
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

အဆင့ြ်မင့ ်

 

ပ ေရာချက် 

 
ေနေရာငြ်ခည်စွမ်အငသ်ံးု 

ေမ�ာ်စငင်ယတ်စ်ခုတည်ေဆာကြ်ခငး် 

ဘာသာရပ်များ ေခါငး်စဉ်များ ဆက်စပ်အေ�ကာငး်အရာများ 

SDG ဆက်သယွခ်ျက် 

 

(၄၅) မိနစ် မှ မိနစ် (၆၀)ခန ့် 

ေနသည် အပူ�ငှ့စ်မွ်းအင ်လနွစ်ွာ�ိှေသာ စမွ်းအငအ်ရငး်အြမစ်ြဖစသ်ည်။ လသူားများ တစ်ရက်အတကွ ်အသုံးြပုရနလ်ိအုပေ်သာ 

စွမ်းအငက်ို (၁၅) ပင ်မ�ကာြမင့ဘဲ် ကမ�ာေပါ်သုိ ့ ပိုေ့ဆာငေ်ပး�ိငုသ်ည်။ ထုိစွမ်းအငအ်များစသုည် ကမ�ာေပါ်သုိ ့ အပူ�ငှ့အ်လငး်ြဖင့ ်

ေရာက်�ိှ�ကသည်။ အဆုိပါ စမွ်းအငမ်ျားကိ ုမည်ကဲ့သုိ ့ စေုဆာငး်�ပီး ေကာငး်မနွစ်ွာအသုံးချ�ိငုေ်�ကာငး်ကိ ုလူများ ယခငက်တည်းက 

စဉ်းစားခဲ့�ကသည်မှာ အံ့�သစရာ မဟတုပ်ါ။ လွနခ်ဲ့ေသာ ရာစ�ုစှ်�စှ်ခအုတငွး် သိပ�ံပညာ�ှငမ်ျားသည် ေနမှ ရ�ိှေသာ စွမ်းအငက်ို 

လ�ပစ်စစ်မွ်းအင ်အြဖစသုိ် ့ ေြပာငး်လဲအသုံးြပု�ိငုရ်န ်နည်းပညာများကိ ုသုေတသနြပုလုပခ်ဲ့�ကသည်။ ယေနအ့ချိနအ်ခါတငွ ်

ေနေရာငြ်ခည်စမွ်းအငသုံ်းဆဲလ်များ၊ ေနေရာငြ်ခည်စွမ်းအငသုံ်းအပေူပးစကမ်ျား�ငှ့ ်ေနေရာငြ်ခည်စွမ်းအငသုံ်း 

အာ�ုံစူးစိကု�်ိငုမ်�စနစ်များကဲသုိ့ေ့သာ နည်းလမ်းများစွာြဖင့ ်ေနေရာငြ်ခည်မ ှစမွ်းအငက်ို ထုတ်လပု ်သုံးစွဲေန�ကသည်။ 

ထုိစနစမ်ျားထဲတငွ ်ေနေရာငြ်ခည်စွမ်းအငသုံ်း အပူစုေဆာငး်ေမ�ာစ်ငက်ဲသုိ့ေ့သာ အပူစေုဆာငး်နည်းပညာတစ်ခ ုပါ၀◌ငသ်ည်။ အဆုိပါ 

အပူစေုဆာငး်သည့်ေမ�ာ်စငသ်ည် အပူချိနန်မ့်ိေနေရာငြ်ခည်စမွ်းအငမ် ှလ�ပစ်စ်ဓာတ်အားကိ ုထုတလ်ုပေ်ပး�ိငုသ်ည်။ ဤကဲ့သုိ ့ြပုလုပ်ရန ်

အ�ကဉံာဏ်သည် ဖနလ်ံအုိမအ်ာနသိင�်ငှ့မ်ီးခိုးေခါငး်တိငု ်(သုိမ့ဟတု်) အစုအပံုအကျိုးသကေ်ရာကမ်�ကို အေြခခံ�ပီးရ�ိှြခငး်ြဖစ်သည်။ 

ထုိလ�ပ်စစဓ်ာတ်အားေပးစက်�ုံများသည် �ကးီမားေသာ စုေဆာငး်တည်ေဆာက်ပံ�ုငှ့အ်လွနြ်မင့မ်ား�ပီး ပါးလ�ာေသာ 

