားမ ွအသံျပန္လာျခင္းမ်ားကိ ုသတိထားပါ။ အုတ္ျဖင့္ေဆာက္ထားေသာ ေရခ် ိဳးခန္းမ်ား သို႔မဟတ ္

ခန္းမက်ယ္မ်ားသည ္အသံျပန္ေစႏုငိ္ၿပီး ပဲ့တင္သံမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚေစသည္။ အခန္းတြင ္အသံလံုေအာင္ျပဳလုပ္ထားသည္ ့ေကာ္ေဇာ္မ်ား၊ 

လုိက္ကာမ်ားႏွင္ ့ဆိုဖာမ်ားရွပိါက ပိုမိုေကာင္းမြန္ပါသည္။ 

နားၾကပ္ကိ ုမုိက္ခရိုဖုန္းအေနျဖင္ ့အသံုးျပဳျခင္း 

http://storymaker.cc/appdata/lessons/en/5/5.3/7.mp4 

အကယ္၍ သင့္လက္ကိုင္ဖုန္းတြင ္မိုက္ခရိုဖုန္းပါ ပါဝင္ေသာ နားၾကပ္ကိ ုဖုန္းေခၚဆိုျခင္းအတြက ္အသံုးျပဳႏုငိ္ပါက ထိုနားၾကပ္ရ ွမိိုက္ခရိုဖုန္းကိ ု

သင္ဗီဒီယိုရိုက္ကူးေနခ်နိ္တြင ္အသံပိုင္းမွတ္တမ္းတင္ရန ္မိုက္ခရိုဖုန္းအေနျဖင္ ့အသံုးျပဳႏုငိ္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင္ ့

သင့္ဗီဒီယိုတြင ္ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အသံစနစ္ကိ ုရရႏုိွငိ္မည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ ္အသံုးမျပဳခင္ကတည္းက ႀကိဳတင္၍ 

စမ္းသပ္ထားသင့္ပါသည္။ 

ျပင္ပ႐ုကိ္ကူးမွဳတြင ္ခ် ိန္ညွ ိရသည္ ့အလင္းအေမွာင ္

http://storymaker.cc/appdata/lessons/en/5/5.3/8.mp4 

ေန႔အခ် ိန္တြင္႐ုကိ္ကူးျခင္းသည ္တိမ္ဖံုးေသာေန႔ရက္မ် ိဳးတြင္ပင ္အလင္းေရာင္ေကာင္းေကာင္း ရရွႏ ိုိင္ေသာေၾကာင္ ့ျပင္ပ႐ုကိ္ကူးမွဳအတြက ္

အေကာင္းဆံုးဆံုးရလာဒ္ရရ ိွရန္ အလြယ္ဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္သည္။ 



သင္႐ုကိ္လုိေသာသ/ူအရာဝတၳဳအေပၚသုိ႔ တိုက္ရိုက္က်ေနေသာ အလင္းေရာင္ကိ ုအသံုးျပဳ၍ ႐ုကိ္ကူးပါ။ 

http://storymaker.cc/appdata/lessons/en/5/5.3/8.mp4 

သင္ရိုက္လိုေသာသ/ူအရာ၏ အေနာက္ဘက္တည့္တည့္ကိ ုအလင္းက်ေနပါက သငဥ္ီးတည္လိုေသာာသ/ူအရာသည ္ပိုေမွာင္သြားၿပီး 

ၾကည့္႐ွဳရန ္အခက္အခဲျဖစ္ေစေပမည္။ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ နည္းလမ္းမ် ိဳးကိ ုသင္မွတ္တမ္းတင္မည့္သူသည ္ပရိသတ္ကိ ုမည္သူမည္ဝါမသိေစဘဲ 

ရိုက္ကူးေစခ်င္ေသာအခါမ် ိဳးတြင ္အသံုးျပဳႏုငိ္သည္။ 

http://storymaker.cc/appdata/lessons/en/5/5.3/9.mp4 

အခန္းတြင္း႐ုကိ္ကူးမွဳတြင ္ခ်နိ္ညွရိသည္ ့အလင္းအေမွာင ္

http://storymaker.cc/appdata/lessons/en/5/5.3/10.mp4 

အခန္းတြင္းရိုက္ကူးမည္ဆိုပါက ေနေရာင္မ်ားမ်ားဝင္ေသာအခန္းတစ္ခုကိုရွာေဖြၿပီး ရိုက္ကူးမွသာ ေကာင္းမြန္ေသာ ဗီဒီယိုမ်ားရ႐ွႏိ ု 

