
 

သငခ်န််းစာ 

လျှစ်စ ီးပတ်လမ်ီးကိရယိာ (ဆာီးကစ်ဘတု်ပပာီး) 

  

အဓိကအချကမ်ျာ်း 

ရရာငစ် ုမ ီးကကိ ီးရလီးရတွေကို ရိုီးရှငီ်းတ ဲ့ဆာီးကစ်ဘတု်ပပာီးန ဲ့သွေယ်တနီ်းကာ ပ ုစ အမ ိ ီးမ ိ ီးရ ာ်ပပ ီး 

ပွေ ရတာ်ရတွေမှာ အလှဆငန်ိငုပ်ါတယ်။ တနီ်းဆကန်ငှ်ဲ့ပပိ ငဆ်က်လျှပ်စ ီးပတ်လမ်ီးရတွေရ ဲ့ 

ဝိရသသလကခဏာရတွေကို ရလဲ့လာရမှာပ စ်ပါတယ်။ 

  

ဘာသာရပ် 

ရူပရေဒ 

  

ခခေါင််းစဥ်မျာ်း 

လျှပ်စစ်နငှ်ဲ့သ လိုက ်

  

SDG Links 

SDG 7 

SDG 9 

  

STEM 

S = 80% 

T = 60% 

E = 80% 

M = 10% 

 

  



 

အဓိကခသာော့ချကမ်ျာ်း 

 

တနီ်းဆက်၊ ပပိ ငဆ်က်၊ လျှပ်စ ီးပတ်လမ်ီး၊ exhibit-based၊ patterns ပ ုစ မ ာီး၊ အရ ကာငီ်းအက ိ ီး၊ 

စနစ်မ ာီးနငှ်ဲ့ စနစ်နမူနာမ ာီး၊ စွေမ်ီးအငန်ငှ်ဲ့ပဒပ်၊ တညရ်ဆာက်ပ ုနငှ်ဲ့လုပ်ငနီ်း 

  

အတန််း 

တနီ်းပမင်ဲ့အဆင်ဲ့ 

  

ရင််းမမစအ်မျိ ်းအစာ်း 

လက်ရတွေွေ့စမ်ီးသပ်ခ က ်

  

စမ််းသပ်ရန်ကကာချိန် 

၆၀ မိနစ ်

  

မိတဆ်က ်

တနီ်းဆက်လျှပ်စ ီးပတ်လမီ်းကရန မ ီးသ ီးတစ်လ ုီးပ  တ်လိုက်ရင ်

က နမ် ီးသ ီးအာီးလ ုီးမလငီ်းရတာဲ့ရပမယ်ဲ့ ပပိ ငဆ်က်လျှပ်စ ီးပတ်လမ်ီးမှာရတာဲ့ မ ီးသ ီးတစ်လ ုီး (သို ဲ့) 

တစ်လ ုီးထက်ပုိပ  တ်လိုကရ်ငလ်ညီ်း တပခာီးမ ီးသ ီးရတွေ ဆက်လက်လငီ်းရနတာကို 

ယခုစမ်ီးသပ်ခ က်မ ာီးမှတဆင်ဲ့ ရလဲ့လာနိငုပ်ါတယ်။ တနီ်းဆက်ပတ်လမ်ီးမှာ မ ီးသ ီးမ ာီးမ ာီးတပ်ရလ 

မ ီးသ ီးတစ်လ ုီးစ ရ ဲ့အလငီ်း မှိနလ်ာရလပ စ်ပပ ီး ပပိ ငဆ်က်ပတ်လမ်ီးမှာရတာဲ့ မ ီးသ ီးအရရအတွေက်က 

မ ီးအလငီ်းအမှိနအ်ရပေါ် သက်ရရာက်မှုမရှိရပ။ 

လူရနအမိ်ရတွေမှာဆငထ်ာီးတ ဲ့ လျှပ်စ ီးပတ်လမ်ီးက တနီ်းဆက်လာီး၊ ပပိ ငဆ်ကလ်ာီး? 

ရပါငမု်န် ဲ့မ ီးကငစ်က်နငှ်ဲ့ရရဒ ယိုကို ပလပ်ရပါက်တစ်ခုတညီ်းမှာတပ်ထာီးခ ိန ်

ရပါငမု်န် ဲ့မ ီးကငစ်က်ပိတသ်ွောီးရင ်ရရဒ ယိုပါပိတ်သွောီးမှာလာီး? ရနအမိ်မှာအသ ီုးပပ ရနတ ဲ့ 

လျှပ်စစ်ပစစညီ်းရတွေကို တစ်ခုခ ငီ်းစ  အ ွေင်ဲ့အပိတ်လပ်ုလို ဲ့ရရင ်အမ်ိရ ဲ့လျှပ်စ ီးပတ်လမ်ီးက 



 

ပပိ ငဆ်က်ပ စ်ပါတယ်။ အကယ်၍ အမိ်မှာ လျှပ်စစ်မ ီးသ ီးတစ်လ ုီးကျွမ်ီးရနခ ိန ်

တပခာီးလျှပ်စစ်မ ီးရတွေကိုပါ သ ီုးမရရတာဲ့ဘီူးဆိုရင ်တနီ်းဆက်ပ စ်ပါတယ်။  

တခ ိ ွေ့ တ်စာအုပ်ရတွေမာှ ဘတထ ရ ရ ဲ့ အ ိုငတုက်ရနအမငတု်ကို 

လျှပ်စစ်ပ တ်သနီ်းစ ီးဆငီ်းတယ်ဆိုပပ ီး လျှပ်စ ီးပတ်လမ်ီးရ ဲ့ ဥ ီးတညရ်ာလမ်ီးရ ကာငီ်းကို 

လျှပ်စစ်ဓာတ် ိုလမ်ီးရ ကာငီ်းအပ စ် သတ်မှတ်ပါတယ်။ လက်ရတွေွေ့ မှာရတာဲ့ ဝိငုယ်ာကကိ ီးရတွေထ က 

လျှပ်စစ်ဓာတ် ိုရတွေက ရရွေ ွေ့လ ာီးပခငီ်းအလ ဥ်ီးမရှိပါဘီူး။ ဘတထ ရ ရ ဲ့ လျှပ်စစ်ဓာတမ်ရတွေကသာ 

