
 

သငခ်န််းစာ 

သ  ွေးလညပ်တ်မှုစနစ်ဖနတ် ွေးခြငွ်ေး 

 

အဓိကအချကမ်ျာ်း 

ဖနတ် ွေးခြငွ်ေးဆိိုတာ ရူပသေဒတစ်ြိုတညွ်ေးတငမ်ဟိုတ်ဘ ဲဘဝ ပိပံရဲ ဲ့အစိတ်အပိိုငွ်ေးတစ်ြိုခဖစ်ပါတယ်။ 

ရိိုွေးရှငွ်ေးတဲဲ့ ပစစညွ်ေးမ ာွေးကိိုအ ံိုွေးခပြုပပ ွေး ဒ ဇိိုငွ်ေးမ ာွေးခပြုလိုပ်ဖနတ် ွေးစမ်ွေး ပ်ရငွ်ေး ဘယ်လိိုသကာငွ်ေးသအာင ်

ခပြုလိုပ်နိိုငမ်လဲဆိိုတာ ရှာသဖ နိိုငမ်ှာပဲခဖစ်ပါတယ်။ 

 

ဘာသာရပ် 

က နွ်ေးမာသရွေး၊ ဇ ဝသေဒ 

 

ခခေါင််းစဥ်မျာ်း 

စနစ်နငှ်ဲ့စနစ်ပံိုစံငယ်မ ာွေး၊ ဖ ဲွဲ့စညွ်ေးပံိုမ ာွေးနငှ်ဲ့လိုပ်သဆာငြ် က်မ ာွေး 

 

SDG Links 

SDG 3 

 

STEM 

S = 80% 

T = 60% 

E = 80% 

M = 10% 

 

အဓိကခသာော့ချကမ်ျာ်း 

 



 

 

 

နမူနာပံိုစံငယ်၊ ဖိအာွေး၊ အရညလ်ှုပ်ရှာမှုမ ာွေး၊ အသ ကာငွ်ေးနငှ်ဲ့အက ိြုွေး၊ အတိိုငွ်ေးအတာ၊ အြ ိြုွေးအစာွေး၊ 

ပမာဏ 

 

အတန််း 

တနွ်ေးခမင်ဲ့အဆင်ဲ့ 

 

အရင််းမမစအ်မျိ ်းအစာ်း 

စမ်ွေး ပ်ြ က် 

 

စမ််းသပ်ရန်ကကာချိန် 

မိနစ် ၆၀ 

 

မိတဆ်က ်

ဖနတ် ွေးခြငွ်ေးရဲ ဲ့အနစ်ှ ာရမှာ ခပဿနာသတ အတ က် အသခဖမ ာွေးကိို ရှာသဖ ဖနတ် ွေးခြငွ်ေးခဖစ်သပမယ်ဲ့ 

ဇ ဝသေဒတ င ်ခပဿနာအမ ာွေးစိုကိို ဆင်ဲ့ကဲခဖစ်ပ ာွေးခြငွ်ေးမှတဆင်ဲ့ သခဖရှငွ်ေးနိိုငပ်ါတယ်။ 

သ  ွေးလညပ်တ်မှုစနစ်ကိို ဖနတ် ွေးတညသ်ဆာက် ကညဲ့ခ်ြငွ်ေးခဖင်ဲ့ ြနဓာကိိုယ်တ ငွ်ေးကအရညသ်တ  

တစ်သနရာကသန တစ်သနရာကိို ဘယ်လိိုစ ွေးဆငွ်ေးသနလဆဲိိုတာ နာွေးလညန်ိိုငမ်ယ်၊ ၎ငွ်ေးတိို ဲ့ 

တညသ်ဆာက်ပံိုသတ ၊ အလိုပ်လိုပ်ပံိုသတ ကိို နာွေးလညလ်ာနိိုငပ်ါမယ်။ 

နမူနာပံိုစံငယ်သတ မှာ ကန် ဲ့ တ်ြ က်မ ာွေးပါရှိပပ ွေး သ  ွေးလညပ်တ်မှုစနစ်အစစ်လိို 

ထပ်တူမက နိိုငပ်ါ။ ဒ စမ်ွေး ပ်ြ က်ရဲ ဲ့ အဓိကရညရ် ယ်ြ က်ဟာ ပံိုစံငယ်မ ာွေးကိို သလဲ့လာပပ ွေး 

သ  ွေးလညပ်တ်မှုစနစ်အစစ်နဲ ဲ့ ဆက်စပ်သတ ွေးသတာနိိုငသ်စဖိို ဲ့ ခဖစ်ပါတယ်။ သအာက်ပါတိို ဲ့ ည ်

ဒ ဇိိုငွ်ေးစိနသ်ြေါ်မှုမ ာွေးအတ က ်အသထာက်အပံဲ့ခဖစ်နိိုငတ်ဲဲ့ အ ံိုွေးမ ာွေးသ ာ ဒ ဇိိုငွ်ေးေ ျူဟာမ ာွေးခဖစ်ပါတယ်။ 

 



 

ဥ ်းခဆာငခ်မ်းခွန််း 

၁။ လူ ဲ့သ  ွေးလညပ်တ်စနစ်ရဲ ဲ့ အစိတ်အပိိုငွ်ေးမ ာွေးကိို စဥ်ွေးစာွေး ကည်ဲ့ပါ? 

