
 

ခ ေါင််းစဥ် 
စိမှံ့့်ဝင့်ပ  ျံ့ န  ှံ့နေန ော နေနပွေ နေထညုစ့်ညမ့််းခြင့််း 
 

အဓိကရည်မှန််း ျကမ်ျ ်း   
၁။ နေ ှံ့စဉ်ေှုပ့်ရ ော်းမှုမ ော်း ည့် နေထညုစ့်ညမ့််းမှုကို မည့် ို ှံ့ခြစ့်နပေါ်နစ ည့်ကို နက ောင့််း ော်းမ ော်းမ   င့်ယူနိငု့် ည့်။ 
၂။ နေထညုစ့်ညမ့််းမှုကို စ ုစမ့််းရေ့် ရို်းရ င့််းန ော ပ ုစ ငယ့်ကို နက ောင့််း ော်းမ ော်းမ  အ  ု်းခပြု ည့်။ 
 

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

ရည့်မ ေ့််းြ က့် ၁၂ − တောဝေ့်ယူမှုရ ိန ော စော်း  ု်းမှု န ငှံ့့် ထတု့်ေုပ့်မှု 
ရည့်မ ေ့််းြ က့် ၁၃ − ရော ဦတုဆိုင့်ရော တက့်ကကေှုပ့်ရ ော်းမှု 
 

အခ က င််းအရ   

နေထညုစ့်ညမ့််းခြင့််း၊ ရော ဦတု နခပောင့််းေဲခြင့််း  
 

 ျိတဆ်ကမ်ှုရိှခ   အခ က င််းအရ မျ ်း 
မရ ိပါ 
 

အဓိကစက ်းလ ို်းမျ ်း  
နက ောက့်ခြစ့်ရုပ့်ကကင့််း နေောင့်စောမ ော်း၊ နက ောက့်မီ်းန ွေ်း၊ နေထရု ိ အမှုေ့်အမ  ော်းခြပ့် 
 

အဆင  ်
အေယ့်တေ့််း 
 

အရင််းအပမစ်အမျိ ်းအစ ်း 
ေက့်နတွေျံ့စမ့််း ပ့်ခြင့််း 
 

ရည်ရွယထ် ်းခ  ြရိ တအ်ရွယအ်စ ်း  
နက ောင့််း ော်း ၂၅ ဦ်း၊ အြွေဲျံ့ ၅ ြွေဲျံ့ ြွေဲ၍  
 

ြိို   ျမှုနည််းလမ််း  
အြွေဲျံ့ငယ့် 
 

လိုြ်ခဆ ငမ်ှုအ ျိန်  
၄၅ − ၆၀ မိေစ့် 
 



 

 

 

နိဒေါန််း 
ဤေှုပ့်ရ ော်းမှုတွေင့် နက ောင့််း ော်းမ ော်း ည့် နေ ှံ့စဉ်ေှုပ့်ရ ော်းမှုမ ော်း ည့်  ဘောဝအရင့််းအခမစ့်မ ော်းကို အ  ု်းခပြုပပီ်း 
နေထညုစ့်ညမ့််းမှုကို ခြစ့်နပေါ်နစ ညှံ့့် ေည့််းေမ့််းမ ော်းစွေောကို ေော်းေည့်နစ ည့်။ 
 

ဦ်းခဆ ငခ်မ်း ွန််းမျ ်း 
▪ ကျွန့်ပု့်တို ှံ့ ည့် ကမ့််းနခြတစ့်ြုတွေင့် ရပ့်နေေျှင့် နေကို မည့် ို ှံ့ ြ စော်းရ ေည့််း၊ ကျွန့်ပု့်တို ှံ့ နတောင့်ထပိ့်တစ့်ြု ( ို ှံ့) 

 စ့်နတောတစ့်ြုတွေင့် ရပ့်နေေျှင့် နေ ည့် မည့် ို ှံ့ရ ိ ေည့််း။ ပမိြုျံ့ ကကီ်းတစ့်ပမိြုျံ့ ရ ိ စက့်ရ ုေော်းမ ော ကျွန့်ပု့်တို ှံ့ 
ရပ့်နေေျှင့် နေ ည့် မည့် ို ှံ့ ရ ိ ေည့််း။ နေထတဲွေင့် ဘောကွေဲခပော်းခြော်းေောမှု ရ ိ ေည့််း၊ ဤအရောမ ော်း ဘယ့်မ  
ေော ေည့််း။ ၎င့််းတို ှံ့ ည့် ခပဿေော ရ ိပါ ေော်း။ အဘယ့်န ကောင့်ှံ့ေည့််း။ 