အမငတု်ကရနအ ိုငတု်ကို ရရွေ ွေ့လ ာီးစ ီးဆငီ်းပါတယ်။ သို ဲ့ရသာ်လညီ်း အ ိုငတု်မစှ ီးဆငီ်းလာတ ဲ့ 

လျှပ်စစ်ဓာတ် ိုရရွေ ွေ့လ ာီးပခငီ်းကို လျှပ်စ ီးရ ကာငီ်းအပ စ်သတ်မှတ်တ ဲ့ 

ရနာက်ခ အရ ကာငီ်းအရငီ်းရတွေရှိပပ ီး ထိအုသ ီုးအနှုနီ်းကို ယခုထဆိက်လက်သ ီုးရနဆ ပါ။ 

၎ငီ်းနညီ်းန ဲ့သတ်မှတ်ထာီးတ ဲ့ လျှပ်စ ီးကို “သမရိုီးက လျှပ်စ ီး (Conventional Current)” လို ဲ့ရခေါ်ပါတယ်။ 

တခ ိ ွေ့အရပခအရနရတွေမှာ (ဥပမာ တစ်ပိုငီ်းလျှပ်ကူီးပစစညီ်း၊ ရပ ာ်ရညန်ငှ်ဲ့ ဓာတ်ရငွေွေ့ရတွေမှာ 

လျှပ်စ ီးဝငရ်နတ ဲ့ပဒပ်မှုနရ်လီးရတွေ ရရွေ ွေ့လ ာီးပခငီ်း) ဓာတ် ိုက အမှနတ်ကယ်ရရွေ ွေ့လ ာီးပပ ီး 

လျှစ်စ ီးရ ကာငီ်းပ စ်လာရစပါတယ်။ ရိုီးရှငီ်းတ ဲ့ဆာီးကစ်တစ်ခုအတွေက် အ လက်ထရွေနစ် ီးရ ကာငီ်း 

(လျှပ်စစ်ဓာတ်မစ ီးရ ကာငီ်း) ကိုအသ ီုးပပ တာက ပုိလွေယ်ကူပါတယ်။ ဒ ရလဲ့က င်ဲ့ခနီ်းမှာ 

လျှပ်စ ီးရ ကာငီ်းနငှ်ဲ့ အ လက်ထရွေနစ် ီးရ ကာငီ်းဆိုတ ဲ့ အသ ီုးအနှုနီ်းနစှ်ခုကို  လယှ်ပပ ီးသ ီုးသွောီးပါမယ်။ 

  

ဥ ်းခဆာငခ်မ်းခွန််း 

၁။ ရနာက်ဆ ုီးသွေယ်တနီ်းခ တိ်ဆက်ပပ ီးတ ဲ့အခါ မ ီးသ ီးရတွေဘာပ စ်သွောီးလ ? 

ထနိထ်နိလ်ငီ်းရနလာီး? မှိနမ်ှိနရ်လီးပ လငီ်းရနလာီး? 

၂။ မ ီးသ ီးတစ်လ ုီးရ ဲ့မ ီးအလငီ်းရရာငက်ို မ ီးသ ီးနစ်ှလ ုီးထ ကတစ်လ ုီးစ ရ ဲ့မ ီးအလငီ်းရရာငန် ဲ့ 

ဘယ်လိုနှုငိီ်းယှဥ် ကည်ဲ့လို ဲ့ရမလ ? 

၃။ မ ီးသ ီးနစ်ှလ ုီးရ ဲ့လုပ်ရဆာငခ် ကက် သ ီးသန် ဲ့သွေယ်တနီ်းထာီးတ ဲ့ မ ီးသ ီးသ ီုးလ ုီးရ ဲ့ 

လုပ်ရဆာငခ် က်န ဲ့ယှဥ်ရင ်ဘာကွောလ ? 

  

လိိုအပ်သည်ော့ပစစည််းမျာ်း/ မပငဆ်ငပ် ို 



 

·   သ ရိုက်တ ူ

·   ၁.၅ လက်မ (၄ စငတ် မ တာ) အရှညရ်ှိ စတ ီးလ်အမိ်ရိုက်သ အထ ူ- ၁၁ ရခ ာငီ်း 

·   ၅ လက်မခွေ  x ၉ လက်မ (၁၄ x ၂၃ စငတ် မ တာ) သစ်သာီးဘတု်ပပာီး 

·   နှုတ်ချွနန်ှုတ်ခမ်ီးပါီးပလာယာ 

·   ဘတထ ရ အိုီးညှပ်ကလစ်အရသီး - ၁၂ ခု 

·   SAE 10 ဝါရှာအပပာီး - ၄ ပပာီး 

·   ၅/၈ လက်မ (၁.၆ စငတ် မ တာ) Phillips သတတ  ငါီးရိုီးစကူ (န ပါတ်၈) - ၄ ရခ ာငီ်း 

·   Phillips ဝက်အူလှည်ဲ့ 

·   AA ဓာတ်ခ  - ၂ လ ုီး 

·   LED မဟုတ်ရသာ ပွေ ရတာ်မ ာီးတွေငထ်ွေနီ်းရလဲ့ရှိသည်ဲ့ မ ီးသ ီးကကိ ီးအတို 

(မ ီးသ ီးပွေင်ဲ့အရသီး) 

·   Wire strippers 

·   ၆ လက်မ (၁၅ စငတ် မ တာ) အရှညရ်ှိ ဝိုငယ်ာကကိ ီး (န ပါတ် ၂၀  သို ဲ့ ၂၂) - ၃ ရခ ာငီ်း 

Solid ဝိုငယ်ာ (အူတိုငရ်နရာမှာ အလ ုီးထ ူခ သတတ  ကကိ ီးတစ်ရခ ာငီ်းသာပါတ ဲ့ ဝိုငယ်ာကကိ ီး) သို ဲ့ 

Stranded ဝိုငယ်ာ (က စထ်ာီးတ ဲ့ရ ကီးနနီ်းကကိ ီးမျှငရ်တွေကို ဝိုငယ်ာတစ်ရခ ာငီ်းအပ စ် 

ပပနစ်ညီ်းထာီးတ ဲ့ ဝိုငယ်ာကကိ ီး) ၊ သို ဲ့မဟုတ် မ ီးသ ီးဝိုငယ်ာကကိ ီးမှ ပုိရနသာ 

ဝိုငယ်ာကကိ ီးအပုိငီ်းအစ 

·   သတတ  စကက ူညှပ်ကလစ်အရပမာက်အမ ာီး 

·   ခ တ  သို ဲ့မဟုတ် မာကာ (ပ ုတွေငမ်ပပထာီး) 

