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ပုဂ္ဂလသာယာချမ်းမ မြေ့မှုဆင
ု ရာ သပပံနည်းကျမလြေ့လာ ခင်းပုချမှု
ြေ့ အနှစချျုပ
မတဆက
အာားလားပဲမင်္ဂလာပါ။

ပပ ာျော်ရင
ွှ မ
ျော် သ
ှု ပ
ိ ပ(Science

ပင်္ဂလသာယာခ မျော်ားပ မို့မ(ှု Subjective

of

Wellbeing)

Happiness)

ပိခို့ မှုကပေ

အပ ကာငျော်ားကိ

ကကိြိုဆလိ
ိ ကျော်ပါတယျော်။

ကျွေပ
ျော် တာျော်တပလို့
ိ ို့ လာသာားပါမယျော်။

လလေ့လာမှု မစတငျော်ခငျော်မာ ကျွေပ
ျော် တာျော်က
ျော် တာျော်မိတဆ
ျော် ကျော်ပါရပစ။ ကျွေပ
ျော် တာျော်ေ
ို့ ိယျော်ကျွေပ
ို့ ာမညျော်က Kim S. Jacobsen
ပါ။ University of Oxford ေဲ ို့ London School of Economics တိေဲို့ ပို့ ားပပါငျော်ားလ ကျော်ရိပပား အာဖရိက
ဇငျော်ဘာပဘနိငျော်ငမာ

စာတမျော်ားပတ ပြိုစခဲို့ပါတယျော်။

ခပသဂမ
ို့ ာားနငျော်ယ
ို့ ဉ်တဲပေထိငျော်ရာတငျော်

သပတသေစာတမျော်ားပတမာပတာို့

စရိကျော်အာားသတျော်မတျော်ပပားသညျော်က
ို့ ိေားျော် ရငျော်(Variable)

မ ာားအာား

ပလို့လာ ခငျော်ားအ ပငျော် သခပဘာင်္ပေဒ(Happiness Economics) ကိလညျော်ား ပလို့လာခဲပ
ို့ ါတယျော်။ အဲဒါကပတာို့
ပင်္ဂလသာယာခ မျော်ားပ မို့မှုဆငျော်
ိ ရာ အပရအတကျော်ကိေားျော် ရငျော်မ ာား၏သကျော်ပရာကျော်မအ
ှု ာား ခေျော်မို့ ေျော်ားတကျော်ခ ကျော် ခငျော်ားပါ။
ခပသဂက
ို့ ကျော်စာားမှုအပပေါ်

ပငပ ကားတေျော်ဖိားတကျော်ခ ကျော် ခငျော်ား

ပရားခ ယျော်မှုဆေျော်ားစစျော်ခ ကျော်မ ာားေဲ ို့

လ ိြိုျှို့ ဝကျော်ပရားခ ယျော်မှုမဒယျော်
ိ
မ ာားအာားအသားခ ခငျော်ား စတာပတ ဖစျော်ပါတယျော်။

သာယာချမ်းမ မြေ့မှုဆတ
ု ာဘာလဲ?
သာယာခ မျော်ားပ မို့မှုဆတာကိ
ိ

ပပ ာျော်ရင
ွှ မ
ျော် လ
ှု ိ ို့

ကျွေပ
ျော် တာျော်တေိ
ိ ို့ စစဓဝပခေါ်ဆိ ကပါတယျော်။

ပပ ာျော်ရင
ွှ မ
ျော် ှုလိ ို့

ပေျော်ဆိ ကတာကိလညျော်ား မ ကာခဏပတျှို့ရမာပါ။ အထားသ ဖငျော်ို့ မဒယာပတမာပပါ။ို့
ဒါပပမဲို့ သာယာခ မျော်ားပ မို့မဆ
ှု တာကိ
ိ
အဓိပပာယျော်ဖငျော်ဆ
ိ ငျော်တဲို့ ေညျော်ားလမျော်ားပပါငျော်ားမ ာားစာရိပါတယျော်။ ဒါကပတာို့
ို့ နိ
ဖငျော်ဆ
ိ ပ
ို့ ေရာမာ
ို့ တဲ

ပညာပရားေယျော်ပယျော်ေ ဲ ို့

အသားခ တဲပ
ို့ ပပေါ်မတညျော်ပါတယျော်။

ဥပမာနစျော်ခပပားပါမယျော်။

သာယာခ မျော်ားပ မို့မှုေပတျော်
ဲ ို့ သကျော်ပပား ခ ဉ်ားကပျော်ပပတ ဘယျော်ပလာကျော်က ယျော် ပေျော်လဲ
ိ
သိသာားပအာငျော်လပါ။
ိ ို့
ို့ ဆတာကိ
တခ ိြိုျှို့သပတသပတေဲ ို့ အဖဲျှို့အစညျော်ားပတက အသား ပြိုတခ
ဲို့ ဉ်ားကပျော်ေညျော်ားကပတာို့ ဥားစာားပပားစာရငျော်ား(Objective
List) လိပခေါ်
ို့ ရာပတ ပါဝငျော်ပါတယျော်။
ို့ ပါတယျော်။ အဲဒမာ လပတအပေေဲ ို့ လိအပျော်တယျော်လိ ို့ သတိယ
ို့ ဆတဲအ
ရပျော်ပစစညားျော် လိအပျော်ခ ကျော်

လမှုလိအပျော်ခ ကျော်ေ ဲ ို့ စိတျော်ပငျော်
ိ ားဆိငျော်ရာလိအပျော်ခ ကျော်

စသ ဖငျော်ပ
ို့ ပါ။ို့

ဥပမာအာား ဖငျော်ို့

အစာားအပသာကျော်၊ ပရသေျော်၊ ို့ ပဘားကငျော်ားလ ခြိုမ၊ှု ပဒသခအဖဲျှို့အစညျော်ားအတငျော်ား ပားပပါငျော်ားပါဝငျော်မှုတိ ဖစျော်
ို့ ပါတယျော်။
ဖျှို့ ပဖိြိုားတိားတကျော်မှုသပတသေေယျော်ပယျော်မာပတာို့
အာားလားပပေါ်လွှမားျော် မိားမှုရပ
ိ ါတယျော်။

Sen

Amartya
က

Sen

သာယာခ မျော်ားပ မို့မှုကိ

ရဲ ို့

လပျော်နငျော်
ိ စမျော်ားခ ဉ်ားကပျော်မက
ှု

အသားဝငျော်မှုေ ဲ ို့

တိငျော်ားတာတာ

အပကာငျော်ားဆားပဲလဆိ
ိ ို့ ပါတယျော်။ Sen ရဲအဆိ
အရ လတစျော်ပယာကျော်က သမို့ ာရိတဲို့ အသားအပဆာငျော်ပစစညျော်ား
ို့
ပငျော်ကိယျော်လကခဏာပတေဲ ို့

ဘာကိပအာငျော် မငျော်ပအာငျော်လပျော်နငျော်
ိ လဲပပါ။ို့

ဖစျော်တညျော်လာမှုရဲ ပအာငျော်
မငျော်မှုကိပ ပာတာပါ။
ို့

လတစျော်ပယာကျော်ရလ
ဲ ို့ ပျော်ပဆာငျော်နငျော်
ိ မှု
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သာယာခ မျော်ားပ မို့မှုဆတာကိ
ိ
ဒပိခို့ မှုမာပတာို့

အဓိပပာယျော်သတျော်မတျော်နငျော်
ိ တဲို့

စညျော်ားပဘာငျော်ပတ

ပင်္ဂလသာယာခ မျော်ားပ မို့မ(ှု Subjective

အဓိကထာားပဆားပနားသာားပါမယျော်။

အမ ာားကကားရိပါပသားတယျော်။

Wellbeing)

ဒခ ဉ်ားကပျော်ပေညျော်ားလမျော်ားကပတာို့

အပ ကာငျော်ားကိ

လပတရဲသာယာခ
မျော်ားပ မို့မှုအတကျော်
ို့

အပရားပါတာပတကိ ထငျော် မငျော်ယဆတာမ ိြိုားမဟတျော်ဘေ
ဲ ဲ ို့ ပ ဖဆိသပတကိ သတိရဲို့ သာယာခ
မျော်ားပ မို့မှုအပပေါ်မာ
ို့
ကိယျော်တိငျော်သားသပျော်ခငျော်
ိ ားမာ ဖစျော်ပါတယျော်။

အက ိြိုားပက ားဇားအပေေဲ ို့

ဒါက

သပတသရဲ ို့

က ငျော်ဝ
ိ ရာ ဘကျော်လိကျော်မက
ှု ိ ပလ ာခ
ကျော်
ို့ တျော်စညျော်ားကမျော်ားနငျော်ယ
ို့ ဉ်ပက ားမှုဆငျော်
ို့ ပပားပါတယျော်။ ဒပမားခေျော်ားကိပမားဖိအတ
ို့
ေညျော်ားလမျော်ားအမ ိြိုားမ ိြိုားရိပါတယျော်။
ဒါပပမဲို့လညျော်ား ဒလိ ရိားရငျော်ားတဲို့ ပမားခေျော်ားေဲလညျော်
ား
ို့
သငျော်ဘယျော်ပလာကျော်ထပ
ိ က ေပျော်မှုရိလဲ။
အလပျော်အကိငျော်

ပငပ ကား

ဖစျော်နငျော်
ိ ပါတယျော်။ ပ မျော်ားမ အပေေဲ ို့ လကျော်ရိ သငျော်ရ
ဲ ို့
ို့ ဘဝကိ

(ကဏ္ဍအမ ိြိုားမ ိြိုားကိ

မိသာားစဘဝ

စသ ဖငျော်)ို့

ထညို့ျော်စဉ်ားစာားရမာ ဖစျော်ပါတယျော်။

ပ ဖဆိသပတက

က ေျော်ားမာပရား

သတျော်မတျော်ခ ကျော်ေပ
ဲ ို့ ဖဆိပါတယျော်။

အဲဒသတျော်မတျော်ခ ကျော်မာဆိရငျော် သည က လားဝပက ေပျော်မှုမရိ ၁၀ ကပတာို့ အ ပညျော်အ
ို့ ဝပက ေပျော်မှုရိ ဖစျော်ပါတယျော်။
ပ ဖဆိသပတက

အဲဒသတျော်မတျော်ခ ကျော်မာ

သတိဘဝကိ
ို့

ဘယျော်လိ မငျော်လဲဆတဲ
ိ အ
ို့ ပပေါ်မတညျော်ပပား

လားဝပက ေပျော်မှုမရိကပေ အ ပညျော်အ
ို့ ဝပက ေပျော်မရ
ှု ိအထိ ပရားခ ယျော် ကပါတယျော်။

ပင်္ဂလသာယာခ မျော်ားပ မို့မှု(Subjective Wellbeing) အာားအသားခ ပ
အသားခ ပကပတာို့

က ယျော် ပေျော်ပါတယျော်
။
ို့

တကကသိလျော်သပတသေလပျော်ငေျော်ားပတ

အစိားရေဲ ို့ NGO

ပတရဲ ို့

မဝါဒပရားဆဲ ခငျော်ား(Policymaking) ပတ နိငျော်ငပတာျော်အဆငျော်ေ
ို့ ဲ ို့ နိငျော်ငတကာအဆငျော်ို့ တိားတကျော်မှုတိငျော်ားတာ ခငျော်ားပတ
ဥပမာ ကမ္ာပ
ွှ မ
ျော် ှုအစရငျော်ခစာ(World Happiness Report) ဆိရငျော် ကမ္ာတစျော်ဝေျော်ားက နိငျော်ငပပါငျော်ား ၁၅၆
ို့ ပ ာျော်ရင
နိငျော်ငရဲ ို့