ေမ�ာ်စငတ်ိုပ့ါ၀ငသ်ည်။ စေုဆာငး်သည့် အေဆာကအ်အံုသည် အလွန�်ကီးမားေသာ ဖနလ်ံအုိမတ်စ်ခ�ုငှ့တ်ူ�ပီး ေြမြပငမ်ှ (၆)ေပ မှ (၆၅)ေပ 

(�စှမ်တီာမမှတီာ�စှ်ဆယ)် ဆုိငး်ထားေသာ �ကီးမား�ပီး ေဖာက်ထွငး်ြမင�်ိငုေ်သာ မျက�်ာှကျက်ြဖင့ ်အုပ်ထားသည်။ ေမ�ာစ်ငသ်ည် 

မျက�်ာှကျက်၏ အလယတ်ငွတ်ည်�ိှ�ပီး သူ၏ေအာကေ်ြခတငွ ်ေလ၀ငေ်ပါက်�ကီးများ�ိှသည်။ ေမ�ာ်စင၏် အတငွး်ပိုငး်တငွ ်

လ�ပစ်စ်ဓာတအ်ားထုတလ်ပု်�ိငုရ်နအ်တကွ ်�ကီးမားေသာ ေလစွမ်းအငတ်ာဘုိင�်ကီးများ (တစ်နည်းအားြဖင့ ်ရဟတ်ဘီး�ကီးများ) �ိှသည်။  

ေနေရာငြ်ခည်သည် စေုဆာငး်ထားသည့် အေဆာကအ်အံုေပါ်သုိက့ျေရာက်သည့်အခါ ေနပခူျိနသ်ည် ဖနလ်ံုအမိ်အတငွး် ပတိ်မိသွား�ပီး 

မျက�်ာှကျကေ်အာက်�ိှ ေလ�ငှ့ ်ေြမမျက�်ာှြပငက်ိ ုအပူေပးသည်။ ေလပူသည် ေအးေသာေလများထက ်သိပသ်ည်းမ�နည်းေသာေ�ကာင့ ်

အေပါ်သုိစ့တငြ်မင့တ်ကလ်ာ�ပီး အပူစီးဆငး်မ�ဟုေခါ်ေသာ ေလစီးဆငး်မ�ကိ ုြဖစေ်ပါ်ေစသည်။ ထုိေလများသည် 

အြပငသုိ်ထွ့က်ရနတ်စ်ြခားနည်းလမ်းမ�ိှဘဲ ေမ�ာစ်ငထဲ်တွငသ်ာ ပတိ်မေိနသည်။ ေမ�ာစ်ငအ်တငွး် ြမင့တ်ကလ်ာေသာေလထုသည် 

ေမ�ာ်စင၏် ေအာကေ်ြခတငွ ်ဖိအားနမိ့က်ျေစ�ပီး ေလ၀ငေ်ပါကမ်ျားမတှစ်ဆင့ ်ပေူသာေလများကိ ုစုေဆာငး်သည့်အရာများမ ှ

ေမ�ာစ်ငအ်တွငး်သုိစ့ုပယ်ူသည်။ ရလဒအ်ေနြဖင့ ်ေနေရာငြ်ခည်ြဖာြခငး်သည် အဆုိပါ 

ေနေရာငြ်ခည်စမွ်းအငသုံ်းအပူစေုဆာငး်ေမ�ာစ်ငထဲ်တွင ်အဆက်မြပတ်ြဖစ်ေပါ်သည်။ ေမ�ာ်စငအ်တငွး်တပ်ဆငထ်ားေသာ 

ေလရဟတ်တာဘုိငမ်ျားသည် ေမ�ာ်စငအ်တွငး်�ိှ စွမ်းအငမ်ျားကို သူ၏ပနက်ာရွက်များကိ ုေရွ�လျားေစြခငး်ြဖင့ ်စက်မ�စွမ်းအငအ်ြဖစ်သုိ ့ 

ေြပာငး်လေဲပးသည်။ ေနာကတ်စ်ဆင့တ်ငွ ်ထုိစွမ်းအငက်ိ ုလ�ပစ်စ်စမွး်အငအ်ြဖစ ်လ�ပ်ထုတစ်က ်ဂျငန်ေရတာများမ ှေြပာငး်လေဲပးသည်။ 

ဤနည်းပညာသည် အလွန�ုိ်း�ှငး်�ပီး စွမ်းအငအ်ေြမာက်အများကိ ုထုတလ်ုပေ်ပး�ိငုေ်သာလ်ည်း ြပည့်စံေုသာစနစ ်တစခ်ကုိ ု