·   အညွှနီ်းတပ်ရန ်စရတကာ (မသ ီုးလညီ်းရ) 

  

လိုပ်ခဆာငခ်ျက/် လိုပ်ငန််းစဥ် 

၁။ ဘတု်ပပာီးကို အလ ာီးလိုက်ထာီးပါ။ ယခုအဆင်ဲ့အတွေက် ဘတု်ပပာီးရ ဲ့ပုိတိုတ ဲ့တစ်ပခမ်ီးကိုပ  

အသ ီုးပပ မှာပ စ်ပါတယ်။ တူနငှ်ဲ့အမ်ိရိုက်သ အထတူစ်ရခ ာငီ်းကိုသ ီုးပပ ီး စကူထည်ဲ့လို ဲ့ရတ ဲ့ 



 

အပါက်ငယ်ရလီးရပါက် ရ ာက်ပါ။ ရနာက်တပ်ရမယ်ဲ့ ဘတထ ရ အိုီးညှပ်ကလစ်ရတွေအတွေက် 

ရနရာက ယ်က ယ်ရှိရသီးရင ်စကူရတွေအတွေက် ရနရာအတိအက သတ်မှတရ်နမ်လိုပါ။ 

၂။ ဘတထ ရ ကလစ်ရှစ်ရခ ာငီ်းကိုယူပါ (က နတ် ဲ့ရလီးရခ ာငီ်းကို အဆင်ဲ့ ၉ မှာ လိုပါလိမ်ဲ့မယ်)။ 

နှုတ်ချွနန်ှုတ်ခမ်ီးပါီးပလာယာကိုသ ီုးပပ ီး ဘတထ ရ ကလစ်ရတွေရ ဲ့ လက်ကိုငအ်စွေနီ်းနစှ် က်ကို 

အပပငဘ်က်သို ဲ့ရကွေီးလိုက်ပါ။ ကလစ်တစ်ခုစ ရ ဲ့အစွေနီ်းနစ်ှ က်က အပပာီးလိုက်ပ စ်ရနရပါမယ်။  

၃။ စကူတစ်ခုစ မှာ ဝါရှာပပာီးတပ်ဆပ်ပပ ီး ခုနကရ ာက်ထာီးတ ဲ့အရပါကင်ယ်ရတွေထ  

စကူတစ်ဝက်ထရိရာက်ရအာင ်ရစ်ထည်ဲ့ရပီးပါ။ 

၄။ ဘတထ ရ ကလစ်နစ်ှရခ ာငီ်းရ ဲ့ ပပာီးရနတ ဲ့အစွေနီ်းရတွေကို ဝါရှာတစ်ခုစ ရ ဲ့ရအာကမှ်ာထာီးပါ။ 

အဆင်ဲ့ (၁) ရ ဲ့ပ ုမှာပပထာီးတ ဲ့အတိုငီ်း ကလစ်ရတွေကို ဘတု်ပပာီးအလ ာီးန ဲ့အပပိ င ်

ဆန် ဲ့က ငဘ်က်တစ် ကဆ် သို ဲ့ ဥ ီးတညရ်နတ ဲ့အရနအထာီးမှာ ရနရာခ ပါ။ ဝါရှာရတွေနငှ်ဲ့ဘတု်ပပာီး ကာီးရှိ 

ကလစ်မ ာီးပမ ပမ တ ဲ့အထ ိစကူမ ာီးကိုက ပ်လိုက်ပါ။ 

၅။  ရရှွေ့အဆင်ဲ့မှာခ နခ် ဲ့တ ဲ့ ဘတု်ပပာီးအထက်ပိုငီ်းတစပ်ခမ်ီးကို အသ ီုးပပ ပါမယ်။ ပ ုပါအတိုငီ်း 

ဓာတ်ခ နစှ်လ ုီးပါတလ်ညမ်ာှ သ ဆယ်ဲ့နစှ်ရခ ာငီ်းလ ုီးကို ၁/၂ လက်မ (၁.၂ စငတ် မ တာ)ခန် ဲ့ 

ပမ ပ်ဝငသ်ညအ်ထ ိတူန ဲ့ထပုါ။ ဓာတ်ခ ရတွေ ကာီးမှာ သ တစ်ရခ ာငီ်းထာီးပခငီ်းက မ ီးသ ီးရတွေကို 

ဓာတ်ခ တစ်လ ုီးန ဲ့ ဒါမှမဟတု် နစ်ှလ ုီးန ဲ့ပါဝါရပီးပပ ီး လငီ်းရစမလာီးဆိုတာကို မိမရိလဲ့လာထာီးတ ဲ့အတိုငီ်း 

ရရွေီးခ ယန်ိငုပ်ါတယ်။ ဓာတ်ခ ရတွေရ ဲ့ ဓာတ်မငတု် (ပပာီးတ ဲ့အစွေနီ်းဘက်) ကို ဘယ်ဘက်သို ဲ့လှည်ဲ့ထာီးပါ။ 

၆။ မ ီးသ ီးသ ီုးလ ုီးကို တစ်လ ုီးခ ငီ်း ကကိ ီးမှပ တ်လိုကပ်ါ။ ကပ်လ က်မ ီးသ ီးရတွေ ကာီးရှိ 

ဝိုငယ်ာကကိ ီးကို တစ်ဝက်ရနရာကရနပ တ်ပါ။ ဒါဆိုရင ်မ ီးသ ီးတစ်လ ုီးစ ရ ဲ့ ဝိုငယ်ာကကိ ီးနစှ်ရခ ာငီ်းက 

အရှညည် ပါလိမ်ဲ့မယ်။ အခဆုို သက်ဆိုငရ်ာဝိုငယ်ာကကိ ီးတစ်ခုစ က အစွေနီ်းနစှ် ကက်ိုသွေယ်တနီ်းရနတ ဲ့ 

သ ီးပခာီးမ ီးသ ီးသ ီုးလ ုီးကို ရရှိပါပပ ။ 

၇။ Wire strippers ကိုသ ီုးပပ ီး ဝုိငယ်ာကကိ ီးရတွေရ ဲ့အစွေနီ်းနာီးက အပူစ ီးကူီးပခငီ်းကိတုာီးဆ ီးရပီးတ ဲ့ 