တိားတကျော်မှုေ ဲ ို့

ပပ ာျော်ရင
ွှ မ
ျော် အ
ှု လာားအလာပတကိ

ပငပ ကားတေျော်ဖိား ဖတျော် ခငျော်ား(Economic

Valuation)

ကလညျော်ား

ပလို့လာထာားတာ ဖစျော်ပါတယျော်။
အသားဝငျော်ပါတယျော်။

သတိဘဝကိ
ို့

ဘယျော်ပလာကျော်ပက ေပျော်မရ
ှု ိလဆ
ဲ တဲ
ိ ို့ ပမားခေျော်ားကိ အ ပငျော်က လတစျော်ပထာငျော်ကိပမား ကညို့တ
ျော် ယျော်လပတ
ိ ို့ ား ကညို့ျော်ပါ။
အဲဒအခါ လတစျော်ပယာကျော် သဘဝကိ
ဘယျော်ပလာကျော်ပက ေပျော်လဲဆတဲ
ိ ို့ အခ ကျော်အလကျော်ပတထကျော်လာပါတယျော်။
ို့
ဒါက

သိပျော်ကအသ
ိ
ားဝငျော်ပါတယျော်။

ပပားခဲို့တဆ
ဲို့ ယျော်နစျော်တာမာ

သာယာခ မျော်ားပ မို့မအ
ှု ပ ကာငျော်ားကိ

သပတသေလပျော်တာပတ တစျော်ဟေျော်ထားတကျော်
ိ
လာတာကိ ပတျှို့ ခဲို့ရပါတယျော်။

ဥပမာ : ပညာမရ်းနှငန
ု ငံမတာအစု်းရ
ြေ့ င
ဥပမာအာား ဖငျော်ို့ မဝါဒပရားဆဲ ခငျော်ား(Policymaking) ပတမာ သာယာခ မျော်ားပ မို့မရ
ှု အပရားပါပ
ဲ ို့
ကိ ယပကအစိားရမာ
ပတျှို့ ရိနငျော်
ိ ပါတယျော်။
သာယာခ မျော်ားပ မို့မှုနငျော်ို့

ယပကအစိားရရဲ ို့

၂၀၁၀

စဉ်ဆကျော်မ ပတျော်မှုတငျော်

ခနစျော်အတကျော်

ရသားမေျော်ားပ ခအစရငျော်ခစာမာဆိရငျော်

ပိမိက ယျော် ပေျော်ပသာအညွှ
ေားျော် မ ာား ဖစျော်လာပစရေျော်
ို့

အစိားရက

အထားပဆာငျော်ရကျော်ပေပါသညျော်လိ ို့ ပဖာျော် ပထာားပါတယျော်။ အဲဒလိသာယာခ မျော်ားပ မို့မှုဟာ ယပကအစိားရရဲ ေ
ို့ ျူဟာေဲ ို့
ပအာငျော် မငျော်မှုကိ ခေျော်မို့ ေျော်ားတကျော်ခ ကျော်ရာမာ အဓိကလမျော်ားပ ကာငျော်ားတစျော်ရပျော် ဖစျော်ပါတယျော်။
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ဘတေျော်နငျော်
ိ ငက နိငျော်ငအဝမျော်ားပ မျော်ားမ ပပ ာျော်ရင
ွှ မ
ျော် (ှု Gross National Happiness) စကာားလားက ောမညျော်ကကားပါတယျော်။
ဒါကအညွှေားျော် ဖစျော်ပါတယျော်။

သပဘာတရာားကပတာို့

စားပာားပရားအညွှေားျော် မ ာားကိသာ

တိားတကျော်ပအာငျော်လပျော်ရမာမဟတျော်ဘဲ

တိားတကျော်ပအာငျော်လပျော်ရေျော်ဆပပ
ိ ား ဖစျော်ပါတယျော်။
တိားတကျော်ပစတဲအ
ို့ စအမပတက
တခ ိြိုျှို့အစအမပတက

ဘတေျော်အစိားရရဲဥို့ ားတညျော်ခ ကျော်က

တစျော်ခါတပလမာ

သာယာခ မျော်ားပ မို့မှုကိ

မထငျော်မတျော်ဘဲ

အလပျော်လပျော်ခ ိေတ
ျော် ားိ မြှငျော်ို့ ခငျော်ားပါ။

ပညျော်သပတရဲပပ
ွှ မ
ျော် က
ှု ိပါ
ို့ ာျော်ရင
တိငျော်ား ပညျော်ရစ
ဲ ို့ ားပာားပရားကိ

တိားတကျော်ပစပပမဲို့

အပမဲတမျော်ားပတာမ
ို့ ဟတျော်ပါဘား။

သာယာခ မျော်ားပ မို့မှုကပလ
ိ
ာက
ို့ ပစပါတယျော်။

အလပျော်လပျော်ခ ိေတ
ျော် ိား မြှငျော်ို့ ခငျော်ားအာား ဖငျော်ို့

ဥပမာ

စားပာားပရားတိားတကျော်မှု

ဖစျော်ပကာငျော်ား ဖစျော်နငျော်
ိ ပပမဲို့ လပတရဲ ို့ ပ မျော်ားမ ပပ ာျော်ရင
ွှ မ
ျော် ှုပလ ာက
ို့ လာနိငျော်ပါတယျော်။ ဒါပ ကာငျော်ို့ ဒလိမ ိြိုား နိငျော်ငရဲ ို့
စစပပါငျော်ားသာယာခ မျော်ားပ မို့မက
ှု ိ

တိားတကျော်မလာပစဘဲ

ဆား ဖတျော်ခ ကျော်ကိပရာငျော်ရာားဖိအတ
ကျော်
ို့

ဘတေျော်နငျော်
ိ ငဟာ

အမတျော်တမဲို့ပလ ာက
ို့ ပစနိငျော်တဲို့

တိားတကျော်မအ
ှု ပ ခအပေ ပအဓိကအညွှေားျော် အ ဖစျော်

စစပပါငျော်ား ပညျော်တငျော်ားထတျော်ကေျော်(င်္ ဒပ)ကိမသားဘဲ နိငျော်ငအဝမျော်ားပ မျော်ားမ ပပ ာျော်ရင
ွှ မ
ျော် (ှု Gross National Happiness) ကိ
အသား ပြိုပါတယျော်။

နယပယအသ်းသ်းမတွေအသံ်းု ပျုပံုဥပမာမျာ်း
ပညာရပျော်ေယျော်ပယျော်မာ သာယာခ မျော်ားပ မို့မှုပမားခေျော်ားကိပတာို့ အပ ခခအပဆာကျော်အအ သဘာဝပတျော်ဝေျော်ားက ငျော်
ရာဇဝတျော်မှု

ဖျှို့ ပဖိြိုားတိားတကျော်မှုေ ဲ ို့

အပ ခခအပဆာကျော်အအမာဆိရငျော်

တ ခာားပသာကဏ္ဍပတကိ

ပလို့လာရာမာသားပါတယျော်။

သာယာခ မျော်ားပ မို့မသ
ှု ပတသေကိ

ပြိုလပျော်ပပား

ရထာားလမျော်ားဝေျော်ပဆာငျော်မှုရရိ ခငျော်ားရဲ ို့ သကျော်ပရာကျော်မှုကိပလို့လာခဲပ
ို့ ါတယျော်။ ရထာားလမျော်ားဝေျော်ပဆာငျော်မှုရရိ ခငျော်ားက
သာယာခ မျော်ားပ မို့မှုကိတိားပာားပစပ ကာငျော်ား ပတျှို့ ရိခရ
ဲို့ ပါတယျော်။ သဘာဝပတျော်ဝေျော်ားက ငျော်မာဆိရငျော် Susana Mourato
လိ ို့ အမညျော်ရတဲို့ ကျွေပ
ျော် တာလ
ျော်ို့ ပျော်ပဖာျော်ကိငျော်ဖကျော်တစျော်ဥား ပတျှို့ ရိခဲို့တာက လပတက ပမိြို ျှို့ ပပတျော်ဝေျော်ားက ငျော်မာထကျော်
သဘာဝပတျော်ဝေျော်ားက ငျော်မာ ပိမိပပ ာျော်ရင
ွှ ပ
ျော် လို့ရိတာကိ ပတျှို့ ရခ
ိ ဲို့ရပါတယျော်။

မနမာနင
ု ငံမှဥပမာမျာ်း
မေျော်မာနိငျော်ငကပရာ အခ ဒမာဆိရငျော် ၂၀၁၉ ခနစျော်ရဲ ကမ္
ာပ
ွှ မ
ျော် အ
ှု စရငျော်ခစာ(World Happiness Report) က
ို့
ို့ ပ ာျော်ရင
ပဖာျော် ပထာားပါတယျော်။

၂၀၁၇

စစညျော်ားထာားတာ ဖစျော်ပါတယျော်။

ခနစျော်ကပေ

၂၀၁၈

ခနစျော်အထိ

ပပ ာျော်ရင
ွှ မ
ျော် အ
ှု ခ ကျော်အလကျော်ပတကိ
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ဒမာဆိရငျော် နိငျော်ငပပါငျော်ား ၁၅၆ နိငျော်ငရဲ ို့ စိတျော်ခ မျော်ားသာမှုအဆငျော်မ
ို့ ာ မေျော်မာနိငျော်ငက အဆငျော်ို့ ၁၃၁ မာရိပေပါတယျော်။
ဒါဟာ

ပတာျော်ပတာျော်ပလားေိမပ
ျော်ို့ ါတယျော်။

မေျော်မာနိငျော်ငမာ

ဒါကိအပ ဖရာနိငျော်ဖိအတ
ကျော်
ို့

အခ

ပိခို့ ခ ကျော်မာ

သိလာရတဲအ
ို့ တိငျော်ား သာယာခ မျော်ားပ မို့မသ
ှု ပ
ိ ပပညာရပျော်ကိ အပရားတကကားလိအပျော်ပေပပလိ ဆိ
ို့ လိတာပါပဲ။
ဒဇယာားကိ ကညို့ျော်လိကျော်မယျော်ဆရငျော်
ိ

ဘာားတစျော်ခခ ငျော်ားစမာ

အပိငျော်ားတစျော်ပိငျော်ားခ ငျော်ားစဟာ

၇

ပိငျော်ားရိတာကိ

အစရငျော်ခစာထဲက

နိငျော်ငတစျော်နငျော်
ိ ငရဲသာယာခ
မျော်ားပ မို့မှုကိ
ို့
ဘယျော်ဘကျော် ခမျော်ားက

အပိငျော်ား

ပတျှို့ပါလိမျော်ို့မယျော်။

သပတသေပလို့လာခ ကျော်ပတမာ

ဖစျော်ပစတဲို့ အပ ကာငျော်ားအခ ကျော်ပတကိ ဆိလိပါတယျော်။

ပေျော်ားပရာငျော်အပိငျော်ားပလားမာဆိရငျော်

မေျော်မာနိငျော်ငရဲ ို့

မိသာားစေဲမိို့ တျော်ပဆသငယျော်ခ ငျော်ားဆက

ပကာငျော်ားမေျော်တလ
ဲို့ မှုပရားအပထာကျော်အပို့ရရိမှုကိ

သာယာခ မျော်ားပ မို့မှုအတကျော်

ကကားမာားတဲအ
ို့ ပ ကာငျော်ားတစျော်ရပျော်အ ဖစျော် ပတျှို့ ရရ
ိ ပါတယျော်။

ဒနည်းလမ်းက ဘယလအ
ု လုပလုပသလဲ?
ရလဒျော်ကိေားျော် ရငျော်(Response

က

Variable)

သငျော်ဘယျော်ပလာကျော်ထပ
ိ က ေပျော်မှုရိလဲဆတဲ
ိ ို့
စတဲို့

ဥပမာ

ရငျော်ား ပဖိအတ
ကျော် ဖစျော်ပါတယျော်။
ို့

ဘယျော်ကိေားျော် ရငျော်(Variable)

