
ခ ေါင််းစဥ် 
အည ိုရ ောင ်ရ ပောင််းသ ော်းရသော ပန််းသ ်း 
 

အဓိကရည်မှန််း ျကမ်ျ ်း 
၁။ ပန််းသ ်း အည ိုရ ောငရ် ပောင််း ြင််း ရနောက်က ယ်ရ   ဓောတုဓောတ် ပိုမှုက ု ရလေ့လော န။် 
၂။ ရလထတု ငရ်  ရသော ရအောက်စ ဂျငန် ငေ့ ်ဓါတ် ပိုပပ ်း အည ိုရ ောငရ် ပောင််းသ ော်းရစရသော အသ ်းမျော်းတ င ်ရ  ရသော အငဇ် ုင််းက ု 
နော်းလည် န။် 
၃။ သပုံ ောသ ်း က ေ့သ ု ေ့ သဘောဝ အက်စစ်အ ည်က ု အသံု်း ပို ြင််း ြငေ့ ်သစ်သ ်းမျော်းက ု အည ိုရ ောင ်ရ ပောင််း ြင််းမ  မည်သ ု ေ့ 
တော်းဆ ်းန ငုသ်ည်က ု နော်းလည် န။် 
၄။ သစ်သ ်းဝလံမျော်းက ု သဘောဝအရလျောက် ထ န််းသ မ််း ြင််း စ တ်က ်းက ု  ရ   န။် 
 

SDGs နငှ  ်ဆကန်ယွမ်ှု (စဥ်ဆကမ်ပြတ ်ဖွ ွံ့ ဖဖိ ်းတိို်းတကခ်ရ်း ရည်မှန််း ျကြ်န််းတိိုငမ်ျ ်း - SDGs) 

၃ − ကျန််းမော ြင််း န ငေ့ ်သုြြျမ််းသော၊ ၄ အ ည်အရသ ်းရ  ရသော ပညောရ ်း၊ ၅ ကျော်းမ တန််းတ အြ ငေ့အ်ရ ်း  
 

အခ က င််းအရ  

အက်စစ်၊ ရဘေ့စ် န ငေ့ ်အလယ်အလတ်၊ အက်စစ်−ရဘေ့စ် အညွှန််း၊ pH ပမောဏ၊ အငဇ် ုင််း လှုပ်ရ ော်းမှုအရပေါ် pH သက်ရ ောက်မှု၊ 
သဘောဝ၌ ဓါတ် ပိုမှု  ြစ်စဥ်၊ အစော်းအစော သ ပပံ၊ အပင ်သ ပပံ 
 

 ျိတဆ်ကမ်ှုရိှခ   အခ က င််းအရ မျ ်း 
မရ  ပါ 
 

အဓိကစက ်းလ ို်းမျ ်း  
အက်စစ်၊ ရဘေ့စ်၊ pH၊ အငဇ် ုင််း၊ အငဇ် ုင််း ဓါတ် ပိုမှု (သ ု ေ့) အငဇ် ုင််း တံု ေ့ ပနမ်ှု၊ ဓါတ် ပိုမှု၊ အငဇ် ုင််း အည ိုရ ောင ်ရ ပောင််း ြင််း၊ 
ပ ုလ ြရနောလ် ရအောက်စ ရ ေ့စ် (Polyphenol Oxidase)၊ မယ်လနင၊် ရအောက်စ ဂျင၊် အစော်းအစော တောရ ည်ြံရအောင ်
 ပိုလုပ် ြင််း 
 

အဆင  ်
မ လတန််း၊ အလယ်တန််း 
 

အရင််းအပမစ်အမျိ ်းအစ ်း 
လက်ရတ ွေ့စမ််းသပ် ြင််း 
 

ရည်ရွယထ် ်းခ  ြရိ တအ်ရွယအ်စ ်း 
ရကျောင််းသော်း ၂၀ − ၂၁ ဦ်း၊ တစ်ြ  ွေ့လျှငေ့ ်ရကျောင််းသော်း ၃ ဦ်း  
 



ြိို   ျမှုနည််းလမ််း 
အြ  ွေ့ငယ် 
 

လိုြ်ခဆ ငမ်ှုအ ျိန် 
၇၅ မ နစ် 

 