၂။ ဘာသ ကာင်ဲ့ သ  ွေးသတ က လညပ်တ်ဖိို ဲ့လိိုတာလဲ? 

၃။ ဘယ်လိိုမ ိြုွေး လညပ်တ်တာလဲ? 

 

လိိုအပ်သည်ော့ပစစည််းမျာ်း / မပငဆ်ငပ် ို 

• စကက ျူအထ ူ

• Permanent marker 

• သရကရာွေး 

• သရ 

• မိုန် ဲ့အသရာငတ်ငသ်ဆွေး 

• သရစိမ်ြံပစစညွ်ေးမ ာွေး -  သရစ ွေးဆငွ်ေးနိိုင ်ည်ဲ့အရာမ ာွေး၊ ဥပမာ- ရာဘာ  ိို ဲ့ ေ နိိုငွ်ေးပိိုက်မ ာွေး 

(ြ ဲစိတ်ြနွ်ေး ံိုွေး၊ ငါွေးကန ်ံိုွေး)၊ အသအွေးပိိုက်မ ာွေး၊ ရာဘာ နငှ်ဲ့ နိိုက်ထရိိုက် လကအ်တိ်မ ာွေး၊ 

ပူသဖာငွ်ေး၊ ပလစ်စတစ်အတိ်မ ာွေး၊ သရဘွူေးမ ာွေး၊  သရက ငွ်ေးမ ာွေး စ ခဖင်ဲ့ 

• ကတ်သ ကွေး 

• တိပ် 

• သဘစင ်

• ကသတာဲ့ 

• မှန ်ိုတ်တ ံ

• ပဝါ 

• ပလတ်စတစ်သလာငွ်ေးစက်၊ သရစိိုြံတိပ် (မပါလညွ်ေးရ) 

 

လိုပ်ခဆာငခ်ျက ်/ လိုပ်ငန််းစဥ် 

 

 



 

 

 

၁။ ပံိုပါအတိိုငွ်ေး ၃/၄ သပသလာက်ရှိတဲဲ့ လူပံိုကိို စကက ျူသပေါ် marker ခဖင်ဲ့ဆ လဲိိုက်ပါ။ ခဖစ်နိိုငရ်င ်

ပလက်စတစ်သလာငွ်ေးလိိုက်ပါ (အန ံ၂ သပ သလာက် ာ ပလတ်စတစ်သလာငွ်ေးလိို ဲ့ရပါက တစ်ဝက်စ ြ ဲပပ ွေး 

 ပ် ပ်စ  သလာငွ်ေးလိိုက်ပါ၊ ပပ ွေးမှ သရစိိုြံတိပ်ခဖင်ဲ့ ခပနဆ်က်လိိုက်ပါ။) 

၂။ ကရာွေးကိို သရခဖညဲ့ပ်ါ။ ခမင ်ာသစရန ်အသရာငတ်ငမ်ိုန် ဲ့ထညဲ့လ်ိိုက်ပါ။  

စကက ျူထိုထညအ်သပေါ်သဆာက်ထာွေးတဲဲ့ သ  ွေးလညပ်တစ်နစ်လမ်ွေးသ ကာငွ်ေးတစ်သလ ာက် 

သရာငစံ်ိုသရမ ာွေးကိို တ နွ်ေးပိို ဲ့သပွေးနိိုငမ်ယ်ဲ့သရစိုပ်စကက်ိို ဒ ဇိိုငွ်ေးဆ သဲဆာက်လိုပ်ရန ်ကတ်သ ကွေး၊ တိပ်နငှ်ဲ့အတူ 

ခပငဆ်ငထ်ာွေးတဲဲ့ သရစိိုြံပစစညွ်ေးမ ာွေးကိို ယူလိိုက်ပါ။ သနရာလ တ်ထ ဲိို ဲ့ သရမ ာွေးကိို 

စ ွေးဆငွ်ေးသစနိိုငမ်ယ်ဲ့စနစ်တစ်ြိုကိို တတ်နိိုင ်မ အသကာငွ်ေးဆံိုွေးကကိြုွေးစာွေးပပ ွေး 

နမူနာပံိုစံငယ်တစ်ြိုတညသ်ဆာက် ကညဲ့ပ်ါ။ 

အပိတ်မပါတဲဲ့ သ  ွေးလညပ်တ်စနစ်တစ်ြိုကိို တညသ်ဆာက်မယ်ဆိိုရင ်ပနွ်ေးထ က်လာမယ်ဲ့သရကိို 

ြံထည်ဲ့ဖိို ဲ့ သဘစငန်ာွေးထာွေးပါ။ (ပံိုတ င ်ကညဲ့ပ်ါ)။ မှန ်ိုတ်တံနငှ်ဲ့ ပဝါကိိုယူပပ ွေး ယိိုက လာတဲဲ့သရမ ာွေးကိို 