ပတက

တစျော်ခခ ငျော်ားစက

အဲဒပင်္ဂိြိုလျော်ရဲ ို့

အသကျော်၊

ဝငျော်ပင၊

ဒါပတကပတာို့

လတစျော်ပယာကျော်ရပပ
ဲ ို့ ာျော်ရင
ွှ မ
ျော် ှုကိဆား ဖတျော်ရာမာ

လွှမျော်ားမိားမှုအမ ာားဆားလဲဆတာကိ
ိ
လတစျော်ပယာကျော်ရဲ ို့

ပတပါ။

Variables)

သငျော်ရ
ဲ ို့
ို့ ဘဝကိ

ပပားရငျော်

အိမျော်ပထာငျော်ပရားအပ ခအပေ

သကျော်ပရာကျော်ကိေားျော် ရငျော်(Explanatory

ပပ ာျော်ရင
ွှ မ
ျော် ရ
ှု မတျော်ပတကိ
ကိေားျော် ရငျော်(Variable)

လကျော်ရိ

ပမားခေျော်ားရဲအပ
ို့ ဖရမတျော်ပတ ဖစျော်ပါတယျော်။

တ ခာားအခ ကျော်အလကျော်ပတကိလညျော်ားယပါတယျော်။
က ေျော်ားမာပရား

ပ မျော်ားမ

သိလာနိငျော်ပါတယျော်။

ပပ ာျော်ရင
ွှ မ
ျော် ှုပမာဏ

ဒါပပမဲို့

ဘယျော်ပလာကျော်မ ာားမ ာားကိ

ဆား ဖတျော်ပပားလဲဆတာကိ
ိ
ဘယျော်လိတိတိက က သိနငျော်
ိ မလဲ။ ရင်္ရကျော်ရငျော်ားမိဒယျော်(Regression Models) ပတေဲ ို့
ဒါကိခေျော်မို့ ေျော်ားလိရပါတယျော်
။
ို့

ပင်္ဂလသာယာခ မျော်ားပ မို့မှု(Subjective

သာယာခ မျော်ားပ မို့မှုတိငျော်ားတာခ ကျော် ဖစျော်တဲို့

Wellbeing)

ဘဝအပပေါ်ပက ေပျော်အာားရမှုပမားခေျော်ားကိ

အတကျော်သားတဲို့

ရလဒျော်ကိေားျော် ရငျော်(Response
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Variable)

အ ဖစျော်သားပပား

လတစျော်ပယာကျော်ရပပ
ဲ ို့ ာျော်ရင
ွှ မ
ျော် အ
ှု ပပေါ်

လွှမျော်ားမိားနိငျော်တယျော်လိ ို့

ယဆထာားတဲက
ို့ ိေားျော် ရငျော်(Variable) ပတကိ သကျော်ပရာကျော်ကေ
ိ ားျော် ရငျော်(Explanatory Variable) အ ဖစျော်သားပါတယျော်။
အသကျော် ဝငျော်ပင အိမျော်ပထာငျော်ပရားအပ ခအပေ က ေျော်ားမာပရား စသ ဖငျော်ပ
ို့ ပါ။ို့ ပရ ျှို့ မာပ ပာခဲို့ပပားပါပပ။
ဒါကိ

ောားလညျော်လယျော်သာားပအာငျော်

ရိားရငျော်ားတဲဥ
ို့ ပမာပလားတစျော်ခ

ကျွေပ
ျော် တာျော်လပျော်ထာားပါတယျော်။

ဒမာဆိရငျော်

ရင်္ရကျော်ရငျော်ားမိဒယျော်(Regression Models) ဖေျော်တားထာားပါတယျော်။
ဘဝအပပေါ်ပက ေပျော်အာားရမှု ~ အသကျော် + ဝငျော်ပင + အိမျော်ပထာငျော်ပရားအပ ခအပေ + က ေျော်ားမာပရား
ဒါက

ဥပမာတစျော်ခ ဖစျော်ပပား

ကိေားျော် ရငျော်(Variable)

ပတက

ဒထကျော်မက

အမ ာားကကားရိပေနိငျော်ပါတယျော်။

ဘဝအပပေါ်ပက ေပျော်အာားရမှုဆတာက
ိ
ဒကိေားျော် ရငျော်(Variable) ပတထကျော် အမ ာားကကားပိမိရှု ပျော်ပထားနိငျော်ပါတယျော်။
သရပျော် ပတဲအ
ို့ ပေေဲ ို့

အခလိ

ရိားရငျော်ားတဲဥ
ို့ ပမာကိအသား ပြိုရ ခငျော်ား ဖစျော်ပါတယျော်။

သပတသတစျော်ဥားအပေေဲ ို့ ဒမာလိမ ိြိုား

ပယဘယ ပလို့လာမှုကိေားျော် ရငျော်ပတကိပဲ။

ဒါပပမဲို့

ဆိ ကပါစိ ို့

စိတျော်ဝငျော်စာားတာမဟတျော်ဘဲ

တစျော်ခခကိ အထား ပြိုစိတျော်ဝငျော်စာားတာမ ိြိုားဆိရငျော်ပရာ ဥပမာ ပရရဲအရညျော်
အပသား သာယာခ မျော်ားပ မို့မှုအပပေါ်
ို့
ဒလိမ ိြိုားပရသေျော်ရရ
ို့ ိမှုက

ဘယျော်လိသကျော်ပရာကျော်မရ
ှု ိလဆ
ဲ တာကိ
ိ
သိဖိအတ
ကျော်
ို့

ဒပပသေညျော်ားကိအသား ပြိုနငျော်
ိ ပါတယျော်။
ဘဝအပပေါ်ပက ေပျော်အာားရမှု ~ အသကျော် + ဝငျော်ပင + အိမျော်ပထာငျော်ပရားအပ ခအပေ + က ေျော်ားမာပရား +
ပရသေျော်(လ
ို့ တာ)
ပရသေျော်ရရ
ှု ိ လတာေဲ ို့ ဒညမ ခငျော်ားမာထညို့ျော်လကျော်
ိ မယျော်ဆရငျော်
ိ
အဲဒကပေ ဘာသိလာမလဲဆပတာ
ိ
ို့ ိမက
ို့ ပရသေျော်က
ို့
လပတရဲပပ
ွှ မ
ျော် အ
ှု တကျော်
ို့ ာျော်ရင
ပပ ာျော်ရင
ွှ မ
ျော် ှုဆငျော်
ိ ရာ

အပရားပါသလာား။

ပါတယျော်ဆရငျော်
ိ
ဘယျော်ပလာကျော်အပရားပါလဲ။

ရင်္ရကျော်ရငျော်ားမိဒယျော်(Regression

သကျော်ပရာကျော်ကိေားျော် ရငျော်(Explanatory

Variable)

Models)

ကိေားျော် ရငျော်ပတကိ

ကိ

ပပား ပညို့ျော်စတဲို့

လပျော်မယျော်ဆရငျော်
ိ ပတာို့

ထညို့သ
ျော် ငျော်ားဖိလိ
ို့ ပါတယျော်။

မိသာားစဆကလမှုပရားအပထာကျော်အပို့ ပဘားကငျော်ားလ ခြိုမှု ပညာပရား စသ ဖငျော်ပ
ို့ ပါ။ို့

ဥပမာ

အဲဒပတာို့ တကယျော်ို့

ပပား ပညို့ျော်စတဲို့ ရင်္ရကျော်ရငျော်ားမိဒယျော်(Regression Models) က ဒါထကျော် အမ ာားကကားပိရညျော်ပါတယျော်။
ဒပိခို့ မှုအဆားက ရငျော် ဇငျော်ဘာပဘနိငျော်ငမာ ကျွေပ
ျော် တာျော်သားခဲို့တက
ဲို့ ိေားျော် ရငျော်(Variable) ပတအာားလားကိ ပပပားပါမယျော်
ို့ ။
ဘယျော်ပလာကျော်မ ာားလဲ

ကညို့ျော် ကညို့ျော်လိကျော်ပါ။

အခ ကျော်အလကျော်အပ ခ ပြိုမိဒယျော်(Statistical

Models)

အပ ကာငျော်ားပ ပာရပအာငျော်။

ဒါကတ
ု က
ွေ ချကဖု ရ
ြေ့ ဂ္ရကရှင်းမုဒယ(Regression Models) ဘယနှမျျု်းရှလဲ?
သာယာခ မျော်ားပ မို့မှုကိ ခေျော်မို့ ေျော်ားတကျော်ခ ကျော်ဖိ ို့ ရင်္ရကျော်ရငျော်ားမိဒယျော်(Regression Models) ပတအတိအက အာား ဖငျော်ို့
ဘယျော်နမ ိြိုားရိလ။ဲ
အသားအမ ာားဆားနစျော်ခကပတာို့ -

အေိမဆ
ျော်ို့ ားနစျော်ထပျော်ကိေားျော် ရင်္ရကျော်ရငျော်ား(OLS)ေဲ ို့
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စာရငျော်ားအငျော်ားရင်္ရကျော်ရငျော်ားတိ ဖစျော်
ို့ ပါတယျော်။

အေိမျော်ို့ဆားနစျော်ထပျော်ကိေားျော် ရင်္ရကျော်ရငျော်ား(Ordinary Least Squares Regression) ဆိတာက အငျော်မတေျော်ကရိ
ိ ားရငျော်ားတဲို့
မ ဉ်ားပ ဖာငရ
ို့ျော် င်္ရကျော်ရငျော်ား(Linear
ရလဒျော်ကိေားျော် ရငျော်(Response
သကယဆပါတယျော်။

Regression)

Variable)

ဒယဆခ ကျော်က

ဖစျော်ပပား

ပက ာငျော်ားမာသငျော်ခဲို့ရပါလိမျော်ို့မယျော်။

ေဲ ို့ ဘဝအပပေါ်ပက ေပျော်အာားရမှုက

တစျော်သမတျော်တညျော်ား ဖစျော်တယျော်လိ ို့

ပတာျော်ပတာျော်ပလားကိမာားယငျော်ားနိငျော်ပါတယျော်။

၁

ကပေ

၁၀

အထိ

ပရားတဲအ
ို့ ခါမာ လပတအပေေဲ ၄
ို့ ကပေ ၅ အထိအကာအပဝားေဲ ၉
ို့ ကပေ ၁၀ အထိအကာအပဝားကိ အတတပဲလိ ို့
မတျော်ယဖိဆိ
ို့ တာ

ဖစျော်နငျော်
ိ ပ ခေညျော်ားပါားပါတယျော်။

လအမ ာားစအတကျော်

အစေျော်ားနစျော်ဖကျော်ကိ

ပရားခ ယျော်ရတာက

အလယျော်ကအမတျော်ပတကိပရားခ ယျော်ရတာထကျော် ပိမိအခကျော်ပတျှို့ နိငျော်ပါတယျော်။ လားဝပက ေပျော်မှုမရိ ခငျော်ားဆိတဲို့ ၁
ကိပရားလိကျော် ခငျော်ား ဒါမမဟတျော် အ ပညျော်အ
ို့ ဝပက ေပျော်မရ
ှု ိ ခငျော်ားဆိတဲို့ ၁၀ ကိပရားလိကျော် ခငျော်ားက ပတာျော်ပတာျော်ပလား
ပိပပားအစေျော်ားပရာကျော်နငျော်
ိ ပါတယျော်။ ဒပတာို့ ၁ ေဲ ၂ို့ ေဲ ို့၉ ေဲ ို့၁၀ ကာားအကာအပဝားက ပိပပားကကားမာားပါတယျော်။ ၄ ေဲ ၅
ို့ ေဲ ို့
၆ ေဲ ို့ ၇ ကာား အကာအပဝားထကျော်ပါ။ မတညတဲအ
ို့ ပ ကာငျော်ားအရာေဲ ို့ ပ ဖဆိသရဲစိို့ တျော်ထာား ဒနစျော်ခ ကာားက
မတျော်ယထာားတဲအ
ို့ ကာအပဝားကာဟခ ကျော်ကိ တညျော်မ
ို့ တျော်ဖအတ
ိ ို့
ကျော် စာရငျော်ားအငျော်ားမိဒယျော်ပတကိအသား ပြိုပါတယျော်။
သတိကပ
ဖရငျော်ားပပားနိငျော်ပါတယျော်။ အပ ကာငျော်ားအရာရဲ ေို့ ပါတျော်စဉ် အခ ကျော်အလကျော်ပတကိပဲလိအပျော်ပါတယျော်။
ို့
စာရငျော်ားအငျော်ားရင်္ရကျော်ရငျော်ား(Ordinal
နစျော်မ ိြိုားနစျော်စာားရိပါတယျော်။