တည်ေဆာက်�ပီး လည်ပတ�်ိငုြ်ခငး်မ�ိှေသးပါ။ သုိေ့သာ် ေ�ှ�ေြပးပံစုအံမျိုးမျိုးကိ ုတည်ေဆာကေ်လလ့ာ�ပီးြဖစသ်ည်။  

 

�ူပေဗဒ စွမ်းအင၊် ေရ�ှည်အကျိုးြပုေသာ ေနေရာငြ်ခည်စွမ်းအင၊် သပ်ိသည်းမ�၊ အပူအေအးပမာဏ (အပူချိန)်၊ 

ကာဗွန်ဒိငုေ်အာက်ဆိုက် စသည့် ဓာတေ်ငွ�များ များြပားလာမ�ေ�ကာင့ ်ကမ�ာ့ေလထအုပူချိန် 

တြဖည်းြဖည်းြမင့တ်က်လာြခငး်၊ မီးခုိးေခါငး်တိငု ်အကျိုးသက်ေရာက်မ� 

နိဒါန်းအကျဥ်းချုပ် 
ယခုလုပ်ေဆာငမ်�တွင ်ေကျာငး်သူေကျာငး်သားများသည် 

ေနေရာငြ်ခည်စွမ်းအငသုံ်းေမ�ာ်စငက်ဲ့သုိပုံ့စံငယ်တစ်ခုကိ ုတည်ေဆာက်ရမည်ြဖစ်�ပီး၊ 

ယငး်သည် ေနေရာငြ်ခည်မှရ�ိှသည့် အပူစွမ်းအငက်ိုအသုံးြပု�ပီး လ�ပ်စစ်စွမ်းအငက်ို 

ထုတ်လုပ်�ိငုမ်ည်ြဖစ်သည်။ 
 

နိဒါန်း 

 

�ကာြမင့ခ်ျိန ်

 



 
  

အဓိကရည်မှနး်ချက်များ 

ေနေရာငြ်ခည်မ ှရ�ိှေသာ အပူစွမ်းအငကုိ် လ�ပ်စစ်စွမ်းအငသ်ို ့ 

ေြပာငး်လဲအသံးုြပု�ိငုေ်�ကာငး် သ�ိှိနားလည်ေစရန်။ 

ေလပူအားြဖင့ ်ပန်ကာတစ်ခုသည်လည်�ိငုေ်�ကာငး် 

သ�ိှိနားလည်ေစရန်။ 

 

1 
1 

2 

3 

လုိအပ်သည့်ပစ�ည်းများ 

အနက်ေရာင ်ေဆာက်လုပ်ေရးစက� ူ ( လက်မ (၂၀) 

ပတလ်ည်ခန ့်အရွယ်အစား�ိှ) 

ပန်ကာည�ပ်ရန် ကတေ်�ကးကုိအသံးုြပုသည့်အခါသတထိားရန်�ငှ့ ်တစုိံမ့ှ အပ်ကုိ ဖယ်�ှားရာတငွ ်သတထိားရန်။ ပံုစံငယ်တည်ေဆာက်ရာတငွ ်အသံးုြပုသည့် 

ပစ�ည်းများအားလုံးကုိ ြပန်လည်အသံးုြပု�ိငုပ်ါသည်။ 

ေဘးကငး်ေစရန် ��န်�ကားချက်များ 

ေနေရာငြ်ခည်စွမ်းအငသ်ံးုေမ�ာ်စငသ်ည် ေလကုိ အပူေပးရန်ေနကုိ 

အသံးုြပု�ပီး ေမ�ာ်စင�်ကီး တစ်ခုအတငွး်�ိှတာဘိငုမ်ျားကုိ 

စွမ်းအငေ်ပးေ�ကာငး် သ�ိှိနားလည်ေစရန်။ 

ေဆာက်လုပ်ေရးစက� ူအေသးများ 

(မည်သည့်အေရာငမ်ဆို) 

ခဲတ ံ

ကတေ်�ကး 

တပ်ိ 

ရံွ �ေစးအပုိငး်များ (ကေလးများ၏ 

လက်ေချာငး်�ကကသ်ားများသန်မာေစရန်အသံးု

ြပုသည့)် 

သစ်သားတစံို ့ 

အပ် 

သာမုိမီတာ 

အလငး်ေပးစွမ်း�ိငုေ်သာမီးအမ်ိ (သို)့ ေဟလိုဂျငမီ်း 

စက� ူ 

စိတ�်ကိုက်ေရွးချယ်�ိငုသ်ည် - ေနအလငး်ေရာင၊် ေလကာ�ိငုသ်ည့ ်

ြပငပ်ေနရာ 

စိတ�်ကိုက်ေရွးချယ်�ိငုသ်ည် - အချိန်တိငုး်ကိရိယာ (timer) 