ိင္မည္ျဖစ္သည္။သင္က ျပတင္းေပါက္ဘက္ကိ ုေက်ာေပးထိုင္ၿပီး သင္ေမးျမန္းရိုက္ကူးလိုသူကိ ုျပတင္းေပါက္ဘက္သို႔မ်က္ႏွာမူၿပီးထိုင္ခိုင္းပါ။ 

ထုိ႔မွသာ သင္ေမးျမန္း႐ုကိ္ကူးလိုသူ၏ မ်က္ႏွာေပၚသုိ႔ အလင္းေရာင္ေကာင္းေကာင္းသက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ေျပာင္းျပန္ထားၿပီး 

ရိုက္ကူးမိပါက ကင္မရာသည ္မွန္ဘီလူးမွဝင္လာေသာအလင္းကိ ုမခ် ိန္ညွ ိေတာ့ဘဲ ျမင္ကြင္းထဲမ ွအလင္းဆံုးျဖစ္ေနေသာအရာေပၚတြင္မူတည္ၿပီး 

ရိုက္ကူးလိုက္ေသာေၾကာင္ ့သင္ရိုက္ကူးလိုေသာသူသည ္မည္းနက္ေသာအရိပ္သ႑ာန္အျဖစ္သာ ပံုထဲတြင္ေပၚေပလိမ့္မည္။ မည္သူမည္ဝါဟ ု

မသိေစလိုေသာ ဗီဒီယိုမ် ိဳးတြင ္ဤနည္းလမ္းကိုသံုးႏုငိ္ေသာ္လည္း သင္ရိုက္ကူးလိုသူကိ ုေဖာ္ျပခ်င္ပါက ထိုသို႔႐ုကိ္ကူးျခင္းမ် ိဳးကိ ုေ 

ရွာင္ရွားသင့္သည္။ 

http://storymaker.cc/appdata/lessons/sa/5/5.3/11.mp4 

အလင္းျပန္ျခင္း 

http://storymaker.cc/appdata/lessons/sa/5/5.3/12.mp4 

● သင္ရိုက္ကူးလိုေသာအရာေပၚသို႔ အလင္းျပန္သက္ေရာက္ေစလိုေသာအခါမ် ိဳးတြင ္အျဖဴေရာင္ရွသိည္ ့မည္သည့္အရာမ် ိဳးကိုမဆို

(ဥပမာ - စာရြက္၊ ကတ္ထူျပား) အသံုးျပဳႏုငိ္သည္။

● အလင္းေရာင္အားနည္းပါက သင့္ဗီဒီယို႐ုပ္ထြက္ေကာင္းမည္မဟုတ္ပါ။ ႐ုပ္ထြက္ေကာင္းရလိုပါက အျပင္တြင္

သြားေရာက္႐ုကိ္ကူးျခင္း သုိ႔မဟုတ ္အလင္းေရာင္ေကာင္းေကာင္းရေသာအခန္းတြင ္ရိုက္ကူးျခင္းမ် ိဳးျပဳလုပ္ပါ။



၃ေပခန္႔အေဝးမ ွအလင္းသည ္အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ 

သတိျပဳရန္အခ်က္မ်ား 

အသ ံ

ရိုက္ကူးေနခ်နိ္တြင ္အသံပိုင္းအတြက ္အျမဲထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။ 

အကယ္၍ ရိုက္ကူးစဥ္ပါဝင္ေသာအသံသည ္အသံုးျပဳရန ္အဆင္မေျပပါက ထိုအသံကိုဖယ္ၿပီး အျခားအသံကိ ုအစားထိုးျခင္း (သို႔မဟုတ)္ 

အသံလံုးဝမထည့္သြင္းျခင္းမ်ဳးိ ျပဳလုပ္ႏုငိ္သည္။ 

သင့္ဗီဒီယိုတြင ္အသံသည ္ပါဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာ၏ တဝက္ခန္႔ကိုေနရာယူထားေသာေၾကာင္ ့ရိုက္ကူးတိုင္းတြင ္ေသေသခ်ာခ်ာ 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။ 

အလင္းအေမွာင ္

ျပင္ပရိုက္ကူးျခင္းပံုစ ံသို႔မဟုတ ္အလင္းေရာင္ေကာင္းေကာင္းဝင္ေသာအခန္းတြင္ရိုက္ကူးျခင္းသည ္ေကာင္းမြန္ေသာ 

