
ခ ေါင််းစဥ ်

ရာသီဥတု ပခ ာင််းလဲခြင််း − သမုဒ္ဒရာ အက်စစသ်ဘာဝ ရ ှိလာခြင််း  

 

အဓိကရည်မှန််း ျက်မျ ်း 

၁။ ပရ၏ pH န င  ်ပရ−အက်စစ် ပ ေါင််းစ ်မှုကှို စစ်ပ ်းခြင််း 

၂။ ပေဟစနစ်အပ ေါ် အက် စ်၏ သက်ပရာက်မှုမ ာ်းကှို ပလ လာခြင််း 

၃။ သှိ ပံနည််းက  ခြစ်စဥ်ကှို နာ်းလည်ရန၊် ဥ မာ − ပလ လာခြင််း န င  ်က ှိ ်းပ ကာင််း ငခ်ြငခ်ြင််း 

၄။ ပရအရည်အပသ ်း န င  ်ဇီဝခြစ်ပသာ (အ ငမ် ာ်း န င  ်တှိရ စဆာနမ် ာ်း) န င  ်အဇီဝမူလ (ပက ာက်တုံ်းမ ာ်း) ၂ြုလုံ်း 

ခြစ်ပသာ သမုဒ္ဒရာ ပေဟစနစ် အပ ေါ် ရာသီဥတု ပခ ာင််းလဲခြင််း၏ သက်ပရာက်မှုမ ာ်းကှို နာ်းလည်ခြင််း 

 

SDGs နငှ  ်ဆက်နယွ်မှု (စဥ်ဆက်မပြတ ်ဖွ ွံ့ ဖဖိ ်းတိို်းတက်ခရ်း ရည်မှန််း ျက်ြန််းတိိုငမ်ျ ်း - SDGs) 

SDG ၁၃ (ရာသီဥတု ှိုငရ်ာ တက်ကကလှု ်ရ ာ်းမှု) 

SDG ၆ (သန  စ်ငပ်သာပရ န င  ်မှိလလ ာ ပရ ှို်းနတ်ုစနစ်)  

SDG ၁၁ (ပရရ ည်တည်တံ ြှိုငမ်မဲပသာ မမှိ ြို့ ခ မ ာ်း န င  ်လူမှုအသှိုင််းအဝှိုင််း). 

 

အခ က င််းအရ   

သဘာဝ တ်ဝန််းက င ်ှိုငရ်ာ ပလ လာမှုမ ာ်း၊ သဘာဝသှိ ပံ၊ က န််းမာပရ်း ှိုငရ်ာ  ညာပ ်းခြင််း၊ စှိုက်  ှိ ်းပရ်း 

 

 ျိတဆ်က်မှုရိှခ   အခ က င််းအရ မျ ်း  

SDG ၃ ပကာင််းမ နပ်သာ က န််းမာပရ်း န င  ်သုြြ မ််းသာ 

SDG ၁၂ တာဝနယူ်မှု ရ ှိပသာ စာ်းသံု်းမှု န င  ်ထုတ်လု မ်ှု 

 

အဓိကစက ်းလ ို်းမျ ်း 

ပရ၊ အက် စ်၊ သမုဒ္ဒရာ၊ pH၊ ရာသီဥတုပခ ာင််းလဲခြင််း၊ ပေဟစနစ ်

 

အဆင  ် 

မူလတန််း 

 

အရင််းအပမစ်အမျိ ်းအစ ်း 

စမ််းသ ်မှု 

 

ရည်ရွယ်ထ ်းခ  ြရိ တအ်ရွယ်အစ ်း 

ပခ ာင််းလ ယ်ခ ငလ် ယ်ရ ှိ ေါသည ်

 

ြိို   ျမှုနည််းလမ််း  

အ နလ်ှိုင််း ဗီဒ္ယီှို 

 



လိုြ်ခဆ ငမ်ှုအ ျိန် 

မှိနစ် ၃၀ 

 