အပပငဘ်က်လျှပ်ကာအခွေ ကို ၁/၂ လက်မ (၁.၂ စငတ် မ တာ) ခန် ဲ့ခွောလိုက်ပါ။ ၎ငီ်းတို ဲ့ကိ ု

ရနာက်အဆင်ဲ့မ ာီးတွေင ်အသ ီုးပပ ရန ်ယ်ထာီးပါ။ 



 

၈။ ရနာက်ထပ်ဝုိငယ်ာသ ီုးကကိ ီးရ ဲ့ အစွေနီ်းမ ာီးမှ လျှပ်ကာအခွေ မ ာီးကိုလညီ်း  ယလ်ိုက်ပါ။ 

ဝိုငယ်ာတစ်စကို ရနာက်အဆင်ဲ့မ ာီးတွေငသ် ီုးရန ် ယထ်ာီးပါ။ အဆင်ဲ့ (၉) မှာရတာဲ့ 

တပခာီးဝိုငယ်ာနစှ်ရခ ာငီ်းကို ဘတထ ရ ကလစ်ရတွေန ဲ့ တွေ ခ ညရ်မှာပါ။ 

၉။ နှုတ်ချွနန်ှုတ်ခမ်ီးပါီးပလာယာကိုသ ီုးပပ ီး အဆင်ဲ့(၈) မှာ လျှပ်ကာအခွေ ခွောထာီးတ ဲ့ 

ဝိုငယ်ာကကိ ီးနစှ်စကို က နရ်ှရိသီးတ ဲ့ ဘတထ ရ ကလစ်ရလီးရခ ာငီ်းန ဲ့ ပမ ပမ ရအာငတ်ွေ ခ ညရ်ပါမယ်။ 

အရကာငီ်းဆ ုီးနညီ်းကရတာဲ့ ဝုိငယ်ာရ ဲ့ လျှပ်ကာအခွေ ချွတ်ထာီးတ ဲ့အစွေနီ်းဘက်ကကိ ီးကို 

ကလစ်အရနာက်ဘကန်ာီးက အရပါက်ထ ထည်ဲ့ခ ညတ်ာပါပ ။ ဒါဆိုရင ်လျှပ်ကာအခွေ ရှိတ ဲ့အပုိငီ်းဟာ 

ကွေငီ်းနစှ်ခု ကာီးက ကလစအ်ရကွေီးထ မှာ ပငမ်ိပငမ်ိရလီးရှိရနပါလိမ်ဲ့မယ်။ အ ဲ့ဒ ရနာက် ဝုိငယ်ာကကိ ီးရ ဲ့ 

လျှပ်ကာအခွေ မရှတိ ဲ့အစွေနီ်းကို ကလစ်အန ီးယူလာပပ ီး လျှပ်ကာအခွေ ရှတိ ဲ့အစွေနီ်းရပေါ်ကို တငလ်ိုက်ပါ။ 

ပပ ီးတာန ဲ့ ဝုိငယ်ာကကိ ီးရ ဲ့ လျှပ်ကာအခွေ ရှိတ ဲ့အပုိငီ်းနငှ်ဲ့မရှိတ ဲ့အပုိငီ်း နစှ်ခုစလ ုီးအရပေါ်မှာ ကွေငီ်းနစှ်ခုကို 

တဆ ုီးရကွေီးထာီးလိုက်ပါ။ ဒါမှသာ ၎ငီ်းတို ဲ့ကို ရနရာတက  တငီ်းတငီ်းက ပ်က ပ်တွေ ထာီးနိငုမ်ာှပါ 

(ပ ုကက ီးခ  ွေ့  ကည်ဲ့ရန ်ပ ုရပေါ်ကလစ်နှပ်ိပါ)။ ဒ နညီ်းလမ်ီးက လျှပ်စစ်သွေယ်တနီ်းမှုကိရုရာ၊ 

အပပငဘ်က်ပစစညီ်းရတွေခ တိ်ဆက်မှုကိုပါ ရကာငီ်းမွေနရ်စပါတယ်။ 

၁၀။ ရနာက်ဆ ုီးမှာရတာဲ့ စမ်ီးသပ်ရတွေွေ့ ရှိခ က်ရတွေကို ရပခရာရကာက်နိငုရ်စရန ်မာကာ သို ဲ့ 

ခ တ သ ီုးပပ ီး ကလစ်ရတွေကို “၁” မှ “၈” အထ ိန ပါတတ်ပ်လိုက်ပါ (ပ ုတွေငရ်ှု)။ 

  

ခဆ်ွးခ ်ွးရန် 

  

စူီးစမ်ီးရလဲ့လာခ က် ၁။ သွေယ်တနီ်းခ တိ်ဆက်မှုမ ာီး ပပငဆ်ငပ်ခငီ်း 

မ ီးသ ီးတစ်လ ုီးကို ကလစ်န ပါတ် ၆ နငှ်ဲ့ ၇ မှာ သွေယ်လိုက်ပါ။ သ ရတွေကို ဓာတ်ခ ရတွေရ ဲ့အစွေနီ်းမှာ 

ကလစ်န ပါတ် ၂၊ ၃ နစ်ှရခ ာငီ်းန ဲ့ဆက်နိငုရ်အာင ်ဘတထ ရ ညှပ်ကလစ်နစ်ှရခ ာငီ်းသ ီုးပါ။ ကလစ်န ပါတ် ၄ 

နငှ်ဲ့ ၈ ကို ရပ ာင်ဲ့ထာီးတ ဲ့စကက ူညှပ်ကလစ်န ဲ့ဆက်ပါ။ ကလစ်န ပါတ် ၄ န ဲ့ ၅ ကိုဆက်နိငုရ်အာင ်

လျှပ်ကာပစစညီ်းခွောထာီးတ ဲ့ဝိုငယ်ာကိုသ ီုးပါ။ ရနာကဆ် ုီးသွေယ်တနီ်းပပ ီးခ ိနမ်ှာ မ ီးသ ီးဘာပ စ်သွောီးလ ? 