နိဒေါန််း 
ကျွန်ပ်ုတ ု ေ့ ပတ်၀န််းကျငရ်   အ ည်မျော်းသည် ၎င််းတ ု ေ့၏ ဂုဏသ်တတ  မျော်း ြငေ့ ်အက်စစ်သဘောဝ (သ ု ေ့) သောမန ်(အယ်ကောလ ုင််း) 
(သ ု ေ့) အလယ်အလတ်  ြစ်ရနန ငုသ်ည်။ ဥပမော − အက်စစ်သည် အြျဥ်အ သောရ  ပပ ်း ရဘေ့စ်မ ော ြါ်းရသော အ သောရ  ပပ ်း 
ရြျောပါသည်။ သ ု ေ့ရသေ်ာ  ပင််းထနရ်သော အက်စစ် န ငေ့ ် ပင််းထနရ်သော ရဘေ့စ် သည် အလ န ်အနတ ောယ်ရ  န ငုပ်ပ ်း ကျွန်ပ်ုတ ု ေ့ 
အရ  ပော်းက ု ရလောငရ်စန ငုပ်ါသည်။ ထ ု ေ့ရ ကောငေ့ ်ထ ုဓောတုပစစည််းမျော်းက ု အသံု်း ပိုရသောအြါ အလ နသ်တ ထော်း န ်အ မ််း 
အရ ်းကက ်းပါသည်။ အ ည်သည် မည်မျှ အက်ဆစ် သဘောဝ (သ ု ေ့) ရဘေ့စ်သဘောဝ ရ  သည်က ု တ ုင််းတော န ်ဓောတုရေ  
ပညောရ ငသ်ည် pH ပမောဏက ု အသံု်း ပိုသည်။ pH ပမောဏသည် ၁ မ  ၁၄ အထ  ြစ်ပပ ်း ၁ မ  ၆ က ု အက်ဆစ် သဘောဝအ ြစ် 
ြ   ြော်းန ငုသ်ည်၊ ၇ အလယ်အလတ် (ရဘေ့စ်ရ ော အက်ဆစ်မဟုတ်ပါ) န ငေ့ ်၈ မ  ၁၄ မ ော ရဘေ့စ်အ ြစ ်ြ   ြော်းပါသည်။ pH စကက ူ 
(သ ု ေ့) အရ ောငည်ွှန််းပစစည််း တ ု ေ့သည် ရပျော် ည် တစ်ြုသည် အက်စစ်၊ ရဘေ့စ် (သ ု ေ့) အလယ်အလတ်  ြစ်သည်က ု ဆံု်း ြတ် န ်
အသံု်း ပိုသည်။ အန ရ ောင ်ရဂေါ် ြ ထပ်ုမ  အ ည် က ေ့သ ု ေ့ သဘောဝ အညွှန််းပစစည််းက ု အရ ောငရ် ပောင််းလ မှုက ု  ကညေ့် ြင််း ြငေ့ ်
pH တနြ် ု်းမျော်းက ု ဆံု်း ြတ် န ်pH အညွှန််းပစစည််း အ ြစ် အသံု်း ပိုပါသည် 
 

ပန််းသ ်း၊ သစ်ရတော်သ ်း၊ င က်ရပျောသ ်း န ငေ့ ်အောလ ်း က ေ့သ ု ေ့ အသ ်းအန အံြျ ို ွေ့သည် အြ ံြ ါပပ ်း ရလန ငေ့ ်ထ ရတ ွေ့ရသောအြါ 
အည ိုရ ောင ်ရ ပောင််းသ ော်းသည်။ ၎င််းက ု အငဇ် ုင််း ပိုမှု အည ိုရ ောငရ် ပောင််း ြင််းဟု ရြေါ်သည်။ အငဇ် ုင််းမျော်းသည် 
သက်ရ  အော်းလံု်းမ  ထတု်လုပ်ရသော အ ောမျော်း ြစ်ပပ ်း မတ ည ရသော ဓောတုဓောတ် ပိုမှုမျော်းက ု အရ  န ်မြှငေ့ရ်ပ်းသည်။ 
သစ်သ ်းတစ်လံု်း၏ အက်စစ် သဘောဝ (pH) သည် လ  ်းထော်းရသော ပန််းသ ်းမျော်း၏ အငဇ် ုင််း ပိုမှု အည ိုရ ောငရ် ပောင််း ြင််း 
ဓါတ် ပိုမှုနှုန််းက ု အကျ ို်းသက်ရ ောက်ရစပပ ်း ဤစမ််းသပ်မှုတ င ်ပန််းသ ်း၏ အရ ောငက် ု မည်သ ု ေ့ အကျ ို်းသက်ရ ောက်သည်က ု 
သငရ်တ ွေ့ ပါလ မေ့်မည်။ ရလန ငေ့ ်ထ ရတ ွေ့ရသောအြါ အသ ်းသည် အည ိုရ ောင ်ရ ပောင််းသ ော်း ြင််းမ ော လ  ်းထော်းရသော 
အသ ်းစ တ်သည် ရအောက်စ ဂျငန် ငေ့ ်ထ ရတ ွေ့ရသောအြါ ဓါတ် ပိုမှုတစ်ြု  ြစ်ရသောရ ကောငေ့ ် ြစ်သည်။ ၎င််းက ု အငဇ် ုင််း ပိုမှု 
အည ိုရ ောငရ် ပောင််း ြင််းဟု ရြေါ်ပါသည်။ အသ ်းတ င ်ရ  ရသော အငဇ် ုင််းသည် ရလထုထ ရ   ရအောက်စ ဂျငန် ငေ့ ်ဓါတ် ပိုပပ ်း 
အသ ်းက ု အည ိုရ ောင ်ရ ပောင််းရစရသော အြျက်ရ ကောငေ့ ်အင််းဇ ုင််း ပိုမှု အည ိုရ ောငရ် ပောင််း ြင််းဟု ရြေါ်သည်။  
 