 

လိိုအြ်ခ  ြစစည််းမျ ်း / ပြငဆ်ငပ် င််း 
▪ ဂါေ  ြေ့်ပုေင့််း အ ကည့် ( ို ှံ့) ငါ်းနမွေ်းကေ့် အန ်း 
▪ နရ 

▪ အစော်းအစော အေနီရောင့် ဆို်းနဆ်း 
▪ အစော်းအစော အစိမ့််းနရောင့် ဆို်းနဆ်း 
▪ အစော်းအစော အခပောနရောင့် ဆို်းနဆ်း 
▪ အစော်းအစော အဝါနရောင့် ဆို်းနဆ်း 
▪ နရကို နမ  ရေ့် ဇွေေ့််း ( ို ှံ့) အခြော်း 
▪ အက့်ြ့်ဂါ နေ ှံ့၏ ၂၄ ေောရီ နေထုညစ့်ညမ့််းခြင့််း (24 Hours of Edgar's Air Pollution) ဇောတ့်ေမ့််းကို 

နက ောင့််း ော်း တစ့်ဦ်းြ င့််းစီ နြါင့််းေုပ့် ေုပ့်နိငု့်ပါ ည့် 
https://scied.ucar.edu/sites/default/files/images/activity/edgar_pollution3.pdf 

 

လိုြ်ငန််းမျ ်း / လိုြ်ထ ို်းလိုြ်နည််း 
၁။ နေထညုစ့်ညမ့််းမှု ည့် ရင့််းခမစ့် အမ ိြု်းမ ိြု်းမ  ေော ည့်ကို နက ောင့််း ော်းမ ော်းအော်း  တိနပ်းပါ။ အတေ့််းတစ့်ြု အနေခြငှံ့့် 
နေထညုစ့်ညမ့််းမှု၏ ရင့််းခမစ့်မ ော်း အတူတကွေ စဥ့််းစော်းကော စောရင့််းခပြုေုပ့်ပပီ်း အမ ိြု်းအစော်း ၄ မ ိြု်း ြွေဲခြော်း  တ့်မ တ့်ပါ − (၁) 
ဓောတ့်ဆ ီ ု်း ညှံ့့် နမော့်နတော့်ယောဉ်မ ော်းန ငှံ့့် အင့်ဂ င့်မ ော်း၊ (၂) နက ောက့်မီ်းန ွေ်း ကဲှံ့ ို ှံ့ နက ောက့်ခြစ့်ရုပ့်ကကင့််း နေောင့်စောမ ော်းမ  
ေျှပ့်စစ့်ဓောတ့်အော်း၊ (၃) မီ်းနေောင့်ခြင့််းကဲှံ့ ို ှံ့ အမှုေ့်အမ  ော်းခြပ့်မ ော်းကို နေထတဲွေင့် ေ ငှံ့့်နေနစန ော ေုပ့်နဆောင့်မှုမ ော်း န ငှံ့့် (၄) 
ဓောတုပစစည့််းမ ော်းကို နေထ ဲို ှံ့ ထတု့်ေ တ့်န ော ထတု့်ကုေ့်မ ော်း။ 
၂။ ဤေပု့်နဆောင့်မှုတွေင့် ေူတစ့်ဦ်းမ  ရင့််းခမစ့် အန ်းမ ော်းစွေော ည့် မ ော်းစွေော နပါင့််းစပ့်ေောပပီ်း နေထညုစ့်ညမ့််းမှုကို မည့် ို ှံ့ 
ခြစ့်နစနိငု့် ည့်ကို ထညှံ့့် ွေင့််းစဉ််းစော်းရမည့်ဟု နက ောင့််း ော်းမ ော်းကို နခပောပါ။ 
၃။ ဤေုပ့်နဆောင့်မှုတွေင့် ြေ့်ပုေင့််း၌ရ ိန ော နရ ည့် ရို်းရ င့််းန ော နေထ ုပ ုစ ငယ့်တစ့်မ ိြု်း ခြစ့်ပပီ်း 
အနရောင့်ဆို်းနဆ်းမ ော်း ည့် တစ့်နေ ှံ့တော အတွေင့််း နေထုအတွေင့််း ို ှံ့ ထတု့်ေ တ့်န ော နေထ ုညစ့်ညမ့််းမှုနစန ော 
ပစစည့််းမ ော်း ပ ုစ ငယ့် အခြစ့် အ  ု်းခပြုမည့် ခြစ့် ည့်ကို နက ောင့််း ော်းမ ော်းကို နခပောပါ။ 

https://scied.ucar.edu/sites/default/files/images/activity/edgar_pollution3.pdf
https://scied.ucar.edu/sites/default/files/images/activity/edgar_pollution3.pdf