နိဒေါန််း 

စက်မှုပတာ်လ နပ်ရ်း ပနာက် ှိုင််းတ င ်ပက ာက်ခြစ်ရု ်ကကင််း ပလာငစ်ာမ ာ်း၊ ပက ာက်မီ်းပသ ်းသံု်း ဓာတ်အာ်းပ ်း 

စက်ရံုမ ာ်း ကဲ သှို   လူသာ်းတှို  ၏ လု ်ပ ာငမ်ှုသည် ရာသီဥတုကှို အက ှိ ်းသက်ပရာက်ပစသည်။ ဥ မာ − ြနလုံ်အှိမ် 

ဓာတ်ပင ြို့မ ာ်း ထုတ်လွှတ်ခြင််းသည် ကမ္ာ အ ူြ ှိနက်ှို ခမင တ်က်ပစသည်။ ပက ာက်ခြစ်ရု က်ကင််း ပလာငစ်ာမ ာ်းမ  

ပလာငက်ျွမ််းခြင််းသည် ြနလုံ်အှိမ်အာနှိသငက်ှို တှို်းပစရံု သာမက ကျွန် ု်တှို  ၏ သမုဒ္ဒရာမ ာ်းကှို အက်စစ်သဘာဝ 

ရ ှိလာပစ ေါသည်။ ပလထဲသှို   ထုတ်လွှတ်လှိုက်ပသာ ကာဗ နဒ်္ှိငုပ်အာက် ှိုက်ဓာတ်ပင ြို့သည် သမုဒ္ဒရာမ ာ်းန င  ်

ပရကနမ် ာ်းတ င ်ပ  ာ်ဝငမ် ီ်း ၎င််းသည် အက် စသ်ဘာဝ အခြစ် ြ ဲြို့စည််းလာသည်။  ာလ်ြာဒ္ှိငုပ်အာက် ှိုဒ္ ်န င  ်

နှိက်ုထရှိုေ ငပ်အာက် ှိုဒ္ ်စပသာ ပက ာက်ခြစ်ရု ်ကကင််းပလာငစ်ာမ ာ်းမ  ထုတ်လွှတ်ပသာ 

အခြာ်းခဒ္ ်ပ ေါင််းမ ာ်းသည်လည််း ဤအက်စစ်ဓာတ်ခ  မှုတ င ်အနည််းငယ်  ေါဝင ်ေါသည်။ အက်စစ်သည ်သမဒု္ဒရာမ ာ်း၏ 

pH ကှို ပခ ာင််းလဲမ ီ်း သမုဒ္ဒရာ ပေဟစနစ်၏ က န််းမာပရ်းကှို ထှိြှိုက်ပစ ေါသည်။ ဤလု ်ပ ာငမ်ှုတ င ်

အက် စ်ပရသည် ဥြ မဲ ာ်းန င  ်သမုဒ္ဒရာ သက်ရ ှိမ ာ်းကှို ကှိုယ်စာ်းခ  ပသာ ထံု်းပက ာက်မ ာ်းကှို မည်သှို   

ထှိြှိုက်ပစသည်ကှို သငပ်လ လာရ ေါမည်။ 

 

ဦ်းခဆ ငခ်မ်း ွန််းမျ ်း 

၁။ အက်စစမ်ှို်း မညသ်ှို   ြ ဲြို့စည််း ေါသနည််း။ 

၂။ အခ ငထ်န ်ံု်း အက် စထ်ဲတ င ်ထံု်းပက ာက်န င  ်အြ ံမ ာ်း ဘာခြစသ် ာ်းသနည််း။ 

၃။ ပရထဲတ င ်ထံု်းပက ာက်န င  ်အြ ံမ ာ်း ဘာခြစ်သ ာ်းသနည််း။ ထှိန််းြ   ်မှုစနစ်  ှိုသညမ် ာ အဘယ်နည််း။ 

၄။ အ ံု်းတ င ်အက် စ်ပ  ာ်ရည်၏ pH မ ာ မညသ်ှို  နည််း။ 

 