အလင္းအေမွာင္ကိ ုရ႐ွေိစႏုငိ္သည္။ 

အလင္းေရာင္အားနည္းပါက ရုပ္ထြက္ေကာင္းမည္မဟုတ္ပါ။ ရိုက္ကူးလိုေသာသူေပၚတြင ္

အလင္းေရာင္က်ေရာက္ေအာင္ခ်နိ္ညွပိါ။ မဟုတ္ပါက မည္းနက္ေသာအရိပ္သ႑န္ပံုသာ ေပၚေပလိမ့္မည္။ ၃ေပခန္႔အေဝးမ ွ

အလင္းသည ္အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ 

လိုအပ္၍ မီးထိုး႐ုကိ္ကူးရွလွ်င ္အပူဒဏ္ခံႏုငိ္ရန္အတြက ္လက္အိပ္စြပ္၍ ရိုက္ကူးပါ။ 



အရည္အေသြးနိမ့္ေသာ ကင္မရာရွလိွ်င ္မည္သို႔႐ုကိ္ကူးသင့္သနည္း။ 

လူ၏မ်က္စိသည ္အခ်နိ္ႏွင့္တေျပးည ီမိမိအာ႐ုစံိုက္လိုေသာအရာကိ ုေျပာင္းလဲ focus ထားႏုငိ္ေသာ္လည္း ဗီဒိယိုတြင္မ ူတစ္ခုခ်င္းအတြက ္

ရိုက္ကြက္မ်ားကိ ုေသခ်ာခ်နိ္ညွရိသည္။ 

႐ုကိ္ကြက္အပိုင္းအစအားလံုးကိ ုဆြစဲပ္ပံုေဖာ္လုိက္ေသာအခါ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုသည ္႐ုပ္လံုးေပၚလာသည္။ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုကိ ု

ဗီဒီယိုျဖင့္ေျပာျပလိုေသာအခါ မ်ားေသာအားျဖင္ ့ဤဆဲြစပ္ပံုေဖာ္နည္းကိ ုအသံုးျပဳၾကသည္။ 

အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုစီတိုင္းတြင ္စ၊လယ္၊ဆံုးရွတိတ္ၿပီး ‘ဘ’ ေျခာက္လံုးေမးခြန္းျဖင္ ့ရိုက္ေလ့႐ွသိည္။ (ဘယ္သူ၊ ဘာလုပ္၊ ဘယ္ေနရာ၊ 

ဘယ္အခ်နိ္၊ ဘာေၾကာင့္၊ ဘာျဖစ)္ 

ဤေမးခြန္း ၆ ခုသည ္အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုကိ ုသ႐ုပ္ေဖာ္ရာ၌ မျဖစ္မေနပါဝင္ရမယ္ ့အခ်က္အလက္အလက္မ်ားျဖစ္သည္။ ေမးခြန္းတစ္ခုစီဆြင ္

တစ္ခုထက္မကေသာအေျဖမ်ားရႏုိွငိ္ၿပီး ၿပီးျပည့္စံုေသာမွတ္တမ္းတစ္ခုရရွရိန္ ထိုအေျဖအားလံုးကိ ုထည့္သြင္းရပါမည္။ 

သတင္းအစီရင္ခံသည့္ပံုစံ၊ ဇာတ္လမ္းပံုစံ၊ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုကိ ုအေရးဆိုတင္ျပသည့္ပံုစ ံသို႔မဟုတ ္ေစ်းကြက္ရွာေဖြသည့္ပံုစ ံစသျဖင္ ့

မည္သည့္ပံုစံျဖင္ ့႐ုကိ္ကူးသည္ျဖစ္ေစ သင့္႐ုကိ္ကြက္တစ္ခုစီသည ္အထက္တြင ္ေဖာ္ျပထားေသာ ေမးခြန္းေျခာက္ခုအနက္မ ွအခ်ဳ႕ိ သို႔မဟုတ ္

အားလံုးအတြက ္အေျဖပါဝင္ၿပီးသားျဖစ္မွသာ သင္ခ်ျပလိုေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခ ုျဖစ္လာေစမည္။ ဗီဒီယိုတစ္ခုျဖစ္ေပၚလာရန္အတြက ္

အစီအစဥ္က်ေသာ႐ုကိ္ခ်က္မ်ားပါဝင္သည္ ့႐ုကိ္ကြက္ေပါင္းေျမာက္ျမားစြာ စုစည္း႐ုကိ္ကူးထားရသည္။  

*

အၾကံျပဳခ်က*္ သင္႐ုကိ္ကူးလိုေသာအေၾကာင္းအရာေပၚ မူတည္၍ တခါတရံတြင ္႐ုကိ္ကြက္တစ္ကြက္သာ