ဦ်းခဆ ငခ်မ်း ွန််းမျ ်း 
၁။ ပန််းသ ်းလ ု အသ ်းမျ ို်းက ု − လ  ်းပပ ်း အ ပငရ်လန ငေ့ ်ထ ရတ ွေ့ရသောအြါ ဘော ြစ်သ ော်းသည်က ု သငသ်တ ထော်းမ  ပါသလော်း။  
၂။ ၎င််းက ု အသ ်းအော်းလံု်းတ င ် မငရ်တ ွေ့ ပါသလော်း။ အသ ်းအန မံျော်းတ ငရ် ော မည်သ ု ေ့နည််း။ အ ြော်း အသ ်းမျော်းမ ောရ ော။ 
၃။ အည ိုရ ောင ်ရ ပောင််းသ ော်းရသော ပန််းသ ်းက ု စော်းလ ု ေ့ ပါသလော်း။ (သ ု ေ့) ၎င််းက ု ပစ်ထတု်လ ုက် ပါသလော်း။ 
၄။ အည ိုရ ောင ်ရ ပောင််းသ ော်းရသော ပန််းသ ်းက ု စော်းလ ု ေ့ ပါသလော်း။ 
၅။ ရလထ ုထ ရတ ွေ့ရသောအြါ မည်သညေ့် ပစစည််းမျော်း ရ ပောင််းလ သ ော်းပါသနည််း။ 

၆။ ဤရလေ့လောရတ ွေ့ ရ  ြျက်မျော်းသည် မည်သ ု ေ့ ဆက်န ယ်ရနပါသနည််း။ 



 

 

၇။ လ  ်းထော်းရသော အသ ်းမျော်းအော်းလံု်း အရ ောင ်− အည ိုရ ောင ်ရ ပောင််းသ ော်းပါသလော်း − ဘယ်အြျ နတ် င ်အည ိုရ ောင ်
မရ ပောင််းသနည််း။ 
၈။ ဤအရ ြအရန မ ြစ်ရအောင ်တော်းဆ ်းန ငုရ်သော အရ ကောင််းအ ောမ ော အဘယ်နည််း။ 
၉။ သ  ရအောင ်ကျွန်ပ်ုတ ု ေ့ မည်သ ု ေ့ စမ််းသပ်န ငုသ်နည််း။ 
၁၀။ ဆ ောဝနမ်ျော်း န ငေ့ ်အောဟော ရေ  ပညောရ ငမ်ျော်းသည် အဘယေ့်ရ ကောငေ့ ်လတ်ဆတ်ရသော အသ ်းမျော်းက ု ပ ု၍ 
စော်းသံု်းရစပါသနည််း။  
၁၁။ အည ိုရ ောင၊် ရပျောေ့ရနရသော ပန််းသ ်းစ တ်က ု စော်းလ ုပါသလော်း (သ ု ေ့) လတ်ဆတ်ပပ ်း၊ ကျွတ်ရသော ပနသ် ်းစ တ်က ု 
စော်းလ ုပါသလော်း။ အည ိုရ ောင ်ရ ပောင််းသ ော်းရသော အသ ်းက ု စော်းလ ုပါသလော်း။ 

၁၂။ ၎င််းက ု အည ိုရ ောင ်မရ ပောင််းရအောင ်ကောက ယ်န ငုရ်သော နည််းလမ််းက ု သ  ကပါသလော်း။ 
၁၃။ သထံည်မျော်း သရံြျ်းတက် ြင််းက ု  မငြ် ်း ကပါသလော်း။ 

၁၄။ ပန််းသ ်းစ တ်မျော်း လ  ်းပပ ်းရနောက်ပ ုင််းတ င ်သရံြျ်းတက်သ ော်းသည်ဟု သငထ်ငပ်ါသလော်း။ 

