
 

သငခ်န််းစာ 

ကကောင််းကငပ် ော 

  

အဓိကအချကမ်ျာ်း 

ကေက ောငပ်ြညက် ကေထထုပဲြတ်သေ််းဝငက် ောက်ေောတဲဲ့အြါ ကေက ောငထ်မဲ ော ါတဲဲ့ 

အပ ောက ောငအ်ေင််းတေ််းဟော တပြော်းအ ောငက်တွေထက်   ုပ ေ် ဲ့က ဲသွေော်းပ  ်း အဝါက ောငန် င်ဲ့ 

ေ ကမ္ော်က ောငအ်ေင််းတေ််းကတွေက ကမဘောကပမက ေါ်က ု တ ုက်ရ ုက်က က ောက်ေော ါတယ်။ 

ပ ေ် ဲ့က ဲသွေော်းတဲဲ့အေင််းက ောငက် ကောင်ဲ့ ကကောင််းကငက် ု အပ ောက ောငအ်ပြစ်ပမင ်ကစပ  ်း 

တ ုက်ရ ုက်က တဲဲ့အေင််းက ောငက် ကောင်ဲ့ ကေဝငြ်  ေမ် ောကတောဲ့  ုစွေေဆ် က ောင(်ေ ကမေ္ာ်ေ က ောင)် 

အပြစ်ပမင ်ကစ ါတယ်။ 

  

ဘာသာရပ် 

ဘမူ သ  ပံ (ကပမကမဘောသ  ပံ) 

  

ခခေါင််းစဥ်မျာ်း 

ေကခတတ ကေဒ၊ အောကောသ၊ ကေထ၊ု အယူအဆ/အပမင၊် အေင််း၊ အက ောငန် င်ဲ့ အပမင၊် ရူ ကေဒ၊ 

အေင််းေ  င််းမ ော်း 

  

SDG Links 

SDG 15 

 STEM 

S = 100% 

T = 20% 

E = 20% 

M = 10% 



 

  

အဓိကခသာော့ချကမ်ျာ်း 

အေင််းပ ေ် ဲ့က ဲပြင််း၊ ေ  င််းအေ ော်း 

  

အတန််း 

အေယ်တေ််းအဆင်ဲ့ 

  

ရင််းမမစအ်မျိ ်းအစာ်း 

ေက်ကတွေွေ့စမ််းသ ်ြ က ်

  

စမ််းသပ်ရန်ကကာချိန် 

၄၅ မ ေစ ်

  

မိတဆ်က ်

ကေကထတု်ေွှတတ်ဲဲ့ အပြြူက ောငအ်ေင််းတေ််းက ု အေ ၊ အဝါ၊ ေ ကမ္ော်၊ အစ မ််း၊ အပ ော၊ ြ မ််းစတဲဲ့ 

က ောငစ်ဥ်ကတွေေဲ ဲ့ြွေဲွေ့စည််းထော်း ါတယ်။ အေင််းဆ ုတော ေ  င််းတစ်ြုသောပြစ်ပ  ်း 

အေင််းထမဲ ော ါတဲဲ့အက ောငက်တွေက မတူတဲဲ့ကက မ်န ေ််းကတွေထတု်ေွှတ် ါတယ်။ ကက မ်န ေ််းက ေါ်မူတညပ်  ်း 

အေင််းေ  င််းအေ ော်းကတွေ အတ ုအရ ညက်ွေဲပ ော်း ပြင််းပြစ် ါတယ်။ သက်တံမ ော ါဝငတ်ဲဲ့ 

အက ောငအ်စဥ်ေ ုကက် ု သတူ ု ဲ့ ဲ ဲ့ကက မ်န ေ််းက ေါ်မူတညပ်  ်း ကတွေွေ့ တောပြစ် ါတယ်။ အဝါ၊ ေ ကမ္ော်န င်ဲ့ 

အေ က ောငအ်ေင််းကတွေထက် ြ မ််းန င်ဲ့အပ ောက ောငအ်ေင််းကတွေ ဲ ဲ့ ကက မ်န ေ််းက  ုပမင်ဲ့ ါတယ်။ 