 

 

 

 

က။ အစော်းအစော အနီခရ င ်ဆို်းနဆ်း ည့် ဓောတ့်ဆနီေောင့်ခြင့််းမ  ညစ့်ညမ့််းခြင့််းကို ကိုယ့်စော်းခပြု ည့်။ 
ြ။ အစော်းအစော အစိမ််းခရ င ်ဆို်းနဆ်း ည့် ေျှပ့်စစ့်မီ်းအတွေက့် နက ောက့်မီ်းန ွေ်းနေောင့်ခြင့််းမ  ညစ့်ညမ့််းခြင့််းကို 
ကိုယ့်စော်းခပြု ည့်။ 
ဂ။ အစော်းအစော အပြ ခရ င ်ဆို်းနဆ်း ည့် နေထရဲ ိ အမှုေ့်အမ  ော်းခြပ့်မ ော်းမ  ညစ့်ညမ့််းမှုကို ကိုယ့်စော်းခပြု ည့်။ 
ဃ။ အစော်းအစော အဝေါခရ င ်ဆို်းနဆ်း ည့် နေထရဲ ိ ဓောတုပစစည့််းမ ော်းကို ထတု့်ေ တ့် ညှံ့့် ထုတ့်ကုေ့်မ ော်းမ  
ညစ့်ညမ့််းမှုကို ကိုယ့်စော်းခပြု ည့်။ 