လိုေကာင္းလိုႏုငိ္သလိ ုအလြန္႐ွပု္ေထြးေသာအေၾကာင္းအရာမ် ိဳးျဖစ္ပါက ႐ုကိ္ကြက္ေပါင္းမ်ားစြာ 



စုစည္းရျခင္းမ် ုးိလည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုငိ္သည္။ 

ရိုက္ကြက္တစ္ခုစီတုိင္းတြင ္မတူညီေသာရိုက္ခ်က္မ်ားပါဝင္ၿပီး ထိုရိုက္ခ်က္မ်ားကိ ုၿပီးျပည့္စံုေသာပံုစံျဖင္ ့

လုိက္ဖက္ညီညီတြစဲပ္ေပါင္းစည္းေပးရမည္။ သုိ႔မွသာ ၾကည့္႐ွသုူမ်ားအတြက ္ၾကည့္ေနရင္း မည္သည့္ေနရာေရာက္မွန္းမသိေရာက္ေနျခင္းမ်ဳးိ 

၊ မိမိခ်ျပလိုေသာ အေၾကာင္းအရာမ ွေသြဖီသြားျခင္းမ် ိဳးမ ွေရွာင္ရွားႏုငိ္ေပမည္။ 

မတူညီေသာ႐ုကိ္ခ်က္မ်ားကိ ုအစီအစဥ္တက်ေပါင္းစည္းထားမွသာ ဗီဒီယိုသည ္ျဖစ္စဥ္မွတ္တမ္းေကာင္းတစ္ခ ု

ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ထိုကဲ့သို႔ေပါင္းစည္းရန္အတြက ္အစီအစဥ္က်ေသာတြစဲပ္မည့္ပံုစံကိ ုဖန္တီးထားရန္လိုအပ္သည္။ 

မွတ္တမ္းတစ္ခုျပဳလုပ္ရန ္အေျခခံက်ေသာ ႐ုကိ္ခ်က္၅ခုကိ ုအၾကံျပဳလိုပါသည္။ ဤငါးခ်က္ကိ ု

မည္သည့္အစီအစဥ္အတုိင္းမဆိုအသံုးျပဳႏုငိ္ၿပီး စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းေသာ မွတ္တမ္းတစ္ခုျပဳလုပ္ႏုငိ္ရန္ 

အလြယ္ကူဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။ 

တစ္ခ်က္ျခင္းစီ၏ သေဘာတရားအေျခခံမ်ားကိ ုေနာက္တြင္ရွင္းျပထားပါသည္။ 

ျမင္ကြင္းက်ယ္ပံုစံျဖင္ ့႐ုကိ္ကူးျခင္း 

http://storymaker.cc/appdata/lessons/en/5/5.5/5.mp4 

ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပ်က္ေသာ ေနရာ၊ ရိုက္ကြင္းကိ ုျပသျခင္းျဖင္ ့မည္သည့္ေနရာတြင ္ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေၾကာင္း သိ႐ွႏုိငိ္ေစမည္။ 

အေဝးမ ွ႐ုကိ္ကူးျခင္း 

http://storymaker.cc/appdata/lessons/en/5/5.5/6.mp4 

ဇာတ္ေကာင္မ်ားႏွင္ ့မိတ္ဆက္ၿပီး ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရာေနရာႏွင္ ့မည္သို႔အျပန္အလွန ္သက္ဆိုင္ေနေၾကာင္း သိရွေိစမည္။ 

မနီးမေဝးမ ွ႐ုကိ္ကူးျခင္း 

http://storymaker.cc/appdata/lessons/en/5/5.5/7.mp4 ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရာေနရာအေၾကာင္းကိုထပ္မံမေျပာေတာ့ဘ ဲ

ၾကည့္႐ွသုူမ်ားကိ ုဇာတ္ေကာင ္တစဥ္ီး၊ ႏွစ္ဦးေပၚတြင္သာ အာရံုအျပည့္အဝေရာက္ေစရန ္

လမ္းညႊန္သည့္ပံုစံမ် ိဳးျဖစ္သည္။ 



အနီးကပ္႐ုကိ္ကူးျခင္း 

http://storymaker.cc/appdata/lessons/en/5/5.5/8.mp4 

ဇာတ္ေကာင္၏ စိတ္ခံစားခ်က္ကိုေပၚလြင္ေအာင ္အနီးကပ္႐ုကိ္ကူးျခင္းျဖင္ ့ၾကည့္႐ွသုူ၏အာရံုကိ ု