ကေကထတု်ေွှတတ်ဲဲ့အပြြူက ောငအ်ေင််းက ကမဘောဲ့ကေထကု ုပြတ်ေောတဲဲ့အြါ ကေထထုမဲ ောရ  တဲဲ့ 

ဓောတ်ကငွေွေ့ကမော်ေ က ြူ်းကေ်းကတွေေဲ ဲ့တ ုက်မ ပ  ်း ကေအေင််းတေ််းက ပ ေ် ဲ့က ဲသွေော်း ါတယ်။ 

အေင််းေ  င််းအေ ော်းတ ုကေ ကေထကု ုပြတ်သေ််းတဲဲ့အြါ   ုပ ေ် ဲ့က ဲကေ ါ ဲ။ အပ ောက ောငအ်ေင််း ဲ ဲ့ 

ေ  င််းအေ ော်းက အေ က ောငအ်ေင််းထက် ြေ် ဲ့မ ေ််းကပြဆယ်ဆ  ုတ ုတောက ကောင်ဲ့ အပ ောက ောငအ်ေင််းက 

  ုပ ေ် ဲ့က ဲကေဲ့ရ   ါတယ်။ 



 

   

 

ဒါ ဲ့အပ င ်ကေထမဲ ော ါဝငတ်ဲဲ့ အက်တမ်န င်ဲ့ကမောေ် က ြူ်းကတွေမ ော   ဇ ု်းေေ် ဲ့ကက မ်န ေ််း (Resonant 

Frequency) ကတွေရ   ါတယ်။ အေ က ောငအ်ေင််းထက်စော င ်အပ ောက ောငအ်ေင််း ဲ ဲ့ကက မ်န ေ််းက 

  ဇ ု်းေေ် ဲ့ကက မ်န ေ််းေဲ ဲ့  ုေ ်းက ် ါတယ်။ အကယ်၍ ကေထကဲ ကမော်ေ က ြူ်းကတွေန င်ဲ့တွေဲေ က်ရ  ကေတဲဲ့ 

အ ေက်ထ ွေေက်တွေ အတွေေ််းြံေ ုက်  င ်၎င််းတ ု ဲ့က သဘောဝကက မ်န ေ််းေဲ ဲ့တေုြ်ါ ကပ  ်း ထ ကုက မ်န ေ််းက 

အပ ောက ောငအ်ေင််း ဲ ဲ့ကက မ်န ေ််းထက်   ုမ ော်း ါတယ်။ အပ ောက ောငအ်ေင််းက အ ေက်ထ ွေေက်တွေက ု 

ကက မ်န ေ််းတစ်ြုေဲ ဲ့တွေေ််းထတုေ် ုက် င ်တွေေ််းထတု်ြံ တဲဲ့ အ ေက်ထ ွေေ ်ဲ ဲ့ကက မ်န ေ််းက 

သဘော  ဇ ု်းေေ် ဲ့ကက မ်န ေ််းေဲ ဲ့ေ ်းက ် ါတယ်။ အဲဲ့ဒ အြါ အပ ောက ောငအ်ေင််းက ဥ ်းတညဘ်က်က ါင််းစံုက ု 

ပြောထွေက်ပ  ်း ဒ ပြစ်စဥ်တစ်ြုေံု်းက ု ပ ေ် ဲ့က ဲပြင််း (Scattering) ေ ု ဲ့ကြေါ် ါတယ်။ 

အေ က ောငအ်ေင််းကကတောဲ့ သူ ဲ့ေမ််းက ကောင််းက ေါ်မ ော ဲ မပ ေ် ဲ့က ဲဘရဲ   ါတယ်။ 

ကကောင််းကငက် ုကမောဲ့ ကည်ဲ့ေ ုက် င ်ပမငက်ေ တဲဲ့အက ောငက် ပ ေ် ဲ့က ဲသွေော်းတဲဲ့ 

အပ ောက ောငအ်ေင််းပြစ် ါတယ်။ 

 

ဥ ်းခဆာငခ်မ်းခွန််း 

၁။ ဘောက ကောင်ဲ့ ကကောင််းကငက် ပ ောကေတောေဲ? 