Logistic

Regression)

ပတက

Probit

ပပ ာျော်ရင
ွှ မ
ျော် ှုေပတျော်
ဲ ို့ သကျော်တဲို့

နစျော်ခစလားကိပတရ
ျှို့ ပါတယျော်။

ရလဒျော်ပတကပတာို့

ေဲ ို့ Logit

မိဒယျော်ဆပပ
ိ ား

သပတသေစာတမျော်ားပတမာပတာို့
ပတာျော်ပတာျော်ပလားတညပလို့ရိတာပ ကာငျော်ို့

ဒပရ ျှို့ ပိငျော်ားအဆငျော်မ
ို့ ာပတာို့ အဲဒါကသိပျော်ပပားအပရားမကကားပါဘား။
ဒပတာို့

စာရငျော်ားအငျော်ားရင်္ရကျော်ရငျော်ား(Ordinal

ပိပပားတိက တဲပ
ို့ စပပါကျော်ပေပါတယျော်။

Logistic

ဘာလိလဲ
ိ
ို့ ဆပတာ
ို့

ပတက

Regression)

စာရငျော်ားအငျော်ားအရ

ပက ေပျော်အာားရမှုအပ ကာငျော်ားအရာပတ ကာားက

အကာအပဝားက တညတဲအ
ို့ တကျော် ဖစျော်ပါတယျော်။
ဒါပပမဲို့လညျော်ား အေိမျော်ို့ဆားနစျော်ထပျော်ကိေားျော် ရင်္ရကျော်ရငျော်ားမိဒယျော်(Ordinary Least Squares Regression Model) က
ပိစမျော်ားပဆာငျော်နငျော်
ိ ပပား အဓိပပာယျော်ပဖာျော်ရတာလညျော်ား ပိမိလယျော်ကပါတယျော်။ ဒပတာို့ ကျွေပ
ျော် တာျော်တသ
ိ ို့ ပတသေအတကျော်
ဘယျော်ဟာက ပိပပားသငျော်ပ
ို့ တာျော်လဲ။ ဟတျော်ကဲို့ မ ာားပသာအာား ဖငျော်ို့ သပတသေပတက တညပေတာမ ာားပါတယျော်။
OLS ပဲသားသား စာရငျော်ားအငျော်ားရင်္ရကျော်ရငျော်ား(Ordinal Logistic Regression) ပဲသားသားပပါ။ို့ ဒမိဒယျော်နစျော်ခကိ
အသား ပြို ခငျော်ားကာ ခာားခ ကျော်ကလညျော်
ိ
ား

လပတက

တကျော်ခ ကျော်

စမျော်ားသပျော်တာပတ

စတဲသ
ို့ ပတသေပတလပျော်ခဲို့ပါတယျော်။ ဒါပပမဲို့ ပယဘယ အာား ဖငျော်ို့ ဘာမသိပျော်မကာတာကိ ပတျှို့ ရိခရ
ဲို့ ပါတယျော်။
ရင်္ရကျော်ရငျော်ားမိဒယျော်(Regression Models) ပတကိ ဘယျော်လိပဆာငျော်ရကျော်လ။ဲ
ဒါကိအတိအက လပျော်နငျော်
ိ တဲို့

စာရငျော်ားအငျော်ားပဆာဖ
ို့ ျော်ဝဲ(Statistical

Software)

ပတ

အမ ာားကကားရိပါတယျော်။

ကျွေပ
ျော် တာျော်က R ကိသားပါတယျော်။ R ရဲ ို့ Libraries ပတထဲကမ "Ordinal" ဆိတဲို့ ပကျော်ပကို့ခ ျော်ကိသားပါတယျော်။
ကျွေပ
ျော် တာျော်က စာရငျော်ားအငျော်ားရင်္ရကျော်ရငျော်ား (Ordinal Logistic Regression) ကိပဲသား ဖစျော်လပါ။
ိ ို့ STATA ေဲ ို့ SPPS
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ကိလညျော်ားသားပါတယျော်။ တ ခာားဟာပတလညျော်ားရိပါပသားတယျော်။ ဘယျော်လလ
ိ ပျော်သလဲသခ
ိ ငျော်ရငျော်ပတာို့ YouTube
မာစပလို့လာတာ ပိပကာငျော်ားပါတယျော်။ အဲဒမာ Tutorial ပကာငျော်ားပကာငျော်ားပတ အမ ာားကကားပဲရိပေပါတယျော်။
အပသားစိတျော်ထပျော်သခ
ိ ငျော်တယျော်ဆရငျော်
ိ

ေညျော်ားေညျော်ားအပသားစိတျော်

စပပားပလို့လာလိရပအာငျော်
ို့

ပအာကျော်မာ

လငျော်ခ
ို့ ျော်နစျော်ခထညို့ျော်ပပားလိကျော်ပါတယျော်။

ဥပမာရလဒမျာ်း
ပကာငျော်ားပါပပ။

ရင်္ရကျော်ရငျော်ားမိဒယျော်(Regression

ပတကပေရလာမယျော်ရ
ို့ လဒျော်က

Models)

ဒလိပစမ ိြိုား ဖစျော်ပါလိမျော်ို့မယျော်(ဒါပတက

ရိားရိားရငျော်ားရငျော်ား

ဥပမာ ပလိရပအာငျော်
ို့

ကျွေပ
ျော် တာျော်ဖေျော်တားထာားတဲရ
ို့ လဒျော်ပတပါ။ ခဏပေမ တကယျော်ဥ
ို့ ပမာပတကိ ပလို့လာသာားပါမယျော်)

ကိေားျော် ရငျော်(Variable)

ပကိေားျော် (Coefficient)

p-value (cut-off: 0.05)

အသကျော်

0.03

0.45

နစျော်စဉ်ဝငျော်ပင

0.02

0.005

အိမျော်ပထာငျော်ပရားအပ ခအပေ

0.2

0.04

က ေျော်ားမာပရား

0.4

0.000009

ပရသေျော်ရရ
ို့ ိမ(ှု လတာ)

0.1

0.03

ကိေားျော် ရငျော်တစျော်ခခ ငျော်ားစရဲ ို့ ပကိေားျော် (Coefficient)

ေဲ ို့ P-Value

ကိ မငျော်ရပါလိမျော်ို့မယျော်။

P-Value

ကပတာို့

ထား ခာားမှု(Significance) ကိ ပပါတယျော်။ ကျွေပ
ျော် တာျော်ပမေျော်သားပေက cut-off သတျော်မတျော်အဆငျော်(ို့ Threshold)
ကပတာို့ ၀.၀၅ ပါ။ ဒါပပမဲို့ စားပာားပရားေယျော်ပယျော်မာပတာို့ ၀.၁ ကိ ပတာျော်ပတာျော်မ ာားမ ာားသား ကပါတယျော်။ ၃.၀၅
ကပတာို့ ေညျော်ားေညျော်ားထားဆေျော်ားပါတယျော်။
အပရားကကားမတျော်ရမာကပတာို့

ကိေားျော် ရငျော်(Variable)

အိမျော်ပထာငျော်ရိ ခငျော်ားရဲသကျော်
ပရာကျော်မှုက
ို့
ပ ပာလိမရပါဘ
ား။
ို့

ယေစျော်တစျော်ခေဲတစျော်
ို့ ခမတပါဘား။

ဝငျော်ပငတိားပာားလာ ခငျော်ားသကျော်ပရာကျော်မှုထကျော်

ဘာလိလဲ
ိ
ို့ ဆပတာ
ို့

အမ ိြိုားအစာား ပအပျော်စကိေားျော် ရငျော်(Nominal

ပတအာားလားဟာ

၁၀

ဝငျော်ပငကယေစျော်တစျော်ခ ဖစျော်ပပား

Categorical

Variable)

ဆပိမ ာားတယျော်လိ ို့

အိမျော်ပထာငျော်ရိ ခငျော်ားက

တစျော်ခ ဖစျော်တာပ ကာငျော်ို့

ယေစျော်အလိကျော်

နှုင
ိ ားျော် ယဉ် ကညို့ျော်ဖိက
ိ ပါဘား။ ဒါပ ကာငျော်ို့ ကိေားျော် ရငျော်(Variable) ပတကိ တိကျော်ရကျော်
ိ နင
ိှု ားျော် ယဉ်လိမရနိ
ငျော်ဘဲ
ို့ မ ဖစျော်နငျော်
ို့
လပျော်နငျော်
ိ တာကပတာို့

သကျော်ပရာကျော်မပ
ှု မာဏကိ

လသားမ ာားတဲပ
ို့ ကျော်ပကို့ခ ျော်ပတအမ ာားကကားရိပါတယျော်။
သကျော်ပရာကျော်မပ
ှု မာဏဆိတာက

တကျော်ခ ကျော် ခငျော်ားပါပဲ။
အသား ပြိုခ ငျော်ရငျော်

အ ပငျော်မာ

အသား ပြိုလရပါတယျော်
ိ ို့
။

ကိေားျော် ရငျော်(Variable)

တစျော်ခခ ငျော်ားစရဲ ို့

သကျော်ပရာကျော်မပ
ှု မာဏကိပ ပာ ပပပားပါတယျော်။ ဒါကပတာို့ ဝငျော်ပင အိမျော်ပထာငျော်ပရားအပ ခအပေ က ေျော်ားမာပရား
အသကျော်အရယျော်

စတဲက
ို့ ိေားျော် ရငျော်(Variable)

ဘယျော်လိတကျော်ခ ကျော်လဲဆတာကိ
ိ
မပ ပာပတာပ
ို့ ါဘား။
ပကျော်ပကို့ခ ျော်ပတအမ ာားကကားရပ
ိ ါတယျော်။

ပတကိနှုင
ိ ားျော် ယဉ်နိငျော်ပါတယျော်။
ဒါပပမဲို့

အ ပငျော်မာ

ဒပိခို့ မှုအတကျော်
အသားဝငျော်တဲို့
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ဒါပ ကာငျော်ို့ သိပျော်ပပားမခကျော်ပါဘား။ ဒပတာို့ ဒရလဒျော်ပတကပေ ဘယျော်ကိေားျော် ရငျော်(Variable) က သာယာခ မျော်ားပ မို့မက
ှု ိ
အမ ာားဆားလွှမားျော် မိားလဲဆတာ
ိ
ပ ပာနိငျော်ပါတယျော်။ ဒလိမ ိြိုား သာယာခ မျော်ားပ မို့မှုဆငျော်
ိ ရာ ရင်္ရကျော်ရငျော်ား(Regression)
ပတမာ