၁၅။ သထံည် သရံြျ်းတက် ြင််း န ငေ့ ်ပန််းသ ်း အည ိုရ ောင ်ြင််းတ ု ေ့ အရ ကောင််းအ င််း တ ည သည်ဟု သငထ်ငပ်ါသလော်း။ 
၁၆။ သရံြျ်းတက် ြင််းက ု မည်သ ု ေ့ တော်းဆ ်း  မည်နည််း။ 
 

လိိုအြ်ခ  ြစစည််းမျ ်း 
▪ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ပန််းသ ်းစ တ်မျော်း (အတန််းအတ က် ရကျောင််းသော်းတစ်ဦ်းမ  ပန််းသ ်းလ  ်းရပ်းန ငုသ်ည်) 
▪ သပုံယ ု ည် 
▪ ရ  

▪ ရ လကော ည်အ ြူ 
▪ ညြှပ် 

▪ စကက ူပဝါမျော်း (တစ်ရှု်းစကက ူ) 
▪ စကက ူ ပန််းကန ်ပော်း 
▪ စကက ူ ပန််းကနလ်ံု်း 
▪ နော   (သ ု ေ့) အြျ နတ် ုင််းစက် (အြျ နမ် တ် န ်ြုန််းမ  အြျ နမ် တ်စက်က ု သံု်းန ငုသ်ည်) 

 

လိုြ်ငန််းမျ ်း 
 ၁။ ပန််းကနလ်ံု်း ၃ လံု်းယ ပပ ်း ရ ၊ သပုံယ ု ည် န ငေ့ ်ရ လကော ည်က ု ပန််းကနလ်ံု်း အသ ်းသ ်းစ   ြညေ့်ပါ။ 
၂။ စကက ူပန််းကန ်ပော်း ရပေါ်တ င ်“ခရ” ဟု ရ ်းမ တ်ပါ။ 
၃။ ညြှပ်က ု သံု်း၍ ပန််းသ ်းစ တ်မျော်းက ု ခရထ သ ု ေ့ စကက န ေ့ ်၄၀ စ မ်ပါ။ 
၄။ ပန််းသ ်းစ တ်မျော်းက ု ထတု်ပပ ်း “ခရ” ဟု ရ ်းမ တ်ထော်းရသော စကက ူပန််းကန ်ပော်းရပေါ်တ င ်ထော်းပါ။ 
၅။ စကက ူပန််းကန ်ပော်း ရပေါ်တ င ်“  ြိုယိိုရည်” ဟု ရ ်းမ တ်ပါ။ 
၆။ ညြှပ်က ု သံု်း၍ ပန််းသ ်းစ တ်မျော်းက ု   ြိုယိိုရည်ထ သ ု ေ့ စကက န ေ့ ်၄၀ စ မ်ပါ။ 
 



 

 

၇။ ပန််းသ ်းစ တ်မျော်းက ု ထတု်ပပ ်း “  ြိုယိိုရည်” ဟု ရ ်းမ တ်ထော်းရသော စကက ူပန််းကန ်ပော်းရပေါ်တ င ်ထော်းပါ။ (ညစ်ညမ််းမှု 
မ ြစ်ရစ န ်တစ်ြါ အသံု်း ပိုပပ ်းတ ုင််း ညြှပ်က ု ရဆ်းရ ကောပါ။) 
၈။ စကက ူပန််းကန ်ပော်း ရပေါ်တ င ်“နှုငိ််းယဥှ်မှုစ ” ဟု ရ ်းမ တ်ပါ။ 
၉။ ပန််းသ ်းစ တ်မျော်းက ု ဘောန ငေ့မ်ျှ မစ မ်ဘ  ဤပန််းကန ်ပော်းရပေါ်တ င ်ထော်းပါ။ 
၁၀။ ညြှပ်က ု သံု်း၍ ပန််းသ ်းစ တ်မျော်းက ု ရှလက ရည်ထ သ ု ေ့ စကက န ေ့ ်၄၀ စ မ်ပါ။ 
၁၁။ “ရ လကော ည်” ရ ်းမ တ်ထော်းရသော ပန််းကန ်ပော်းရပေါ်တ င ်ထော်းပါ။ 
၁၂။ ၁၀ မ နစ်စ   ြော်း၍ ၃ ကက မ် သငေ့ရ်လေ့လောရတ ွေ့ ရ  ြျက်က ု မ တ်တမ််းတငပ်ါ။ 
 

ခလ လ ခတွွံ့ ရိှ ျက ်မှတတ်မ််း 
ပဖစ်စဥ်  ငဘ် ခတွွံ့ ရိှ   ြေါ နည််း။ 

ခရထ တငွ ်စကက န  ် ၄၀ စိမ်   ခ   ြန််း  ်း။  

  ြိုယိိုရည်ထ တငွ ်စကက န  ် ၄၀ စိမ်   ခ   ြန််း  ်း။  

ရှလက ရည်ထ တငွ ်စကက န  ် ၄၀ စိမ်   ခ   ြန််း  ်း။  

ဘ နငှ မ်ျှ မစိမ်   ခ   ြန််း  ်း။  

 