ဇာတ္ေကာင္တစဥ္ီးတည္းေပၚသို႔ က်ေရာက္ေအာင ္တြန္းအားေပးသည့္ပံုစံျဖစ္သည္။ 

အေသးစိတ္႐ုကိ္ကူးျခင္း 

http://storymaker.cc/appdata/lessons/en/5/5.5/9.mp4 

ျဖစ္စဥ္အေသးစိတ္ကိ ုစိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းေအာင ္႐ုကိ္ကူးျပၿပီး မၾကာခဏ အေရးႀကီးသည္ ့အခ်က္မ်ားကိ ုတုိက္႐ုကိ္အာ႐ုစံိုက္မိေအာင ္

႐ုကိ္ကူးသည့္ပံုစံျဖစ္သည္။ 

သတိျပဳရန္အခ်က္မ်ား 

● တခါတရံတြင ္အကုန္အက်မ်ားစြာခံၿပီး ရိုက္ကူးထားေသာ ့ဇာတ္လမ္းတစ္ခု၌ မတည္ျငိမ္ေသာ

ကင္မရာ႐ုကိ္ခ်က္မ်ားပါဝင္ေနသည္ကိ ုေတြ႔ရႏုငိ္သကဲ့သုိ႔ မွတ္တမ္းဗီဒီယိုတစ္ခုတြင ္႐ွပု္ေထြးခက္ခဲေသာ

႐ုကိ္ခ်က္မ်ားပါဝင္တတ္သည္ကိုလည္း ေတြ႔ရႏုငိ္ပါသည္။

● ျဖစ္စဥ္မွတ္တမ္းရိုက္ကူးျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ သတိထားသင့္ေသာအခ်က္မ်ားသည ္မည္သည့္ေနရာမွာ

ျပဖို႔ရိုက္ရုိက္၊ လူအင္အားမည္မွ်အသံုးျပဳျပီး ထုတ္လုပ္္ထားထား အားလံုးအတူတူပင္ျဖစ္သည္။

● ျဖစ္စဥ္မွတ္တမ္းတစ္ခု႐ုကိ္ျပမည့္အခ်နိ္တိုင္း ဤအေရးႀကီးေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကိ ုစိတ္ထဲတြင္ထားတာ

သတိျပဳ႐ုကိ္ကူးပါ။

ေစ်းႏွဳန္းသက္သာေသာ ပစၥည္းမ်ားျဖင္ ့ျဖစ္စဥ္မွတ္တမ္းဗီဒီယိုဖန္တီးျခင္း 

သင္ဟာ အရည္အေသြးအနည္းငယ္နိမ့္ေသာပစၥည္းမ်ားကိ ုအသံုးျပဳေနပါက အျခားေသာနည္းလမ္းအခ် ိဳ႕ကိ ု

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါလိမ့္မည္။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ႐ုကိ္ကူးနည္း၅မ် ိဳးလံုးကိ ုသင္အသံုးမျပဳလိုပါက 

အလယ္အလတ္အကြာအေဝးမွ႐ုကိ္ကူးသည့္ပံုစံ၊ အနီးကပ္႐ုကိ္ကူးသည့္ပံုစ ံႏွင့္ အေသးစိတ္႐ုကိ္ကူးသည့္ပံုစံမ်ားကိုသာ 

ဦးစားေပး႐ုကိ္ကူးႏုငိ္ပါသည္။ 

႐ုပ္ထြက္မေကာင္းေသာ စက္မ်ားသည ္ေစ်းသက္သာေသာ မွန္ဘီလူးမ်ားႏွင္ ့အျခားကုန္က်စားရိတ္သက္သာေသာ ပစၥည္းမ်ားကိ ု

အသံုးျပဳထားသျဖင္ ့သင္႐ုကိ္ကူးလိုေသာအရာသည ္အနီးကပ္ျဖစ္ေနပါက ျပႆနာမရွဘိဲ အဆင္ေျပေျပ႐ုကိ္ကူးႏုငိ္မည္ျဖစ္သည္။  

အနီးအရမ္းမကပ္ဘ ဲလက္တစ္ကမ္းအလိုမ ွ႐ုကိ္ကူးျခင္းသည ္စက္ပစၥည္းအမ်ားစုတြင ္အဆင္ေျပဆံုးျဖစ္ၿပီး 

သင္႐ုကိ္ကူးလိုေသာအရာကိုလည္း ျပတ္ျပတ္သားသားခ်နိ္ညွႏုိငိ္မည္ျဖစ္သည္။ 

အနည္းငယ္႐ွပု္ရွား႐ုျံဖင္ ့႐ုပ္ထြက္အရည္အေသြးအားနည္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင္ ့ေစ်းႏွဳန္းသက္သာေသာ စက္ပစၥည္းမ်ားတြင ္