အသားခ နိငျော်တဲို့

သားသေျော်ေညျော်
ို့ ားလမျော်ား

တစျော်ခရိပါပသားတယျော်။

အဲဒါကပတာို့

ပငပ ကားတေျော်ဖိား ဖတျော် ခငျော်ား(Economic Valuation) ပါ။

မငွေမ က်းတနဖု်း ဖတ ခင်း(Economic Valuation) အတွေက အသံ်းု ပျုနင
ု
ပငပ ကားတေျော်ဖိား ဖတျော် ခငျော်ား(Economic Valuation) ဆိတာက ကိေားျော် ရငျော်(Variable) တစျော်ခကပေ ဖစျော်ပစတဲို့
အက ိြိုားအ မတျော်

ဒါမမဟတျော်

ဒါကိဥပမာ ပဖိအတ
ကျော်
ို့
လတစျော်ပယာကျော်

အရှု ား

စတာပတရဲ ို့

ကျွေပ
ျော် တာျော်ရ
ို့ ဲ ို့ ေင်္ိေမောကိ

ရရိလာတဲို့

ပရသေျော် ို့

ပငပ ကားတေျော်ဖိားကိ
ပေျော်သာားရပအာငျော်ပါ။

အပိတစျော်လတာတိငျော်ားအတကျော်

ရာပဖ ခငျော်ားပဲ ဖစျော်ပါတယျော်။
ဒါကိ

ဒမာ မငျော်နငျော်
ိ ပါတယျော်။

သရဲို့ သာယာခ
မျော်ားပ မို့မှုက
ို့

၀.၁

တိားလာပါတယျော်။
လတစျော်ပယာကျော် တစျော်ပဒေါ်လာရလိကျော်တိငျော်ားမာလညျော်ား သရဲို့ ပို့ င်္ဂလသာယာခ မျော်ားပ မို့မ(ှု Subjective Wellbeing) က
၀.၀၂ တိားလာတာကိ မငျော်နငျော်
ိ ပါတယျော်။ ဒပတာို့ အဲဒကပေ ကျွေပ
ျော် တာျော်တက
ိ ို့ ပရသေျော်တစျော်
ို့ လတာကိ ရရိ ခငျော်ားကပေ
တိားလာတဲသ
ို့ ာယာခ မျော်ားပ မို့မေ
ှု ည
ဲ ို့ မ တဲို့ သာယာခ မျော်ားပ မို့မှုကိရရိဖိအတ
ကျော် လတစျော်ပယာကျော်က သရဲို့ ဝငျော်
ို့
ို့ ပင
ဘယျော်နပဒေါ်လာ

တိားပာားလာရမလဲ။

ဒါကိတကျော်ခ ငျော်ရငျော်ပတာို့

တေျော်ဖိား ဖတျော်ခ ငျော်တက
ဲို့ ေ
ိ ားျော် ရငျော်(Variable)

ရဲ ို့

ပကိေားျော် (Coefficient) ကိတညျော်ပပား ဒမာပတာို့ ပရသေျော်ပပါ
ို့ ို့ ဝငျော်ပငရဲ ပကိ
ို့ ေားျော် (Coefficient) ေဲ ို့ စာားပါ။ ဒမာပတာို့
၀.၁ အစာား ၀.၀၂ ညမ ခငျော်ား ၅ ဖစျော်ပါတယျော်။
ဆိလိတာက ပရသေျော် အပိ
တစျော်လတာကိရရိ ခငျော်ားက လတစျော်ပယာကျော် တစျော်နစျော်ကိ ၅ ပဒေါ်လာ အပိရရိ ခငျော်ားပ ကာငျော်ို့
ို့
တိားပာားလာတဲသ
ို့ ာယာခ မျော်ားပ မို့မှုေည
ဲ ို့ မ ပါတယျော်။
ဒမာဆိရငျော်

ကျွေပ
ျော် တာျော်က

ခေျော်မို့ ေျော်ားလိကျော်ပါတယျော်။

ဒလိမ ိြိုားလပျော်နငျော်
ိ တာက

လပတရဲသာယာခ
မျော်ားပ မို့မအ
ှု တကျော်
ို့

တ ခာားေညျော်ားေဲဆိ
ို့

ပတာျော်ပတာျော်ပလားပကာငျော်ားတာပတ

ဒါကိလပျော်နငျော်
ိ ဖိက
ို့

ဖေျော်တားလိရသလိ
ို့

ပတာျော်ပတာျော်ပလားမိကျော်ပါတယျော်။
ပရသေျော်အခေျော်
ားကဏ္ဍရဲတေျော်
ို့
ို့ ဖိားကိ
ခကျော်ခဲနငျော်
ိ ပါတယျော်။

ဒေညျော်ားေဲ ို့

တေျော်ပ ကားမရိတအ
ဲို့ ရာပတကိလညျော်ား

တေျော်ဖိား ဖတျော်လရပါတယျော်
ိ ို့
။ ပလထအရညျော်အပသား လပတဲရ
ို့ ှု ပမ ာျော်ခငျော်ား ရာဇဝတျော်မှုကငျော်ားရငျော်ား ခငျော်ား စသ ဖငျော်ပ
ို့ ါ။
အဲဒါပ ကာင ို့ျော် ဒေညျော်ားကအသားဝငျော်ပါတယျော်။

ဘာမ ကာငတန
ဖု်းတွေကချငရတာလဲ?
ြေ့
ဒါပပမဲို့ တေျော်ပ ကားသတျော်မတျော်လမရတဲ
ိ ို့
အ
ို့ ရာပတကိ ဘာပ ကာငတ
ို့ျော် ေျော်ဖိားတကျော်ခ ငျော်ရတာလဲ။ ပထမတစျော်ခကပတာို့
လကျော်ပတျှို့က ဖိပါ။
ပဒေါ်လာပတ က ပျော်ပတ တ ခာားပငပ ကားပတက ကိေားျော် ရငျော်သကျော်ပရာကျော်မှုကိနှုင
ိ ားျော် ယဉ်ရာမာ
ို့
လယျော်ကပခ ာပမျှို့ပါတယျော်။ ဒါပပမဲို့ ယေစျော်ပတမတတဲို့ ပရသေျော်လ
တမျော်ားေဲကိ
ိ ားျော် ယဉ်မလဲ။
ို့ တာေဲ လ
ို့ သကျော်
ို့
ို့ ဘယျော်လိနှုင
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ဒါပပမဲို့

အခလိ

ပငပ ကားတေျော်ဖိား ဖတျော်ရ ခငျော်ားရဲ ို့

မဝါဒပရားဆဲ ခငျော်ား(Policymaking)
အတကျော်ပဲ ဖစျော်ပါတယျော်။

အတကျော်လိအပျော်တဲို့

လမျော်ားအဆငျော်ို့ မြှငဖ
ကျော်
ို့ျော် ိအတ
ို့
ပတားပကာငျော်ားပတားမယျော်။

လအသကျော်
ပတကိ
ို့

ကေျော်က မှုစရိတျော်ေနှု
ဲ ို့ င
ိ ားျော် ယဉ်ပါတယျော်။

လအသကျော်
ပတကယျော်ဖိက
ို့
ို့

ပိကျော်ဆဘယျော်ပလာကျော်ကေျော်ကေျော်
တ ခာားမာရငျော်ားနား မြှြိုပျော်နလိကျော်ရငျော်

ဒပိကျော်ဆပတကိ

ပိကယျော်ပကာငျော်ားကယျော်နငျော်
ိ ပါတယျော်။

ဥပမာအပေေဲ ို့

မပတာျော်တဆပလ ာေ
ို့ ညျော်ားလာ ခငျော်ား

သားလိကျော်ရတဲို့

ဒါပပမဲို့

Analyses)

တကျော်ခ ကျော်မက
ှု ိ

သား ကပါတယျော်။

ရငျော်ားနား မြှြိုပျော်နဖိဆ
ဲို့ ခါ
ို့ ား ဖတျော်တအ

ယာဉ်မပတာျော်တဆပလ ာေ
ို့ ညျော်ားပအာငျော်လပျော်ပပား
သားသငတ
ို့ျော် ယျော်လိ ို့

မဝါဒတစျော်ခရဲအ
ို့ မတျော်ကိ

အစိားရပတက

လမျော်ားအနတရာယျော်ကငျော်ားရငျော်ားပရားမာ
အက ိြိုားပက ားဇားကိ

အရငျော်ားအ မတျော်စိစစျော် ခငျော်ား(Cost-Benefit

မဝါဒတစျော်ခရဲက
ို့ ေျော်က မှုေ ဲ ို့

မဝါဒပတာျော်ပတာျော်မ ာားမ ာားအတကျော်

အဓိကအပ ကာငျော်ားရငျော်ားကပတာို့

ဥပမာ

ပဆားရပတပါ။

အစိားရက

အကေျော်အသတျော်
ရိတဘ
ဲို့ ဏ္ဍာပငကိ ဘယျော်လိခဲပဝသားစဲမယျော်ဆတာကိ
ိ
အပမဲဆား ဖတျော်ပေဖိလိ
ို့
ို့ ပါတယျော်။
အရငျော်ားအ မတျော်စိစစျော် ခငျော်ား(Cost-Benefit

Analyses)

မလပျော်ရငျော်

မ ကာခဏ ဖစျော်ပလို့ရိတာကပတာို့

အသငျော်ပ
ဲ ာ မပါဝငျော်ပတာပ
ို့ ားကကျော်တေျော်ပ ကားမရိတဲို့ ဥပမာ ပလထအရညျော်အပသားမ ိြိုားက ဆေျော်ားစစျော်ခ ကျော်ထမ
ို့ ါဘား။
ဘာလိလဲ
ိ
ို့ ဆပတာ
ို့ အရငျော်ားအ မတျော်စိစစျော် ခငျော်ား(Cost-Benefit Analyses) မာ ထညို့ျော်သငျော်ားနိငျော်တဲို့ ပငပ ကားတေျော်ဖားိ
မရိလပါပဲ
ိ ို့ ။ အဲဒါပ ကာငျော်ို့ အလေျော်အနတရာယျော်မ ာားတဲို့ မဝါဒပတထကျော်လာနိငျော်ပါတယျော်။ ဆိားက ိြိုားရဲသကျော်
ပရာကျော်မှုေ ဲ ို့
ို့
အက ိြိုားပက ားဇားဆားရှု ားမှုတကိ
ိ ို့ ပလ ာတ
ိ ို့ ။ ဥပမာအပေေဲ ို့ ဒမာ ပထာားတဲပ
ို့ ကိတစျော်ခ ကျော် ကညျော်ပ
ို့ ပားပါ။
ို့ ကျော်မိလပါပဲ
မဝါဒပရားဆသ
ဲ ပတက

အလပျော်အကိငျော်ရရိပရားအတကျော်

အဲဒမာသတိသတိ
မထာားမိတာက
ို့

စကျော်ရတစျော်ရပဆာကျော်ဖိ ို့

စကျော်ရောားမာပေတဲလ
ို့ ပတရရတ
ိ ဲို့

ဆား ဖတျော်မယျော်။

ပလထညစျော်ညမျော်ားမှုဆားက
ိ
ိြိုားပတက

စကျော်ရကရလာတဲို့ ဝငျော်ပငအက ိြိုားပက ားဇားထကျော် မ ာားစာပိမ ာားပေတယျော်ဆတဲ
ိ အ
ို့ ခ ကျော်ပါ။
အခလိပငပ ကားတေျော်ဖိား ဖတျော် ခငျော်ား(Economic

Valuation)

ကရလာတဲို့

ခေျော်မို့ ေျော်ားတေျော်ဖိားပတက

အခလိမဝါဒပတခ မတျော်ရာမာ ဆား ဖတျော်ခ ကျော်အမာားပတမခ မိပအာငျော် ကညပပားနိငျော်ပါတယျော်။