ထနိထ်နိလ်ငီ်းရနလာီး? ခပ်မှိနမ်ှိနလ်ငီ်းရနလာီး? (မှတခ် က်။   ။ မ ီးသ ီးမလငီ်းရင ်“အကူအည မ ာီး” 

ကို ကည်ဲ့ပါ။) 



 

  

စူီးစမ်ီးရလဲ့လာခ က် ၂။ မ ီးသ ီးမ ာီးကို တနီ်းဆက်သွေယ်တနီ်းပခငီ်း 

မ ီးသ ီးတစ်လ ုီးကို ကလစ်န ပါတ် ၆ နငှ်ဲ့ ၇  ကာီးထာီးပါ။ ကလစ် ၁ နငှ်ဲ့ ၅  ကာီးက ဝိုငယ်ာကကိ ီးကို 

ဒတုိယမ ီးသ ီးန ဲ့အစာီးထိီုးပါ။ စကက ူညှပ်ကလစ် ၄ နငှ်ဲ့ ၈  ကာီးက ဝိုငယ်ာကကိ ီးကို 

တတိယမ ီးသ ီးန ဲ့အစာီးထိီုးလိုက်ပါ။ မ ီးသ ီးသ ီုးလ ုီးစလ ုီးက တူည တ ဲ့မ ီးအလငီ်းရရာငန် ဲ့ 

ထနိလ်ငီ်းရနရပါမယ်။ (အကယ်၍ မ ီးသ ီးရတွေထ ကတစ်လ ုီးက တပခာီးမ ီးသ ီးနစှ်လ ုီးထက် 

ပုိလငီ်းရနတာပ ပ စ်ပ စ်၊ ပုိမှိနရ်နတာပ ပ စ်ပ စ် ထိမု ီးသ ီးကို ယ်ပပ ီး ရနာက်ထပ်မ ီးသ ီးတစ်လ ုီးန ဲ့ 

အစာီးထိီုးရပါမယ်။) မ ီးသ ီးသ ီုးလ ုီးရ ဲ့အလငီ်းကို ကနဥ ီးတပ်ဆငခ် ဲ့တ ဲ့ မ ီးသ ီးတစ်လ ုီးရ ဲ့အလငီ်းန ဲ့ 

ဘယ်လိုနှုငိီ်းယှဥ် ကည်ဲ့နိငုမ်လ ? 

ဆာီးကစ်မှမ ီးသ ီးရတွေထ ကတစ်လ ုီးကို ဝုိငယ်ာနငှ်ဲ့စကက ူညှပ်ကလစ်အစာီးမထိီုးဘ  

ပ  တ်လိုက်ပါ။ တပခာီးမ ီးသ ီးနစှ်လ ုီး ဘာပ စ်သွောီးလ ? ပ  တ်ထာီးတ ဲ့မ ီးသ ီးကို အစာီးထိီုးတပ် ကည်ဲ့ပပ ီး 

ရနာက်တစ်လ ုီးကိုပ  တ် ကည်ဲ့ပါ။ ဘယ်မ ီးသ ီးကိုပ  တ်လိုက်လ ဆိုတာ အရရီးကက ီးပါသလာီး? 

  

စူီးစမ်ီးရလဲ့လာခ က် ၃။ ေို ဲ့အာီးရပပာငီ်းပခငီ်း  

နဂိုနညီ်းအတိငုီ်း မ ီးသ ီးတစ်လ ုီးတညီ်းန ဲ့ ဆာီးကစ်ကိရုပပာငီ်းရဆာက် ကည်ဲ့ပါ။ 

ဓာတ်ခ ငတုန် ဲ့တွေ ထာီးတ ဲ့ အမိ်ရိုက်သ ကရန ဘတထ ရ ကလစ်ရတွေထ ကတစ်ရခ ာငီ်းကို 

ဓာတ်ခ ရတွေ ကာီးထ က အမိ်ရိုက်သ နာီးရရွှွေ့  ကည်ဲ့ပါ။ ဘာပမငရ်ပါသလ ? 

  

စူီးစမ်ီးရလဲ့လာခ က် ၄။ မ ီးသ ီးမ ာီးကို ပပိ ငဆ်က်သွေယ်တနီ်းပခငီ်း 

မ ီးသ ီးအာီးလ ုီး၊ ဝုိငယ်ာကကိ ီးရတွေနငှ်ဲ့ စကက ူညှပ်ကလစ်ရတွေကို ပ  တ်လိုက်ပါ။ ဓာတ်ခ အစွေနီ်းမှ 

ဘတထ ရ ညှပ်ကလစ်တစ်ရခ ာငီ်းထပ်ိကို ကလစ်န ပါတ် ၁ န ဲ့ဆက်လိုက်ပါ။ အပခာီးဆက်ထာီးတ ဲ့ 

ဓာတ်ခ တစ်လ ုီးရ ဲ့ထပ်ိကိ ုကလစ်န ပါတ် ၆ န ဲ့ဆက်ပါ။ ကလစ် ၁ နငှ်ဲ့ ၅  ကာီးကမ ီးသ ီးရတွေကို ကလစ် ၂ 

နငှ်ဲ့ ၆  ကာီးကမ ီးသ ီးရတွေန ဲ့သွေယ်တနီ်းပါ။ ဘာပ စ်သွောီးပါသလ ? မ ီးသ ီးတစ်လ ုီးပ  တ် ကည်ဲ့ပါ။ အခုရရာ 

ဘာပမငရ်ပါသလ ? 

 



 

 

၎ငီ်းမ ီးသ ီးကိုပပနထ်ာီးပပ ီး တပခာီးမ ီးသ ီးတစ်လ ုီးပ  တ ်ကည်ဲ့ပါ။ ဘာပ စ်သွောီးပါသလ ? 

ဘယ်ဓာတ်ခ တစ်လ ုီးကိုပ ပ  တ်ပ  တ် ထီူးပခာီးမှုရှိပါသလာီး? မ ီးသ ီးသ ီုးလ ုီးရ ဲ့အလငီ်းကိ ု

က နမ် ီးသ ီးနစှ်လ ုီးထ က တစ်လ ုီးခ ငီ်းစ ရ ဲ့အလငီ်းန ဲ့ ဘယ်လိုနှုငိီ်းယှဥ် ကည်ဲ့နိငုမ်လ ? 

မ ီးသ ီးနစ်ှလ ုီးရ ဲ့လုပ်ရဆာငခ် က်က သပ်သပ်စ သွေယ်တနီ်းထာီးတ ဲ့ မ ီးသ ီးသ ီုးလ ုီးရ ဲ့လုပ်ရဆာငခ် ကန် ဲ့ 

ဘယ်လိုကွောပခာီးပါသလ ? 