၂။ ဘောက ကောင်ဲ့ ကေဝငြ်  ေက် ေ ကေ တောေဲ? 

  

လိိုအပ်သည်ော့ပစစည််းမျာ်း/ မပငဆ်ငပ် ို 

-    ကြောက်ထွေင််းပမငန် ငုက်သော  ေက်စတစ်ဘ်ူး (သ ု ဲ့) ဘ ကောြွေက်ကက ်း၊ က က ော်း (သ ု ဲ့) 

ြေက် ကေ ောငက်ေ ်

-    ဘံဘု ငုက်  

-    ေက်န   ်ဓောတ်မ ်း 

-    ြေက် ကေ ောငက်ေထ်မဲ  အေင််းတေ််းက ုပမင ်ကစ ေ ်န ု ဲ့အေည််းငယ ်(သ ု ဲ့) န ု ဲ့မ ေ် ဲ့အေည််းငယ ်

 



 

 

 

-    အေင််းစစ် ကော်းြံ စစည််း (Polarized filter)၊ ဥ မော- polarized ကေကောမ က်မ ေမ်  

မ ေြ်  ်မ ော်း 

-    အပြြူက ောငက်တ်ပ ော်း (မထည်ဲ့ေည််း ) 

  

လိုပ်ခဆာငခ်ျက/် လိုပ်ငန််းစဥ်  

၁။ ကေ/်ြွေက်ထကဲ ု က ပြည်ဲ့ ါ။ 

၂။ ကေထ်ကဲက က ု ေကန်   ်ဓောတ်မ ်းထ ်ုးေ ုက် င ်အေင််းတေ််းတစ်ြုက ေါ်ေော ါေ မ်ဲ့မယ်။ 

(ကအောက်က ုံက ု ကည်ဲ့ ါ၊  ုံအကက ်းြ ဲွေ့ ေ ် ုံက ေါ်က ုကေစ်န   ် ါ) 

၃။ တစ်ကက မ်ေျှင ်န ု ဲ့တစ်စက်စ  (သ ု ဲ့မဟုတ် န ု ဲ့မ ေ် ဲ့ေကတ်စ်တ ု ဲ့စော) ထည်ဲ့ ါ။ 

က ထကဲအေင််းတေ််းက ု  ကညေ်ငပ် တ်သော်းစွေောမပမင ်မြ င််း က န င်ဲ့န ု ဲ့က ုကမ ွှက ်း ါ။ 

ကေအ် ကည ်ဲ ဲ့ကဘ်းတစ်ြက်ကကေ အေင််းတေ််းက ု ကည်ဲ့ ါ။ ထ ု ဲ့ကေောက် ကေက်အောက်ေော်းကကေ 

ထ ် ကည်ဲ့ ါ (အထက် ါ ံုတွေငရ် )။ ကေက်အောက်ကပြမ ောက ်ထော်းတဲဲ့ အပြြူက ောငက်တ်ပ ော်းက ေါ်က ုေည််း 

ေက်န   ်ဓောတ်မ ်းထ ်ုး ကည်ဲ့န ငု ်ါတယ်။ ကဘ်းဘက်က ကည်ဲ့ င ်ပြြူပ ောက ောငအ်ေင််းက ု ကတွေွေ့ န ငုပ်  ်း 

ကအောက်ေော်းက ကည်ဲ့ င ်ေ ကမ္ော်ဝါက ောငအ်ေင််းက ု ကတွေွေ့ န ငု ်ါတယ်။  

က ထကဲ ု န ု ဲ့ေံုေံုကေောက်ကေောက်ထည်ဲ့ ကည်ဲ့ င ်အေင််းတေ််းတစ်ကေျှောက် 

ပ ောတောတောအပြြူက ောငက်ကေ အဝါသေ််းတဲဲ့ေ ကမ္ော်က ောငက် ု ကပ ောင််းသွေော်းတောကတွေွေ့  ါေ မ်ဲ့မယ်။ 

  

ခဆ်ွးခ ်ွးရန် 

အကေောက်အ  ်သ ု ဲ့ဝငြ်ါေ ်းကေေံု်းကက ်းက ဘောက ကောင်ဲ့ ုစွေေဆ် က ောင ်(ေ ကမ္ော်ေ က ောင)် 