 ိုတ်ပါ။ 

 

သလဲ့က င်ဲ့ြနွ်ေးလိုပ်သနတဲဲ့တစ်သလ ာက်  င်ဲ့ဒ ဇိိုငွ်ေးမှာ ဒ အြ က်သတ ပါလာွေး စစ် ကညဲ့ပ်ါ။ 

• ြနဓာကိိုယ်တစ်သလ ာက် သရတ နွ်ေးပိို ဲ့သပွေးနိိုငမ်ယ်ဲ့ သရတ နွ်ေးစက်ပါရမယ်။ 

• သရသတ က အဆိုတ်ကိို ခဖတ်  ာွေးရမယ်။ 

• ြနဓာကိိုယ်အစိတအ်ပိိုငွ်ေးအမ ာွေးစိုကိို သရသတ ခဖတ်  ာွေးရမယ်။ 

• သရအမ ာွေးစိုဟာ စိမ်ဲ့ထ ကလ်ာလိို ဲ့မရပါ။ 

ခပငဆ်ငပ်ပ ွေး  ာွေးတဲဲ့အြါ ကသတာဲ့ကိိုအ ံိုွေးခပြုပပ ွေး အသရာငခ်ြယ်သရကိို ခပငထ်ာွေးတဲဲ့ သရပိိုက်ထ ဲ

ဒါမှမဟိုတ် သရတ နွ်ေးစကထ် ဲသလအနညွ်ေးငယ်ပဲက နတ်ဲဲ့အထ ိထညဲ့လ်ိိုက်ပါ။ 

လိုပ်ပပ ွေး ာွေးစနစ်တစ်သလ ာက် သရမ ာွေးကိိုတ နွ်ေးတငလ်ိိုက်ပါ။ ဘာ  ိာလာပါ လဲ? 

တစ်ြါတ နွ်ေးတငလ်ိိုကရ်င ်သရသတ ဘယ်သလာက်ခမင်ဲ့ခမင်ဲ့ တက်  ာွေးပါ လဲ။ 

ပိိုအာွေးသကာငွ်ေးလာသအာင ်ဘာလိုပ်လိို ဲ့ရမလဲ? 



 

 

 

ြနဓာကိိုယ်အစိတအ်ပိိုငွ်ေးအကိုနလ်ံိုွေးကိို သရာက်ပါ လာွေး? မသရာက်ရင ်ဘယ်လိိုခပြုခပငလ်ိို ဲ့ရမလဲ? 

 င်ဲ့ဒ ဇိိုငွ်ေးမှာ သရသတ က ဥ ွေးတညရ်ာတစ်ဖက်ထကဲိို   ာွေးတာလာွေး၊ အ  ာွေးအခပန ် ာွေးတာလာွေး? 

ြနဓာကိိုယ်ထကဲ သ  ွေးသတ က ဥ ွေးတညရ်ာနစှဖ်က်  ာွေးမယ်ဆိိုရင ်ဘာသတ ခဖစ်  ာွေးမလဲ? 

သရခပငည် အသနအထာွေးမာှ စမ်ွေး ပ်မယ်ဆိိုရင ်သခမဆ ဲအာွေးကိို ထညဲ့စ်ဥ်ွေးစာွေးစရာ 

မလိိုသတာဲ့ပါဘွူေး။ သခမဆ အဲာွေး ာပါြဲဲ့မယ်ဆိိုရင ်ဘာခပဿနာသတ  ကံြုရနိိုငလ်ဲ? ဘယ်လိိုသခဖရှငွ်ေးမလဲ? 

 ငသ်လဲ့လာြဲဲ့တာသတ ကိို အ ံိုွေးခပြုပပ ွေး ဒ ဇိိုငွ်ေးခပနဆ်  ဲကညဲ့ပ်ါ။ ဒ ဇိိုငွ်ေးအ စ်မှာ 

ဘာသတ ပိိုသကာငွ်ေးလာလဲ? 

 

ခဆ်ွးခ ်ွးရန် 

သ  ွေးသ ကာမ ာွေးကိို နမူနာပံိုစံငယ်ခပြုလိုပ်ခြငွ်ေး 

သ  ွေးလွှတ်သ ကာ၊ သ  ွေးခပနသ် ကာနငှ်ဲ့ ဆြံ ညမ် ငသ်  ွေးသ ကာဆိိုပပ ွေး သ  ွေးသ ကာအမ ိြုွေးအစာွေး 

 ံိုွေးမ ိြုွေးရှိပါတယ်။ တစ်ြိုြ ငွ်ေးစ မှာ  ူ ဲ့ရဲ ဲ့လိုပ်သဆာငြ် က်နငှ်ဲ့  က်ဆိိုငတ်ဲဲ့ တညသ်ဆာငပံ်ိုရှိ ကတယ်။ 