▪ မည်သညေ့် ပန််းသ ်းစ တ်သည် အည ိုရ ောင ်မရ ပောင််းသနည််း။ အဘယေ့်ရ ကောငေ့န်ည််း။ 
▪ မည်သညေ့် ပန််းသ ်းစ တ်သည် အည ိုရ ောင ်ရ ပောင််းသ ော်းသနည််း။ အဘယေ့်ရ ကောငေ့န်ည််း။ 
▪ အဘယေ့်ရ ကောငေ့ ်ပန််းသ ်းစ တ်က ု ဘောန ငေ့မ်ျှ မစ မ်ဘ  ထော်းသနည််း။ 
▪ ၎င််းအတ က် သ ပပံဆ ုင ်ော အရြေါ်အရဝေါ်မ ော ဘော ြစ်ပါသနည််း။ 

 

ခဆ်ွးခန်ွးမှုကိိုတိိုကတ်နွ််းအ ်းခြ်းပ င််း 
စမ််းသပ်မှု အြ  ွေ့ မ  ရ ထ စ မ်ထော်းရသော ပန််းသ ်းစ တ်မျော်းသည် အည ိုရ ောင ်အနည််းငယ် ရ  ရန ပါမည်၊ သ ု ေ့ရသေ်ာ 
နှု င််းယ ဥ်မှုစံရလောက် မမျော်းပါ။ ၎င််းသည် အသ ်းတစ်သျှူ်းမျော်းန ငေ့ ်ထ ရတ ွေ့ရနရသော ရအောက်စ ဂျင ်ပမောဏက ု ရ မ  
ကန ေ့သ်တထ်ော်းရသောရ ကောငေ့ ် ြစ်သည်။ ရအောက်စ ဂျင ်မျော်းမျော်းစော်းစော်း မရ  ပါက ြန လုစ်မ  မယ်လနင ်(သစ်သ ်း  



 

 

မျက်န ော ပငတ် င ်အည ိုရ ောင ်ရ ပောင််း ြင််း) သ ု ေ့ ရ ပောင််းလ ရသော PPOန ငေ့ ်ဓါတ် ပိုန ငုမ်ှု နည််းလောပါသည်။ နှု င််းယ ဥ်မှုစံက ု 
မည်သညေ့် ရပျေ်ာ ည်န ငေ့မ်ျှ စမ််းသပ် ြင််း မရ  ရသောရ ကောငေ့ ်ဓါတ် ပိုမှုမ ော ဆက်လက် ြစ်ပ ါ်းပပ ်း အသ ်းမ ော အည ိုရ ောင ်
ရ ပောင််းသ ော်းသည်။ စမ််းသပ်မှု အြ  ွေ့ မ  သပုံယ ု ည်ထ သ ု ေ့ စ မ်ြ ေ့ရသော ပန််းသ ်းစ တ်မျော်းသည် အသ ်း အည ိုရ ောငရ် ပောင််းရစရသော 
အငဇ် ုင််းက ု ဓါတ် ပယ်သ ော်းရစသည်။ ပ ုလ ြရနောလ် ရအောက်စ ရ ေ့စ် (အငဇ် ုင််း) သည် pH က ု မ  ြ ုသည်။ သပုံယ ု ည်၏ pH 

သည် ၂.၀ − ၂.၅ အ ကော်း  ြစ်သည်။ ပ ုနည််းရသော pH မ ော   ပ်တ င ်အက်ဆစ်ဓောတ် ပ ုမ ုမျော်း ပော်းသည်က ု ဆ ုလ ုပါသည်။ 
အည ိုရ ောငရ် ပောင််း ြင််းက ု တော်းဆ ်းရပ်း န ်သံပုယ ု ည်ရ   အက်ဆစ်သည် ပ ုလ ြရနောလ် ရအောက်စ ရ ေ့စ်က ု 
ဓါတ် ပယ်ရစပါသည်။ ရ လကော ည် အ ြူထ သ ု ေ့ စ မ်ြ ေ့ရသော စမ််းသပ်မှု အြ  ွေ့ မ  ပန််းသ ်းစ တ်မျော်းသည်လည််း အည ိုရ ောင ်
ရ ပောင််း ြင််းက ု တော်းဆ ်းသငေ့ပ်ါသည်။ ရ လကော ည်သည် pH ၂.၄ − ၃.၀ အ ကော်း ရ  သည်။ ရ လကော ည်သည် သံပုယ ု ည် 
ပန််းသ ်းန ငေ့ ်တ န ငုသ်ည်၊ သ ု ေ့ရသေ်ာ ၎င််းတ ု ေ့သည် အနည််းငယ် ပ ု၍ အည ိုရ ောင ် ြစ်န ငုသ်ည်။ အငဇ် ုင််း ပိုမှု အည ိုရ ောင ်
ရ ပောင််း ြင််း အဓ ပပါယ် ြ ငေ့ဆ် ုြျက်မ ော − အသ ်း / ဟင််းသ ်းဟင််း  က်မျော်း အတ င််းရ   အငဇ် ုင််း ပ ုလ ြရနောလ် 
ရအောက်စ ရ ေ့စ်သည် ရအောက်စ ဂျငန် ငေ့ ်ထ ရတ ွေ့ရသောအြါ  ြစ်ရပေါ်ရသော အငဇ် ုင််း ပိုမှု အည ိုရ ောငရ် ပောင််းရသော 
ဓောတုဓောတ် ပို ြင််း  ြစ်သည်။  
 