ပြစ်ကေ တောေဲ? ကေဝငြ်  ေမ် ော ကေအေင််းက ောငက် ကေထထုကဲကေ သင်ဲ့ပမငက်ွေင််းထကဲ ောကြ် ု ဲ့ 

  ုရ ညတ်ဲဲ့ေမ််းက ကောင််းက ု ပြတ်သေ််းေော ပ  ်း မွေေ််းတည်ဲ့ြ  ေမ် ောကတောဲ့   ုတ ုတဲဲ့ေမ််းက ကောင််းက ု 

ပြတ်သေ််းေော  ါတယ်။ ကေဝငြ်  ေမ် ော သငပ်မငက်ေ တဲဲ့ ကေအေင််းက ောင ်ဲ ဲ့ 



 

က ောငစ်ဥ်ကတွေကတော်ကတော်မ ော်းမ ော်းက ပ ေ် ဲ့က ဲကေပ  ်းသော်း ါ။ ကေောက်ဆံု်း 

သငပ်မင ်တဲဲ့အေင််းက ောငက်ကတောဲ့  ုစွေေဆ် က ောင ်(ေ ကမ္ော်ေ က ောင)် ပြစ် ါတယ်။ 

ြ မ််းက ောငအ်ေင််းက အပ ောက ောငအ်ေင််းထက် ေ  င််းအေ ော်း  ုတ ုတောက ကောင်ဲ့ 

အေင််း  ုပ ေ် ဲ့က ဲ ါတယ်။ ဒါက မဲဲ့ ဘောက ကောင်ဲ့ ကကောင််းကငက် ြ မ််းက ောငမ်ပြစ်တောေဲ? 

ဘောက ကောင်ဲ့ေဲဆ ုကတောဲ့ ကေက ောငထ်မဲ ော ြ မ််းက ောင ်ါဝငမ်  မ ော်းမ ော်းစော်းစော်းမရ  ေ ု ဲ့ ါ။ 

ကေကေွှတ်တဲဲ့အေင််းက ောငမ် ော ြ မ််းက ောငထ်က် အပ ောက ောငက်  မောဏမ ော်းမ ော်း   ုမ ု ါဝင ်ါတယ်။ 

ဒ ကတောဲ့ ပ ေ် ဲ့က ဲသွေော်းတဲဲ့အေင််းအမ ော်းစုက အပ ောက ောငပ်ြစ်ကေတောက ကောင်ဲ့ ကကောင််းကငက် ု 

အပ ောက ောငအ်ပြစ်ပမင ်တော ါ။ 

  

ခဘ်းကင််းခရ်းလမ််းညွှန်ချကမ်ျာ်း 

မရ   

 

ခနာကဆ်ကတ်ွွဲ 

ပ ေ် ဲ့က ဲပြင််းက ကောင်ဲ့ ေမ််းက ကောင််းက ါင််းစံုက ု   ံွေ့သွေော်းတဲဲ့အေင််းေ  င််းက ု 

ဥ ်းတည ်ောေမ််းက ကောင််းတစ်ြုက ်းန ငု ်ါတယ် (Polarization)။ အေင််းစစ်န ငုတ်ဲဲ့ ကော်းြံ စစည််း 

(Polarized filter) တစ်ြုက ု ဓောတ်မ ်းန င်ဲ့က ကေ ်ကော်း ကေ ောြ ထော်းေ ုက် ါ။ 

 ကော်းြံ စစည််းက ုေ ည်ဲ့ေ ကု်စဥ် ဓောတ်မ ်းအေင််းတေ််းက ု စမ််းသ ်သတူစ်ကယောက်က အက ေါ်က ကည်ဲ့ပ  ်း 

ကေောက်တစ်ကယောက်က ကဘ်းဘက်က ကည်ဲ့ ါ။ အေင််းတေ််းက ု အက ေါ် စ ်းက ကည်ဲ့ေျှင ်

ကတောက် တဲဲ့အေင််းတေ််းက ုကတွေွေ့ မ ောပြစ်ပ  ်း ကဘ်းက ကည်ဲ့ေျှင ်အေင််းတေ််းမ ေမ် ေက်ေ်းသော 