လူအမ ာွေးစိုက ၎ငွ်ေးတိို ဲ့ရဲ ဲ့ နမူနာငယ်သတ မှာ သ  ွေးသ ကာကိိုပံိုသဖာဖိ်ို ဲ့ ပိိုက်သတ ကိို အ ံိုွေးခပြု ကပါတယ်။ 

 

သ  ွေးလွှတ်သ ကာမ ာွေး 

သ  ွေးလွှတ်သ ကာသတ က နလှံိုွေးမှအဆိုတ် ိို ဲ့ သ  ွေးမ ာွေးကိို ယ်သဆာငသ်ပွေးပပ ွေး ထိိုမှတဆင်ဲ့ 

ြနဓာကိိုယရ်ဲ ဲ့ ဆလဲ်သတ ဆ ကိို ဆက်လက်ပိို ဲ့သဆာငသ်ပွေးပါတယ်။ နမူနာသ  ွေးလ တသ် ကာစနစ်အတ က် 

နရံံထပူပ ွေးအနကံ ယ်တဲဲ့ ပိိုက်သတ ကိို အ ံိုွေးခပြု ကပါတယ်။ သ  ွေးလွှတ်သ ကာသတ က 

နလှံိုွေးကသ  ွေးသ ကာသတ ကိို  ယ်သဆာငတ်ဲဲ့အတ က် ၎ငွ်ေးတိို ဲ့ရဲ ဲ့နရံံသတ ဟာ ထပူပ ွေးဖိအာွေးဒဏက်ိို 

ြံနိိုင ်ကတယ်။ သရပိိုက်သတ က သ  ွေးသတ အမ ာွေးကက ွေးကိို  ယ်သဆာငန်ိိုငသ်ပမယ်ဲ့ 

သပ ာဲ့သခပာငွ်ေးမှုမရှိတဲဲ့အတ က် ဆလဲ်တစ်ြိုြ ငွ်ေးစ နဲ ဲ့ ြ တိ်ဆက်မှုမရှိတာကိို  တထိာွေးမိပါလိမ်ဲ့မယ်။ 

 



 

သ  ွေးခပနသ် ကာမ ာွေး 

 သ  ွေးခပနသ် ကာသတ ဟာ ဆလဲ်မ ာွေးမှသ  ွေးမ ာွေးကိို နလှံိုွေး  ိို ဲ့မဟိုတ် အဆိုတ်ဆ  ိို ဲ့ 

ပိို ဲ့သဆာငသ်ပွေးပါတယ်။  ငဖ်နတ် ွေးထာွေးတဲဲ့ နမူနာပံိုစံငယ်မှာပါတဲဲ့ဖိအာွေးက နညွ်ေးတဲဲ့အတ က် 

သ  ွေးလွှတ်သ ကာနငှ်ဲ့ သ  ွေးခပနသ် ကာသတ ကိို ြ ဲခြာွေးရြက်ြဲပါလိမ်ဲ့မယ်။ လက်သတ ွဲ့ မှာသတာဲ့ 

သ  ွေးခပနသ် ကာသတ ရဲ ဲ့နရံံဟာ သ  ွေးလွှတ်သ ကာသတ ထက် ပိိုပါွေးပါတယ်။ ၎ငွ်ေးတိို ဲ့က 

သ  ွေးလွှတ်သ ကာသလာက် ဖိအာွေးအမ ာွေးကက ွေးကိို ြံနိိုငစ်ရာမလိိုပါဘွူေး။ 

တစ်ြါတစ်သလ ၎ငွ်ေးတိို ဲ့နမူနာငယရ်ဲ ဲ့ သ  ွေးခပနသ် ကာဖိအာွေးမ ာွေးသစဖိို ဲ့ သရတ နွ်ေးတငစ်က်သတ ကိို 

ပိိုထညဲ့ ်ကပါတယ်။ အဒဲ လိို ပိိုထညဲ့လ်ိိုက်တဲဲ့အတ က် သကာငွ်ေးက ိြုွေးနငှ်ဲ့ ဆိိုွေးက ြိုွေးသတ ကိို စဥ်ွေးစာွေး ကညဲ့ပ်ါ။ 

သ  ွေးသတ  သနာက်ခပနမ်ဆငွ်ေးသစရန ်နလှံိုွေးမှာလိိုပဲ သ  ွေးခပနသ် ကာသတ မှာလညွ်ေး 

တစ်ဖက်ပိတ်အဆိို ဲ့ရှငသ်တ ပါရှိပါတယ်။ ပံိုသတ ကိို ကညဲ့ပ်ပ ွေး  ငရ်ဲ ဲ့ပံိုစံငယ်မှာ ဘယ်လိိုထညဲ့လ်ိို ဲ့ရမလဲ 

စဥ်ွေးစာွေး ကညဲ့ပ်ါ။  

သ  ွေးသတ ကိို လက်နဲ ဲ့တ နွ်ေးတငဖိ်ို ဲ့လညွ်ေး လိုပ် ကညဲ့န်ိိုငပ်ါတယ်။ ြနဓာကိိုယ်မှာ အရိိုွေးစိုကကက် ာွေး 