လ ိုပ   ခရ်းညွှန် က ်း ျကမ်ျ ်း 
▪ အ  ယ်ရ ောက်ပပ ်းသ  ကက ်း ကပ်မှုရအောက် သငေ့ရ်လျေ်ာရသော အရ ြအရနမျ ို်းတ င ်လုပ်ရဆောငသ်ငေ့သ်ည်။ 
▪ စမ််းသပ်မှုတ င ်အသံု်း ပိုရသော ပစစည််းမျော်း အော်းလံု်းက ု  မည််းစမ််း ြင််း၊ စော်း ြင််း၊ (သ ု ေ့) ရသောက် ြင််း မလုပ် ။ 
▪ ဆ ော၏ လမ််းညွှနြ်ျက်မျော်းက ု ဂရုတစ ုက် နော်းရထောင ်မည်။ 
▪ မည်သညေ့် စုံစမ််းစစ်ရဆ်းမှု မ ပိုလုပ်မ ၊ ဓါတ်ြ  ြန််းသံု်း မျက်မ န ်န ငေ့ ်ရရ ွေ့ ြံု်းြါ်းစည််းက ု ဝတ်ထော်းသငေ့ပ်ါသည်။ 

သင၏် ြနဓောက ုယ်ရပေါ်က ု ဓောတုပစစည််းမျော်း ရ ောက် ြင််းက ု ရရ ောငရ် ော်း န ်အရ ်းကက ်းသည်။ စုံစမ််းစစ်ရဆ်းမှု 
ပပ ်းဆံု်းပပ ်းရနောက် သင၏် လက်မျော်းက ု အပမ တမ််း ရဆ်းရ ကောပါ။ အစော်းအစော က ုငတ် ယ်သညေ့်အြါ စုံစမ််းစစ်ရဆ်းမှု 
တစ်ြု မ ပိုမ  သငေ့လ်က်မျော်းက ုလည််း ရဆ်းရ ကောသငေ့သ်ည်။ 

 

ပဖစ်နိိုငခ်   ထြ်တိို်းလိုြ်ခဆ ငမ်ှုမျ ်း 
အစော်းအစော လုပ်ငန််းနယ်ပယ်တ င ် ကောရ ည်ြံပစစည််း ဟုရြေါ်ရသော ဓောတုရေ  အမျ ို်းအစော်းမျော်းစ ောက ု အသံု်း ပိုသည်။ 
ကက ိုတင ်ထတု်ပ ု်းထော်းရသော ပန််းသ ်းစ တ်မျော်းက ု ကျွတ်ဆတ်ပပ ်း အည ိုရ ောင ်ရ ပောင််း ြင််းမ  ကောက ယ် န ်
အနတ် ရအောက်ဆ  န ေ့ ်အ ြစ် လုပ်ရဆောငရ်ပ်းန ငုရ်သော ဆောလ်ြ ုက် ြငေ့ ်စ  ငထ်ော်းပါသည်။ သစ်သ ်းရ ြောက်မျော်း 
 ပိုလုပ် ြင််းသည် အစော်းအစောက ု  ကောရ ည်ြံ န ် ပိုလုပ်ရသော ရရ ်းအကျဆံု်း နည််းလမ််း ြစ်သည်။ သစ်သ ်းရ ြောက်မျော်း 
 ပိုလုပ် ြင််းသည် အစ ုဓါတ်က ု ြယ်ရ ော်းပပ ်း ၎င််းသည် အဏုဇ ဝရုပ်မျော်း ကက ်းထ ော်း ြင််းမ  ကောက ယ်ရပ်းရသောရ ကောငေ့ ်
စ တ်ြျ ပါသည်။ သစ်သ ်းရ ြောက်မျော်းသည် ပ ုမ ုသ ပ်သည််းပပ ်း သ မ််းဆည််း န ်အတ က် ရန ောသ ပ်မယ ပါ။ ပန််းသ ်း၊ 
တရုတ်ဆ ်းသ ်း၊ င က်ရပျောသ ်း၊ မက်မ နသ် ်း စရသော အရ ောငန်ရုသော အသ ်းမျော်းသည် ရ ြောက်ရသ ွေ့စဥ် န ငေ့ ်
သ မ််းဆည််း ြင််းကောလ အတ င််း အရ ောငမ်ည််းသ ော်းတတ်ပါသည်။ ဤလုပ်ငန််းစဉ်က ု ဓောတ်တ ု်း ြင််းဟု ရြေါ် ပပ ်း၊ ၎င််းသည် 
အ သော၊ အရ ောင ်န ငေ့ ်အောဟော ဓါတ်မျော်းက ု ြယ်ရ ော်းသ ော်းပါသည်။ ရအ်းြ −ရ ြောက်ရသ ွေ့  ြစ်စဉ်က ု ပ ုမ ုရကောင််းမ နရ်သော 
ရ  ်းြျယ်မှုအ ြစ် သတ်မ တ်ပါသည်။ 