၄။ အက့်ြ့်ဂါ နေ ှံ့၏ ၂၄ ေောရီ နေထညုစ့်ညမ့််းခြင့််း (24 Hours of Edgar's Air Pollution) ဇောတ့်ေမ့််းကို ခြေ ှံ့့်နဝပပီ်း 
ေူတစ့်ဦ်း၏ ဘ၀၌ ခြတ့် ေ့််းန ော ပ ုမ ေ့် တစ့်နေ ှံ့တောတွေင့် နေထအုတွေင့််း ို ှံ့  ူထပ့်ခြညှံ့့်န ော နေထညုစ့်ညမ့််းမှုအနပေါ် 
စုနပါင့််း က့်နရောက့်မှုကို ခမင့်ရမည့် ခြစ့် ည့်ကို နက ောင့််း ော်းမ ော်းအော်း နခပောပါ။ 
၅။ နက ောင့််း ော်း တစ့်ဦ်းြ င့််းစီကို ဇောတ့်ေမ့််း၏ အပုိင့််းတစ့်ပုိင့််းကို ြတ့်နစပပီ်း (အက့်ြ့်ဂါ၏ နေ ှံ့မ  တစ့်ေောရီ) ပ ုစ ငယ့်တွေင့် 
မည့် ညှံ့့် ညစ့်ညမ့််းမှု အမ ိြု်းအစော်းကို ထညှံ့့် ွေင့််း ငှံ့့်န ကောင့််း ည ေ့်ခပပါ။ တစ့်ေောရီစီအတွေက့်  ငှံ့့်နေ ော့်န ော ညစ့်ညမ့််းမှု 
အနရောင့်တစ့်စက့် ထညှံ့့်ပါ။ အက့်ြ့်ဂါ နေ ှံ့၏ ၂၄ ေောရီအ ကောတွေင့် နက ောင့််း ော်းမ ော်းကို ပုေင့််းအော်း အေ်ီးကပ့် ကညှံ့့်နစပါ။ 
ပုေင့််းထတဲွေင့် ဘယ့်အနရောင့်မ ော်းကို နတွေျံ့ရ ေည့််းဟု နက ောင့််း ော်းမ ော်းအော်း နမ်းပါ။ နေထနုရွေ ျံ့ေ ော်းေျှင့် 
နေထညုစ့်ညမ့််းမှုအော်း မည့် ို ှံ့ခြစ့်နစမည့်ကို စဉ််းစော်းပါ။ နေထညုစ့်ညမ့််းမှုကို နရောနန ောရေ့် ဇွေေ့််းကို အ  ု်းခပြုပါ။ 
အို်းထမဲ ော ကညှံ့့်ပါ။ ပပီ်းနေောက့် ပုေင့််းထတဲွေင့် ဘယ့်အနရောင့်မ ော်းကို နတွေျံ့ရ ေည့််းဟု နက ောင့််း ော်းမ ော်းအော်း နမ်းပါ။ 
၆။ ဤနေထ ုပ ုစ ငယ့် ည့် တကယှံ့့်နေထနု ငှံ့့် မည့် ို ှံ့ တူ ည့်၊ မတူ ည့်ကို နက ောင့််း ော်း နဆွေ်းနနွေ်းမှုကို ဦ်းနဆောင့်ပါ။ 
အစော်းအစော အနရောင့်ဆို်းနဆ်း ည့် နေထညုစ့်ညမ့််းမှုန ငှံ့့် မည့် ို ှံ့ တူ ည့် မတူ ည့်ကို စဉ််းစော်းရေ့် နက ောင့််း ော်းမ ော်းအော်း 
နခပောပါ။ ပ ုစ ငယ့် ည့် မည့် ို ှံ့အ  ု်းဝင့် ည့်ကို နက ောင့််း ော်းမ ော်းမ  စဉ််းစော်း ကညှံ့့်ပါ ေော်း။ ၎င့််း ည့် ဘောကို 
နကောင့််းနကောင့််းခပပါ ေဲ။ ဘောကို မခပပါ ေဲ။ (ပ ုစ ငယ့် အော်းေ ု်း ည့် ေ ု်းေ ု်း တိက မှု မရ ိန ကောင့််း နက ောင့််း ော်းမ ော်းကို 
 တိနပ်းပါ။ ပ ုစ ငယ့်အော်းေ ု်း ည့် အခြော်းအရောတစ့်ြုကို ကိုယ့်စော်းခပြုခြင့််း ော ခြစ့် ည့်။ ဤပ ုစ ငယ့် ည့် 
နေထညုစ့်ညမ့််းနစန ော ပစစည့််းမ ော်း၏ စုနပါင့််း က့်နရောက့်မှုကို ကိုယ့်စော်းခပြု ည့်  ို ှံ့န ော့် နေထ၌ု 
နေထညုစ့်ညမ့််းမှုကို ခြစ့်နပေါ်နစန ော ဓါတုပစစည့််းမ ော်း နခပောင့််းေဲမှု ( ို ှံ့) အက့်ြ့်ဂါ နေ ှံ့၏ မတူညီန ော အြ ိေ့်မ ော်းမ  
နေထညုစ့်ညမ့််းမှု၏ နှုငိ့််းယ ဉ်ြ က့်အရ ပမောဏမ ော်း ခြ ြုင  ုကညှံ့့်ေျှင့် နေထု၌ နေမည့် ို ှံ့ နရွေ ျံ့ေ ော်းနေ ည့်ကို 
ထင့်ဟပ့်ခြင့််း မရ ိပါ။) 
၇။ အကဲခြတ့်ခြင့််း - နေထညုစ့်ညမ့််းနစရေ့် ထတု့်ေ တ့်မှု နေ ောှံ့ေည့််းနစမညှံ့့် ၎င့််းတို ှံ့၏ အက့်ြ့်ဂါ နေ ှံ့၏ ကိုယ့်ပုိင့် 
ပ ုစ မ ော်းကို နက ောင့််း ော်းမ ော်းအော်း နရ်းနစပါ။ အက့်ြ့်ဂါ ည့် ဇောတ့်ေမ့််းတွေင့်  ူေုပ့်ြဲှံ့ ညှံ့့် အတိုင့််း 
ေုပ့်နဆောင့်ရေ့်ေိုန ကောင့််းကို နက ောင့််း ော်းမ ော်းအော်း  တိနပ်းပါ။ အက့်ြ့်ဂါ ည့် နေထုညစ့်ညမ့််းနစရေ့် ထတု့်ေ တ့်မှု 
နေ ောှံ့ေည့််းနစန ော ေည့််းေမ့််းမ ော်းခြငှံ့့် ေုပ့်နဆောင့်မှုမ ော်းကို ခပြုေုပ့်န ော ပ ုစ ခြငှံ့့် ဇောတ့်ေမ့််းအော်း နရ်းရေ့် 
နက ောင့််း ော်းမ ော်းအော်း စိေ့်နြေါ်ပါ။ အြ ိေ့်ရ ိပါက နေထညုစ့်ညမ့််းနစန ော ပစစည့််း မထတု့်ေ တ့်န ော ထတု့်ကုေ့် ရ ိ မရ ိ 
(ဥပမော - ဆပ့်ခပော၊ နြါင့််းနေျှော့်ရည့်၊  ုတ့်နဆ်း) နက ောင့််း ော်းမ ော်း ည့် (ဥပမော - ဆပ့်ခပော၊ နြါင့််းနေျှော့်ရည့်၊ 
နဆ်း ုတ့်ခြင့််း) န ငှံ့့် မည့် ညှံ့့် ေည့််းပညော အမ ိြု်းအစော်းမ ော်း ည့် နေထညုစ့်ညမ့််းနစရေ့် ထုတ့်ေ တ့်မှု ေည့််း ည့်ကို 