ဥပမာ သခြသထာက်မှာပါတဲဲ့ ကကက် ာွေးသတ က အဒဲ လိိုမ ိြုွေးလိုပ်သပွေးပါတယ်။ သ  ွေးခပနသ် ကာအမ ာွေးစိုက 

ြနဓာကိိုယ်သအာက်ပိိုငွ်ေးမှာရှတိဲဲ့ အစိတ်အပိိုငွ်ေးသတ ကသ  ွေးသတ ကိို ပိို ဲ့သဆာငသ်ပွေးရတဲဲ့အတ က် 

ဆြံ ညမ် ငသ်  ွေးသ ကာမှာရှိတဲဲ့ သ  ွေးသတ ရဲ ဲ့ သနာှင်ဲ့သနွှေးမှုသ ကာင်ဲ့ခဖစ်သပေါ်လာတဲဲ့ ဖိအာွေးနညွ်ေးတဲဲ့ဒဏက်ိို 

ြံရတဲဲ့အခပင ်သခမဆ အဲာွေးကိိုလညွ်ေး တ နွ်ေးလနှရ်ပါတယ်။  

 

ဆြံ ညမ် ငသ်  ွေးသ ကာမ ာွေး 

အစ နအ်ဖ ာွေးထသိရာက်ရန ်အသ ွေးဆံိုွေးပိိုက်မ ာွေးကိို အ ံိုွေးခပြုတဲဲ့အြါ ဆလဲ်သတ ဆ သရာက်ဖိို ဲ့ 

သ ွေး င်ဲ့ သလာက်မသ ွေးတာ၊ သပ ာဲ့သခပာငွ်ေး င်ဲ့ သလာက် မသပ ာဲ့သခပာငွ်ေးတာမ ိြုွေး သတ ွဲ့ရပါလိမ်ဲ့မယ်။ 

ဆြံ ညမ် ငသ်  ွေးသ ကာသတ ကိို  ာမနပ်စစညမ် ာွေးခဖင်ဲ့ နမူနာခပြုလိုပ်လိို ဲ့မရပါ။ 

ဆြံ ညမ် ငသ်  ွေးသ ကာအစစ်ဟာ လူ ဲ့ဆပံငသ်လာက်ပဲရှတိာသ ကာင်ဲ့ တစ်ကကိမ်မှာ သ  ွေးန ဥတစ်သ ကာငွ်ေးပဲ 

ခဖတ် နွ်ေးသစနိိုငပ်ါတယ်။ 

လူြနဓာကိိုယထ်မဲှာရှိတဲဲ့ သ  ွေးသ ကာသပါငွ်ေးဟာ မိိုငသ်ပါငွ်ေး ၆၀၀၀၀ သလာက်ရှညပ်ါတယ်။ 

အမ ာွေးစိုဟာ ဆြံ ညမ် ငသ်  ွေးသ ကာသတ ခဖစ်ပါတယ်။ အသရအတ က်မ ာွေးခပာွေးပပ ွေး  ယ်သဆာငတ်ဲဲ့ 



 

သ  ွေးအသရအတ က်မ ာွေးခပာွေးတဲဲ့အတ က်  တူိို ဲ့ရဲ ဲ့ဖိအာွေးဟာနညွ်ေးပပ ွေး သ  ွေးသတ ဟာ 

ခဖညွ်ေးခဖညွ်ေးပဲစ ွေးဆငွ်ေးပါတယ်။ ဆြံ ညမ် ငသ်  ွေးသ ကာသတ ဟာ ဆလဲ်သတ ကိို ဝနွ်ေးရံထာွေးပပ ွေး 

ကာေ နဒ်ိိုငသ်အာက်ဆိိုဒ၊် သအာက်ဆ ဂ င၊် သရ နငှ်ဲ့ ဂလူွေးကိို ဲ့စ် (Glucose) နငှ်ဲ့ အာဟာရသတ ကိို 

သ  ွေးနငှ်ဲ့ဆလဲ်သတ  ကာွေး အလဲအလှယ်လိုပ်သပွေးပါတယ်။ 

 

ခဘ်းကင််းခရ်း လမ််းညွှန်ချကမ်ျာ်း 

ေ နိိုငွ်ေးပပနအ်သခမာက်အမ ာွေး ံိုွေးဖိို ဲ့ဆိို သ ွေးကက ွေးနိိုငပ်ါတယ်။ ဒါသ ကာင်ဲ့ သ  ွေးသ ကာသတ အတ က် 

အသအွေးပိိုက်မ ာွေးကိို အစာွေးထိိုွေးအ ံိုွေးခပြုနိိုငပ်ါတယ်။ ဒ နညွ်ေးက သ  ွေးသ ကာအြ ငွ်ေး (diameter) 

အရ ယ်အစာွေးအမ ိြုွေးမ ိြုွေးအတ က် ကန် ဲ့ တ်ြ က်သတ ရှိသပမယ်ဲ့ ကက ွေးမာွေးတဲဲ့ပပနပ်မာဏ အနညွ်ေးငယ် ံိုွေးရံိုနဲ ဲ့ 