အလုပ ဖစခဲြေ့မသာ လကမတွေွေ့ ဥပမာ
ဟတျော်ကဲို့

လကျော်ပတျှို့ ဥပမာတစျော်ခကိ ကညျော်ို့ ကညျော်ရ
ို့ ပအာငျော်။

ဒဇယာားကပတာို့

၂၀၀၅

ခနစျော်က

Luttmer

စာတမျော်ားကပေပကာကျော်နတျော်ထာားတာပါ။ Neighbors as Negatives: Relative Earnings and Well-Being
ဖစျော်ပါတယျော်။

Luttmer

က

အလပျော်လကျော်မဲို့ ဖစျော် ခငျော်ားရဲဆ
ို့ ားရှု ားမှုတေျော်ဖိား(Cost

Of

Unemployment)

တကျော်ခ ကျော်ထာားပါတယျော်။ အပမရိကေျော် ပညျော်သပတကိ စစျော်တမျော်ားလိကျော်ပကာကျော်ထာားတာ ဖစျော်ပါတယျော်။

ကိ
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ကယျော်ပငျော်ို့

၂

ခ

ပထာားတဲက
ို့ ိေားျော် ရငျော်(Variable)

ပတက

၀.၀၅

သတျော်မတျော်အဆငျော်(ို့ Threshold)

မာ

အထငျော်အရာား ပသပေပါတယျော်။
ရင်္ရကျော်ရငျော်ား(Regression) မာ သတိထိ
ို့ ေားျော် ခ ြိုပျော်ထာားတဲို့ ကိေားျော် ရငျော်(Variable) တခ ိြိုျှို့ကိ မငျော်ရမာပါ။ အလပျော်ခ ိေျော်
အသကျော် လမ ိြိုားစ ပညာပရား ပေထိငျော်မအ
ှု ပ ခအပေ စသ ဖငျော်ပ
ို့ ါ။ ဒရလဒျော်ပတကပေ အိမျော်ပထာငျော်စဝငျော်ပင
ဆကျော်စပျော်ဝငျော်ပငပတ ကညို့ျော်ပပား

ကိယျော်အ
ို့ သိငျော်ားအဝိငျော်ားေဲယ
ို့ ဉ်ရငျော်

စပိေစ
ျော် ကာားပ ပာအပမရိကေျော် ဖစျော်ရငျော်

ဘာသာပရားကိငျော်ားရှု င
ိ ားျော် ရငျော်

ဘယျော်ပလာကျော်ခ မျော်ားသာလဲဆတာ
ိ
မငျော်ရမာပါ။
သာယာခ မျော်ားပ မို့မတ
ှု ိားတယျော်။

အေညျော်ားဆား

သာယာခ မျော်ားပ မို့မှုကိ တစျော်ဖကျော်တစျော်လမျော်ားကတိားပစနိငျော်ပါတယျော်။ အလပျော်ခ ိေျော် အလပျော်လကျော်မဲို့ ဖစျော် ခငျော်ား အသကျော်ေ ဲ ို့
အိမျော်ပထာငျော်စအရယျော်အစာား

စတာပတကပတာို့

သာယာခ မျော်ားပ မို့မှုကိ

ပလ ာက
ို့ ပစပါတယျော်။

တခ ိြိုျှို့လမ ိြိုားစပတမာ ဘာထား ခာားတဲသ
ို့ ကျော်ပရာကျော်မှုမမရိပါဘား။ ပမိြိုျှို့ ပမာပေတဲသ
ို့ ဖစျော် ဖစျော် မပေတဲသ
ို့ ဖစျော် ဖစျော်
ဘာသကျော်ပရာကျော်မှုမမရိ ကပါဘား။

ဒါက

စိတျော်ဝငျော်စာားဖိပကာငျော်
ားပါတယျော်။
ို့

ဘာပ ကာငလ
ိ
မငျော်လာမိပါတယျော်။ ဝငျော်ပငတိားပလ ပိပပ ာျော်ပလဆိတာပတျှို့ရပပမဲို့
ို့ျော် ပတပပ ာျော်ရတယျော်ဆတာကိ
အလပျော်ခ ိေတ
ျော် ိားရငျော်

ပပ ာျော်ရင
ွှ မ
ျော် ှုပလ ာက
ို့ လာပါတယျော်။

ဒပတာို့

ဝငျော်ပငေဲအလ
ပျော်ခ ိေ ျော် ကာားက
ို့

အပလ ာအ
ို့ တငျော်ားသကျော်ပရာကျော်မှုကိ သတိထာားဖိလိ
ို့ ပါတယျော်။
ပငပ ကားတေျော်ဖိား ဖတျော် ခငျော်ား(Economic Valuation) အတကျော် ဒါကိသား ကညျော်ရ
ို့ ပအာငျော်။ အလပျော်လကျော်မဲို့ ဖစျော်မှုရဲ ို့
ပငပ ကားတေျော်ဖိားကိ

ပပ ာျော်ရင
ွှ မ
ျော် ှုအပပေါ်

သကျော်ပရာကျော်မအ
ှု တကျော်

တကျော်ခ ကျော် ကညို့ရ
ျော် ပအာငျော်။

ဝငျော်ပငေဲ ို့

အလပျော်လကျော်မဲို့ ဖစျော်မက
ှု ိေားျော် ရငျော်နစျော်ခစလားက ဒဇယာားမာ မငျော်တအ
ဲို့ တိငျော်ားပဲ သိသာထငျော်ရာား ပေပါတယျော်။ ကယျော်ပငျော်ို့ ၂
ခေဲ ပထာားလိ
ပါ။
ို့
ို့

ဘာလ

ာငလ
ေ့့် ဲဆိုလ

ာေ့

စာရငျော်ားအငျော်ားပဆာဖ
ို့ ျော်ဝဲ(Statistical

Software)

တစျော်ခကပေ

ထတျော်ပပားတဲအ
ို့ ခ ကျော်အလကျော်မာ ကိေားျော် ရငျော်ရထ
ဲ ို့ ား ခာားမှုကိ ကယျော်ပငျော်ို့ ၂ ခေဲ ညွှ
ို ေ့ ပါတယျော်။
ို့ ေျော် ပထာားလဖြစ့်
ဒပိခို့ ခ ကျော်

အပစာပိငျော်ားမာလညျော်ား

ပလို့လာခဲို့ပါတယျော်။

ပငပ ကားတေျော်ဖားမ
ိ ေျော်ားပ ခကိလိခ ငျော်ရငျော်

တေျော်ဖိား ဖတျော်ခ ငျော်တက
ဲို့ ိေားျော် ရငျော်(Variable) ကိတညျော်ပပား ဝငျော်ပငကိေားျော် ရငျော်(Income Variable) ရဲ ပကိ
ို့ ေားျော် (Coefficient)
ေဲစာားရပါတယျော်
။ ဥပမာ ပရအရညျော်အပသားကိ တကျော်ခ ကျော်တေျော်ားကလိပါပဲ။ ဒမာလညျော်ား အဲဒလိပါပဲ။ ဒါပပမဲို့ ဒ
ို့
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ပစမာပတာို့ ဝငျော်ပငရဲ ို့ Log

ကိသားထာားပါတယျော်။ ဝငျော်ပငရဲ ို့ ထပျော်ညွှေားျော် ကိေားျော် ပါ။ အဲဒါပ ကာငျော်ို့ ဒပပသေညျော်ားက

ေညျော်ားေညျော်ားပိရှု ပျော်ပါတယျော်။

ဒမာပတာအ
ို့ ပသားစိတျော်မပ ပာပတာဘ
ို့ ား

သခဂ ာတကျော်ရတာကကိြိုကျော်တသ
ဲို့ ပတအတကျော်
ဝငျော်ပငကိထပျော်ညွှေားျော် တငျော်ထာားပါတယျော်။

ဒါပပမဲို့

ပပသေညျော်ားပတာို့ ပထာားပါတယျော်။
သခဂ ာမကကိြိုကျော်တသ
ဲို့ ပတအတကျော်ပတာို့

ဒအပသားစိတျော်ပတ

လိကျော်ပလို့လာစရာမလိပါဘား။

အဓိကကပတာို့ ဒတကျော်ခ ကျော်မှုရရလဒျော်
ဲ ို့
အရ အလပျော်လကျော်မဲို့ ဖစျော်မှုရဲ ို့ ဆားရှု ားမှုတေျော်ဖိားက တစျော်နစျော်ကိ ပဒေါ်လာ ၃
ပသာငျော်ားဝေျော်ားက ငျော်ရိပါတယျော်။ ပတာျော်ပတာျော်မ ာားတာပါ။ ထပျော်ပပားအပလားအေကျော်ပ ပာရရငျော် ဒအလပျော်လကျော်မဲို့ ဖစျော်မှုရဲ ို့
ဆားရှု ားမှုတေျော်ဖိားက

ဝငျော်ပငဆားရှု ားမှုထကျော်ပိမ ာားပါတယျော်။

ဘာလိလဲ
ိ
ို့ ဆပတာ
ို့

တစျော်ဥားခ ငျော်ားစရဲ ို့

ဝငျော်ပငကိေားျော် ရငျော်(Income Variable) ကိ ရင်္ရကျော်ရငျော်ား(Regression) ထဲမာထညို့ျော်ထာားလိပါ။
ဝငျော်ပငဆားရှု ားမှုက
ို့
ပါပပားသာားပါ။

ဒဆားရှု ားမှုတေျော်ဖိားက

အလပျော်လကျော်မဲို့ ဖစျော်မှုေဆကျော်
ဲ ို့
စပျော်ပေတဲို့
ရညျော်ရယျော်ခ ကျော်ဆားရှု ားမှု၊

ဝငျော်ပငဆားရှု ားမှုမာ

ဆိားက ိြိုားပတအပေေဲ ို့

အပိပါဝငျော်သာားတာ ဖစျော်ပါတယျော်။

ပပေါ်ပပါကျော်လာတာ ဖစျော်ပါတယျော်။

လမှုပရားအဆကျော်အသယျော်မ ာားဆားရှု ားမှုအပ ခအပေ

အလပျော်ရိ ခငျော်ားေဲဆကျော်
စပျော်ပပားပါလာတဲို့
ို့

ပဆာငျော်ရကျော်ခ ကျော်မ ာားဆားရှု ားမှု

လပတရဲဝငျော်
ို့ ပငကိကာကယျော်ပပားတာထကျော်
ပသပေပါတယျော်။

အပါအဝငျော်
စတာပတ ဖစျော်ပါတယျော်။

လပတရဲအလ
ပျော်ကိကာကယျော်ပပားတာက
ို့

ဒပတာို့

ဥပမာ

အလပျော်လကျော်မဲို့ ဖစျော်မှုရဲ ို့

ပိထိပရာကျော်ပ ကာငျော်ား
သကျော်ပရာကျော်မက
ှု

စရိတျော်ဆားရှု ားမှုတစျော်ခတညျော်ားကိ ကညို့ျော်တာထကျော် ပိကကားပေတာကိပတျှို့ရမာပါ။

ကျွနပ
ု ၏လကမတွေွေ့ ဥပမာ
ကျွေပ
ျော် တာျော်ပ
ို့ ါ။
ို့ လို့လာမှုကဥပမာကိ ကညျော်ို့ ကညျော်ပ

ဇငျော်ဘာပဘက ခပသဂပ
ို့ တအပ ကာငျော်ားပါ။

ဒပကပတာို့

ဇငျော်ဘာပဘအပောကျော်ပိငျော်ားက ကျွေပ
ျော် တာျော်ပလို့လာရတဲို့ ဟမျော်င်္အမ ိြိုားသာားဥယ ာဉ်အပ ကာငျော်ားကိ ပထာားတာပါ။
ဒအမ ိြိုားသာားဥယ ာဉ်မာ
စသ ဖငျော်ပ
ို့ ါဝငျော်ပါတယျော်။