https://scied.ucar.edu/sites/default/files/images/activity/edgar_pollution3.pdf


 

အွေေ့်ေိုင့််းတွေင့်  ုနတ ေ ေုပ့်နစပါ (ခပေ့်ေည့်ခပညှံ့့်ပြိြု်းပမဲ စွေမ့််းအင့်ရင့််းခမစ့်မ ော်း၊ ဟိုက့်ဘရစ့် ( ို ှံ့) 
 ဘောဝဓောတ့်နငွေျံ့ယောဉ်မ ော်း ကဲှံ့ ို ှံ့) ။ 
 

ခဆ်ွးခန်ွးမှုကိိုတိိုကတ်နွ််းအ ်းခြ်းပ င််း   
နေထညုစ့်ညမ့််းမှု ည့် ေူတို ှံ့မ  နေထအုတွေင့််း ို ှံ့ ထတု့်ေွေတ့်န ော နေထရု ိ အမှုေ့်အမ  ော်းခြပ့်န ငှံ့့် ဓါတုခြပ့်နပါင့််း တို ှံ့န ငှံ့့် 
၎င့််း၏ နပါင့််းစပ့်ြွေဲျံ့စည့််းပ ုကို ခပြုခပင့်မွေမ့််းမ ေိုက့်ခြင့််းန ငှံ့့်  က့်ဆိုင့်န ော က ယ့်ခပေ ှံ့့် ညှံ့့် နဝါဟောရတစ့်ြုခြစ့် ည့်။ ၎င့််းကို 
ပမိြုျံ့ ခပ စက့်မှုြွေ ျံ့ ပြိြု်းန ော နြ မ ော်းတွေင့် နြ  ခပဿေော တစ့်ြုအခြစ့် ပထမဦ်းဆ ု်း  ရိ ိြဲှံ့ရ ခြငှံ့့် စက့်ရ ုမ ော်းန ငှံ့့် 
ေျှပ့်စစ့်ဓောတ့်အော်းနပ်း စက့်ရ ုမ ော်း ည့် ပုိမုိခမငှံ့့်မော်းန ော မီ်းြို်းနြါင့််းတိုင့်မ ော်းကို စတင့် တည့်နဆောက့်ြဲှံ့ က ည့်။  ို ှံ့န ော့် 
ပုိခမငှံ့့်မော်းန ော နြါင့််းတိုင့်မ ော်း ည့် ခပဿေောကို အခြော်းနေရောမ ော်း ို ှံ့  ယ့်ယူပုိ ှံ့နဆောင့်ရ ုမျှ ော ခြစ့်ြဲှံ့ပပီ်း မ ကောမီ 
အက့်စစ့်မုိ်းမ ော်း ကဲှံ့ ို ှံ့ နြ တွေင့််း ခပဿေောမ ော်းကို  ိမ တ့်ေောြဲှံ့ က ည့်။ ဥပမော − စကင့်ြနီေ်းဗီ်းယော်းတွေင့် နရကေ့်မ ော်း 
အက့်စစ့်  ဘောဝရ ိေောခြင့််း ည့် ဥနရောပ အေယ့်ပုိင့််း နိငု့်င မ ော်း ခြစ့်န ော ဂ ောမေနီ ငှံ့့် ပဗိတိ ျှနိငု့်င မ  နဝ်းေ န ော 
နေရောမ ော်း အစရ ိ ညှံ့့် နြ မ ော်းတွေင့် တည့်ရ ိန ော နြါင့်တိုင့်ခမငှံ့့်မ ော်းမ  ဆောေြောြိငု့်နအောက့်ဆိုြ့် ထတု့်ေ တ့်မှု၏ 
ရေြ့်န ကောငှံ့့် ခြစ့် ည့်ဟု နတွေျံ့ ရ ိရပါ ည့်။ မ ကောန ်းမီက ရော ဦတုနခပောင့််းေဲခြင့််းန ငှံ့့် အထက့် အိုဇုေ့််းေ ော 
နေ ောှံ့ေည့််းခြင့််း ကဲှံ့ ို ှံ့န ော ကမဘောေ ု်းဆိုင့်ရော ခပဿေောမ ော်းကို ေူ ရိ င့် ကော်း ထတု့်ခပေ့်ြဲှံ့ ည့်။ 
 