ကတွေွေ့ မ ောပြစ် ါတယ်။ 

Polarized filter က ု မ က်ေံု်းန င်ဲ့က ကေ ်ကော်းမ ောက ုငထ်ော်းပ  ်း အမ   ်းမ   ်းေ ည်ဲ့ ကည်ဲ့ င ်

ကတောက် တဲဲ့အေင််းတေ််းန င်ဲ့ မ  ေတ်ဲဲ့အေင််းတေ််းက ု တစ်ေ ည်ဲ့စ ကတွေွေ့  ါေ မ်ဲ့မယ်။ Polarized filter 

န င်ဲ့ ပ ေ် ဲ့က ဲပြင််းက အဘကဘ်က်သ ု ဲ့  ံွေ့သွေော်းတဲဲ့အေင််းေ  င််းက ု Polarized filter  ဲ ဲ့ 

တစ်ြက်မ ောသွေော်းဆံုကစပ  ်း ကေောက်တစ်ြက်မ ောကတောဲ့ ေော်း ောေမ််းက ကောင််းတစြ်ုတည််းက ုသောဥ ်းတညတ်ဲဲ့ 

Polarized အေင််းေ  င််းက ု ပ ေထ်တု်က ်း ါတယ်။ Polarization န စ်ြုထ ်တညူ  င ် 



 

 

 

အေင််းတေ််းကကတောက် ကေမ ောပြစ်ပ  ်း Polarization န စ်ြုက ကထောင်ဲ့မ ေက်တွေမ ောရ  ကေ င ်

အေင််းတေ််းကမ  ေသ်ွေော်း ါေ မ်ဲ့မယ်။ 

အေင််းက အထက်ကအောက်ကေ် ဲ့ေေ် ဲ့ပြတ်သွေော်းတဲဲ့ေ  င််း (Transverse Wave) ပြစ်တောက ကောင်ဲ့ 

ပ ေ် ဲ့က ဲပြင််းပြင်ဲ့ Polarized အေင််းက ု ရ  န ငု ်ါတယ်။ ေျှ ်စစ်စက်ကွေင််းမ ောရ  တဲဲ့ ကေ် ဲ့ေေ် ဲ့ပြတေ်  င််း 

(Transverse Wave) ဲ ဲ့ ေော်း ောေမ််းက ကောင််းက ု အေင််း Polarization 

ေော်း ောေမ််းက ကောင််းေ ု ဲ့ကြေါ် ါတယ်။ 

အေင််းတေ််းမ ော  ရ ုတွေေအ်မ ေက်ေ်းကတွေ ါဝငပ်  ်း ၎င််းအမ ေက်တွေက အေ ော်းေ ကု်၊ 

ကဒါငေ် ုက်သောမက ကထောင်ဲ့က ါင််းစုံက ု   ံွေ့သွေော်း ါတယ်။ ကဒါငေ် ုက် Polarized အေင််းက 

က ကေထ်ပဲြတ်သွေော်းတယဆ် ု က ါစ ု ဲ့။ အေင််းက ကဘ်းဘက်က ုပ ေ် ဲ့က ဲသွေော်းပ  ်း ကဒါငေ် ုက်အတ ုင််း 

Polarize ပြစ်ကေန ငုက် မယ်ဲ့ အထက်ဘက်က ုကတောဲ့ ပ ေ် ဲ့က ဲသွေော်းန ငုပ်ြင််းမရ   ါ။ ကဒါငေ် ုက် Polarize 

အေင််းက ကဘ်း တ်ေညက် ု ပြောထွေက်ပ  ်း အေ ော်းေ ုက် Polarized အေင််းကကတောဲ့ အထက်ဘက်က ု 

ပြောထွေက် ါတယ၊် ဒါမ သော Transverse Wave တစ်ြု ဲ ဲ့ ဝ ကသသေကခဏောကတွေက ု ပ ေ် ဲ့က ဲပ  ်းြ  ေထ်  

ထ ေ််းထော်းန ငုတ်ော ါ။ ကအောက်ကြော်ပ  ါ ုံက ု ကည်ဲ့ ါ။ 
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