 

 

ရအောက်ရြော် ပပါ ရမ်းြ န််းမျော်းသည် ရကျောင််းသော်းမျော်းက ု စဥ််းစော်းရစပပ ်း သုရတသန ပိုလုပ် န ်ဦ်းတည်ရစပါသည် 
၁။ သစ်သ ်းမျော်း အည ိုရ ောငရ် ပောင််း ြင််းမ   ပ်တန ေ့ ်န ်နည််းလမ််းတစ်ြုက ု သငအ် ကံ ပိုန ငုပ်ါသလော်း။ 
၂။ စ ်းပ ော်း ြစ် တောရ ည်ြံရဆ်းမျော်းသည် သငေ့အ်တ က် ရကောင််းပါသလော်း (သ ု ေ့) ဆ ု်းပါသလော်း။ 
၃။ ဓောတ် ပို ြင််းက ု ကောက ယ် န ်ကောေ န ် ငုရ်အောက်ဆ ု က် ု အသံု်း ပို ြင််းန ငေ့ ်ပတ်သက်၍ ဘယ်လ ုထငပ်ါသလ ။ 
၄။ ဓောတ် ပို ြင််းမ  ကောက ယ် န ်န ကု်ထရ ုဂျငက် ု အသံု်း ပို ြင််းန ငေ့ ်ပတ်သက်၍ ဘယ်လ ုထငပ်ါသလ ။ 
၅။  ကောရ ည်ြံ အစော်းအစော  ပိုလုပ်ရသော စက်ရံုသ ု ေ့ ရလေ့လောရ ်းြ  ်း။ 
၆။ pH န ငေ့ ်အပ ြျ နသ်ည် အငဇ် ုင််းအရပေါ် မည်သ ု ေ့ သက်ရ ောက်မှုရ  သနည််း။ 
 

လုပ်ငန််းမျော်း − 

၁။ သစ်သ ်း အမျ ို်းအစော်းမျော်းက ု  ပငဆ်ငပ်ါ။ ပန််းသ ်းန ငေ့ ်လ ရမ္ော်သ ်းက ု သ ်း ြော်း ဓော်းတစ်ရြျောင််းစ  သံု်း၍ သံု်းစ တ် လ  ်းပါ။ 
ဌက်ရပျောသ ်းမျော်းက ု ရသ်းငယ်ရသော အပ ုင််းမျော်း အ ြစ် လ  ်းပါ။  
၂။ သစ်သ ်း တစ်မျ ို်းြျင််းစ က ု သ ်း ြော်းပန််းကနမ်ျော်း ရပေါ်တ င ်ြ  ထော်းပါ (သင်ေ့တ င ်စုစုရပါင််း ပန််းကန ်၃ ြျပ် ရ  သငေ့သ်ည်)။ 
အသ ်း၏ အတ င််းသော်းသည် အထက်သ ု ေ့ မျက်န ောမ ထော်းရ ကောင််း ရသြျောရစပါ။ 
၃။ သင၏် သစ်သ ်း နမ နောမျော်းက ု  ပငဆ်ငပ်ပ ်းသည်န ငေ့ ်သငစ်တင ်န ်အဆငသ်ငေ့ ်ြစ်ပါပပ ။ အသ ်းတစ်ြုစ ၏ အ မင ်
ရလေ့လောြျက်က ု ”သုည မ နစ်”အတ င််း ဇယော်း ‘က’ တ င ်ရြော် ပပါ။ မည်သညေ့် နမ နော အမျ ို်းအစော်းက ုမဆ ု အနံ ေ့ြံ ြင််း (သ ု ေ့) 
အ သောြံ ြင််း မလုပ်ပါန ငေ့။် 
၄။ အသ ်း တစ်ြုစ က ု ၅ မ နစ်ြန ေ့ ်ထော်းလ ုက်ပါ (အြျ နမ် တ်စက်က ု စလ ုက်ပါ)။ သငရ်စောငေ့ရ်နစဉ်၊ ၅ မ နစ် 
ရကျော်သ ော်းပပ ်းရနောက် အသ ်းတစ်ြုစ ၌ မည်သ ု ေ့  ြစ်လောမည်ဟု သငထ်င ်မငြ်ျက်က ု ြန ေ့မ် န််းပပ ်း သင၏်ြန ေ့မ် န််းြျက်က ု 
ရထောက်ပံေ့ န ်သောဓကရပ်းပါ။ အထ အရတ ွေ့ အရနအထော်း ရ ပောင််းလ မှုက ု သငေ့ရ်လေ့လောပါမည်လော်း။ 
အရ ောငရ် ပောင််းလ  ြင််းတ ငရ် ော။ 
 