  

အကအူည မျာ်း 

မ ီးသ ီးမလငီ်းဘီူးဆိုရင ်အမိ်ရိုက်သ ရတွေက ဓာတ်ခ ငတု်ရတွေန ဲ့ 

ရသခ ာပမ ပမ ရအာငဆ်က်ထာီးရ ဲ့လာီး စစ်ရဆီးပါ။ သွေယ်တနီ်းခ ိတ်ဆက်မှုအာီးလ ုီးက ခိုငခ် ဲ့ရနရပါမယ်။ 

ဆာီးကစ်တစ်ခုမှာ အပ စ်မ ာီးတ ဲ့ပပဿနာက ရသခ ာမခ ိတ်ဆက်ထာီးတာရ ကာင်ဲ့ပါ။ 

အာီးကုနရ်နတ ဲ့ဓာတ်ခ မပ စ် ို ဲ့လညီ်း လိုပါတယ်။ 

ဘယ်ရနရာကလွေ ရနလ စစ်ရတာဲ့မယ်ဆိုရင ်ဓာတ်ခ မှာ သွေယ်တနီ်းထာီးတာရတွေအာီးလ ုီး 

ပပနပ်  တ်လိုက်ပါ။ ပ စ်နိငုတ်ာက ဓာတ်ခ အာီးပမနပ်မနက်ုနရ်စတ ဲ့ သွေယ်တနီ်းပ ုမ ိ ီး 

ခ ိတ်ဆက်ထာီးတာရ ကာင်ဲ့ပါ။ (ဒ လိုပ စ်ရင ်လုပ်ငနီ်းစဥ်တစ်ရလျှာက် ဓာတ်ခ ရတွေက 

သသိသိာသာပူလာပါလိမ်ဲ့မယ်။)  

ဝိုငယ်ာကကိ ီးရတွေရရာ၊ စကက ူညှပ်ကလစ်ရတွေရရာက အပူရကာငီ်းရကာငီ်းရလျှာက်ကူီးနိငုတ် ဲ့ 

ပစစညီ်းရတွေပ စ်တာရ ကာင်ဲ့ ကလစ်နစှ်ရခ ာငီ်းကိုဆက်ခ ငရ်င ်ဘယ်ပစစညီ်းမဆိုသ ီုးနိငုပ်ါတယ်။ 

  

ဆာီးကစ်တစ်ခု နတ် ီးပခငီ်း 

မ ီးသ ီးတစ်လ ုီးတညီ်းသ ီုးတ ဲ့ စူီးစမ်ီးရလဲ့လာခ က် ၁ မှာ ဓာတ်ခ ဘယ်ဘက် ဓာတ်မငတု်ကရန 

အ လက်ထရွေနရ်တွေထွေကလ်ာပပ ီး ဆာီးကစ်တစ်ရလျှာက် ပ တ်သနီ်းစ ီးဆငီ်း ကတယ်။ ၎ငီ်းတို ဲ့က ကလစ် ၂ 

နငှ်ဲ့ ၁၊ ဝိုငယ်ာကကိ ီး၊ ကလစ ်၅ နငှ်ဲ့ ၆၊ ကလစ် ၇ နငှ်ဲ့ ၈၊ စကက ူညှပ်ကလစ်၊ ကလစ် ၄ နငှ်ဲ့ ၃၊ 

ဓာတ်ခ ညာဘက်က ဓာတ ိ်ုငတု်ကို အဆင်ဲ့ဆင်ဲ့စ ီးဆငီ်းသွောီးပါတယ်။ ဒ လမ်ီးရ ကာငီ်းကို 

ပပ ီးပပည်ဲ့စ ုတ ဲ့လျှပ်စ ီးပတ်လမ်ီးလို ဲ့ရခေါ်ပါတယ်။ 



 

 

 

ဓာတ်ခ ၊ ဘတထ ရ ရတွေကို ‘ေို ဲ့’ န ဲ့အဆင်ဲ့သတ်မှတ်ပါတယ။် ‘ေို ဲ့’ဆိုတာ ဘတထ ရ ခ ညီ်းပ က နခ် ိန ်

အ လက်ထရွေနရ်တွေရှိတ ဲ့စွေမီ်းအငက်ို တိုငီ်းတာတ ဲ့ယနူစပ်ါ။ အ လက်ထရွေနရ်တွေက 

ပပ ီးပပည်ဲ့စ ုတ ဲ့လျှပ်စ ီးပတ်လမ်ီးကို ပ တ်သနီ်းစ ီးဆငီ်းတာရ ကာင်ဲ့ ၎ငီ်းတို ဲ့စွေမ်ီးအငက်ုနဆ် ုီးတ ဲ့ရနရာက 

မ ီးသ ီးသာပ စ်တယ်လို ဲ့ယဆူရပါတယ်။ အ ဲ့ဒ ရနရာမှာ စွေမ်ီးအငက် အလငီ်းရရာငအ်ပ စ် အသွေငရ်ပပာငီ်းပပ ီး 

မ ီးသ ီးက အပူဓာတ်ကိုထတု်ရပီးပါတယ်။ စွေမ်ီးအငအ်သွေငရ်ပပာငီ်းပခငီ်းပ စ်စဥ်က 

မ ီးသ ီးထ ပ တ်စ ီးတ ဲ့အ လက်ထရွေနက်ိုခုခ ပပ ီး မ ီးသ ီးက လျှပ်စစ်ခုခ နိငုတ်ယ်လို ဲ့ရပပာလို ဲ့ရပါတယ်။ 

အ လက်ထရွေနက် လျှပ်စ ီးပတ်လမ်ီးတစ်ရလျှာက်ပတရ်နခ ိနမ်ှာ စွေမ်ီးအငက်ုနဆ် ုီးရနရ ကာငီ်း 

သ ိို ဲ့လိုပါတယ်။ အ လကထ်ရွေနခ် ညီ်းပ ဆိုရင ်လျှပ်စ ီးပတ်လမ်ီးထ ကရန လျှ က သွောီးစရာ၊ 