နေထဓုောတုနဗြကို အက ိြု်း က့်နရောက့်နစန ော  ဘောဝအရင့််းအခမစ့်မ ော်းတွေင့် မီ်းနတောင့်မ ော်းမ  ဆောေ့်ြောန ငှံ့့် နိကု့်ထရိုဂ င့် 
ခြပ့်နပါင့််းမ ော်း န ငှံ့့် ဇီဝယိုယွေင့််းပ က့်စီ်းမှု န ငှံ့့် ြုေ့်မှုေ ှံ့့်မုေ့်တိုင့််းမ ော်းန ငှံ့့် မီ်းနတောင့်မ ော်းမ  အမှုေ့်အမ  ော်းခြပ့်မ ော်း ပါဝင့် ည့်။ 
အပင့်မ ော်း၊  စ့်ပင့်မ ော်းန ငှံ့့် ခမက့်ပင့်မ ော်းပင့်ေျှင့် မီ ိေ့််းဓါတ့်နငွေျံ့ ကဲှံ့ ို ှံ့ အနငွေျံ့ ခပေ့်ေွေယ့်န ော နအော့်ဂဲေစ့်ခြပ့်နပါင့််းမ ော်း 
(VOCs) ကို နေထ ဲို ှံ့ ထတု့်ေ တ့်ပါ ည့်။ ပုိ၍ စုိ်းရိမ့်စရောမ ော ကျွန့်ပု့်တို ှံ့တွေင့် ၎င့််းတို ှံ့ကို ထေိ့််းြ ြုပ့်နိငု့်စွေမ့််း ရ ိန ောန ကောငှံ့့် 
ကောဗွေေ့်မုိနေောက့်ဆိုြ့်၊ ဆောေြောြိငု့်နအောက့်ဆိုြ့်၊ VOC မ ော်း၏ အစိတ့်အပုိင့််း အြ ိြုျံ့ န ငှံ့့် နိကု့်ထရိုဂ င့်နအောက့်ဆိုြ့် စန ော 
မနဿုနဗြဆိုင့်ရော (ေူမ  ခပြုေုပ့်န ော) နေထုညစ့်ညမ့််းနစန ော ပစစည့််းမ ော်းခြစ့် ည့်။ မနဿုနဗြ ညစ့်ညမ့််းမှု၏ 
အကကီ်းဆ ု်း အရင့််းအခမစ့်မ ော ကျွန့်ပု့်တို ှံ့၏ နေအမိ့်မ ော်း၊ စက့်ရ ုမ ော်းန ငှံ့့် နမော့်နတော့်ယောဉ်မ ော်းတွေင့် နေောင့်ကျွမ့််းနေန ော 
နက ောက့်မီ်းန ွေ်း၊ နရေ န ငှံ့့် ဘောဝဓောတ့်နငွေျံ့ အပါအ၀င့် နက ောက့်ခြစ့်ရုပ့်ကကင့််း နေောင့်စောမ ော်း ခြစ့် ည့်။ 
 