အရညစ် ွေးဆငွ်ေးမှုတ င ်  ိာထငရ်ှာွေးတဲဲ့ ခြာွေးနာွေးြ ကက်ိို ခမငန်ိိုငပ်ါတယ်။ 

ပလတ်စတစ်ပံိုွေးတ င ်ပစစညွ်ေးမ ာွေးကိို  မိ်ွေးလိိုက်ပါ။ ခပနခ်ဖညဲ့မ်ယ်ဲ့ပစစညွ်ေးသတ ခဖစ်တဲဲ့ ပဝါအ စ်၊ 

အစာွေးထိိုွေးလက်အတိ်မ ာွေး၊ ပူသဖာငွ်ေးမ ာွေး၊ အသအွေးပိိုကမ် ာွေး၊ အပိိုပိိုက်အနညွ်ေးငယတ်ိို ဲ့ကိို သက ာငွ်ေး ာွေးသတ  

သနာက်အတနွ်ေးြ နိမ်ှာ ပလတ်စတစ်ပံိုွေးကိို ခပနခ်ဖညဲ့တ်ဲဲ့အြါ အဆင ်င်ဲ့ခဖစ်သအာင ်ခပငထ်ာွေးသပွေးပါ။ 

သဘဇငအ်ြက်အြဲရှိပါက စာွေးပ ဲတစ်လံိုွေးစ အနာွေးတ င ်သရပံိုွေးမ ာွေးြ ထာွေးပါ။  

 န် ဲ့ရှငွ်ေးပပ ွေးတဲဲ့အြါ ပိိုက်မှတိပ်မ ာွေးကိို တတန်ိိုင ်မ  ြ ာြိိုငွ်ေးပါ။ က နတ်ဲဲ့တိပ်မ ာွေးကိို 

ကတ်သ ကွေးခဖင်ဲ့ ညှပ်ြိိုငွ်ေးပါ။ 

 

ခနာကဆ်ကတ်ွွဲ 

အတနွ်ေးထကဲ သက ာငွ်ေး ာွေးသတ ရဲ ဲ့ ေဟို ိုတနငှ်ဲ့ ငရ်ိိုွေးသပေါ်လိိုက်ပပ ွေး ဒ  ငြ်နွ်ေးစာကိို 

 င ်ကာွေးခြငွ်ေးက ပိိုပပ ွေးအသထာက်အကူခပြုပါတယ်။ ဥပမာ သက ာငွ်ေး ာွေးသတ က အခြာွေးြနဓာစနစ်သတ ကိို 

သလဲ့လာဖူွေးရင ်ြနဓာအစိတအ်ပိိုငွ်ေးသတ က ဘယ်လိိုသပါငွ်ေးစပ်ပပ ွေး ဘယ်လိိုအလိုပ်လိုပ်သ ကာငွ်ေး 

သမွေးြ နွ်ေးသတ သမွေးခမနွ်ေးနိိုငပ်ါတယ်။  Cellular Respiration အသ ကာငွ်ေးကိို သလဲ့လာဖူွေး ကပါက 

ဆလဲ်သတ ဆ ကိို ပိို ဲ့သဆာငရ်တဲဲ့၊ ဖယ်ရှာွေးရတဲဲ့ ပစစညွ်ေးသတ အသ ကာငွ်ေး၊ ဘာသ ကာင်ဲ့ အသရွေးပါသ ကာငွ်ေး 

သမွေးခမနွ်ေးနိိုငပ်ါတယ်။  ဖိအာွေးအသ ကာငွ်ေး သလဲ့လာဖူွေး ကပါက အရညသ်တ ရဲ ဲ့ဖိအာွေးကိို 

 က်သရာက်သစနိိုငတ်ဲဲ့အရာသတ အသ ကာငွ်ေး သမွေးခမနွ်ေးနိိုငပ်ါတယ်။ 



 

အစြ  ပပ ွေး ည်ဲ့နဲ ဲ့ စိနသ်ြေါ်မှုသတ  စနိိုငပ်ါပပ ။ သလဲ့လာဖူွေးတဲဲ့ ------ ကိိုအ ံိုွေးခပြုပပ ွေး 

သ  ွေးလညပ်တ်မှုစနစ်တစသ်လ ာက် သရတ နွ်ေးတငသ်ပွေးနိိုငမ်ည်ဲ့ သရတငစ်က်တစ်ြိုကိို 

ဒ ဇိိုငွ်ေးဆ တဲညသ်ဆာငြ်ိိုငွ်ေး ကညဲ့ပ်ါ။ ပစစညွ်ေးမ ာွေးကိို စတငမ်ိတ်ဆက်ပါ။ တညသ်ဆာက်မယ်ဲ့စနစ်က 

ဘယ်လိိုအ ံိုွေးဝငမ်ယ်၊ သက ာငွ်ေး ာွေးသတ ကိို ဘယလ်ိိုအကဲခဖတ်မယ်ဆိိုတာကိို ရှငွ်ေးခပပါ။ 