ပိုမိုသိသာသည္။ အတတ္ႏုငိ္ဆံုးမေရြ႕မိေအာင ္ႀကိဳးစားပါ။ မွန္ဘီလူးမပါဝင္ေသာစက္မ်ားရ ွနိဂိုပါေသာ အေဝးသို႔ 

အက်ယ္ခ်႕ဲႏုငိ္သည့္အရာကိ ုမသံုးပါႏွင့္။ ေစ်းႏွဳန္းသက္သာေသာပစၥည္းမ်ားကိ ုအသံုးျပဳလွ်င ္အထူးသတိျပဳပါ။ သင္လိုခ်င္ေသာ 

ျမင္ကြင္းအတိုင္းမရရႏုိွငိ္လွ်င ္အနီးကပ္သြားေရာက္႐ုကိ္ကူးပါ။ လွဳပ္ရွားေနေသာအရာမ်ားကိ ုမွတ္တမ္းတင္ရန္လည္း ခက္ခဲပါလိမ့္မည္။ ေ

နာက္တြင္အလြန္႐ွပု္ေထြးေသာ လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားစြာ ႐ွေိနသည့္အခ်နိ္တြင ္သင္႐ုကိ္လိုေသာအရာကိ ုအေရွ႕တြင္ထားကာ ႐ုကိ္ကူးျခင္းက 

ၾကည့္႐ွသုူကိ ုအာရံုမ်ားေစပါလိမ့္မည္။ 

ေစ်းႏွဳန္းသက္သာေသာပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳၿပီး အေကာင္းဆံုးရလာဒ္ကိုရရွလိိုပါက သင္ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွမိည္ကိ ု

သတိျပဳပါ။ သင့္စက္တြင ္လုပ္ႏုငိ္ေသာအရာနည္းေလေလ သင္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မွဳ မ်ားမ်ားလုပ္ရေလျဖစ္မည္။ သင္လိုခ်င္ေသာ 

႐ုကိ္ခ်က္ပံုစံမ်ားကိ ုခ်ေရးထားၿပီး ထိုရိုက္ခ်က္မ်ားရရွရိန္ လိုအပ္ေသာ ႐ုကိ္ကူးခ်နိ္ကိ ုစီစဥ္ထားရပါမည္။ သင့္တြင္ရွေိသာ စက္ပစၥည္း၏ 

လုပ္ေဆာင္ေပးႏုငိ္စြမ္းျဖင္ ့သင္အစီအစဥ္ကိ ုခ်နိ္ညွပိါ။ 



သတိျပဳရန္အခ်က္မ်ား 

● သင့္ကင္မရာ႐ုပ္ထြက ္အားနည္းပါက ျမင္ကြင္းထဲတြင ္ႀကီးႀကီးေပၚေအာင ္အနီးကပ္႐ိုက္ကူးျခင္း နည္းလမ္းကိ ုအသံုးျပဳပါ။

● ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာပံုရိပ္မ်ားရရွႏိိုင္ရန္ ႐ိုက္ကူးေနစဥ ္လွဳပ္ရွားမွဳကိ ုေလ်ာ့ခ်ပါ။

● ႐ိုက္ကူးေနစဥ ္ကင္မရာကိ ုမေရြ႕ပါႏွင့္။ နဂိုပါေသာ အက်ယ္ခ်႕ဲေပးသည့္အရာကိ ုမသံုးပါႏွင့္။

● သင္႐ိုက္ကူးလိုေသာအရာ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာျမင္ရေစရန ္ထိုအရာကို

သင့္လက္တစ္ကမ္းအကြာတြင ္ထားၿပီး ႐ိုက္ကူးပါ။

ေစ်းႏွဳန္းသက္သာေသာ စက္ပစၥည္းမ်ားတြင ္အေကာင္းဆံုးရလာဒ္ရရွေိစရန္ 

ထပ္မံတပ္ဆင္ႏိုင္ေသာ ေစ်းႏွဳန္းသင့္တင့္သည့္အပိုပစၥည္းမ်ား 

● Joby Griptight Mount (ဖုန္းအတြက ္သီးျခားထုတ္ထားေသာ ၃ေခ်ာင္းေထာက)္

○ 
လူသံုးမ်ားေသာ ပံုမွန္လက္ကိုင္ဖုန္းကိုအသံုးျပဳသူျဖစ္ပါက

ဖုန္းအတြက္သီးသန္႔ထုတ္ထားေသာ ၃ေခ်ာင္းေထာက္မ်ားကိ ုအသံုးျပဳ၍ သင့္ကင္မရာကို

ၿငိမ္ေအာင ္ခ်နိ္ညွႏိိုင္ပါသည္။

● Joby Gorilla Pod

○ 
ေသးငယ္ခိုင္ခံ့ၿပီး လိုအပ္သလိုပံုစံေျပာင္းျပဳျပင္ႏိုင္ေသာ သံုးေခ်ာင္းေထာက္မ်ားကိုအသံုးျပဳ၍လည္း ေ