ေူေုပ့် နေထညုစ့်ညမ့််းမှု ပ ုစ အမ ိြု်းမ ိြု်း ရ ိ ည့်။ စက့်မှုစက့်ရ ုမ ော်း၊ နေောင့်ကျွမ့််းပပီ်း ထတု့်ေုပ့်နပ်းန ော 
ဓောတ့်အော်းနပ်းစက့်ရ ုမ ော်း န ငှံ့့် နိကု့်ထရိုဂ င့်နအောက့်ဆိုြ့်၊ VOCs၊ ကောဗွေေ့်မုိနေောက့်ဆိုြ့်၊ ကောဗွေေ့်ြိငု့်နအောက့်ဆိုြ့်၊ 
ဆောေြောြိငု့်နအောက့်ဆိုြ့် အခပင့် အမှုေ့်အမ  ော်းခြပ့်မ ော်း ထတု့်ေ တ့်န ော အတွေင့််း နေောင့်ကျွမ့််းန ော အင့်ဂ င့်မ ော်းရ ိ 
ယောဉ်မ ော်းခြစ့် ည့်။ ပမိြုျံ့မ ော်းစွေောတွေင့် ကော်းမ ော်း ည့် နေထုညစ့်ညမ့််းမှု၏ အဓိက အရင့််းအခမစ့် ခြစ့် ည့်။ မီ်းြိုန ငှံ့့် 
မီ်းခပင့််းြိုစက့်မ ော်း အထ်ူး ခြငှံ့့် နက ောက့်မီ်းန ွေ်း ( ို ှံ့)  စ့် ော်းခြငှံ့့် နေောင့်ကျွေ့််းနစန ော စက့်မ ော်း န ငှံ့့် 
ေယ့် မော်းမ ော်း ည့် ၎င့််းတို ှံ့၏  ်ီးန   စွေေ ှံ့့်ပစ့်ပစစည့််းမ ော်းကို မီ်းရှု ိ ျံ့ ခြင့််းမ  ကောဗွေေ့်မုိနေောက့်ဆိုြ့်၊ ကောဗွေေ့်ြိငု့်နအောက့်ဆိုက့် အခပင့် 
အမှုေ့်အမ  ော်းခြပ့်မ ော်းကို ထတု့်ေုပ့် ည့်။ အခြော်း ေူေုပ့် ညှံ့့် ရင့််းခမစ့်မ ော်းတွေင့် နရြဲန တတ ောစေစ့်မ ော်းမ  ထတု့်ေ တ့်န ော 
နေထမုှုတ့်နဆ်းမ ော်း န ငှံ့့် ဓောတ့်နငွေျံ့မ ော်း၊  ုတ့်နဆ်းမ  အြို်းအနငွေျံ့မ ော်း၊ အနရောင့်တင့်ဆ ီန ငှံ့့် အခြော်း နပ ော့်ဝင့်အရည့်မ ော်းမ  
ထွေက့်န ောအနငွေျံ့မ ော်း ပါဝင့် ည့်။ အိုဇုေ့််းေ ောန ငှံ့့် အက့်ဆစ့်မ ော်း ကဲှံ့ ို ှံ့ ေူေုပ့် ဓောတ့်နငွေျံ့မ ော်း ဓောတုနဗြအော်းခြငှံ့့် 
နပါင့််းစပ့်န ောအြါ နေောက့်ထပ့် နေထညုစ့်ညမ့််းနစန ော ပစစည့််းမ ော်းကို နေထထုတဲွေင့် ခပြုေုပ့်နစ ည့်။ 
 

 



 

 

 

 

 

နေထညုစ့်ညမ့််းမှု ည့် တစ့်နေရောတည့််းတွေင့် မနေပါ။ နြ  န ငှံ့့် ေယ့်နခမတွေင့််း အခပင့် ကမဘောအန  ှံ့ကို ညစ့်ညမ့််းမှု 
 ယ့်ယူပုိ ှံ့နဆောင့်ရောတွေင့် နေ န ငှံ့့် ရော ဦတု ည့် အနရ်းပါန ော အြေ့််းကဏ္ဍမ  ပါ၀င့်ပါ ည့်။ 
 

လ ိုပ   ခရ်းညွှန် က ်း ျကမ်ျ ်း  
မရ ိပါ။ 
 

ပဖစ်နိိုငခ်   ထြ်တိို်းလိုြ်ခဆ ငမ်ှုမျ ်း  
နက ောင့််း ော်းမ ော်း ည့် နေထုညစ့်ညမ့််းမှုကို ခြစ့်နစန ော ၎င့််းတို ှံ့၏ နေ ှံ့စဉ် ေုပ့်ငေ့််းနဆောင့်တောမ ော်း န ငှံ့့် 
နေထညုစ့်ညမ့််းမှုကို နေ ောှံ့ေည့််းနစမညှံ့့် ေူနေမှုပ ုစ  တစ့်ြု ( ို ှံ့) န စ့်ြု စန ော နခပောင့််းေဲမှုမ ော်းကို ခပြုေုပ့်ပပီ်း 
မ တ့်တမ့််းတင့်န ော စီမ ကိေ့််းန ငှံ့့်အတူ ဤေုပ့်နဆောင့်မှုကို ေိုက့်ေောပါ။ 
 