သက ာငွ်ေး ာွေးသတ ကိိုသမွေးပပ ွေး စံနှုနွ်ေးမ ာွေးကိို အတတူက   တ်မှတ်နိိုငပ်ါတယ်။ 

 

ဒ ဇိိုငွ်ေးနငှ်ဲ့ ဖ ဲွဲ့စညွ်ေးပံိုကိို စဥ်ွေးစာွေးခြငွ်ေး 

ဒ အဆင်ဲ့မှာ သက ာငွ်ေး ာွေးသတ ကိို  တူိို ဲ့စနစ်ရဲ ဲ့ သနရာအမ ိြုွေးမ ိြုွေးကိို သ  ွေးမ ာွေးထညဲ့ ်ကညဲ့ြ်ိိုငွ်ေးပပ ွေး 

ဘယ်လိိုအလိုပ်လိုပ်သနလဲ ဆနွ်ေးစစ် ကညဲ့ြ်ိိုငွ်ေးပါ။ ရညရ် ယ်ြ ကတ်စ်ြိုစ အတ က် ပစစညွ်ေးသတ ရဲ ဲ့ 

အလိုပ်လိုပ်ပံိုကိို သက ာငွ်ေး ာွေးမ ာွေးသလဲ့လာရငွ်ေးနဲ ဲ့ ဒ ဇိိုငွ်ေးဟာ တိိုွေးတကလ်ာပါလိဲ့မ်မယ်။ ပိိုက်သတ  

ဆက်တဲဲ့သနရာမှာ သက ာငွ်ေး ာွေးသတ  အကူအည လိိုနိိုငပ်ါတယ်။ ပိိုက်အကက ွေးသတ မှာ 

အသပါက်မ ာွေးသဖာက်သပွေးထာွေးခြငွ်ေးက သက ာငွ်ေး ာွေးသတ  ပိိုက်အကက ွေးနငှ်ဲ့ အသ ွေးကိို ဆက်တဲဲ့အြါ 

လ ယ်ကူသစပါလိဲ့မ်မယ်။ 

သက ာငွ်ေး ာွေးသတ  ပစစညွ်ေးမ ာွေးကိို ရငွ်ေးနှ ွေးသစရန ်သစာသစာသပွေးထာွေးပါ။  ိို ဲ့သ ာ် 

စတငမ်သဆာက်ြင ်အဖ ဲွဲ့တစ်ြိုြ ငွ်ေးဆ ကိို  တူိို ဲ့ရဲ ဲ့နမူနာပံိုစံငယ်ကိို အြ ငွ်ေးြ ငွ်ေး သဘာတူြိိုငွ်ေးပါ။ 

 ငယ်ူြဲဲ့တဲဲ့အတိိုငွ်ေး မိမိတိို ဲ့ရဲ ဲ့စနစ်သတ  ပိိုတိိုွေးတက်လာသအာငက်ကိြုွေးစာွေးသနဖိို ဲ့ သက ာငွ်ေး ာွေးသတ ကိို 

အာွေးသပွေးပါ။ ဒါသပမဲဲ့ လိုပ်သဆာငြ် က်မပပ ွေးြင ်ပံို ကမ်ွေးကိိုအပပ ွေး တ်ြိိုငွ်ေးပါ။ 

တခြာွေးအတနွ်ေးသတ ကလညွ်ေး ဘာပစစညွ်ေးသတ လိိုအပ်သ ကာငွ်ေးနငှ်ဲ့ ဒ ပစစညွ်ေးသတ  

အလဟဿမပ က်စ ွေး င်ဲ့သ ကာငွ်ေး သက ာငွ်ေး ာွေးသတ  နာွေးလညသ်အာင ်သ ြ ာရငှွ်ေးခပသပွေးပါ။ 

 

သဒတာမ ာွေးကိို ဆနွ်ေးစစ်ခြငွ်ေးနငှ်ဲ့ ပံိုစံငယ်ကိို အကဲခဖတ်ခြငွ်ေး 

 



 

သက ာငွ်ေး ာွေးသတ ရဲ ဲ့ လိုပ်သဆာငြ် က်ကိို  ကည်ဲ့ပပ ွေး ဒ စမ်ွေး ပ်ြ က်မှာပါဝငတ်ဲဲ့  ပိပံနငှ်ဲ့ 

အငဂ် ငန် ယာ  သဘာတရာွေးမ ာွေးနဲ ဲ့ပတ် က်တဲဲ့ ယူဆြ က်မ ာွေးကိို သလဲ့လာပါ။  တူိို ဲ့ရဲ ဲ့ သမွေးြ နွ်ေးမ ာွေးကိို 

နာွေးသထာငပ်ပ ွေး  တူိို ဲ့ရဲ ဲ့ ဒ ဇိိုငွ်ေးဆံိုွေးခဖတ်ြ က်မ ာွေးကိို သမွေးခြငွ်ေးခဖင်ဲ့ ဒ သ  ွေးလညပ်တ်မှုစနစ်နငှ်ဲ့ ပတ် က်ပပ ွေး  

 