အာက္မွပင့္႐ိုက္သည့္ပံုစံမ် ိဳးကိ ုၿငိမ္ေအာင္ထားကာ ႐ိုက္ကူးႏိုင္ပါသည္။ 

ထို႔ျပင္အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းတင္ေသာ ဗီဒီယိုကင္မရာအျဖစ္လည္း စားပြေဲပၚတြင ္

ခ်နိ္ညွကိာအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

● Cowboy Studio L/Flash bracket

○ L ပံုသ႑ာန္ခ်နိ္ညွႏိိုင္ေသာ အေခ်ာင္းေလးမ်ားကိုလည္း မိုက္ခ႐ိုဖုန္းႏွင့္

အလင္းအေမွာင္ခ်နိ္ညွသိည့္မီးမ်ားတပ္ဆင္ႏုငိ္ရန္အတြက ္လိုအပ္ပါသည္။

● LED မီးမ်ား

○ 
အျခားေသာ ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ားအျပင ္LED မီးမ်ားသည္လည္း အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ 

အရာမ်ားျဖစ္သည္။ မၾကာေသးခင္ႏွစ္မ်ားကတည္းက LED မီးမ်ားသည ္နည္းပညာပိုင္းအားျဖင္ ့

သိသာစြာတိုးတက္လာခဲ့ၿပီး ျဖစ္ရံုသာမက ေစ်းအနည္းငယ္ေပး႐ံုျဖင္ ့႐ုပ္ထြက္တြင ္

သိသာစြာေကာင္းမြန္လာေအာင္

ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္သည္။ မီးမိွန္၍ရေသာ LED ကုိေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူကာ Lခ်ိဳး 

ပုံသ႑ာန္ေပၚသို႔တပ္ဆင္ကာ အသုံးျပဳပါ။ 



● White card

○ 
အလုိအေလ်ာက ္အလင္းအေမွာင္ခ်နိ္ညွေိပးႏိုင္ျခင္းသည ္အခ်နိ္ႏွင့္အမွ် ေကာင္းမြန္လာေနၿပီျဖစ္ၿပီး ေ

စ်းႏွဳန္းသက္သာေသာ ပစၥည္းမ်ားတြင္ပင ္ေကာင္းေကာင္းအလုပ္လုပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္

အလင္းအေမွာင္ခ်နိ္ရန္အတြက ္အျဖဴေရာင္ကဒ္တစ္ခုေဆာင္ထားျခင္းက သင့္စက္တြင္

အေရာင္မွန္ကန္စြာျဖင္ ့အလုပ္လုပ္ႏုငိ္ရန္ ကူညီေပးသည္။ သင္မ႐ိုက္ကူးမီတြင ္ကင္မရာေရွ႕၌

ထိုအျဖဴေရာင္ကဒ္ကိ ုထားထားပါ။

● နားၾကပ္ကိ ုမိုက္ခ႐ိုဖုန္းအေနျဖင့္အသံုးျပဳျခင္း

○ အခ် ိဳ႕ေသာစက္ပစၥည္းမ်ားတြင ္နားၾကပ္ကိ ုမိုက္ခ႐ိုဖုန္းအေနျဖင့္အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး ထိုမိုက္သည္

သင့္ဖုန္းတြင္နဂိုပါေသာ မုိက္ခ႐ိုဖုန္းထက ္ေနာက္ခံအသံမ်ားႏွင္ ့ေလသံမ်ားကိ ုပိုမိုေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္သည္။

သုိ႔ေသာ္အခ် ိဳ႕စက္မ်ားတြင ္နားၾကပ္ရွမိိုက္ကိ ုအသံုးျပဳ၍မရသည္မ်ားလည္း ရွတိတ္ေသာ္ေၾကာင္ ့မသံုးခင္

ႀကိဳတင္စမ္းသပ္ထားရန ္လိုအပ္ပါသည္။

● Smartphone မ်ားတြင္အသံုးျပဳႏိုင္သည္ ့မိုက္ခရိုဖုန္းမ်ား (ဥပမာ - iRig mic cast)