စိတ�်ကိုက်ေရွးချယ်�ိငုသ်ည် - အြဖူေရာင ်ေဆာက်လုပ်ေရးစက� ူ 

1

 
2 

3 

4 

5 

6 

7

 8

 9
9

 
10
9

 
 

 

11
9

 
 

 

12
9

 
 

 

13
9

 
 

 

14

 



 

လမ်း��န်ေမးခွနး်များ 

 
အပ်ထပ်ိေပါ်တငွ ်ပန်ကာ�ိှေန�ပီး 

မည်ကဲသ့ို ့ြဖစ်ေနသနည်း။ 

လ�ပ်�ှားမ��ိှပါသလား။ 

မီးအမိ်ကုိ ဖွင့လုိ်က်ေသာအခါ မည်ကဲသ့ို ့ 

ြဖစ်သာွးသနည်း။ 

အပူချိန်များကုိ သငသ်တထိားမိပါသလား။ 

ေြပာငး်လဲမ��ိှပါသလား။ အကယ်၍ �ိှပါက 

မည်သို ့ြဖစ်သာွးသနည်း။ �ှငး်ြပေပးပါ။ 

1 2 3 

အနက်ေရာငေ်ဆာက်လုပ်ေရးစက� ူကို ထိပ်၀အကျယ ်(�စ်ှလက်မခန ့)်�ငှ့ ်

ေနာက်တစ်ဖက်တွငအ်ကျယ ်(ေလးလက်မခန ့)် �ိှ 

ကေတာ့ပုံသ�ာနတ်စ်ခုြပုလုပ်ပါ။ 

လုပ်ေဆာငရ်မည့်အရာများ (သို)့ အဆင့မ်ျား 

 