သက ာငွ်ေး ာွေးသတ  ဘယ်လိိုြ ဥ်ွေးကပ်လဲဆိိုတာ သလဲ့လာနိိုငပ်ါတယ်။ 

အိုပ်စိုတစ်ြိုစ ရှိသက ာငွ်ေး ာွေးမ ာွေးကိို ၎ငွ်ေးတိို ဲ့၏စနစ်မ ာွေးအာွေး မတူည တဲဲ့အသခြအသနသတ မှာ 

စမ်ွေး ပ် ကည်ဲ့ရန ်စိနသ်ြေါ်လိိုက်ပါ။ (ဥပမာ - သလဲ့က ငြ်နွ်ေးလိုပ်သနြ ိန ်ဒါမှမဟိုတ် အပ်ိသနြ ိနတ်ိို ဲ့မှာ 

နလှံိုွေးြိုနန်ှုနွ်ေးသခပာငွ်ေးလတဲဲဲ့အြါ သ  ွေးလညပ်တ်စနစဟ်ာ ဘယ်လိိုသကာငွ်ေးသကာငွ်ေးလညပ်တန်ိိုငလ်ဲ 

သတ ွေး ကည်ဲ့ြိိုငွ်ေးပါ။) 

သက ာငွ်ေး ာွေးသတ ကိို  တူိို ဲ့စနစ်အသ ကာငွ်ေး တခြာွေးအတနွ်ေး ာွေးသတ ကိို ရငှွ်ေးခပြိိုငွ်ေးပါ။  တူိို ဲ့ရဲ ဲ့ 

အာွေး ာြ က်သတ ကိို သခပာခပြိိုငွ်ေးပပ ွေး အာွေးနညွ်ေးြ ကန်ငှ်ဲ့ ြနဓာကိိုယ်အသပေါ် က်သရာက်မှုနိိုငမ် ာွေးကိိုလညွ်ေး 

သဆ ွေးသန ွေးြိိုငွ်ေးပါ။ 

သက ာငွ်ေး ာွေးမ ာွေးကိို မတညူ တဲဲ့အသခဖအမ ိြုွေးမ ိြုွေးကိို ရာှသဖ ြိိုငွ်ေးပါ။ ပိိုက်အရ ယ်အစာွေးအမ ိြုွေးမ ိြုွေး၊ 

သရတ နွ်ေးတငစ်က်ရဲ ဲ့  ပံိုစံနငှ်ဲ့အရ ယ်အမ ိြုွေးမ ိြုွေး၊ ဖိအာွေးအမ ိြုွေးမ ိြုွေးမှာ သရစ ွေးဆငွ်ေးပံို၊ သခပာငွ်ေးခပနစ် ွေးဆငွ်ေးမှုကိို 

ကာက ယ်ပံို၊ နလှံိုွေး ိို ဲ့သရမ ာွေးမစ ွေးဆငွ်ေးနိိုငခ်ြငွ်ေးနငှ်ဲ့ ပိိုက်မ ာွေးမှယိိုစိမ်ဲ့ခြငွ်ေးမ ာွေးကိို 

အဓိကထာွေးသလဲ့လာြိိုငွ်ေးပါ။ 

သက ာငွ်ေး ာွေးမ ာွေး  တူိို ဲ့ရဲ ဲ့ကနဥ ွေးဒ ဇိိုငွ်ေးမ ာွေးကိို အကဲခဖတ်ြိိုငွ်ေးပပ ွေးတဲဲ့အြါ 

သနာက်ထပ်လိုပ်မယ်ဲ့ပံိုစံမ ာွေးမှာ ထညဲ့ ် ငွ်ေးလိိုတဲဲ့ ဒ ဇိိုငွ်ေးမ ာွေးကိို ဆံိုွေးခဖတ်ြိိုငွ်ေးပါ။ ပထမစမ်ွေး ပ်မှုမှ 

အသထာက်အထာွေးမ ာွေးအသပေါ်အသခြြံ၍ ၎ငွ်ေးတိို ဲ့၏သရ ွေးြ ယ်မှုမ ာွေးကိို သက ာငွ်ေး ာွေးမ ာွေးအာွေး 

ရှငွ်ေးခပြိိုငွ်ေးပါ။  သ  ွေးလညပ်တ်မှုစနစ်နဲ ဲ့ပတ် က်ပပ ွေး ၎ငွ်ေးတိို ဲ့ လက်ရှိနာွေးလညမ်ှုအသပေါ်မူတည၍် 

အဆိိုပါအြ က်မ ာွေး ည ်အဘယ်သ ကာငဲ့အ်သရွေးကက ွေးသ ကာငွ်ေး ရှငွ်ေးခပြိိုငွ်ေးပါ။ 

  

 



 

 

စာခရ်းသ ူငှ်ော့ မှ မငမ််းကိို်းကာ်းချက ်

ဒ သလဲ့က င်ဲ့ြနွ်ေးက San Jose, CA မှာရှိတဲဲ့ Tech Museum ရဲ ဲ့ ဒ ဇိိုငွ်ေးစိနသ်ြေါ် ပ ဲ “Pump it Up!” 
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