ထညှံ့့် ွေင့််းစဉ််းစော်းရမညှံ့့် အြ ိြုျံ့န ော မူကွေဲမ ော်း -“စောရင့််းစစ့်”ခြင့််းကို ခပြုေုပ့်နေစဥ့် တစ့်နေျှောက့် အစက့်မ ော်းကို ြ နေစဥ့် 
ပုေင့််း ည့် စောရွေက့်တစ့်ရွေက့် ( ို ှံ့မဟုတ့် ထပု့်ပုိ်းပစစည့််း) နေောက့်ကွေယ့်တွေင့် ကွေယ့်ထော်းပပီ်း နေောက့်မ  ပုေင့််းကို မဖွင ပ်ြ င ်
ရေြ့်မ ော မည့် ို ှံ့ခြစ့်မည့်ကို စဉ််းစော်းဆင့်ခြင့်ခြင့််း ခြစ့် ည့်။ 
 

အက ိြု်းရ ိန ော ေုပ့်ရပ့်မ ော်းကို ထညှံ့့်ရေ့် နရွေ ်းြ ယ့်ခြင့််း - အက ိြု်း က့်နရောက့်မှုကို တေ့်ခပေ့်မညှံ့့် အရောမ ော်း -  စ့်ပင့်မ ော်း 
စုိက့်ပ ိြု်းခြင့််း၊ ကော်းမ ော်းတွေင့် ပုိမုိနကောင့််းမွေေ့်န ော ေည့််းပညော တပ့်ဆင့်ခြင့််း၊ စက့်ရ ုမ ော်း စ ခြငှံ့့် နက ောင့််း ော်းမ ော်းမ  
ထညှံ့့် ွေင့််းရေ့် ခြစ့်နိငု့်ပါ ည့် −− ဤအရောကို ပုေင့််းမ ော်းထ ဲို ှံ့ အခရ င ်ျွတခ်ဆ်း အေည့််းငယ့် ထညှံ့့်ခြင့််းခြငှံ့့် 
ခပြုေုပ့်နိငု့် ည့် - ဂရိုပြ ရမည်မှ  အနရောင့်ြျွတ့်နဆ်းကို ငယ့်ရွေယ့်န ော နက ောင့််း ော်းမ ော်းမ  မကိုင့်တွေယ့် ငှံ့့် န ောန ကောငှံ့့် 
ကကီ်း ကပ့် ူ/  င့်တေ့််းေည့််းခပ တစ့်ဦ်းမ  ကူညီခြ်းရန် ကျွန်ိုြ်တိို   ဘ လိုြ်ခြ်းနိိုင ်နည််း ပတ့် က့်န ော နဆွေ်းနနွေ်းခြင့််း 
အြ ိေ့်တွေင့် ထညှံ့့်နပ်းနိငု့်ပါ ည့်။ အနရောင့်မ ော်းကို ပုိနြ ောှံ့ ွေော်းနအောင့် (မိေစ့်အေည့််းငယ့်အတွေင့််း) အနရောင့်ြျွတ့်နဆ်းမ  
ခပြုေုပ့်နပ်း ည့်။ မတူညီန ော အစော်းအစော အနရောင့်ဆို်းနဆ်း မ ော်း ည့် ြျွတ့်ြ ိေ့် ကွေဲခပော်းပါေိမှံ့့်မည့် ( င့် မေုပ့်ြင့် 
စစ့်နဆ်းရမည့်) အေနီ ငှံ့့် အခပောန ငှံ့့် အစိမ့််းမ ော်း ည့် အနရောင့်မရ ိ ( ို ှံ့) အဝါနြ ောှံ့နရောင့် ခြစ့်ေောေိမှံ့့်မည့်။ 
 

 

 

 

စ ခရ်းဆရ  

ဘစ့်ဘေီရို ကီော အေဲစ့်ဇေ့််းြရော်း ေကခတ့်တောရော  ိပပ စင့်တော  
(Bibliotheca Alexandrina Planetarium Science Center) 

 