ရပ ာက်သွောီးစရာအရ ကာငီ်းမရှိပါဘီူး။ အ လက်ထရွေနတ်ိုငီ်းက ဘတထ ရ ကိုစွေန် ဲ့ခွောကာ 

လျှပ်စ ီးပတ်လမ်ီးထ ကို ဝငရ်ရာက် ကပပ ီး ရနာက်တစခ်ုက ဘတထ ရ ထ ကို 

လျှပ်စ ီးပတ်လမ်ီးကရနဝငလ်ာပါတယ်။ 

  

မ ီးသ ီးမ ာီးကို တနီ်းဆက်ဆက်ပခငီ်း 

စူီးစမ်ီးရလဲ့လာခ က် ၂ မှာ အ လက်ထရွေနရ်တွေကို ဘတထ ရ ထ ပပနဝ်င ိ်ု ဲ့ မ ီးသ ီးအာီးလ ုီးကို 

ပ တ်သနီ်းစ ီးဆငီ်းရန ်အာီးရပီးတ ဲ့နညီ်းန ဲ့ မ ီးသ ီးသ ီုးလ ီုးကို ဆက်သွေယ်ထာီးပါတယ်။ ဒ နညီ်းကို 

တနီ်းဆက်ဆက်ပခငီ်းလို ဲ့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ မ ီးသ ီးသ ီုးလ ုီးကို တနီ်းဆက်သွေယ်တနီ်းထာီးလျှင ်

ထိမု ီးသ ီးတစ်လ ုီးစ က မ ီးသ ီးတစ်လ ုီးတညီ်းထွေနီ်းထာီးသရလာက် ထနိထ်နိလ်ငီ်းမရနပါ။ 

ထိသုို ဲ့ပ စ်ရပခငီ်းမှာ မ ီးသ ီးသ ီုးလ ုီးက တစ်လ ုီးတညီ်းထက် စုစုရပါငီ်းလျှပ်စစ်ခခု အာီး 

ပုိထတု်တာရ ကာင်ဲ့ပ စ်ပါတယ်။ ဒ လိုလျှပ်စစ်ခုခ အာီးပုိထတု်ပခငီ်းက လျှပ်စ ီးရ ကာငီ်းလို ဲ့ရခေါ်တ ဲ့ 

စုစုရပါငီ်းအ လက်ထရွေနစ် ီးရ ကာငီ်းကို ရလ ာဲ့က ရစပါတယ်။ ရလဒက်ရတာဲ့ 

စွေမ်ီးအငပ်မာဏနညီ်းနညီ်းကသာ အလငီ်းနငှ်ဲ့အပူအပ စ် ကူီးရပပာငီ်းနိငုပ်ါတယ်။ ဒါ ဲ့အပပင ်

ဒ ရလ ာဲ့သွောီးတ ဲ့စွေမ်ီးအငပ်မာဏရ ဲ့ သ ီုးပ ုတစ်ပ ုကိုသာ မ ီးသ ီးတစ်လ ုီးစ ကရရှိတာပ စ်ပါတယ်။ 

  



 

 

 

မ ီးသ ီးတစ်လ ုီးကို တနီ်းဆက်လျှပ်စ ီးပတ်လမ်ီးကရန ပ  တ်လိုက်ရင ်တပခာီးမ ီးသ ီးရတွေလညီ်း 

မလငီ်းရတာဲ့ပါဘီူး။ ဘယမ် ီးသ ီးကိုပ  တ်လ ဆိုတာ အရရီးမကက ီးပါ။ လျှပ်စ ီးပတ်လမ်ီးမှာ 

တစ်ခုခုလွေတ်တာန ဲ့ အ လက်ထရွေနရ်တွေက ဆက်လက်မစ ီးဆငီ်းနိငုရ်တာဲ့ရပ။ 

  

ေို ဲ့အာီးရပပာငီ်းလ ပခငီ်း  

စူီးစမ်ီးရလဲ့လာခ က် ၃ မှာ ဘတထ ရ ညှပ်ကလစ်ရတွေထ ကတစ်ရခ ာငီ်းကို ဓာတ်ခ ရတွေ ကာီးက 

အမိ်ရိုက်သ အနာီးရရွှွေ့လိုကရ်င ်ဓာတ်ခ တစ်လ ုီးအစာီး ဓာတ်ခ နစှ်လ ုီးက ဆာီးကစက်ို 

ပါဝါရပီးပါလိမ်ဲ့မယ်။ ရရှိနိငုတ် ဲ့ စုစုရပါငီ်းစွေမ်ီးအငပ်မာဏကို တစ်ဝက်တိတိပ တ်ခ ခ ရတာရ ကာင်ဲ့ 

မ ီးသ ီးပုိမှိနသ်ွောီးနိငုပ်ါတယ။် 

 

မ ီးသ ီးမ ာီးကို ပပိ ငဆ်က်ဆက်ပခငီ်း 

  စူီးစမ်ီးရလဲ့လာခ က် ၄ မှာ အစိတ်အပုိငီ်းရတွေ ွေ ွေ့စညီ်းတ ဲ့ပ ုစ  ရပပာငီ်းလ သွောီးပါတယ်။ ဒါရ ကာင်ဲ့ 

အခုဆိုရင ်ကလစ်န ပါတ် ၁ ကိုရရာက်လာတ ဲ့ အ လက်ထရွေနရ်တွေက ကလစ်န ပါတ် ၆ ကိုရရာက် ို ဲ့ 

တပခာီးသွောီးစရာလမ်ီးရ ကာငီ်းရတွေ ရှိရနပပ ပ စ်ပါတယ်။ ဒ ပ ုစ န ဲ့ဆက်ထာီးတ ဲ့မ ီးသ ီးရတွေကို 

ပပိ ငဆ်က်ဆက်ထာီးတယ်ရပပာလို ဲ့ရပါတယ်။ မ ီးသ ီးနစှ်လ ုီးက ချွတ်စွေပ်တူရနရင ်

အ လက်ထရွေနတ်စ်ဝက်က မ ီးသ ီးတစ်လ ုီးထ ကိုဝငပ်ပ ီး က နတ် ဲ့တစ်ဝက်က 

တပခာီးမ ီးသ ီးတစ်လ ုီးထ ကိဝုငပ်ါလိမ်ဲ့မယ်။ အ ဲ့ဒ ရနာက် ကလစ်န ပါတ် ၆ မှာ အ လက်ထရွေနရ်တွေက 