လိိုအြ်ခ  ြစစည််းမျ ်း 

▪ ပရ 

▪ ြနြ် က် x ၈ 

▪ ရ လကာရည် 

▪  ကက်ဥြ ံမ ာ်း  

▪ ထံု်းပက ာက် အပသ်း x ၃  

▪ လစ်တမတ်စကက ူ၊ (သှို  ) အှိမ်လု ် pH အညွှန််းကှိန််း (နန င််း (သှို  ) ပေေါ် ြီထု ်န ီ ှို်းပ ်း)  

▪ တစ်ရ ူ်း  

 

လိုြ်ငန််းမျ ်း 

၁။ ပရသာ  ေါဝငပ်သာ ြနြ် က် ၂ လုံ်းခြင  ်ထှိန််းြ   ်မှုတစ်ြုကှို ခ င ်င ်ေါ။  

၂။ က နြ် က် ၆ လုံ်းကှို ပရတစ်ဝက်ခ ည ်ပအာငခ်ြည ် ေါ။ 

၃။ ြ က် ၆ လုံ်းတ င ်မတူညီပသာ ရ လကာရည်  မာဏကှို ပလာင််းထည ် ေါ၊ ဥ မာ − ြ က် ၁ (ရ လကာရည် ၁/၄ 

ြ က်)၊ ြ က် ၂ (ရ လကာရည် ၁/၂ ြ က်) န င  ်ြ က် ၃ (ရ လကာရည် ၃/၄ ြ က်) စသခြင  ်အက်စစ် မာဏကှို 

တှို်းသ ာ်း ေါ)။ 



၄။ ပ  ာ်ရည်မ ာ်း၏ pH ကှိုတှိုင််းတာ ေါ။ 

၅။  ကက်ဥြ ံမ ာ်း န င  ်ထံု်းပက ာက်မ ာ်းကှို အက်စစ်ပ  ာ်ရည်မ ာ်း ရ ှိပသာ ြ က် ၃ ြ က် ထဲသှို   ထည ် ေါ။ 

ြ က်မ ာ်းတ င ်တစ်ြုြု ခြစ်ပနသည်ကှို သငခ်မင ်ေါသလာ်း၊ ြ က်မ ာ်း အာ်းလုံ်းတ င ်ခြစ်ပန ေါသလာ်း၊ မ ီ်းလျှင ်

 စစည််းအာ်းလုံ်း အတ က် ခြစ်ပန ေါသလာ်း။ 

၆။ ၃-၄ ရက် အတ င််း ပက ာက်တုံ်းမ ာ်းန င  ်အြ ံမ ာ်း၏ အရ ယ်အစာ်းကှို ပလ လာမ ီ်း၊ ထုကှို တှိုင််းတာ ေါ။ 

၇။ pH ကှို ဒ္တုှိယအကကှိမ် တှိုင််းတာမ ီ်း ပနာက် ံု်းအပြေါက် ြတ်ခြင််းန င  ်နှုှိင််းယ ဉ် ေါ။ 

၈ ။ သင ပ်တ ြို့ ရ ှိြ က်မ ာ်းကှို မ တ်တမ််းတင ်ေါ။  

 

ခဆွ်းခန်ွးမှုကိိုတိိုက်တနွ််းအ ်းခြ်းပ င််း 

မရ ှိ ေါ 

 

လ ိုပ   ခရ်းညွှန် က ်း ျက်မျ ်း 

ဓေါတ်ြ ဲြန််း လု ်ထံု်းလု ်နည််း န င  ်ကှိုဗစ်−၁၉ လု ်ထံု်းလု ်နည််း လှိုက်နာ  

Follow laboratory protocol and COVID-19 protocol 

 

ပဖစ်နိိုငခ်   ထြ်တိို်းလိုြ်ခဆ ငမ်ှုမျ ်း 

မရ ှိ ေါ 

 

စ ခရ်းဆရ   

ပကာ်မ်ဘာဒ္ေါ မှို  ဥ်န ီ(Kombada Mhopjeni) 

 

 

 

 