○ ေစ်းႏွဳန္းသက္သာေသာ ျပင္ပမ ွထပ္မံတပ္ဆင္ရသည္ ့TRSS adapter သံုးမိုက္ခ႐ိုဖုန္းမ်ားသည္

လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ားႏွင့္ခ်တိ္ဆက္အသံုးျပဳေသာအခါတြင ္အသံပိုင္းတြင ္သိသိသာသာ ေ

ကာင္းမြန္လာေအာင ္ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္သည္။

● မိုက္ခ႐ိုဖုန္းတပ္ဆင္ႏိုင္ေအာင ္ၾကားခံျပဳလုပ္ေပးေသာ Rockit သို႔မဟုတ ္StarTech adapter

○ သင့္စက္တြင ္ျပင္ပမ ွမိုက္ခရိုဖုန္းတစ္ခ ုထပ္မံတပ္ဆင္ရန္အတြက ္ပံုမွန္ အနက္လိုင္း၂လိုင္းပါေသာ stereo

adapter မ်ားႏွင္ ့မတူသည္ ့အနက္ေရာင္လိုင္း၃လိုင္းပါေသာ TRSS adapter ကို

တပ္ဆင္ရန္လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ သို႔မဟုတ ္Startech ႏွင့္ Rockit တို႔မ ွထုတ္လုပ္ေသာ TRSS splitter

ကိုလည္း သံုးစြႏဲိုင္ပါသည္။ ထိုအခါ မည္သည္ ့မုိက္ခ႐ိုဖုန္းကိုမဆိ ုမုိက္တပ္ဆင္သည့္အေပါက္ႏွင့္

ခ်တိ္ဆက္ၿပီး အသံုးျပဳႏုငိ္ၿပီျဖစ္သည္။

● ပလပ္ေခါင္းအေသးသံုး ျပင္ပမွတပ္ဆင္ရေသာ shotgun မိုက္ခ႐ိုဖုန္းအမ် ိဳးအစား (ေဒၚလာ ၈၀ မွ ၂၅၀ ၾကား)

○ 
လြန္ခဲ့သည္ ့ႏွစ္အနည္းခန္႔က ကၽြႏုပ္္တို႔အလုပ္တြင ္shotgun မိုက္ခ႐ိုဖုန္း ၂ ခုကိ ုအသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။ ထို

Rode Videomic Pro ႏွင့္ Azden ECZ 990

တံဆိပ္မိုက္ခ႐ိုဖုန္းမ်ားသည ္ ၂၂၉ေဒၚလာအထိ႐ွေိသာ္လည္း Azden တြင ္၈၀ေဒၚလာခန္႔သာက်သည့္

ပစၥည္းမ်ားလည္းရွသိည္။ Azden ၏ ယခုအမ် ိဳးအစားအသစ ္SMX-10 ကိုမ ူမစမ္းသပ္ၾကည့္ရေသးေပ။

SWN မွ Rode တံဆိပ ္ကို အသံုးျပဳရန္လည္း အၾကံေပးထားသည္။ ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းတစ္ခုသည္

အသံပိုင္းအာနည္းေနပါက အသံုးဝင္သည့္မွတ္တမ္းတစ္ခ ုမျဖစ္ႏိုင္ေပ။ Rode Videomic Pro ဝယ္ရန္

မတတ္ႏိုင္ပါက ECZ 990 သို႔မဟုတ ္SMX-10 ႏွစ္ခုထဲမ ွႏွစ္သက္ရာကိ ုေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။

● ျပင္ပမွ ထပ္မံတပ္ဆင္ရေသာ လက္ကိုင္မိုက္ခ႐ုိဖုန္းအမ်ိဳးအစား

○ ဤလက္ကိုင္မိုက္မ်ားသည ္သတင္းပို႔ျခင္းႏွင္ ့အမ်ားႏွင့္သက္ဆိိုင္ေသာေနရာမ်ားတြင္

အင္တာဗ်ဴးလုပ္လိုသည္ ့သတင္းသမားမ်ား အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ထိုမိုက္မ်ားကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္

သတင္းေထာက္မ်ားသည ္မိမိသတင္းယူလိုေသာသူထ ံတိုက္႐ိုက္ေျပာဆို

ဆက္သြယ္ႏိုင္ေစမည္ျဖစ္သည္။

သင့္လုိအပ္ခ်က္အတြက္ အေကာင္းဆုံးမုိက္ခ႐ိုဖုန္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ရန ္ေအာက္ပါသင္ခန္းစာတြင္ 

သြားေရာက္ေလ့လာပါ။ 