စ ီးရ ကာငီ်းတစ်ခုထ သို ဲ့ ပပနလ်ညရ်ပါငီ်းစညီ်းပပ ီး ဓာတခ် ထ ပပနဝ်ငလ်ာပါတယ်။ 

မ ီးသ ီးနစှ်လ ုီး ဒါမှမဟုတ် သ ီုးလ ုီးကို ပပိ ငဆ်က်ဆက်ထာီးရင ်

မ ီးသ ီးတစ်လ ုီးတညီ်းထွေနီ်းထာီးခ ိနတ်ုနီ်းကလိုပ  မ ီးသ ီးအာီးလ ုီးထနိလ်ငီ်းရနပါလမ်ိဲ့မယ်။ 

ဘာရ ကာင်ဲ့လ ဆိုရတာဲ့ မ ီးသ ီးတစ်လ ုီးစ မှာ အ လကထ်ရွေနစ် ီးဆငီ်း ို ဲ့ ကိုယ်ပုိငပ်တ်လမ်ီးရှိလို ဲ့ပါ။ ပပ ီးရတာဲ့ 

အ လက်ထရွေနတ်စ်ခုစ က ရရွေ ွေ့လ ာီးပပ ီး မ ီးသ ီးတစ်လ ုီးထ မှာ စွေမ်ီးအငက်ုနဆ် ုီးပါတယ်။ 

တပခာီးရရွေ ီးစရာလမ်ီးရ ကာငီ်းရတွေက လျှပ်စ ီးပတ်လမီ်းထ က စုစုရပါငီ်းခံန ိုငရ်ညအ် ားကို  



 

 

 

ရလျှာဲ့ခ ပစ်ပါတယ်။ အမှနက် ပပိ ငဆ်က်ပတ်လမ်ီးထ မှာ ထပ်တူည တ ဲ့မ ီးသ ီးနစှလ် ုီးရ ဲ့ ခ နိငုရ်ညအ်ာီးက 

မ ီးသ ီးတစ်လ ုီးဆ က ခ နိငုရ်ညအ်ာီးရ ဲ့ တစ်ဝက်ပ ရှိပါတယ်။ လျှပ်စ ီးပတ်လမ်ီးထ ကို 

လျှပ်စ ီးရ ကာငီ်းပုိဝငလ်ာမသှာ ခ နိငုရ်ညအ်ာီးနစှ်ဆကိ ုလွှတ်ရပီးတာပ စ်ပါတယ။် ပပိ ငဆ်က်ကရန 

မ ီးသ ီးရတွေထ ကတစ်လ ုီးကိ ုပ  တ်လိုက်ရငလ်ညီ်း သ ီးသန် ဲ့လျှပ်စ ီးပတ်လမ်ီးကိယုစ် ရှိတာရ ကာင်ဲ့ 

လျှပ်စ ီးရ ကာငီ်းက တပခာီးမ ီးသ ီးထ ကို ဆက်လက်စ ီးဆငီ်းပပ ီး လငီ်းရနပါလိမ်ဲ့မယ်။ 

  

ခဘ်းကင််းခရ်းလမ််းညွှန်ချကမ်ျာ်း 

မရှိပါ။ 

  

ခနာကဆ်ကတ်ွွဲ 

ဆာီးကစ်ဘတု်ပပာီးကိုသ ီုးပပ ီး ရနာက်ထပ်စမ်ီးသပ်ခ က်ရတွေ ပပ လုပ်နိငုပ်ါတယ။် တနီ်းဆက်မှာ 

မ ီးသ ီးဘယ်ရလာက်မ ာီးမ ာီး ခ ိတ်ဆက်နိငုပ်ါသလ ? ပပိ ငဆ်က်မှာရရာ 

ဘယ်ရလာက်ခ ိတ်ဆကန်ိငုပ်ါသလ ? တနီ်းဆက်ထ က မ ီးသ ီးတစ်လ ုီးကို ပပိ ငဆ်က်ထ က 

မ ီးသ ီးနစ်ှလ ုီးန ဲ့ထာီး ကည်ဲ့ပါ။ ထိပုတ်လမ်ီးကို တနီ်းပပိ ငဆ်က်ပတ်လမ်ီး (series-parallel circuit) 

လို ဲ့ရခေါ်ပါတယ်။ 

ဆာီးကစ်ထ မှာ တတိယမ ီးသ ီးတစ်လ ုီးကိုဆက် ို ဲ့ နညီ်းလမ်ီးရှာ ကည်ဲ့ပါ။ ဒါဆို 

မ ီးသ ီးသ ီုးလ ုီးစလ ုီးက အမ ာီးဆ ုီးလငီ်းထနိရ်နနိငုပ်ါတယ်။ ၎ငီ်းတို ဲ့ထ က တစ်လ ုီး ဒါမှမဟုတ် နစှ်လ ုီးကို 

ပ  တ်လိုက်ရငလ်ညီ်း တတိယမ ီးသ ီးက ဆက်လက်ထွေနီ်းလငီ်းရနပါလိမ်ဲ့မယ်။  

ကိုယ်ပုိငဆ်ာီးကစ်ဒ ဇုိငီ်း စမ်ီးသပ် ကည်ဲ့ပါ။ မိမိတညရ်ဆာက်လိုက်တ ဲ့ ဆာီးကစ်ရတွေမှာ 

အ လက်ထရွေနရ်တွေသွောီးနိငုတ် ဲ့ လမ်ီးရ ကာငီ်းရတွေကို မတှ်သာီးထာီးပါ။ ပပ ီးရင ်ဆာီးကစ်ရတွေထ က 

မ ီးသ ီးရတွေရ ဲ့လုပ်ရဆာငခ် က်ရတွေကို နာီးလည၊်မလည ်ဆနီ်းစစ်နိငုပ်ါတယ်။ မ တာတိုငီ်းစက် 

(multimeter - ေို ဲ့အာီးနငှ်ဲ့လျှပ်စ ီးရ ကာငီ်းအာီး တိငုီ်းတာရပီးတ ဲ့စက်) ကိုသ ီုးပပ ီး 

မိမိစမ်ီးသပ်တညရ်ဆာက်ထာီးတ ဲ့ ဆာီးကစ်အမ ိ ီးမ ိ ီးရ ဲ့ ေို ဲ့အာီးနငှ်ဲ့လျှပ်စ ီးရ ကာငီ်းကို တိုငီ်းတာပါ။ 
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