တိရ စဆာေျော်မ ိြိုားစိတျော်ပတအမ ာားကကားရပ
ိ ါတယျော်။
ပ မပမာ

ခပသဂ၊ို့

အေကျော်ပရာငျော်အစကျော်ပလားပတေဲ ပထာားတဲ
ို့
ို့

အမ ိြိုားသာားဥယ ာဉ်ရဲအစပျော်
ောားမာပေတာပါ။
ို့

ဥယ ာဉ်ကအစိမျော်ားပရာငျော်ပါ။

ဆငျော်၊

မငျော်ားက ာား

လပေပဒသပတရပ
ိ ါတယျော်။
ပတာရိငျော်ားတိရ စဆာေျော်ေလ
ဲ ို့ ပတ

ဒပလာကျော်ေားေားကပျော်ကပျော်ပေပတာို့ တစျော်ခါတပလ ပဿောတကျော်နငျော်
ိ ပါတယျော်။ ဒါကပတာအ
ဲ ပဒသကလပတရဲ ို့
ို့ ဒ
ပေထိငျော်ပရားအပ ခအပေပါ။

အမ ာားစက

ကိယျော်ဘ
ို့ ာသာကိယျော်ပေနိငျော်စာားနိငျော်ပပား

စာားဖိပသာကျော်
ဖိအတ
ကျော်
ို့
ို့

နာားပတဆိတျော်ပတပမားပါတယျော်။
ဥယ ာဉ်ထဲမာပတာို့

အရမျော်ားလတဲို့

ပတာျော်ပတာျော်ပလား ကညျော်ပ
ို့ ကာငျော်ားမယျော်ပ
ို့ ပပေါ်ပပမဲို့
ေားေားကပျော်ကပျော်ပေရတဲအ
ို့ ခါ

ပတာရိငျော်ားတိရ စဆာေျော်ပတအမ ာားကကားရတ
ိ ယျော်။
ခပသဂလ
ို့ ိ

နာားပတပါသာားနိငျော်တယျော်။

အနတရာယျော်မ ာားတဲို့

ပတာရိငျော်ားတိရ စဆာေျော်ပတေဲ ို့

ညာဘကျော်ပအာကျော်ကပမာ မငျော်တအ
ဲို့ တိငျော်ားပါပဲ။
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မ ာားပသာအာား ဖင ျော်ို့

လပတစာားဖိပမ
ို့ ားထာားတဲို့

တိရ စဆာေျော်ပတကိ

ခပသဂပ
ို့ တလာဆတ
ဲ တျော် ကပါတယျော်။

ဒပတာအ
ို့ ကာအကယျော်ပတ ပဆာကျော်ထာားရပါတယျော်။
ပမာ ပထာားတဲအ
ို့ တိငျော်ား ဆိတက
ျော် ိထာားသလိ နာားပတကိထာားထာားသလိမ ိြိုားပပါ။ို့ ခပသဂပ
ို့ တက လပတရဲအစာကိ
ို့
လာဆတ
ဲ တျော်ပပမဲို့လညျော်ား

တစျော်ခါတပလ

လပတကလညျော်ား

ခပသဂပ
ို့ တကိ

လကျော်စာားပခ တဲအ
ို့ ပေေဲ ို့

ပေျော်သတျော် ကတယျော်။ ဒါကပတာန
ျော် ရာပါပဲ။ အမဲလကျော်
ိ ခငျော်ားပ ကာငျော်ို့ ခပသဂပ
ို့ တလညျော်ား
ို့ စျော်ဖကျော်စလားအတကျော် စိားရိမစ
အနတရာယျော်ေရငျော်
ဲ ို့ ဆငျော်
ိ ပေရပါတယျော်။

လပတရဲသာယာခ
မျော်ားပ မို့မှုကလညျော်
ိ
ား
ို့

သကျော်ပရာကျော်နငျော်
ိ ပါတယျော်။

လပတရဲပမ
ကိပါ ခပသဂပ
ို့ တကရေျော် ပြိုနငျော်
ိ လပါ။
ိ ို့
ဘယျော်သမ
ို့ ား မျူပရားတိရ စဆာေျော်ပတသာမက လပတရဲအသကျော်
ို့
မပပ ာျော်ရင
ွှ န
ျော် ငျော်
ိ ပါဘား။

ဒလိအပ ခအပေပတ

တိားတကျော်ပကာငျော်ားမေျော်လာဖိအတ
ကျော်
ို့

သတငျော်ားအခ ကျော်အလကျော်ပတလညျော်ား ကျွေပ
ျော် တာျော်ပိလိခ ငျော်ပါပသားတယျော်။ အပပေါ်ယကိပဲ ကညို့ျော်ပပား နာားတစျော်ပကာငျော်ရဲ ို့
ပ ားကကျော်တေျော်ဖိားကိ ကညျော်ပို့ ပား

တစျော်နစျော်ကိ

ခပသဂပ
ို့ တပ ကာငျော်ို့

အိမျော်ပထာငျော်စတစျော်စရဲ ို့

နာားဘယျော်နပကာငျော်အသတျော်ခပေရလဲဆတာ
ိ
ခေျော်မို့ ေျော်ားတဲအ
ို့ ခါ ပမား မျူပရားတိရ စဆာေျော်ဆားရှု ားမှုပ မျော်ားမ တေျော်ဖိားက ၃.၅
ပဲရိပါတယျော်။ သိပျော်မမ ာားပါဘား။
ဒါပပမဲို့

ခပသဂပ
ို့ တောားမာပေရတာက

ပငပ ကားတေျော်ဖိားတစျော်ခတညျော်ားမဟတျော်ပါဘား။
ပမား မျူပရားတိရ စဆာေျော်ပတ
ပဒသခပတအတကျော်

လပတမာ

အဆမ
ဲ ခရပအာငျော်။

စစပပါငျော်ားဆားရှု ားမှုက

ပမား မျူပရားတိရ စဆာေျော်ဆားရှု ားမှုရဲ ို့
ပ ကာကျော်ရပါတယျော်။

စိတျော်ဖိစားရပါတယျော်။

ကကိြိုတငျော်ကာကယျော်ဖိပတ
ို့ လပျော်ရပါတယျော်။

ဒမာ ပထာားတဲို့

ဒပတာို့

ပမား မျူပရားတိရ စဆာေျော်ပ ားကကျော်တေျော်ဖိားထကျော်

မ ာားစာပိကကားမာားပါတယျော်။ ဒါပပမဲို့ ပ ကာကျော်စိတျော်ေ ဲ ို့ စိတျော်ဖိစားမှုလိမ ိြိုား ဆားရှု ားမှုပတကိ ဘယျော်လိတကျော်ခ ကျော်မလဲ။
ဒါပတက ဒပျော်မအ
ဲို့ ရာပတ ဖစျော်ပပား

ပ ားကကျော်တေျော်ဖိားလညျော်ားမရိပါဘား။

အခပလာကျော်ဆိ

သာယာခ မျော်ားပ မို့မရ
ှု င်္ရကျော်ရငျော်ား(Regression) ေဲ တေျော်
ဖားတ
ိ ကျော် ကညျော်ပို့ ပား အပ ဖကိသိပေပလာကျော်ပရာပပါ။ို့
ို့
ရင်္ရကျော်ရငျော်ား(Regression) အကကားကကားလပျော်ထာားပါတယျော်။ အဲဒထဲမာ ဒပဒသက ပပ ာျော်ရင
ွှ မ
ျော် ှုကိသကျော်ပရာကျော်တဲို့
အပရားပါတဲက
ို့ ိေားျော် ရငျော်(Variable) အာားလားပါပါတယျော်။
ဒဇယာားမာဆိရငျော် ပမေျော်ကိေားျော် ရငျော်(Variable) အာားလား ထညို့ျော်သငျော်ားထာားတာကိ မငျော်နငျော်
ိ ပါတယျော်။ က ေျော်ားမာပရား
အသကျော်

က ာား/မ

လမှုအသိငျော်ားအဝိငျော်ားအညွှေားျော် မ ာား

မိတျော်ပဆသငယျော်ခ ငျော်ားပတေဲ ို့

ဘယျော်ပလာကျော်ပတျှို့လဲ။

အဖဲျှို့အစညျော်ားက အခ ငျော်ားခ ငျော်ားကညတယျော်လိ ို့ ခစာားရလာား။ ဒအတကျော်အထားရညျော်ရယျော်ထာားတဲို့ ကိေားျော် ရငျော်(Variable)
ပတလညျော်ားထညို့ျော်ထာားတယျော်။
ယာခငျော်ားပ ကျော်စားတယျော်ဆတာ
ိ

ဥပမာ

ဘာသာပရားအယဝါဒပမားခေျော်ားပတ
ဥပမာပ ပာရရငျော်

ယာခငျော်ားပ ကျော်စားမှုပတပါ။

ဆငျော်ပတကယာခငျော်ားပတထဲဝငျော်လာလိ ို့

ယာခငျော်ားပတပ ကျော်စားရတာမ ိြိုားပါ။
ဒါမ ိြိုားက

မေျော်မာနိငျော်ငမာလညျော်ား

တစျော်ခါတပလ ဖစျော်တတျော်ပါတယျော်။

ဒပတာပ
ကိ
ို့ ဒသခပတရဲ ပဿောပတ
ို့

ရငျော်ားနားပေမယျော်လထငျော်
ိ ို့ ပါတယျော်။ အပရားအကကားဆားအပေေဲ ို့ ခပသဂပ
ို့ ကာငျော်ို့ ဖစျော်တဲို့ ပဿောပတေဲပတျော်
ို့ သကျော်တဲို့
ကိေားျော် ရငျော်(Variable) ပတကိ ထညို့ျော်သငျော်ားထာားပါတယျော်။ ဒကိေားျော် ရငျော်ပတမရိဘဲ ခပသဂပ
ို့ တရဲသကျော်
ပရာကျော်မှုကိ
ို့
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ကျွေပ
ျော် တာျော်တကျော်ခ ကျော်လမရပါဘ
ိ ို့
ား။

ကျွေပ
ျော် တာျော်စတ
ိ ျော်ဝငျော်စာားတဲက
ို့ ိေားျော် ရငျော်(Variable)

ပတကိ

အပ ဖထတျော်မာ ဖစျော်လပါ။
ိ ို့
ဒမာဆိရငျော် ခပသဂပ
ို့ ကာငျော်ို့ ဖစျော်တဆ
ဲို့ ားရှု ားမှုကိ ဝငျော်ပငကိေားျော် ရငျော်(Income Variable) ေဲ ို့ တကျော်မာ ဖစျော်ပါတယျော်။
ဒပတာရ
ို့ င်္ရကျော်ရငျော်ား(Regression)

မာ

ကိယျော်စိတျော်ဝငျော်စာားတဲို့

ပါပအာငျော်လပျော်ဖိကအပရားကက
ားပါတယျော်။
ို့
မတညတဲရ
ို့ ှု ပထာငျော်က
ို့ ပေပဖာျော် ပတဲို့

ဒမာပတာို့
ကိေားျော် ရငျော်(Variable)

ကိေားျော် ရငျော်(Variable)

ခပသဂပ
ို့ ကာငျော်ို့ ဖစျော်တဆ
ဲို့ ားရှု ားမှုကိ
သားခထညို့ျော်ထာားတယျော်။

ပထမတစျော်ခက

ကျွဲနာားတိရ စဆာေျော်ပတကိ ခပသဂဆ
ို့ တ
ဲ ာခရဖားလာား။ ဒတိယတစျော်ခက ခပသဂဆ
ို့ ခ
ဲ ရတဲတ
ို့ ရ
ိ စဆာေျော်အပရအတကျော်ပါ။
တတိယတစျော်ခကပတာို့ ရာထဲမာရိတဲို့ ပဋိပကခအဆငျော်(ို့ Conflict Level) ဖစျော်ပါတယျော်။ ပဋိပကခအဆငျော်(ို့ Conflict
Level) ဆိတာက အဲဒရာကလအာားလား ဆားရှု ားလိကျော်ရတဲို့ တိရ စဆာေျော်အပရအတကျော် ဖစျော်ပါတယျော်။ တခ ိြိုျှို့ ရာပတက
ပမား မျူပရားတိရ စဆာေျော်ပဋိပကခ