ကေတာ့ကို ေနရာချရန ်တိပ်ကိုအသုံးြပုပါ။ 

ကေတာ့၏ထိပ်�ငှ့ေ်အာက်ေြခကို ညီညာေစရန ်ကတ်ေ�ကးြဖင့ြ်ဖတ်ပါ။ 

ကနေ်တာ့ခ�နသ်ည် (၁၀)လက်မ မှ (၁၅) လက်မ အြမင့�ိှ်ရမည်ြဖစ်�ပီး 

သူကိုယ်တိုင ်မတ်တပ်�ိှေန�ိငုရ်မည်။ 

ကေတာ့၏ ေအာက်ေြခတွင ်(၂)လက်မ �ငှ့ ်

လက်မ၀◌က်ခန ့အ်ရွယ်အစားြဖစ်ေအာင ်ညီမ�စွာ ြဖတ်ပါ။ 

ထုိအရာများသည် ေလ၀◌ငေ်ပါက်များြဖစ်သည်။ 

ကေတာ့သည် ခ�နေ်နေသာ အနားကွပ်ေပါ်တွင ်

မတ်တပ်အေနအထား�ိှေနေအာင ်ေသချာေစပါ။ 

ေဆာက်လုပ်ေရးစက� ူကို (၃) လက်မ အချငး်�ိှ ပနက်ာပုံရေအာငြ်ဖတ်ပါ။ 

ပနက်ာပုံစံများကို အငတ်ာနက်တွင ်�ှာေဖွ�ိငုပ်ါသည်။ ပနက်ာများ၏ 

ဒလတ်များကိ ုေအာက်ဘက်သုိ ့ (၄၅) ဒဂီရီရေအာငေ်ကွးပါ။ 

တိပ်ြဖင့ ်အပ်ကို သစ်သားတံစုိ၏့ ထိပ်ဖက်အဆုံးတွငက်ပ်ပါ။ 

ရံွ �ေစးကို ေဘာလံုးသ�ာနြ်ပုလုပ်�ပီး အလုပ်ေနရာတွငထ်ားပါ။ 

ေလအကာအကွယ်�ိှ အေဆာက်အအံုတငွး်တစ်ေနရာတွင ်

ေနေရာငြ်ခည်စွမ်းအငသုံ်းေမ�ာ်စငပုံ်စံငယ်ကို တပ်ဆငရ်နအ်တွက်�ှာေဖွပါ။ 

စမ်းသပ်မ�ြပုလုပ်စဥ်အတွငး် ြပငပ်ေလစီးဆငး်မ� မ�ိှေစရန ်

အေရး�ကီးပါသည်။ 

အနက်ေရာငစ်က� ူ ကေတာ့ခ�နပုံ်ကို ရံွ �ေစးေပါ်တွငထ်ားပါ ထုိေ့နာက် 

၄ငး်သည် ကေတာ့၏အလယ်တွင�ိှ်ပါေစ။ 

သစ်သားတံစုိက့ို ေမ�ာ်စင၏်အေပါ်ဆုံးအေပါက်မှတစ်ဆင့ ်

ကပ်ေအာငထ်ားပါ။ သစ်သားတံစုိသ့ည် 

ကနေ်တာ့၏အလယ်တငွက်ပ်ေနမည်။ တံစုိ၏့ထပ်တွင�ိှ်ေသာ အပ်သည် 

ေအာက်တွငြ်ပသထားသည့် ပုံအတိုငး် ကနေ်တာ့မှတစ်လက်မခွဲ မှ 

�စ်ှလက်မခန ့က်ွာသင့သ်ည်။ 

ေအာက်တွငြ်ပသထားသည့်အတိုငး် ပနက်ာဒလတ်များကိ ု

အပ်ထိပ်တွငထ်ားပါ။ ပနက်ာဒလတ်သည် ဟနခ်ျက်ညီစွာတည်�ိှ�ပီး 

အတားအဆီးမ�ိှလည်ပတ်�ိငုရ်မည်။ ပနက်ာဒလတ်သည် အပ်ထိပ်တွင ်

ေနရာအတည်တကျ�ိှသည်မ�ိှသည်ကို သိ�ိငုေ်အာင ်

ေသချာစွာစမ်းသပ်ရပါမည်။ 
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ေမ�ာ်စငအ်တွငး်�ငှ့အ်ြပင�ိှ်ေလအပူချိနက်ိုလည်း တိုငး်တာရမည်။ 

တိုငး်တာရ�ိှေသာ အချက်အလက်များကို 

စာရွက်ေပါ်တွငမှ်တ်သားထားပါ။ 

ပုံတွငြ်ပသထားသည့်အတိုငး် မီးအိမ်ကို ေမ�ာ်စငအ်နးီထား�ပီး 

ေမ�ာ်စငေ်အာက်ေြခသုိ ့ မျက်�ာှမူထားပါ။ 

စမ်းသပ်မ�ြပုလုပ်စဥ်အချိနအ်တွငး် မီးအိမ်ကို 

သတိလက်လွတ်မထားမိေစရန ်သတိြပုပါ။ 

မီးအိမ်မီးကို ဖွင့�်ပီး ေမ�ာ်စငက်ို �စ်ှမိနစ်မှ ငါးမိနစ်ခန ့အ်ထိေစာင့�်ကည့်ပါ။ 

ငါးမိနစ်ခန ့�်ကာ�ပီးသည်ေနာက် ေမ�ာ်စငအ်တွငး်�ငှ့အ်ြပငမှ် 

အပူချိနက်ိုတိုငး်တာ၊ မှတ်သားထားပါ။ 

မီးအိမ်မီးကို ပိတ်လိုက်�ပီး ေမ�ာ်စငက်ို ငါးမိနစ်မှ 

ဆယ်မိနစ်အထိထပ်မံေစာင့�်ကည့်ပါ။ 

ေနာက်ထပ်ငါးမိနစ်�ကာေသာ် ေမ�ာ်စငအ်တွငး်�ငှ့အ်ြပငမှ် အပူချိနက်ို 

ေနာက်ထပ်�ကိမ်ထပ်မံတိုငး်တာပါ။ 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

သင၏်ပနက်ာဒလတ်လည်ပါသလား။ ပနက်ာဒလတ်သည ်အစအဦးပုိငး်၌ မလည်သင့ပ်ါ။ အကယ်၍ လည်ေနခဲ့ပါက တံခါးမှတစ်ဆင့ ်သုိမ့ဟတ် 

ြပငပ်ေလသည် ပနက်ာဒလတ်ကုိ လည်ပတ်ေနေစြခငး်ြဖစ်သည်။ ေမ�ာ်စငအ်တွငး်�ငှ့ြ်ပငပ် ေလအပူချိနသ်ည် တူညီလုနးီပါးရြဖစ်ေနသည်။ 