 ၁၀ မ နစ်ရနောက်ပ ုင််း၊ ကျွန်ပ်ု 
ြန ေ့မ် န််းရ ြ ... 

အဘယေ့်ရ ကောငေ့ဆ် ုရသေ်ာ ... 

ပန််းသ ်းသည် ...   

လ ရမ္ေ်ာသ ်းသည် ...   

ဌက်ရပျောသ ်းသည် ...   

သပုံ ောသ ်းသည် ...   



သပုံယ ုသ ်းသည် ...   

အောလ ်းသည် ...    

 

၅။ ၅ မ နစ်ပပ ်းရနောက် သင၏် ရလေ့လောရတ ွေ့ ရ  ြျက်မျော်းက ု ဇယော်း ‘က’ တ င ်ရြော် ပပါ၊ သငရ်စောငေ့ရ်နစဉ် ဓောတ်ြ  ြန််း 
စုံစမ််းစစ်ရဆ်းမှု အပ ုင််း ြ က ု ဆက်လက်ရဆောင ် က်ပါ။ 
၆။ အပ ုင််း (ြ) အတ က် ပန််းသ ်း နမ နော တစ်လံု်းက ု ြယ်ထော်းပါ။ 
ဇယော်း ‘က’ − အင််းဇ ုင််း ပိုမှု အည ိုရ ောငရ် ပောင််း ြင််း ရလေ့လောရတ ွေ့ ရ  ြျက်မျော်း 
 

အသ ်း သုည မ နစ် ၅ မ နစ် 

ပန််းသ ်း   

လ ရမ္ေ်ာသ ်း   

ဌက်ရပျောသ ်း   

သပုံ ောသ ်း   

သပုံယ ုသ ်း   

အောလ ်း   

 

န ဂုံ်းြျိုပ် −  
အသ ်းမျော်း၏ ဓါတု ဓါတ် ပိုမှုမျော်း  ြော်းနော်းြျက်က ု နှု င််းယ ဥ် ကညေ့်ပါ။  
ဤဓါတ် ပိုမှုသည် အြျ ိုွေ့ အသ ်းအမျ ို်းအစော်းတ ငသ်ော  ြစ်ပပ ်း အ ြော်းတ ု ေ့တ င ်ဘောရ ကောငေ့ ်မ ြစ်သည်က ု ရကောက်ြျက်ြျပါ။ 
 

စ ခရ်းဆရ  

Dr  မသ န််း၊ သ ပပံဌောနမ ်း၊ Brainworks – Total Group of Schools 

 

 ည်ညွှန််းြျက် −  



 

 

၁။ သ ပပံလက်ရတ ွေ့ စမ််းသပ်မှု − အည ိုရ ောင ်ပန််းသ ်း စ မံက န််း − အစော်းအစော သ ပပံ၊ အပင ်သ ပပံ 
(Science Experiment: The Brown Apple Project: Food Science, Plant Science) 

https://extension.purdue.edu/4h/Documents/Volunteer%20Resources/Science%20Made%20Easy/Brown%

20Apples.pdf 

၂။ အစော်းအစော ရလေ့လော ြင််း ဓါတ်ြ  ြန််း ၁ − အငဇ် ုင််း ဓါတ် ပိုမှု 
(Food Explorations Lab I: Enzymatic Reactions) 

Link: https://naitcapi.usu.edu/media/uploads/2017/03/20/Enzymatic_Reactions_Teacher_Key.pdf 
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