အပရအတကျော်ပတာျော်ပတာျော်မ ာားပပား

တခ ိြိုျှို့ ရာပတကေညျော်ားပါတယျော်။

မတညတဲက
ို့ ိေားျော် ရငျော်(Variable) သားခက အပ ကာငျော်ားအရာတစျော်ခတညျော်ားကိပဲကယျော်
ိ စာား ပြိုပါတယျော်။ ခပသဂပ
ို့ တ
ပ ကာငျော်ပ
ို့ ဒသခပတ ဆားရှု ားေစျော်ောမှုပတ ဘယျော်ပလာကျော် ကြိုပေရလဲ ဆိတာပါ။
ဒရလဒျော်ကပေ

ဘယျော်ကိေားျော် ရငျော်(Variable)

ပတက

လပတရဲသာယာခ
မျော်ားပ မို့မှုကိ
ို့

ထား ခာားစာ

သကျော်ပရာကျော်ပေတယျော်ဆတာကိ
ိ
မငျော်ရမာပါ။ P-Value ကိ ကညျော်လ
ို့ ိကျော်ပါ။ P-Value ကပတာို့ ၀.၀၅ ပအာကျော်ကိ
ပရာကျော်ပေဖိလိ
ို့ ပါတယျော်။
ပပ ာျော်ရင
ွှ မ
ျော် ှုကိ

ဒါမထား ခာားတဲို့

သကျော်ပရာကျော်မှု ဖစျော်မာပါ။

အပကာငျော်ားဘကျော်ကသကျော်ပရာကျော်ပပား

တခ ိြိုျှို့ဆအ
ိ ဩ
ို့ စရာပါပဲ။

တခ ြိုိ ျှို့က

တခ ိြိုျှို့ကိေားျော် ရငျော်(Variable)

အဆိားဘကျော်ကသကျော်ပရာကျော်ပါတယျော်။

မငျော်မ
ို့ ာယာခ မျော်ားပ မို့မအ
ှု ဆငေ
ို့ ာားတဲသ
ေ့့် ဲ ို့

ဆကျော်န ွှယျော်ပေတဲို့

ပတကပတာို့ :
-

Tonga လမ ိြိုားစ ဖစျော် ခငျော်ား

-

ရပျော်ပိငျော်ားဆိငျော်ရာအပ ခအပေ

-

ခ မျော်ားသာကကယျော်ဝမှု

-

က ေျော်တပ
ဲို့ တျော်ဝေျော်ားက ငျော်ေနှု
ဲ ို့ င
ိ ားျော် ယဉ်ပပား မတျော်ယထာားတဲို့ ခ မျော်ားသာကကယျော်ဝမှု

-

အိမျော်ပထာငျော်စတစျော်ခက မိသာားစဝငျော်ပတေဲအတ
ပိငျော်ဆငျော်
ိ တဲို့ ခ မျော်ားသာကကယျော်ဝမှု
ို့

-

ပမား မျူပရားတိရ စဆာေျော်မပိငျော်ဆငျော်
ိ ခငျော်ား(ဒါပတာို့ အဩ
ို့ မိတယျော်)

-

အေားောားမာ အမ ိြိုားသာားဥယ ာဉ်တညျော်ရိမှုပ ကာငျော်ို့ အိမျော်ပထာငျော်စရဲအက
ိြိုားရိလာမှု
ို့

-

မိသာားစ မိတျော်ပဆသငယျော်ခ ငျော်ားပတေဲ ဆကျော်
ဆပ ပာဆိတဲန
ို့ ေ
ှု ားျော် ထာား
ို့

ေိမျော်ို့ပါားတဲသ
ို့ ာယာခ မျော်ားပ မို့မအ
ှု ဆငေ
န ွှယျော်ပေတဲို့ ကိေားျော် ရငျော်(Variable) ပတကပတာို့ :
ေ့့် ဲ ဆကျော်
ို့
-

အသကျော်

-

Ndebele ေဲနှုို့ င
ိ ားျော် ယဉ်ပပား Nambya လမ ိြိုားစ ဖစျော်မှု

-

ပညာပရား

ပတက
ဒမာ

ကိေားျော် ရငျော်(Variable)
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-

ခပသဂပ
ို့ ကာကျော်စတ
ိ ျော်ေ ဲ ို့

-

တိရ စဆာေျော်ပတ ခပသဂဆ
ို့ တ
ဲ ာခရဖားလာား စတာပတပါ။

သတငျော်ားပကာငျော်ားကပတာို့

စစပပါငျော်ားခ မျော်ားသာကကယျော်ဝမှုေ ဲ ို့

တိရ စဆာေျော်ပတ

ခပသဂဆ
ို့ တ
ဲ ာခရဖားလာား

စတဲန
ို့ စျော်ခ ကျော်စလားရဲ ို့ ပကိေားျော် (Coefficient) ပတက ထား ခာားပေပါတယျော်။ ဒပတာို့ တကျော်ခ ကျော်လရတဲ
ိ ို့ သ
ို့ ပဘာပါပဲ။
ပကာငျော်ားပါတယျော်။ ဒေညျော်ားကသိပျော်ကိရိားရငျော်ားတာကိ မတျော်မမ
ိ ာပါ။ တေျော်ဖိားတကျော်ခ ငျော်တဟ
ဲို့ ာရဲ ို့ ပကိေားျော် (Coefficient)
ကိ

ည့် ဝင့်လငွေအ

ွေ

့်ဖြ

န့််း(Coefficient) နဲ ေ့ စာ်း ရပါပဲ။ ဒမာဆိ တိရ စဆာေျော်ပတ ခပသဂဆ
ို့ ခ
ဲ ရဖားတာကိ

ဝငျော်ပငအတကျော် ပကိေားျော် (Coefficient)

ေဲ ို့ စာားပါမယျော်။

ဒမာပတာို့

သာယာခ မျော်ားပ မို့မပ
ှု ပါ ို့ (အတတပါပဲ)။

အဲဒမာရတဲပ
ို့ ဒေါ်လာတေျော်ဖားက
ိ
၂၀.၈၈ ပဒေါ်လာပါ။ ဒါက ၃.၅ ပဒေါ်လာထကျော် ပတာျော်ပတာျော်ပလားမ ာားပါတယျော်။
ဒအပ ဖအရ ပ ကာကျော်စိတျော်ေ ဲ ို့ စိတျော်ဖိစားမှုတလိ
ိ ို့ ဒပျော်မဲို့တေျော်ဖိားက အဆခ
ဲ ရတဲတ
ို့ ရ
ိ စဆာေျော်ရဲ ို့ပ ားကကျော်တေျော်ဖိားထကျော်
အမ ာားကကားပိမ ာားပေပါတယျော်။ နှုင
ိ ားျော် ယဉ် ကညို့ရ
ျော် ပအာငျော်ပါ။ ပမား မျူပရားတိရ စဆာေျော်ဆားရှု ားမှုပ မျော်ားမ တေျော်ဖားက
ိ
၃.၅
ပဒေါ်လာ ဖစျော်ပပား

ပဒသခပတအတကျော်

စစပပါငျော်ားဆားရှု ားရမှုက

အနတျော်

၂၁

ပဒေါ်လာ ဖစျော်ပါတယျော်။

ပတာျော်ပတာျော်ပလားကာပါတယျော်။
ဒပတာို့

အစိားရ ဖစျော် ဖစျော်

ထိေားျော် သိမားျော် ပစာငပ
ျော်ို့ ရာကျော်ပရား

အဖဲျှို့အစညျော်ားကပဲ ဖစျော် ဖစျော်

ခပသဂထ
ို့ ေ
ိ ားျော် သိမျော်ားပစာငျော်ပ
ိ အာငျော် လပလာကျော်တဲို့
ို့ ရာကျော်မှုကပေ ပဒသခပတအပပေါ် အဆိားသကျော်ပရာကျော်မှုမရပ
အက ိြိုားအ မတျော်ပပားခ ငျော်တယျော်ဆရငျော်
ိ
ပဒေါ်လာေဲအထကျော်
ို့

နစျော်စဉ်နစျော်တိငျော်ား

ပလ ာျော်ပ ကားအ ဖစျော်ပပားရမာပါ။

လတစျော်ပယာကျော်ကိ

ဒလိလပျော်မသာ

အပမရိကေျော်ပဒေါ်လာ

၂၁

ရလိကျော်တလ
ဲို့ ရဲ ို့ သာယာခ မျော်ားပ မို့မှုက

ဆားရှု ားမှုတေျော်ဖိားအတိငျော်ား ပေျော်ရပါလိမျော်ို့မယျော်။

မနမာနင
ု ငံတင
ွေ အသံ်းု ချနင
ု မသာမနရာမျာ်း
မေျော်မာနိငျော်ငမာပရာ

ဒအယအဆကိ

အစိားရရဲဘယျော်
မဝါဒကိမဆိ
ို့
တညျော်ပဆာကျော် ခငျော်ားရဲ ို့

တ ခာားဘယျော်လိပေရာပတမာအသားခ နိငျော်သလဲ။

တကျော်ခ ကျော်နငျော်
ိ ပါတယျော်။

ဥပမာ

သကျော်ပရာကျော်မှုကိတကျော်ခ ကျော်ရာမာ

ဒေညျော်ားေဲ ို့

ကကားမာားတဲအ
ို့ ပ ခခအပဆာကျော်အအကကားပတ
သိပျော်ကအသ
ိ
ားဝငျော်ပါတယျော်။

ရထာားပဖာကျော်လပျော် ခငျော်ားမ ိြိုား ဖစျော်ပါတယျော်။

လမျော်ားပတ

ဆညျော်တညျော်ပဆာကျော်တာလိမ ိြိုား

သကျော်ပရာကျော်မကှု ကားတဲစ
ို့ မကိေားျော် ပတမာလညျော်ား သားနိငျော်ပါတယျော်။
မေျော်မာနိငျော်ငမာ

ပင်္ဂလသာယာခ မျော်ားပ မို့မှုေညျော်ား(Subjective

အသားခ တာေဲပတျော်
ို့ သကျော်တဲို့

ဥပမာပတကိ

ကျွေပ
ျော် တာျော်ရာမပတျှို့တာလညျော်ား ဖစျော်နငျော်
ိ ပါတယျော်။
အလာားအလာကကားရိပေပါတယျော်။
ဆကျော်သယျော်နငျော်
ိ ပါတယျော်။

Wellbeing

ရာ ကညျော်ပ
ို့ ါပသားတယျော်။
ဒါပပမဲို့

Approach)

ရာလိမပတ
ျှို့ ခဲပ
ို့
ို့ ါဘား။

ကိ
ရိပပမဲို့

မေျော်မာနိငျော်ငမာဒလိသပတသေမ ိြိုားအတကျော်

ပားပပါငျော်ားပဆာငျော်ရကျော်ခ ငျော်တသ
ဲို့ ရိရငျော်

ကျွေပ
ျော် တာျော်က
ို့ ိ

အာားမောဘဲ
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နာ်းမလညတာ မရှင်းတာရှရငလည်း ချကချင်းလှမ်းမ ပာလက
ု လရပါတယ
ု ြေ့
။ မကျ်းဇ်းတငပါတယ။
ကံမကာင်းပါမစခငဗျာ။