သငမီ်းခလုတ်ကို ဖွင့လုိ်က်ေသာအခါ ထိုအပူချိနမ်ျားသည် ေြပာငး်လဲလာသည်။ မီးအိမ်မှမီးသည် အပူ�ငှ့အ်လငး်ကိုထုတ်လ�တ်ေပးသည်။ မီးအိမ်ကို 

နးီကပ်စွာကိုငထ်ားပါက ထိုအရာကို သငသ်တိြပုမိပါလိမ့်မည်။ အနက်ေရာငေ်ဆာက်လုပ်ေရးစက� ူေပါ်သုိအ့လငး်ထွနး်လငး်ေသာအခါ 

အဆိုပါစက� ူသည် အလငး်များကုိ စုပ်ယူ�ပီး အပူေပးသည်။ အပူသည် ေမ�ာ်စငအ်တွငး်ပိတ်မိသွားသည်။ ေလပူသည် ေလေအးထက် 

သိပ်သည်းမ�နည်းေသာေ�ကာင့ ်စက� ူမျက်�ာှြပငေ်ပါ်သုိတ့က်လာသည်။ ထိုသုိ ့ြမင့တ်က်လာမ�သည် ေမ�ာ်စငထ်ပ်�ှိ ပန်ကာဒလက်ကိုလည်ေစေ�ကာငး် 

သငေ်စာင့�်ကည့်�ပီး မ�ကာမီှတွင် ေတွ� ြမငရ်မည်ြဖစ်သည်။  

ြမင့တ်က်လာေသာေလထုသည် ေမ�ာ်စငအ်တွငး်�ှိ ေလဖိအားကို ေလျာ့ချေပးြခငး်ေ�ကာင့ ်ေလေကာငး်ေလသန ့သ်ည ်စက� ူေမ�ာ်စငေ်အာက်ေြခတွင ်

ြဖတ်ထားေသာေလ၀ငေ်လထွက်များမှ အတွငး်သုိ ့ စုပ်ယူေပးသည်။ အတွင်း�ှိေလသည် ထပ်မံပူလာေအာငအ်ပူေပး�ပီး တရစပ်ြဖစ်ေပါ်လာေသာ 

ေလပင့တ်ငမ်�သည ်ပနက်ာဒလက်ကုိ အဆက်မြပတ် လည်ေစပါသည်။ ထိုသုိ ့ေလပင့တ်င့မ်�သည ်မီးအိမ်မှမီးကုိ ပိတ်လုိက်မှသာ 

ရပ်တန ့သွ်ားမည်ြဖစ်သည်။ အပူစွမ်းအင ်အရငး်အြမစ်မ�ှိေသာေ�ကာင့ ်စက� ူကနေ်တာ့ခ�န ်ေမ�ာ်စငအ်တွငး်�ှိေလသည် တြဖည်းြဖည်းေအးလာ�ပီး 

မ�ကာခငအ်တွငး် ြပငမှ်ေလအပူချိန�်ငှ့အ်တူြပနြ်ဖစ်ေပါ်သွားသည်။ ထိုအချိနတ်ွင ်ေလပင့တ်င ်စီးဆငး်မ�မ�ှိေတာ့ေသာေ�ကာင့ ်

ပနက်ာဒလက်လည်ေနြခငး်သည်လည်း ရပ်တန ့သွ်ားမည်ြဖစ်သည်။ ပနက်ာဒလက်လညရ်နေ်စာင့�်ကည့်ြခငး်သည် ပုိမုိ�ကာ�ှည်�ပီး ဒလက်သည် 

အြဖူေရာငေ်ဆာက်လုပ်ေရးစက� ူ လည်သေလာက်ပငမ်လည်ေ�ကာငး်ေတွ� �ှိရပါမည်။ အြဖူေရာင ်ေဆာက်လုပ်ေရးသုံးစက� ူများသည် အနက်ေရာင ်

ေဆာက်လုပ်ေရးသုံးစက� ူများကဲ့သုိ ့အပူစုတ်ယူ�ိငုြ်ခငး်မ�ှိေသာေ�ကာင့ြ်ဖစ်သည်။ 

 

မူရငး်ဖန်တးီသ ူ(သို)့ မူရငး်အေထာက်အထား 

Svenja Lohner, PhD, Science Buddies 
https://www.sciencebuddies.org/stem-activities/solar-updraft-tower#summary  
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